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ПРЕДГОВОР
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1

ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ЗЕМНАТА МЕХАНИКА

Амбициите на хората да изграждат знаменити съоръжения датират
още от дълбока древност. Нашата находчивост и безспорен стремеж за
търсене на новото винаги е давало добри резултати. Тези постижения са
добре известни, не напразно голяма част от чудесата на света са строителни
постижения. Те говорят както за добрите практики, така и за задълбочените
познания в тази област.
До края на 17ти век земната механика и фундирането се развиват в
практически и експериментален аспект, без това да носи научен характер.
До този период са открити правилата на Manasara Shipashasra, написани на
санскрит от неизвестен автор. В тях се дават препоръки за начина на
изкопаване на строителните ями и тяхното освещаване. По-нататък, като
литературни източници се сочат китайският закон Ying Zao Fa Shi, написан
за период от 30 години и завършен през 1103 г., съдържащ 3555 клаузи
главно за проектиране на дървени конструкции и фундиране. Опитът от
строителството в Египет довежда до появата на книгата Kitab alIpadan
Wa'l I'tibar в Кайро през 13ти век, съдържаща описания на процедури за
строителство на фундаменти при сложни условия.
По време на Ренесанса в Европа се появяват определен брой
публикации по проблемите на фундирането. Известна е книгата на Filiber
de l'Orne, отпечатана през 1561г. със заглавие "Investigation for Good
Construction and Low Cost", включваща кесонни фундаменти и конструкции
под вода в морски басейни. В края на 18 век във Франция е публикувана
книгата "Les Oisivites", от Marechal de Vaban, където от 12 глави,
разглеждащи укрепването на големите градове, 11 са посветени на земните
работи. През този период се появява и развива емпиричната теория за
земния натиск. Първата книга в тази област е на френския инженер Henri
Gautier, отнасяща се до оразмеряването на подпорни стени. Върху теорията
на земния натиск са трудовете на Belidor (1729), Gadroy (1746), Perronet
(1769) и други.
Началото на класическата земна механика се поставя от Charles Augustin
Coulomb през 1773 г с публикацията "Essais sur une application des regles de
maximis et minimis a quelques problemes de statique, relatif a l'architecture". Понататък теорията на земния натиск се доразвива в трудовете на французите
Prony (1802), Poncelet (1840) и William Rankine (1857).
В този период са известни и други класически постижения в земната
механика, чиято валидност се приема и до днес. Експериментални
изследвания, свързани с водопропускливостта на почвите и устойчивостта на
пясъците се извършват от Henry Darcy (1855). J. Boussinesq [13] публикува
уникалния труд за определяне на напреженията и деформациите в еластично
изотропно полупространство. По-нататък могат да се посочат изследванията
на A.Atterberg, (неговата класификация за глините е включена в основата на
редица стандарти), на W.Fellenius [56] и други.
През 1919г. K.Terzaghi започва изследователска работа по земна
механика, като първите му експериментални изследвания са опитите с консолидация на
водонаситени глинести образци. Създадената от него теория на едномерната консолидация е
публикувана през 1923г. Основните принципи в земната механика той публикува през следващите
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години във Виена (1925г.) и Ню Йорк (1926г.). Всъщност, с книгата Еrdbaumechanik [50],[51],
(Земна механика) Terzaghi се явява основоположник на съвременната земна механика. Тези първи
публикации могат да
се счита като първи
опити за разделяне на
земната механика от
теоретичната.
Под
негово
ръководство
през
1936г. в Harvard (USA)
се провежда първият
международен конгрес
по земна механика и
фундиране. На това
събитие се обсъждат
широк
кръг
от
проблеми, свързани с
определяне свойствата
на строителните почви, методите за проектиране на земната основа при статични и сеизмични
натоварвания и подобряване носещата способност на почвените масиви.
Вторият конгрес по земна механика и фундиране се провежда 12 години по-късно в Ротердам
през 1948г. В годините между двата конгреса земната механика се утвърждава като неразделна част
от строителното инженерство. В различни страни се развиват лаборатории, повишава се умението
на специалистите компетентно да решават практически проблеми, свързани със земната механика и
фундирането. В този период се
публикуват и много книги, които
имат фундаментално значение за
развитието
на
науката
и
строителната практика. Като
такива могат да се посочат:
"Основы
динамики
грунтовой
массы"
(Н.
М.
Герсеванов) [7],
" Основы механики грунтов"
(Н. А. Цытович) [8],
"Die Theorie der Setzung von
Tonschichten"
(K.Terzaghi,
O.K.Frohlich) [52],
"Engineering Properties of
Soils" (Hogentogler) [54],
"Theoretical Soil Mechanics"
(K.Terzaghi, 1943),
„Soil
Mechanics
in
Engineering Practice", (K.Terzaghi
& R.Peck, 1948) [53] и други.
На Втория международен конгрес се учредява Международната организация по земна
механика и фундиране (International Society for Soil mechanics and Foundation Engineering - ISSMFE),
в която понастоящем членуват 15626 специалисти от 74 страни. Чрез тази организация на всеки
четири години се организират международни конгреси по Земна механика и фундиране (Цюрих 1953, Лондон - 1957, Париж - 1961, Монреал - 1965, Мексико - 1969, Москва - 1973, Токио - 1977,
Стокхолм - 1981, San Francisco - 1985, Rio de Janeiro - 1989, Делхи - 1994, Хамбург -1997, Istanbul гр. София, 2015 г.
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2001). Предвид всеобхватността на проблемите, с които се занимава международната организация,
през 1977г. тя е преименувана в Международна асоциация по земна механика и геотехническо
инженерство (ISSMGE). ISSMGE организира регионални конференции по континенти, (през 1995г.
в Копенхаген се проведе Единадесетата Европейска конференция), а така също и някои райони
(през 1995г., 1998г. и 2002г. в Мамая, (Румъния) и Пореч (Хърватска), Пасау (Германия) се
проведоха Десетата, Единадесетата и Дванадесетата конференции на Дунавските Европейски
страни). Организират се също много специализирани конференции (пилотно фундиране, динамика
на почвите и земетръсно инженерство, свойства на почвите, земна механика и околната среда и
много други).
В България, приложението на съвременната земна механика в строителното инженерство се
свързва със създаването на Държавната политехника. В този смисъл, за начало на земната механика
у нас се счита издаването на едноименната книжка на д-р инж. Балуш Балушев, отпечатана през
1942г. Проф. Б. Балушев е основател на катедрата Земна механика и фундиране и инженерна
геология (сегашната катедра Геотехника) и е бил неин ръководител през периода 1947-1967г.
Първият учебник по земна механика също е написан от проф.Б. Балушев през 1947г. [2].
Широкото използване на земно-механичните изследвания в строителната практика започва
през 1948г., когато към Държавната политехника и Министерството на строежите и пътищата, под
ръководството на проф. Г. Стефанов, се създава първата лаборатория по земна механика. Освен
като учебна лаборатория, тогава единствено в нея се извършват лабораторни изследвания за
нуждите на строителството у нас. По-късно в страната се създават редица други земно-механични
лаборатории към проектантски или строителни организации (НИСИ, БАН, Енергопроект,
Софстрой, Комитет по геология и др.). Независимо от създадените лаборатории и развитието на
други научни звена (НИСИ, БАН и други), най-многобройна и извършваща най-голям обем научни
и приложни изследвания е преподавателската група по земна механика и фундиране и инженерна
геология във УАСГ. Преподавателите от катедрата участват като главни експерти, консултанти и
ръководители на колективи при решаването на проблемите на земната механика и фундирането на
отговорни строителни обекти у нас и в чужбина.
Освен на проф. д-р инж. Б. Балушев, следва да се признаят заслугите и на проф. инж. Валериан
Минков, дългогодишен преподавател по Фундиране и Пристанищно строителство и водещ експерт
на отговорни строителни съоръжени в сложни геоложки условия.

2

ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ

Използването на почвата като строителен материал или основа започва от дълбока древност.
Изграждането на строителни съоръжения от древността до наши дни е свързано непосредствено с
редица разнообразни техники, които са познати и днес, прилагат се със същото предназначение,
както и в древността, но изглеждат по различен начин с използването на съвременни технологии.
В продължение на много векове похватите, методите за проектиране и строителство са се
основавали на опита. Всички добре си спомняме историите за строителството на пирамидите на
платото Giza в Египет. Сведенията за решенията и грешките са се предавали от поколения на
поколения. Някои от допуснатите от строителите грешки в строителството природата е наказвала.
Земната механика в днешно време се разглежда като научна дисциплина, включена в
комплекса направления на геотехническото инженерство, оформящо се като съвременна строителна
специализация, имаща решаваща роля при проектирането и строителството на инженерните
съоръжения.
Земната механика изучава строителните почви, които са дисперсни образувания, с присъщите
им природни особености, чиито свойства се изменят при промяна на естествените условия.
Следователно, под строителна почва се разбира онази част от земната кора (първите от няколко
десетки до стотици метри), която служи за основа, среда и материал за изграждането на
гр. София, 2015 г.
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строителните съоръжения. Земната механика може да се разглежда като част от общата
геомеханика и геотехника, включваща механика на скалите, глобална и регионална геодинамика,
механика на дисперсните маси и техники и технологии за фундиране. Теоретичната земна механика
използва основните закони на механиката на деформираните среди при отчитане на основните
свойства характеризиращи почвената среда.
Характерни особености на строителните почви са тяхната раздробеност, порьозност и
водопропускливост, които се изменят при физични, химични, биологични и механични
въздействия. Като дисперсна среда, строителната почва следва да се разглежда в непосредствена
връзка с условията на нейното образуване (процеси на седиментация, пренос и изветряне диагенеза) и взаимодействие с околната среда.
Основната задача на земната механика е теоретичното прогнозиране поведението на почвената
среда под влиянието на различни въздействия (въздействия от съоръжения, проблеми на общата
устойчивост, граничното напрегнато и деформирано състояние, почвените води, човешката дейност
и др.). За тази цел в земната механика се използват следните методи:
математическо и натурно моделиране;
идеализация на почвената среда;
натурни наблюдения и изпитвания.
Фундаменталните дисциплини, които се използват в земната механика са теория на
еластичността, теория на пълзенето, теория на пластично-вискозните течения, теория на граничното
равновесие, теория на консолидацията. На основата на изучаване специфичните свойства на
строителните почви се градят съответните хипотези и математически модели, сведени до формули и
алгоритми, удобни за практическо използване.
“Unfortunately, soils are made by nature and not by man, and the products of nature are always
complex… As soon as we pass from steel and concrete to earth, the omnipotence of theory ceases to
exist. Natural soil is never uniform. Its properties change from point to point while our knowledge of its
properties are limited to those few spots at which the samples have been collected. In soil mechanics the
accuracy of computed results never exceeds that of a crude estimate, and the principal function of
theory consists in teaching us what and how to observe in the field.“, K.Terzaghi *
В заключение на всичко това е възможно да се обобщят основните задачи, които стоят пред
Земната механика (геотехника):
 Да даде достатъчен обем от познания за механизмите на работа на почвите
(дисперсните среди) и надеждни указания и препоръки за решение на възникващите
проблеми от областта на фундирането.
 Земната механика е дял от механиката, който се занимава с поведението на почвената
(дисперсна среда). Това прави решенията зависими от множество параметри и изисква
допълване на теоретичните решения с резултати от опита.
 Теоретичното и експериментално прогнозиране на поведението на почвената среда под
влиянието на различни въздействия. По тези причини основно средство е теоретико–
експерименталния подход.
За тази цел в земната механика се използват добре познатите методи на механиката математическо моделиране, идеализация на материала, предпоставки за опростяване и не на
последно място и с особен акцент-натурни наблюдения.
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3

СКАЛИ И ПОЧВИ

Дисциплината Геология основно се занимава с познанието за Земята. Геологията (на
старогръцки: Γαῖα , „земя“ и λόγος, „наука, учение“) е природна наука, изучаваща състава, строежа,
произхода и развитието на Земята и процесите, които формират скалите и минералите. Геологията
проучва и предлага доказателства за тектониката на плочите, еволюцията и промяната на климата.
В наши дни геологията има и голямо стопанско значение с проучванията на подземните залежи на
полезни изкопаеми и вода, дава основата на геотехническото инженерство и играе важна роля за
разбирането на някои природни бедствия. Нейните хипотези, проучвания и резултати са основа за
развитие на решенията в Геотехниката.
Дисциплината Инженерна геология и хидрогеология е дял от Геологията, която се занимава с
инженерната сфера, като изяснява основните моменти, свързани със структурата, образуването и
промяната на земната кора, основни структурни единици и материали, формиращи земната кора и
процесите, които причиняват нейната трансформация.
Скалата представлява материя, формирана от минерали. Скалите изграждат земната кора и се
явяват основна част от материята, която участва във формирането и развитието на земния релеф.
Според минералния състав скалите биват мономинерални и полиминерални скали.
Според мястото им на формиране се делят на подземни (интрузивни магмени скали,
метаморфни скали) и надземни скали (ефузивни магмени скали и седиментни).
3.1

Геоложко развитие на земята

Геоложката история на Земята проследява основните събития от миналото, като се основава на
изследвания на отделните структури (стратиграфия). По система от белези е формирана геоложката
скала на времето. Според досегашните изследвания, Земята се е образувала преди около 4 540
милиона години от натрупването на дискообразна маса от прах и газ, останали от формирането на
Слънцето.
Земята първоначално е представлявала разтопена маса, резултат от високите температури,
пораждани от уплътняването на материята и от чести сблъсъци с други космически тела. В крайна
сметка, външният слой на планетата се охлажда до получаване на твърда кора и в този етап водата
започва да се натрупва в атмосферата. Кондензацията на водна пара, вероятно подсилена с лед,
донесен от комети, води до формирането на океаните.
Схематично представяне на геоложката скала и развитието на биосферата е илюстрирано с
Фигура 3.1
Земята се изгражда от три основни слоя – ядро, мантия и кора. Цялото разнообразие на
известния ни свят се разпростира върху твърдия външен слой, наречен кора. Под кората е мантията,
пластична, гореща маса (магма) с включения от други полутвърди скали и минерали. Движението в
мантията води до тектонската активност, като вулканични изригвания и земетресения в кората.
В следствие от процеса на изстиване са формирани три основни типа скали – Вулканични
(Igneous Rocks), Седиментни и Метаморфни.
Вулканичните (магмени) скали са кристални твърди вещества, които се образуват директно
от охлаждането на магмата. Това е екзотермичен процес (магмата губи топлина) и е свързан с
промяна на фазата от течност към твърда маса. Вулканичните скали са получили имената си на
базата на два фактора: състав (с критерии за вида на минералите) и текстура (колко големи са
кристалите им).
На повечето места по земната повърхнос,т вулканичните скали, които съставляват по-голямата
част от земната кора, са покрити с тънък слой от седименти. Седиментните скали (кластични)
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имат вторичен произход, тъй като са резултат от натрупването на дисперсна маса от раздробени
основни скални материали.

Фигура 3.1 Геоложка скала на времето и възникване на биосферата
Метаморфните скали получават името си от "μετά" (промяна) и "μορφή" (форма). Всяка скала
може да се превърне в метаморфна. Всичко, което е необходимо скалата да се преобразува в
метаморфна, е изграждащите я минералите да се трансформират в резултат от новите условия на
околната среда (температура и налягане). В повечето случаи този процес включва пренос към подълбоки зони, които са с повишена температурата и налягане. Метаморфната промяна на
минералите винаги е с посока възстановяване на равновесието в структурата. Някои основни
метаморфни скали са шисти, гнайси и мрамор. Илюстрация на кръговрата на скалите е представен
на Фигура 3.2.
Следователно, под земна основа се разбира онази част от земната кора, която служи за основа,
среда и материал при изграждането на строителните съоръжения. Земната основа може да бъде
изградена както от скали, така и от почви. Образуването на дисперсните почви е сложен и
продължителен процес, който представлява комплекс от геоложки процеси, които имат
едновременно разрушителен и градивен характер. Причината земната механика да се занимава
основно с дисперсните системи е продиктувана от широкия кръг проблеми, които тези материали
поставят пред строителния инженер. Това в никакъв случай не означава, че скалите с всички техни
особености не представляват интерес за Геотехниката.
Строителните почви (дисперсни среди) са се образували в резултат на физичното, химичното и
биогенно изветряне [1] на скалите. Някои почви са образувани вследствие на отлагането на
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органични вещества (торф, тиня и др.), а също така и вследствие на техногенни отложения в
резултат от човешката дейност.
Физичното изветряне се предизвиква от температурни колебания, слънчева радиация,
замръзване и размръзване на водата в пукнатините на скалите, периодично изменение на водното
съдържание и кристализация на солите в пукнатините.
Обемните изменения на минералите следствие на температурните колебания предизвикват
напрежения, които водят до разрушаване на структурните връзки и напукване на скалите.
Промяната на водното съдържание в скалите, съдържащи глинести минерали, предизвиква тяхното
разуплътняване и подпомага електрохимичните процеси. Кристализацията на солите в пукнатините
в повечето случаи води до увеличаването им, подобно на действието на замръзналата вода.
Физичното изветряне засяга най-горната част от земната кора и обикновено достига до 10 - 15 m
дълбочина. Тектонските процеси подпомагат процесите на изветряне.
Химичното изветряне представлява химично взаимодействие на скалообразуващите
минерали с водата и съдържащите се в нея газове и соли. При това се получават вторични
(глинести) минерали - каолинит, илит и монтморилинит и др.
Биогенното изветряне се дължи на дейността на растителните и живите организми в земната
кора. Този вид изветряне има физичен и химичен характер. Скалите се раздробяват от ровещите
животни и от развитието на коренната система на растенията, а отделяните от мъховете, лишеите и
бактериите киселини предизвикват изменение на химичния им състав.
При изветрянето, получените продукти имат значително по-ниски якостни характеристики,
отколкото изходните. Голяма част от изветрителните продукти се пренасят от повърхностните и
подземните води, вятъра и гравитационните сили на големи разстояния.
По своя произход континенталните отложения като дисперсни среди се подразделят, както
следва:
Eлувиални наслаги. Това са продукти от изветрянето на скалите, които са останали на мястото
на образуването си. Съставени са от песъчливи глини и ръбести скални късове. Мощността на
елувия е от сантиметри до няколко десетки метра. Тези почви притежават порьозна структура и
редица нарушения от обемна непостоянност и в резултат - деформируемост и често създават
затруднения при фундиране.
Делувиални наслаги. Това са материалите, получени от преместването и отлагането на
изветрелите продукти по склоновете и в подножията им под действието на гравитационните сили и
валежите. Делувиалните наслаги са изградени от разнороден ръбест и наслоен рохкав материал или
от песъчливи и прахови глини, които съдържат незаоблени скални късове, често неуплътнени.
Алувиални наслаги. Това са наслагите на реките. Те образуват почвените пластове,
разположени в речните корита, речните тераси и долините. Представени са от пластове чакъли,
пясъци, тини, песъчливи и глинести почви с органични примеси.
Пролувиални се наричат наслагите на поройни потоци. Изградени са от несортирани ръбести
камъни, чакъл, пясък и глина. Често формират поройни конуси, лещи и отложения с ограничено
разпространение.
Еолични наслаги. Представени са от прахови продукти, пренесени от вятъра. В тази група
попадат льосовите почви, пясъчни дюни, бархани и други.
Езерните утайки се делят на пресноводни и соленоводни. Пресноводните утайки са
представени от ясно напластени чакъли, пясъци и глини. В горната част на езерните наслаги
обикновено са разположени пластове от органични материали с различна дебелина. В съвременните
езера често се срещат слаби, неуплътнени тини и тинести пясъци с увеличено съдържание на
органични вещества. Утайките на солените езера обикновено са гипс и каменна сол.
Морски наслаги. Те се разделят на съвременни и древни. Съвременните морски наслаги,
предвид начина на тяхното образуване, обикновено са представени от рохки несвързани почви пясъци и чакъли и глинести почви с висока дисперсност. Древните морски наслаги се различават от
съвременните с наличието на твърди структурни връзки и повишена циментация (здрави плътни
глини, уплътнени чакъли и пясъци).
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Страница 18/240

Фигура 3.2 Кръговрат на скалите

3.2
Процеси, развиващи се в повърхностните слоеве на земната кора от гледна точка на
строителния инженер
Тектониката на плочите (от късния латински tectonicus, от гръцки: τεκτονικός - "свързана с
изграждането на") [30] е научна теория, която описва движението на земната литосфера. Този
теоретичен модел се основава на концепцията за континентален дрейф, която е разработена през
първите няколко десетилетия на 20ти век (А. Wegener [58]). Тази теория е възприета след изследване
на морското дъно в значително по-късен етап на изследване в края на 1950-те и началото на 1960-те
години.
Множество доказателства за движението на тектонските плочи са намерени в съвременния
свят. Еднотипни растителни и животински фосили са открити около бреговете на различни
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континенти, което предполага, че те някога са били свързани. Вкаменелости на Mesosaurus,
сладководен влечуго-подобен вид (като малък крокодил), са открити както в Бразилия, така и в
Южна Африка, открити са фосили на влечугото Lystrosaurus в скали с еднаква датировка в Африка,
Индия и Антарктида. Съществуват множество доказателства, че еднакви животни са се намирали на
различни континенти.

Фигура 3.3 Движения на тектонските плочи
а) в периода Перм, б) през Юра и Креда и в) в наши дни

Фигура 3.4 Движения на земната кора
Освен глобалните движения на земната кора, по нейната повърхност прочитат множество
явления, продиктувани от климатичните процеси. Циркулацията на водата е основна причина за
промяната на скалите и техния транспорт. Свлачищата и срутищата са процеси, протичащи в зони,
близки до земната кора, които основно се диктуват от климатичните условия.
Свлачището е природно явление, при което се нарушава устойчивостта на големи земни маси и
се създават предпоставки за придвижването им. Факторите, които влияят върху образуването му,
обикновено са топографски (форма на повърхността), климатични, атмосферни, съдържание на
вода, растителност, претоварване, речна ерозия, стабилност на наклона. Установяването на
взаимовръзката между тях е важен етап от изследването и определянето на доминантната причина
гр. София, 2015 г.

Страница 20/240

за формиране на свлачището. Обикновено, редица елементи допринасят за образуването на
свлачище, но често има един, който задейства движението на материала (“капката, която прелива”).
Свлачищните процеси нямат внезапен характер и е възможно да бъдат регулирани с технически
средства. Те имат периоди на затихване и усилване във времето. След активизирането на
свлачището може да се стигне до възникване на бедствена ситуация. На територията на България
свлачищата са около 1000 и засягат площ от над 200 000 декара.

Фигура 3.5 Повърхностни движения в земната кора - свлачища

Срутищата или скалните свличания са премествания на скални маси, отделящи се от скални
откоси. Срутищата са съставени от скални фрагменти (блокове), които могат да се отделят чрез
плъзгане, поединично или заедно вертикално, като движението им надолу се описва с отскачащи и
летящи балистични траектории или чрез търкаляне по склоновете. Иначе казано, "срутищата са
естествено низходящо движение на обособен блок или поредица от блокове с малък обем, с
участието на свободно падане, подскачане, валцоване и плъзгане".
Геоложките и климатични условия и тектонските процеси са основните причини за възникване
и развитие на срутищата.
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Фигура 3.6 Повърхностни движения в земната кора - срутища
Тези движения на повърхността на земната кора имат голямо влияние върху човешката
дейност. С усвояването на все по-големи площи от страна на човека като среда на живот,
свлачищата и срутищата имат и все по-голямо влияние върху съвременното строителство.
3.3

Основни елементи на дисперсните системи и взаимодействие между фазите

Обикновено почвата е изградена от три основни компонента, наречени фази: твърда
(минералните и органични частици, изграждащи почвения скелет), течна (вода в различно
състояние) и газообразна. При взаимодействието на тези частици с водата и газовете се създават
многофазни дисперсни системи.
Твърда фаза
Тя представлява твърди минерални частици, разнообразни по форма и големина (от няколко
сантиметра до най-малките частици от колоиден порядък, т.е. по-малки от микрон). Минералният
им състав има важно значение за оценка свойствата на почвените частици. От гледна точка на
размера на зърната в дисперсната система, почвите се подразделят на база на доминиращото
наличие на определен размер частици - фракции.
Течна фаза
Течната фаза запълва празнините на почвата и представлява вода в различно състояние или
воден разтвор на различни соли и киселини. В зависимост от агрегатното й състояние водата в
различна степен оказва влияние върху свойствата на почвата.
В природните почви (освен кристализационната и химично свързаната вода), водата,
запълваща почвените пори се намира в следното състояние:
Вода в твърдо състояние (лед). Тя се среща при отрицателни температури във вид на ледени
кристали или ледени прослойки и лещи. Ледените кристали променят структурата на дисперсните
почви и формират среда, чиито свойства коренно се различават от тези на обикновените почви. По
тази причина почвите, които се намират в райони с постоянни отрицателни температури са предмет
на изучаване в т.н. механика на замръзналите почви.
Водни пари. Те изпълват свободните празнини на почвата и се придвижват от областите с
повишено налягане към тези с понижено налягане. Въпреки малкото им количество (под 0.001% от
теглото на почвата) те играят важна роля в случаите, когато при наличие на разлика в
температурите на терена се създават условия за кондензация на мигрирали водни пари.
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Свързана вода. Значителна част от водата се намира в свързано състояние, разположена на
повърхността на твърдите минерални частици. Това означава, че нейното количество зависи от
специфичната повърхност на частиците и съответно от минералния им състав. Свързаната вода се
дели на здраво свързана, слабо свързана и капилярна.
Здраво свързаната вода (наричана още "хигроскопична", "абсорбционна", "физично
свързана", "молекулно свързана") е свързана непосредствено с повърхността на минералите, като
участва в кристалната им решетка или е свързана с йоните на абсорбционния им слой.
Максималното количество здраво свързана вода за различните видове почви е различно - за пясъци
около 1%, за прах до 7%, а за глини до 17% от теглото на твърдата фаза.
Слабо свързаната вода, наричана още ципеста или осмотична, е водата, свързана с катионите
на дифузния слой на частиците. Тя не може да се движи гравитационно, но в резултат на
молекулярните сили може да се премества от една частица към друга. Максималното количество
вода, което може да се задържи на повърхността на частиците се нарича максимална молекулна
влагоемкост. Част от свързаната вода придава пластични свойства на глинестите почви.
Капилярната вода изпълва отчасти или изцяло порите между частиците в капилярната зона.
Тя може да бъде свързана или свободна. Свързаната капилярна вода, или така наречената "вода в
ъглите на порите" е изолирана. Такъв вид вода е характерна за едрозърнестите пясъци. Свободната
капилярна вода изпълва изцяло порите в капилярната зона. Тя се среща в състояние на издигната
или увиснала вода. Издигнатата вода е свързана с нивото на гравитационните води и се подхранва
от тях. Увисналата капилярна вода не е свързана с нивото на гравитационните води и лежи между
него и капилярната зона.
Свободна (гравитационна) се нарича водата, която се движи в пукнатините под действието
на гравитационните сили. При едрозърнестите почви тя преобладава, а в глинестите почви е в помалко количество или въобще липсва.
При почви от антропогенен (свързан с човешката дейност) произход могат да се срещат и
други течни вещества. Те са резултат от насищане с различни разтвори от бита и промишлеността.
Таблица 3.1 Фракции на твърдата фаза (БДС EN ISO 14688-1)

Газообразна фаза
Газовете в почвените пори са от атмосферен, биохимичен и химичен произход. Газовете
запълват незаетите от течната фаза празнини в почвата, като могат да бъдат свободно свързани с
атмосферата или да са във вид на газови мехурчета в течността, а така също и разтворени в нея.
В зависимост от степента на насищане на почвените пори с течност (от гледна точка на
земната механика), почвата може да се разглежда като: еднофазна система (абсолютно суха почва),
двуфазна система (напълно водонаситена почва) и трифазна система (частично водонаситена
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почва). Всяка от трите системи формира различно напрегнато и деформирано състояние при
действието на повърхностни и обемни сили.
Всички тези особености, както и процесите, които се развиват в литосферата са основна
причина за интереса на строителния инженер към почвените материали, тяхната структура и
поведение. Друга важна особеност е факта, че всички строителни съоръжения неминуемо предават
натоварванията си върху част от литосферата.
3.4

Структура и текстура на дисперсните почви

Почвата е формирана по естествен път и се състои от слоеве с променлива дебелина (почвени
хоризонти) на минералните съставки, които се различават от първичния материал по
морфологични, физични, химически и минераложки белези.
Почвата е съставена от частици натрошени или видоизменени скали, които са променени от
химически и физични процеси, които включват изветряне и ерозия. Това е смес от минерални и
органични съставки, които могат да бъдат в твърдо, газообразно и течно състояние.
Структурата на почвите се определя от взаимното разположение на отделните минерални
частици, тяхната форма, големина, характера на повърхността им и връзките между тях. Тя се
формира в процеса на отлагането им и зависи от свойствата на минералните частици и на средата, в
която се е образувала почвата. При строителните почви са характерни следните видове структури:
зърнеста, агрегатна, блокова, клетъчна, дисперсна, мрежеста и сложна нееднородна.

Фигура 3.7 Структура на почвите
Текстурата е съвкупност от признаци, характеризиращи външния вид на почвата и нейния
строеж. Различават се следните основни текстури:
слоеста, порфирна, блокова и масивна.
Слоестата текстура е най-широко разпространена. Тя е характерна за морските, езерните,
алувиалните, ледниковите и други наслаги. Наличието на пластове определя анизотропност на
деформационните и якостните свойства на почвите.
Порфирната текстура е характерна за разнозърнестите почви. При почви с такава текстура,
едрозърнестите материали са разположени сред дребнозърнестите, от които основно зависят
свойствата на почвата.
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Фигура 3.8 Текстура на почвите
(а - слоеста; б - порфирна; в - блокова; г – масивна)
Блоковата текстура обикновено се среща при глинести материали, формирани във водни
басейни, засолени, замръзнали и изветрели глинести почви с голяма дебелина. Тази текстура
обуславя блоково напукване на почвата. Обикновено пукнатините са запълнени с разтворими соли,
глинести частици и др. и при материали с характерна обемна непостоянност има бляскав изглед.
Масивната текстура е характерна за дебели пластове плътни кватернерни глини.
3.5

Физични свойства на дисперсните почви

Физичните свойства на дисперсните почви се обуславят от техния строеж и състав, и
определят параметрите на състоянието на материята. Те претърпяват съществени изменения в
резултат от промяната на условията на средата. Тази важна особеност в състоянието на дисперсните
среди предопределя механичното им поведение. С това се обуславя съществената разлика между
идеализираните континуални (непрекъснати) среди и дисперсните системи.
3.5.1

Зърнометричен състав на почвите

Размерът на частиците, съдържащи се в определен обем почва, има важно значение за
строителните им свойства и се определя като зърнометричен състав. Това е количественото
съотношение на твърдите минерални частици, групирани според едрината на зърната, изразено в
проценти от масата на изследваното сухо количество почва. Тези групи се наричат фракции. От
зърнометричната линия (Фигура 3.9) се отчитат количествата на различните видове фракции и се
определя коефициента на разнозърност:
Cu (U) = d60 / d10
3.1
където:
d60 е диаметър на зърната при 60%;
d10 - диаметър на зърната при 10%, отчетени от съответната зърнометрична линия.
Коефициентът на кривината е мярка за формата на зърнометричната крива в обхвата. Определя
се от израза:
Cc = d230 / d10 d60
3.2
В зависимост от стойностите му, почвите се класифицират съгласно Таблица 3.2. Според
коефициента на разнозърност почвите (Таблица 3.2) са:
равнозърнести при U < 6;
разнозърнести при U > 6.
От стойностите на U могат да се направят някои заключения за другите свойства на почвите,
например равнозърнестите почви са по-силно водопропускливи, разнозърнестите са по-капилярни и
пр. За някои почви, при които обемът на праховата фракция е висок, могат да се очакват изменения
в обема на цялата почва, дължащи се на обемна непостоянност. Тези особености са важни при
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проектиране на насипни тела и следва да се държат под внимание, особено когато ефектите на
набъбване не могат да се определят в провежданите изпитвания или мащабният фактор е от
съществено значение за крайните деформации.
Таблица 3.2 Форма на зърнометричната крива

Фигура 3.9 Пресевен анализ, зърмометрични криви
Ареометровия анализ се провежда с използване на стандартен ареометър за измерване на
концентрацията на разтвор почва-вода. След подготовка на разтвора, същият се оставя да се утаи и
през фиксирани интервали от време се измерва неговата концентрация.
Регистрираният отчет Rh по скалата на ареометъра се коригира с менискусната корекция Cm и
в този случай действителният резултат (Rh) се получава от израза:
3.3
Rh = Rh+Cm
Ефективната дълбочина на потъване на ареометъра се определя от корелацията между
действителния резултат (Rh) и потъването Hr.
Като краен резултат с използване на закона Stoke’s, диаметърът на частиците di се определя от
израза:
3.4
  Hr
di = 0,005531
(  s  1)  t
Където: di e диаметър на зърната;  - кинематичен вискозитет на водата; s - специфична
плътност на почвата; t- време за вземане на отчета [sec].
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3.5.2

Обемни плътности и обемни тегла. Порьозност

Понятието "плътност на почвите" обхваща редица характерни за дадена почва показатели обемна и специфична плътност, относителни тегла и порьозност, между които съществуват
определени зависимости.
Обемни плътности и относителни тегла
В най-общия случай почвата е съставена от три фази: твърда, течна и газообразна. На Фигура
3.10 мислено са отделени и означени обемите, заети с трите фази. Идеализираното представяне на
почвата е удобно за намиране на връзките между физичните показатели на почвата.

Фигура 3.10 Схема на трифазна система
Съгласно приетите означения, обемната плътност на почвата [69] е масата в единица обем, т.е.
3.5
=М/V
Където M – масата на пробата; V - обем.
Обемната плътност в естествено (ненарушено) състояние (Фигура 3.10) се бележи
3.6
 n = (Mw+Md)/ V
Определянето на обемната плътност на почвата става с използването на методи, основани на
измерването на обема и масата на пробата. Измерването на обема може да се извърши чрез
измерване на размерите на правилни форми или чрез определяне на Архимедовата сила при
потапяне на пробата във вода. За постигане на тези цели в практика се използват два основни
лабораторни метода – първият с режещ пръстен, приложим за дребнозърнести и вторият - чрез
създаване на водонепроницаема обвивка и определяне на теглото под вода.
Специфична плътност
Специфичната плътностs се изразява с масата в единица плътен обем на почвата (без пори и
вода);
3.7
s = Md /Vd
където Md e масата на твърдата фаза в обем Vd, а Mw e масата на водата.

Обемна плътност на скелета
d е обемна плътност на почва, чиито пори мислено са запълнени с въздух. Съгласно
означенията на Фигура 3.10, тя се определя с израза:
d Md /V
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където Md e масата на твърдата фаза, получена чрез изсушаване на почвен образец с обем V
(определен с режещ пръстен или парафиниране). Изсушаването се извършва в сушилня при
температура 100-105C до получаване на постоянна маса.
Обемната плътност на несвързаните почви в лабораторни условия може да бъде определена в
най-сбито и в най-рохко състояние.
Едно и също количество проба заема в първия случай най-малък обем Vmin, а в най-рохко
състояние обемът е максимален Vmax. Това означава, че обемната плътност в най-сбито състояние е:
d,max = Md /Vmin
а в най-рохко състояние, съответно:

3.9

d,min = Md /Vmax

3.10

Обемна плътност на водонаситена почва r e обемната плътност при запълнени с вода пори:
3.11
r= n w+(1-n)s
3
където w е специфичната плътност на водата (приема се 1.00 g/cm ), n – обем на порите.
Останалите означения са както на Фигура 3.10. Стойността й варира от 1.7 до 2.3 g/cm3.
Обемните тегла в естествено състояние n, на скелета d, на водонаситената почва r и
специфичното тегло s се получават, като съответната обемна плътност се умножи със земното
ускорение.
Обемно тегло на водонаситена почва r e:
3.12
 r= n  w+(1-n) s
3
където w е специфичната плътност на водата (приема се 1.00 g/cm ). Останалите означения са
както на Фигура 3.10. Стойността й варира от 1.7 до 2.3 g/cm3.
Обемното тегло под вода е обемното тегло на почва, която се намира под действието на
водния подем. Съгласно Фигура 3.10, като се вземе под внимание закона на Архимед, се получава:
’ = (1-n)( s -  w)

3.13

Порьозност
Обемът на порите (n) е количеството на порите в единица обем.
n = (V-Vd)/ V
3.14
За разлика от обема на порите, коефициентът на порите е отношението между порите и
обема на плътната маса:
e = (V-Vd)/ Vd
3.15
Класификация на пясъците по плътност
Класификацията на пясъците по плътност обикновено се извършва според т.нар. относителна
плътност ID, която е дефинирана с израза:
ID = (emax- e) /(emax-emin)
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Таблица 3.3 Класификация по относителна плътност

3.5.3

Водни свойства на почвите. Водно съдържание. Пластичност и консистенция

Водното съдържание е основно свойство на почвите [68]. То се дефинира като отношение на
масата на водата, която се намира в почвените пори, към масата на твърдата фаза. Това е основна
величина за измерване на съотношението между течната и твърда фази.
3.17
w =Mw /Md
Водното съдържание на почвата в природни условия се нарича естествено водно съдържание
wn. То е един от основните физични показатели на почвата. Заедно с други показатели, служи за
обективна преценка на състоянието на дадена почва.
Естественото водно съдържание (wn), особено за глините, се движи в широки граници поради
големия брой фактори, които влияят върху него: минерален и зърнометричен състав, дълбочина, на
която се намира почвата, температурен режим, почвени води и други. Поради разнообразието си,
почвените материали имат водно съдържание в широки граници.
Естественият интервал на изменения на водното съдържание на почвата в природната среда
следва да се приема в границите
3.18
0< wn <wr
Максималното водно съдържание на почвата се определя от състоянието, при което всички
пори и празнини са запълнени с вода. Този параметър се определя чрез изчисление по показателите
на плътността.
3.19
wr = n w/(1-n) s = e w/s
Отношението между естественото и максималното водно съдържание се нарича степен на
водонасищане Sr.
3.20
Sr = wn /wr
Таблица 3.4 Класификация по степен на водонасищане
ВИД НА
ПОЧВАТА
МАЛКО ВЛАЖНА
ВЛАЖНА
МНОГО ВЛАЖНА
ВОДОНАСИТЕНА

СТОЙНОСТИ НА
ПОКАЗАТЕЛЯ СТЕПЕН
НА ВОДОНАСИЩАНЕ
0-0.5
0.5 - 0.8
0.8-1.0
1,0

Повърхността на минералните почвени частици е покрита със здраво свързана вода. Прието е в
лабораторната практика количеството на тази вода да се изразява чрез т.нар. хигроскопична влага
wh.
3.21
wh = (Mh –Md) /Mh
Mh – е масата на въздушно суха почва.
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Когато към здраво свързаната вода се прибави и слабо свързаната вода се получава
максималната молекулярна влагоемкост wm
wm = (Mw.max –Md) /Md
3.22
Mw.max – е масата на водата след обработване на почвата с центрофуга.
Пластичност и консистенция
Състоянието на почвата в зависимост от водното съдържание се нарича консистенция. С
увеличаване на водното съдържание на всяка свързана почва тя става все по-мека и по-течна.
Различават се: твърда, полутвърда, пластична и течна консистенция. Консистенцията се
променя в точно определени, специфични за всяка почва водни съдържания, наречени граници на
консистенция.
От установените от датчанина А. Atterberg [18] шест граници на консистенция, като важни в
земната механика са приети три:
граница на протичане - wL,
граница на източване - wP,
граница на свиване - ws.
По-късно те били преоценил от Arthur Casagrande за определяне на различия в почвата и се
използват за оценка на цялостното почвено поведение, способността й да абсорбира вода и
набъбването (разширяване) следствие на това. Големината на набъбване е свързана със
способността на почвата да абсорбира вода в структурата си чрез изграждане на водни обвивки.
Тези изпитвания се прилагат главно за глинести или тинесто почви, тъй като те са почви, които се
разширяват и свиват при повишаване на водното съдържание. Тези тестове се използват широко в
предварителните етапи за оценка на почвеното поведение.
Границите на Atterberg имат смисъл на водно съдържание и се определят по начина, по който
се определя водното съдържание на нарушени почвени проби или изкуствено доведени до
съответни гранични състояния (почвено тесто от почва, пресята през сито с диаметър на отворите
1.0 mm).

Фигура 3.11 Апарат на Arthur Casagrande
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Граница на протичане
Границата на протичане wL е водното съдържание, при което почвата преминава от течна в
пластична консистенция или обратно. Според Al. Atterberg [79] границата на протичане
(предефинирана около 1932г. от Arthur Casagrande е дефинирана като водно съдържание, при което
бразда, широка 2 mm, прекарана със стандартен браздач в почвеното тесто, се съедини на
разстояние ½ '' (12,7 mm по стандарт ASTM D4318 ), след като паничката (сегмент от сфера с
диаметър 4''), в която се намира почвеното тесто, падне 25 пъти от височина 1 cm.

Фигура 3.12 Апарати с падащ конус
Граница на източване
Границата на източване wp е водното съдържание, при което почвата преминава от твърда в
пластична консистенция или обратно. Граница на източване се определя с източване на пръчици от
почвено тесто, което предварително е подготвено и размесено, показано на Фигура 3.13.

Фигура 3.13 Източване на пръчици за определяне на граница на източване
Показател на пластичност
Когато стойността на водното съдържание на почвата е между границата на източване и
границата на протичане, тя може да се меси и вае, т.е. тя е пластична. Това означава, че тя може да
променя формата си под действието на външни сили, без да променя обема си и да запази
получената при деформирането нова форма след прекратяване действието на тези сили.
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Интервалът (разликата в стойностите) между границата на протичане и границата на източване
се нарича показател на пластичност IP
IP = wL - wP
3.23
Консистенцията е много важно строително свойство на почвите. Колкото една почва е в потвърда консистенция, толкова по-голяма е нейната носеща способност и по-малка е
деформируемостта й. В утвърдената практика, консистенцията се изразява количествено с
показателя на консистенция Ic, от където получават наименование.
Таблица 3.5 Класификация по показател на консистенция
Консистенция на
прахови почви и глини

Показател на
консистенция Ic

Много мека
Мека
Средно твърда
Твърда
Много твърда

< 0,25
0,25 до 0,50
0,50 до 0,75
0,75 до 1,00
> 1,00

Ic = (wL – w /( wL - wP)
В някои страни се използва коефициент на консистенция
IL = (w – wP)/( wL - wP)
3.5.4

3.24
3.25

Уплътняване на дисперсни материали

При изграждане на земни насипни съоръжения, от голямо значение е те да бъдат добре
уплътнени. За степента на уплътняване, освен зърнометричния състав и уплътняващата работа,
решаващо значение има и водното съдържание на почвата. Най-добро уплътняване се получава при
точно определено водно съдържание. То се нарича оптимално водно съдържание wopt, а съответното
уплътняване - максимално уплътняване. Прието е максималното уплътняване да се изразява чрез
обемната плътност на скелета ρd,max.
При по-малко водно съдържание от wopt, не е достатъчно да се прояви повърхностно активното
действие на водата, а при по-голямо - водата запълва почвените пори и понеже е практически
несвиваема, пречи на по-нататъшното уплътняване. Това твърдение най-добре проличава като се
проследи зависимостта между водното съдържание и плътността на Фигура 3.14, първи квадрант.
Например кривата А1 има максимална стойност на ρd,max при точно определено водно съдържание
wopt. На същата фигура личи, че с увеличаване на уплътняващата работа, оптималното водно
съдържание намалява асимптотично, като се доближава до минималната стойност minwopt (четвърти
квадрант), а самата плътност се увеличава по същия начин, като се стреми към максимално
възможната плътност maxρd,max (втори квадрант).
В практиката, обикновено се построява само една от кривите в първи квадрант. За целта се
уплътняват най-малко 5 нарушени (раздробени) почвени проби. Уплътнява се чрез трамбоване в
стоманен цилиндричен съд. При всеки опит се променя водното съдържание. Резултатът от опита се
нанася в първи квадрант. Чрез свързване на точките, получени при еднакъв брой на ударите на
трамбовката, се получават кривите ρd = f(w).
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Фигура 3.14 Зависимост между оптимално водно съдържание, максимална плътност и
уплътняваща работа
Така получените резултати са необходими за правилното проектиране и изграждане на насипи.
Въз основа на лабораторните резултати са предписват изискваната плътност и технологията на
насипването и уплътняването.

3.5.5

Класификация на строителните почви по физични показатели

Най-рапространеният подход за класификация на почвите се основава на техния
зърмометричен състав и пластичността им. Класификацията се извършва на основата на
присъствието на отделни фракции, определени за цялата проба и на пластичността на
финнозърнестите почви. Принципите за създаване на класификация, подходящи за описание на
геоложките условия или инженерни проблеми се дефинират от [62], [63]. Класификациите се
основават на дефинирането на качествени граници или правила за категоризация.
Класификацията на свързаните почви според зърнометричния им състав се базира на
съдържанието на глинената фракция. Когато количеството на праховата фракция превишава това на
фракциите с размери на зърната над 0.063 mm, към названията се прибавя прилагателното прахов:
прахов пясък, прахов глинест пясък, прахова песъчлива глина и прахова глина.
Към особените почви се отнасят макропорестите, органичните, засолените, набъбващите и
изкуствените почви.
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Таблица 3.6 Принципи за класификация на почвите (БДС EN ISO 14688-1)

Макропорести почви са льосът и льосовидните почви. За льоса е характерно голямото
съдържание на прахова фракция - до 70-80%. Количеството на пясъчната фракция обикновено не
надвишава 10%, а на глинената - 10-15%. Льосът е с макропори, т.е. едри пори, видими с “просто
око”. Общият обем на порите в льоса е обикновено между 45 и 60%. В сухо състояние (водно
съдържание под 5-10%), льосовите почви се характеризират с високи якостни показатели (задържат
вертикален откос), но при намокряне и натоварване те рязко слягат. Това свойство на льоса се
нарича пропадане.
Органичните почви съдържат органични вещества, повече от 5%. Към тях се отнасят торфът,
растителните почви и тините с органични вещества. За органичните почви, особено за торфа са
характерни голяма хидрофилност и деформируемост.
Засолените почви съдържат повече от 5% водоразтворими соли. Те са с намалена
водоустойчивост и благоприятстват възникването на суфозия.
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3.5.6

Зависимости между отделните физични величини - примери

Физичното състояние на дисперсната среда предопределя обвързаност между отделните
физични величини. За илюстрация са използвани няколко примера.

Задача 1
Дадени са обемната плътност на скелета d = 1,55 g/cm3 и специфичнатa плътност на почвата
s = 2,7g/cm3. Определете обема на порите n.
Решение
d = Md/V
s = Md/Vd
n= (V-Vd)/ Vd
изразяваме V= Md/d и Vd= Md/s и заместваме
n= (Md/d - Md/s )/ Md/s
Задача 2
Дадени са: обемът на порите на почвата n=0.55,
плътността й в естествено състояние n=1,76 g/cm3 и специфичната плътност на почвата s = 2,75
g/cm3. Определете водното съдържание wn.
Решение:
s = Md/Vd
n= (V-Vd)/ Vd
n = (Mw + Md)/V
wn = Mw / Md
изразяваме n V -Md = Mw, Md= Vd s, Vd (n +1) = V и заместваме
Mw = n V -Md = n Vd (n +1)- Vd s , от където се получава
wn = Mw / Md = [n Vd (n +1)- Vd s ]/ Vds = [n (n +1)-s ]/ Vds
Задача 3
Дадени са обемната плътност на почвата в естествено състояние n=1,92g/cm3, водното й
съдържание wn =0,28 и специфичната й плътност s = 2,7 g/cm3. Определете обема и коефициента на
порите n.
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3.6

Механични свойства на почвите

Механичните свойства на почвите са елемент на изследване, засягащ всички строителни
материали. При почвите, поради естествения им произход и дисперсна структура, механичните
свойства са една широка тема на изследване, като техните стойности следва да се разглеждат като
изменящи се в широки граници.
Строителният инженер възприема почвите като ги квалифицира според приложните им
характеристики.
 Като основа за предаване на натоварванията от връхните конструкции. Този принцип
може да се възприема като косвен, защото той е резултат от целите на човешката
дейност.
 Като среда за разполагане на сградите и съоръженията, притежаваща свойства и
живееща с всички естествени и предизвикани от човека процеси, които протичат в
материята.
 Като материал за изграждане на различни строителни съоръжения.
Строителните почви (дисперсни среди), използвани като основа, среда и материал при
изграждане на инженерните съоръжения, притежават някои специфични особености, които ги
различават от традиционните непрекъснати среди, разглеждани в теоретичната механика. Това
предполага търсене и формулиране на основните закономерности в земната механика, които заедно
с уравненията на механиката на непрекъснатите среди да са достатъчни за прогнозиране на
напрегнатото и деформирано състояние на почвените масиви. От друга страна, тези основни
закономерности следва в максимална степен да отразяват механични свойства на почвите и да са
представени в удобен за практическо използване инженерен вид.
За определяне на строителните свойства важно значение има размерът на частиците,
съдържащи се в определен обем почва, т.е. техният зърнометричен състав, съотношението на
фазите (твърда и течна), миграцията на свободната вода и др.
В земната механика се дефинират следните основни механични свойства на строителните
почви:
 Уплътняване;
 Якост на срязване, комбинация от уплътняване и деструкция на скелета;
 Водопропускливост;
 Структурно-фазова деформируемост, който процес е свързан с промяна на
съотношението на фазите в процеса на деформиране на материала.
Уплътняването на строителните почви е деформационно свойство, което се характеризира с
изменение на обема на порите в почвения скелет. В рамките на този процес се променя и общия
обем на почвата под действието на външни сили. Промяната на обема на почвата е следствие от
преподреждане на твърдите частици, което от своя страна води до нарастване на количеството им в
единица обем почва и до нарушения в структурата на скелета. В условията на едномерно
деформирано състояние, свойството уплътняване се описва с т.н. “закон за уплътняване”, който
представлява нелинейна зависимост между напреженията и деформациите. В лабораторни условия
тези свойства на почвите се изследват в условията на компресия (невъзможност за развитие на
напречни деформации) и затова ги наричаме още и компресионни свойства (oedometer properties).
На основата на закона за уплътняване в земната механика е формулиран принципа на линейна
деформируемост, на базата на който е разработена една от теориите за напреженията и
деформациите в почвите.
Основните механични характеристики, които се използват в случая са коефициент на
уплътняване и съответно компресионен (деформационен) модул. В земната механика тези
характеристики намират практическо приложение при изчисляване слягането на фундаментите и
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определяне на напреженията и деформациите в почвените масиви. Тази аналогия за
деформативността на почвите има своите ясни недостатъци, които са свързани от една страна с
мащабите, от друга с пространственото напрегнато и деформирано състояние.
Наред с процеса на уплътняване при външно натоварване в структурата на трифазната
дисперсна система се наблюдават и явления като набъбване. Развитието на тези процеси се
провокира от формирането на водни обвивки около частиците на твърдата фаза (колоидни частици)
и се подпомага от процесите на разтоварване. Тези явления са характерни за глинестите отложения
и в естествения условия могат да се идентифицират с наличието в структурата на гладки (блещиви)
повърхнини, които са основен белег на макроструктурата на отложенията.
Якостта на срязване е гранично контактно съпротивление между частиците на скелета,
свързано с преместването им (кинематика на скелета) и е основно зависимо от триенето и
сцеплението между почвените частици. Характеристиките на якостта на срязване (триене и
сцепление-кохезия) зависят от напрегнатото състояние в дисперсната материя и по един достатъчно
ясен начин се описват със закона на Coulomb (1773). Зависимостта на якостта на срязване от два
параметъра (Coulomb) намира широко практическо приложение в изследванията на почвените
масиви. Този проблем ще бъде разгледан още веднъж и при дефиниране теорията на граничното
равновесие и теорията на земния натиск.
Водопропускливостта е свойство, характерно за всички порести тела. При почвите
водопропускливостта е променлива и зависи от структурата (обем и размер на порите),
зърнометричния състав, колоидните свойства (степента на деформиране на скелета и вискозитета на
течността. Приема се, че в преобладаващите случаи движението на водата в почвите е ламинарно и
се описва чрез закона на Darcy, при който като основна характеристика се определя коефициентът
на филтрация. Законът на Darcy за ламинарната филтрация също намира практическо приложение
при изучаване движението на почвените води, а така също при прогнозиране на изменението на
деформациите на водонаситени почви във времето (филтрационна консолидация).
Структурно-фазовата деформируемост е специфично механично свойство на дисперсните
среди. То е продукт на трифазната структура на системата и се проявява като промяна на
съотношението на двете фази – течна и твърда. В резултат от промяната на това съотношение се
увеличава процентното съдържание на твърдата фаза за сметка на отделената вода и в резултат се
получава по-плътна структура на системата.

3.6.1

Компресионни свойства. Същност на уплътняване на почвите. Компресионен опит

Уплътняването се характеризира с изменение на порьозността на строителните почви, т.е.
промяна на техния обем следствие ново подреждане на почвените частици (промяна на
съдържанието им в единица обем). Това свойство е отчетливо изразено само за дисперсните
материали, каквито са почвите и не се разглежда в механиката на непрекъснатите среди. От друга
страна, свойството уплътняване е различно от общата деформируемост на почвите (общата
деформируемост е характерна и за другите материални системи). Уплътняването на строителните
почви (дисперсни среди) е характерно свойство, което ги отличава от кристалните материали и
скалите. Това е способността на почвите да променят (понякога значително) своя вътрешен строеж
под влиянието на външните въздействия (натоварвания, изсъхване, коагулация и други). При това,
почвата повишава плътността на скелета си за сметка на намаляване на обема на порите.
Намаляването на обема на порите става за сметка на местни премествания на почвените
частици, а така също (особено за водонаситените почви), следствие изменението на дебелината на
водноколоидните обвивки на минералните частици под влиянието на натоварване, изсъхване,
коагулация.

гр. София, 2015 г.

Страница 37/240

Освен това, върху промяната на строежа на почвените частици влияние оказва и пълзенето в
скелета на почвата и здраво свързаната вода. При пълзенето се променя и формата на кристалната
решетка на минералните частици, съпроводено с бавно течение на молекулярно свързаната вода.
Следва да се отбележи, че за напълно водонаситените почви, промяната на обема на порите
може да стане само при промяна на тяхната влажност, т.е. следствие от движение на вода и
освобождаване на порите(филтрация). При неводонаситените почви, уплътняването може да стане и
при запазване на тяхното водно съдържание.
Уплътняването на почвите за сметка на изсушаване, т.е. намаляване на дифузните обвивки и
увеличаване на капилярния натиск, а така също и уплътняването в резултат на бавни физикомеханични процеси (например стареене на колоидите) се отчита само в отделни случаи.
В земната механика се разглежда основно уплътняването за сметка на натоварването. Освен
това, следва да се прави разлика между уплътняване при кратковременни динамични товари и това,
при продължително действащи статични товари.
При действието на динамични натоварвания с цел уплътняване и други подобни механизми,
добре се уплътняват само влажните пясъци и неводонаситените почви. При действието на
динамични натоварвания, твърдите връзки между почвените частици лесно се разрушават, което
предполага по-добро уплътняване.
Във водонаситените почви (предимно пясъци), динамичните натоварвания създават
значителни налягания на водата в порите, т.е. твърдата фаза (частиците) се намира под действието
на воден подем и в определени зони (при определени условия) се втечнява и протича. Този процес
се диктува основно от влошения при динамичното въздействие контакт, който съществува между
частиците на твърдата фаза. При глинестите почви, които поради свързаността си (наличие на
структурни връзки) значително по-трудно се подчиняват на уплътняване с динамични
натоварвания. Причината е трансформация на работата за уплътняване в работа за структурни
преобразувания.
При уплътняване на свързаните почви от постоянно натоварване, следва да се различават два
диапазона на натоварване: първият - когато външното натоварване е по-малко от структурната
якост, т.е. якостта на структурните връзки; вторият - когато тези връзки са разрушени.
Изследванията показват, че в първия случай деформациите, предизвикани от външни натоварвания
са еластични и почвата има поведение на непрекъснато твърдо тяло. В следващия етап на
натоварване, когато структурните връзки са разрушени (при натоварвания по-големи от
структурната якост) почвите се уплътняват добре. При почви с водноколоидни връзки, това
уплътняване ще бъде за сметка на намаляване на водноколоидните обвивки, филтрация на вода и
пълзенето на скелета. Движението на водата в почвените пори е възможно само при налягане поголямо от естествената начална стойност.
Това е един от най-старите, технически удобни, популярни и особени методи на изпитвания за
определяне на механичните свойства на почвата. Karl von Terzaghi започва своите консолидационни
изследвания през 1919 г. в Robert College в Цариград. Чрез тези опити, Terzaghi развива теорията си
за консолидация, която е публикувана през 1923 г. Масачузетският технологичен институт е
изиграл ключова роля за началото на консолидационните изследвания. Terzaghi и Casagrande
прекарват известно време в Масачузетския технологичен институт - Terzaghi 1925-1929 и
Casagrande 1926-1932. През това време, методите и апаратите за изпитване на консолидация
значително са подобрени. Впоследствие изследванията са продължени през 1940 г. от Donald
Taylor.
3.6.1.1 Компресионна зависимост. Компресионни модули
Опитите на Terzaghi (за първи път) показват, че при напълно водонаситените, слабо
водопропускливи почви (Sr=1,0), на всяко нарастване на външното натоварване съответства
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определено изменение на водното съдържание и на плътността на почвата. Тази зависимост
Terzaghi нарича компресионна крива.

Фигура 3.15 Компресионни криви
При обработка на кривата на уплътняване чрез трансформация може да се запише
зависимостта на коефициента на порите. Тогава, като използваме дефинициите за коефициента на
порите, можем да запишем:
3.26
ei = e0-n/Vd
Vd - обем на твърдата фаза в компресионната касетка
В постановката е невъзможно странично разширение, ni=hi.А
от условията Vd + n = 1:
e = V-Vd/Vd = n/Vd

3.27

e = n/(1-n) и n= e/(1+e)

3.28

Vd =n/e =1/(1+e)

3.29

Vd = 1. A . h /(1+e0)
ei = e0- (1+e0) hi/h

3.30
3.31

Следователно, за V=1 почва
а за обем V= A.h,

При постоянна площ на образеца, от дефиницията за коефициента на порите:
е0 = (А . h – A . hd)/ (A. hd) = (h – hd)/ ( hd)

3.32

ei = ( h – hd)/ ( hd) - (1+( h – hd)/ ( hd) )hi/h

3.33

следва
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Ако се изпитва ненарушена свързана почва и от начало натоварваме с много малки стъпки, се
получава кривата на слягане. Вижда се, че преди да бъде преодоляна структурната якост (p,
Фигура 3.15), натоварването не предизвиква уплътняване. Структурната якост е важна
характеристика на почвите и за нейното определяне е необходима специална методика на
изпитване. По компресионната крива тя може да бъде определена само приблизително.
При условие, че представим компресионната зависимост в полулогаритмичен мащаб, то за
натоварване, по-голямо от началното 0, порният коефициент ще зависи линейно от логаритъма на
натоварването. Тази трансформация е показана на Фигура 3.16.

Фигура 3.16 Логаритмична крива на уплътняване
Тогава, уравнението на компресионната крива може да се представи във вида [53],[72] (Фигура
3.16):
 е
3.34
ei = e0 – Cc log (i/0) или Cc =
 log ' v

Сс е коефициент на компресия (compression index), който се изразява чрез тангенса на
наклона на полулогаритмичната зависимост към абцисната ос.
При малки интервали на изменение на напреженията (Фигура 3.15)
3.35
ei = e0 - tg .i
Наклона на права към кривата на уплътняване в разглеждания интервал (1, 2) характеризира
уплътняването на почвата. Tази величина се нарича коефициент на уплътняване - a, който се
определя чрез изменението на порния коефициент и нарастването на натоварването (действащото
напрежение при дадена стъпка на натоварване).
Модулът на деформации в компресионни условия на почвата се изменя в процеса на
уплътняване и е равен на:
3.36
Ei = tg 
където е наклона на тангентата към кривата на слягане (Фигура 3.15).
Модулът на деформации може да се изрази и чрез кривата на уплътняване [2] от зависимостта
tg  = e/aoed
аoed – коефициент на уплътняване.
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eaoed . 
lim e/de/daoed

3.38
3.39

В този случай, изменението на обема на порите е:
n = e/(1+e0)= aoed .  /(1+e0) = mv . 

3.40

От този израз следва:
mv = aoed /(1+e0)
mv - коефициент на обемно уплътняване
(1  ei )
1
Ei =

mv
aoed

3.41
3.42

3.6.1.2 Коефициент на преуплътняване (OCR)
Друг аспект представлява началното напрегнато и деформирано състояние на почвения масив.
Един параметър, който е познат в практиката и с който се илюстрират част от проблемите, е
коефициентът на преуплътняване OCR (overconsolidation ratio).
Съгласно дефиницията, този показател се дава с отношението на две напрежения. Едното - oc
е напрежението, на което е бил подложен материала през цялата си история и в резултат на него са
се формирали основните структурни параметри, нарича се напрежение на преконсолидация.
Второто - v е това, което се създава в момента (Фигура 3.17).
Така коефициентът на преуплътняване OCR е равен на
3.43
OCR = 'oc / 'v
σoc - максималното ефективно напрежение след консолидация;
σ'v - максималното ефективно напрежение, за което търсим коефициент OCR в момента.
Определянето на коефициента OCR става при следните стъпки:
1 стъпка – отбелязваме т. А;
2 стъпка – построяваме тангента t1 към кривата на уплътняване;
3 стъпка - построяваме тангента t2 към кривата на уплътняване;
5 стъпка – построяваме хоризонтала L1;
6 стъпка – намираме ъглополовяща на ъгъл  - АВ;
7 стъпка – отчитаме стойността на напрежението.
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Фигура 3.17 Определяне на OCR
В следващите точки при прогнозиране на деформациите в почвения масив ще бъде
коментирано използването на този показател.
3.6.1.3 Компресионна зависимост при сложно напрегнато състояние
В най-общия случай, изменението на порния коефициент при компресионното уплътняване
зависи не само от вертикалното напрежение z, но и от хоризонталните напрежения x и y.
Н.М.Герсеванов [7] доказва, че при напълно водонаситени почви (без здрави структурни връзки),
т.н. “почвена маса”, коефициентът на порите във всяка точка от почвения масив зависи от сумата от
главните напрежения.
 = z + x +  y
При компресионния опит имаме следното напрегнато и деформирано състояние:
εx = εy = 0; εz ≠ 0; σx = σy  0; σz = p
(външното натоварване)
За хоризонталната деформация, от теоретичната механика, е известна зависимостта:


x  x 
( x  p )
E
E
като заместим стойностите на напреженията, ще получим
x  0 

където: k0 

x


(
E
E

x

 p ) , или σx-ν.σx= ν.p

3.44
3.45

3.46

3.47


- коефициент на страничен земен натиск в покой.
1


x



y




.p  k0.p
1

θ =σx+σy+σz=(1+2.k0). p; т.е. p 
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Като използваме зависимостта (3.49) (ei = e0 - mv.pi), получаваме:
3.50
mv
ei 
.  e0  const
1  2.k o
т.е. промяна на коефициента на порите може да стане само при промяна на сумата от главните
нормални напрежения.
Горният израз е известен с наименованието “принцип на хидроемкостта” (принцип
гидроёмкости) на Герсеванов. Той важи за напълно водонаситени почви и има голямо практическо
значение при определяне големината на капилярния натиск в тези почви.
Това допускане в известна степен е приблизително, защото при уплътняването, очевидно
влияние ще оказват и тангенциалните напрежения при преместването на една почвена частица
спрямо друга при пълзенето на почвения скелет. За напълно водонаситени почви, неуплътнени
(дребни пясъци и слаби глинести почви), с наличие на свободна (несвързана) вода, тази
предпоставка е изцяло приемлива.
3.6.1.4 Напрежения и деформации в пространството
Материалните модели се представят като математични уравнения, описващи връзката между
напреженията и деформациите. Те често са описание чрез матрична форма, в която безкрайно малко
нарастване на напреженията се отнася към безкрайно малко нарастване на деформациите. Тензорът
на напреженията в декартови координати е представен чрез матрицата:
3.51
σ
σ σ 

σ   σ YX
σ
 ZX

XX

XY

σ
σ

YY
ZY




ZZ 
XZ

σ
σ

YZ

При изотропия на материала тензорът на напреженията [46] става симетричен xy=yx, yz=zy,
zx=xz, като в този случай напреженията могат да се изразят векторно, зависими от шест различни
компонента, както следва:
T
3.52
σ  σ ХХ σ YY σ ZZ σ XY σ YZ σ ZX 
При равнината задача yz=zx = 0.
При вземане под внимание на принципа на Terzaghi, където напреженията в почвата се
разпределят между фазите, изразът добива следния вид:
3.53
σ  σ' u
където  ' са ефективните напрежения, а u е порния натиск. Порният натиск e налягането в
порната течност, като не се отразява в определянето на срязващите напрежения. Принципа на
Terzhagi важи за двуфазни системи, т.е. напълно водонаситени почви. При използването на този
модел, порният натиск се генерира като изотропен и  w се представя с единичните си стойности u.
3.54
w=( u u u    )T
Материалният модел се представя като връзка между безкрайно малкото нарастване на
ефективните напрежения, отнесени към безкрайно малкото нарастване на деформациите.
T
3.55










σ'   σ ' xx σ ' yy σ ' zz σ ' xy σ ' yz σ ' zx 



В този случай, главните ефективни напрежения в ортогонална координатна система могат да се
представят с тензора на напреженията чрез израза:
3.56
det ( σ'  σ'  )  0 , където  e матрицата на идентичност
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Това уравнение дава решение за ефективните напрежения ’, подредени в алгебричен ред,
както следва ’1’2 ’3.
Главните напрежения се използват за дефиниране на инвариантните напрежения, които са
зависими от ориентацията на координатната система. Две удобни инварианти, произтичащи от
симетрията са:
1
1
3.57
p'  ( σ' XX  σ' YY  σ' ZZ )  ( σ' 1  σ' 2  σ' 3 )
3
3

q

1
((
2

σ'

XX

 σ' YY ) 2  (

σ'

 σ' ZZ ) 2  (
YY

σ'

ZZ

 σ' YY ) 2  6(

2

2

σ xy  σ yz  σ zx

2

))

3.58

където p’ са изотропните (средни) ефективни напрежения, а q - еквивалентните срязващи
напрежения.
Главните ефективни напрежения могат да се запишат с изразите в инвариантна форма, както
следва:
 σ' 1  p' 

3.59

2
2
q sin (θ  )
3
3

3.60

2
2
q sin (θ  )
3
3
2
2
 σ' 3  p'  q sin (θ  )
3
3

 σ' 2  p' 

в горните изрази  се определя като трета инварианта на Lode [31] и се дефинира от израза:
 27 
1


  arcsin J33  , където
3
 2q 



3.61

J3=(’xx-p’) (’yy-p’) (’zz-p’)-(’xx-p’) 2yz -(’yy-p’) 2zx-(’zz-p’) 2xy+2yz zx xy

3.62

Обща дефиниция на деформациите
Тензорът на деформациите в декартови координати е представен чрез матрицата:
 XX

    YX

 ZX





XY
YY
ZY







YZ 

ZZ 
XZ

3.63

ui
, където i е всяка
i
една от координатите х, у и z. В съответствие с теорията на малките деформации, само сумата от
декартовите напречни деформационни компоненти предизвиква срязващи напрежения. При
приемането на означенията на напречните деформации със символа „γ” (деформации извън главния
диагонал на матрицата) и трансформация във векторна форма, изразът се записва както следва:
Деформациите са продукт на компонентите на преместванията, т.е. εij =

  ( xx ,  yy ,  zz ,  xy ,  yz ,  zx )T
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 xx 

u x
, и след представяне на останалите деформации по аналогия, то напречните
x

деформации са както следва:

 xy 

u x u y

y
x

3.65

При формулиране на математичния модел, където безкрайно малките нараствания на
деформациите се изразяват със скоростта на деформациите, то израза във векторна форма има вида:
3.66
  ( ,  ,  ,  ,  ,  ) T
xx

yy

zz

xy

yz

zx

За еластопластичните модели общата деформация се явява сума от еластичните и пластични

 e  p .
Пластичността в почвите е базирана на механизма на критичното състояние, описан от Scofield
A. и Worth P. [42], Kondner (1963) [27].
Използването на закона на Hooke дава връзката между еластичния модул Е и модулите на
напречни деформации G, обемния деформационен модул К и компресионния модул Еoed и всички
те могат да се обвържат чрез изразите:
3.67
Е
G= 2(1   )

Е
3(1  2 )
Е (1   )
Еoed =
(1   )(1  2 )
K=

3.6.1.5 Коефициент на Poisson
Възможността за развитие на хоризонтални деформации в материалите се изразява с
коефициента, известен в механиката като коефициент на Poisson (Poisson's ratio).
 =x/z

3.68

x = x/E- /E(y+z)

3.69

от закона на Hooke

При компресионна зависимост, когато x =0 и y = x
x = z . / (1- )

3.70

Чрез заместване /(1- ) = k0 се получава друга зависимост. В геотехниката - коефициент на
страничен натиск. В обичайния случай, материалът се разширява в хоризонтално направление и
получената зависимост за страничния натиск се допълва от експериментални резултати.
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Фигура 3.18 Ефект на Poisson
Добре известната концепция за определяне на коефициента на страничен натиск при покой
k0 =/1- [Donath, A.D., (1891)], произтичаща от основните предпоставки на механиката при (2 = 3
= 0) е необходимо да се разглежда в контекста на развитието на процеса на разрушение и
големината на деформациите. Тук трябва да се отбележи факта, че определянето на стойността на
коефициента на Poisson е задача, свързана с отчитането на големината на почвените деформации.
В този смисъл, при определяне на коефициента на земен натиск при покой K0, следва да
зададем въпроса каква стойност на коефициента на Poisson трябва да бъде приета.
В последните десетилетия са изпробвани множество лабораторни и полеви методи за
определяне на коефициента на земен натиск при покой К0 при различни условия и за различни
почвени разновидности. Bishop и Henkel изследват поведението на коефициента К0 в зависимост от
вида на почвата, историята на натоварването и порния натиск. Hendron използва компресионния
тест за определяне на страничния натиск чрез пръстен, снабден с тензометри. Авторите Campanella
и Vaid прилагат триосовото изпитване при водонаситени глини за определяне на страничния натиск.
В резултат от множеството изпитвания е оценено влиянието на няколко важни параметъра:
 Вид на почвата;
 История на натоварването;
 Напрегнато състояние;
 Относителна плътност;
 Начален порен коефициент и др.

3.6.2

Компресионни свойства на пропадъчни почви

Свойството на почвите да се деформират при намокряне и постоянна стойност на
натоварването (собствено тегло на почвата или външен товар) се нарича пропадъчност. Към
пропадъчните почви се отнасят глинести (свързани) почви, които притежават структурни връзки от
разтворими вещества. Такива почви са резултат от протичането на алувиални или еолични процеси
на пренос главно на дребнозърнести материали. При тях под действието на външен товар или на
собственото си тегло след оводняване слягат допълнително (пропадат), при което относителното
пропадане е повече от 1%.
Типични представители на пропадъчните почви са льосът и льосовите седименти от еоличен
произход. Свойството пропадъчност притежават и някои елувиални, делувиални и пролувиални
почви. При голямото разнообразие от почви, с които строителят се среща в България, особени
затруднения предизвикват льосовите почви и другите структурно неустойчиви пропадъчни почви.
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Льосът е хомогенен, порест, ронлив, бледожълт или бежов и често варовит. Льосовите зърна са
ръбести, с малко полиране или закръгляване и съставени от кристали на кварц, фелдшпат, слюда и
други минерали. Льосът може да бъде описан като богата на прах почва.
Льосовите отложения (депозити) може да са с голяма дебелина, в някой области на Китай и
Средния запад на САЩ достигат повече от сто метра. Той обикновено се появява като покривно
отложение, което обхваща зони на стотици квадратни километри.
Льосът заема 40% от строителните почви на България. Пропадъчни льосови почви има в Лом,
Оряхово, Никопол, Свищов, Русе, Силистра, Добрич.
Основно строително свойство на льосовите почви е, че притежават вертикални макропори,
видими с просто око. В състояние на натоварване, при овлажняване с водно съдържание над
естественото, льосът рязко променя своята плътност. При льосовите почви преобладава типичната
прахова фракция (еоличен произход) - 50-70%. Глинестата фракция е 10-20%. Льосът има клетъчна
микроструктура, която обуславя високата му порьозност. При навлажняване, водата разрушава
циментационните и водноколоидните връзки между отделните зърна и при наличие на товар,
клетъчната структура преминава в зърнеста, при което льосът се уплътнява.
3.6.2.1 Определяне на пропадъчността
Компресионните свойства на пропадъчните почви се изследват като почвен образец с
естествено водно съдържание се вгражда в компресионната касетка, без да се поставя под вода.
Компресионната касетка не трябва да е мокра и не позволява допълнително навлажняване на
образеца. Стъкленото коляно 6 (Фигура 3.19) и свободното пространство около печата над образеца
се затварят с влажен памук, за да не изсъхва образеца по време на опита. По-нататък, опитът се
извършва по обикновената методика на компресионния опит.
Използват се два основни лабораторни метода за изследване на пропадъчността на льосовите
почви: метод с една крива, наричан накратко схема а и метод с две криви – схема б.
По метода с една крива, ненарушеният почвен образец се вгражда в компресионната касета
(Фигура 4.8) без да се водонасища и се натоварва на стъпала, не по-големи от 0,05 MPa до крайното
натоварване p, за което следва да се определи пропадането. След затихване на слягането при това
натоварване почвеният образец се намокря с вода през тръбичката за водонасищане. Получава се
допълнителна деформация - пропадане без увеличаване на натоварването.
С резултатите от опита се построяват диаграмата на слягане и пропадане s=f(p) (Фигура 3.19а)
и диаграмата на уплътняване и доуплътняване е=f(p) (Фигура 3.19б).
Пропадането на почвения образец за товара, при който е намокрен, се изобразява графично
чрез скока (вертикалната отсечка) в двете компресионни криви. Използват се два основни
лабораторни метода за изследване пропадъчността (Фигура 3.19) на льосовите почви: метод с една
крива, наричан накратко схема а, и метод с две криви-схема б.
За изследване на пропадъчността по метода с две криви в компресионните касетки се вграждат
два ненарушени почвени образеца от изследваната пропадъчна почва. Те се подлагат на
компресионно изпитване, като единият образец е с естествено водно съдържание, а другият от
началото на опита е под вода. От двата опита се получават две компресионни криви - едната при
естествено водно съдържание, а другата при пълно водонасищане (Фигура 3.19). Разликата между
ординатите на двете криви характеризира пропадъчността на почвата за всяко натоварване.
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Фигура 3.19 Диаграма на слягане и уплътняване при пропадане и доуплътняване
При изпитване на образеца с естествено водно съдържание е необходимо да се запази
постоянна влажност от началото до края на опита. За проверка на това условие, в края на опита се
определя водното съдържание, което не трябва да се различава от това при вграждане на образеца.
Важно условие за достоверността на получените резултати при определяне пропадъчността по
метода с две криви е двата почвени образеца да имат еднаква начална плътност.
3.6.2.2 Количествена оценка на пропадъчността
Количествено, пропадъчността се изразява чрез обема на макропорите nmp, определен от
диаграмата на слягане и пропадане и чрез коефициента на макропорите emp, определен от
диаграмата на уплътняване и доуплътняване.
Обемът на макропорите е онази част от общия обем на порите, която изчезва вследствие
пропадането на почвата. Изчислява се по формулата:
3.71
h  h'

n mp 





h
където: hp - височината на почвения образец с естествено водно съдържание, при натоварване σ
в компресионния апарат;
hр - височината на същия почвен образец след намокряне при запазване на съшия товар;
h - първоначалната височина на образеца с естествено водно съдържание.
Числителят във формула (3.62) представлява абсолютната вертикална деформация на почвения
образец при натоварване σ, която се дължи на намокрянето. Следователно обемът на макропорите
nmp е идентичен с относителното пропадане δпр, което се получава като разлика между
относителното слягане на почвения образец преди намокрянето 1 и след намокрянето 2:
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nmp ≡ δmр = 2 – 1

3.72

Обемът на макропорите nmp, респ. относителното пропадане δпр, е равен на вертикалната
отсечка (скока) в диаграмата на слягане и пропадане  =f(σ) и може да се отчете направо от Фигура
3.19.
Коефициентът на макропорите emp изразява намалението на коефициента на порите вследствие
допълнителното уплътняване от намокряне на естествено влажната почва. Числено, неговата
големина се получава с израза:
3.73
emp = e2 - e1
където: ep - коефициентът на порите за товар p на образеца с естествено водно съдържание,
вграден в компресионната касетка; ер - коефициент на порите на същия образец след намокряне.
Коефициентът на макропорите може да се отчете направо от Фигура 3.19. Между него и
обемът на макропорите съществува следната зависимост:
emp = nmp .(1 + e)
3.74
където e - общият коефициент на порите.
Методът с една крива моделира по-добре работата на пропадъчна (льосова) основа, тъй като до
намокрянето в естествени условия почвата се намира във формирано вече напрегнато състояние.
При изпитване по метода с две криви, намокрянето на почвения образец в самото начало дава
възможност на почвените частици, в зависимост от хидрофилността им, свободно да увеличат
водните си обвивки и в някои случаи да набъбнат (обикновено при по-малките товари). Поради
повърхностно активното действие и набъбващите ефекти на действие на увеличените водни
обвивки, по метода с две криви обикновено се получава по-голямо пропадане, отколкото по метода
с една крива.
Методът с една крива е по-удобен за прилагане, когато натоварването, при което се намокря
почвата, е предварително известно.
Методът с две криви е по-подходящ, когато е необходимо да се определи пропадането в т.н.
активна зона под фундаментите. Чрез изпитване на два почвени образеца от една и съща почва
може да се установи закономерността, по която се изменя пропадъчността в зависимост от
натоварването.
Ако се нанесат стойностите на обема на макропорите в зависимост от натоварването Фигура
3.19, се получава диаграмата nmp=f(p), от която може да се отчете nmp за произволен товар в
интервала на изследване на почвения образец.
Съкратеният метод на проф.Г.Стефанов [2] дава възможност да се определи обема на
макропорите за произволен товар с изпитване само на един почвен образец.
Ненарушен почвен образец се изпитва по схема а, като се намокря при произволен товар σv.
Получава се съответния обем на макропорите nmq. Стойността на nmp за произволен товар σv се
изчислява по формулата:
nmp = λpq.nmq,  pq 

lg 2 v  lg  

3.75

lg 2 ' v  lg  

където: σγ - геоложки товар за дълбочината, от която е извадена почвената проба;
σv - стойността на товара, за който се търси nmp;
σv - товарът, при който е намокрена пробата.
В понятието „компресионни свойства на пропадъчните почви“ се включва свойството на тези
почви, в условията на невъзможно странично разширение, при естествено водно съдържание, да се
деформират (слягат), както обикновените строителни почви и да пропадат при намокряне.
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3.6.2.3 Набъбване
Набъбване и свиване са свойства на почвата да увеличава обема си при нарастване на водното
съдържание и да го намалява при изсушаване. Това са негативни качества, които най-силно се
проявяват при глинестите почви (финодисперсни глини). При свиване тези почви образуват
пукнатини, които причиняват разкъсване на структурата на материалите. Влиянието на този процес
върху строителните конструкции се изразява в значителни нараствания на натоварвания при
подпорните конструкции, при които с оформянето на вертикални денивелации се подобрява хода на
повърхностните води и те могат да достигна до материалите на по-голяма дълбочина. При
плоскостното фундиране когато натоварвания върху земната основа са малки този процес се
изразява в променливост на обема на земната основа в различните сезонни.
Тези почви се характеризират с високо съдържание на активните глинести минерали от
групата на монтморилонитите. Също така и голяма част от вулканогенните минерали притежават
набъбващи свойства. В България такива глинести почви основно формират отложеният с неогенска
възраст, заемащи големи територии от Софийското поле и Горнотракийската низина.
В практиката се използват множество критерии за оценка на набъбването като основни
параметри за това са границата на протичане (wL) , показателя на пластичност (Ip), границата на
скъсване и др.
Някои от основните класификационни оценки за нивото на набъбване са представени в
таблица Таблица 3.7.
Таблица 3.7 Класификация на набъбването
Степен на набъбване
Ниска
Средна
Висока
Много висока

Ниска
Средна
Висока
Много висока

Граница на протичане – wL [%]
Съгласно Chen [16]
IS 1498
<30
20-35
30-40
35-50
40-60
50-70
>60
70-90
Показател на пластичност – Ip [%]
Съгласно Chen [16]
IS 1498
Holtz and Gibbs [25]
0-15
<12
<20
10-35
12-23
12-34
20-55
23-32
23-45
>35
>32
>32

Изследването на набъбването на почвите и определяне на количествени показатели използва
няколко процедури на изпитване като основно се различават свободно набъбване и набъбване при
константен обем. При двете процедури се изследва стойността на напрежението (напрежението при
набъбване) при което процеса на набъбване не предизвиква обемни изменения в материала. Този
показател лесно се ползва при проектния процес като с фундирането се създават такива контактни
напрежения между фундаментите и земната основа така, че да не се развиват дилатационни явления
(дишане). Графично и при двете процедури се регистрира зависимостта между коефициента на
порите и вертикалното натоварване – Фигура 3.20.
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Фигура 3.20 Зависимости за изследване на набъбването
Представените на Фигура 3.20 зависимости показват двете части за пълните и ефективни
напрежения. При изпитването с константен обем, началните ефективни напрежения се представят с
точка D (Фигура 3.20 б) при водонасищане, отрицателните напрежения в порната течност, които
надвишават атмосферното налягане се описват със зависимостта D-D’. При използване на
изпитване със свободно набъбване (Фигура 3.20 а), същата интензивност на набъбващите
напрежения се идентифицира от точка А. При консервативни приемания, използването на
резултатите от свободно набъбване позволяват за напрежение на набъбване да се приеме
стойността, съответстваща на т.С.
Изследването на деформационните свойства при набъбване може да ползва условията на
компресионното изпитване. В компресионни условия при зададено на натоварване zi се определя
параметъра относително набъбване ssw.
3.76
h h
s sw  w
h
Където
h е височината на образеца при зададен товар, а hw е височината при същото натоварване след
водонасищане.
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3.7

Якост на срязване

Една от основните механични характеристики на почвите е якостта на срязване [77], [75], [76].
Причината за това е, че чрез нея се оценява капацитета на почвения материал под действие на
външни и вътрешни сили. Важна особеност след достигане на якостта на срязване е нарастването на
деформациите, което се следва от ефекти на разрушение.
В природата и в инженерната практика – при язовири, диги, насипи за железници или
магистрали, строежите могат да се разрушат като част от масата на почвата се плъзга по наклонени
повърхности. При голяма част от случаите, якостта на почвата се оказва недостатъчна за поемане на
силите от собственото тегло.
От наблюдения е установено, че най-разпространената форма на разрушаване на почвените
масиви е относителното хлъзгане на една част на почвата спрямо друга. Тази форма на разрушение
се наблюдава и в случаите, когато съоръженията предават върху почвата само вертикални товари.
Това показва, че основното съпротивление срещу разрушаване на почвата е вътрешното
съпротивление на срязване. Граничната стойност на това съпротивление се нарича якост на
срязване.
Показателите на граничното съпротивление (якостта) на срязване са основни якостни
показатели за почвите. Следва да се подчертае, че за разлика от други материали (бетон, стомана,
където се определят още “якост на натиск”, “якост на опън” и други) при почвите се дефинира
единствено “якост на срязване”. Освен това, количествено тя не се изразява чрез някаква стойност
на напрежение, а чрез якостни показатели, които се определят експериментално.
3.7.1

Принцип на Coulomb

Основната разработка за изясняване на това явление е представена от Charles-Augustin de
Coulomb и е известна като негов закон. Илюстрация на постановката е представена на Фигура 3.21.
Процесът може да бъде описан и да се сравни с аналогична ситуация на плъзгане на твърд блок
по наклон. Равновесието на силите показва, че при сила на триене в равнината на наклона е
невъзможно T = W и че нормалната сила N ≠ W, където W е теглото на блока. При така
представената постановка може записът за триенето да се изрази в напрежения.

Фигура 3.21 Блоково плъзгане
N/A = иT/A = 
c'tan
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При тези условия естествено се задава въпроса „Кой е параметърът “c“. Тази сила на
взаимодействие между частиците се “приема” за независима от нормалните напрежения. Причината
за нейното възникване са всички връзки между частиците на скелета. При напрегнато състояние,
създаващо условия за преодоляване на якостта на твърдите структурни връзки, след това се
съпротивляват водно-колоидните и електростатичните връзки. Последните се появяват в контактите
на почвените частици и са здраво свързани с тях. Водно-колоидните връзки, съпротивляващи се на
преместването на почвените частици, се разрушават, но в новите контакти те възникват отново.
Следователно, разглеждането на вътрешното съпротивление при свързаните почви само като триене
или само като сцепление (кохезия) е невъзможно, защото в много случаи, едновременно с триенето
се преодолява и кохезията.
3.7.2

Разпределение на напреженията (Christian Otto Mohr)

От теорията на напреженията е известно, че действащите в определен момент различни
напрежения могат да бъдат свързани аналитично с формули въз основа на равновесни уравнения. В
тези формули основната променлива е ъгълът на въртене на площадките по отношение на основни
направления. В декартовото пространство направленията са три и в тях действат само максимални
нормални. От направлението на действие на гравитационните сили следва, че максималното главно
напрежение е 1, а най-малкото главно напрежение е 3. Второто главно напрежение е 2 (действа в
посока, перпендикулярна на равнината на фигурата). И е възможно главно напрежение 2 = 1, 2 =
3 или 3<2 < 1. Напреженията върху две равнини, с техните нормални вектори в Х-посока и Упосока са под прав ъгъл, виж фигура Фигура 3.22.
При тези условия:
xx = 1 sin2 +  3 cos2 
yy = 1 cos2  + 3 sin2
xy = 1 sin cos  - 3 sin cos 
sin 2 = 2 sin cos
cos 2 = 1- 2 sin2
xx = 0.5(1 +3 )+ 0.5(1 +3 ) cos 2
yy = 0.5(1 +3 )- 0.5(1 +3 ) cos 2
xy =yx = 0.5(1 +3 ) sin 2

3.79
3.80
3.81
3.82
3.83
3.84
3.85
3.86

Компонентите на напреженията за площадки с различни ориентации могат да бъдат
представени графично чрез окръжността на Mohr, виж Фигура 3.22.
Точка от окръжността на Мор определя нормалните и тангенциални напрежения в определена
площадка. Оказва се, че съотношението на тангенциалните и нормални напрежения варира по
кръга, т.е. това съотношение е различно за различни площадки.
Неспазване на критерия е представено с Фигура 3.22 под формата на две прави линии, които
сключват ъгъл φ с хоризонталната ос. Пресичането им с вертикалната ос е означено с разстояние
“c”. Това означава че при нормално напрежение =0 якостта на срязване е равна “c”. Има две
равнини, определени от точките C и D, в която напрегнатото състояние е критично. По всички
останали площадки срязващите напрежения остават под критичната стойност. По този начин може
да се предположи, че разрушение ще започне да се появява, когато кръгът на Mohr-Coulomb докосва
тангентните линии. Това показва, че ако точка се разполага в щрихованата област, разрушение не
може да се очаква.
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Фигура 3.22 Разпределение на напреженията
Кръгове, отчасти извън тангентите са невъзможни, тъй като напреженията ще имат стойности,
по-големи от критичните. Тангентните прави (т. С и D) оформят две равнини под ъгъл /4-φ/2
спрямо ос „“. Тези повърхнини са площадките на разрушение. От Фигура 3.22 също може да бъде
изведен критерия за разрушение в следния вид:
sin 

0,5  1 '- 3 '
0,5  1 ' 3 '  с  cot 

3.87

Определянето на характеристиките на якостта на срязване на почвите се извършва лабораторно
и полево. В следващите точки са представени подробно съответните методи за тяхното определяне.
3.7.3

Определяне на якостта на срязване в апарат за плоскостно срязване

Този апарат е пригоден за определяне на параметрите на якостта на срязване -  и c [77].
Апаратът е разработен от Норвежкия геотехнически институт (Bjerrum &Landva, 1966) и
схематично се представя с Фигура 3.23.
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Фигура 3.23 Схема на разрушението при плоскостен апарат
В зависимост от начина на предаване на срязващото усилие, апаратите за плоскостно срязване
се делят на апарати с контрол на срязващото натоварване (апарат на Casagrande) и апарати с
контрол на срязващата деформация (апарат на Taylor). При първия вид срязващото усилие се подава
с постоянни стъпала) през определени интервали от време след затихване на пълзенето. При
вторият вид, срязването се извършва с постоянна скорост, като през това време се измерва
непрекъснато срязващото усилие с пружинен механизъм.
В зависимост от литоложкия профил на площадката, от където е взета почвената проба (т.е.
естественото напрегнато състояние), видът на почвата, а така също и от конкретната задача, която
трябва да решава проектантът, вградените почвени образци могат да бъдат предварително
уплътнявани (консолидирани) при геоложкия си товар.
За определяне на якостните характеристики е необходимо да се срежат най-малко три почвени
проби при различни вертикални натоварвания (в стандартните методики - 0,1, 0,2 и 0,3 MPa). Преди
започване на срязването се извършва последен отчет по индикатора за вертикалните деформации.
Самото срязване може да се извърши бавно или бързо.
Бавното срязване в апаратите с контрол на срязващото натоварване се извършва чрез
прилагане на срязващото усилие на стъпала, обикновено 2% до 5% от вертикалния товар. След
прилагане на съответното стъпало се правят отчети за хоризонталната деформация S,
първоначално през две минути, а в процеса на затихване - през 1 минута. При достигане на условно
затихване на хоризонталните деформации до 0,01 mm за 1 минута (съгласно изискванията на
стандартната процедура) се подава следващото стъпало. За якост на срязване на пробното тяло се
приема срязващото усилие, при което се получава разрушаване за хоризонтална относителна
деформация S/B (хоризонтален размер на образеца) ≥ 
При този тип изпитване в обичайни условия не се измерва порния натиск (u). По тази причина
се приема,че при бавното срязване напреженията в почвения образец са ефективни, тъй като се
създават условия за разсейване на порния натиск в отворената система.
На Фигура 3.24 а) са представени зависимости между тангенциалните напрежения и
хоризонталните премествания на двете части на апарата. В тази зависимост се наблюдава редукция
на якостта на срязване след стойност Scs (върхова стойност). При големи срязващи деформации
(S/В) се получава и остатъчната якостта на срязване v≡res. На подфигура (b) са представени
измененията на хоризонталните и вертикални премествания в пробния образец. Важна особеност
при срязване е увеличението на обема на пробата с развитието на процеса на срязване.
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Фигура 3.24 Резултати от изследване с плоскостен апарат
Опитът на срязване с плоскостен апарат намира приложение както за свързани, така и за
несвързани почви. При него се установяват и недостатъци, които оказват влияние върху крайните
резултати. Към тези недостатъци следва да се отнесат:
Несъответствие на реалното напрегнато състояние на почвения масив при разрушение с това,
което моделира апаратът. Разрушаването се извършва по предварително дефинирана от апарата
повърхнина.
По време на опита вертикалното и хоризонталното натоварване не са разпределени равномерно
в повърхнината на разрушение и това не се отчита при обработването на резултатите. Този
недостатък може удобно да се преодолее като се следят както вертикалните, така и хоризонталните
деформации.
Тези недостатъци, в известна степен могат да бъдат избегнати, ако се използват лабораторни
апарати с повърхнина на разрушение, недефинирана предварително. Един от тях е апаратът за
триосово разрушение.
3.7.4

Якост на срязване в апарат за триосов натиск

В лабораторни условия се определят в апарат за триосов натиск (тримерно напрегнато и
деформирано състояние) [75], [76] и в апарат за плоскост. В тези условия пробата се натоварва чрез
хидравлична система и течност, която чрез налягане създава напрежения в три пространствени
направления. При този тип апарати е възможно да се създава и допълнително налягане чрез товарен
механизъм, което се променя в процеса изпитване.
Триосното изпитване се извършва в стъклена или пластмасова камера, в която е поставена
почвената проба. Камерата е запълнена с вода (дестилирана и деаерирана) и в тази среда е
поместена почвената проба. За да не прониква вода в пробата, същата е обвита в силиконова
обвивка.
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Горният и долен край на пробата са ограничени с две корави и водопропускливи подложки.
Тъй като пробата е напълно заобиколена от вода, по нейната цилиндрична повърхност и върху
долната и горната й част действа налягането на течността. Апарат и проба са показани на Фигура
3.25.

Фигура 3.25 Апарат за триосово разрушение
Схема на напреженията в почвения образец е представена на Фигура 3.25.

Фигура 3.26 Схема на напрегнатото състояние в апарат за триосово разрушение
Резултатите от изпитването на почвите са представени на Фигура 3.27.
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Фигура 3.27 Записи на резултати от триосови изпитвания
В практиката са утвърдени следните основни изпитвания:
Неконсолидирано-Недренирано. Почвеният образец се натоварва с всестранен натиск и
веднага след това, без да се изчаква консолидиране, се прилага допълнително осово натоварване
(девиаторът на напреженията, т.е. разликата в главните напрежения) до неговото разрушаване. Този
вид изпитване протича с невъзможност на налягането в почвения образец да се разсее.
Консолидирано-недренирано. Почвеният образец се оставя да консолидира с прилагане на
всестранния натиск и са създадени условия за дрениране на образеца. След пълна консолидация се
прилага девиатора на напреженията при затворена система (без възможност за дрениране). По
време на втората част на изпитването (недренирано разрушение) е възможно да се измерва порния
натиск.
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Фигура 3.28 Гранични окръжности при различни изпитвания на почвата
Дренирано (консолидирано дренирано). Почвеният образец консолидира след прилагането на
всестранния натиск. Разрушаването се извършва бавно, при отворена система (възможност за
дренаж) и при поддържане на нулева стойност на порния натиск.
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4
4.1

ИЗСЛЕДВАНЕ НА СВОЙСТВАТА НА ПОЧВИТЕ
Методи за изследване

Геотехническите проучвания се извършват от строителните инженери-геотехници или
инженер-геолози, за да получат информация за свойствата на почвите и скалите в местата на
проектиране на строителните съоръжения. Те се прилагат както при ново строителство, така и при
ремонт на изградени вече сгради и съоръжения. Геотехническите проучвания включват изследвания
на повърхността и в дълбочина на строителната площадка, като за целта се използват следните
основни категории изследвания и изпитвания, базирани на различни подходи:
 Директни и индиректни;
 Лабораторни;
 Полеви методи (in situ).
Директни са тези методи, при които с пряко определяне на система от величини се получават
числови стойности за търсените параметри;
Индиректните са тези методи, при които свойствата се получават чрез аналогия или чрез
емпирични корелации.
Лабораторните изследвания обикновено включват вземане на проби. Именно на този факт се
дължат и основните недостатъци на тези методи, свързани със самото вземане на пробите
(сондиране и открити изработки) и всички манипулации, прилагани върху образците след тяхното
изваждане от естествените условия, до момента на доставяне в лабораториите. В болшинството от
случаите, с директни лабораторни методи в лабораторни условия се определят предимно физичните
свойства на почвите.
Сондажните изработки се изпълняват в две основни разновидности: с голям диаметър и малък
диаметър. Тези с голям диаметър се използват рядко, поради рискове, свързани с безопасността и
високата цена. Понякога те са важни и позволяват на геолога или геотехника визуално и ръчно да
изследва стратиграфията на почвата и скалите на място.
Малките по диаметър сондажи често се използват за извличане на проби от голяма дълбочина
и получаване на образци за лабораторни анализи, както и за изпитвания на място на почвените
материали (SPT- стандартна пенетрация, пресиометрични, дилатометрични и изследвания с
определяне на якостта на срязване в сондаж и др.).
Почвените проби се окачествяват като "ненарушени" (undisturbed) и "нарушени"
(disturbed). Тук от физическа и технологична гледна точка следва да се определят границите между
ненарушени и нарушени почвени проби.
Ненарушена проба е тази, при която е запазена естествената структура и количественото
съдържание на почвените фази, което означава, че при изпитванията на структурните свойства на
почвата няма да се получи резултат, различен от този при състояние на материала в естествени
условия. Основно условията за ненарушеност са свързани с физическото състояние и механичните
свойства на материала.
Нарушена проба е тази, при която не са изпълнени едно или няколко от горните условия за
ненарушеност.
Голямото разнообразие от лабораторни изпитвания на почвите се дължи на голямото
разнообразие на техните свойства.
При определяне на свойствата на почвите се използват преките и косвени методи за тяхното
изпитване. Преки са методите за определяне на физичните свойства, като плътности, водни
съдържания, обемно тегло и др.
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Фигура 4.1 Сондиране, сондажни машини, почвени проби (ненарушени и нарушени)
Основните лабораторни изпитвания в геотехническата практика се използват за определяне на
следните почвени свойства и показатели:
 Зърнометричен състав;
 Обемни плътности и обемни тегла;
 Свойства непосредствено свързани с течната фаза на почвите;
 Консистентни граници - Граници на Atterberg;
 Филтрационни свойства - водопропускливост;
 Деформационни свойства – в частност - компресионни изпитвания;
 Якостни свойства, определени в апарат за плоскостно срязване и в апарат за триосов
натиск;
 Качествена оценка за степен на уплътненост - калифорнийско гранично отношение
(California bearing ratio -CBR).
Физическите проучвания са част от изследването на площадката и имат за цел да определят
физичните и механични свойства на материалите. Чрез тези изследвания се дава отговор на
следните задачи:
 Класифициране на почвата в групи от материали, които ще проявяват до голяма степен
сходно инженерно поведение;
 Определяне на параметрите, които са необходимите за анализ на конкретния процес.
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Полевите методи обичайно се прилагат при следните условия:
1. При несвързани почви и много мека или чувствителна глина, качествени проби трудно се
набавят. Затова често се използват методите за определяне на свойствата на място (in situ).
2. Скални материали. С изключение може би на много твърда глина, съдържаща разпръснат
чакъл, от които не могат да се вземат проби. Такива материали могат да бъдат изпитвани на място
или чрез използване на пенетрации или други геофизични техники.
3. Пясъци и чакъли. Вземането на проби от пясък е възможно (например чрез замразяване или
чрез бутални борни с помощта на бентонитен разтвор), но тези техники обичайно са скъпи и дават
относително силно нарушени проби.
4. Слаба структурно напластена или натрошена скала. Съпротивлението и деформируемостта
на натрошени скали зависят от напукаността, разнородността на материалите, прекъсвания,
пукнатини, колматирали материали.
По тези причини методите на място осигуряват задоволителен начин да се определят
инженерните свойства (особено естествена деформативност) на разглеждания тип материал.
В по-сложни проекти е прието методите да се комбинират и да се използват за получаване на
ключови параметри с възможност за проверка чрез сравнение на резултатите.
За рутинни изследвания, където разходите и ефективността ще бъдат основните фактори, вида
на почвата на място ще има голямо влияние върху баланса между вземане на проби и изпитване на
място. Двете дейности трябва да бъдат внимателно интегрирани по време на планирането, за да се
гарантира, че са получени всички необходими параметри, както и че те са с качество, адекватно на
целите и задачите на работата.
Изпитванията на място могат да бъдат класифицирани по редица признаци:
 Количество на разходите;
 Удобство за прилагане на техниката;
 Начин на тълкуване на резултатите;
 Вид на почвите, в които те могат да бъдат използвани;
 Параметри, които може да се определят;
 Дълбочина на опробваната зона и т.н.
Условно изпитванията на място се разделят в зависимост от предназначението им и явлението,
което може да се разглежда:
• съпротивление при проникване;
• сила и / или преместване;
• водопропускливост на място.
И при тази група методи съществуват редица условности, свързани с параметрите на
състоянието. Трябва да се отбележи, че контрола на условията за дрениране в естествена среда по
време на изпитването е труден и на практика е често невъзможен. Основната причина е скоростта
на извършване на полевото изпитване. При много бавно натоварване може да се предполага, че
условията са дренирани, но това прави изпиването продължително и скъпо. При глините за
определяне на недренираната якост обикновено се прилагат бързи процедури, но и при тях не
винаги се удовлетворяват условията за недренираност.
Не бива също така да се забравя и страничното влияние на подземни съоръжения върху
работата на нисконапреженови измервателни уреди в апаратите (индикатори в пенетрометрите,
пресиометрите, дилатометрите и т.н.).
Основните предимства на полевите методи са свързани с това, че почвените материали са в
естествената си среда. Наред с това се запазва тяхната естествена структура, съотношението между
фазите и напрегнатото и деформирано състояние.
Като основни недостатъци могат се посочат:
 Локалност на изследването;
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4.2
4.2.1

Трудности при контрола на разпределението, развитието и регистрацията на порния
натиск;
Физически ограничения по отношение на дълбочината на изследване;
Висока цена;
Ограничения, свързани с условията на средата (климат, налични елементи на
инфраструктурата и др.).

Лабораторни методи за изследване на почвите
Зърнометричен състав на почвите

Зърнометричният състав се определя чрез пресяване (за частици с диаметър d>0.063 mm) и
чрез свободно утаяване на частици (d<0.063 mm) във водна суспензия - ареометров анализ.
Пресевният анализ се провежда в два основни варианта – сух и воден. Сухият се прилага при
почви, несъдържащи глинеста фракция, което означава, че не се получава слепване на частиците.
Водният пресевен анализ се прилага при почви, съдържащи глинеста фракция (d<0.002 mm).
Ареометровият анализ използва процеса на свободно утаяване на частици във воден разтвор
(седиментация). За целта се използва стъклен цилиндър с вместимост 1l и скала за определяне на
обема. Воден разтвор на почвено тесто се поставя в цилиндъра и се подлага на утаяване (не се
прилагат механични въздействия върху него). С измерване на гъстотата на разтвора с ареометър
(Фигура 4.2) и използване на зависимостта 3.4, със серия измервания през определени интервали от
време се определят диаметъра и количеството на отделните фракции.

а) Серия сита

б) Ареометър

Фигура 4.2 Серия сита за пресевен анализ, изглед на ареометър
Зърнометричният състав се изразява числено чрез процентите на различните по големина
зърна или графично чрез зърнометричната линия (Фигура 3.9). Тя представлява сумарната крива,
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получена чрез нанасяне на диаметрите на зърната по абсцисата в логаритмичен мащаб, а масовите
проценти на зърната, по-малки от съответния диаметър - по ординатата в аритметичен мащаб, както
е показано на Фигура 3.9.
4.2.2

Определяне на обемната плътност в лабораторни условия

В ненарушено състояние почвеният скелет оформя пространствена структура, в която
отделните фази са смесени.
За определяне на обемната плътност на свързани почви в лабораторни условия, в зависимост
от вида и състоянието им, се използват два метода - с режещ пръстен и парафиниране.
Метод с режещ пръстен. При този метод от почвения образец, с помощта на метален пръстен,
се изрязва определен обем почва, равен на вътрешния обем V на пръстена, след което чрез
претегляне се определя неговата маса М (точност на измерването 0.2%). Този метод се прилага за
почви, които се обработват лесно с нож.
При различен зърнометричен състав се използват различни пръстени при отношение D/ max d
>35. Стандартно отношение на размерите на пръстена D/H=0.82.
Метод с парафиниране. Прилага се за почви, които трудно се обработват с нож. Почвената
проба е с обем не по-малък от 50 cm3 и след заглаждане на острите ръбове се претегля. След това
същата се потапя няколкократно в парафин. Чрез хидростатична везна, съгласно закона на Архимед,
се определя точния обем на пробата.
Обемното тегло на почвата  се получава като обемната плътност се умножи със земното
ускорение g=9.81 m/s2.
4.1
g = M .g /V
където G =M. g e теглото на почвата в обема V. Обемното тегло се измерва в kN/m3.

Фигура 4.3 Режещи пръстени и начин на прилагане на метода
Вторият подход (чрез парафиниране) използва факта, че теглото на пробата намалява при
потапянето й под вода. За да не се водонасити пробата се обвива с водоплътна обвивка (обикновено
се използва парафин). За да се постигне плътната обвивка, пробата се заглажда, като по този начин
се осигурява възможност за оформяне на непрекъсната (без мехури) обвивка. След това, теглото на
пробата се определя под вода.
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4.2.3

Обемна плътност. Пясъчно насипен метод

За определяне на обемната плътност на почвата в зона близка до теренната повърхност се
прилага методи основаващи се на принципа на заместване на материала. Тези методи са
стандартизирани и приложими за определяне на плътността на почвените материали при
изграждане на насипни тела.

Фигура 4.4 Оборудване и техника за прилагане на пясъчно насипен метод
Процедурата е удобна за свързани и несвързани почви. Изкопава се малка ямка (15х 15х15 cm)
в почвения материал Фигура 4.4, за който се определя обемната плътност. Почвата се изземва и
претегля с определяне на сумата от масите Mw+Md, а след това се изсушава и претегля отново (Md),
за да се определи водното съдържание. Специфичният обем на ямката се определя, като се изпълва
с калибриран сух пясък се насипва от цилиндъра с падане от определена височина. Сухата маса на
пясъка заел ямката и предварителното определеното обемно тегло при калибриране позволяват да
се определи обема на насипания материал. Отстранената почва (при изкопаване на ямката) се
разделя на обема на калибрирания пясък, нужен за запълване на дупката. Маста от първото
определяне на изкопаната и след това изсушена почва позволяват да се определят обемното тегло в
естествено състояние n, d и водното съдържание на почвата.
При условие, че се разработи при проучването достъпен изкоп този метод може да се приложи
на по-голяма дълбочина.
4.2.4

Определяне на специфичната плътност на почвите

Специфичната плътност [70] се определя в лаборатория от нарушени почвени проби. Масата се
намира чрез претегляне на изсушени проби, а обемът й - с пикнометър. Пикнометърът е стъклен
съд, за който чрез измерване на масата при определена температура, може с висока точност да се
определи обема на водата, съдържаща се в съда. С използването на този съд при предварителна
гр. София, 2015 г.

Страница 65/240

подготовка се насипва почвен материал. След насипването на почвената проба, същата се изварява с
цел деаериране (отделяне на газовата фаза). При приключване на процеса на отделяне на газовата
фаза от пробата, съдът се темперира и запълва с вода. При това изпитване се извършват четири
определяния на масата:
а) Маса на сухия съд - MG-L (маса на пикнометъра);
б) Съд, пълен с вода при определена температура (20ºС) – MG-L (маса на пикнометъра) +Мw
(маса на водата);
в) Съд, пълен с вода и добавена деаерирана почвена проба - MG-L (маса на пикнометъра)+ Мw,1
(маса на водата, допълваща съда)+ Мd (маса на почвената проба);
г) Маса на суха почвена проба Мd (маса на почвената проба).
С тези четири маси и плътността на водата при конкретна температура може да определи
обема почвена проба (без пори) Vd по следната зависимост:
4.2
М w - М w,1
Vd 
w
При така получените величини, специфичната плътност се определя
4.3
Мd
s 
Vd
Числените стойности на специфичната плътност на почвите зависят от минералния им състав.
Най-често те варират между 2.65 и 2.75 g/cm3. Почви, които съдържат хумус и други органични
вещества имат значително по-малка специфична плътност, а почви със съдържание на карбонати,
желязо и метални оксиди - по-голяма.

Фигура 4.5 Пикнометър Gay-Lussac ISO 3507

4.2.5

Водно съдържание

Водното съдържание на почвата в лабораторни условия се определя чрез изсушаване. Този
процес протича при контролирана температура (100-105ºС), като това ограничение се налага от
условието да не се допуска изгаряне (окисление) на наличните органични вещества в пробата.
Пробата се изсушава до константна маса, която се проверява с последователни определяния на
масата на пробата. Това означава, че пробата се поставя в сушилен шкаф, където престоява наймалко 6 часа. След този престой се темперира в ексикатор и претегля. Отново се връща за
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доизсушаване и отново се определя масата й. При условие, че масите се различават с по-малко от
3% се счита, че пробата е суха. Водното съдържание се определя от формула 3.17.
С тази процедура се определят всички водни съдържания в лабораторната практика.

Фигура 4.6 Ексикатор
4.2.6

Стандартно уплътняване на почвите

Уплътняване на почвите цели намаляване на обема на порите и подобряване на контакта
между частиците на твърдата фаза (скелета). Този процес протича с влагането на определено
количество уплътняваща работа и в резултат се получава по-ниско деформативна почвена
структура. Наред с този важен ефект, свързан с експлоатацията на насипните тела се постигат и пониска водопропускливост, малък интервал на изменение на водното съдържание (0<wn<wr) и се
намалява влиянието на водата върху параметрите на якостта на срязване.
При уплътняване, водните обвивки около зърната на твърдата фаза са съществен фактор, който
се изразява с намаляване на триенето (вътрешно триене) между частиците. С достигането на
определена стойност на водното съдържане (дебелина на водните обвивки), почвата престава да се
уплътнява. За обяснение на Прокторовата крива някои изследователи предлагат обяснения от
колоидната химия и физикохимията. Според тях с увеличение на водното съдържание се
уголемяват двойните дифузни слоеве и се намалява вискозитета на свързаната вода, което улеснява
уплътняването. При ниски водни съдържания този слой е малък, а концентрацията на електролита
висока, което обуславя възникване на безпорядъчна флуктуационна структура, притежаваща помалка плътност. С увеличаване на водното съдържание намалява електролитната концентрация и
подреждането на частиците става все по-добро, докато се достигне до wopt. По-нататък с
увеличаване на w частиците се раздалечават поради нарастване на двойните слоеве и плътността
намалява. Чрез сегашните схващания и познанията на колоидната химия и физикохимията могат да
се допълват представите за якостта на почвите, но единствено с тях не може да се обясни както
природата на якостта, така и зависимостите от типа на Прокторовата крива. Обикновено това водно
съдържание е близко до границата на протичане. Това е причина кривите от зависимостта d,max=
f(w) Фигура 3.14 да се сливат.
Изпитванията за стандартно уплътняване в лабораторни условия използват уреда на Ralf
Proctor. Този уред използва работата от свободно падане на стандартна тежест от стандартна
височина. По този начин с нанасянето на определен брой удари върху пробата, която се поставя в
стандартен съд (чаша с обем 1000 cm3) се извършва уплътняването и се определят обема и масата на
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пробата. Пробата се насипва в чашата на пластове с цел постигане на равномерно уплътняване в
целия обем.
В стандартна процедури са известни две разновидности на апаратура:

Фигура 4.7 Схема на Proctor апарат и параметри на процедурата
При схемата на апарата, представена на Фигура 4.7 се извършва насипването на предварително
подготвен материал, чиято подготовка преминава през следните етапи:
Пробата се изсушава до въздушно сухо състояние. Обикновено се подготвят 5-6 равни
количества с маса около 2,5-3 kg;
Пробата се натрошава, като се разбиват формираните агрегати;
Последователно пробата се насипва с четвъртуване на пластове (стандартно дефинирани) като
се цели във всеки пласт да се съдържат равни количества;
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Нанасят се удари от свободно падащата маса с контролиране на количество работа.
Оборудването, както и параметрите на процедурата за стандартно уплътняване са представени на
Фигура 4.7.
Таблица 4.1 Параметри на апарата на Ralf Proctor
Процедура
Стандартна
уплътняваща работа
Модифицирана
(увеличена)
уплътняваща работа

4.2.7

Обем на чашата за
вграждане на почвен
материал [cm3]
1000
1000

2.5

Височина на
падане на тежестта
в [mm]
300

4.9

450

Маса на падащата
тежест в [kg]

Компресионен опит

Лабораторни опити за определяне на основните показатели на уплътняването се провеждат при
натоварване в условията на едномерна задача [72], т.е. когато няма възможност за странично
разширение на почвата. Деформираното състояние на почвите при невъзможност за странично
разширение, в литературата е известно като компресия. Приема се, че освен външно натоварване,
други въздействия липсват.

Фигура 4.8 Схема на компресионен апарат
Използва се компресионен апарат (oedometer) (Фигура 4.8) с корави стени, за да може почвата
да се деформира само в една посока, т.е. моделира се едномерно деформирано състояние.
Компресионният пръстен има кръгла форма и вътрешни размери (височина и диаметър)
3,0<d/h<6,0, при което h≥20mm и d≥70mm. Почвеният образец от свързани почви се изрязва с
режещ пръстен от нарушени или изкуствено уплътнени проби. Пясъци се вграждат в нарушено
състояние при зададена плътност, като максималният диаметър на най-едрата фракция не
надвишава 0,2 от височината на касетата h.
Компресионният опит протича с постоянно напречно сечение на пробата. При тези условия
пълната височина на пробата h e равна на:
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h = hd +hw+hf
hd = Md /(s.A) и hw = Mw /(w.A)
hf - измереното с индикатора слягане.

4.4
4.5

Компресионният опит се провежда при водонаситен материал. По този начин се елиминира
влиянието на капилярните сили в образеца. Водонасищането се извършва отдолу нагоре, като
водата се налива през стъкленото коляно, за да се „изгони“ въздухът, намиращ се в порестите
плочки и почвената проба. При необходимост опитът може да се проведе при естествено водно
съдържание на почвения образец, като се вземат мерки за предпазване от изсъхване.
Вертикалният товар се предава върху почвения образец чрез натоварваща рамка и печата на
товарни стъпки. Първото стъпало на натоварване е най-малко 50 (25) kPa, а всяко следващо не
трябва да бъде повече от два пъти по-голямо от предишното.
Общото натоварване, което се постига при това изследване може да бъде приблизително равно
на бъдещото натоварване в земната основа. Естествено, то е резултат от теглото на самата почва и
натоварванията от сгради и съоръжения.
4.2.8

Опит с директно срязване (плоскостно срязване)

Плоскостното срязване е опит за определяне на характеристиките на якостта на срязване,
използващ както цилиндрични, така и призматични образци. Те се подготвят с изрязване с режещ
пръстен. Почвеният образец (обикновено призма или цилиндър) се поставя (“вгражда”) така, че
едната му половина да остане в горната (подвижна) част на касетата, а другата - в долната
(неподвижна) част. По горната и долна повърхност на образеца се поставя филтърна мембрана.
Свързаните почви се изпитват в ненарушено или изкуствено уплътнено състояние.
Несвързаните почви се вграждат в нарушено състояние при зададена плътност чрез предварително
определяне на обема и масата на почвената проба.
При по-голяма част от опитите, почвените образци се водонасищат предварително (с цел
елиминиране на капилярния натиск), след което се натоварват с вертикален товар за предизвикване
на уплътняване (консолидация). Натоварването се прилага с постоянна стойност чрез лостова
системата (обикновено лост или пневматична система). Използва се индикатор за измерване на
промяната в дебелината на пробата за измерване на сляганията и оценка на степента на
консолидация. С отчитане на сляганията във времето при консолидационния процес се гарантира
достигането на равновесие преди началото на срязването.
Етапът на срязване обикновено се извършва при постоянна скорост на деформация. Скоростта
на натоварването се определя в зависимост от скоростта на консолидация. Отчетите за
хоризонталните премествания се описват като функция на времето. С тези записи се установява
стойността на хоризонталната сила, която предизвиква срязване. Тази сила следва да се обвърже с
тангенциалната деформация, която обикновено се приема около 5% за несвързани и до 15% за
свързани почви.
4.2.9

Опит с триосов натиск

Лабораторният опит с апарата за триосов натиск може да моделира напрегнато състояние,
което е по-близко до реалните условия. Схемата на апарата е показана на Фигура 4.9.
Апаратът за триосово разрушение (наречен още “триаксиален апарат”) се състои от напълнена
с течност прозрачна камера 4, съединена с източник за създаване на всестранен натиск. В камерата,
между печати 3 (филтриращи или нефилтриращи) се помества почвеният образец 1. Почвените
образци имат цилиндрична форма и в зависимост от конструкцията на апарата могат да бъдат с
различни диаметри - 38mm, 50mm, 70mm и 100mm. В класическите апарати, отношението на
височината h към диаметъра d е най-малко 2.
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Фигура 4.9 Схема на апарат за триосово разрушение
1.-почвен образец; 2-гумена обвивка; 3-плочки (дренажни или плътни);4 -камера запълнена с
течност; 5-манометър за порен натиск; 6-манометър за измерване на страничен натиск; 7бутало за допълнителен вертикален товар; 8-индикаторен часовник за вертикални деформации;9кран.
Допълнителното осово натоварване се предава с буталото 7. По време на изпитването се
измерват всестранния натиск с манометър 6 и ако това е необходимо - порният натиск – с
манометър 5. Някои апарати са снабдени с устройство за измерване на обемните деформации .
Апаратът за триосово разрушение позволява да се определят характеристиките на якостта на
срязване при различни процедури на изпитване. В практиката са утвърдени следните основни
изпитвания, които са обвързани с потенциално възможни реални състояния на материала:
• Недренирано-неконсолидирано. Почвеният образец се натоварва с всестранен натиск и
веднага след това, без да се изчаква консолидиране, се прилага допълнителното осово натоварване
(девиатор на напреженията, т.е. разликата в главните напрежения) до неговото разрушаване.
Този вид изпитване е стандартизирано в серията стандарти SD CEN ISO TS.
• Консолидирано-недренирано. Почвеният образец се оставя да консолидира след прилагане
на всестранния натиск (кранът 9 е отворен). След пълна консолидация се прилага девиатора на
напреженията при затворена система (без възможност за дрениране, т. е. кран 9 е затворен). По
време на втората част на изпитването (недренирано разрушение) е възможно да се измерва порния
натиск с манометрите 5.
• Дренирано (дренирано консолидирано). Почвеният образец консолидира след прилагането
на всестранния натиск. Разрушаването се извършва бавно, при отворена система (възможност за
дренаж, т. е. кран 9 отворен) и поддържане на нулева стойност на порния натиск.
Изборът на схемата на изпитване зависи от дренажните условия и характера на напрегнатото
състояние на почвения масив в естествени условия. Например: недренирано–неконсолидирано
изпитване съответства на случаите на бързо натоварване на водонаситени почви (кратки срокове на
строителство), при които липсват (или съществуват минимални) условия на дрениране;
консолидирано-недренирано изпитване съответства на работата на земнонасипна язовирна стена в
периода на повдигане нивото на водата във водохранилището (предполага се, че порният натиск
следствие напреженията от собственото тегло на насипа се е разсеял, т. е. тази част от
консолидацията е приключила); дренирано-консолидирано изпитване най-пълно съответства на
работата на почвен масив с добри дренажни условия и сравнително бавно нарастване на товара,
когато напрегнатото състояние е стабилизирано, т. е. при завършен процес на консолидация.
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Подготовката на пробния образец преминава през изрязване на ненарушени почвени проби или
вграждане на пробния образец в нарушено състояние при контролирани физични параметри
(плътност и обем на порите). Втори етап от подготовката на пробата е водонасищането й, което се
извършва при вграден в камерата образец до пълното му водонасищане. За подобряване на
условията на водонасищане почвеният образец се обвива с дренажна мембрана по цялата околна
повърхност. При обработката на резултатите се отчита при необходимост коравината на този
елемент.
Същинското изпитване протича с няколко последователни операции: Първо се прилага
всестранният натиск (при дренирани и при недренирани изпитвания) и тъй като почвеният образец
има цилиндрична форма, то за всяко хоризонтално сечение това са главните нормални напрежения
σ2=σ3. След затихване на обемните деформации (при консолидираните изпитвания), се прилага
допълнителното осово натоварване F (чрез бутало 7). При недренираните изпитвания не се допуска
изтичане (филтрация) на водата от почвените пори, както при действието на всестранния натиск,
така и по време на разрушаването. При консолидирано недренирано изпитване, първоначално при
действие на всестранния натиск, е осигурено изтичане на водата (отворен е кран 9), но при
прилагане на разрушаващото напрежение - водата не изтича (системата се затваря).
Разрушаването на образеца може да се установи, ако се изчертае зависимостта между
вертикалната относителна деформация и вертикалното ε1=f(q) (Фигура 4.10).
4.6
F

1 

h
1  V
; q
; A  A0 .
A
1  1
h

където: εv - относителна обемна деформация; A0 - първоначално (преди опита) напречно
сечение на почвения образец; Δh - вертикална деформация; h0 - първоначална височина на почвения
образец.

Фигура 4.10 Зависимост на вертикалната деформация и девиатора на напреженията
при триосово разрушение

Критерият на разрушение може да се установи при определена стойност на вертикалната
деформация (обикновено ε1 ≥10%) или видимо разрушение на почвения образец. При тези условия
се получава първото главно нормално напрежение
σ1 = σ2(σ3) + q

4.7

С определянето на двете главни нормални напрежения се построяват граничните окръжности
на Mohr, както са показани на Фигура 3.28.
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4.3

Полеви методи за изследване на земната основа

4.3.1

Метод чрез пробно статично натоварване

Натоварването с корава кръгла плоча (щампа) е напълно аналогично на натоварването на
земната основа от плоскостните фундаменти. То се извършва с корави метални плочи, обикновено
кръгли, с площ на стандартно оборудване 1,00 m2. Чрез това изпитване се определят работните
диаграми на материалите при възможност за развитие на деформациите в трите пространствени
направления.
С тази методика се определят два основни параметъра на земната основа - модул на общи
деформации E0 и коефициент на леглото Ks.
Изпитванията могат да се извършват при всички видове почви на различни, но ограничени
дълбочини, включително и в сондажи. Достоверни характеристики се получават, ако дебелината на
изследвания пласт е най-малко 1.5 D (D е диаметърът на щампата). Опитна постановка на
повърхностно щампово изпитване е показана на Фигура 4.11.

Фигура 4.11 Пробно статично натоварване с корава кръгла щампа
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Фигура 4.12 Пробно статично натоварване с корава кръгла щампа – с използване на
инвентарна тръба за закрепване на часовниковите индикатори

Фигура 4.13 Резултати от изпитване с товарна плоскост
Пример за определяне на коефициента на реакция на земната основа (коефициента на леглото)
(ks), който може да бъде изчислен с израза:
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4.8
  2   1

s
s 2  s1
където: σ - е избраното стъпало на контактното напрежение;
s - е изменението на пълното слягане за съответното стъпало на контактно напрежение
σ, включително слягането следствие пълзене;
За опит с натоварване, извършено на ниво на земната основа или в изкоп, чието дъно е наймалко пет пъти диаметъра на щампата, модулът на слягане EPLT може да бъде изчислен от
основното уравнение:

ks 

E PLT 

  .D

(1  2 )
s
4

4.9

където: D - диаметър на щампата;
коефициент на Poisson за условията на опита.
Ако опитът се провежда в основата на сондаж, стойността на EPLT може да бъде изчислена с
израза:
4.10
  .D
E PLT 

(1  2 ).C z
s
4
където:
Cz е дълбочинен корекционен коефициент, който се дефинира като отношение на
натоварването на дълбочина към слягането, съответстващо на товар на повърхността. Пример за
предлагани стойности е даден на Фигура 4.14.

Фигура 4.14 Дълбочинен корекционен коефициент Cz във функция на диаметъра на
щампата b и дълбочината z
(за резултати от опит с щампа, получени при равномерен кръгов товар в основата на
необлицован сондаж (от Burland 1969 – БДС EN 1997 [60])
гр. София, 2015 г.

Страница 75/240

4.3.2

Калифорнийско гранично отношение (California bearing ratio - CBR)

Параметърът Калифорнийско гранично отношение е лабораторно изпитване за механичната
устойчивост на почвите. Методът е разработен от Калифорнийския Департамент на транспорта
преди Втората световна война. Този метод се използва в две разновидности - лабораторен и полеви
(Фигура 4.15).
Опитът се извършва чрез измерване на напрежението при проникване на стандартно бутало
(плоскост с малък диаметър- за лабораторен D = 49,6 mm, а за полевия D =50,8 mm) в почвата.
Измереното напрежение се сравнява със стандартни показатели на трошен скален материал. CBR
теста е описан в ASTM стандарта D1883-05 (подготовка за лабораторни проби) и D4429 (за почви в
място в областта), AASHTO T193 и BS 1377.
Изпитването CBR е разработено за измерване на носещата способност на почвите, използвани
за изграждане на пътища. При изпитването се определят стандартни граници, които могат да се
асоциират с различни почви и състояние на материалите. Параметъра се определя в проценти - CBR
[%].
4.11
CBR = i /st
Където - i= измерено напрежение на разглеждан материал [MPa]; st = измерено напрежение
на стандартен материал [MPa]. Класификационните стойности на калифорнийското гранично
отношение са представени в следващата таблица.
Таблица 4.2 Класификационни стойности на калифорнийското гранично отношение
ВИД НА ПОЧВАТА

СТОЙНОСТ НА CBR %

Глина

1-3

Песъчливи глини

4-7

Чисти пясъци

15-40

Чакъли с песъчливи
запълнители

20-60

Фигура 4.15 Постановка за определяне на CBR
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4.3.3

Срязване на части от масива

Чрез този метод се определят характеристиките на якостта на срязване на свързани и
несвързани почви, несъдържащи фракции, по-големи от 80mm. Изпитването може да се извършва
на различни дълбочини, в изкопи, тунели, галерии и други места. Натоварващите устройства и
измервателните уреди заемат големи пространства, което ограничава масовото прилагане на
метода.
Основните схеми, по които се провежда изпитването, са представени на Фигура 4.16.

Фигура 4.16 Примерни схеми за изпитване на място
Изпитването се извършва като се използва материал на място, без нарушение на неговата
структура. При тези условия с едното от товарните устройства (2 на Фигура 4.16) се създават
нормални напрежения, а с другото се реализира срязването. Напрегнатото състояние е сложно и
като се добавят и технологичните затруднения при извършване на изпитването в изкопната зона се
създават ограничения за широкото прилагане на метода. Въпреки това, този подход има значителни
предимства, за разлика на голяма част от лабораторните изпитвания, в това число:
 Запазване до голяма степен на физичните свойства на почвения материал;
 Ненарушена структура на материала;
 По-голям мащаб на изпитваните образци.
От методиката на работа в това изпитване се вижда, че прилагането е възможно предимно за
несвързани материали.
4.3.4

Пенетрационни изследвания

Този вид изследвания са намерили много широко приложение, поради факта, че могат да се
проучват почвени пластове на по-голяма дълбочина (до към 25 m) и възможностите да се
автоматизират редица операции при изпитването [80], [65], [64]. Ограниченията в дълбочината на
извършваните изпивания произтичат от следните съображения:
 Загуба на енергията на ударите в прътовите елементи на пенетрометъра;
 Значително нарастване на геоложките натоварвания;
 Разлика в енергията на въздействието и почвеното съпротивлението, което е пряко
свързано с деформациите в средата.
Наименованието им произлиза от латинската дума „penetratio“ - проникване.
Уредът, с който се извършва опита се нарича “пенетрометър”. Това е специфично острие в
тръбна, винтова или конусна форма, прикрепено като връх на стоманен връх (щанга), което
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прониква в почвата чрез различно въздействие: завинтване, натиск, удар. Широко се използват
статична и динамична пенетрация.
4.3.4.1 Статична пенетрация
Съпротивлението при проникване (пенетрация) в почвите се счита за един от важните
критерии за тяхната геотехническа оценка. Когато скоростта на проникването е постоянна или
равномерно увеличаваща се, пенетрацията се нарича статична.
Чрез статичната пенетрация могат да се изследват свързани и несвързани почви с различна
консистенция и плътност. С пенетрометри могат да се изследват и почви при наличие на открити
води (например под дъното на реки или морета). В тези случаи пенетрацията се извършва от
специални площадки, понтони или плаващи съдове.
Основните елементи на статичните пенетрометри са: опорна конструкция, устройства за
натоварване и отчитане на приложените сили, щанги и конусен накрайник (конус). По време на
работа опорната конструкция трябва да бъде относително неподвижна. Това се постига чрез
анкериране в почвата посредством винтови анкери или чрез монтиране на пенетрометъра върху
тежко превозно средство. Натоварването се осъществява обикновено от преместваем хидравличен
блок, а големината на прилаганото усилие се измерва с манометри или други по-модерни
измервателни уреди.

Фигура 4.17 Схема на апаратурата за CPT (CPTU)

Показаният на фигурите механичен конусен пенетрометър е известен в практиката като тип
“холандски”. Той е усъвършенстван от Begemann и има някои предимства пред други стандартни
пенетрометри например: при натоварване на вътрешната щанга проникването на първите
сантиметри дава върховото съпротивление, след което се увлича муфата на конуса, така че в отчета
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се добавя локалното триене близо до върха. Придвижването на тръбата дава пълното триене по
цялата тръба, респективно пълното околно съпротивление. Установяването на локалното триене в
основата на конуса е важна допълнителна информация за анализа на резултатите от пенетрацията.
Таблица 4.3 Стойности на основни механични параметри при изпитване CPT ([60])
Относителна плътност
Много рохки
Рохки
Рохки
Средно плътни
Много плътни

Ефективен ъгъл на
Съпротивление на конуса
(qc), (от опит СРТ),съпротивление на срязване а),
МРа
(′)
0,0 – 2,5
2,5 – 5,0
5,0 – 10,0
10,0 – 20,0
> 20,0

29 – 32
32 – 35
35 – 37
37 – 40
40 - 42

Еластичен модул на
Young b) (E′) (в
дренирано състояние)
МРа
< 10
10 – 20
20 – 30
30 – 60
60 - 90

а)

Дадените стойности са валидни за пясъци. За прахови почви може да бъде направено намаление с 3 0.
За чакъли, може да се добавят 20.
b)
E′ е едно приближение към напрежение- и време-зависещи от секантен модул. Дадените стойности за
модула в дренирано състояние отговарят на слягания за 10 години. Те са получени с допускането, че
разпределението на вертикалните напрежения следва апроксимация 2:1. Освен това, някои изследвания
показват, че тези стойности могат да бъдат 50 % по-ниски за прахови почви и 50 % по-големи за чакълести
почви. При преуплътнени несвързани почви, модулите могат да бъдат значително по-големи. Когато се
изчислява слягането за напрежения в почвата 2/3 по-големи от проектното напрежение в гранично
напрегнато състояние, модулите трябва да се определят до половината от стойностите, дадени в тази таблица.

От изследвания на Stenzel et al. ([48]) е получена зависимостта за ефективния ъгъл на вътрешно
триене на почвата
4.12
′ = 13,5lg qc + 23
където  е ъгълът на вътрешно триене с ефективни напрежения, [;
qc е съпротивлението на проникване на конуса [MPa].
Тази зависимост е валидна за равнозърнести пясъци (CU < 3), над нивото на подземните води и
съпротивление на проникване на конуса в интервала 5 MPa < qc < 28 MPa. В практиката са
предложени множество корелации за индиректно определяне на свойствата на механичните
свойства на почвата.
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Фигура 4.18 Резултати от CPT (CPTU) изпитване
qc (върхово съпротивление), fc (околно триене) и Rf (отношение на околното триене към
върховото съпротивление)
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4.3.4.2 Динамична пенетрация
При динамичния пенетрометър проникването в почвата се осъществява чрез удари на една
тежест (баба) върху наковалня, която чрез водещ прът (щанга) ги предава на върха на
пенетрометъра. Масата и височината на падане са стандартизирани. При динамичния пенетрометър,
за разлика от статичния, отпада нуждата от закотвяне в земната основа; устройството му е попросто; той самият е по-лесно преносим, което предполага възможност за изпитване и в
труднодостъпни места.
Динамичният пенетрометър прониква сравнително по-лесно в здрави почви, отколкото
статичния, поради което има по-широко приложение.
В зависимост от устройството на върха им, различаваме тръбни и конусни динамични
накрайници за пенетрометри.
Тръбният пенетрометър е създаден от Terzaghi. Намерил е широко приложение в САЩ, където
е известен под името SPT (Standard Penetration Test). Той е въведен в САЩ през 1922г., по-късно е
усъвършенстван и в днешно време е получил масово приложение в световната практика. Той се
използва за комплексна оценка на свойствата на строителните почви. Основен критерий за това е
броят на ударите N за проникване на стандартен тръбен накрайник на дълбочина един фут
(1,0ft≈0,305m). Предимство на опита е, че при него чрез тръбния накрайник се взема и почвена
проба (Фигура 4.19). Тя е с нарушена структура, но може визуално да бъде оценена и да се
определят някои физични характеристики (водно съдържание, консистентни граници,
зърнометричен състав и др.).

Фигура 4.19 Последователност на пенетриране при SPT
Пенетрометърът тип SPT има следните характеристики: маса на ударната част - 63,5 kg;
височина на свободно падане - 76,2 cm; тръбен накрайник с дължина 81,3 cm; външен и вътрешен
диаметър съответно 5,08 и 3,5cm. В отделните страни се използват различни уреди, които имат
различни параметри.
С цел постигане на определено унифициране на инструментариума и сравнимост на
резултатите, на международната конференция по проблемите на пенетрацията (гр. Орландо, САЩ,
1988г.) бяха приети препоръчителни характеристики на оборудването на динамичните
пенетрометри.
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Фигура 4.20 Схеми на накрайник на SPT и ударните му механизми
Като основна характеристика при динамичната пенетрация се използва броят на ударите за
проникване на единица дълбочина (10 cm или 1,0 ft =0,305m).
4.3.4.3 Корелационни зависимости
При изследванията на почвите се определят броя на ударите за единица потъване и редица
други параметри. Това се постига чрез различни тарировъчни процедури при различни условия.
Този подход е основен за корелацията на параметрите.
Основна величина при този уред е Nf –брой на ударите при единично потъване. За
преодоляване на колебанията в прехвърлени енергии стандарта определя коригирана стандартна
стойност N - N60 .
Така с отчитане на загубите на енергия се определя величината N 60 (брой удари при ползване
на 60 % от енергията на удара)
N60 = Nf E test/E60
4.13
Skempton (1986) предлага корекционния коефициент CN в система SI за броя на ударите да се
определя както следва:
4.14
2
CN 
1  0.01 ' 0

N cor  C N N F

4.15

Където 0’ e ефективното напрежение от геоложкия товар. По този начин величината се
обвързва с дълбочината на изследване. Чрез тази величина се определят множество показатели,
определящи свойствата на материала.
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Таблица 4.4 Стойности на относителна плътност като функция на коригирания брой
удари при изпитване SPT ([60])
Коригирана стойност на броя
удари, Ncor
0-5
5-10
10-30
30-50

Относителна
плътност, Id (%)
0-5
5-30
30-60
60-95

Cubrinovski и Ishihara [16] предлагат зависимост за корелиране на относителната плътност Dr
чрез броя удари - Nf ; D50 диаметър на фракцията, която е преминала в количество 50% през серията
стандартни сита (mm) във вида:


0 . 06
 N F  0 . 23 
D 50


I d (%)  
9








1 .7



98 
 '0 




0 .5

4.16

Съответствия между стойностите на коефициента на стандартна пенетрация и състоянието
почвата са получени от резултати на Acker Drill Company.
Като цяло, за да се получи всеки конкретен почвен параметър, може да се използва повече от
една емпирична корелация. Точността на оценките е силно зависима от избора на подходящи
корелации за съответния материал. Използване на наличните резултати от лабораторни изпитания
на почвата, както и всяка друга налична информация следва да помогнат за избора на правилната
формула за съответствие, с която значително да се увеличи доверието в получаваните параметри.
Таблица 4.5 Описание на почвения материал като функция на коригирания брой удари
N60 при изпитване SPT ([60])
Описание на
материала

N60, брой удари за 30
cm

Пясък и прах

Рохки
Средно плътни
Плътни
Много плътни

0-10
11-30
31-50
Над 50

Глина

Много меки
меки
Средно меки
Твърди

0-2
3-5
6-15
16-25

Почва

Стандартният пенетрометър е полезна насока в полевите почвени изследвания, при условие, че
резултатите се интерпретират правилно. Трябва да се държи под внимание, че всички уравнения и
корелации, отнасящи се до стандартната пенетрометрия са приблизителни и индиректни. Почвеният
масив не е хомогенен, големи различия в стойността на параметрите са напълно възможен резултат.
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4.3.4.4 Крилчатка (Vane Shear Test)
Крилчатката представлява кръстовидна лопата със заострен долен ръб, която се забива в
почвата и след това чрез въртене предизвиква срязване по цилиндрична повърхнина. В
литературата на английски език този опит е известен като “vane shear test”. Опитът се извършва
предимно в дъното на сондаж или изкоп, чийто диаметър е по-голям от този на крилчатката. В
зависимост от дълбочината на забиване (мерена от дъното на сондажа) срязването може да се
осъществи по пълна цилиндрична повърхнина или по околна цилиндрична повърхнина и една
основа.
Изпитването на срязване с крилчатка се прилага най-често при глинести почви в
течнопластична или меко-пластична консистенция. Този метод не е възможен при по-твърдите
свързани почви, както и при пясъци и чакъли. За посочените меки глини (включително и тини)
методът се явява един от най-целесъобразните, поради големите трудности, свързани с вземането на
ненарушени проби от тях.
Изпитването с крилчатка се използва за дефиниране главно на две якостни характеристики:
върхова и остатъчна якост на срязване. Този опит не позволява отделно определяне на параметрите
на якостта на срязване - ъгъл на вътрешно триене и кохезия.

Фигура 4.21 Схема на апаратурата за изпитване с VST
Предвид ниските стойност на ъгъла  при почви в течно пластична и меко пластична
консистенция се допуска при тези почви якостта на срязване да се дефинира само с кохезията
(приема се  ≈0).
cu=Tmax / [D2(H/2 + D/6)]
Където: cu
- недренирана якост на срязване;
Tmax
- максимален момент при разрушение;
H
- дължина на ваната;
D=2R - диаметър на ваната (крилчатката).
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4.3.5

Пресиометрия

Пресиометрията е метод, чрез който могат да се определят деформационните и якостните
характеристики на почвите. Използва се уред, наречен пресиометър (въведен от Kogler и
усъвършенстван от L. Menard), посредством който на избрано място в предварително прокаран
сондаж почвата се натоварва странично. Чрез него обикновено се изпитват почви на по-голяма
дълбочина.
Устройството на класическия тип пресиометър включва следните елементи: външно защитен
трикамерен каучуков балон, довеждащи тръби, манометри за измерване на налягането и цилиндри с
вода и сгъстен въздух.
При работа в сондажа се спуска трикамерния балон до нивото, при което ще се провежда
опита. Това е възможно, тъй като предварителния сондажен отвор се изпълнява с диаметър 1015mm по-голям от този на пресиометъра. От цилиндъра със сгъстен въздух се подава налягане към
водния цилиндър и директно към двете крайни въздушни камери на пресиометъра. Средната камера
е свързана с водния цилиндър и налягането в нея се осъществява от водата. Налягането на въздуха и
водата в камерите е практически равно. То може да се подбира на желани равнища, да се поддържа
постоянно или да се променя.
В резултат на равномерния хоризонтален натиск, който пресиометърът упражнява върху
стените на сондажа, почвата се уплътнява и съответно нараства обемът (диаметърът) на камерите.
Чрез вентилите на бутилката за сгъстен въздух налягането се поддържа постоянно около две
минути. След това се преминава към по-високо стъпало на натоварване, като процедурата се
повтаря. Успоредно с това се регистрира промяната на нивото на водата в цилиндъра, т. е.
промяната на обема на водната камера на пресиометъра. Разликата V може да се установи точно за
всяко стъпало на натоварване. Опитът приключва окончателно при достигане на големи
деформации (примерно при нарастване на обема с 25% над първоначалния обем).

ΔV - изменение на обема на водната камера при опита; р - странично налягане, упражнявано от
пресиометъра. ОА - участък на възстановяване на естественото състояние на почвата; АВ – участък на
еластична деформация; ВС – участък на пластична деформация

Фигура 4.22 Схеми на пресиометрия и интерпретация на резултати за определяне на
модула на деформации с PМТ (пресиометър)
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За определяне на модула на обща деформация се използва линейния участък АВ от диаграмата.
Ако Δp е хоризонталната проекция на натоварването, на което съответства деформация ΔV, модулът
на обща деформация ще се определи с израза
Е 0  (1   2 )

2V0 p
V

4.18

където ν е коефициента на Poisson, а V0 е началния обем на камерата. Сравнен с модула на
обща деформация, получен за същите условия чрез щампа, пресиометричният модул е значително
по-малък. Разликата намалява, ако се подбере по-малка отсечка Δp в началото на интервала АВ. По
мнение на специалисти, полученият по формула 4.18 модул следва да се умножи с корекционен
коефициент 2,5 - 2,0 (близък до компресионния), съответно за почви с порен коефициент, изменящ
се в границите 0,5 - 0,8.
С пресиометъра могат да се определят и параметрите на якостта на срязване, като се използва
диаграмата p=f(Δr) в участъка на пластичната деформация, като чрез специална процедура се
изчертават граничните окръжности на Mohr.
4.3.6

Изследване с дилатометър тип Marchetti (DMT)

В съвременното геотехническо инженерство се използват и други полеви методи за определяне
свойствата на строителните почви. Специално следва да се отбележи прилагането на геофизичните
методи (сеизмични, електрични, радиоактивни и други) за проучване, които тук не се разглеждат.
Следва да се споменат дилатометър тип Marchetti (DMT).
Апаратурата на този прибор е съставена от плоска глава (1) - Фигура 4.23 и прът (2). В главата
е вграден печат с кръгла форма (7).

Фигура 4.23 Схеми на дилатометър тип Marchetti
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При изследване с уреда се спазват следните процедурни стъпки:
 Острието (главата) с помощта на щангата се забива в почвения пласт;
 При достигане на желаната дълбочина с контролирано налягане от бутилката (6) се
изтласква печатът (експандираща мембрана 7) с контролирано изтласкване;
 След приключване на тази процедура от налягането σр се определя работната диаграма
на материала.
С измерване на началната стойност на напрежението σ0 се определя коефициента на земен
натиск при покой k0= σ0/ σкъдето σ0 е началното хоризонтално напрежение, а σе геоложкия товар
на определена дълбочина.
4.3.7

Определяне на якостта на срязване в сондаж (Soil Borehole Shear Apparatus)

Този апарат предлага простo средство за директно измерване на силата на срязване на
финозърнести почви в плътни пластове in-situ. Основните предимства на метода се състоят в
следните особености:
 не се изисква вземане на проби в ненарушено състояние;
 лекота и бързина на изпитвания;
 оценки на резултатите на място.
За изпитване на разпробития отвор с цел определяне на якостта на срязване се използва
аналогична техника с тази в лаборатория.

Фигура 4.24 Схеми на апарат за определяне на якостта на срязване в сондаж
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Апаратът първоначално е бил разработен от проф. Richard Handy (1960) в Iowa State University
(Фигура 4.24). Изпитването включва:
 Разпробиване на отвор с гладки стени и диаметър около 3";
 поставяне на разширяема глава за срязване;
 разширяване на две противоположни дъговидни плочи с цел прилепване към стените на
сондажа;
 изчакване на време за консолидация;
 бавно изтегляне на главата с цел срязване на почвата.
За определяне на ефективните параметри на якостта на срязване (‘ и с‘) изпитването изисква
правилен подбор на скоростта за изтегляне на главата. Подходящо устройство с редукторна глава
позволява създаване на постоянна скорост на изтегляне и изменение в широк диапазон.
4.4

Общи бележки по методите за изпитване на почвите

Използването на методите за определяне на свойствата на почвите става със отчитане на
техните предимства и недостатъци. При всички използвани техники следва да се държат и под
внимание някои от важните характеристики на почвения масив, които в редица случай не могат да
се регистрират с използваните лабораторни и полеви техники, в това число:
 Мащаб на масива;
 Стратиграфски особености;
 Особености в структурата на масива, резултат от диагенетичните процеси като
миграцията на вода, миграция на карбонатно вещество, набъбвания и съсъхвания,
тектонска обработка и др.
При тези условия могат да се систематизират някои важни особености при сравнителен анализ
на лабораторните и полеви (in situ) методи.
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5

5.1

НАПРЕЖЕНИЯ В ПОЧВИТЕ

Общи положения

Определянето на напреженията в почвената среда е въпрос с голямо приложение в редица
практически задачи като:
 устойчивост и якост на почвите и почвените масиви;
 оразмеряване на фундаментите и подземните съоръжения;
 определяне на деформациите на земната основа.
Устойчивостта и якостта на почвите зависят не само от натоварванията разположени на
повърхността, но и от напреженията в пластовете разположени по дълбочина. За това е нужна ясна
картина за разпределение в почвената среда като цяло.
Ако разгледаме почвената среда, намираща се в равновесие, то в нея действа система от сили,
които предизвикват напрежения. В този смисъл, в зависимост от силите, напреженията могат да се
групират по следните признаци:
 Напрежения от обемни (вътрешни) сили. Това са напрежения от собствено тегло,
филтрационни сили, хидродинамичен натиск, при които имаме сила в единица обем;
 Напрежения от повърхностни (външни) сили, приложени върху повърхност с
ограничени размери (сила към площ). В обичайния случай това са въздействията с
външна причина – фундаменти.
В принципа на Terzaghi, известен също като теория на Terzaghi за едномерна консолидация, се
посочва, че всички количествено измерими промени в напреженията [компресия, деформация,
срязване] са пряк резултат от промяна в ефективните напрежения. Този принци важи изцяло за
водонаситени почви, т.е. двуфазни системи. Едновременно с това, пълното напрежение в
многофазната почва се разпределя между почвения скелет и порната течност, т.е.:

 n   'n u

5.1

където: ‘n - ефективно напрежение; u - неутрално напрежение.
Валидността на принципа е приета при следните предпоставки:
 Почвата е хомогенна;
 Почвата е напълно водонаситена (нула въздушни пори);
 Съдържащите се твърди частици и вода са несвиваеми;
 Деформациите в почвата са сравнително малки;
 Законът на Darcy е валиден за всички хидравлични наклони;
 Коефициентът на пропускливост и коефициентът на свиваемост на обема остават
постоянни във времето.
Ефективното напрежение се предава само чрез точките и контактите на твърдите частици, а
неутралното чрез водата в порите и ако е положително, т.е. над хидростатичното налягане, то се
нарича порен натиск (или порно налягане).
Обикновено земната основа в дълбочина е напластена (съставена от различни пластове).
Освен това, дори и в рамките на един пласт, почвата е анизотропна, т.е. в различните направления
характеристиките й не са еднакви. Както вече бе подчертано (основни закономерности),
зависимостта между напреженията и деформациите е нелинейна. При нестабилизирано напрегнато
състояние, почвените характеристики се изменят във времето. При по-големи натоварвания,
настъпва гранично напрегнато състояние, което се характеризира с разрушаване на връзките между
гр. София, 2015 г.
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почвените частици и появата на пластични зони. Тези особености значително затрудняват
формулирането на уравненията за математическо описание на зависимостите между напреженията
и деформациите в почвената среда, а така също и разработването на методи за тяхното
прогнозиране в пространството и времето.

Фигура 5.1 Схема на взаимодействие между течната и твърда фази в дисперсната
среда
Разработването на реален математически модел, при който да се отчетат всички особености на
почвата практически е невъзможно. За тази цел, при определяне на напреженията в почвената среда
се използва теорията на линейно-деформируемите среди, т.е. използва се принципът на линейна
деформируемост (а не теорията на еластичността в чист вид), т.е. приемаме линейна зависимост
между напреженията и пълните деформации (а не както в теорията на еластичността - еластичните
деформации).
Задачата се свежда до определяне големината и разпределението на напреженията в почвената
среда от действието на повърхностни и обемни сили.

5.2

Общи принципи при изучаване на проблема

Определянето на напреженията в почвите, предизвикани от въздействието на различни
външни и вътрешни сили, е основна задача в земната механика. Най-разпространените методи за
определяне на напреженията в почвите от външни сили са разработени по теорията на
еластичността въз основа на предпоставката, че почвеният масив е еднородно, линейнодеформирано, изотропно полупространство, което е ограничено от една плоскост и е с
неограничени размери в останалите направления. Товарите са разположени обикновено върху
ограничителната плоскост.
Почвеният масив може да се смята за еднородно полупространство, когато е с практически
неограничени размери и е изграден от еднородна почва или от няколко пласта с приблизително
еднакви физико-механични свойства. При други геоложки условия - многопластова среда от
различни почвени пластове, напреженията изчислени за полупространството, може да се използват
само с известно приближение.
Необходимо условие за определяне на напреженията по теорията на еластичността е
наличието на пропорционалност между напрежения и деформации. При еднократно натоварване на
почвата в нея се развиват едновременно еластични и пластични деформации. Когато натоварването
на почвения масив не надвишава определена граница (0,1-0,3 МРа, а за плътни и твърди глини 0,5гр. София, 2015 г.
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0,7 МРа) зависимостта между напреженията и деформациите е приблизително линейна, т.е. може
да се приеме валидност на принципа на линейната деформираност. Това показва, че макар и да не
са напълно еластичен материал, в известни граници на натоварването почвите са линейно
деформируема среда, за която напреженията могат да бъдат определени по теорията на
еластичността с допустими приближения.
При по-големи натоварвания в почвите се създават значителни пластични зони. Зависимостта
между напреженията и деформациите става нелинейна и уравненията на еластичността са
недостатъчни за определяне на напреженията. В такива случаи се налага използването на
допълнителни уравнения от математическия апарат на механиката на непрекъснатите среди, при
правилно избиране на големината на елементарния почвен обем за който се определя нелинейната
зависимост между напреженията и деформациите (закона за деформируемостта).
Напреженията във водонаситените почви не получават окончателната си стойност веднага
след прилагане на товарите, а се предават постепенно върху почвения скелет. Без да се навлиза в
сложния процес на взаимодействие между минералните частици, водата и газовете в порите на
почвите (виж въпроса за консолидация), в тази част се разглежда окончателното (стабилизирано)
напрегнато състояние на почвения масив, при което деформациите са завършени и външните
товари се понасят изцяло от скелета на почвата.
Разпределението на напреженията в почвите зависи от вида на фундаментната конструкция,
т.е., от начина, по който се предават товарите върху повърхността на полупространството. Тук се
разглеждат само случаите на непосредствено натоварване, когато товарите са приложени направо
върху земната основа (например насипи) или върху фундаменти, които условно се приемат като
идеално огъваеми. Изчисляването на напреженията, когато товарите се предават посредством
корави фундаменти, е във връзка с контактната задача на теорията на еластичността.
Според характера на напрегнатото състояние, което се създава в почвения масив при различно
по вид натоварване, задачите за определяне на напреженията от външни сили може да се отнасят
към две основни групи:
 Пространствени задачи;
 Равнинни задачи.
Пространствените задачи обхващат всички случаи на натоварване, при които напреженията в
почвата се изменят в трите направления. Такова напрегнато състояние се получава например при
натоварване с кръгли, квадратни и правоъгълни фундаменти, къси насипи и др.
При равнинните задачи напреженията се изменят само в определена вертикална равнина
(полуравнина), докато в перпендикулярна посока на тази равнина те са постоянни величини. Към
равнинните задачи се отнася определянето на напреженията в почвите при натоварване със сгради
и съоръжения със значително по-голяма дължина в сравнение с широчината им, като например
някои жилищни сгради, подпорни стени, язовирни стени, ивични фундаменти, докови камери,
насипи и др.
Наред с класическите начини за определяне на напреженията в полупространството и
полуравнината са разработени нови съвременни методи за определяне на напрегнатодеформираното състояние на почвения масив с отчитане на сложното взаимодействие между
твърдите частици, водата и газовете в порите на почвите, нееднородността и анизотропността на
почвите.
Освен от външни сили, в почвите възникват напрежения и от действието на вътрешни сили:
от собствено тегло (геоложки товар); от хидростатичен, хидродинамичен и капилярен
натиск - при наличието на почвени води.
При определяне на напреженията в почвената среда от действието на повърхностни сили в
класическата Земна механика се приемат следните опростяващи предпоставки:
 повърхностните сили (от фундаментни и други конструкции) действат върху
полупространство, ограничено в хоризонтална равнина в горния му край;
 валиден е принципът на линейна деформираност, т.е. почвената среда е линейно
деформируема;
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почвената среда е изотропна;
липсват зони на гранично равновесие, т.е. зони, в които е преодоляна якостта на
срязване (не е достигнато граничното напрегнато и деформирано състояние);
 липсва преразпределение на напреженията между отделните фази (скелет, вода), т.е.
разглежда се началното (ненарушено) и крайното (стабилизирано) напрегнато
състояние;
 повърхностните товари се предават непосредствено (директно върху почвата), т.е.
коравината на фундаментните конструкции не влияе върху разпределението на
напреженията;
 при определяне на напреженията важи принципът на суперпозицията, а той е в сила
при запазване на хипотезата на Bernoulli - Navier.
Следователно, почвената среда се разглежда като линейно-деформирано (еластично)
изотропно полупространство.
5.3

Общи предпоставки на математичните почвени модели

Изследването на напрегнатото и деформирано състояние на почвата е основна задача,
залегнала в трудовете на редица автори. В последствие решенията се допълват и доразвиват като
предмет на анализ са както граничния стадий на работа на материала, така и дограничното му
поведение.
За преодоляването на проблемите между теорията и практиката са предлагани множество
решения, които с различна степен на точност дават картина на напрегнатото и деформирано
състояние на дисперсната среда. Голяма част от моделните методи използват различни концепции,
като следва да се споменат „Хипо-еластичните” - Kondner (1963), Duncan и Chang (1970), Nelson и
Baron (1971), Truesdell (1955), други са изградени на база „Опростен еластопластичен механизъм” Anandarajah (1994), Been и Jefferies (1985), Di Prisco et al. (1993), Drucker и Prager (1952), Drucker et
al. (1955), Hill (1950), Lade (1977, 1990), Lade и Duncan (1975), Lade и Kim (1975), Prager (1959),
Roscoe и Burland (1968), Roscoe et al. (1958), Schofield и Wroth (1968).
Описание на еластичното идеално пластично поведение на почвата се изгражда с известния
модел Моhr-Coulomb, предложен от Drucker и Prager (1952). Той описва линейно-еластичното и
идеално-пластично поведение чрез якостно-деформационната зависимост на почвата. С развитието
на този модел J. M. Duncan, C. Y. Chang [20] предлагат по-късно хиперболичен математичен модел
с нелинейната връзка между напрежения и деформации и функционални форми, базирани на
хиперболични функции на напрежения-деформации. И при двата посочени по-горе модела
съществуват ограничения, свързани с невъзможността за отчитане на вторично уплътняване
(вкоравяване) на материала и промяната на параметрите вследствие на този процес.
Подчиняването на всички характеристики, описващи поведението на почвата, на строги
математични зависимости е свързано със значителни трудности поради големия необходим
обем от параметри и заради това на практика те се нуждаят от допълване с установени
опитни модели.
5.4

Напрежения от обемни (вътрешни) сили

5.4.1

Напрежения от собствено тегло на почвата (геоложки товар)

Разглеждаме напреженията от собствено тегло на почвата в естествени условия. Тези
напрежения се изследват за оценка на напрегнатото състояние преди прилагането на външното
натоварване, т.е. преди изграждането на съоръженията.
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Практическото приложение на този проблем е свързано с определяне на деформациите на
земната основа, а така също и за изследване на устойчивостта на почвените масиви.
Ако повърхността е хоризонтална, то напреженията от собствено тегло ще се увеличават по
дълбочина и на разстояние z от повърхността ще бъдат:

Фигура 5.2 Разпределение на напреженията от собствено тегло в дисперсната среда


 z    ( z ) dz  x   y 
 ( z ) dz  к 0   ( z ) dz

1


0
0
0
z

z

5.2

z

 xy   xz  0
(z) - обемно тегло на почвата в естествено състояние, изменящо се по дълбочина.
Теглото на почвата упражнява във всяка точка на земния масив натиск, който е
пропорционален на дебелината на лежащите над точката пластове. Ако обемното тегло за даден
пласт е постоянно по дълбочина, както обикновено се приема в практиката, т.е. (z)= =const,

 z   .z;  x   y  K 0 . .z;   0; K 0 


(1   )

5.3

Изразът (5.3) е валиден само за безкрайна хоризонтална повърхнина, т.е. при пълно отсъствие
на странично разширение.
Зависимостта между напреженията z и дълбочината z в границите на еднороден почвен пласт
е линейна, а при различни пластове Фигура 5.2 диаграмата z = f(z) е начупена поради промяна на
обемното тегло на отделните пластове, т.е.
5.4
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1 1



2
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2
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2



2

z  zi

 h1 1  h2 2  h3 3  ..   hi  i



z 0



  z   1 са главни нормални
Тъй като трите напрежения  x   y  K 0 . z   2 3 ; 
напрежения, в съответните им площадки тангенциалните напрежения са  zx   yz   xz  0 .
При естествени условия в почвите винаги съществуват съпротивления срещу странични
разширения, особено зад подпорни стени и подпорни съоръжения, затова винаги е в сила уравнение
5.4. В случай на абсолютно възпрепятствано разширение встрани, например зад корави и
неотместваеми подпорни стени или в компресионни опити, коефициентът на страничния натиск се
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бележи с K0. За други състояния на подпорните съоръжения K (коефициент на страничен натиск)
се определя по теорията на земния натиск.

Фигура 5.3 Вертикални напрежения в почвата от собственото й тегло (геоложки
товар) в зависимост от дълбочината и вида на материалите
При определяне на вертикалния натиск в почвата от геоложкия товар има някои изключения
от линейната зависимост между напреженията и дълбочината z. Такова е например
разпределението на натиска върху съоръжение (тунел, галерия и др.), което е построено на
значителна дълбочина в почвения масив. Натискът върху него е по-малък поради сводовото
предаване на силите от по-горе лежащите пластове върху съседните на съоръжението земни маси,
които поемат върху себе си част от товарите и с това облекчават съоръжението. Друга особеност
при определяне на вертикалния натиск върху съоръжения под насип или в изкоп произлиза от
различните условия на деформиране на насипното тяло. Например, при тръбни водостоци под
насип, поради по-голямата дебелина на насипа встрани от съоръжението, отколкото над него
страничната почва се сляга повече. Нееднаквото слягане създава триене между страничната почва и
средния (над съоръжението) стълб, което е насочено надолу и следователно увеличава
вертикалните напрежения върху водостока.
При съоръжения, които са поставени в тесен изкоп и след това са засипани земният натиск
намалява. В тези случаи възниква слягане на засипката, което предизвиква триене между нея и
стените на изкопа, но в този случай то е насочено нагоре. Намалението на натиска е толкова поголямо, колкото отношението между широчината и дълбочината на изкопа е по-малко.
5.4.2

Напрежения от собствено тегло на почвата при наличие на подземни води

При наличие на вода в почвата разпределението на напреженията зависи от вида на водата в
почвените пори: капилярна, молекулна или свободна, което от своя страна се влияе от
водопропускливостта, капилярността и редуването на отделните почвени пластове.
Капилярната и молекулната вода увеличават обемното тегло на почвата γ, което при
водонаситени почви достига γr. Тъй като влиянието на водата в този случай е единствено в
промяната в обемното тегло, напреженията при влажни или капилярно водонаситени почви се
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изчисляват с израза 5.2 и са по-големи, отколкото при сухи почви. Разпределението на
напреженията, в зависимост от големината на обемното тегло на почвата е показано на Фигура 5.4.
При гравитационна почвена вода, която се опира върху водонепропусклив пласт B (Фигура
5.5), скелетът на почвата от нивото на почвената вода надолу е под действието на воден подем и
затова почвата е с намалено обемно тегло γ

Фигура 5.4 Вертикални напрежения в зависимост от водното ниво в почвите
1- суха; 2 - влажна; 3 – водонаситена почва
Тъй като водата, опряна на водоупора B, не създава напрежения в самата почва, напреженията
в пласт A на почви "под вода" се изчисляват по уравнение (5.2) с намалено обемно тегло γ и са помалки, отколкото при водонаситени с капилярна вода, влажни или сухи почви (Фигура 5.4).
Върху водоупорния пласт B обаче действат:
 теглото на облекчената от водния подем почва z;
 реакцията на водния подем z(1-n)w;
 теглото на водата в порите z n w за височина z на гравитационната вода, т.е.

 zB  z  '  1  n  w  n  w   z  '  z  w

5.5

Общото тегло z ' z w е теглото на водонаситена почва zγr, а в диаграмата на напреженията
(Фигура 5.5) на повърхността на водоупорния пласт се получава скок.
При понижаване или повдигане на нивото на почвените води (Фигура 5.4), напреженията ще
бъдат:
 на дълбочина z1   1   1  z1   1.h1 ;


на дълбочина z 2   2   1.z1   2 . z 2  z1    1.h1   2 .h2 ; (при НПВII);





на дълбочина z 2   '  2   1.z1   ''2 . z 2  z1   1.h1   ' 2 .h2 ; (при НПВI);
 разликата в напреженията ще бъде:  2   2   '  2  h2  2   ' 2  ;
На дълбочина z3 при условие, че пластовете с височина имат еднакво обемно тегло γ = γ2:
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при НПВII – σγ3 = γ1.h1 + γ2.h2 + γ’3.h3;
при НПВI – σγ3 = γ1.h1 + γ2.h2 + γ’3.h3;
разликата в напреженията ще бъде:
∆σγ 3=σγ3−σ 3=h2.(γ2−γ’2) = ∆σγ 2;
От горното следва важният практически извод, че увеличаването (съответно намаляването
на напреженията), следствие водопонижение (водоповишение), е еднакво за пласта лежащ под
вода.
Напреженията върху водоупора ще бъдат:
при НПВI - σγВ=γ1.h1 + γ2.h2 + γ3.h3 + γw(h2+h3);
при НПВII - σ'γВ=γ1.h1 + γ'2.h2 + γ3.h3 + γwh3;
Разликата в напреженията, при γ1 = γ2 = γ ще бъде:
∆σγВ=σγВ-σ'γВ=h2(γ' – γ + γw)= h2(γr - γ).
Ако над НПВ почвата е суха, т.е. wn = 0, γ = γd = γr - n.γw, ∆σγВ = h2.γw.n.

Фигура 5.5 Увеличаване (намаляване) на вертикалните напрежения в почвата при
понижаване (повдигане) на нивото на гравитационната вода
Както бе отбелязано, при почви “под вода” поради водния подем напреженията са по-малки,
отколкото при влажни почви. От това следва, че напреженията в почвата от геоложки товар зависят
от променливото ниво на гравитационната вода. Особено важно за строителството е увеличаването
на напреженията, което се дължи на понижаване на нивото на почвените води (Фигура 5.4), защото
то води до увеличаване на деформацията на почвата, респективно на слягането на съществуващите
постройки в зоната на понижаването на НПВ.
5.4.3

Капилярен натиск

Под капилярни свойства на почвите разбираме тяхната способност да повдигат свободната
вода на някакво ниво над свободния воден хоризонт. Ако капилярна тръбичка се постави с единия
си край в течност, то тази течност ще се повдигне на височина hk, обратно пропорционална на
радиуса на капиляра.
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При почвите това явление значително се усложнява поради влиянието на зърнометричния и
минералния състав на почвата и от плътността и състава на порната течност. Опитно е установено,
че капилярно повишение е възможно в почва, чиито пори са по-големи от 0,1mm. При по-малки
размери на порите, те изцяло са запълнени със здраво свързана вода и придвижването на
свободната вода е невъзможно.

Фигура 5.6 Капилярни сили и капилярен натиск
Капилярната вода в почвата създава капилярни сили, които действат върху почвения скелет в
хоризонтална и вертикална посока. Това са хоризонталните и вертикалните компоненти X и Y на
реакцията R върху стените на капилярите, която се получава в резултат на опънната сила S на
менискуса върху водната повърхност (Фигура 5.6). Тъй като хоризонталните компоненти X лежат в
една равнина (КВХ - капилярен воден хоризонт) и са насочени навътре, тяхното действие върху
стените на съседните капиляри се уравновесява, поради което те не успяват да свият капилярите в
напречна посока.
Вертикалните напрежения се сумират във вертикална посока и създават т.н. капилярен натиск
Fk = ΣV1, изразен като напрежение, pk =Fk/A (A- лице на напречното сечение на капилярката).
Капилярният натиск е равен на активното напрежение на менискуса σM; последното се определя от
равновесното условие чрез теглото на издигнатия воден стълб.
A.σM =A.hk

5.6

При обемно тегло на водата γw = 10 (9.81) kN/m3, следва:
pk = σm = 10.hk
5.7
Капилярният натиск е приложен върху скелета на почвата в равнината на менискусите. Той
действа вертикално надолу, като се стреми да уплътни почвата по същия начин, както външен
товар, приложен на нивото на капилярния воден хоризонт. Големината на капилярния натиск на
нивото КВХ надолу е еднаква за всички почвени слоеве до водоупорния пласт.
Капилярната височина hk се определя чрез кривата на уплътняване (Фигура 5.6), която е
построена по данни от компресионен опит с ненарушена проба от изследваната почва. При
извършване на опита пробата е под вода - за ликвидиране влиянието на капилярните сили, така че
получената крива на уплътняване представя изменението на порния коефициент e при различен
външен натиск p, независимо от капилярния натиск. Като се определи порния коефициент ek на
ненарушената проба, върху която капилярният натиск действа с пълния си размер и от диаграмата
на слягане се установи съответстващият на ek капилярен натиск pk, съгласно (5.6) се изчислява hk.
Тъй като при компресионен опит почвената проба няма възможност за странично разширение,
този начин за определяне на pk отговаря на случая, когато и при естествени условия капилярният
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натиск действа само във вертикална посока (при една хоризонтална плоскост на менискусите) и
при невъзможно странично разширяване поради съпротивлението на страничните земни маси.

Фигура 5.7 Определяне на капилярния натиск от диаграмата на уплътняване
Когато съществуват менискусни повърхности от всички страни (например насипи от
капилярно водонаситени почви), почвата е подложена на всестранен капилярен натиск. Начинът за
определяне на pk е същия, но получената стойност за pk от компресионният опит се коригира с
фактора на пространствената деформация. Като се отчете, че действителният капилярен натиск pk
действа равномерно във всички посоки, от условията на компресия следва:
θ = σx+σy+σz = (1+2K) pk =3pk
5.8
Тогава, за действителния капилярен натиск получаваме:
5.9
1  2K
p' k  p
3
Капилярният натиск независимо от това, дали е създаден при естествени геоложки условия
или изкуствено - при понижаване на нивото на гравитационната вода, има съществено значение в
строителството, тъй като влияе върху физико-механичните качества на почвата. Капилярният
натиск увеличава якостта на срязване на почвите, като създава допълнително вътрешно триене
(pk.tgφ) и увеличава кохезията поради приближаване на почвените частици една към друга. В това
отношение действието на капилярния натиск не се различава от действието на всякакъв друг
външен товар. Това благоприятно влияние на капилярните явления има обаче непостоянен
характер: при повишаване на нивото на гравитационната вода капилярният натиск изчезва и с това
временно увеличената якост на почвата се свежда до обикновената кохезия.
Изкуственото понижаване на хидростатичното ниво в капилярни почви води до предварително
уплътняване на почвата поради значителния в някои случаи размер на капилярен натиск.
Например, съгласно формула (5.6), водопонижение с 10 m означава създаване на допълнително
(капилярно) напрежение в почвата от 100kPa. При продължително действие, това напрежение е в
състояние да уплътни почвата под бъдеща строителна площадка. Oт друга страна, следва да се има
предвид, че слабо свързани дребни пясъци при непосредствено водочерпене от изкопа могат да се
превърнат в “плаващи пясъци” поради унищожаването на капилярния натиск. Освен това,
капилярният натиск, създаден изкуствено чрез водопонижение, може да създаде допълнително и в
някои случаи опасно неравномерно слягане на съществуващи постройки, които се намират в обсега
на водопонижението.
5.4.4

Хидродинамичен натиск

Хидродинамичният (филтрационен) натиск върху скелета на почвата се получава при разлика
в хидростатичното ниво на водната повърхност и е резултат от придвижването на водната маса по
посока на точки с по-ниско хидростатично ниво. Това движение на водата се възпрепятства от
скелета на почвата, който се съпротивлява на стремежа да се изтласкват почвените частици по
посока на водното течение.
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Ако се означи с T сумата на всички съпротивления срещу движението на водата, а именно:
триенето - в почвените частици, удара в тях, триенето между самите водни частици и др.,
хидродинамичният натиск D ще бъде равен на съпротивлението T.
За определяне на хидродинамичния натиск чрез схемата на (Фигура 5.8) се разглежда почвен
цилиндър А-В с дължина l, лице на напречното сечение A и наклон α спрямо хоризонта.
Хидростатичният натиск на водата, който действа върху сечението на горния и долния край на
цилиндъра, е:

Фигура 5.8 Схема на силите при хидродинамичен натиск
W1 = γw.h1.A и W2 = γw.h2.A
(γw- специфичното тегло на водата). Теглото на водата от цилиндъра А-В е:

5.10
5.11

W0 = γw.A.l
Приема се, че силите на съпротивление Т и D, респективно хидродинамичният натиск, са за
единица обем на почва. Върху надлъжната ос A-B на наклонения почвен цилиндър се проектират
всички сили, които действат върху него и се подчиняват на равновесното условие от статиката.
W1- W2 + W0.sinα – T.A.l = 0
5.12
5.13
γw.h1.A - γw.h2.A + γw.A.l sinα – T.A.l = 0
След кратка преработка се получава:
γw.[h1 - h2 + z1 – z2] - T.l = 0; γw.[(h1+ z1) – (h2 + z2)] - T.l = 0
или: γw.(H1 –H2 ) = T.l
където: I 

( H1  H 2 )
- хидравличен наклон.
l

5.14
5.15

От равенството на силите Т и D се получава хидродинамичния натиск:

D   w .I

5.16

Поради това, че хидравличният наклон I е безразмерна величина, а γw е в kN/m3, то
хидродинамичният натиск ще има същото измерение, съгласно въведеното по-горе условие - сила
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на единица обем. Хидродинамичният натиск като сила за почвена маса с обем V m3, през която
филтрира вода, ще бъде:
5.17
D '  D .V   w . I .V

5.5

Напрежения в почвите от външни (повърхностни) товари (сили)

Идеализация на почвената среда:
 Деформациите на почвите от действието на напреженията от собствено тегло на
почвата могат да се приемат за затихнали (поради продължителния период на
действието им).
 Следователно, интерес за практиката и за земната механика въобще, представляват
напреженията от товарите, предавани чрез фундаментите на съоръженията.
За да се формулират математически задачите за определяне на големината и разпределението
на напреженията от външни натоварвания, поради сложността на почвената среда се приемат
редица опростяващи предпоставки. Чрез тях се дава възможност да се използват законите на
механиката на непрекъснатите среди и по-специално на строителната механика и да се получат
формули за практическо ползване.
Опростяващите предпоставки:
 Повърхностните сили действат върху полупространство, ограничено от хоризонтална
равнина с безкрайни размери;
 Валиден е принципът на линейна деформируемост, т.е. за сравнително малки
изменения на напреженията (100 - 500 кРа), може да се приеме линейна зависимост
между напреженията и общите деформации, като почвата се разглежда като линейнодеформируема среда;
 приема се, че почвената среда е изотропна (въпреки реалностите), т.е. еднаквост на
характеристиките във всички посоки;
 липсват зони на гранично равновесие, при които е преодоляна якостта на срязване;
 липсва преразпределение на напреженията между отделните фази (твърда, течна), т.е.
разглеждаме началното (ненарушено) или крайното (стабилизирано) напрегнато
състояние, при което напреженията са ефективни;
 приема се, че повърхностните товари се предават непосредствено върху
полупространството, т.е. коравината на съоръженията не влияе при предаване на
товарите.
Следователно, за определяне на напреженията от повърхностни товари, почвената среда се
разглежда като линейно-деформируемо еластично изотропно полупространство.
5.5.1

Разпределение на напреженията при пространствена задача

Според характера на напрегнатото състояние, което се създава в почвената среда при различно
по вид натоварване, задачите за определяне на напреженията от повърхностни сили могат да се
отнесат към две основни групи: пространствени и равнинни.
Пространствените задачи обхващат всички случаи на натоварване, при които напреженията се
изменят по трите посоки в пространството X, Y, Z. Такова напрегнато състояние се получава при
кръгли, квадратни или правоъгълни фундаменти, къси насипи и други.
Решаването на задачите при пространствено напрегнато състояние, често се свежда до
ососиметрично (съсредоточена сила или кръгла основна плоскост на фундамента), което в известна
степен опростява математическите решения.
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5.5.2

Съсредоточен в точка товар, приложен на повърхността на полупространството основна задача

Съсредоточената сила може да бъде приложена на повърхността на линейно-деформируемото
полупространство перпендикулярно или успоредно, а така също и вътре в полупространството.
Решението на задачата за определяне на напреженията от действието на сила, приложена
перпендикулярно на полупространството е дадено от J. Boussinesq през 1885 г. и носи неговото
име. Тази задача е ососиметрична, поради което изследването се ограничава за една произволна
равнина, която минава през приложната точка О на силата F и е перпендикулярна на повърхността
на полупространството. Търсим напреженията σz, τzx, τxy. За тази цел, първоначално се определя
нормалното напрежение σR в точка М с полярни координати R и ψ, което действа върху площадка
А, перпендикулярна на R (Фигура 5.9).

Фигура 5.9 Схема на вертикална съсредоточена сила, приложена в точка на
повърхността на полусферично сечение на полупространството
Под действието на напрежението σR точка М получава преместване s в същата посока.
Преместването s е толкова по-голямо, колкото точката е по-близо до повърхността и колкото ъгъла
ψ е по-малък. С оглед на това Boussinesq приема:
5.18
cos

sC

R

където C е неизвестен коефициент на пропорционалност. Изразът (5.18), в земната механика е
известен като постулат на Boussinesq. Преместването s1 на точка M1, която се намира на безкрайно
малко разстояние dR от точка M, е:
5.19
cos 
I  C
( R  dR )
Относителната деформация εR на елементарната отсечка dR e:

R 
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Като се пренебрегне произведението R.dR като безкрайно малко по отношение на R2
получаваме:
5.21
cos

R  C

R2

Тъй като полупространството е линейно деформируемо, зависимостта между радиалното
напрежение σR и относителната деформация εR, може да се изрази с коефициента на
пропорционалност D:
5.22
cos 
 R   R .D  CD
2
R
За окончателното определяне на σR е необходимо да се намери произведението на
коефициентите CD. За тази цел се разглежда вертикално полусферично сечение през
полупространството с център в приложната точка на силата F и радиус R (Фигура 5.10).

Фигура 5.10 Схема на силите, които действат върху полусферично сечение на
полупространството
Нормалните напрежения, които действат върху сечението, се определят по уравнение (5.22) в
зависимост от ъгъл ψ. За елементарния сферичен пояс abb’a’ с централен ъгъл dψ тези напрежения
са еднакви и тяхната вертикална компонента е:
dV = dN cosψ, където dN=σR .dA
5.23
е нормалната сила, която действа върху сферичния пояс, а dA=2πR.sinψR.dψ е неговата
повърхнина.
От условието за равновесие на силите във вертикална направление
 2

5.24

F    R cosdA  0
0

се получава
F

 2

 2

0

0

  R cos  dA 
 2

 CD .

cos 
.2 R 2 . sin  . cos  .d  
R2

cos 3 
2 CD  cos  . sin  d   2 CD 
3
0
2
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2
 CD , от където се определя
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3F cos
.
2 R 2

 'R 

5.26

Ако означим със σR радиално насоченото напрежение, което действа върху хоризонталната
площадка А′ (Фигура 5.11), за определяне на това напрежение се използват зависимостите:
5.27
А

 R . A   ' R . A' и

А'

 cos

чрез които се получава:
 'R  

R

A
  R . cos  или като се отчете , cos   z R
A'

5.28

3F z 2
 'R 
.
2 R 4

Фигура 5.11 Определяне на радиалното напрежение σ′R върху хоризонтална площадка
(а); компоненти на напреженията в т. М (б)
Компонентите на σ′R върху хоризонталната площадка (Фигура 5.11) са:

3F cos 3  3F z 3

2 R 3
2 R 5
3F cos 2  sin 
3F z 2 x
  ' R . cos ' R , x  

2
R2
2R 2 R 3
3F z 2 y
  ' R . cos ' R , y  
2R 2 R 3

5.29

 z   ' R . cos ' R , z  
 xz
 xy

Следователно, съгласно решението на Boussinesq напреженията σz и τ не зависят от
деформационните свойства на полупространството (E, ν). Пълните напрежения върху елементарна
площадка, успоредна на полупространството, ще бъдат:
 = z+y+x=1+2+3=F/ (1+).z
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В практиката по-голямо значение имат вертикалните σz напрежения, които предизвикват
уплътняване на почвата. Затова, в литературата изразът за тези напрежения (5.29) се представя в
следния вид:
5.32
k

z 

k F z
3 R 2 R k

Фигура 5.12 Диаграма на вертикалните нормални напрежения σz=f(z) за точки от
вертикалната ос на симетрия
С разчитането на фигура Фигура 5.12 и формула 5.32 може да направи следния извод, че при
R=0 стойността на напрежението z =∞. Такава стойност е невъзможна и от условията за
равновесие на вертикалните сили, стойността на напрежението в почвата може да е най-много
равно на външния товар - крива 2 от Фигура 5.12.
При k=3, се получава решението за линейно-деформируема среда. Според Цытович, при
условие, че концентрираната сила е приложена върху хоризонтална равнина по-голяма от 1,0 m2,
може да се приеме k=3 и ще важи формула 5.29. За удобство на анализа, може да се представи във
вида:
5.33
F

z  k

3
к
2

z2

; където

5
3 
z
  
2 
R



1
  3 
2  1  r z 2
r 2  z 2 
5



z






, или k  f  z , където :
52

R




R  z 2  r 2  x2  y2  z 2 ,
Стойностите на коефициентите k могат да се отчетат от таблици за отношението r/z (или z/R).
На (Фигура 5.12) е показана диаграмата на напреженията σz=f(z), изчислени по формула (5.32)
за точки, които лежат върху вертикалната ос през приложната точка на силата F. В областта на
полупространството близо до приложната сила, тези напрежения имат значително големи
стойности, което се обяснява с предпоставката, че натоварването е съсредоточено върху плоскост с
безкрайно малки размери (точка).
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В действителност, натоварването на полупространството винаги е разпределено върху
плоскости с реални размери (в случая, това може да бъде кръг с диаметър d), при което
напреженията във всички точки в полупространството имат реални стойности. Сравнението на
напреженията σz, изчислени по Boussinesq за съсредоточена сила F (Фигура 5.12) и по формулата за
напреженията от равномерно разпределено натоварване [p0=F/(π.d2/4)] върху кръгла плоскост,
показва, че само при дълбочини z>3d напреженията са еднакви, а следователно само тогава
формулите за тяхното определяне са равностойни.
Ето защо формулите на Boussinesq са подходящи само за случаите, когато поради сложната
форма на натоварената плоскост или поради сложния характер на натоварването не са изведени
формули за изчисляване на напреженията в полупространството. Тогава единственият начин за
определяне на напреженията е да се представи натоварването като сбор от елементарни
съсредоточени сили, които действат върху практически безкрайно малки плоскости с размери d и
да се сумират напреженията, изчислени за всяка от тези сили по формулите на Boussinesq, при
спазване на изискването z>3d.
Диаграмата на напреженията σz има характерна форма. Към точките близо до оста на симетрия
те са по-големи, а с отдалечаване от нея, постепенно и плавно намаляват. Това се дължи на
характера на предаване на напреженията от почвените частици - всяка частица предава
напрежението върху съседната и се получава концентрация в централната зона, а към краищата,
частиците постепенно се разтоварват. Експерименталните изследвания показват, че в
действителност напреженията се концентрират в по-тясна зона под фундаментите, която се
ограничава от ъгъла ψ0 (Фигура 5.13). Според вида и състоянието на почвата са установени
следните стойности на ограничителния ъгъл ψ0:
за рохки пясъци - ψ0 = 400;
за сбити пясъци - ψ0 = 500;
за меки глини - ψ0 = 550;
за твърди глини - ψ0 = 700;
За определяне на напрежението σz в т.M (z, ψ<ψ0) при отчитане на ограничителния ъгъл ψ
Strohschneider е получил формулата:
5.34
cos  cot g 0 .sin
3F
2

z 

2

cos 

R 2 1  cos 0 

 2

която е изведена както формулата на Boussinesq, но при равновесното условие F 

 dV

 0

0

За удобство формулата (5.34) може да се представи във вид както формула (5.33), където
коефициентите k се отчитат от таблици в зависимост от стойностите на ψ и ψ0.
Boussinesq разглежда почвата като еластична, изотропна и еднородна за разпределението на
напрежението. Въпреки това, почвата не е изотропна, нито хомогенна. Най-честият тип почви, с
който се сблъскваме в природата са седиментни почви – напластени и нехомогенни. Когато
почвените частици са отлагани във вода, в тях се формират слоеве глина, обикновено имат лещи от
груби материали в тях. Почвите от този тип може да се приемат като странично подсилени от
множество гъсто разположени, хоризонтални листа с незначителна дебелина, но и с безкрайна
твърдост, които пречат на масива като цяло да се разширява в хоризонтално направление.
Британският учен Westergaard, предлага (1938) формула за изчисляване на вертикалното
натоварване в точки под масива при натоварване F, разположено на повърхността, както е показано
на Фигура 5.13. При тази постановка Westergaard получава решение за напреженията в масива z
като следва:
5.35
F
[(1  2 ) /( 2  2 ]0.5
F
z 
 2 Iw
2
2 3/ 2
2z [(1  2 ) /( 2   )  (r / z ) ]
z
Където Iw коефициент на Westergaard,  e коефициент на Poisson.
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Iw 

(1 /  )
[(1  2( r / z )2 ]3 / 2

5.36

Разликата в напреженията от двете решения е показана на графиката на Фигура 5.13.

Фигура 5.13 Сравнение на разпределението на напреженията по решенията на
Boussinesq и Westergaard.
Диаграма на вертикалните нормални напрежения σ z=f(z) за равнина,
успоредна на полупространството;
1-изчислени по Boussinesq; 2- с ограничителен ъгъл ψ 0
Линиите, които съединяват точките с еднакви вертикални напрежения се наричат изобари.
При натоварване с една концентрирана сила, те имат форма на луковица и имат за начало една
точка (Фигура 5.14). При натоварване с повече единични сили, освен изобарите под всяка сила, на
по - голяма дълбочина те се очертават с общи изобари, което показва, че действието им се сумира и
те могат да се обединят в обща група.

Фигура 5.14 Линии (изобари) на точки с еднакви стойности на напреженията
Като продължение на опитите за определяне на напреженията в дисперсната среда са
използвани и решения със натоварвания, съсредоточени в точка във вътрешността на
полупространството. Решението е дадено от R. Mindlin [37]. За съсредоточена вертикална сила F,
която действа на дълбочина h вертикалното напрежение σz може да се определи с формулата:
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 z  kh

5.37

F
h2

където kh е коефициент, който се отчита от таблици, в зависимост от отношенията z/h и r/h.
5.5.3

Разпределение на напреженията от товар върху плоскост с произволни размери

Решаването на тази задача от математическа гледна точка е трудно, затова се използва
решението на Boussinesq за товар, съсредоточен в точка. Тогава, ако товарът p(x,y) е разпределен
върху произволна площ A(x,y), то последната може да се раздели на елементарни площи с размери
dx и dy, като товарът се концентрира върху елементарна площ dA=dxdy т.е. dp= p(x,y)dA (Фигура
5.15).

Фигура 5.15 Схема за дефиниране напреженията от товар, разпределен върху плоскост
с произволни размери
При тази постановка може да се приложи методът на сумиране на действието на отделните
напрежения от елементарните товар. Точността ще зависи от големината на елементарните площи
dA=dxdy, като се спазва изискването за валидността на формулите за напреженията от товар
съсредоточен в точка, т.е., z ≥3dx, z ≥3dy.
5.5.4

Равномерно разпределен товар върху правоъгълна плоскост

Различни решения на тази задача са дадени от A.E.Lowe[32], W. Steinbrenner (1934г.), G.K
Lotter (1936г.), Hamilton (1936г.) и др. Изрази за всички компоненти на напрежението са дадени от
В.Г. Коротkин. В най-общ случай те са дълги и сложни. В случая, когато точките лежат на
вертикалата, преминаваща през "ъглова точка" (Фигура 5.15) изразите за σx ,σy,σz ,τzy ,τxz и τyx се
опростяват. Широко разпространение поради голямото удобство е получил методът, при който се
използва напрежението под ъгловата точка на правоъгълната плоскост на дълбочина z. То се
определя по формулата за напрежението σz, Steinbrenner предлага формулата:


z



p0
2

 LBz L 2  B 2  2 z 2
LB 
 arctg


2 2
2 2
zB 
 R R z  L B

5.38

Където:

R  L2  B 2  z 2
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p0 е равномерно разпределеният товар, L и B са страните на правоъгълника (Фигура 5.15).
Уравнение (5.38) може да се представи във вида:
5.40
   .p
z

0

0

Коефициентът α0 се отчита от диаграмата на W. Steinbrenner [47](Фигура 5.16) или от таблици,
в зависимост от отношенията L/B и z/B, където L е винаги по-дългата страна на правоъгълника, B по-късата страна, а z е дълбочината на точката, в която се търси напрежението, под ъгловата точка
на натоварената плоскост. По тази причина, този метод е известен и като “метод на ъгловите
точки”.
За определяне на вертикалното напрежение σz на дълбочина z под произволна точка М,
намираща се: а) върху ръба на натоварената плоскост, б) вътре и в) извън нейните очертания
(Фигура 5.17а), плоскостта се разделя на отделни правоъгълници по такъв начин, че точка М да
бъде ъглова точка на всеки един от тях. В зависимост от съответните отношения L/B и z/B по
формула (5.38) се изчисляват ъгловите напрежения под точка М за всеки правоъгълник поотделно и
след това се сумират според случая:

Фигура 5.16 Диаграма на Steinbrenner за определяне на нормалните напрежение σz под
ръбова точка на правоъгълна плоскост, натоварена с равномерно разпределен
товар p0

 z   z( Mabe )   z( Mecd )

5.41

 z   z( Mfag )   z( Mgbe )   z( Mech)   z( Mhdf )

5.42

 z   z( Mhdf )   z( Mech )   z( Mgaf )   z( Mebg )

5.43

Ако точката, в която се търси напрежението, се намира под центъра на правоъгълника М или
под средата на някой от двата ръба В и С, работата значително се опростява (Фигура 5.17).
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Достатъчно е да се определи ъгловото напрежение за съответния защрихован правоъгълник и да се
умножи полученият резултат по 4 или по 2.
5.44
 zA   z  p 0

 zB  2 z  2p0

5.45

 zC  2 z  2p 0

5.46

 zM  4 z  4p0

5.47

В много случаи се налага изчисляване на средното напрежение  zср на дълбочина z под
правоъгълна плоскост.
5.48
8 M  2  A  2  B  8 C
ср
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z

z

z

z
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Фигура 5.17 Схеми за разделяне на правоъгълна плоскост при определяне на
напреженията от равномерно разпределен товар под произволна точка М
а- за произволно разположени точки; б - за типични точки от правоъгълната плоскост

В тази формула участват напреженията под определени точки на правоъгълника (Фигура
5.17):
 zM - е под центъра;
 zA - под ъгъла;
 zB - под средната точка на малката страна;
 zC - под средната точка на голямата страна.
Достатъчно точно и много по-бързо средното напрежение може да се приеме като част от
напрежението под центъра.
5.49
3 M
ср

z 
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Диаграмите на Steinbrenner показват, че при еднакво специфично натоварване p0 и еднакви
други условия, по-широките плоскости (B1>B2; L1=L2), дават по-големи напрежения за една и съща
дълбочина (Фигура 5.17). Този въпрос има практическо значение при избора на вида на
фундаментите в случаите, когато на определена дълбочина се намира пласт с по-малка
носимоспособност.

Фигура 5.18 Влияние на ширината на товара върху разпределението на вертикалните
напрежения по дълбочина
5.5.5

Линейно изменящ се товар върху правоъгълна плоскост

За този вид на натоварване (Фигура 5.19) решение е дадено от В.Г.Короткин[2]. В
литературата са дадени формули за определяне на напреженията σx, σy, σz, τzy, τxz и τyx за случая,
когато точките лежат на вертикала, минаваща през ъгловата точка с координати x=L и y=B.

Фигура 5.19 Схема на линейно изменящ се товар върху правоъгълна плоскост
Формулата за σz под ъгъла на правоъгълната плоскост (x=L, y=B), където интензивността на
товара е нула (Фигура 5.19) може да се представи във вида:
5.50
  . p
z

Коефициентът α се отчита от таблици или номограми, в зависимост от отношението L/B и z/B.
Напрежението σz под натоварения ъгъл на правоъгълната плоскост (x= - L, y=B) (Фигура 5.19) се
изчислява по формулата:
5.51
    p
z
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където α0 е коефициентът от номограмата на Steinbrenner (Фигура 5.16), определен при
отношение L/B и z/B, както се получава при използването на формула (5.38). Формула (5.51) е
получена при суперпониране на две състояния на натоварване: равномерно разпределен товар с
интензивност p(σz=α0.p) и обратно разположен линейно изменящ се товар със средна максимална
интензивност p(σz = - α p).
Много удобни за определяне на вертикалните напрежения σz под ненатоварения ъгъл (този с
нулева интензивност на товара) на правоъгълна плоскост, която е натоварена с линейно изменящ се
товар, са диаграмите, дадени в литературата (Фигура 5.20).
В зависимост от отношението между страните на правоъгълника L/B (B е винаги по-малката
страна) и дълбочината z, чрез отношението z/B и според това, дали изменението на товара е по
посока на малката страна или по голямата страна, от диаграмите се отчита коефициента α.

Фигура 5.20 Диаграми за определяне на ъгловото напрежение σz на дълбочина z под
правоъгълна плоскост, натоварена с линейно изменящ се товар
(а - изменящ се товар върху малката страна; б - изменящ се товар върху голямата
страна)
Изчисляването на напреженията σz под произволни точки M, които лежат върху ръба на
натоварената плоскост, вътре или извън нейните ограничения е аналогично на изчисляването за
равномерно натоварване, разгледано по-горе. Във всички случаи натоварената плоскост се разделя
на правоъгълници по такъв начин, че точка M да стане ъглова на всеки един от тях. Разделя се и
диаграмата на натоварване на триъгълни и правоъгълни части, съобразно приетото разделяне на
плоскостта, така че всеки отделен правоъгълник да бъде натоварен с линейно изменящ се
(триъгълен) или равномерно (правоъгълен) товар. В зависимост от вида на натоварването и
съотношението L/B и z/B ъгловите напрежения σz под точка M се изчисляват за всеки правоъгълник
поотделно и след това се сумират.
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В литературата са дадени решения за определяне на напреженията от равномерно разпределен
товар върху кръгла плоскост и други форми, върху които тук не се спираме. Например, при товар
върху произволна плоскост, може да се използва инфлуентната мрежа на Newmark. Дадени са
също решения за разпределение на напреженията в анизотропна нееднородна среда; двупластова
среда; деформируем пласт с ограничена дебелина и други. По тези въпроси може да се направи
справка в специалната литература.
Когато конструкцията се състои от голям брой фундаменти или когато земната основа или
напластяването не са с правилна форма, употребата на диаграмата на Newmark [37] е по-практична,
отколкото другите методите. Тя се използва при следната процедура:
Вертикалното напрежение z под центъра на кръгова площ с радиус R, който носи равномерно
разпределен товар q се определя от израза:
5.52
3/ 2



z
1
 1 
2
q
1  ( R0 / z ) 

 Iz

Фигура 5.21 Схема на Newmark за определяне на Iz
Параметърът Iz (Фигура 5.21) може да се определи от отношенията z/Ro и z/q. Това показва, че
ако товарната площ се удължава до безкрайност, вертикалното напрежение при всякакви
дълбочини z е същото, като товара q, разположен на повърхността. Ако поставите площ в зона,
ограничена до даден радиус R, тогава е възможно да се определят напреженията от отношения R/z и
z/q.
5.6

Разпределение на напреженията при равнинна задача

Равнинна задача се разглежда в случаите, когато напреженията се разпределят в една равнина,
а в перпендикулярната й посока са нула или постоянни. Този случай отговаря на практика при
дълги в план съоръжения: ивични фундаменти, фундаменти на подпорни стени, насипи, язовирни
стени, тръбопроводи, колектори и други.
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Може да се приеме, че при отношение на страните L/B>20, напреженията в
полупространството се разпределят в условията на равнинна задача, т.е. те не зависят от
координатата X.

Фигура 5.22 Схема на съсредоточен по линия вертикален товар

5.6.1

Напрежения от товар, разпределен в линия

Решението за този случай е дадено от Flamant и затова тази задача носи неговото име.
Използват се предпоставките при задачата на напреженията от товар, съсредоточен в точка. От
полупространството се разглежда равнинен елемент с дебелина единица, който е натоварен със
съсредоточена сила F=q.1. Посредством кръгов разрез с център в приложената точка на силата и
радиус R се получава полукръгла шайба, по контура на която действа радиално насочено
напрежение σR (Фигура 5.22). По съображения, както при задачата на Boussinesq, имаме:

 R  CD

cos
R2

5.53

За елементарния сегмент с централен ъгъл dy, тези напрежения са еднакви. Тяхната
вертикална компонента е dV=dN.cosψ, където dN=σR.dA е нормалната сила, която действа върху
сегмента, а dA=R.dψ.l е неговата повърхнина.
От условието за равновесие на силите във вертикална посока се получава:
 2
 2
 2
5.54
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Използва се зависимостта: cos2α=0,5(1+cos2α)
От тук CD 

2qR
, а радиалното нормално напрежение ще бъде:

R 
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Радиалното напрежение ’R, което действа върху хоризонтална площадка A’ (Фигура 5.22) се
определя по формулата:

 ' R   R . cos 

5.56

2q
cos 2 
R

а съответните нормални и тангенциални напрежения (Фигура 5.22) са уравнения (5.57), където
за намирането на напреженията σy е използвана окръжността на Moor.
5.57
2q
3

 z   ' R cos  

R

cos 

 yz   zy   ' R sin  
 y   tg  

2q
cos 2  sin 
R

2q
sin 2  cos 
R

Тези напрежения могат да се представят в полярни координати както следва:
2q
R 
cos ,  0, R ,  0 , откъдето се вижда, че напрегнатото състояние на основата се
R
явява чист натиск в радиална точка. В правоъгълни координати изразите за напреженията са
следните:
5.58
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Формулите (5.58) дават реални стойности на напреженията само за точки на дълбочина
z>2,5.B по същите причини, които бяха разгледани във връзка с приложимостта на формулите на
Boussinesq. Само при такива дълбочини на точките, напреженията от съсредоточен по линия товар
са еднакви с напреженията от равномерно разпределено натоварване върху ивица с широчина B,
каквото е в действителност натоварването в полуравнината. За приложимостта на формули (5.58)
съществува още и ограничението за минимално отношение на страните на натоварената
правоъгълна плоскост L:B>20, при което ивичното натоварване може да се приеме като
съсредоточено по линия.

Фигура 5.23 Схема на общ случай на ивично натоварване
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5.6.2

Разпределение на напреженията в полуравнината при ивично натоварване.
Вертикални ивични товари

Върху ивица с широчина B и неограничена дължина действа товарът p(x), който е произволна
функция на x. За да се определят напреженията в точка M(ψ1,ψ2) на полуравнината (Фигура 5.23),
задачата се привежда към основния случай на Flamant.
Разглежда се елементарна ивица с широчина dy и натоварване:
5.59
dp  q( x ) dx
което се приема за съсредоточен по линия товар. Тъй като задачата се решава в полярни
координати, необходимо е натоварването p(x) да се преобразува в p(ψ), а широчината на
елементарната ивица да се представи във функция на ψ.
Натоварването се преобразува съобразно вида на товарите, а широчината на ивицата dy се

ac
1
Rd 

, откъдето dx  ac 
cos 
ab
cos 

ab  Rd  ,

5.60

изразява чрез ψ с помощта на отношенията в триъгълниците Mab и abc:
Напреженията в точка М от съсредоточен товар върху елементарната ивица, в които се
поставя товарът
5.61
Rd

q  dq  qx 

cos

а напреженията от пълното натоварване върху цялата ивица - след интегриране на изразите за
елементарните напрежения в границите на ивицата, са:
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5.62

5.63

Границите на интегралните изрази в уравненията (5.63) съвпадат с границите на ивицата,
когато функцията на натоварването е непрекъсната по цялата й широчина. В противен случай
ивицата се разделя на отделни ивични участъци с непрекъснато натоварване, решава се по отделно
всеки от тях с уравнения (5.63) и след това получените напрежения се сумират.
При по-сложни товари се използва методът на сумиране, като ивичното натоварване се разлага
на отделни съсредоточени по линия товари qi =q(x).B0 и изчислените за всеки от тях по формули
(5.62) напрежения се сумират. За удобство ивиците се избират по възможност с еднаква широчина,
която поради ограничението z>2,5.B се определя, като се държи сметка за дълбочината z на
точката, в която се изчисляват напреженията.
Към ивичното натоварване с достатъчна точност може да се отнесат и случаите на натоварване
върху правоъгълни плоскости при минимално отношение на дължината към широчината L:B>6.
5.6.2.1 Равномерно разпределен ивичен товар
При равномерно разпределено натоварване на ивичната плоскост (Фигура 5.24) от уравнения
(5.64) се получават изразите (5.68).
[Използват се следните тригонометрични зависимости: cos2α = (1/2).(1+cos2α); sin2α =
(1/2).(1-cos2α); sin2α = 2.sinα.cosα; ∫cosα = sinα; ∫sinα = −cosα].
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Знаците на ъглите ψ1 и ψ2 зависят от положението на точката М. Те са положителни, когато
посоката, с която се достига от вертикалата през точката М до тяхното рамо, съвпада с посоката на
часовниковата стрелка.

Фигура 5.24 Схема за определяне на напреженията върху правоъгълна плоскост
2
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За по-лесно изчисляване на напреженията σz, σx и τzx уравненията (5.64, 5.65 и 5.66) могат да се
представят във вида:
5.67
 z  k z q 0 ;  x  k x q 0 ;  zx  k zx q 0
където коефициентите kz, kx и kzx се отчитат от таблица в зависимост от отношенията x/B и z/B.
Изследването на напрегнатото състояние на точки, които лежат върху вертикалата през средата на
ивицата показва, че срязващите напрежения са нула. Това следва от уравнения (5.57) за ψ1=ψ2=ψ (в
случая ψ1=-ψ; ψ2=+ψ) и означава, че напреженията σz и σx са главни нормални напрежения:
5.68
q0
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2  sin 2 ,

 x  3 



2  sin 2 

Уравнения (5.68) са известни като формули на J. Michell [35] за определяне на главните
напрежения в произволна точка от полуравнината вследствие на равномерно разпределен ивичен
товар. От тези уравнения следва, че главните напрежения зависят само от зрителния ъгъл 2ψ, под
който от точка М се виждат границите на ивицата C и D (Фигура 5.24). Ако през тези две точки
прекараме произволна окръжност, всички точки, които се намират върху нея, ще имат еднакви
главни напрежения, тъй като са с еднакви зрителни ъгли. Посоката на най-голямото главно
напрежение съвпада с бисектрисата на зрителния ъгъл, което позволява лесно да се определи
положението на елипсата на напреженията.

гр. София, 2015 г.

Страница 116/240

Фигура 5.25 Елипси на напреженията при равномерно разпределен ивичен товар
Максималните срязващи напрежения τmax се определят по формулата:
 3
q
 max  1
 0 sin 2
2


5.69

Фигура 5.26 Линии на еднакви нормални и тангенциални напрежения от равномерно
разпределен ивичен товар
Тези напрежения също зависят само от зрителния ъгъл 2ψ, поради което и те са еднакви за
точки, които лежат върху една и съща окръжност, прекарана през границите на ивицата. Линиите,
които съединяват точки с еднакви максимални срязващи напрежения, се наричат изохроми.
На (Фигура 5.26) са показани линиите, които съединяват точки с еднакви вертикални (σz),
хоризонтални (σx) и тангенциални (τ) напрежения. При изследване на напреженията в
полупространството, винаги трябва да се има пред вид начина на тяхното изменение в дълбочина и
в широчина. В това отношение фигурата дава не само качествена, но и известна количествена
представа. От фигурата се вижда, че при ограничаване на изследването до напрежения, които
съставляват 1/10 от натоварването q0, вертикалните напрежения σz достигат до дълбочина 6.В,
хоризонталните σy – до 1,5.B а тангенциалните τzx - до 2.В.
5.6.2.2 Линейно изменящ се ивичен товар
Уравнението на линейно изменящия се ивичен товар q(y)=q.(y/B) може да се представи във
функция на ψ с помощта на равенството x = z.tgψ-z.tgψ2, в което се замества tgψ2 = c = const и се
получава:
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q  
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5.70

Напреженията в полуравнината от линейно изменящ се ивичен товар се получават чрез
уравнения (5.64, 5.65 и 5.66), в които се поставя изразът за q(ψ) (натоварването във функция от ψ).
Формулите за изчисляване на напреженията σz, σy и τzy са дадени в литературата. Разработени са
диаграми за вертикалните напрежения, като частен случай на равномерно разпределен товар върху
правоъгълна плоскост.
Вместо по формули, напреженията σz в произволна точка на полуравнината от линейно
изменящо се или равномерно разпределено ивично натоварване (или комбинация от двата вида
товари) много по-удобно може да бъдат определени чрез графиките на Osterberg [40].
Напреженията се представят в удобен за използване вид:

 z  2 I .q0

5.71

където: I е коефициент, който се отчита по графики в зависимост от стойностите на
относителните величини a/z и b/z;
a и b - широчините на части от ивицата, натоварени съответно с линейно изменящ се
или равномерно разпределен товар с интензивност q0;
z - дълбочината на точката, за която се определят напреженията.

Фигура 5.27 Разпределение на напреженията при трапецоиден товар по Osterberg, 1957Δσz = 2I’q0
Когато точката, за която търсим напреженията лежи върху вертикална права, разположена в
границите на натоварената ивица, коефициентът I се получава като сума от коефициентите Iл и Iд,
съответстващи на ивичното натоварване вляво и вдясно от правата. Когато обаче вертикалната
права през точката е извън натоварената ивица, последната се допълва с фиктивен товар по такъв
начин, че натоварването да достигне до вертикалната права и да бъде равномерно разпределено. В
този случай коефициентът I се получава като разлика от коефициентите Iд,(р+ф) (от действителното,
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заедно с фиктивното натоварване) и Iд,(ф) (само от фиктивното натоварване със знак “-‘). И двата
вида товари са разположени вдясно (или вляво) от вертикалната права през точката.
В литературата са дадени формули за изчисляване на напреженията за случаите на
натоварване с равномерно разпределен и линейно изменящ се трапецовиден хоризонтални ивични
товари, приложени на повърхността.
Специално внимание трябва да се обърне на формулите (5.68) за главните нормални
напрежения, които могат да се представят във вида:

1 

p0
2  sin 2 ,  3  p 0 2  sin 2





5.72

Тези формули се използват за оценка на напрегнатото състояние в условията на гранично
равновесие. От тях може да се построят елипсите на главните нормални напрежения (), които са
разположени в точки от полупространството и имат направление по ъглополовящата на ъгъл 2.
Съществено влияние върху разпределението на напреженията оказва анизотропията на
почвената среда, особено изменението на деформационните характеристики по дълбочина. Този
ефект е по-голям при пластове, лежащи върху скала.
Например, ако сградата е фундирана в пласт с по-голяма носимоспособност, а под него са
разположени пластове с по-малка носимоспособност (Фигура 5.28), пласт 1 ще работи като
фундаментна плоча. Тогава напреженията в плоскост А-А ще бъдат много по-малки от изчислените
по теорията на линейно-деформираните среди.

Фигура 5.28 Примери за различия в теоретично прогнозираното и действителното
напрегнато състояние на почвената среда
Ако фундаментът лежи в пласт средно-пластична глина (Фигура 5.28), под който има скала,
действителните напрежения също ще се различават от прогнозираните. В случая, плоскостта В-В
ще се стреми да противодейства на страничното разместване на частиците. При това положение, по
посоката на А-А, ще възникне голяма концентрация и действителните напрежения ще бъдат по големи от изчислените. Тази концентрация ще нараства с намаляване на отношението H/L. Поточно отчитане на горния ефект може да стане, ако се използват решенията за пласт с ограничена
мощност, върху което ние не се спираме.
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6

ДЕФОРМАЦИИ (СЛЯГАНЕ) НА ЗЕМНАТА ОСНОВА

Инженерните съоръжения предават експлоатационните товари на земната основа. Всяко
съоръжение е съставено от три елемента: връхна конструкция (надземна), фундаменти и земна
основа (Фигура 6.1).

Фигура 6.1 Схема на строително инженерно съоръжение
Трите елемента са неделими един от друг по начина на работа, те работят съвместно и само
чрез правилното им съчетаване може да се изгради съоръжение, което да е икономично и да
притежава достатъчна сигурност при експлоатацията. Видът на земната основа влияе върху избора
на типа на фундиране. В някои случаи видът на съоръжението (връхната конструкция) може да
наложи технически мерки за подобряване на качеството на земната основа, а не само върху типа на
фундиране.
Почвата е един от основните конструктивни материали, използвани в строителната практика.
При работата си, строителните конструкции предават натоварванията си върху земната основа,
като в резултат на това се променя естественото напрегнато и деформирано състояние на почвените
масиви.
Основните критерии, които са се наложили в строителната практика за оценка на нормалната
експлоатационна способност на земната основа са именно преместванията и деформациите. От
друга страна, те са параметрите с ясен физически смисъл и чрез които с възможностите за пряко
измерване да се оценят условията за нормална експлоатация.
Деформациите на земната основа предизвикват деформации на връхната конструкция чрез
предаване на вертикални премествания от фундаментите. При неправилно оразмеряване
(изчисляване) на земната основа и фундаментите, големите деформации могат да доведат до
разрушаване на елементи от конструкцията или на цялата конструкция.
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6.1

Видове деформации

Деформациите на земната основа могат да бъдат предизвикани от различни причини и да
протичат по различни начини в зависимост от вида на почвата и начина на натоварване.
6.1.1

Видове деформации в зависимост от пораждащата ги причина

Причините, които предизвикват деформации в земната основа или на изградени земни
съоръжения са:
Натоварване на земната основа със строителни съоръжения. Това натоварване е основна
причина за деформиране на почвите. То е допълнително спрямо началното натоварване от
геоложки товар. Обикновено деформациите на земната основа от собствено тегло (геоложки товар)
са приключили в процеса на геоложкото образуване. Изключение правят само сравнително пресни
наслаги и насипни почви, за които са в сила специални правила за фундиране. При земнонасипните съоръжения представляват интерес деформациите на самото насипно тяло от собствено
тегло.
Разтоварване на земната основа. Деформациите в този случай са насочени в обратна посока,
настъпва набъбване вследствие на разуплътняването. Този вид деформации се наблюдават при
изкопаване на големи строителни изкопи главно в хидротехническото и транспортното
строителство.
Неправилно извършване на строителни работи. Вследствие на неправилно водочерпене се
извличат почвени частици и се увеличава обема на порите, което създава условия за допълнителна
деформация. Здравината на разкрития пласт може да се намали и вследствие на въздействието на
атмосферните условия и др.
Промени в нивото на почвената вода: Капилярен и хидродинамичен натиск, разгледани при
напреженията.
Свиване и набъбване при някои видове почви (компресионни свойства).
Замръзване и размръзване на опасно замръзващите почви, при което те рязко намаляват
носимоспособността си .
Намокряне на пропадъчни почви (компресионни свойства).
6.1.2

Видове деформации в зависимост от промяна структурата на почвената среда

Тези деформации могат да бъдат групирани по следните признаци:
 деформации, които се дължат на уплътняването на почвата от нормални напрежения,
т.е. деформации вследствие на намаляване на обема на порите; обикновено под слягане
се разбира този вид деформации; те могат да бъдат еластични (възвратими) и
остатъчни (невъзвратими);
 деформации на почвата, вследствие на премествания между почвените частици
(изменение на формата), предизвикани от срязващи напрежения; тези деформации са
на плъзгане и протичат без изменение на обема;
 остатъчни деформации, които се дължат на развитието на пластични зони в почвата
под фундаментите (теория на граничното равновесие);
 остатъчни деформации вследствие на пълзене на глините (консолидация)
 дилатансия (Dilatancy) - едно от основните явления, характеризиращо поведението на
почвата е дилатансията. За пръв път това явление е описано от Reynolds в 1885.
Дилатансията е процес на реализиране на деформации, който се свързва с нарастване на
обема. Това поведение се наблюдава при изпитване с плоскостен апарат за определяне
на характеристиките на якостта на срязване (Фигура 3.24 b).
Важно е да се разграничат развитието на деформации при двата основни модела на
разглеждане – компресия и срязване. Компресията е процес, който се свързва с намаляване на
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порьозността и може да се очаква, че почва с по-малка порьозност ще прояви по-голяма коравина
от същия тип почва, с по-голяма порьозност.

Фигура 6.2 Проява на дилатансия
Може да се каже, че в случаи на компресия можем да очакваме зависимост между деформации
и напрежения, като показаните на следващата фигура.
Големината на σ0 е нормалното напрежение, действащо в трите направления, наричана често
изотропно напрежение. Големината на εvol е относителната обемна деформация, относителната
промяна на обема (отношението на промяната на обема към началния обем).

 vol  V / V

6.1

Поради намаляването на обема, естествено при увеличаване на изотропното напрежение,
количеството на деформацията ще нараства с форма, характеризираща се като асимптота по
направление на ординатата.
Може да се заключи, че коравината на почвата нараства с уплътняването на порите. Понеже
при реални условия in situ в дълбочина почвата се уплътнява, то следва че и коравината й нараства.
Казаното се наблюдава и в лабораторни и в in situ условия.
Често можем да разглеждаме натоварванията като просто усукване и като просто срязване.
Когато почвата е натоварена с нарастващи срязващи напрежения в точките на контакт между
частиците могат да остават константи. Това води до тенденция за плъзгане в контактните точки.
Възможно е плъзгането в едни зони да доведе до по-големи срязващи напрежения в други зони.
Това означава, че деформациите са причинени от повече причини, не само от компресията, но и от
срязване.
Идеята тук е, че характеристиките на срязване са мярка за основния механизъм на плъзгане в
точките на контакт между частиците на твърдата фаза.
Изследванията със сух пясък потвърждават, че големите деформации и възможните
разрушения при големи изотропни напрежения довеждат до съответните по-големи напрежения на
срязване.
Изчертаването на зависимостта на относителното срязващо напрежение (отношението на ij
към изотропното нормално напрежение σ0.) и деформациите, както е описано по-горе, ни дава
възможност да оценим съвместното влияние на двете напрежения. Асимптотичното клонене на
срязването (червената линия) към хоризонтала показва загубата на съпротивление на материала с
нарастване на деформациите.
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Фигура 6.3 Деформации при компресия и срязване
Поведението на почвата при тези два модела на деформации е съвсем различно.
Деформациите при срязване обичайно са значително по-големи, отколкото деформациите при
компресия. Също така, при компресия материала се уплътнява, докато при срязване се
разуплътнява. Тук следва да се търси и разликата между модулите на деформации на почвата при
компресионното напрегнато състояние и в in situ условия.
6.1.3

Деформации на свързани и несвързани почви (особености)

Деформациите на свързани почви под действието на статични товари обикновено са поголеми от деформациите на несвързаните. Една от причините за това е, че деформационните
модули на несвързаните почви са по-големи, отколкото на свързаните и в редица случаи може да се
приеме, че един пласт от сбит чакъл или пясък практически не дава принос в деформациите, т.е. че
е неслягаем. В несвързаните почви времетраенето на слягането е сравнително малко (практически
нула), докато в свързаните, особено глините, процесът на консолидиране изисква много време и
деформациите достигат понякога крайните си стойности след десетки и стотици години.
Обикновено в практиката се определят преди всичко крайните стойности на деформациите на
земната основа.
6.1.4

Деформации съобразно вида на натоварването

Деформациите зависят от вида на товарите и от начина, по който те действат. При еднакви
други условия статичният и динамичният товар предизвикват различни по големина и вид
деформации. Големината на деформациите зависи и от скоростта, с която натоварването достига
крайната си стойност. Разгледаните дотук въпроси за деформациите се отнасят за статични товари.
Въпросът за деформациите от динамични товари е разгледан в специалния курс по динамика на
почвите. В деформациите на земната основа участват в повечето случаи и деформации, които се
дължат на пластични явления в почвите. Големината на тези деформации засега не може да бъде
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числено определена с практически необходима точност. Слягането на земната основа зависи и от
коравината на фундамента, който предава натоварването. Напреженията, които поражда в земната
основа един абсолютно корав (EI=∞) и един огъваем (0<EI<∞) или идеално огъваем (EI=0)
фундамент, са различни, а това значи, че ще бъдат различни и деформациите на почвата.
Трудността се състои в точното определяне на натоварването, което фундамента предава чрез
основната си плоскост върху земната основа. Съвместното намиране на тези напрежения и
предизвиканите от тях деформации, като се вземе пред вид и действителната коравина на
фундамента (0<EI<∞), е предмет на така наречената контактна задача от теорията на
еластичността. Обикновено фундаментите се причисляват към единия от двата крайни вида безкрайно корав или идеално огъваем, което опростява задачата.
6.2

Методи за изчисляване на деформациите на земната основа

Слягането на земната основа се обуславя от най-разнообразни фактори, които трудно могат да
се отчетат в един изчислителен метод. Затова за изчисляване на слягането съществуват голям брой
различни методи. Много от тях са разгледани по-детайлно в литературата. Тук се дават само някои
от тях, които намират по-широко приложение в инженерната практика.
6.2.1

Изчисляване на слягането по теорията на линейно - деформируемата среда

Линейно-деформируемата среда притежава всички качества на еднородното еластичноизотропно полупространство с единствената разлика, че деформациите при еднократно
натоварване не са чисто еластични, а смесени (еластични и пластични). За тази среда могат да се
използват зависимостите и формулите от теорията на еластичността, в които обаче модулът на
линейната деформация E (еластичен модул на Young) трябва да бъде заменен с модула на обща
деформация Ebi, дефиниран в темата за компресионни свойства.
Изходните уравнения за определяне деформациите на линейно деформируемата среда са
известните уравнения от теорията на еластичността:

Фигура 6.4 Схема за развитие на деформации в еластичната среда
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du 1

 x  ( y   z )
dx Eb
dv 1

 y  ( z   x )
dx Eb

dw 1

 z  ( x   y )
dx Eb

6.2

Където:
u, v, w са преместванията на точка с координати (x, y, z) по посока на трите оси x, y, z (z е
вертикалната ос с преместване w);
σx, σy, σz - нормални напрежения;
Еb - модул на общата деформация;
ν - коефициент на Poisson.
Слягането (вертикалната деформация) dw на елементарния пласт с височина dz , се определя от
уравнението:
6.3
dw
dz

dz

dz 

Eb



z

 ( x   y )



а пълната стойност на слягането се получава чрез интегриране на (6.3) в границите от 0 до ∞.
Изрази 6.2 лесно могат да бъдат сравнени с предходните при заместване на
6.4
E

К

3(1  2 )
E
G
2(1   )

и

Нелинейното поведение на връзката между напреженията и деформациите е основен проблем
при третирането на материалите. В такива случаи може да се използва тангентна връзка между
напреженията и деформациите при предпоставката за намаляване на обема.
6.5
 0   К   vol

 ij  2G   ij

6.2.2

Определяне на сляганията на линейно деформируем пласт с ограничена дебелина

Многобройни изследвания на развитието на напрегнатото и деформирано състояние на
дисперсната среда са доказали, че развитието на деформациите е ограничено в рамките на
активната зона на слягане Ha. Този факт недвусмислено доказва, че деформациите не са подчинени
на безкрайното разпределение, което се получава от решенията на линейното полупространство.
Това е дало основание на някои изследователи да считат, че сляганията се развиват в пласт с
ограничена дебелина. Тези методи се считат за приблизителни и материалът извън активната зона
се приема за неслягаем.
Едно от популярните решения за определяне на деформациите на линейно деформируема
среда с ограничена дебелина е дадено от Егоров [8]. Слягането s на еднороден пласт с дебелина h и
характеристики - модул на деформации - Е и коефициент на Poison - може да се определи като
разлика в сляганията на пласт s2 с дебелина h2= z2 и s1 на пласт с дебелина h1=z1 (Фигура 6.5).
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Фигура 6.5 Схема за изчисляване на слягането по метода на пласт ограничена дебелина
В рамките на това приемане слягането на средата може да се запише със следния израз:
z1
s
s
dz   dz
0 z
0 z

z2

s  s2  s1  

6.6

От закона на Robert Hooke относителната деформация е равна

s 1
  z   ( x   y ) 
z E

6.7

След заместване на в 6.6 и приемането x=y се получава израза

s

1  2
L z ( кi  кi 1 )
Е

6.8

където коефициентите кi са функция на относителната дълбочина m= h/(L/2), a z e
напрежението в основната плоскост на фундамента. С приемането на zi-1= 0 и zi=Ha за слягането се
получава
6.9
1  2
L z K
Е
където коефициентът К се определя за относителната дълбочина m= Ha/(L/2).
С използването на демонстрирания подход, Егоров развива серия от решения за безкрайно
корави и идеално огъваеми фундаменти с различна планова форма и решения за неравномерно
деформиране на линейно деформируемата среда.

s

6.2.3

Слягане на многопластова среда. Практически методи (метод на послойното
сумиране)

Земната основа е разнородна и анизотропна среда, в която се редуват пластове от видове
почви с различни физико-механични свойства. Разпределението на напреженията от външни
товари в тази среда се различава както от разпределението в еднородното полупространство, така и
от разпределението в пласт с ограничена дебелина. Различните деформационни свойства на
отделните пластове от многопластовата среда обуславят различни стойности на деформационните
характеристики E0 и ν , а в един и същи пласт стойностите на E0 са различни по трите посоки z, x и
y (Фигура 6.6).
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Фигура 6.6 Напрежения и деформационни модули в многопластова среда
Очевидни са големите трудности, които трябва да се преодолеят, за да се обхванат сложните
взаимоотношения между факторите, определящи големината на деформациите. В практическите
методи за изчисляване деформациите на многопластовата среда се вземат предвид различните
деформационни качества на отделните пластове, но се пренебрегва влиянието на нееднородността
и анизотропията върху напреженията σz, σx и σy, които се изчисляват като за еднородно
полупространство.
6.10
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Слягането Δhi на пласт с дебелина hi ще бъде:
z i  hi 
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 dz
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6.11

За да се получи общата деформация S на многопластовата среда с n-пласта, трябва да се
интегрира в граници от zi=0 до zi=zn. Такова общо решение не може да се получи поради това, че
зависимостта Eb=f(z,x,y) за многопластовата среда е много трудно да се изрази математично.
Задачата се решава, като в израза (6.11) се премине от интегриране към сумиране на
елементарни крайни стойности. За тази цел dz се заменя с дебелината h на достатъчно малки
еднородни почвени пластове от деформируемата зона Ha. Напреженията се определят за средната
точка на всеки от тях и се приемат за постоянни в обхвата на пласта; по същия начин се постъпва и
с модулите на обща деформация, като за опростяване се приема, че модулите Ebx и Eby са еднакви и
равни по стойност на модула Ebz по оста z (по-нататък изпускаме индекса z), т.е. Ebz=Eb. За
пространствената задача се получава:
6.12
Ha 
 




y
 hi
S    z    x 
0  Eb
 Eb Eb 

а за равнинната задача:
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Ha

 x 
hi
S   1   2  z 
0
 Eb 1   Ebx 

6.13

Замяната на променливите във всяка точка модули Eb с постоянни средни величини означава
приемане на линейно деформируема еднородна почва в обхвата на всеки пласт с дебелина h.
Въвеждането пък на постоянни средни стойности за напреженията е равностойно със заменяне на
всеки интервал h на криволинейния график σ чрез линейни отсечки (Фигура 6.7), чиято средна
ордината е меродавната стойност σ.
Изчисляването на слягането с формула (6.12) за пространствената задача е целесъобразно, ако
съоръжението с голяма чувствителност към деформациите е фундирано в слаби почви ν >0.3 при
условие, че L<3B и Ha>0,5B, а с формулите (6.13) за равнинната задача - ако L>3B и Ha>5B (L и B са
страни на основната плоскост на фундамента, Ha - дебелина на деформируемия пласт).

Фигура 6.7 Осредняване на напреженията и деформационните модули в метода на
послойното сумиране
6.2.4

Активна зона на деформациите

Активна зона е ограничената в дълбочина и встрани част от земната основа, която е в активно
взаимодействие с фундаментите и съоръженията. Напреженията вследствие на натоварването от
съоръжението в онази част на земната основа, която лежи по-дълбоко от активната зона, са
незначителни в сравнение със съществуващите напрежения от собственото тегло на почвата;
предизвиканите от тях деформации са също незначителни и се пренебрегват. Дългогодишният
строителен опит и изследванията показват, че напреженията и деформациите в земната основа
затихват сравнително бързо по дълбочина, а не в безкрайно отдалечени от натоварването точки,
както би следвало от теорията на еластичността.
При изчисляване на слягането по метода на послойното сумиране, който ще бъде разгледан,
дълбочината на активната зона Ha се определя в зависимост от съотношението между вертикалните
нормални напрежения σz от външни товари и от геоложкия товар σγ. Приема се, че по-малки
напрежения σz от някаква част от геоложкия товар не предизвикват практически значими
деформации в почвата.
Активната зона се определя от дълбочината в земната основа, при която е изпълнено
условието (за сгради и промишлени съоръжения с малка площ на фундаментите)
6.14
 z  0,2 y
Когато на тази дълбочина или непосредствено под нея е разположена по-слаба почва с модул
на обща деформация E0<5 MPa, активната зона се увеличава до дълбочината, при която:
6.15
 z  0,1 y
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При големите основни плоскости на фундаментите и съоръженията с широк обхват на
фундиране (големи хоризонтални размери на фундамента), дълбочината на активната зона е
относително по-малка и се определя до дълбочината, при която:

 z  0,5 y

6.16

Фигура 6.8 Активна зона на деформациите
6.2.5

Определяне на сляганията без отчитане влиянието на хоризонтални деформации

Формулите за изчисляване на слягането на многопластова среда се опростяват много, когато
се пренебрегват хоризонталните деформации и се определя слягането при невъзможност за
странично разширение ( εx= εy=0), т.е. в условията на компресия. Строго взето, земната основа ще
работи така само когато е натоварена с равномерен товар, безкрайно разпрострян във всички
посоки; тогава страничните деформации могат да се приемат за равни на нула (ν=0). При
проектирането обаче този метод за изчисляване на слягането се прилага с добро приближениe в
голям брой от случаите на натоварване, които се срещат в практиката.
Слягането Δh на единичния пласт с дебелина h се определя при ν=0 с израза:
6.17



h 

z

E bz

h

z

Eb

h

който следва и от компресионните зависимости:

e1  e2  mv p

6.18

От друга страна, като използваме зависимостите между физичните характеристики n =
e/(1+е), за твърдата фаза получаваме:
6.19
е
1

1 n 1

(1  е )



1  e 

което важи за единица обем.
В процеса на уплътняване имаме запазване на обема на твърдата фаза и за целия обем (на
компресионната касетка) с площ А и височина h, за двете състояния (е1 и е2), можем да запишем.
6.20
1
1
1  e2

1  e1
гр. София, 2015 г.

Ah1 

1  e2

Ah2 или h2 

1  e1

h1

Страница 129/240

Слягането е разликата между двете височини
 1  e2 
e e
  h1 1 2
h  h1  h2  h1 1 
1  e1
 1  e1 

6.21

Като използваме компресионната зависимост и зависимостта между компресионния модул M
q0 h
, което е
и коефициента на уплътняване mv [M=(1+e1)/mv; mv=Δe/Δq0 ], за Δh получаваме h 
M
идентично с (6.21).
Общото слягане S на земната основа, състояща се от n броя пластове, се получава чрез
сумиране на единичните слягания Δh в обхвата на активната зона Ηa:
Ha 

S
0

zi

E 0i

6.22

.hi

Фигура 6.9 Схема за изчисляване на слягането по метода на послойното сумиране
При изчисляване деформациите на земната основа съгласно нормите, общото слягане на
пластовете, включени в активната зона на деформациите (Ha), се определя по формула (6.22) с
включване на коефициента β и има вида:
n
n
6.23


S m  wm    hi   
1

1

zi

E0 i

hi

С използване на компресионната зависимост, слягането може да се определи и чрез
коефициента на компресия, както е представено на Фигура 3.16.
6.24
H0
 ' oc   '

S m  wm  C c

1  e0

log

 ' oc

Където:
Sm е слягането (вертикалното преместване wm) на точка M от товарната плоскост или извън нея
(Фигура 6.9);
Δhi - слягането на i-тия почвен пласт с дебелина hi, мерена по вертикалата през т. M;
σzi - вертикалното нормално напрежение от външното натоварване, изчислено в средната точка
на i-тия пласт, която е на дълбочинаzi под товарната плоскост;
Ebi - модул на обща деформация на почвата, определен в тази точка;
n - броят на пластовете в обхвата на активната зона;
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β - бездименсионен коефициент, който се приема в зависимост от характера на натоварването
(β=0.8 при корави фундаменти и β =1.0 - при идеално огъваеми).
Слягането на разнородна многопластова земна основа се изчислява при спазване на следната
обобщена схема:
1. Очертават се еднаквите по вид почвени пластове на земната основа в обхвата на вероятната
активна зона.
2. Определят се вертикалите, по които ще се търси слягането. При нужда по-дебелите пластове
се разделят на междинни пластове:
 за сгради и промишлени съоръжения допустимата дебелина на междинните пластове е 3
m;
 за хидротехнически съоръжения -(0.05÷0.075)B, където B е широчината на основната
плоскост на фундамента;
 за мостове - 0.4B.
3. За средните точки на пластовете по съответните вертикали се определят вертикалните
напрежения от външен товар σz .
4. За същите точки се определя геоложкия товар σγ.
5. Определя се активната зона Ha.
6. За средните точки на пластовете от активната зона от съответните компресионни криви се
определят компресионните модули (Ei) за общото напрежение σi = σγι+σzi/2 и се привеждат към
модули на обща деформация (E0).
7. По формула (6.23) се определя слягането S в отделните вертикали.
В заключение трябва да се обърне внимание върху обстоятелството, че при изчисляване на
слягането земната основа се приема като линейно деформируема среда. Това приемане е
достатъчно точно за онези случаи, когато големината на пластичните зони в земната основа е
определено малка. Тогава може да се пренебрегне допълнителното слягане, което е резултат на
деформациите на почвения материал в пластичните зони.
В някои норми се допуска изчисляване на слягането по гореописаните методи само при
условие, че дълбочината на пластичните зони под основната плоскост на фундамента не надвишава
1/4 от ширината му B при центрично натоварване. За тази цел е необходимо средното натоварване в
основната плоскост на фундамента да бъде не по-голямо от натоварването p1/4, определено по
емпирични формули.
Методът на послойното сумиране за определяне на деформациите на многопластова среда е
най-общ; той може да бъде приложен за най-различни случаи на натоварване, при него могат лесно
да се вземат предвид най-различни геоложки и хидроложки условия. Затова, макар и
приблизителен (напреженията се определят като за полупространство, осредняват се
деформационните модули и напреженията за отделните пластове), той намира най-широко
практическо приложение в инженерните изчисления.
6.2.6

Решения по теорията на линейно-деформируемата среда

Слягането от равномерно натоварени ивични, правоъгълни и кръгли плоскости се получава
чрез интегриране на елементарните премествания dw, предизвикани от натоварването с
елементарни концентрирани сили qdA. Получават се формули в затворен вид само за два гранични
случая: идеално огъваем фундамент (EI=0) и безкрайно корав центрично натоварен фундамент
(EI=∞).
Крайната формула е:
6.25
1 v2

S
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в която ω е коефициент за формата и коравината на фундамента.
За точки от повърхността на полупростанството, натоварени от равномерно разпределен
товар, с използване на изводите на Boussinesq, Шлайхер извежда зависимостта
6.26
1  v2

S

Eb

qB

Обобщавайки резултатите от пробни натоварвания с плочи (щампи) М. И. Горбунов- Посадов
стига до извода, че теорията на линейно-деформируемата среда може да се прилага с успех за
фундаменти с размери 0.5÷0,7<B<3÷5m (B - страната на квадратна основна плоскост). Н. А.
Цытович [8] представя уравнение (6.27) в следния вид:
6.27

1 v2
S
qB
Eb

където В е широчината на основната плоскост на фундамента; при кръг B=2R; R е радиусът на
кръга. В Таблица 6.1 са дадени стойностите на коефициента ω за различни случаи.
ωc - за слягането на ъглови точки от натоварената плоскост при идеално огъваем фундамент
(EI =0);
ω0 - за максималното слягане в центъра на натоварената плоскост при идеално огъваем
фундамент (EI=0 );
ωm - за средното слягане на натоварената плоскост при идеално огъваем фундамент (EI=0);
ωconst - за слягането на безкрайно корав фундамент (EI=∞).
Таблица 6.1 Коефициенти ω за определяне на слягането S на центрично натоварени
фундаменти по формула (6.27)
Форма на основната плоскост
Кръг
Квадрат n=a/b=1
Правоъгълник при a/b =
1.5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
30
40
50
100

ωc
ω0
ωm ωconst
0.64 1.00 0.85 0.79
0.5 1.12 0.95 0.88
0.5

1.36
1.53
1.78
1.96
2.10
2.23
2.33
2.42
2.49
2.53
2.95
3.23
3.42
3.54
4.00

1.15
1.30
1.53
1.70
1.83
1.96
2.04
2.12
2.19
2.25
2.64
2.88
3.07
3.22
3.69

1.08
1.22
1.61
1.72
2.12
-

Многобройните изследвания доказват, че напреженията и деформациите в земната основа
затихват много по-бързо, отколкото се приема в теорията на линейно деформируемата среда. Те се
ограничават реално само в пласт с определена дебелина, като стойностите им на по-голяма
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дълбочина могат да се приемат практически равни на нула. Така се стига до модела на линейно
деформируемия пласт с ограничена дебелина Н, под който следва недеформируема основа.
Едно приблизително решение за определяне на деформациите с използване на формулите за
линейно деформируемата среда, но с отчитане на дебелината на слягащия пласт е дадено от К. Е.
Егоров. В случая деформациите се сумират само в обхвата на слягащия се пласт с дебелина H
(Фигура 6.10), а напреженията, които предизвикват сляганията, се определят за
полупространството, без да се вземат предвид промените в стойността им вследствие на
ограничената дебелина на слягащия се пласт.
Слягането съгласно това решение се определя с израза:
6.28
1  2

S

E0

pBk

а когато в границите на линейно деформируемия пласт лежат почвени пластове, различаващи
се по деформируемост с
6.29
n 1 2
i
k i  k i 1 
S
E 0i
1
Където:
S е слягането на корав (EI=∞.) фундамент с кръгла, правоъгълна или ивична основна плоскост;
Ebi - модул на обща деформация на i -тия деформируем пласт;
νi - коефициент на Poisson за същия пласт;
q - равномерно разпределен товар в основната плоскост на фундамента;
В - широчината на правоъгълния и ивичен фундамент; за кръгъл фундамент В=D, където D е
диаметъра на кръга;
ki, ki-1 - коефициенти в зависимост от формата на фундаментите (кръгли или правоъгълни с
отношения между страните на основната плоскост n=L/B) и относителната дълбочина m на долната
и горната повърхност на i-тия пласт: m=2z/B, респ. m=2zi-1/B при правоъгълни или m=2zi/D, респ.
m=2zi-1/D при кръгли фундаменти. Стойностите на коефициентите се съдържат в глава 13 на [3].

Фигура 6.10 Схема за изчисляване на слягането на фундаментите по модела на
линейно- деформиращия се пласт с ограничена дебелина
С оглед отчитане концентрацията на напреженията в пласта с ограничена дебелина, слягането
по формула (6.28) се умножава с корекционен коефициент β1
n
6.30
k k

S  Bq1 
1
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За корекционния коефициент β1 се препоръчват стойности съгласно Таблица 6.2 в зависимост
от относителната дебелина на слягаемия пласт: m′=2H/B - при правоъгълни фундаменти или
m′=2H/D - при кръгли фундаменти.
Дебелината на линейно деформируемия пласт Н (в формула 6.26) се приема до повърхността
на почви с модул на обща деформация Eb >100МPa, които се считат за практически
недеформируеми. Когато Eb е в границите 10÷100МPa и фундаментите са с големи размери
(B>10m), изчислителната дебелина на пласта се определя по формулите:
H = 9+0,15B- за глинести почви
6.31
H = 6+0,10B - за песъчливи почви
6.32
Таблица 6.2 Стойности на корекционния коефициент β1 във формула (6.30)
m′=2H/B
или
m′=2H/D
0< m′ ≤0.5
0.5< m′ ≤1
1< m′ ≤2
2< m′ ≤3
3< m′ ≤5

1 при широчина
(диаметър)
B(D)<10
1.50
1.42
1.35
1.20
1.12

B(D)≥10
1.00
0.95
0.90
0.85
0.75

В случаите на земна основа, съставена от глинести и песъчливи почви, Н се определя като
средно тежестна стойност. Когато под определената дебелина Н лежи почвен пласт с модул на
обща деформация E0<10МPa същата се увеличава с дебелината на този пласт при условие, че
дебелината му не превишава 5 m. При по-голяма дебелина на пласта слягането се изчислява по
метода на послoйното сумиране.
При натоварване от външни моменти спрямо центъра на тежестта на основната плоскост,
фундаментите се наклоняват под ъгъл θ, който се изчислява по модела на линейно деформируемия
пласт с ограничена дебелина H. Използват се формулите за Кръгли фундаменти:
6.33
1  2
M

tg 

E0

k0

D 23

Където:
M=F.e е момент на външните товари, изразен чрез ексцентрицитета е на вертикалния товар N;
D - диаметър на фундамента;
k0 - коефициент, който се определя от Таблица 6.3 в зависимост от относителната дебелина на
пласта m’=2H/D.
Таблица 6.3 Стойности на корекционния коефициент к0 във формула (6.33)
Относителна
0.25 0.50 1.00 2.00 >2.00
дебелина m′=H/D
0.26 0.43 0.63 0.74 0.75
Коефициент k0
С малки модификации в следващите записи са представени зависимостите за завъртанията при
правоъгълни фундаменти:
6.34
1 2
M

tg 
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tg 

1 2
MB
kB
E0
B 23

6.35

Където:
ML, MB са моменти, действащи по посока на страните L и B (ML=NeL; MB=NeB – при изразяване
на моментите чрез ексцентрицитетите eL и eB на вертикалния товар и N);
kL, kB - коефициенти, които се определят в зависимост от формата на фундаментите [3]
(съотношението между страните n=L/B) и относителна дебелина на пласта m=2H/B.
Когато земната основа е изградена от различно деформируеми пластове, модулът на обща
деформация Eb и коефициента на Poisson ν, с който се провеждат изчисленията, се определя с
осредняване на стойностите (средно тежестни стойности).
6.2.7

Вертикални деформации на пропадъчни и набъбващи почви

Вертикалните деформации на пропадъчните и набъбващите почви могат да се дължат не само
на причините, разгледани досега, но да са резултат и на типичните свойства на пропадъчните
(льосовите) почви и на набъбващите почви. В този случай общата вертикална деформация на
льосовите почви е съставена от слягането S и от пропадането Sпр. При набъбващи почви освен
слягането S трябва да се има предвид и насочената отдолу-нагоре деформация от набъбване Sнаб.
Слягането S се определя и при двата вида почви по описаните дотук методи. Специфично е
изчислението на пропадането Sпр на льосовите почви и на набъбването Sнаб на набъбващите почви.
6.2.7.1 Изчисляване на пропадането на льосови почви
Пропадането на льосов пласт с дебелина hi ще бъде равно на:
Δhпр = nmp,i hi

6.36

Където:
nmp,i е обема на макропорите, който се определя в средната точка на всеки междинен пласт за
вертикален товар qi=σγι+σzi;
σγι - геоложкия товар;
σzi - напрежението от съоръжението в същата точка.
При земна основа, изградена изцяло от льосови почви, се постъпва по следния начин.
Аналогично на активната зона Ha се определя дълбочината Hпр на онази част от земната основа,
която ще участва в пропадането. Дълбочината Hпр е равна на разстоянието от основната плоскост
на фундамента до средното годишно ниво на почвените води или до непропадъчен пласт (nmp,i≤
1%), но не по-малко от активната зона (Ha), определена по Фигура 6.8.
Зоната на пропадане Hпр се разделя на n междинни пласта с дебелина h до 2m. За средната
точка на всеки междинен пласт се определя напрежението qi=σγι+σzi. От диаграмата на
пропадъчност се отчита обема на макропорите nmpi за сумарното напрежение qi= σγi+σzi. Общото
пропадане на целия льосов комплекс до дълбочината Hпр е:
n
6.37
S пр   m.nmpi .hi
1

Където:
n - броят на междинните пластове с дебелина hi;
m - коефициент за условия на работа, който се приема:
a) при широчина на фундамента B≤2m; m=1,5 -за дълбочина до 1.5B; m=1.0 - за дълбочина над
1.5B; m=1.0 за широчина на фундамента B>2m.
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Фигура 6.11 Схема за изчисляване на пропадането на льосови почви
Общата вертикална деформация, съставена от слягането S и пропадането Sпр, трябва да бъде
по-малко от граничното допустимо слягане Sгр, съгласно правилника.
Ако е необходимо, прилагат се водозащитни и конструктивни мероприятия, а също и
специални мерки за пълното или частично отстраняване на пропадъчността. Най-подходящите
мерки се избират въз основа на технико-икономически анализ, съобразно изчислителната големина
на пропадането, особеностите на съоръжението и др., а също съобразно типа на пропадъчната
земна основа.
При изчисляване на пропадането се отчитат типа на земната основа, вида и възможностите за
проникване на води до пропадъчната зона и други фактори.
6.2.7.2 Изчисляване на набъбването на набъбващи почви
При земна основа, изградена от набъбваща почва се определя, аналогично на активната зона
Ha, дълбочината Hн на онази й част, която проявява свойството набъбване. Зоната на набъбване Hн
се мери от основната плоскост на фундамента до ненабъбващ почвен пласт ( δн≤0,005). Съгласно
вертикалната деформация на набъбване:
n
6.38

S наб 


i 1

ni

.h i .m

Където:
δn,i е относителното набъбване вследствие намокряне на почвата на i-тия пласт; то се определя
в средната точка на всеки пласт hi за сумарно напрежение σΣ=σzi+σγι+σД (σzi -напрежението в
средата на i-тия пласт от натоварването на фундамента; σγι -геоложкият товар за дълбочина от
основната плоскост на фундамента до средата на разглеждания пласт; σД - допълнително
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напрежение, предизвикано от влиянието на теглото на ненамокрените части от почвения масив,
разположен извън и около площта на заливане;
hi - дебелината на разглеждания i-ти пласт; приема се от 1.0 до 2.0 m;
m - коефициент за условие на работа, който се приема: m=0,8 при сумарно напрежение
σΣ=0,05MPa; m=0,6 при сумарно напрежение σΣ=0,03MPa; за междинни стойности се интерполира
линейно;
n - броят на пластовете, на които е разделена зоната на набъбване Hн.
Допълнителното напрежение σД се определя по формулата:
σД = mн γ(z+t)

6.39

Където:
mн e коефициент от Таблица 6.4 в зависимост от отношението на дължината L към
широчината B′ на заливната площ и от дълбочината на залягане на разглеждания пласт;
γ - обемното тегло на почвата;
z - разстоянието от основната плоскост на фундамента до средата на разглеждания пласт;
t - дълбочината на фундиране.
Таблица 6.4 Стойности на коефициента mн във формула (6.39)
(z+t)/B′
0,5
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00

Отношение на дължината към
широчината на намокрената площ L’/B’
1
2
3
4
5
0
0
0
0
0
0,58
0,50
0,43
0,36
0,29
0,81
0,70
0,61
0,50
0,40
0,94
0,82
0,71
0,59
0,47
1,02
0,89
0,77
0,64
0,53
1,07
0,94
0,82
0,69
0,57

Деформацията от набъбване намалява, когато нараства външния товар или се увеличават
размерите на фундамента.
Изчислените деформации от набъбване не трябва да превишават граничните деформации за
съответната конструкция. Особено опасни са относителните деформации. При нужда се приемат
специални водозащитни и строителни мероприятия съобразно големината на изчисленото
набъбване.
6.2.8

Числени примери

За илюстрация на представената методика за определяне на деформациите на отделните
пластове, (съгласно метода на послойното сумиране) , ще бъдат представени числени примери.
Пример 1. Методът на послойното сумиране позволява почвената среда да се разглежда като
нехомогенна (съставена от пластове с различни механични свойства). Определянето на слягането
се извършва чрез израза 6.23, където означенията са показани на Фигура 6.12.
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Фигура 6.12 Схема за определяне на слягането по метода на послойното сумиране
Процедурата се провежда като основните пластове се разделят на ламели (подпластове) с
дебелина hi ≤ 2,00 m до края на активната зона, която може да се определи от израза:
 . 0,20 ≥ z
където  e вертикалното напрежение от геоложки товар и е равно на
 = k . zi
Напрежението, означено с z, е предизвиканото от фундамента вертикално напрежение в
почвата. То може да се определи като се използват известните решения в еластичното изотропно
полупространство или чрез използване на почвени модели чрез метода на крайните елементи.
Напреженията от геоложкия товар за средата на всяка ламела (подпласт), виж Фигура 6.12, са:
= 20 . (2,5 +2,0/2) =70 kPa
 = 20 . (2,5+2,0) +2,0/2 . 17,9 =107,9 kPa
 = 20 . (2,5+2,0) + 17,9 . (2,0 + 2,0/2) =143,7 kPa
Чрез използване решението на Steinbrenner за определяне на вертикалните нормални
напрежения z,i по средата на фундамента се получава:
zi = 4 . R m
За улеснение диаграмата на Steinbrenner (Фигура 5.16) дава стойностите на вертикалните
напрежения под ъгловата точка на правоъгълна плоскост (размери - Lи B), натоварена с
константен разпределен товар при изменение на параметрите L/B и zi/B. Чрез използване на
принципа на суперпозицията плоскостта на фундамента може да се раздели на четири
равноплощни фигури така, че централната точка да се превърне в ръбова, откъдето следва:
L = L/2= 2,7/2=1,35 m; B = B/2= 2,7/2=1,35 m; B/ L= 1.0
z 1.1 = 2,0/2,0 = 1,0  z 1.1/B =0,74  R = 0,21 
z,1.1 = 4. 51. 0,21 = 43 kPa
z2.1 = 3,00  z2.1/B=2,22 
R = 0,05  z,2.1 = 4. 51. 0,05 = 10,2 kPa
При контрол на критерия за активна зона се установява:
0,2 ,2.1 =0,2 . 107,9 = 21.6 > z,2.1 = 10,2 kPa,
Това означава, че подпластове 2.1 и 2.2 попадат в активната зона (Ha). От тук следва да се
определят диференциалните слягания на изброените ламели, като се използват стойностите на
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модулите на общи деформации (получени от диаграмите на слягане или in situ изпитвания на
материала), които са функция на началното напрегнато и деформирано състояние. След заместване
в (6.23) се получава стойността на слягането под средната точка на фундамента:
sm,d = 0,70 (43 . 2,0+10,2 . 2,0)/20000)= 0,37 < sc,d = 5 cm
Пример 2. Да се определи завъртането на същия фундамент, натоварен центрично с
равномерно разпределен товар p=400кРа. Фундаментът е разположен в земна основа с наклонени
пластове (Фигура 6.13). Под едрия сбит чакъл с модул обща деформация Е0=50000кРа
(практически неслягаем, е разположен пласт тиня (меко-пластична глина) с Е0=2000кРа.

Фигура 6.13 Схема към пример 2
От номограмите на Steinbrenner за L/B=4,0 отчитаме:
за z1/0,5B=1,0/1,0=1,0; α1= 0,21; σz1= 2.0,21.400=168,0кРа.
за z1/0,5B=0,5/1,0=0,5; α1= 0,24; σz1=2.0,24.400=192,0кРа.
за z2/0,5B=2,5/1,0=2,5; α2= 0,10; σz2 =2.0,10.400= 80,0кРа.
за z2/0,5B=1,5/1,0=1,5; α2= 0,15; σz2=2.0,15.400=120,0кРа.
Слягането в т.С и т.D ще бъде
SC=168,0.2,0/50000 + 80,0.1,0/2000 = 0,047m.
SD=192,0.1,0/50000 + 120,0.1,0/2000 = 0,064m.
Завъртането tgθ =(SD-SC)/L=(0,064-0,047)/4,0=0,038 rad.
С този пример се показва важно за практиката условие, че слягането не зависи само от пласта,
в който е разположен фундамента. Съществено влияние оказват разположените пластове по
дълбочина. В случая е видно, че въпреки равномерното натоварване, фундамента получава
завъртане, което противно на очакванията е в посока, обратна на наклона на пластовете.
Аналогично завъртане се получава и при примера, разгледан по-долу.
Пример 3. Същият фундамент е разположен в същите пластове, но лежащи върху хоризонтална
скала и граница между двата пласта с наклон съгласно схемата на Фигура 6.14.
Аналогично, от номограмите на Steinbrenner за L/B=4,0 отчитаме
за z1/0,5B=1,0/1,0=1,0; α1= 0,21; σz1=2.0,21.400=168,0кРа.
за z1/0,5B=0,5/1,0=0,5; α1= 0,24; σz1=2.0,24.400=192,0кРа.
за z2/0,5B=3,0/1,0=3,0; α2= 0,09; σz2=2.0,09.400=72,0кРа.
за z2/0,5B=2,5/1,0=2,5; α2 = 0,10; σz2=2.0,10.400=80,0кРа.
Слягането в т. С и т. D ще бъде
SC=168,0.2,0/50000 + 72,0.2,0/2000 = 0,072m.
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SD=192,0.1,0/50000 + 80,0.3,0/2000 = 0,124m.
Завъртането tgθ =(SD-SC)/L=(0,124-0,072)/4,0=0,13 rad.
Това завъртане е също в посока, обратна на наклона на пластовете.

Фигура 6.14 Схема към пример 3
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6.3

Консолидация и реология

6.3.1

Същност на проблема

Свързаните почви (глини, песъчливи глини и глинести пясъци, наречени още “глинести
почви”) са сложни дисперсни системи, които при натоварване имат поведение, различно от това на
несвързаните (пясъци и чакъли). Под действието на повърхностни и обемни сили напрегнатото и
деформирано състояние на свързаните почви не се формира мигновено, а се изменя във времето в
зависимост от механичните свойства на отделните фази (твърда, течна и газообразна).
Може да се приеме, че деформациите на неводонаситени свързани почви (Sr≤0.8), зависят
главно от свойствата на твърдата фаза - почвения скелет, неговата плътност, свързаност, минерален
и зърнометричен състав. В този случай, напрегнатото и деформирано състояние на този вид почви
може да се разглежда както при еднофазна система.
При водонаситените почви (0.8<Sr≤1.0), деформациите са съпроводени с промяна на
съотношението между твърдата и течната фази, т. е. при определено напрегнато състояние се
получава отделяне (филтрация) на течната фаза (вода или флуид) от почвените пори. В случай на
пълно водонасищане (Sr=1.0), деформациите са възможни само при създаване на условия за
филтрация на водата.
Когато свързаната почва е трифазна (почвен скелет запълнен с течност и газ), нейните
деформации зависят освен от филтрацията и от свиваемостта на течността в почвените пори,
където въздухът или газовете са разтворени във водата.
Очевидно, формирането на напрегнатото и деформирано състояние на свързаните почви е
един сложен процес, който трудно може да се опише цялостно с обобщен теоретичен модел. Затова
в земната механика се използват различни модели, които в известна степен отразяват реалните
свойства на глинестите почви и с достатъчна за практиката точност могат да се прилагат в
проектирането.
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 (Фигура 6.15).
Проблемите за консолидацията на свързаните почви са обект на изследване още от
създаването на модерната земна механика от K.Terzaghi. 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; обемни сили; осмотични сили.
Съгласно принципа на ефективните напрежения, 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 “порно 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 осмотичния модел, свойствата на почвения скелет не се отчитат, а процеса 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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За целите на тази книга ще бъдат разгледани само някои решения, базиращи се на принципа на
ефективните напрежения, който е по-всеобхватен и позволява математически опростявания при
решенията.

Фигура 6.15 Структурни ефекти при развитие на процеса на консолидация в
финодисперсни материали

6.3.2

Теория на Terzaghi за едномерната филтрационна консолидация

Разработената от К. Тerzaghi [53] теория се основава на следните предпоставки:
 разглежда се напълно водонаситена почва (двуфазна система, т.е твърда фаза и пори
запълнени с вода) (Sr=1.0), чиито пори са запълнени с несвиваема, хидравлически
непрекъсната вода;
 приема се, че почвения скелет е линейно деформируем, т.е. напреженията мигновено
предизвикват деформации;
 почвения скелет не притежава структурност и при мигновено прилагане на
повърхностен товар, в началния момент той изцяло се поема от водата в порите;
 филтрацията на водата е ламинарна и може да се опише със закона на Darsy.
Следователно, теорията на филтрационната консолидация важи за недоуплътнени, изцяло
водонаситени слаби глинести почви.
Разглежда се консолидацията на пласт с еднаква дебелина H, изграден от хомогенна почва,
лежащ върху водонепропусклива основа (скала), което означава, че при вертикално натоварване
филтрацията е във вертикална посока (Фигура 6.16).
Напрегнатото състояние на този почвен пласт отговаря на компресионните условия, т.е. важи
закона за уплътняване:
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de   mv d ' или  е  C c log  'v

6.40

Където:
е - коефициент на порите;
mv - коефициент на уплътняване;
σ′ - ефективно напрежение;
Cc – коефициент на компресия.
Приемаме, че в началния момент, преди прилагането на равномерно разпределен товар q,
почвата е в геостатично равновесие, т. е. порния натиск u=0. Във всеки следващ момент важи
принципа на ефективните напрежения за водонаситен материал
6.41
   ' u
За елементарен пласт с дебелина δz, дренирането на вода δqw е равно на намаляване на обема
на порите δn във времето, т. е.
6.42
qw
n

z
t
Изразът (6.42) е основното съотношение за извода на диференциалното уравнение за
едномерната консолидация. Този израз представлява уравнението за непрекъснатост на почвената
маса.

Фигура 6.16 Схема на разпределение на ефективните напрежения (σ′) и неутралните
напрежения (u) във водонаситен почвен пласт при равномерно натоварване
Съгласно законът на Darsy за елементарния пласт δz oт (Фигура 6.16), където оста z е надолу,
филтрацията нагоре можем да запишем:
6.43
H

qw  k f

z

Като вземем предвид, че водният напор H 

u
е равен на неутралното напрежение u,
w

разделено на обемното тегло на водата γw и заместим в (6.42) при постоянен коефициент на
филтрация (kf = const), за лявата страна получаваме:
6.44
k  2u
qw
 f
2
z
 w z
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За дясната част на (6.42) използваме зависимостта ni 

e
, откъдето ако се приеме
1  ei

e
e

, (em - среден коефициент на порите) и при отчитане на (6.40) и (6.41) получаваме:
1  ei 1  em

m u
n
 v
t
1  em t

6.45

Като заместим в (6.42) получаваме основното диференциално уравнение на едномерната
консолидация
6.46
u
 2u

t
където

Cv 

 Cv

z 2

1  em k f



6.47

E0 k f

a w
w
2
се нарича коефициент на консолидация (m /s, m2/min, m2/d и т. н.). Той може да се определи
опитно.
Уравнение (6.46) може да бъде изразено чрез ефективните напрежения, т. е.
6.48
 '
 2 '
 Cv 2 или
t
z
6.49
H
2H

t

 Cv

z 2

Намирането на функцията на порния натиск u(t,z), съответно на ефективните напрежения
σ(t,z) или на водния напор H(t,z) се свежда до решаване на частно диференциално уравнение от
втори ред от вида (6.46). Решението му се търси по метода на Fourier при следните гранични
условия: на повърхността на терена порният натиск е нула, а на границата на водоупора, порният
натиск има максимална стойност, т. е.
6.50
при z  0, u t ,0  0

при z  H ,

u
0
z

началното условие следва от основните предпоставки на теорията

за t  0, z  0, u 0, z   q0

6.51

Формулирането на граничните условия (6.51) зависи от мястото на водопропускливия пласт,
т.е. дали имаме едностранна филтрация (Фигура 6.16) или двустранна филтрация (при условие, че
глинестата почва лежи върху водопропусклив пласт несвързана почва). При използване на ред на
Fourier, функцията на порния натиск се представя от вида:
6.52
u t , z   T t .Z z 
заместваме в (6.46):

du dt  T '.Z ; d 2u dz 2  T .Z ' '

6.53

T '.Z  CvT .Z " ; : T .Z

1 Cv . T ' T   Z " Z 
полагаме двете страни на -α2 и получаваме две диференциални уравнения от вида:
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(а) T ' T    C v 

6.54

2

Z "  2 .Z  0

(b)

dT
 Cv . 2 ; интегрираме от 0 до t
T
u t , z   T t .Z z 

Да разгледаме първото уравнение:

t

6.56

t





dT
  Cv . 2 dt ;
T

0

6.55

0

решението на двата интеграла е от вида ln(T) - ln(A) = - Cv.α2 или ln(T/A) = - Cv.α2;
антилогаритмуваме
T(t) = A.exp(- Cv.α2)
6.57
което е решението на 6.54(а).
Уравнение 6.54 (b) е линейно хомогенно диференциално уравнение от втори ред с постоянни
коефициенти. Неговият общ интеграл е от следния вид:
Z(z) = C1.sin(αz) + C2.cos(αz)
6.58
След обобщаване на произволните константи за функцията на порния натиск получаваме
u(t,z) =exp(-Cv.α2.t)[C1.sin(αz) + C2.cos(αz)]
6.59
Константите С1 и С2 и параметъра α се определят от граничните и началното условие (6.58).
 При z = 0; u(t,z) =0.
 Тъй като exp(-Cv.α2.t)≠0, следва C1.sin(0) + C.cos(0)=0.
 sin(0)=0; cos(0)=1, следователно C2=0.
 При z=h; du(t,z)/dz=0, (d/dz)[exp(-Cv.α2.t)[C1.sin(αz)]=0
 C1.cos(αh)]=0; C1≠0, следователно cos(αh)]=0;
 α.h=π/2; 3π/2; 5π/2; т.e. αi = (i.π)/2h; i = 1,3,5,...
Тогава общото решение на (6.46) може да се представи във вида

6.60
2

u t , z  

 C exp  C t sin z 

i 1, 3, 5...

1

i

v

i

Константата определяме от началното условие

u 0, z  



 C1 exp iCv 0sini z   p.; exp0  1 

6.61

i 1, 2 , 3..

ΣC1.sin(αi.z) = p. Разлагаме p в ред на Fourier по синус, т.e. p = Σ pi.sin(i.π.z/2h), където коефициента
на реда pi се определя с израза
h
6.62
2h
i . z
2 p 2h
i . z
2p
i .h
4p
pi   p. sin
dz 
.
 cos

 cos
 cos 0 
h0
2h
h i.
2h 0
i.
2h
i
Тогава можем да запишем



1

C 1 sin

i .z
4p  1
i

sin

2h
 1 i
2h

6.63

и за определено фиксирано i да съкратим на sin(i.π.z/2h), при което получаваме
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C1,i 

6.64

4p
i

Окончателно, функцията на порния натиск се получава в следния вид (решението е получено
от Terzaghi, 1925):
6.65
4p  1
iz
2
u t , z  





i 1, 3, 5...

където :  i 

i





exp   i Cvt sin

2H

i
2H

С израза (6.65) могат да се изчислят стойностите на порния натиск за всяко време t ≠0 и
дълбочина z, на пласта с дебелина Н (по-горе е означена h).
В случая H е и дължината на филтрационния път. При двустранна филтрация в израза (6.65)
вместо H се замества 2H.
6.3.3

Степен на консолидация

В основен случай, правоъгълната диаграма на уплътняващото напрежение σz. Слягането във
времето на пласт с дебелина H се определя с израза:
H
6.66
 ' t , z 
ht  
dz
E0


0

При постоянно по дълбочина вертикално напрежение σz = p = const, съгласно (6.63) и (6.65),
ефективното напрежение се определя с израза:
6.67
 4  1
i . z 
 ' t , z   p  u t , z   p 1 
exp   i2Cvt sin


2H 
  i1,3,5... i
При постоянен модул на обща деформация E0, след интегриране на (6.67) получаваме:
6.68


pH 
8
1
2
1 
ht  
exp   i Cv t .
E0   2 i 1,3,5... i 2


Ако означим степента на консолидация с
6.69
ht 







U t  

Където: h 





h

pH
E0 е крайното, стабилизирано слягане, получаваме:

U t   1 







8
1
exp   i2Cv t
2
2
 i 1,3,5... i



6.70

Изразът (6.70) е удобен за практическо приложение и се използва за изчисляване степента на
консолидация, т. е. каква част от слягането на пласт водонаситена почва ще се прояви в даден
момент от времето t, при условие, че пълното вертикално уплътняващо напрежение σz e постоянно
по дълбочина на пласта.
При U(t)>0.25, с достатъчна за практиката точност, може да се използва израза:
6.71
8
U 0 t   1  2 exp  N   i2 C v t 
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Числен пример:
Да се определи слягането във времето на пласт водонаситена глинеста почва с дебелина 5.0 m,
лежащ върху скала. Почвата има следните характеристики: модул на обща деформация Еb =15000
kPa; коефициент на филтрация kf =1.0x10-9 cm/s. Почвеният пласт е натоварен с равномерно
разпределен товар p=200kN/m2. Приема се, че напреженията σz са еднакви по дълбочина на пласта
σz = 300kN/m2.
Като се има предвид, че 1cm/s ≈ 3x10 5 m/year, за коефициента на консолидация получаваме:

Cv 

E0 k f
w



10 9.3.105.15000
 0,459 m 2 year
9,81

 Cv
 .0,459
t
t  0,0453t
2
4H
4.52
Пълното, стабилизирано слягане, съгласно (6.66) е
s = 300 x 5.0/15000 = 0.10 m.
Степента на консолидация:
8
8
след една година: U 0 1  1  2 exp N   1  2 exp 0,0453  0.225


8
U 0 10  1  2 exp 0,0453 x10  0.485
след 10 години

8
U 0 20  1  2 exp 0.0453x 20  0.672
след 20 години

Изменението на слягането във времето по години е:
s(1) = 0.10x0.225 = 0.0225 m;
s(10) = 0.10x0.485 = 0.0485m;
s(20г)= 0.10x0.672 = 0.0672m.
Тогава: N 

2

2

Разгледаният по-горе метод за определяне на степента на консолидация при постоянно по
дълбочина вертикално напрежение Н.А.Цьiтович [8] нарича основен случай (правоъгълна
диаграма, Фигура 6.17 а). Диаграмата на вертикалните напрежения σz е криволинейна. Освен като
правоъгълник, тази диаграма с известно приближение може да се представи като триъгълник или
трапец (сума от правоъгълник и триъгълник).
Например:
 при глинести пластове с неголяма дебелина може да се приеме правоъгълна диаграма
на напреженията σz (разгледаният по-горе “основен случай”);
 при глинести пластове с голяма мощност, когато зоната на деформациите обхваща
целия пласт, диаграмата на вертикалните напрежения може да се приеме триъгълна.
(Фигура 6.17 б) и напрежението σz1 се определя с израза:
p
6.72
 z1 z   p 

H

z

при диаграма на напреженията, съгласно Фигура 6.17 в, което съответства на напреженията от
собственото тегло на почвата, напрежението σz2 се определя с израза:
6.73
p
 z 2 z  
z
H
Тогава можем да използваме решението за едномерната консолидация и в израза ( 6.67) вместо
σz=p=const да заместим напрежението σz(z). Тези основни случаи са решени от Terzhagi.
Действително, като заместим (6.72) и (6.73) в (6.70), след интегриране получаваме:

гр. София, 2015 г.

Страница 147/240

случай 1 (Фигура 6.17 б),


16
2
i 

U1 t   1  2
1  sin  exp N 
2
 i 1,3,5...  i



6.74

Фигура 6.17 Различни случаи на разпределение на уплътняващото напрежение при
едномерна задача
случай 2 (Фигура 6.17 в),

32  1 
i 
U 1 t   1  3  3  sin  exp N 
 i 1,3,5... i 
2

6.75

При трапецовидна диаграма на уплътняващото напрежение, степента на консолидация може
да се представи като сума от Фигура 6.17а) и Фигура 6.17 б).
Ако в границата на деформируемата зона, диаграмата на уплътняващото напрежение σz
обхваща няколко глинести пластове с различни характеристики, коефициентът на консолидация се
определя със среднотежестни стойности (по отношение на дължините на филтрационния път) на
модула на обща деформация Ebm и коефициента на филтрация kfm.
Ha
6.76
 zi hi

E 0 m k fm
H
C vm 
, където Е 0 m  Ha0
; k fm  Ha a
 h
h
w
0 Ezi i
0 k i
0i
fi
σz,i - напрежение в средата на всеки пласт с дебелина hi;
kf,i - коефициент на филтрация на всеки пласт;
Ebi - модул на обща деформация на всеки пласт;
Ha - дълбочина на деформируемата зона, определена съгласно 6.2.4.
След определяне на средния коефициент на консолидация, изчисленията за определяне на
слягането във времето се извършва както за еднородна земна основа.
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Фигура 6.18 Схема за изчисляване на консолидацията при многопластова среда

6.3.4

Опростен метод за прогнозиране на консолидацията

Анализът на израза (6.70) за степента на консолидация показва същественото влияние на
височината на пласта върху развитието на слягането във времето. Ако разгледаме степенния
показател
6.77
i 2 2Cv
N
t
,
4H 2
се вижда, че при еднакви свойства на почвата нарастването на деформацията във времето
зависи основно от дължината на филтрационния път (дебелината на пласта H).
За два еднакви пласта с дебелина H1 и H2, относителните деформации (ΔH/H) ще са еднакви
при равна степен на консолидация U, за което е необходимо равенство на показателите N1=N2. При
еднакви характеристики на двата пласта (Cv1= Cv2) ще получим:
2
6.78
t1  H1 


t 2  H 2 
където:
t1 - времето за достигане на определена степен на консолидация в пласта с дебелина H1;
t2 - съответното време за пласта с дебелина H2.
От тук следва важния практически извод за почви, за които е приложима теорията на
едномерната филтрационна консолидация: времената на слягане на два пласта от една и съща
почва са право пропорционални на отношението на квадратите на техните височини.
Този извод дава възможност да се намери времето за слягане на даден пласт, за който чрез
лабораторен опит е получена кривата време-слягане от ненарушени почвени образци.
Следва да се отбележи, че приложимостта на този критерий е ограничена само за слаби,
напълно водонаситени почви. За по-голяма част от почвите важи зависимостта.
n
6.79
t1  H1 
 , където n  2
 
t2  H 2 
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Стойността на показателя n може да се определи чрез серия лабораторни консолидационни
опити с почвени образци от една и съща почва, но с различна височина.

6.3.5

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
чрез формула (6.47) Cv може да се определи на базата на резултатите от лабораторни опити. За тази
цел се използват компресионните опити, при които се моделира най-пълно едномерната
филтрационна консолидация.
Известни са два основни метода за лабораторно определяне на Cv:
 Meтод на Casagrande (с логаритмичен мащаб на времето на кривата време-слягане).
 Метод на Taylor (с мащаб на времето, корен квадратен на кривата време-слягане).
Методът на Casagrande, който е включен в редица стандарти, 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 (Фигура 6.19).

Фигура 6.19 Схема за определяне на коефициента на консолидация по метода на
Casagrande
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.
Може да се приеме, че криволинейната част на полулогаритмичната консолидационна крива
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 съответства времето t100. При условие, че началният участък от кривата има
параболична форма, времето съответстващо на степен на консолидация U0=0 (началото на
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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 Фигура 6.19, точка В съответства на време t (обикновено това е първия 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:
6.80
0.197 H 2

Cv 

4t50

Експерименталната крива, показана на Фигура 6.19 е характерна за много глинести почви,
особено за тези с голям показател на пластичност. Обикновено при тези почви се дефинират
следните видове слягане:
мигновено слягане, което се проявява непосредствено след прилагането на товара; то
съответства на еластичните деформации на почвения скелет;
филтрационно слягане, нарича се още първична или филтрационна консолидация, което
протича във времето основно следствие филтрацията на водата от почвените пори;
вторично слягане или вторична консолидация, което се проявява пропорционално на
логаритъма от времето и се дължи главно на пълзенето на почвения скелет.

Фигура 6.20 Схема за определяне на Cv по метода на Taylor
Методът на Taylor за определяне на Cv, предполага изчертаване на зависимостта s(t) с мащаб
корен квадратен на времето ( t ) (Фигура 6.20).
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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 1.15.СВ. 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
6.81
0.848 H 2

Cv 

t90

След изчисляване на коефициента на консолидация може да се определи и коефициента на
филтрация като се използва израза (6.81).
6.3.6

Ускоряване на филтрационната консолидация чрез вертикални пясъчни дренажи.
Ососиметрична задача

По-горе бе разгледан консолидационния процес при едномерно напрегнато и деформирано
състояние на почва. Теоретичното и експерименталното изследване на консолидацията на свързани
почви, в условия на равнинно и пространствено напрегнато състояние е основна задача и в този
анализ. В настоящото се дава само идеята на ососиметричната задача при изследване на
консолидацията. От инженерна гледна точка проектирането на вертикални дренажи е един основен
подход за ускоряване на филтрационната консолидация. Вертикални дренажи се използват като
комплексна мярка за заздравяване на слаби (ниска носеща способност и висока деформативност)
водонаситени почви.
Вертикалното дрениране се осъществява чрез сондажи, запълнени с едър или среден пясък и
преминаващи през цялата дебелина на слабия пласт (Фигура 6.21). Тъй като разстоянието между
дренажите е по-малко от дебелината на слабия пласт, филтрационният градиент на потока, насочен
към пясъчните дренажи е няколко пъти по-голям, отколкото потока, насочен към повърхността.
Скоростта на консолидация зависи от разстоянието между дренажите и в по-малка степен от
диаметъра им.
Намирането на функцията на порния натиск u(t) и съответно степента на консолидация, е
известно като ососиметрична задача на консолидацията и се свежда до решаването на следното
частно диференциално уравнение:
6.82
  2u 1 u 
 2u u

  C z 2 
Cr  2 

r
r

r
z
t



където: Cr и Cz са коефициентите на консолидация, отчитащи свойствата на почвата в
радиална и вертикална посока:
6.83
kE
kE

Cr 

r

w

0

, Cz 

z

0

w

kr - коефициент на филтрация на глинестата почва в радиална (хоризонтална) посока;
kz - коефициент на филтрация на глинестата почва във вертикална посока.
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Фигура 6.21 Схема на вертикални пясъчни дренажи

Решението на ососиметричната задача за степента на консолидация се дава в следния вид:

U   1  1  U r 1  U z 

6.84

където Ur и Uz са степените на консолидация, които могат да бъдат отчетени от Фигура 6.22
във функция на т.н. фактор време
6.85
Cr t
Czt

Tr 

и отношението n 

D2

, Tz 

H2

D
d

D - разстояние между дренажите;
d - диаметър на дренажа;
H - дебелина на глинестия пласт.

гр. София, 2015 г.

Страница 153/240

Фигура 6.22 Диаграма за изчисляване степента на консолидация при вертикални
пясъчни дренажи; Ur=f(n,Tr) - плътна линия; Uz=f(Tz) - пунктирана линия

6.4

Вторична консолидация

Областта от науката, разглеждаща изменението във времето на деформациите на различните
материали под действието на приложени към тях усилия, се нарича реология (от гръцката дума ρεω
− тека). Следователно, реологията е дял от механиката, който разглежда дълготрайната
деформируемост на континуалните среди Като самостоятелна научна област в механиката на
непрекъснатите среди, реологията се оформя след изследванията на Schwedoff (1890) и Bingham
(1919), но едва в последните 50-60 години тази наука намира практическо приложение с
разработката на Keverling Buisman (1936).
С анализа на първичната консолидация, представена в т. 6.3 с разглеждане на представената на
Фигура 6.19 зависимост се вижда, че деформациите продължават развитието си във времето. Този
процес намира своето прогнозно описание с използване на логаритмична зависимост в следния
вид:

t
   p   s log 
 t0 

6.86

Където p е деформацията от първична консолидация, s е деформацията от вторична
консолидация. Количествено времето t0 e може да се подбере в рамките на един ден. Buisman
определя този ефект като вторичен ефект, обичайно наричан в литературата вторична
консолидация.
От теоретична гледна точка формулата (6.86) е особена, защото за t→∞ деформациите стават
безкрайно големи. В този смисъл трябва да се ограничи отрязъка от време, за което деформациите
имат пряк практически смисъл.
Тук следва да се отбележат двата гранични случая. Първият, при който t<t0 се получава
отрицателен резултат за деформациите. Това изисква регулиране (ограничаване на обхвата на
формулата), но така или иначе при избор на t0 = 1 ден този проблем на практика се избягва.
Във вторият случай t ˃> t0 се изисква подбор на обозрима стойност за t, която може да
обхваща както периода на експлоатация, така и периода на наблюдение.
Според Buisman и двете деформации, както от първичната, така и от вторичната
консолидация, са функция на външното натоварване. По тази причина общата деформация може да
се изрази с израза:
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 t 
   '  p   s log 

 t0 

6.87

Това подсказва че връзката между напреженията и деформациите е линейна, което в общия
случай е невярно. Коефициентите p и s зависят от историята на напрегнатото състояние.
Деформативността на системата е разгледана в теорията на Terzaghi със зависимостта:
6.88



В този запис се, че s =0, което в практическа ситуация може да се отнася към несвързани
материали. В общото разглеждане на изрази 6.87 и 6.88, Koppejan предлага обединения на двете
формули, от което се получава общия израз:
6.89
 1
 t    'i 
1

  

log    ln 
 t 0     0 
 C p C s

 

'
Cc
log i
1 e  0

Коефициентите Cp и Cs получават различни стойности при първично натоварване,
разтоварване и повторно натоварване. Den Haan получава израз за определяне на вторичните
деформации, който не е зависим от големината на текущото натоварване:
6.90
' 
t

е0  е  C c log i   C log 
 0 
 t0 

В рамките на този извод са формулирани основните предпоставки на Soft soil creep model
(Фигура 6.23). С разглеждането на зависимостта при начален коефициент на порите е0,
съответстващ на напрежение 0 и t=t0 се получава компресионната зависимост  

е
.
1 е

Фигура 6.23 Определяне на коефициента на вторична консолидация
Следва в разглеждането на тези проблеми да се споменат и други решения – на Mesri and Feng
(1991), Terzaghi, Peck and Mesri (1996) и др.
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7
7.1

ГРАНИЧНО НАПРЕГНАТО И ДЕФОРМИРАНО СЪСТОЯНИЕ
Общи положения

Разгледаните до тук проблеми на земната механика се основават на предпоставката, че
напрегнатото и деформирано състояние води до уплътняване. Това предполага, че при действието
на външни и обемни сили почвата става по-плътна. Приемането на тази предпоставка предполага
гарантиране на абсолютно безопасна експлоатация на строителните конструкции и съоръжения.
В досегашните постановки не се разглеждат случите за структурни движения в скелетасрязване. Следва да се има предвид, че поради особеностите на почвените свойствата, непознаване
на напрегнато и деформирано състояние на почвените масиви, проектирането на фундаментите и
подземните съоръжения се извършва със значителни приемания, водещи до висока стойност на
решенията.
В изследването на напрегнатото и деформирано състояние в класическите модели на
почвената среда е приета предпоставката, че в почвения масив се формират зони, в които
тангенциалните напрежения от външното натоварване τa надвишават якостта на срязване на
почвата τmax. В обичайната ситуация много малки натоварвания и резултантни на тях деформации,
могат да доведат до гранично напрегнато състояние.
От гледна точка на поведението на почвения материал, то може (с известни приближения)да
се раздели на два етапа:
Първият – с малки натоварвания, при което не се разрушава структурата, а процесите на
деформиране се описват с уплътняване и заздравяване;
Вторият - при големи деформации, следствие от промяната на структурата на почвата се
променят свойствата, като обикновено намаляват деформационните модули (надлъжни и напречни
деформации), якостта на срязване и се увеличават скоростта на деформации, коефициента на
Poisson, коефициента на затихване и др.
Редица автори разглеждат този проблем на обвързаността на напрегнатото и деформирано
състояние (вкл. граничното и следграничното), като за целта прилагат множество примери. Едно
обобщение на поведението на дисперсната среда и специфичните особености на работата на
обичайните конструкции дават Atkinson и Sallfors (Фигура 7.1).

Фигура 7.1 Диаграма на изменение на отношението на модулите във функция на
деформациите по Atkinson и Sallfors
Изследването на напрегнатото и деформирано състояние на почвата е основна задача,
залегнала в трудовете на редица автори. В последствие решенията се допълват и доразвиват, като
предмет на анализ са както граничния стадий на работа на материала, така и дограничното му
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поведение. В практиката са предлагани множество решения, които с различна степен на точност
дават картина на напрегнатото и деформирано състояние на дисперсната среда. Голяма част от
моделните методи използват различни концепции, като следва да се споменат „Хипо-еластичните”
- Kondner (1963), Duncan и Chang (1970), Nelson и Baron (1971), Truesdell (1955), други са изградени
на база „Опростен еластопластичен механизъм” - Anandarajah (1994), Been и Jefferies (1985), Di
Prisco et al. (1993), Drucker и Prager (1952), Drucker et al. (1955), Hill (1950), Lade (1977, 1990), Lade
и Duncan (1975), Lade и Kim (1975), Prager (1959), Roscoe и Burland (1968), Roscoe et al. (1958),
Schofield и Wroth (1968).
Гранично напрегнато състояние в дадена точка от почвения масив съответства на такова
напрегнато състояние, при което и най-малкото допълнително силово въздействие нарушава
съществуващото равновесие и привежда масива в неустойчиво състояние, като в почвения масив
се образуват плъзгателни повърхнини, настъпва разрушение, пропадане, дължащи се на
нарушаване якостта между почвените частици.
В земната механика, практическите подходи за оценка на това напрегнато състояние дават с
изследване на граничното равновесие, за чиито основоположници се считат Coulomb, Prandtl,
Terzhagi, Meyerhoff, Brinch Hansen [14], Соколовский, Березанцев [5] и други.
Тук ще бъдат разгледани само някои основни предпоставки за теоретичен анализ на
граничното напрегнато и деформирано състояние, крайните изводи и ще се акцентира върху
практическите методи за оценка на граничната носеща способност.
7.2

Фази на напрегнато състояние в почвата при действието на нарастващ товар

Нека на повърхността на терена, върху земната основа, чрез корав печат с ограничени размери
се предава нарастващ товар, като едновременно с това се измерва слягането. Ще разгледаме
механичните процеси, които настъпват в земната основа при това натоварване. Те са по-сложни от
напрегнатото и деформирано състояние при компресионния опит, където в условията на компресия
(няма странично разширение), за деформациите преимуществено значение имат нормалните
напрежения.
Под действието на натоварване върху ограничена площ, във всяка точка от почвения масив ще
се формират както нормални, така и тангенциални напрежения. Когато техните стойности
достигнат стойности, излизащи от обхвата на тангентата към окръжностите на Mohr се
предизвикват движения в скелета. При това състояние, деформациите ще бъдат не само затихващи
(следствие уплътняването), но и незатихващи. След определена стойност могат да преминат в
пластично течение, съпроводено с изтласкване на почвата, слягания и загуба на проектно
положение на фундамента.
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Фигура 7.2 Зависимост на деформациите от натоварването при действие на корава
плоскост
На Фигура 7.2 е показана типична зависимост на деформациите на почвата при действието на
местно натоварване, приложено на стъпала. Ако стъпалата на натоварване са малки и почвата е
свързана, то първите участъци на кривата ще бъдат почти хоризонтални, до преодоляване на т.н.
структурна якост на почвата (qstr). Тези деформации са близки до еластичните и след
разтоварване възстановяват част от стойността си.
При следващите стъпала (или даже при първото стъпало след преодоляване на структурната
якост) (qstr<q<qkr), ще започне уплътняване на почвата, т.е. намаляване на обема на порите в някои
области под повърхността на натоварването. Този процес продължава до определена големина на
външното натоварване, при което почвата става по-здрава и оказва по-голямо съпротивление на
външните сили.
Първа фаза, наречена фаза на уплътняването, се приема като благоприятна за
строителството, защото почвата става по-компактна, по-здрава, т.е. получава се по-плътна
структура и с течение на времето скоростта на деформациите ще намалява. Във фазата на
уплътняване, зависимостта напрежения-деформации (участъка I), може да се приеме като линейна.
Уплътняването на почвата може да продължи няколко стъпала до натоварването, наречено
“начално критично натоварване” или “критично ръбово напрежение” (qkr). Това натоварване
зависи от вида и механичните свойства на почвата и с него приключва фазата на уплътняване.
При по-нататъшно увеличаване на натоварването (q>qkr) (Фигура 7.2 г), тангенциалните
напрежения се концентрират под ръбовете на плоскостта и в определени зони те могат да
преодолеят съпротивлението на срязване на почвата (τa>τmax). Образуват се зони (пластични зони),
при които е превишена якостта на срязване. При това състояние почвата все още поема външно
натоварване, защото, пластичните зони са с ограничени размери и се намират в условия на
компресия. Втората фаза на напрегнато състояние, започваща след превишаване на qkr се нарича
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фаза на преместванията (участъка II). При нея зависимостта напрежения- деформации е
нелинейна.
При по-нататъшно увеличаване на натоварването, в зависимост от граничните условия,
втората фаза може да премине в прогресиращо течение, при което се получава изтласкване на
почвата, пропадане или други недопустими деформации на земната основа.
Още в края на фазата на уплътняване (I на Фигура 7.2), под плоскостта започва образуването
на кораво ядро, съставено от частици, които не се преместват. С увеличаване на натоварването,
ядрото размества почвата в страни и предизвиква значителни вертикални движения (слягания) на
плоскостта. Опитно е доказано, че размерите на това ядро се увеличават с увеличаване на
натоварването. Неговите максимални размери се получават при достигане на максималната носеща
способност на земната основа, след което то остава постоянно. Опитите показват, че около ядрото
се образуват допълнителни пластични области (пунктираната линия на Фигура 7.2), които изменят
своето положение, като че ли търсят слабите места в почвата, а в същото време, коравото ядро,
оставайки неизменно, потъва в почвата.
При достигане на граничната носеща способност на земната основа, странични премествания
на почвения масив, се образуват непрекъснати плъзгателни повърхнини и най-малкото
надвишаване на натоварването ще доведе до загуба на устойчивост.
Следователно, при изследване на граничното напрегнато състояние на почвата от значение са
два вида натоварвания:
• qkr - начално критично натоварване, при което започва образуването на пластични зони;
нарича се още критично ръбово напрежение или абсолютно безопасно натоварване; неговото
определяне е задача от т.н. относителна устойчивост на земната основа, за решаването на
която се използват уравненията на теорията на линейно-деформируемите среди;
• Rult - гранична носеща способност на земната основа, чието надвишаване довежда до
разрушаване на масива под товара; определянето на това натоварване е задача на общата
устойчивост на почвите, при което се използват уравненията на теорията на граничното
равновесие.

Фигура 7.3 Влияние на дълбочината на фундиране върху формата на пластичните зони
Формата на плъзгателните повърхнини, получени при достигане на граничната носеща
способност на почвата зависи от граничните условия и главно от дълбочината на фундиране. Това
влияние е илюстрирано на Фигура 7.3.
1. При плитко заложени фундаменти (D/b<0,5) e характерно изтласкване на почвата.
2. При фундаменти с по-голяма дълбочина (D=0,5b÷2b), също се наблюдава изтласкване на
почвата, но плъзгателните повърхнини имат S-образно очертание.
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3. При дълбоко заложени фундаменти (D=2b÷4b), при достигане на граничната носеща
способност не се наблюдава изтласкване на почвата, но пластичните зони достигат основната
плоскост на фундамента, деформирайки почвата в страни от него.
4. При много дълбоко заложени фундаменти (D>4b), при достигане на граничната носеща
способност, обикновено се наблюдава пропадане (бързо протичащо местно слягане0.
Интересно е да се отбележи, че при големи слягания или пропадания, земната основа под
единичен фундамент, ако не се разруши, достига до ново равновесно състояние (но при нови
гранични условия). Независимо от това, такива натоварвания са недопустими за съоръженията.
Още един факт е от значение: деформациите на уплътняване са затихващи, докато във фазата на
преместванията са незатихващи.
7.2.1

Уравнения на граничното равновесие за свързани и несвързани почви

Като се използва окръжността на Mohr (Фигура 7.4), условието за гранично равновесие може
да бъде записано във функция на главните нормални напрежения.
7.1
1   3
 sin  - за свързани почви,
 1   3  2 pe
7.2
1   3
- за несвързани почви,
 sin 
1   3
Горните уравнения, след известни преобразования могат да бъдат представени в друг вид.
7.3
 3  pe 1  sin 
- за свързани почви,


 1  pe 1  sin 
 3 1  sin 
- за несвързани почви,

 1 1  sin 

7.4

По нататък, като се използват известни тригонометрични зависимости:

 3  pe
 
 tg 2 (  ) - за свързани почви,
 1  pe
4 2

3
 
 tg 2 (  ) - за несвързани почви,
1
4 2

7.5
7.6

Горните уравнения се използват за дефиниране на активен и пасивен земен натиск, съгласно
теорията на Rankine. Условието за гранично равновесие в равнинния случай може да се изрази и
чрез нормалните напрежения σy (хоризонтално) и σz (вертикално). Използва се зависимостта
7.7
 
 

 1, 2 

z

y

2

 (

z

)   z2, y

y 2

2

Като заместим в условието за гранично равновесие, получаваме
( z   y ) 2  4. zy2
 sin 2  - за свързани
2
( z   y  2.c. cot g )

( z   y ) 2  4. zy2
( z   y ) 2

 sin 2  - за несвързани

7.8
7.9

В този вид условията за гранично равновесие се използват при решаване на задачи от обща
устойчивост на земната основа.
гр. София, 2015 г.

Страница 160/240

7.2.2

Носеща способност при идеално свързани почви

Определянето на условията на граничното равновесие използва условието за якостта на
срязване на Coulomb за свързани почви;
7.10
=tg+c

Този израз и схемата на разрушение с цилиндрична форма на земната основа удобно могат да
се използват за определяне на носещата способност. В графичното представяне на
ососиметричното напрегнато състояние с окръжностите на Mohr се определят основните параметри
на критерия за разрушение (Фигура 7.4).
7.11



2

 1   3  tg  45    2c  tg  45  
2
2



Фигура 7.4 Схема на напреженията при определяне на носещата способност

Това уравнение отчита условието за равновесие по вертикална равнина OY - 3,1=1,2.
С използване на означенията на Фигура 7.4, при идеално свързани почви (следва
tg(45+ tg2(45+ При натоварване върху двата блока (първи и втори) 1,2 =q=D, за блок
2 се получава опростен запис за носещата способност на земната основа
7.12





 1, 2   3,1  q  tg 2  45    2c  tg  45    D  2c
2
2



Използвайки израза 3,1=1,2 за блок 1 се получава носещата способност при идеално свързани
почви.
7.13
  q    2c  (D  2c )  2c
1,1
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От 7.13 могат да се направят няколко важни извода:
 Минимална стойност на D при коефициент на сигурност SF =1 e Dmin ≥ 4c/γ;
 Критична дълбочина на изкопа при глини, която не води до разрушение;
 Носещата способност може да определи от уравнение 7.13.
С означенията на фигурата се отчита възможността за ротация с център т. О (Фигура 7.4) и
формиране на моментово условие за равновесие по отношение на т. О се получава израза

 a  0.65. max  0,65.(a / g ). .H   r ( z  H ).rd
BB
qB  B
qult
 c B 2 
0
2
2

7.14
7.15

След обработка на израза 7.15 се получава носещата способност (Frolicht) на идеално свързани
почви

qult  2c  D

7.16

Фигура 7.5 Схема за определяне на носещата способност при почви с кохезия и триене

7.2.3

Носеща способност при почви с триене и кохезия

При материали с кохезия и триене (≠и c≠0), коефициентите на активен и пасивен натиск от
изрази 7.5 се получават

k a  tg 2 45   / 2) 
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k p  tg 2 45   / 2) 

7.18

С определяне на размера на повърхнините dg=0.5B tg a (a=45+ и ag = 0.5B/(cos a)
може да се получи израз (Jumikis&Davidson) за силата Pp
H
7.19
Pp   (z  q)tg 2 ( 45   / 2)  2ctg ( 45   / 2) z





0

Като се използва израза 7.17, замести се в 7.19 с интегриране на дълбочина се получава:

Pp 

H 2
k p  qHk p  2cH k p
2

7.20

Чрез сумата на силите във вертикално направление (∑Fv=0) получаваме израза на носещата
способност на основата под плоскостта на натоварване qult.

qult

7.21

Pp
B
BH

 cA cos p 
0
2
2 2
sin  p cos 

Със замесване на дължините на отсечките „dg“ и „ag“ както е показано на Фигура 7.5

qult  cN c  qN q  BN 

7.3

7.22

Определяне на граничното натоварване върху земната основа

Граничното натоварване, което се поема от земната основа, е важен параметър за
оразмеряване на конструкциите. Граничното натоварване следва да се разглежда като недопустимо
за съоръжението. То съответства на пълно изчерпване на носещата способност на почвата, развитие
на зони, в които се наблюдава разрушение на скелета, частично или изцяло под фундамента. Тези
процеси могат да се съпътстват от образуване на кораво еластично ядро (при корави фундаменти)
следствие от уплътнението на част от масива. Развитието на надлъжните и напречни деформации
на земната основа и изтласкването на почвата в страни от фундамента са неотменни физически
установими ефекти.
Съвместното решаване на диференциалните уравнения на равновесието с уравнението на
граничното равновесие позволява да се намери математическа формула за очертанията на
плъзгателните повърхнини, чието използване дава възможност с достатъчна за практиката точност
да се определи граничното натоварване, съответстващо на достигнатата максимална гранична
носеща способност на земната основа. В литературата се посочват два основни подхода за решение
на тази задача - първият се основава на определени предпоставки на критерия на разрушение на
Mohr (решенията на Prandtl, Соколовский), а вторият използва основните изводите на W. Rankine за
минималното и максимално напрегнато състояние (Terzaghi, Березанцев и др.).
7.3.1

Определяне на граничното натоварване върху земната основа- решение на L. Prandtl

Важен проблем на фундирането е изчисляването на максималното натоварване
(носимоспособност) на фундаментните ивици, т.е. много дълга основа на постоянна ширина,
разположена на определена дълбочина под повърхността на почвата. Влиянието на дълбочината на
фундиране се отчита чрез допълнителния геоложки товар.
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За най-простия случай на ивица с безкрайна дължина с безтегловна почва (=0), първите
анализи са направени от Prandtl [39], виж Фигура 7.6.

Фигура 7.6 Модел за определяне на носещата способност на Prandtl
Приема се предположението, че на повърхността условията отговарят на условията за
равновесие и разрушението настъпва при достигане на критерия на Mohr-Coulomb. В целия този
регион (зони I, II и III) на почвата се достига граничното напрегнато и деформирано състояние.
Този анализ е пряко обобщение на проблема на ивичен товар, разположен на повърхността на
почвения материал. Но може да се използва, за да се представи ефекта на фундамент (г),
разположен на дълбочина под повърхността на почвата. В този случай q=t, a  е обемното тегло на
почвата.
Решението на Prandtl няма да бъде представено в подробности.
Интерес представляват трите разглеждани в това решение зони (Фигура 7.6). В зона I
хоризонталните напрежения са по-големи от вертикалните, които са равни на геоложкия товар q.
Тези хоризонтални напрежения, създаващи се от вертикалното натоварване q, са равни на
пасивния натиск. В зона III вертикалните нормални напрежения трябва да са най-големите, а
хоризонталните да са резултат от неизвестното натоварване, което е предадено на основата с
фундамента.
Преходът се формира от клиновидната форма Зона II (активен клин на Prandtl), която е
оградена долу с логаритмична спирала.
Резултатът от този анализ се представя с израза
7.23
qult = cNc+tNq
коефициентите Nc и Nq са бездименсионни и се определят от изразите:
1  sin 
exp( tan  )
1  sin 
1
N c  ( N q  1)
tan 

7.24

Nq 

7.25

При това решение е получен израза за неизвестното натоварване qult, при което се получава
разрушение в земната основа. Формулата на Prandtl е разширена от Keverling Buisman, Caquot,
Terzaghi, Brinch Hansen в различни периоди. Пълната формула е написана под формата:
qult = c Nc + t Nq + 0,5 B N

7.26

стойностите на коефициентите на носеща способност са представени в Таблица 7.1.
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Таблица 7.1 Коефициент за носеща способност от решение на Prandtl

7.3.2

f

Nc

Nq

Ng

f

Nc

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

5,142
5,379
5,632
5,900
6,185
6,489
6,813
7,158
7,527
7,922
8,345
8,798
9,285
9,807
10,370
10,977
11,631
12,338
13,104
13,934
14,835

1,000
1,094
1,197
1,309
1,433
1,568
1,716
1,879
2,058
2,255
2,471
2,710
2,974
3,264
3,586
3,941
4,335
4,772
5,258
5,798
6,399

0,000
0,003
0,014
0,032
0,060
0,099
0,151
0,216
0,297
0,397
0,519
0,665
0,839
1,045
1,289
1,576
1,913
2,307
2,767
3,304
3,930

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

14,835
15,815
16,833
18,049
19,324
20,721
22,254
23,942
25,803
27,860
30,140
32,671
35,490
38,638
42,164
46,124
50,586
55,630
61,352
67,867
75,313

Nq

Ng

6,399
3,930
7,071
4,661
7,821
5,512
8,661
6,504
9,603
7,661
10,662
9,011
11,854 10,558
13,199 12,432
14,720 14,590
16,443 17,121
18,401 20,093
20,631 23,591
23,177 27,715
26,092 32,590
29,440 38,366
33,296 45,228
37,753 53,404
42,920 63,178
48,933 74,899
55,957 89,007
64,195 106,054

Модел за определяне на носещата способност на K.Terzaghi

K.Terzaghi предлага формула за намиране на критичното напрежение под ивични фундаменти
със суперпониране на ефекта на различни фактори [52], [53]. Основно са приети бездименсионни
коефициенти Nq, Ng, Nc във функция само на ъгъла на вътрешно триене на почвата. С тях поотделно
се умножават кохезията, страничния товар q и широчината на фундамента В. Така композирана,
формулата на Terzaghi става основна в световната литература и практика. Определянето на
взаимодействието се основава на предложения от Prandtl модел (Фигура 7.7), като силите с които
взаимодействат трите зони се описват с решенията на Rankine.
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Фигура 7.7 Модел за определяне на носещата способност на Terzaghi
Зона III e уплътнена и несвиваема и нейните деформации са равни на тези на фундамента.
Ядрото притиска бедрата в страни и ги привежда в гранично равновесие, процесът приключва с
изтласкване на пластичните зони в страни. Общият вид на формулата за граничната носеща
способност на земната основа при равномерно разпределен ивичен вертикален товар има вида:
qult = c Nc + t Nq + 0,5 B N

7.27

Бездименсионните коефициенти Nq, Ng, Nc са същите, определени от решението на Prandtl.
Доразвитието на зависимостта преминава с добавки на редица фактори, отчитащи коравината
на земната основа, формата на фундамента, дълбочината на фундиране, наклона на натоварването.
Освен Terzaghi, предложения за отчитане на тези допълнителни фактори са направени от Mayerhof
и Vesic. Най-удобни за практическо приложение са предложените от Brinch Hansen, коригиращи
коефициенти, които обединяват предишните изследвания.
За водонаситени глинести почви първоначалното натоварване представя условия, в които  =
0, а коефициентите Nc = 5.14, N  = 0 и Nq = 1, при което горното уравнение се опростява във вида:
qult = 5.14 c + 0,5 B

7.28

По-обосновано е предложението на Vesic, с което носещата способност на земната основа се
коригира с коравинен индекс. Той предлага да се въведе индекс на коравината на почвата (Ir), който
се явява относителна оценка на деформационните свойства на почвата:
7.29
Еb
G
Ir 

c   ' v tg 2(1   )( c   ' v tg )
където: G - модул на срязване на почвата;
’v - ефективно вертикално напрежение на дълбочина, отговаряща на B/2 под
основната плоскост на фундамента;
- ъгъл на вътрешно триене на почвата;
Еb - модул на обща деформация на почвата;
 - коефициент на Poisson.
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Индексът на коравина (Ir) се сравнява с критичния индекс (Ir,cr), определен по емпиричната
зависимост
7.30
Ir,cr=0.5 еxp{[3.30-0.45 (B/L)].cotg(/4-/2)}
Когато реалният индекс на коравина (Ir) е по-малък от критичния (Ir,cr), то в общата формула
се прилагат допълнителни коефициенти (r N за да модифицират основните събираеми в общата
формула. Стойностите на тези коефициенти могат да бъдат представени и в графична форма и
израза за граничната носеща способност на земната основа е:
qult = c Nc . + t Nq + 0,5 B N r

7.31

B
r  1  0,25 log , където k=2
k

7.32



За коефициента N са били направени предложения на основата на теоретичен анализ или
експериментални изследвания и е предложена зависимостта:
N = 2(Nq − 1) tan 

7.33

Тази зависимост отразява равновесието на силите във всяка една от трите зони.
При наличие на наклон на натоварването до известна степен се променя зоната под
фундамента, в която се развива напрегнатото и деформирано състояние. В случай на наклонено
натоварване (Mayerhof), т.е. натоварването се изразява с вертикална и хоризонтална компоненти,
виж Фигура 7.8, носещата способност е значително намалена и максималната хоризонтална сила
Hmax е равна на:
7.34
Hmax = c + R tan
Безразмерните коефициенти за отчитане на това влияние са:
7.35
ic = 1 – H /(c + R tan )
2
iq = i c
i = i3c

Фигура 7.8 Параметри за определяне на коефициенти i
Ако формата на основната плоскост на фундамента не е безкрайно дълга ивица, а правоъгълна
плоскост с ширина B и дължина L, обичайните фактори за корекция на носещата способност на
земната основа са отново серия от бездименсионни коефициенти.
В този момент няма международно споразумение за точните стойности на тези фактори за
корекция. Някои автори предпочитат да вземат квадрат (когато B/L=1) и при този случай за всички
стойности на  да се използват коефициентите с по-различни стойности за факторите 0,2 и 0,3.
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Може да се отбележи, че за B/L = 0 (ивичен фундамент), формулите дават стойност на
коефициента 1, които са в съгласие с основните резултати за безкрайна ивица. Някои от
аргументите за по-големите от 1 стойности на коефициентите sc и sq са резултат от наблюдения в
поведението на почвата около товарната плоскост. Тези наблюдения подсказват, че част от масива
извън обхвата на товарната плоскост също се деформира, а това води до завишаване на носещата
способност.
Коефициентът s е по-малък от 1, защото изпитванията са показали, че за правоъгълна плоча,
положена в пясък, плъзгателната повърхнина е по-плитка от случая на ивична основа, при която
плъзгателната повърхнина по-дълбока.
Безразмерните коефициенти, които отчитат формата на фундаментната плоскост се определят
от изразите:
sc = 1 + 0.2 B /L
sq = 1 + sin  B/L
s = 1 − 0.3 B/L
7.3.3

7.36

Определяне на граничното натоварване върху земната основа- решение на Brinch
Hansen

Предложена е разширена формула за определяне на носещата способност с експериментално
проверени коефициенти. Тези зависимости са получени от група изследователи [53], [56] и се
предлагат от системата за проектиране Еврокод [60].
Изчислителната носеща способност може да бъде определена с израза при пояснителна схема,
представена на:
7.37
qult = c'Ncbcscic.gc+ q'Nqbqsqiq . gq + 0,5 'B'Nbsi . g
* формула с корекция на дълбочината чрез коефициенти – gc, gq, g

Фигура 7.9 Параметри за определяне на носещата способност
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В схемата за изследване на носещата способност на земната основа се използват серия
бездименсионни коефициенти. Техните стойности са дадени със зависимости 7.38, 7.39, 7.40, 7.41,
7.42 и 7.43.
Nq = e .tg'.tg 2(45°+ 'd /2)
Nc = (Nq - 1).ctg 'd
N = 2.(Nq - 1).tg 'd

7.38

където   '/2 (грапава основа или при директно полагане на бетона върху земната основа), a
натоварването над основната плоскост на фундамента е равно наq = D.d’.
Влиянието на наклона на основата на фундамента се отчита с коефициенти на наклона на
основната плоскост:
7.39
bq = b = (1 – tg  .tg 'd )
bc = b q 

(1 - b q )
(N c tg  ' d )

Влияние на формата на фундамента при L = B:
7.40
sq = 1 + sin 'd - за квадратна и кръгла форма
s = 0,7 - за квадратна и кръгла форма
sc = (sqNq -1)/(Nq – 1) - за правоъгълна, квадратна и кръгла форма
Влияние на наклона на главния вектор [33], като означенията са като на Фигура 7.9, а L = L 2eL и B = B - 2eB ; m = mL = [2 + (L' / B' )]/[1 + (L' / B' ] - когато Q действа по направление на L'
7.41
iq = [1 - V/(N + A'c'd ctg 'd)] m;
ic = iq - (1 - iq) /( Nctg 'd)
i = [1 - V/(N + A'c'dctg 'd)] m+1
Влиянието на дълбочината на фундиране се отчита с коефициенти g в зависимост от
наличието на вътрешно триене:
7.42
при   0
D
D
g c  0.4 ; g q  1  2tg ' (1  sin  ' ) 2 ; D  B
B
B
D
D
g c  0.4 cot g ; g q  1  2tg ' (1  sin  ' ) 2 cot g ; D  B
B
B
g  1
при   0

7.43

D
D
; g q  1  2tg ' (1  sin  ' ) 2 ; D  B
B
B
D
D
g c  1  0.4 cot g ; g q  1  2tg ' (1  sin  ' ) 2 cot g ; D  B
B
B
g  1
Препоръчва се тази зависимост да се използва при дренирани условия. В недренирани условия
Brinch Hansen препоръчва да се използва следното уравнение:
g c  1  0 .4

qult = c Nc . (1+sc+gc+ic)+q
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Предложените в горните точки методи и подходи за определяне на носещата способност на
земната основа представят последователност от решения и емпирични зависимости, установени в
годините. При по-нататъшно увеличаване на натоварването, в зависимост от граничните условия,
втората фаза може да премине в прогресиращо течение, при което се получава изтласкване на
почвата, пропадане или други недопустими деформации на земната основа.
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8

ОБЩА УСТОЙЧИВОСТ НА ПОЧВЕН МАСИВ

Общата устойчивост на почвени масиви е една от най-често прилаганите в практиката задачи,
с която се прави оценка на потенциалното разрушение. Общата устойчивост е една задача, която
изисква надеждна оценка на серия от фактори като:
 Геометрични особености и мащаб на разглеждане;
 Физични свойства и промяната им във времето;
 Механични свойства и взаимовръзки между тях;
 Силови фактори на средата – сили от геоложки, климатичен и антропогенен произход.
Решаването на тази задача преминава през множество различни теоретични и инженерни
решения, развили се в последните 250 г. В най-общ план тези решения могат да бъдат разделени на
две групи:
 Анализи, базирани на изследване на напрегнатото и деформирано състояние;
 Инженерни (практически) подходи.
Към първата група могат да се причислят всички решения за почви - на Rankine, Bousinesq,
Prager, Duncan и Cheng и всички изследователи, предложили модели за описание на дисперсната
среда. Важни особености на тези решения произтичат от сегашните възможности за описание на
напрегнатото и деформирано състояние с предпоставките за хомогенност и изотропност. Известен
е факта, че почвените масиви, формирани от дисперсни материали, са резултат от протичащи серии
процеси като седиментация, уплътняване и редица диагенетични намеси, които променят както
структурата, така и целостта им.
Втората група, която тук е наречена инженерни методи, използва редица предпоставки от
геометричен, силов и напрежено-деформационен характер.
В настоящата глава са разгледани една малка част от известните в литературата теоретични и
инженерни подходи. Основната цел на това представяне е да се подчертаят техните особености, с
което да се определят предимствата и недостатъците на едните и другите и да се даде възможност
за паралелно прилагане на двете групи. Сравнителното прилагане на двете групи методи служи за
надеждна инженерна оценка на резултатите с цел очертаване на обхвата на достоверност на
методите.
8.1

Метод с оценка на напрегнатото състояние

8.1.1

Вертикален откос от идеално свързан материал

Един добре познат и важен проблем на почвената механика е случая на вертикален откос от
идеално свързан материал (=0), Фигура 8.1.
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Фигура 8.1 Схема на вертикален откос
Проблемът се разглежда като с решението се определят най-малката и най-голямата височина
на склона. За идеално свързан материал с обемна недефомируемост и постоянни стойности на
кохезията c и обемно тегло , решението на тази задача произтича от условията на равновесие както
следва:
8.1
 z 

0
x
z
  z

  0
x
z

Простата система уравнения може да се разглежда с модел на откоса, представен от три зони.
При взаимодействието на зоните, нормалните напрежения са успоредни на разделящите ги
повърхнини и в случая не се развива гранично равновесие. Граничните условия се дефинират при
предпоставките нормалните и тангенциалните напрежения по границите да са равни на нула и
състоянието се представя с изразите и зоните на Фигура 8.1.
Това поле може да се изгражда, като се предположи, че в цялото поле срязващите напрежения
xz = 0. При предпоставянето на това условие следва, че и хоризонталните тангенциални
напрежения са равни на нула. С цел да се удовлетворят условията следва, че за вертикалния откос
хоризонталното нормално напрежение x е равно на нула. Изразите за вертикалните нормални
напрежения Z следват непосредствено от уравнението за вертикално равновесие чрез поставяне 
= 0, както и с помощта на граничните условия на повърхността на почвата.
Изразите за хоризонталните напрежения x в зони II и III могат да бъдат избрани произволно, но те
трябва да бъдат постоянно в х-направление (за да отговарят на условието за хоризонтално
равновесие). В този случай, естествено е възможно да се получи максималната стойност на
срязващото напрежение. С избора x= z окръжностите на Mohr в зона II, в долната лява част,
намаляват до точка. Това изглежда да е много привлекателен извод, но в долната част на зона III
разликата в стойностите на напреженията x и Z е голяма и равна на:
8.2
z - x = H
В този случай вертикалните и хоризонтални напрежения са главни защото  = 0. Тогава
критерият на Mohr –Coulomb e
8.3
x - Z ≤ 2c
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При това условие, най-голямата стойност на x - Z  се разполага в долната дясна част на
зона I и следователно критичната стойност за височината h=2c/От тук основният извод е
8.4
Hс ≥ 2c/
В литературата на механика на почвата може да се намерят някои по-високи стойности за
долната граница въз основа на по-сложни напреженови области. De Josselin de Jong (1965) и
Heyman (1973) са получили следните зависимости
8.5
Hс ≥ 2,82 c/
Друга голяма стойност за височината на откоса е получена от Pastor (1978) и е равна на
8.6
Hс ≥ 3,64 c/
Горната граница може да се намери, като се търси механизъм, състоящ се от една равнинна
повърхност на плъзгане, под ъгъл  представена на Фигура 8.2. Теглото на клина, разположен над
плъзгателна повърхнина е:
8.7
W= 0.5 H2 tan 
и от условието за равновесие на силите в направление, съвпадащо с плъзгателната повърхнина
се получава:
8.8
T = W cos  = 0.5 H2 sin . = cH/cos 
За височината на устойчивия (безопасен) откос се получава израза:
8.9
4c 1
H

 sin 2

Фигура 8.2 Схема на изследване на вертикален откос с равнинна плъзгателна
повърхнина
Критичната плъзгателна повърхнина се получава когато височината е минимална и тогава  =
45°, от където се получава
8.10
Hс ≤ 4c/
Чрез използване на решението на Fellenius е опредена най-нискостоящата горна граница на
височината на откоса Hс ≤ 3,83 c/и тогава в заключение може да се запише неравенството:
8.11

3,83 c/ ≥ Hс ≥ 3,64 c/
8.1.2

Числов пример при едноблоков модел
Първият модел на изследване се базира на равнинна плъзгателна повърхнина (Фигура 8.3).
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Фигура 8.3 Схема на силите при оценка на устойчивостта на едноблоков модел

Означенията в този модел са както следва:
Gd - изчислителна стойност на силата на тежестта на блока в двете разновидности Gd,inf и Gd,sup;
FG,n,d - изчислителна стойност на силата на тежестта на блока, резултат от Gd,inf ;
FG,t,d - изчислителна стойност на силата на тежестта на блока, резултат от Gd,sup;
Fc,d - изчислителна стойност на силата в повърхнината на разрушение, резултат от ефективната
кохезията c;
Ffr, d - изчислителна стойност на силата на триене на блока резултат от Gfr,d,inf
AEd - изчислителна стойност на квазистатичната инерционна сила от сеизмично въздействие и
Gfr,d,sup.
Основно двете групи сили (нормалният и тангентен ефект от въздействията) Еd се определят
от израза
8.12
Еd = FG,t,d + AEd . cos 
a съпротивлението се определя от израза:
8.13
Rd = (Ffr, d + Fc,d) / γRd= [ (FG,n,d AEd . sin  . tg ’ + c . L] /γRd
За хомогенен почвен масив със следните характеристични стойности на почвените параметри:
k,inf18kN/m k,sup20kN/m 
k' = 25 (deg)
ck' = 20 (kPa)
ъгълът на откоса 1:1, силите са както следва:
Gd,inf = 18. (L . cos-H)H / 2
Gd,sup = 20. (L . cos-H)H / 2
FG,n,d = Gd,inf . cos 18 . (L . cos-H)H / 2 . cos ;
Ffr,d = (Gd,inf . cos AEdsin tg ’ = (18 . (L . cos-H)H / 2 . cosAEdsin tg 25;
FG,t,d = Gd,sup . sin 20 . (L . cos-H)H / 2 . sin 
3

3

AEd = Gd,sup . 0,5 . . S,
Където означенията са съгласно т. 4.1.3.3 на EN 1998-5:2003. При тези записи въздействията
се сумират с израза
Еd = FG,t,d  AEd . cos 
Rd = Ffr, d + Fc,d 
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След изразяване на коефициента на сигурност FS = RR,d / Eа.d и намиране на първата му
производна по  се определя меродавната FSmin. Това решение може да се развие с последователно
изменение на в интервала от min= до max = 45+/2. Решението в таблична форма е
представено в таблица Таблица 8.1.
Таблица 8.1 Изследване на устойчивостта на откос с едноблоков модел
Величина
Характеристична стойност на обемното тегло
Характеристична стойност на обемното тегло
Ъгъл на вътрешно триене
Кохезия
Височина на откоса
Дължина на плъзгателната повърхност
Ъгъл на откоса
Ъгъл на плъзгателна повърхнина
Изчислителна стойност на силата на тежестта на
блока
Изчислителна стойност на силата на тежестта на
блока резултат от Gd,inf
Изчислителна стойност на силата на триене на
блока
Изчислителна стойност на силата на тежестта на
блока резултат от Gd,sup
Сеизмично ускорение
Изчислителна стойност на квазистатичната
инерционна сила от сеизмично въздействие и
Gd,sup

8.2

Означение
γk,inf
γk,sup
φk'
c'
H
L

Мярка

1

2

3

4

5

y
Gd,inf
Gd,sup

kN/m3
kN/m3
deg
kPa
m
m
deg
deg
kN
kN

18
21
30
5
3,5
8,3
45
25
126
147

18
21
30
5
3,5
7
45
30
81
94

18
21
30
5
3,5
7
45
32
66
77

18
21
30
5
3,5
6
45
35
47
55

18
21
30
5
3,5
6
45
37,5
33
39

FG,n,d

kN

114

70

56

39

27

Ffr,d

kN

61

36

29

20

13

FG,t,d

kN

62

47

41

32

24

a
S

-

0,3
1

0,3
1

0,3
1

0,3
1

0,3
1

АEd

kN

22

14

12

8

6

Ed
γRd
Rd
FS

kN

82
1,1
93
1,128

kN
-

59
51
38
28
1,1
1,1
1,1
1,1
65
56
46
38
1,092 1,109 1,187 1,345

Инженерни методи за изследване общата устойчивост на почвен масив

В тази част са представени методи за оценка на разрушението на почвения масив с използване
на серия предпоставки, който опростяват цялостните решения. Това е основната причина, поради
която тези методи тук са наречени “инженерни методи”. За всички тях е характерна една обща
черта – предварителният подбор на геометричен и силов модел. Това означава, че началото на едно
такова изследване започва от подбор на геометричен и силов модел.
Изхождайки от тази гледна точка, методите в тази част могат да се класифицират по серия
признаци и на първо място са геометричните:
 Методи с кръговоцилиндрична форма на потенциалната плъзгателна повърхнина;
 Полигонална форма на потенциалната плъзгателна повърхнина;
 Сложна функция на формата на потенциалната плъзгателна повърхнина, диктувана от
напрегнатото и деформирано състояние.
Тези методи могат да се използват за изследване на устойчивостта на поведението на скалните
масиви, които са в устойчиво състояние (не се наблюдават разрушения и движения) и за такива, с
вече развити процеси на движение.
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При този подход обичайно се използва и изследва коефициента на сигурност (определяне на
SFmin), който изразява отношението на всички задържащи към всички активни сили, предизвикващи
механизма на разрушение. Това означава, че оценката се основа единствено на силовото
разпределение. Повърхнината (кръг, полигон, елипса, експонента и др.), която дава най-малката
стойност на коефициента на сигурност се смята за критична. Един от важните недостатъци на тези
методи е ограничената им възможност за прогнозиране на преместванията.
8.2.1

Методи с кръгова плъзгателна повърхнина

Съществуването на множество методи (разработени от Fellenius, Taylor, Bishop, MorgensternPrice, Spencer, Janbu), само по себе си показва, че никой от тях не описва достатъчно точно
равновесието на силите. Резултатите трябва винаги да бъдат третирани с особено внимание по
отношение на валидността на моделните предпоставки във всеки конкретен случай.
Процедурата на методите използва познат подход с дискретизация на почвената среда, като по
този начин детайлно се описват геометричните особености (топография, стратиграфски
особености, хидрогеоложки условия и др.), силовите особености (големина, направление и
приложна точка) и с подходящо инженерно удобство се съставят условията за оценка на
коефициента на сигурност. Подвижната част на почвения масив е разделена (дискретизирана) с
вертикални граници на сектори. Върху всеки един от тях действа система сили, които са продукт на
силата им на тежестта и други действащи върху масива сили (хидродинамичен натиск, сеизмични
сили и др.).
В настоящата точка тези методи се разглеждат в хронологичен ред по отношение на
публикуването им, при който всеки един от авторите им внася добавки и създава условия за поточно прогнозиране на процеса.
С прилагането на методите се формулира границата (плъзгателната повърхнина) между двете
части (подвижна и неподвижна)от почвения масив. Тези две части се разглеждат като такива с
потенциална или реализирана (активни свлачища) възможност за взаимно движение. Основните
предпоставки на всички представени тук методи са:
Материалите в зона А над плъзгателната повърхнина са недеформируеми, не се отчита
работната диаграма на материала (връзката между напрежения и деформации), не се променя
съотношението на фазите в дисперсната среда и промяна на силите в етапа на дограничните
деформации;
Плъзгателната повърхнина е с постоянна, предварително подбрана форма, като определяща за
оценката е тази с най-малък коефициент на сигурност;
Моделните анализи са равнинни, които при използвания подход на дискретизация и във
второто хоризонтално направление могат да дадат представа и за пространствената устойчивост.
Като цяло подвижната част на почвения масив взаимодейства с неподвижната част, като
силите са функция на характеристиките на материала и до известна степен на неговото състояние;
Почвения масив под плъзгателната повърхнина е недеформируем и се намира в догранично
напрегнато състояние (не се очаква разрушение в него).
За повърхнината на разрушение (плъзгателна повърхнина) се очаква тангенциалните
(срязващи) напрежения да имат стойности, по-малки от якостта на срязване. Въз основа на това с
използване на означенията на Фигура 8.4 могат да се запишат следни основни изрази:
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Фигура 8.4 Схема на кръгова повърхнина с дискретизация на движещата се част на
масива
 <max=( c’+n’ tan’)

8.14

Това условие при използване на кръгово цилиндрична плъзгателна повърхнина с център на
ротация О може да се формира в моментово съотношение, което е удобно да се използва в случаите
на силови модели с приложна точка на силите, съвпадаща с центъра на тежестта на зона А. Записът
8.14 ще се трансформира в:
8.15
RLB  R(c'tg ' ) LB
Където: R е радиуса на кръговата плъзгателна повърхнина;
L е дължината на плъзгателната повърхнина;
B e ширината на равнинния модел, обикновено се приема 1 m.
Когато се приемат параметрите на почвата -  е обемното тегло на материала, H височина на
един сектор, b е ширината на един сектор от откоса. Изразът 8.15 се преобразува в:
8.16
RB( Hb) sin   RB  (c' l i  Hb cos tg ' )
След обработване на израза по отношение на SF (коефициент на сигурност) се получава:
SF 

RB (c' l  Hb cos tg ' ) М
RB( Hb) sin    M
i

st

1

8.17

dst

8.2.1.1 Метод на Fellenius
Това е метод за анализ с кръгова форма на плъзгателната повърхнина, при който се приема, че
няма сили на взаимодействие по вертикалните граници между секторите. Единствените сили,
действащи на всеки сектор (Фигура 8.4) са продукт на теглото и товари на повърхността на всеки
сектор.
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Фигура 8.5 Сили при методите на Fellenius (а), Fellenius (б), Bishop (в) и Morgenstern и
Price (г)
SF 

RB  (c' li  Hb  qb  cos tg ' )  М st
RB(  Hb  qb) sin  
M dst

1

8.18

Коефициентът на сигурност се определяне от израза 8.16. За изследване на най-малката
стойност на коефициента на сигурност се разглеждат серия от повърхнини с различни радиуси и
центрове (Фигура 8.6).

Фигура 8.6 Процедура за определяне на SFmin
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8

8.2.1.2 Метод на Fellenius- Terzaghi
Методът на Fellenius е най-старият метод за анализ на устойчивост и се приема, че няма сили
на взаимодействие по вертикалните граници между секторите. Единствените останали сили,
действащи на всеки сектор (Фигура 8.4) са продукт на теглото и товарите на повърхността на всеки
сектор. В добавка на този подход K. Terzaghi добавя влиянието на ефективните напрежения. При
отчитане на влиянието на теглото на всеки сектор се получават изразите за променените
нормалните сили.
В редица случаи, склоновете могат да се окажат потопени във вода. Такива са склоновете и
откосите на язовирните стени или други насипи в близост до водни басейни. Както е известно,
обемното тегло на потопените участъци, в съответствие със закона на Архимед, се определя с
израза:
8.19
’=r - w =(1-n) (s -w)

r - обемно тегло на водонаситената почва; w - обемно тегло на водата; n - обем на порите;
s - специфично тегло на почвата.

При условие, че целият склон или откос е потопен, теглото на отделните сегменти ще се
определя с обемното тегло под вода G’=γ’Hb. Тогава коефициентът на сигурност ще се определя с
израза:
8.20
RB  (c' li   ' Hb cos tg ' )
М
SF 
 st  1(свързани )
RB(  r Hb) sin 
M dst
8.21
RB  ( ' Hb)tg ' )
М
SF 
 st  1(несвързанипочви )
RB(  r Hb)tg
M dst















Последният израз показва, че потопяването на склона при дрениращи материали, не оказва
влияние върху неговата устойчивост. При свързаните почви, коефициентът на сигурност се
повишава. Този факт, нагледно потвърждава наблюдаваната в практиката устойчивост на откоси
във водоеми без вълново движение и без движение на водата в коритото.
8.2.1.3 Метод на Bishop
В рамките на този метод се отчита силовото взаимодействие между отделните сектори. За
определяне на равновесието се използват две условия: M=0 и V=0. Със силите, показани на
Фигура 8.5 се определя коефициента на сигурност. От сумата на вертикалните сили се получава
зависимостта:

 r Hb 

(c' b / cos )   ' Hbcostg
sin   ' Hbcos2   0
SF

8.22

8.23
(c' bi   ' Hb  qbcostg ' ) 

RB


cos (1  costg / SF) 
SF  
RB( r Hb  qb) sin 
В случая се вижда, че уравнението се явява с нелинейна зависимост, съответно граничния
коефициент на сигурност може да бъде намерен по итерационен подход.
За почви в недренирани условия коефициента на сигурност придобива следния запис
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( cu bi ) 

 RB  cos  
М
SF 
 st  1
RB(   r Hb  qb) sin   M dst

8.24

8.2.1.4 Метод на Spencer и Morgenstern and Price (1965)
При метода на Morgenstern и Price се отчитат силите на триене по периферията:

E i sin  i  E i 1 sin  i 1  E  0

8.25

Чрез използване на моментовото уравнение с център, показан на Фигура 8.5, основните
уравнения за равновесно състояние, използвани и по двата метода:
8.26
N i  N i'  U i

Т i  N i' tan  'ci

Ni

bi
cos  i

tani ci bi

Wi sini  Fyi sini  Fxi cosi
FS FS cosi

8.27

8.28

 Ei 1 cos(i   i 1 )  Ei cos(i   i 1 )  0

bi
b
tan  i )  Ei 1 sin  i 1 i 
2
2
b
b
 Ei cos i .( z i  i tan  i )  Ei sin  i i  Mli  0
2
2
Ei 1 cos i 1 .( z i 1 

8.2.2

8.29

Влияния от хидродинамичен натиск

При наличие на филтрационен натиск при депресионно понижение, явяващ се следствие
разликата в нивата на почвените води, устойчивостта на склона се оказва в неблагоприятно
положение. Обикновено почвената вода дренира към откоса и създава филтрационен натиск, който
е по посока на свличането. Филтрацията на водата може да се опише със закона на Darcy, който
описва единствено ламинарно течение в напълно водонаситени почви. Методът е предложен от
Lambe и Whitman през 1969г. и предлага приемането на порния натиск и отчитането му като
въздействие по направление на плъзгателната повърхнина. В този случай се приема, че
аквапотенциалните линии са с вертикална ориентация.

Di   w .I .V   w Awi sin  i
Уравнението на Fellenius- Terzaghi би придобило следния вид:
RB(c' bi / cos )   ' H ' b   n Hbcos tg ' )  М st  1
SF 
RB( r H ' b   n Hb) sin 
M dst
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Фигура 8.7 Схема на силите при хидродинамичен натиск

8.2.2.1 Влияния от сеизмично въздействие
Сеизмично въздействие би следвало да се третира със съответния референтен период на
повтаряемост. В практиката се е наложил опростен метод за отчитане на сеизмичното въздействие
чрез приемане на въздействието като квазистатично. Приложната сила на въздействие е в центъра
на масата на всеки един от дискретизираните елементи. Следващите формули се позовават на
общите изисквания на европейските нормативи.
8.32
FH  0,5S .ST  gR  I . g.M
8.33
FV   FH 0.5 при  g /  vg  0,6
8.34
FV   FH 0.33 при  g /  vg  0,6
FH - псевдостатично въздействие в хоризонтално направление;
F v-псевдостатично въздействие във вертикално направление;
gR - максимално хоризонтално референтно ускорение на основната скала;
vgR  vgR - максимално вертикално референтно ускорение на основната скала;
g - земно ускорение;
M- маса на разглеждания елемент;
S- почвен коефициент, отчитащ вида на земните маси, намиращи се под повърхността;
ST- коефициент, отчитащ топографските особености според Приложение А на Еврокод 1998-5.
При псевдостатичния анализ и референтни ускорения, надвишаващи 0,15, трябва да се вземе
предвид възможността за намаляване на коравината на земното тяло вследствие на увеличен порен
натиск поради цикличното въздействие. Нарастването на порния натиск може да доведе до ефект,
наречен втечняване. Опасност от втечняване съществува предимно в мощни пластове от рохки с
или без глинест запълнител почви, намиращи се под нивото на почвените води (при условие, че
нивото на почвените води е в близост до повърхността). При наличието на изброените условия е
необходим допълнителен набор от геотехнически проучвания с цел изясняване на риска от
втечняване и предприемане мерки.
Всички методи за изследване на устойчивостта, с изключение на методите на Fellenius и
Fellenius- Terzaghi, са тежки за приложение с използване на опростени изчислителни процедури.
Особеностите, произтичащи от подбора на функцията на междусекторните сили на триене в
методите на Spencer, Morgenstern-Price, Janbu и др. изискват едновременно удовлетворяване на
повече от едно уравнение за равновесие. Тези методи в настоящия момент се прилагат с използване
на изчислителни софтуери.
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Таблица 8.2 Таблица с основните типове земна основа според класификацията на [61]
част 1
Тип земна основа
Скала или друг вид скални образования, включваща
най-много
5m
по-слаби
материали
под
повърхността
Пластове от много плътен пясък, чакъл или много
твърда глина, поне няколко десетки метри дебелина,
B
характеризиращи се с постепенно нарастване на
механичните характеристики в дълбочина
Дълбоки отложения от плътен или средно плътен
C пясък, чакъл или твърда глина с дълбочина от
няколко десетки до стотици метри
Отложения от слаби до средно плътни несвързани
почви (с или без слаби прослойки от свързани
D
почви) или предимно меки до твърди свързани
почви
Почвени профили от повърхностни алувиални
пластове с s на тип C или D и дълбочина, варираща
E
между 5 и 20 m, лежащи върху твърда основа с s
=800 m/s
Отложения, съставени – или включващи пласт с
дебелина най-малко 10 m – от меки глини/наноси с
S1
висок показател на пластичност (Pl > 40) и голямо
водно съдържание
Отложения от втечняващи се почви, от
S2 чувствителни глини или други почвени профили,
невключени в типове от А до Е или S1
A

s,30
[m/s]

NSPT

CU

[удари/30 cm]

[kPa]

>800

-

-

S

1
360800

>50

>250

180360

15-50

70250

<180

<15

<70

-

-

-

<100

-

10-20

-

-

-

8.3

Устойчивост на естествени склонове

8.3.1

Същност на проблема. Фактори, влияещи върху устойчивостта

1.2 (1.3
N.A.)
1.15 (1.3
N.A.)

1.35 (1.0
N.A.)
1.4 (1.2
N.A.)

Редица от разгледаните по-горе методи за оценка устойчивостта на почвените масиви важат
както за естествени, така и за изкуствени склонове. Очевидно, решаването на задачата за
устойчивостта на откосите на земнонасипните съоръжения е сравнително по-лесна, тъй като в
случая е известен почвения материал, чиито физико-механични характеристики могат да бъдат
определени, а така също е възможно контролирането на напрегнатото и деформирано състояние.
Тук главното е провеждането на защитни мерки, които биха предпазили насипа от въздействия,
предизвикващи нарушаване на устойчивостта.
Значително по-сложна е задачата за оценка степента на устойчивост на естествените склонове,
които се явяват околна среда, върху която в много случай строителството оказва вредно
въздействие. Наред с изучаване геоложкия строеж на склоновете, физико-механичните свойства на
почвите и скалите, от които са изградени, напрегнатото състояние на масива, е необходимо да се
прогнозира и въздействието на всички строително-монтажни работи и влиянието на строежа върху
устойчивостта по време на строителството и експлоатацията.
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В литературата, проблемата за устойчивостта на естествените склонове е известна под
наименованието теренни свлачища или свлачища.
Геоложките условия в нашата страна благоприятстват за развитие на свлачищни процеси.
Над 900 са свлачищата в цялата страна, 600 от които са активни. Те засягат над 200 хиляди
декари плодородна земя и застрашават над 350 населени места. Около 150km от дунавския бряг и
бреговете на вливащите се реки са заети от древни и съвременни свлачища. Свлачища
застрашават градовете Оряхово, Тутракан, Свищов, Оряхово, Лом, селата Сливата, Горни
Цибър, Ботево. Свлачища са регистрирани по протежение на 55km от черноморското
крайбрежие. Най-застрашени от черноморското крайбрежие са Балчик и Поморие. През април,
1997 и последващите години, се активизираха свлачищата в района на магистралния път от
Варна до Златни пясъци. Свлачището е с дължина 250m и ширина 400m, дълбочината на
плъзгателната равнина достига до 20m. Абразията от морето застрашава Шабла, Крапец,
Кранево, Каварна, нос Лахна, Сарафово, Ахелой, Несебър, Царево, Созопол. Свлачищни процеси се
наблюдават и в района на градовете Своге и Търново. Известни са катастрофалните
последствия през 1979г., от свлачището в с.Орсоя край Лом.
Както бе отбелязано, при разглеждане на метода на кръговоцилиндричната хлъзгателна
повърхнина, степента на устойчивост на даден склон се определя не от абсолютните стойности
на приложените към него активни сили и моменти, а от стойностите на отношението на
съпротивителните към активните сили и моменти.
При достигнато равновесно състояние, нарушаването на устойчивостта на склона може да
стане под действието на следните фактори:
 увеличаване на големината на активните сили;
 намаляване на големината на съпротивителните сили;
 едновременно увеличаване на активните и намаляване на съпротивителните сили (този
фактор обикновено е най-меродавен, особено в условията на строителството).
Природните фактори, които могат да предизвикат изменение на напрегнатото състояние на
масива и склона, а от там и нарушаване на устойчивостта са разнообразни. По-важните са посочени
по-долу:
a) Изветрителни процеси. При тях се намалява якостта на срязване на скалите за сметка на
намаляване на кохезията. Често този процес е съпроводен с образуването на пукнатини.
b) Атмосферни и подземни води. Тяхното влияние може да се изрази в следното:
допълнително овлажняване на почвите и намаляване на якостта на срязване; намаляване теглото на
почвата следствие на водния подем; създаване на хидростатичен натиск от водата, запълваща
пукнатините в почвения масив (увеличаване на активните сили); създаване на хидродинамичен и
филтрационен натиск; изнасяне на пясъци, разположени в основата на склона (суфозия).
c) Стопанската дейност на човека: - поливане, изхвърляне на промишлени води;
унищожаване на растителността (свързващата роля на корените); допълнителен транспорт и други.
d) Инерционните сили, предизвикани от земетресенията.
В литературата свлачищата се класифицират по най-разнообразни признаци: по форма в
разрез и план; по причина на възникване; по изчислителен метод и други. Ще бъдат разгледани
някои форми на свлачища.
8.3.2

Срутища

а) Определение
Срутищата представляват внезапно обрушване на откосите на скални масиви (изградени от
скали с твърди структурни връзки). Те са характерни при стръмни склонове, като падналите масиви
при обрушването могат да достигнат понякога стотици хиляди, даже милиони кубически метри
скални маси.
Очевидно срутищата са едни от най-опасните разновидности на свлачищата, тъй като могат
да доведат до катастрофални последствия, още повече, че в някои случаи те се проявяват в
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условия, изключващи възможността за тяхното прогнозиране. Опасността от такива явления е
значително по-голяма при наличие на водохранилища. В такива случаи са възможни преливания и
разрушаване на язовирните стени.
Някои от възможните форми на проява на срутища са следните:

Фигура 8.8 Типове срутища
б) Фактори, влияещи върху появата на срутища
Определящ фактор за поведението на откос от скали или полускални образувания е тяхната
напуканост и стръмнина.
Често в резултат на изветрителните процеси, което води до повишаване напукаността, откоса
може да се окаже в равновесно положение и минимален запас на устойчивост. В тези случаи всеки
следващ етап може да стане причина за нарушаване на равновесието. Следователно,
действителната причина за поява на срутищата е недостатъчната устойчивост на някои
елементи от скалния масив, разчленен от система от пукнатини в скалата. Влияние оказват
също:
 подмиване - ерозия и абразия;
 преовлажняване на склона;
 допълнително натоварване;
 земетресенията;
 неправилно изпълнение на строителните работи, особено при изкопи през
напластяването и
 пукнатини при взривни работи;
 допълнителен хидростатичен натиск от водата в пукнатините;
 натиск от замръзнала вода в пукнатините (създават се напрежения в размер хиляди
kg/cm3).
в) Анализ на възможностите за поява на срутища
Разнообразието от причините, които могат да предизвикат появата на срутища
значително затруднява намирането на достоверна количествена оценка за степента на тяхната
устойчивост. Главната трудност се изразява в намирането на реални изходни данни при
използването на даден изчислителен метод. Предвид горното, на основата на естествения
исторически анализ следва да се определят:
 възможностите за появата на срутища във всеки участък на съоръжението;
 значението на тези срутища за дадения случай;
 необходимост и технико-икономическа целесъобразност от използването на защитни
мероприятия.
Участъкът, застрашен от срутища, се установява чрез оглед на състоянието на
повърхността на скалния откос. Необходимо е да се обърне внимание на следните особености:
 степента на изветрелост на скалата;

гр. София, 2015 г.

Страница 184/240

 степента на разчленяване на скалата на отделни блокове, ъгъла на наклона на
пукнатините;
 наличие на глинест материал в пукнатините;
 липса на устойчива растителност;
 посока на изложение на склона по отношение на слънчевите лъчи;
 височината на откоса и преди всичко бивши срутища (разговори с местни жители,
дългогодишни геодезически наблюдения).
г) Приблизителен метод за оценка устойчивостта на срутищата (метод на Маслов).

Фигура 8.9 Схема за изчисляване устойчивостта на срутищата по метода на Маслов
Ако означим с β критичния ъгъл на наклона на пукнатините, определящ една равнина, по
която може да стане срутването, то върху тази равнина ще действат силите (Фигура 8.9):
активна сила
Q = G.sin β, G - тегло на масива, който ще се срути
съпротивителната сила
R = G.cosβ .tg  + c.A0; A0- площ на плъзгателната равнина

8.35

8.36

При условие на равновесие, т.е. в гранично напрегнато състояние Q = R, т.е.
8.37
G.sin β = G.cos β.tg  + c.A0; (разделяме на G.cos β)

tg  tg 

c. А0
G. cos 

8.38

Ако означим pn= G.cosβ/A0, нормалното напрежение от теглото на свличащия се масив, за
лявата част на горния израз получаваме:

tg p 
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Следователно, в условието на гранично равновесие β=ψp. Това означава, че устойчивостта на
откоса ще зависи от отношението на ъгъла на плъзгателната равнина β и ъгъла на съпротивлението
на срязване ψp, зависещ от триенето и сцеплението в пукнатината на скалата и нормалното
напрежение.
При β<ψp - няма опасност от срутване;
β=ψp - равновесно положение;
β>ψp - нарушаване на устойчивостта.
Изразът tgψp=Fp е известен като коефициент на равноустойчивия откос на проф. Маслов.
Затова и методът на Маслов се нарича още Fp -метод. Този метод се използва за проектиране на
равноустойчив откос от дисперсни почви, като вместо нормалното напрежение pn се използва
напрежението pn=γ.h от пласт с височина h.
д) Мерки за борба със срутищата
Както бе посочено, предвид опасността от срутване, строителните мерки имат ограничено
приложение. В практиката се използват следните:
 При изветрелост на скалата с по-малка дебелина – преоткосиране;
 Обрушване на частично неустойчивите участъци чрез клинове, малки взривове и други;
 Покриване на откоса със стоманени мрежи (при по-малки срутища и при по-големи
пукнатини);
 Подпорни стени на разстояние от петата на откоса;
 Заздравяване на откоса чрез циментация и други заздравителни методи.
От изключително значение са профилактичните мерки и особено регулиране на оттока на
повърхностните води.

8.3.3

Сипеи

Сипеите, в сравнение със срутищата, са с по-бавни премествания (олющване, претъркулване и
натрупване) на дребни скални късове по склона. Обикновено, това е натрупване на продукти от
изветряването на скалите в основата на стръмни склонове.
Предвид условията на тяхното образуване, сипеите се намират в условията на гранично
равновесие, което лесно може да се наруши при допълнителни въздействия.

Фигура 8.10 Сипеи и формиране
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От гледна точка на тяхната устойчивост, сипеите могат да се разглеждат като контрафорсни
и висящи.
Равнинната повърхност на сипеите показва, че основна роля за тяхната устойчивост играят
силите на вътрешно триене (≠0; c=0). Наклонът на тяхната повърхност обикновено отговаря на
ъгъла на естествения откос, който зависи от плътността на отложените раздробени скални
материали. С увеличаване степента на еднородност на материала в сипеите, плътността се
увеличава, което води до увеличаване на ъгъла на вътрешно триене и следователно, ъгъла на откоса
на сипеите, т.е. тяхната стръмнина.
Коефициентът на сигурност се определя с израза

Fs 

G cos .tg tg

G.sin 
tg

8.40

т.е., степента на устойчивост не зависи от натоварването, а само от α и . Този извод, обаче не
бива да се абсолютизира, тъй като сипеите винаги са в условията на гранично равновесие и
намаляването на съпротивителните сили може да доведе до тяхното активизиране.
По принцип строителството върху сипеи се избягва. В отделни случаи е възможно
използването на предпазни съоръжения - преградни валове, покривни мрежи, циментация и други.
8.3.4

Свлачища с обрушване през напластяването (инсеквентни и асеквентни свлачища)

В случая имаме обрушване със срязване и преобръщане. Този вид свлачища са характерни
както за естествени, така и за изкуствени склонове (насипи и изкопи).
Наименованието на свлачището показва, че в случая имаме срязване на част от масива,
образуващ склона или откоса по някаква плъзгателна повърхнина. В началния период имаме
обрушване на някакъв монолит (твърдо тяло), което се явява особеност на този вид свлачища. Това
обрушване може да стане по различни плъзгателни повърхнини, чието положение и ориентация
зависят от условията на напрегнатото състояние в масива и от вида на почвите.
Такива обрушвания (Фигура 8.11) са характерни за откоси или склонове при скални масиви
(инсеквентни свлачища) или при масиви от глинести почви в твърда или полутвърда консистенция
с голяма дебелина (асеквентни свлачища).

Фигура 8.11 Свлачище с обрушване през напластяването. a) инсеквентно, б)
асеквентно
Причините за възникването на тези свлачища са като тези, които се отнасят до свлачищата
въобще.
Плъзгателната повърхнина, която се заражда в склоновете, изградени от свързани почви, има
криволинеен характер. В най-горната си част тя е по-стръмна и в дълбочина става по-полегата. При
това положение, блокът който се движи при преместването изпитва някакво обръщане
(изтласкване) около един или няколко последователно изменящи се центрове. Следствие на това,
горната част на преместващия се блок се обръща в обратна посока. Самото срязване като правило,
става много бързо, макар че този процес “се подготвя” в продължение на много години и дори
десетилетия.
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В редица случаи плъзгателната повърхнина преминава на много голяма дълбочина в склона,
което означава, че обема на плъзгащия се масив е с огромни размери и може да доведе до
катастрофални последствия.
За проверка устойчивостта на такъв склон или откос, обикновено се използва метода на
кръговоцилиндричната хлъзгателна повърхнина, който е разгледан по-горе.
Като противосвлачищни действия могат да се използват следните мерки:
активни (въздействия на основната причина, предизвикваща свлачището) - намаляване
височината на склона или откоса (намалява се натоварването); изграждане на система от дренажи
(намаляване на филтрационния и хидродинамичния натиск);
пасивни (увеличаване съпротивителните сили на почвата) - контрафорси; подпорни стени;
изкуствено заздравяване; противоерозионни мерки; други.
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9
9.1

ЗЕМЕН НАТИСК
Основни понятия и видове земен натиск

Силовото взаимодействие между почвите (обратни засипки, уплътнени или свободно
насипани, естествени почви или друг зърнест материал) и странично подпиращи ги съоръжения се
нарича земен натиск. Тази сила изразява граничната реакция на почвения масив, т. е. почвеният
масив се намира в гранично напрегнато и деформирано състояние. Под въздействието на земния
натиск са подложени серия съоръжения, чести ползвани в практиката, които най-общо наричаме
подпорни. Всички тези съоръжения могат да бъдат изпълнени от материали и с размери, които да
ги позволяват да се разглеждат като корави (това е първата предпоставка за класическите подходи).
В настоящия раздел основно внимание е отделено на определяне на земния натиск в граничен
стадий на работа. Важно за оценката на взаимодействието на подпорните съоръжения и почвения
масив са и случаите, в които не се достига максималната стойност на земния натиск. Това са
случаите на огъваеми подпорни съоръжения, които се разглеждат в курса по фундиране.
Строителни конструкции и съоръжения, които са под въздействие на земен натиск, могат да
предизвикват различни напрегнати деформирани състояния. Някои от тях поддържат равновесието
(подпират) земния масив и възпрепятстват стремежа му под действие на собственото тегло и
полезните товари да заеме формата на устойчивия откос. Други се притискат в масива и го товарят
(натискат) с външни сили, като предизвикват съответен отпор от страна на масива. Съоръжения,
чието поведение и устойчивост зависят от натоварването със земен натиск, са подпорните стени и
тук те се разглеждат най-подробно.
От гледна точка на земната механика, въпросите от теорията на земния натиск са частни
задачи от теорията на граничното равновесие.
В разширеното понятие под земен натиск трябва да разбираме силите на взаимодействие на
почвения масив и подпорното съоръжение при следните случаи:
 абсолютна неподвижност на съоръженията, нарича се земен натиск в покой;
 някакво междинно състояние между покой и гранично равновесие (в зависимост от
посоката на преместване на съоръжението) различаваме активен и пасивен земен
натиск.
Пример за земен натиск в покой е взаимодействието между земния масив и стените на
подземни съоръжения, които могат да се приемат за неподвижни (Фигура 9.1а). Земният натиск в
покой, както показва наименованието, е силата, с която земният масив въздейства на неподвижни
подпорни конструкции , като резултат от развитие на ефекта на Poisson.
Следствие деформациите на земната основа или загубата на устойчивост е възможно
преместване по посока на масива и обратно.
В случаите, когато масива упражнява натиск върху съоръжението (Фигура 9.1b), силата на
взаимодействие се нарича активен земен натиск (Еа). Земният натиск е активен, когато под
действието на почвения масив съоръжението се отмества - наклонява се или се транслира в посока
от масива към въздушната страна. При това, за да се създадат необходимите условия за появата на
активния земен натиск, не са необходими големи по размер придвижвания - достатъчно е те да са
от порядъка на 1-2% от височината на подпорното съоръжение. При наличие на такива
премествания се предполага, че почвеният масив следва подпорното съоръжение и се създават
условия за настъпване на гранично напрегнато и деформирано състояние на почвения масив.
Точките, в които е надвишена якостта на срязване, оформят повърхнина (или повърхнини) на
хлъзгане, което е важна предпоставка при определяне на активния земен натиск.
При обратния случай, при който съоръжението създава значителна хоризонтална сила
(притискайки масива, Фигура 9.1c), това взаимодействие се нарича пасивен земен натиск (Ер).
Пасивният земен натиск се появява в резултат на разрушение в масива и образуване на хлъзгателна
повърхнина, респективно зона в гранично равновесие. При равни други условия, пасивният натиск
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е по-голям от активния и както се посочи, е резултат на принудено движение на съоръжението към
масива. Той може да се охарактеризира като гранична стойност на отпора на почвата срещу това
движение. За да се прояви пасивния земен натиск в пълен размер, са необходими значително поголеми премествания, отколкото при активния (достигане на максимални относителни деформации
над 5-8%). В противен случай, съпротивлението на почвата не достига граничните стойности на
земния натиск и може да се нарече земна реакция (догранично напрегнато и деформирано
състояние).
Земният натиск зависи от множество фактори, като форма и размери на подпорното
съоръжение, физико-механични характеристики на почвата (обемно тегло, ъгъл на вътрешно
триене, кохезия и др.), почвени води, разпределени товари върху повърхността на терена и пр.
Обикновено в практиката под понятието земен натиск се подразбира активния земен натиск.
Пасивният земен натиск е известен още като пасивно съпротивление или граничен отпор на
почвата. Последното определение в най-голяма степен отразява характера на разглеждания в
теорията екстремен характер на силовото взаимодействие в системата “конструкция - почвен
масив”, докато пасивното съпротивление (отпорът, най- общо) има по-всеобхватен смисъл.

Фигура 9.1 Схема за дефиниране на земен натиск в покой (а), активен (б) и пасивен (в)
На Фигура 9.1 е показана най-обща схема на зависимостта “преместване-земен натиск”. С нея
се илюстрира връзката между големината и посоката на преместванията от една страна и
големината и вида на земния натиск от друга. При означените за положителни стойности на
преместване на съоръжението (+Δx) (към въздушната страна) земният натиск е активен (Еа), при
нулеви премествания - в покой (Е0), а при отрицателни стойности на преместването (-Δx) (към
масива) е пасивен (Ер). В зоната от нула до необходимите за екстремната стойност на Ер
премествания пасивното съпротивление взема междинни стойности. Графиката дава
ориентировъчна представа за съотношенията между големините на необходимите премествания и
видовете земен натиск.
В обобщение, задачата се свежда до определяне размера, направлението и приложната точка на
силите на взаимодействие:
 Еа - сила, с която приведения в движение почвен масив натиска съоръжението;
 Ер - силата, която може да поеме земния масив до момента на задвижването му. Търсим
екстремните стойности на тези сили;
 maxEa - максималната стойност на активния земен натиск;
 minEp - минималното съпротивление, минималната якост на почвения масив.
Намирането на екстремните стойности отговаря на изискванията за оптимално проектиране на
съоръженията, т.е. по-неблагоприятен е случаят, когато активният земен натиск е най-голям и
обратно, когато пасивния земен натиск е най-малък.
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Фигура 9.2 Зависимост между размера и посоката на придвижване на съоръжението,
вида и големината на коефициентите на земен натиск
Земният натиск зависи и от формата на подпорното съоръжение откъм масива, а така също и от
физико-механичните характеристики на почвата. При подпорни стени с начупен и/или наклонен
заден ръб, натоварването от земен натиск се различава от натиска върху гладки и вертикални стени.
Същото може да се изтъкне за почвите с различни γ(γ'),  и с, т.е наличие на различни пластове в
подпираната среда. Определена специфика предопределят водите и допълнителните товари зад
подпорните съоръжения.
Както бе посочено, земният натиск е определен напълно, ако са изяснени големината и
разпределението му, както и очертанието на повърхнините на хлъзгане (при активния и пасивния).
Затова при теоретичната интерпретация на проблема се въвеждат опростяващи предпоставки. На
първо място те се изразяват в разглеждане на разрушението на почвите само като срязване. От
друга страна в решенията се игнорират особеностите на посочените по-горе премествания на
подпорните съоръжения - например, дали са от транслация, “горна ротация”, “долна ротация” или
на комбинация от тях. Тези опростявания водят до приближения в решенията, но могат да се
преценят като необходими и даващи възможност да се стигне до крайни, удобни за ползване
резултати.
9.2

Теории за земния натиск

Началото на класическата земна механика се поставя през 1773 г. от Coulomb с решение на
проблем, свързан с определяне на земния натиск. Въпреки това, днес все още не съществува единна
теория, която да дава всеобхватно и безспорно по отношение на точността решение за определяне
на земния натиск, независимо че в множество изследвания могат да се намерят стотици модели,
теоретични изводи и резултати от експериментални изследвания и че съвременните изчислителни
средства предоставят възможности за прилагане при сложни решения. Основният критерий, по
който могат да се разделят известните в практиката теории и решения, се базира на две основни
предпоставки за граничното състояние в подпирания масив при условията на активен или пасивен
земен натиск:
 по допускането за хлъзгане на недеформируем почвен клин;
 по допускането на граничното равновесие за всяка точка от подпирания масив.
Втората (но не само по исторически признак) класическа теория е на Ранкин (William Rankine)
от 1865 г. Тя се основава на принципа за граничното равновесие в целия земен масив. Крайните й
резултати също намират приложение.
гр. София, 2015 г.

Страница 191/240

9.2.1

Класическа теория на Coulomb

9.2.1.1 Аналитично решение
С тази теория се достига до аналитични изрази за определяне на екстремните стойности на
активния и пасивния земен натиск и положението на съответните меродавни хлъзгателни
повърхнини. Тя е основана на допускането, че при наличие на необходимите по големина
премествания на поддържащото съоръжение в прилежащия земен масив се образува само една
повърхнина на хлъзгане (равнинна), ограничаваща недеформируем почвен клин. Неговото
преместване е резултат на собственото му тегло (при активния) или на външна сила (при пасивния
натиск). От условието за статическо равновесие на този клин се получава реакцията на целия земен
масив и реакцията на подпорното съоръжение (равна и обратно насочена на земния натиск).
В решението на Coulomb са използвани следните опростяващи предпоставки:
 Почвения масив е образуван от обли зърна, несвързани по между си, при което ъгъла на
вътрешно триене е равен на ъгъла на естествения откос;
 пълна γ и  изотропност;
 във всяка точка от масива е валиден закона на Coulomb (Т=N.tg ), т.е. цялата система се
разглежда в състояние на гранично равновесие;
 заедно с придвижването на съоръжението се придвижва и част от масива по строго
определена повърхнина, приета за равнинна (под ъгъл ν);
 триенето в тази равнина в момента на гранично равновесие е равномерно разпределено и
не се изменя по време на преместването;
 повърхнините на хлъзгане формират почвена призма (клин), която се разглежда като
твърдо тяло;
 задачата е равнинна - земният натиск се определя за единица дължина от съоръжение.
Най-неблагоприятното състояние, т.е. най-неблагоприятната повърхнина е когато силата R се
отклонява на ъгъл  (тогава в състоянието на гранично равновесие a = f).

Фигура 9.3 Дефиниране на активния земен натиск по теорията на Coulomb
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От Фигура 9.3, на която е представена изчислителната схема за активен земен натиск се вижда,
че равновесието на призмата АВС, имаща собствено тегло G, се поддържа от реакциите Еа на
съоръжението и R на останалата част от земния масив. Силите Еа и R са отклонени от нормалите
към хлъзгателните равнини съответно на ъглите на триене между съоръжението и почвата δ и на
вътрешното триене . На схемата са показани и други означения - Н е височина на призмата;
ъглите α и θ са на наклона на терена и на задния ръб на съоръжението (θ=π/2+ε); с γ е отбелязано
обемното тегло на почвата. След допускането, че посочените сили се пресичат в една точка
(условие за статическо равновесие), може да се изчертае силовия триъгълник (Фигура 9.3),
откъдето се дефинират силите Еа и R. На основание на направените приемания и означения са
определени вътрешните ъгли в силовия триъгълник, като са записани на схемата. Съгласно
синусовата теорема се получава отношението

Ea
sin a   

G sin       a 

9.1

От (9.1) се вижда, че за всеки произволно избран ъгъл на хлъзгателната повърхнина νа може да
се определи земния натиск Еа. Необходимо е обаче, да се определи максималната стойност на Еа –
тази, която е най-неблагоприятна като натоварване за съоръжението. За тази цел се търси
екстремумът на функцията от условието:

Ea 

dE a
0
d a

откъдето се получава и максималната сила Еа.
9.2

1
 .h 2 .k a
2

Решение на задачата може да се даде и за Ка, наричан коефициент на страничен, в случая - на
активен земен натиск. Крайните формули са изведени и представени в сегашния им вид от MullerВreslau и Кrey.
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9.3

За пасивния натиск се получават аналогични резултати. Разликата в изчислителната схема при
този натиск е в различното отклонение на реакциите R и Ер спрямо нормалите към повърхнините на
хлъзгане. Силовия триъгълник и съответните ъгли в него са показани на Фигура 9.4. Търсенето на
екстремната стойност за коефициента на пасивен земен натиск дава следния краен израз:
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Фигура 9.4 Дефиниране на пасивния земен натиск по теорията на Coulomb
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9.4

При пасивен земен натиск екстремната стойност е min Ep, тъй като се търси минималното
съпротивление на масива.
Наклоните на хлъзгателните равнини (линии) tgνа и tgνр като следствие от аналитичното
решение се получават:

tg a 

tg  p 

sin   sin  Ka sin    sin sin

9.5

sin   cos  Ka sin    sin sin

K p sin     sin  sin   sin  sin    

9.6

K a sin     sin  cos   cos  sin    

Основните предпоставки на Coulomb са възприети и са намерили отражение в теоретичните
работи на Terzaghi и други учени.

9.2.1.2 Графично решение на Coulmann
С графичната конструкция, предложена от Кулман (Сoulmann), се възпроизвежда аналитичното
решение, представено по-горе. Същността на построението се изразява в многократно съставяне на
силовия триъгълник от Фигура 9.5 и определяне на максималната стойност на Еа графично. Ако
G1, тегло на призмата АВС1, имаща за повърхнина на хлъзгане ВС1, се затвори в силов триъгълник
от типа, показан на Фигура 9.5, се получават големините на реакцията R1 и активния натиск Еа1. Те
съответстват на хлъзгане по посочената повърхнина. С графичната конструкция на Coulmann
същият силов триъгълник се построява при условие силата G1 да е нанесена не вертикална, а по линията, наричана още “откосна линия”, докато направленията на R1 и на Еа1 са съответно по
хлъзгателната ВС1 и успоредна на т.нар. “направляваща линия”.
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Ъгълът на направляващата права, по отношение на задния ръб на стената се получава от
силовия триъгълник, разположен върху т.н. откосна линия (наклонена под ъгъл  спрямо
хоризонта). От триъгълника АBD (Фигура 9.5) получаваме.

     2       ;



като отчетем , че    2      

    2    2    

Фигура 9.5 Графична конструкция на Сoulmann
По същия начин може да се дефинира и земния натиск Еа2, отговарящ на хлъзгане по равнината
ВС2. Това се постига чрез разлагане на теглото G2 по ВС2 и успоредно на направляващата линия. По
такъв начин, решението дава възможност, варирайки с ъгъла νа на хлъзателната равнина, да се
получат достатъчно голям брой стойности на активния земен натиск Еа и за меродавен да се приеме
най-големият от тях.
Графичното решение на Coulmann се изразява в следното (Фигура 9.6):


От т.В, намираща се в долния край на подпирането до повърхността на терена се
прекарват множество произволни хлъзгателни равнини (могат да се нарекат вероятни
или възможни) и се изчислява собственото тегло G1, G2, G3 ... Gn на всяка една от
получените призми АВС1, ABС2 ... АВСn.



Получените тегла се нанасят, започвайки винаги от т.В, в произволно избран мащаб на
силите, по -линията, както е показано на фигурата.



През т.А, отклонена от гърба на съоръжението на ъгъл +δ, се изчертава
направляващата линия.



От края на всяко Gi, успоредно на направляващата, се прекарват прави до пресичането
им със съответстващата им хлъзгателна повърхнина - от края на G1 до първата
хлъзгателна равнина, от края на G2 до втората хлъзгателна равнина и т.н.



Получената поредица от свързани точки съставят плавна крива, наричана Кулманова Еалиния; отсечката с максимална дължина (максималната “ордината”), измерена в мащаба
на силите, е търсения активен земен натиск Еа, а хлъзгателната равнина, която
съответства на него - меродавната, т.е. най-вероятната, по която да настъпи разрушение.
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Фигура 9.6 Построения в графичната конструкция на Coulomb
Коефициентът на активен земен натиск Ka, съгласно (9.3) се получава

ka 

2Ea

9.7

 .H 2

Следва изрично да се посочи, че тези резултати се отнасят за земния натиск, породен само от
собственото тегло на почвата. За улеснение най-често се приема точките Сi да са на равни
разстояния b една от друга - в този случай всяко Gi ще се явява пропорционално на G1 и може да се
получи чрез добавка на ΔG=G1=0,5γbН към края на предхождащата G по -линията.
Решението от Фигура 9.6 дава основание за важното заключение, че хлъзгането по различни
повърхнини съответства на различен по стойност земен натиск Еаi и на различни по големина
коефициенти kаi. Приемането на меродавни Еа и νа обаче означава, че хлъзгането ще стане само по
една (единствена) хлъзгателна повърхнина – повърхнината ВС.
Графичното решение на Coulmann за пасивния земен натиск е подобно на решението за
активния. Разликата е в положението на -линията, която се нанася под хоризонталата и в
направляващата линия, изчертавана на +δ, но в обратна посока в сравнение с активния земен
натиск. Отделните операции по изчертаването на възможните хлъзгателни равнини, нанасянето на
силите Gi и отсечките от тях до равнините на хлъзгане, както и получаването на Кулмановата Ер линия са сходни с решението за активния натиск. Ер- линията има минимум - най-малката стойност
за Ер е търсеният пасивен земен натиск.
Коефициентът kр се определя:

kp 

2E p

9.8

 .H 2

а меродавната хлъзгателна равнина се получава от самото графично решение.
По друг начин направени, но напълно съпоставими на описаните решения, са известни от
литературата и графични конструкции на Poncelet, Rebhann, Engesser и др. Решението на Coulmann
поради своята яснота и прегледност дава възможности за аргументиране и доказване на редица
твърдения, свързани с дефинирането на земния натиск и в по-нататъшното изложение е използвано
многократно.
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9.2.2

Теория на Rankine

Теорията на Ранкин (William Rankine), предложена е през 1865 г. и е наричана още “втора
класическа теория”, изградена върху следните основни предпоставки:


почвата е несвързана зърнеста среда, намираща се в гранично равновесие;



разпределението на напреженията в контактната плоскост и земния масив остават
същите, както в едно вертикално сечение в полупространството, или безкраен откос,
подложен на разширение (при активен земен натиск) или на свиване при пасивен земен
натиск;



важат законите за граничното равновесие за несвързани почви;



плъзгащата се част от почвения масив не е идеално твърдо тяло (както при Coulomb), а
целият масив е в напрегнато състояние;



наклонът на по-голямото главно напрежение σ1 не зависи от координатите на
разглежданата точка, т.е. двете семейства плъзгателни линии са праволинейни; тази
предпоставка в реални условия отговаря на случая при абсолютно гладки и вертикални
стени (δ=0º и θ=90º) и хоризонтален терен (α=0º).

Фигура 9.7 Дефиниране на активен и пасивен земен натиск по Rankine
Използваме уравненията за гранично равновесие за несвързани почви:


за активен земен натиск: 3/1 = tg2(/4 − /2);



за пасивен земен натиск: 1/3 = tg2(/4 − /2).

Ако в първия случай 1 = .z е вертикалното напрежение от собствено тегло на почвата на
дълбочина z, а σ3 е хоризонталното напрежение, за активния земен натиск получаваме:
9.9
3а = .z. tg2(/4 − /2)
Във втория случай σ3= γz, а σ1 е хоризонталното напрежение, за пасивния земен натиск
получаваме:
9.10
3р = .z. tg2(/4 + /2)
За цялата височина на подпорното съоръжение, силите на активния (съответно пасивния) земен
натиск ще бъдат:
9.11
Еа = (1/2) 3а = 0,5h2 tg2(/4 − /2)
гр. София, 2015 г.

Страница 197/240

Еp = (1/2) 3р = 0,5h2 tg2(/4 + /2)

9.12

Съгласно 9.9 и 9.10, за коефициентите на активен и пасивен земен натиск се получава:
kа = tg2(/4 − /2)
kp = tg2(/4 + /2)

9.13
9.14

За случая при наклонен терен (0≤ ≤ ) (също и липса на триене между вертикалната контактна
плоскост между съоръжението и почвата), съгласно теорията на Rankine, коефициентът kа се
определя със следната формула:
9.15
2
2

k a  cos 

cos   cos   cos 

cos   cos 2   cos 2 

Направлението на земния натиск в този случай е успоредно на теренната линия. За терен,
наклонен под ъгъл α= , формулата за коефициента kа получава вида:

k a  cos 

9.16

Положението на мрежата хлъзгателни равнини при Ранкиновите състояния е, както е показано
на Фигура 9.7, т.е.
9.17
  450   2
a

 p  450   2

9.18

В случаите, когато θ≠ 90º, (при α=0; δ=0), коефициентите на активен и пасивен земен се
определят с изразите:
9.19
  
sin 2 

 2  1
ka 
     sin 
sin 2 

 2 
9.20
2  
sin 

 2  1
kp 
     sin 
sin 2 

 2 

а наклоните на хлъзгателните равнини са:

a 

 
 
; p 
2
2

9.21

По направление активният (респ. пасивният) земен натиск в този случай е перпендикулярен на
задния ръб на съоръжението.
Освен чрез изчисления по формулите, горните резултати могат да се отчитат и от диаграми. От
тях при известни ъгли θ и  могат да се отчетат коефициентите на страничен натиск kа и kр.
В случай на наклонен терен и вертикална стена (=90º, =0º) за коефициента на активен земен
натиск в нормите се препоръчва израза:
9.22
cos 2 

ka 
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Освен посочените възможни частни случаи в нормите за проектиране на подпорни съоръжения
и в други източници, могат да се намерят описани и препоръчани решения за други подобни на тях.

9.2.3

Пространствен земен натиск.

Всички разгледани до тук решения се отнасят за равнинната задача, която в най-голяма част от
практическите случаи е приемлива като основа на изчисленията, но има случаи, при които е
необходимо отчитане на пространственото действие на земния натиск. Това се отнася преди всичко
за подпорни съоръжения с по-малки дължини, натоварени с пасивен земен натиск. Една
приблизителна формула за привеждане на kр от равнинния случай към пространствен, има вида:

k pp



4c
 k p  0,48  0.52 m . 1 


H k p




  2c
 B k
p







9.23

където с В и Н са отбелязани широчината и височината на съоръжението, а параметърът m се
определя с:
9.24
 H

2



m  1  .tg    k p 
 B 3 


При достатъчно големи стойности на В изразът в средните скоби на (9.24) клони към единица, а
kрр става равен на kр.

9.2.4

Диаграма, приложна точка и посока на земния натиск

Опитните изследвания показват, че диаграмата, посоката и приложната точка на земния натиск
зависят от преместването на подпорното съоръжение При равнинна повърхност на терена,
диаграмата е близка до линейно изменяща се (триъгълна). По-горе за силата на земния натиск
(съгласно Coulomb) получихме:

E z  1 2  .K a , p .z 2

9.25

При условие, че γ, ka и kр са постоянни величини, следва че диаграмата на Ez е парабола от втора
степен. Тогава:

 3p

E
 lim
1. z

z  0

dE d  1 2


   . z .ka ,( p )    . z.ka ,( p )
dz dz  2


9.26

Следователно, специфичният земен натиск е линейна функция на z, т.е. диаграмата е триъгълна.
На Фигура 9.8 е показана диаграмата на земен натиск (активен и пасивен) от собствено тегло на
почвата върху неогъваема подпорна стена с височина Н.
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Фигура 9.8 Диаграма на земния натиск от собствено тегло на почвата
Приложната точка на силата на земния натиск е в центъра на тежестта на диаграмата (в случая
на височина Н/3), мерена от основата (Фигура 9.9).

Фигура 9.9 Приложна точка и посока на активния земен натиск
Посоката на земния натиск зависи от релативното преместване на подпорното съоръжение,
респ. от триенето, в контакта стена - почва. Това триене се характеризира с ъгъла δ, приемащ
различни стойности в интервала от 0 до . В изчисленията големината на δ се приема
предварително, съобразно грапавостта на задната повърхност, вида и състоянието на почвата,
преместванията на съоръжението. При динамични външни товари, каквито са например тези от
возилата, преминаващи върху призмата на обрушване, се приема δ=0. За най-често срещаните
случаи в Таблица 9.1 са дадени препоръчителни стойности за големината на δ.
Отклонението на δ от нормалата е в различни посоки за активния (+δ) и пасивния (−δ) земен
натиск, както е показано на Фигура 9.9. Това е обяснимо - при активния земен натиск почвеният
клин се премества в посока надолу, докато при пасивния посоката е нагоре. Силите на триене в
контакта са насочени срещу тези премествания и съответно имат противоположни посоки.
При наклонени контактни плоскости Фигура 9.9, при които отразявайки препоръчаните от
таблицата δ, полученото направление на активния земен натиск се получава “възходящо” (отдолу
нагоре), независимо от безспорното хлъзгане на земния клин надолу. Тогава се приема, че натискът
действа хоризонтално.
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Таблица 9.1 Стойности на ъгъла на триене δ
Вид на почвата
(насипа)
зад стената

Грапава задна
повърхност
(каменна зидария
и др.)

Средно грапава
задна повърхност
(монолитен бетон
и стоманобетон)

Гладка задна
повърхност
(заводски елементи,
хидроизолационни и
други покрития)

Несвързани почви,
неводонаситени

1/2 φ до φ

1/2 φ до 3/4 φ

0 до 1/3 φ

Несвързани почви,
водонаситени

1/2 φ до 3/4 φ

1/3 φ до 2/3 φ

0 до 1/4 φ

Свързани почви,
неводонаситени

1/3 φ до 2/3 φ

1/4 φ до 1/2 φ

0

Свързани почви,
водонаситени

1/4 φ до 1/2 φ

0 до 1/3 φ

0

9.3

Влияния на външни и вътрешни сили върху земния натиск

9.3.1

Земен натиск от външни товари

В практиката много често върху терена зад подпорните съоръжения се прилагат различни
допълнителни (полезни) товари. Когато тези товари са разположени в близост (върху призмата на
обрушване), предизвикват допълнително натоварване върху тях. Товарите в преобладаващите
случаи са разпределени и вертикални, а в редки случаи наклонени или хоризонтални. Действието
им може да бъде статично или динамично, като последното в изчисленията по съответен начин
най-често се привежда също към статичното. Освен за разпределените, теорията дава решение и за
концентрирани товари, които следва да се разбират също като разпределени, но приложени на
малка площ и с висока интензивност.
Когато върху свободната повърхност на подпиран земен масив действа равномерно
натоварване q, диаграмата на земния натиск (активен или пасивен) получава пропорционално на q
увеличение. Коефициентът на страничен земен натиск, както и повърхнинната на хлъзгане, не се
променят в сравнение с тези от решението на същата задача без разпределен товар.
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Фигура 9.10 Влияние на равномерно разпределени полезни товари, а) непрекъснат
товар; b и c) прекъснат товар
Ако предварително са известни коефициентите на активен и пасивен земен натиск, то
равномерно разпределения товар може да се представи като приведена височина почвен пласт.
Очевидно е, че влиянието на товара може да се представи като правоъгълна диаграма с
ордината (Фигура 9.10).
9.27
 a ,q  q.ka

 p,q  q.k p
При дискретно приложен повърхностен товар използването на аналогията от обемните сили
дава резултати (Фигура 9.10 b), които не отговарят на пирамидалното разпределение на
вертикалните напрежения в дълбочина. В този случай напреженията от земния натиск могат да се
разпределят в по-широк интервал с ограничени линии от ъгъла на вътрешно триене  (c=0) и
откосната линия определена с ъгъла на откоса при активен земен натиск a.
При разпределен външен товар с променлива интензивност диаграмата на земния натиск се
получава също променлива. Коефициентът на страничния земен натиск и хлъзгателната
повърхнина могат да се получат различни в сравнение с ненатоварения масив, респ. натоварен с
равномерен товар.
Разпределените товари върху свободната повърхност на масива много често са с ограничена
дължина и/или не започват непосредствено зад контура на подпорното съоръжение. Тази особеност
от своя страна предопределя и аналогично допълнително натоварване в диаграмата на
разпределение на земния натиск, което най-общо се изразява в прекъснатост на натоварването към
съоръжението. Задачата се решава подобно на вече описаните. Допълнителните товари pq също са
пропорционални на съответните равномерно разпределени qi, т.е.
9.28
 q,i  qi .ka ,  q,i  qi .k p
Влиянието на разпределения товар обхваща част от височината на съоръжението, която част се
определя чрез прекарване на линии от краищата на разпределения товар към гърба на
съоръжението под ъгъла на установената плъзгателна равнина а, p. Направлението на
плъзгателните повърхнини може да се определели графично по метода на Coulmann или Rankine. В
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диаграмата на разпределение (Фигура 9.10) ще се отчете скок с големина аqi. Допълнителното
натоварване има същото направление (отклонено на ъгъл  от нормалата), каквото има земният
натиск от собствено тегло на почвата.

9.3.2

Земен натиск при свързани почви (влияние на кохезията)

Всички представени до тук решения разглеждат подпираните земни масиви като несвързана
среда и получаваните резултати за коефициентите на страничен натиск и хлъзгателните
повърхнини се отнасят за частните условия на несвързаните почви. В действителност обаче в
преобладаващите случаи на практиката, земният натиск върху подпорните съоръжения се дължи на
прилежащите странично свързани почви.
Кохезията при свързаните почви намалява активния земен натиск и съответно увеличава отпора
(пасивния земен натиск).

Фигура 9.11 Еквивалентна схема на Caquоt и влияние на кохезията върху диаграмата
на земния натиск
Като общо правило се приема, че кохезията не променя повърхнините на хлъзгане, които
подобно на несвързаните почви остават равнинни и наклонът им не се влияе от свързаността. Тази
хипотеза дава възможност свързаните почви да се разглеждат като несвързани и впоследствие да се
отрази наличието на почвена кохезия. Това приемане се илюстрира с т. нар. “еквивалентна схема”
(“съответстващи състояния”) на Caquot [14], представена на Фигура 9.11. Съгласно схемата,
кохезията на почвата с може равностойно да се замести от равномерно разпределен товар ре=
с.cotg (виж якост на срязване) по контура на земния масив, товар наречен “обща свързаност на
почвата”. Крайните резултати за стойностите на намалението на активния (сa) и увеличението на
пасивния (сp) земен натиск се дават с изразите:
9.29
 


 ca 
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 cp

c

tg

 sin 

sin   

  1

K
cos



p
tg

 sin 

 

9.30

За частния случай на Rankine горните изрази се опростяват:

 ca 2c K a

9.31

 cp 2c K p

9.32

Изразите (9.31) и (9.32) се получават, като се използват уравненията за гранично равновесие за
свързани почви
9.33
 p
     p
  
e
 tg 2   ; 1
 tg 2   
 1  pe
 4 2   3  pe
4 2
3

e

Тогава, като използваме случая Rankine
9.34

3= a; 1= .H - за активен земен натиск;
1=  p; 3=.H- за пасивен земен натиск
и като извършим съответни тригонометрични преобразования

pe  c. cot g  c. cot g  2     c.tg 2. 4   2   2c
pe  c. cot g  c. cot g  2     c.tg 2. 4   2   2c

tg  4   2 

9.35

1  tg 2  4   2 
tg  4   2 
1  tg 2  4   2 

9.36

заместим в (9.39), получаваме

pa =γ.H.tg2(π/4-/2) - pe.tg2(π/4-/2) - pe =
=γ.H.tg2(π/4-/2) - pe.[1-tg2(π/4-/2)] =γ.H.tg2(π/4-/2) - 2c tg(π/4-/2)

9.37

За почви с кохезия, Bell разработва аналитично решение, което използва корен квадратен на
коефициента на земен натиск, за да прогнозира приноса на кохезията в цялостния резултат за
земния натиск. Тези уравнения представляват общата странична реакция на почвата.

Е a  0,5H 2 k a  2 Hc k a

9.38

Е p  0,5H 2 k p  2 Hc k p

9.39

Изразите (9.38) и (9.39) независимо че се отнасят за специфични условия, са получили
значителна популярност и макар че са приблизителни, се препоръчват и прилагат масово в
инженерната практика, дори когато не са налице предпоставките по теорията на Rankine.
Начинът, по който става редуцирането на диаграмата на активния натиск и нарастването на
пасивния, е показан на Фигура 9.11. За окончателен активен земен натиск се приема частта от
триъгълната диаграма, която остава извън линията на са. При големи стойности на кохезията и
сравнително малки подпорни височини може да се получи резултат, при който тази диаграма се
“вмества” в са. Това означава, че активният земен натиск е нулев, хлъзгателна равнина няма да се
образува и разглежданият земен масив от чисто статическа гледна точка не е нужно да се подпира.
При пасивния земен натиск, кохезията увеличава диаграмата с добавяне на рср.
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9.3.3

Влияние на водата върху земния натиск

Водата в почвите има определящо значение за земния натиск. Увеличеното водно съдържание
предопределя различна консистенция, нарастване на обемните тегла, намаляване на якостните
характеристики, предизвиква набъбване на някои почви, а така също е свързана със замръзването.
В най-общ аспект, влиянието на водата се свежда до увеличаване на активния и намаляване на
пасивния натиск. По тази причина дренирането на подпорните съоръжения се явява основна
техническа мярка, създаваща условия за подобряване на устойчивостта на тези съоръжения.

Фигура 9.12 Влияние на хидростатичния натиск
За да се избегне влиянието на хидростатичния натиск, обикновено зад стената се изпълняват
дренажи (Фигура 9.13).

Фигура 9.13 Влияние на хидродинамичния натиск при неправилно поставяне на
дренажната призма зад стената (а), Оформяне на дренажната призма (б)
При наличие на хидростатично натоварване за почвите под водното ниво, якостните параметри
следва да се определят от водонаситени образци, а в изчисленията е необходимо да се отрази
намаляването на обемното тегло на почвата (от  на ′), както и наличието (диаграма) на
хидростатичен натиск. Действието на водния натиск по направление, посока и приложна точка е
подобно на земния натиск (Фигура 9.10).
При движение на почвените води през подпирания масив се създават условия за
хидродинамичен натиск, изразяващ се в натоварване на почвения скелет и съответно увеличаване
на активния земен натиск. Хидродинамичен натиск може да се появи и при поставяне на
дрениращи елементи (барбакани) в тялото на подпорните стени, когато е изпълнена неправилно
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или липсва дренажна призма (Фигура 9.13). Допълнителната сила от хидродинамичното
въздействие (виж напрежения от обемни сили) се определя с израза
9.40
D   V (h - h ) /L
w

L

R

където: γw е обемното тегло на водата; I = (h L - h R ) /L - хидравличния наклон; V - обема на
почвата, през който протича водата.
На Фигура 9.13 b е показано как следва да се оформя дренажната призма зад подпорните
съоръжения, така че да се понижи водното ниво и не се допусне поява на хидродинамично
натоварване върху съоръжението. Целта е движението на водата да бъде насочено винаги надолу.

9.3.4

Земен натиск при многопластова среда

Задачата за определяне на земния натиск от собствено тегло на нееднороден земен масив може
да се реши по различни начини, един от които е чрез т.нар. “приведени височини” на пластовете.
Без да се отрича тази възможност, тук се дава предпочитание на технически по-приемливото
решение - чрез заместване на пластовете с разпределени товари, аналогични на по-горе описаните.
Наличието на много пластове зад подпорните съоръжения може да бъде естествено следствие
или в резултат на извършените насипно-уплътнителни работи. Например, при забиването им,
шпунтовите стени преминават (пресичат) през естествено наслоени почви и след извършване на
предвидените изкопи са подложени на едностранно натоварване от земния натиск на прилежащата
многопластова среда. Същото се получава и при вграждане в насипите зад съоръженията на
различни почви, при различното им уплътняване и пр. Многото пластове зад подпорните
съоръжения означава отделни интервали в обсега на пълната височина Н, в които се променят
някои или всички физико-механични характеристики на почвата. Тази промяна предизвиква
съответни изменения в характера на натоварването от земен натиск.
При решаването на такава задача се прилага следния практически подход:
1) всички пластове се разглеждат независимо един от друг;
2) приема се, че земният натиск от даден пласт зависи само от собствените му характеристики;
3) всички пластове над разглеждания се представят като разпределени натоварвания,
създаващи допълнителен земен натиск.
При тези приемания, в рамките на отделен пласт, земният натиск зависи от собственото
обемно тегло и разпределителните способности на почвата (от коефициента на страничния натиск),
а лежащите отгоре пластове с разпределеното си геоложко натоварване създават допълнителен
натиск. Това предопределя съответна нелинейност (чупки и скокове) в общата диаграма.
Нека разгледаме примера от Фигура 9.14. Дадени са три почвени пласта от свързани и
несвързани почви със съответни , , с и  и височини зад подпорна стена h1, h2 и h3, съставящи
общата височина на стената. Решени поотделно (независимо един от друг) по описания по-горе
начин, за всеки пласт се получават коефициенти на активен земен натиск kа1, kа2 и kа3 и наклони на
хлъзгателните повърхнини а1, а2 и а3. Тогава, представяйки всеки горен пласт като равномерно
разпределен товар с интензивност γi.hi за активният земен натиск (аналогично за пасивния) от
действието на обемното тегло ще получим
9.41

 a1   1.h1.k a1

 'a1   1.h1.k a 2

това е влиянието на първия пласт върху втория

 a 2  p'a1  2 .h3 .k a 2
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 'a 2   1 .h1   2 .h2 .k a 2 влиянието

на първия и втория пласт върху третия

 a 3  p'a 2  3 .h3 .k a 3
Аналогично се отчитат влиянието на кохезията, хидростатичния натиск и други (подвижни
товари)
9.42

 ca  2c k a ;



cp

 2c k p



pw   w .H w
 aq  q.k ai
Хлъзгателната повърхнина, изчертана последователно от основата под ъгъл νаi през всеки пласт,
е начупена линия.

Фигура 9.14 Земен натиск от многопластова среда
Следва да се има предвид, че (при постоянен наклон на стената) промяната на ъгъла на
вътрешно триене води до скок в диаграмата на земния натиск, а промяната на обемното тегло - до
чупка, т.е. промяна на наклона на диаграмата. Това е илюстрирано в дадените примери на Фигура
9.14.
9.3.5

Други влияния върху земния натиск

В литературата са дадени много други решения. Тук само се посочва значимостта на
проблема. Пълните решения могат да се намерят в множеството достъпни литературни източници.
9.3.5.1 Концентрирани товари
Концентрирани товари - това са ивични товари, разпределени успоредно на подпорните
съоръжения, респ. напречно на равнината на изчислителната схема. Решението най-удобно се
извършва чрез съответна интерпретация на графичната конструкция на Coulmann.
9.3.5.2 Влияние на сеизмични сили
Земният натиск при земетръсни въздействия включва в силовото взаимодействие с
подпорното съоръжение допълнителна сеизмична сила S. Тази инерционна сила е пропорционална
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на теглото G на хлъзгащия се почвен масив и на съответни коефициенти, отразяващи сеизмичното
ускорение.
Общият изчислителен земен натиск Еd (Приложение Е, EN 1998-5), който действа върху
подпорната конструкция от страната на земния масив се дава с израза:
9.43
1
Ed  .  .1  kv .K .H 2  Ews  Ewd
2
където: Н
височина на стената;
Еws
статичен воден натиск;
Еwd
хидродинамичен воден натиск (дефиниран по-долу);

обемно тегло на почвата;
К
коефициент на земен натиск (статичен+динамичен).

Фигура 9.15 Дефиниране на активния земен натиск по теорията на Coulomb
Коефициентът на земен натиск може да се изчисли по формулата на Mononobe-Okabe.
За активен земен натиск:
при   d - 
ka 



sin 2   d'  





9.44

 




sin d'   d . sin d'     

cos  . sin 2  . sin      d .1 
sin      d . sin     



2

при    d'   :
ka 





sin 2   d'  
cos  . sin 2  . sin      d 

9.45

За пасивен земен натиск (без съпротивление на срязване между почва и стена):
kp 



sin 2   d'  



9.46






sin  . sin d'     

cos  . sin 2  . sin    .1 
sin    . sin     



2

В горните уравнения са използвани следните означения:
'd

 tan  ' 

ъгъл на съпротивление на срязване на почвата   tan 
  
  

гр. София, 2015 г.

'
d

1

Страница 208/240

,  - ъгли на наклона на задната страна на стената и на повърхността на обратната засипка
спрямо хоризонтала, както е показано на фигурата;
d - ъгъл на съпротивление на срязване между почвата и стената (триене между два
материала);
 - ъгъл на наклон на силата на земния натиск.
За предпочитане е формулата за пасивен земен натиск да се използва за вертикална лицева
страна на стената ( = 90).
Ниво на почвените води под подпорната стена - коефициент на земен натиск
Прилагат се следните параметри:
 = 
обемно тегло на почвата;
k
9.47
tg  h
1  kv
Еwd=0.
Алтернативно могат да се използват таблици и графики, приложими за статични условия
(само гравитационни товари) със следните модификации:
Означавайки:
k
k
9.48
tg A  h
tg B  h
и
1  kv
1  kv
цялата система почва - стена се завърта съответно на допълнителния ъгъл А или В. Земното
ускорение е модифицирано както следва:
gA 

g.1  kv 
cos  A

или

gB 

g .1  k v 
cos  B

9.49

Влияние на огъваемостта на съоръженията
Огъваемостта на подпорните съоръжения (напр. шпунтови, шлицови и др. стени), дължаща се
главно на по-малките им напречни сечения, има определено значение за силовото взаимодействие с
прилежащите им почви. Големината и разпределението на възникващия земен натиск и особено на
пасивното съпротивление се получават различни в сравнение с описаните в предишните части на
изложението линейно изменящи се диаграми. Като към това се добави практиката огъваемите
стени да бъдат и подпирани (укрепвани, анкерирани и пр.) става ясно колко е трудно определянето
на параметрите на посоченото взаимодействие в системата “почва-съоръжение”.
9.3.5.3 Изменение на земния натиск във времето
В периода на експлоатация земният натиск върху подпорните съоръжения се изменя повече
или по-малко, но винаги остава в съответни граници. Максималното нарастване, до което може да
достигне активният натиск, е нивото на натиска в покой. Във времето, следствие на неизбежните
минимални премествания и наклонявания на подпорните стени, натоварването от почвата се
понижава, след което е възможно ново нарастване, което окончателно се установява около нивото
на активния натиск. Това аргументира и позицията оразмеряването на подпорните стени да се
извършва за действието на активния земен натиск.
Факторите, които влияят на големината на земния натиск във времето, са от различно естество
и могат да се резюмират като:
 слягане и уплътняване на засипката;
гр. София, 2015 г.

Страница 209/240

 изменение на нивото на водите зад съоръжението;
 поява на непредвидени допълнителни товари върху терена;
 замръзване на водите зад съоръжението;
 набъбване на подпираните почви след намокряне.
Слягането и уплътняването са естествени процеси на деформация от собствено тегло на
почвата или външни товари. Те се отнасят за целия профил на подпирания масив (или само за найгорната част от масива при някои външни товари) и зависят от степента на уплътняване, постигната
с насипните работи. Този тип деформации са характерни за почвите зад масивни и ъглови стени,
докато за стени от типа на шпунтовите, при които зад съоръжението се запазват естествените
параметри на почвата, деформациите се дължат главно на допълнителните товари (включително и
от уплътняващи машини). Ако тези товари имат динамично действие, в диаграмата на
разпределението на земния натиск може се появят остатъчни напрежения, които да я видоизменят.
Замръзване на водите в почвата обикновено се получава в повърхностния слой и зад потънките подпорни съоръжения, от което може да нарасне земния натиск. Ефекта се дължи на
увеличаване на обема на замръзналата вода в порите. При всестранно замръзване, земният натиск
нараства с допълнителни стойности, които зависят от вида на почвата, величината на ниските
температури и тяхната продължителност. По-пълна информация по този въпрос може да се намери
в техническата литература.
Замръзването на почвите увеличава и пасивния земен натиск, което е благоприятно за
устойчивостта на конструкциите до момента на разтопяване на леда. Тогава размразената почва
показва влошени качества и съответно понижени пасивни съпротивления. По тази причина на
пасивното съпротивление на почвите въобще следва да се разчита от нива, които са по-ниски от
дълбочината на замръзване. Обикновено обаче влиянието на замръзването на почвите не се взема
предвид при оразмеряването на конструкции, изпълнявани при нормални климатични условия.
При високопланински и други райони, където температурите падат ниско и за продължително
време, сигурността на подпорните съоръжения се гарантира с приемане на по-високи (до 20-30%),
спрямо нормалните коефициенти на сигурност.
В никакъв случай не трябва да се допуска замръзване на почвите в основната плоскост на
съоръженията. По тази причина дълбочината на фундирането им следва да се съобразява с
установените дълбочини на замръзване за съответния географски район и съответните изисквания
на нормите по фундиране.
Набъбването на почвите при намокряне може значително да увеличи земния натиск, дори до
стойности, съизмерими с пасивния натиск. Това увеличение може да достигне до размери, при
които да се компрометират подпорните съоръжения.
Затова при изпълнение на укрепителни стени от всякакъв тип в склонни към набъбване почви
следва да се вземат мерки за ограничаване на достъпа на водите до тези почви, а уплътняването на
засипките зад масивните подпорни съоръжения да бъде съобразено със способността им да
увеличават обема си при намокряне.
9.3.5.4 Земен натиск в покой
Съществуват строителни конструкции, които са практически непреместваеми (неподвижни) и
не създават условия за разрушения вътре в подпирания земен масив. В него се запазва състоянието
на покой, а натискът, който упражняват странично почвите, се нарича земен натиск в покой.
Определянето на земния натиск в покой се свежда основно до дефинирането на коефициент на
страничен натиск К0, аналогичен на Ка, но отговарящ на други условия, главното от които е
отсъствието на повърхнина на хлъзгане. За несвързаните среди (пясъци, чакъли) въпросът се счита
до голяма степен за решен и в тематичната литература могат да се намерят значителен брой
аналитични изрази, докато за свързаните почви няма теоретичен извод, даващ достатъчно
убедително решение за големината на коефициента k0. За тях най-често се препоръчват резултатите
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от опитни измервания или се прилагат безкритично формулите, отнасящи се за несвързаните почви,
като например тази на Jaky [25]:

k0  1  sin   1  sin  '

9.50

Формула (
) както и многото други, отнасящи се за несвързаните почви, показва недвусмислено,
9.50
че параметърът на граничното състояние - ъгъла на вътрешно триене φ, има отношение към
състоянието “покой”, което се различава от разрушението. Формулата на Jakу, която е найпопулярна в практиката, дава достоверни резултати при почви с малка свързаност и условия на
подпиране, които са близки до описаните в частния случай на Rankine (α =0; δ=0; θ=90о).
Общоприето е диаграмата на разпределение на земния натиск в покой да бъде триъгълна,
аналогична на диаграмата на активния земен натиск на несвързаните почви. На дълбочина Н от
нивото на терена стойността на специфичния земен натиск о е пропорционална на обемното тегло,
дълбочината и коефициента k0.

 0   .H .k0

9.51

При анализ на резултати от изпитвания Sağlamer, A (1972) забелязва, че коефициентът на
страничен натиск намалява при разтоварване при изпитване на рохки пясъци, а при много плътни
пясъци запазва своята стойност.
A.J. Hendron [24] предлага да се използва модифицирана зависимост за определяне на
коефициента на натиск при покой:
k0 = (0.95-sin φ’)
9.52
и зависимост, която е приложима за естествено наклонени терени:
k0 = (1-sin φ’)/(1+ sin ’)
където  е ъгъла на наклон на терена.

9.53

Mayne и Kulhawy [35] предлагат зависимост за определяне на коефициента k0 чрез
коефициента на преуплътняване OSR (overconsolidation ratio)
k0 = (1-sin φ’) (OCR) sin φ’
9.54
където OCRmax e максималната стойност на коефициента на преуплътняване OCR
(overconsolidation ratio).
Alpan [10] предлага зависимост на k0 във функция на показателя на пластичност Ip за нормално
уплътнени почви, както следва:
K0 = 0.15 +0.233 log (Ip)
9.55
Всички тези зависимости за определяне на коефициента на земен натиск при покой следва да се
разглеждат в контекста на условията, за който са препоръчани.

9.3.5.5 Пример - Натоварване (въздействие) от земен натиск
При известни стойности на коефициента на земен натиск, напреженията от земен натиск се
определят съгласно приетия принцип за „линейно изменение”.
Граничните стойности на земния натиск върху вертикална стена, причинен от обемното тегло
n на почвата и вертикален товар на повърхността (q) се изчисляват както следва:
активно гранично състояние (активен земен натиск) се представя чрез компонентите си на:
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 а ( z )  K a  .z  q   2c K a
Влиянието на кохезията се отразява с константната стойност по цялата контактна зона.
 а ( z )  2c K a
a(z) = a.tan + a
Като общата стойност на напрежението от земен натиск
Pa =(a 2 +a2) 0.5
Коефициентите на активен земен натиск се определят съгласно приложение С на БДС EN
1997-1 [60].
зa d
tan d = tan k / 0.577 / 1.25 = 0.461d
d= 2/3 х 25 = 17  d/d = 0.68 
Отчетено Ka
Забележка: Този коефициент на активен земен натиск служи за определяне на
хоризонталното напрежение a(z).
При изливане на фундамента на стената в оформен вертикален изкоп без кофраж може да се
вземе под внимание земния натиск при покой
Kо=(1-sin d) = (1-0.42) = 0.58
Коефициентът на триене tan d е определен с d= 2/3 cv,d.
Хоризонталните напреженията в зоната на контакт между почвата и подпорната стена са както
следва: (съответно за горен и долен край):
a,A = (Ка qd) = 0.36 (20x3.7 + 10)= 28.8 kN/m
a,В = Ka (d,n h + qd) = 0.36 (20x3.5 + 10)= 28.8 kN/m
a,A = tan d qd = 0.31 x 10= 3.10 kN/m
a,B = tan d (qd + 20x 3.7) = 0.31 x (10+20x3.7)= 26.04 kN/m
o = К0 d,n h = 0.58 (20x1.10)= 12.76 kN/m
Тангенциалните напреженията в зоната на контакт между почвата и подпорната стена са
определени по формула по-горе.
q = 9.1 kN/m
l =?

Ka

90cm

x

qd = 0.36 x 10 =
3.60 kN/m

q

x

tan d = 10 x 0.31=
3.10kN/m

A

370cm

270cm

0°

100cm

125cm
225cm

Ko (d h ) =
0.58 (20x1.10 )
= 12.76 kN/m

Ta =
(3.10+26.04)x 3.7 /2 =
53.90 kN/m

Ea =
(3.6+30.24)x3.7 /2
= 62.60kN/m

a

=9

Цт ОП

2 x c x vKa = 0.00 kN/m

?

125

E0

=0

площ А1 = 2.90 m?
Тегло G1

площ А2 = 2.50m?
Тегло G2

В

Ka (d h + qd) =
0.36 (20x3.7 + 10)
= 30.24 kN/m

a(z)

tan d ( h + q) =
0.31 (20x3.7 + 10) = 26.04 kN/m

a(z)

Фигура 9.16 Схема на подпорна стена с разположение на натоварването
По-нататък при изследване на отделните гранични състояния на стената за удобство отделни
части от диаграмата се заместват с резултантните им сили. След решаването на задачата с
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редукцията на системата сили следва серия от проверки, с които се цели удовлетворяване на
крайното и експлоатационно гранично състояние.
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10 ДИАНАМИЧНО ПОВЕДЕНИЕ НА ДИСПЕРСНАТА СРЕДА
От времето на първите лабораторни изследвания на Francois Gadroy (1746), лабораторната
практика в областта на геотехническото инженерство е изминала дълъг път. Решаването на
инженерните проблеми обхваща и цели изясняването на ефектите, свързани с поведението на
почвения материал при динамични товари и промяна на свойствата, служещи за създаването на
адекватни модели за описание на модела почва-тръба. До скоро определянето само на два
изключително важни параметъра – модул на напречни деформации G и коефициент на затихване D
са приемани за достатъчни. С разширеното използване на специфични методи за изследване
(включително наблюдения от височина), става възможно използване на почвени модели чрез
дефинирането на все по-голям брой параметри и по този начин се доближаваме до решението на
все по-широк кръг проблеми.
Числените методи за анализ все по-широко се използват в практиката през последните две-три
десетилетия и позволяват описание на линейното и нелинейното поведение на почвата при
променливи във времето натоварвания и изискват увеличаване на броя на почвените параметри.
Почвените модели позволяват да се изследва поведението на дисперсните системи както при малки
деформации (коефициент на затихване и модул на напречни деформации), така и при големи
деформации чрез отчитане на влиянието на броя цикли на натоварване, изменение на порния
натиск, характеристиките на якостта на срязване и др. Необходимите данни за дефиниране на
почвеното поведение при динамични въздействия се получават чрез използване на известните
стандартни методи и могат да включват както лабораторни, така и полеви (in situ) методи.
Основен интерес от днешна гледна точка за описание на поведението на почвата
представляват следните параметри:
 Зърнометричен състав;
 Водни съдържания и класификационни показатели;
 Плътности;
 Коефициент на леглото;
 Деформационни модули;
 Коефициенти на затихване;
 Потенциал на втечняване;
 Еквивалентни циклични почвени характеристики - модули на деформации,
характеристики на якостта на срязване и др.
В общия обем необходими за анализ данни може да се добави и предизвиканата от
сеизмичното въздействие и промяна на част от гореизброените параметри.
Днес се счита, че една от основните причини за разрушенията в почвата при динамични
натоварвания е ефекта на втечняването, като това явление предизвиква в световен мащаб най-голям
брой щети. Тук следва да се обърне внимание и на факта, че тези процеси се развиват при
специфични условия на почвената среда- водонаситен несвързан материал. Както беше споменато,
голяма част от почвените масиви не се намират в условията на пълно водонасищане и при тях
остава да се изясни въпросът кои са обективните критерии за настъпване на разрушение при
динамични натоварвания.
Кои параметри могат да дадат надеждна представа за динамичното поведение на почвата?
Намирането на отговор на този въпрос изисква да се опишат основните ефекти на земетресенията
върху почвения масив. Те могат да се разделят на две основни категории, като се обвържат с
промяната на коравината на системата и с влиянието на големината на деформациите. Първата
категория се изразява с циклична деформация на почвения масив (малка деформация, която не
предизвиква разрушения – гранично състояние), а вторият – с разрушения на масива при големи
пластични деформации.
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С цел детайлно поставяне на проблема на динамичното поведение на почвите, могат
поотделно да се разгледат специфичните задачи, които са предмет на изследване от земната
механика в контекста на динамичните товари и почвени свойства:
 Деформационни и якостни характеристики на почвите.
 Развитие на земния натиск.
 Коефициенти на сигурност при динамична устойчивост и проектиране на плитко
заложени фундаменти и откоси.
 Пилотни фундаменти под динамични товари.
 Втечняване на почвата.
От аналитична гледна точка могат да бъдат разгледани няколко вероятни случая на
комбиниране на товарите, от които да се добие представа за характерните особености на
динамичното почвено поведение. Изясняването му изисква разглеждане на два характерни случая,
които могат да се свържат с Фигура 7.2:
1 случай- при условия на голямо начално статично натоварване се добавят малки
допълнителни напрежения, вследствие действието на инерционните сили малко се променят
свойствата на почвата, то крайният ефект е възстановяване на равновесното състояние. След
преустановяване на действието на инерционните сили почвата престава да се деформира. Това
равновесно състояние зависи както от физическото състояние на почвата и големината на
деформациите, така и от нейната геоложка разновидност, свойства, интензивност и
знакопроменливост на товара.
2 случай: Ако началното статично натоварване е по-малко, а динамичното е с голяма
интензивност, комбинацията може да предизвика следните ефекти:
- При водонаситени почви без възможност за дрениране, реализиране на положителен порен
натиск до стойности (при големи деформации), равни на ефективните напрежения, при което
почвата може да загуби структурната си цялост и да претърпи разрушения на скелета.
- При водонаситени почви с възможност за дрениране, възниква порен натиск с променливи
стойности (обикновено нарастващи), при което почвата може да загуби частично своята носеща
способност и да се наблюдават значителни слягания. В този случай, след прекратяване действието
на динамичния товар може да се очаква затихване на деформациите.
10.1

Почвени параметри при динамични въздействия

Всички поставени по-горе проблеми и необходимостта от определяне на параметри за
описание на динамичното поведение на почвата, налагат използването на подходящи лабораторни
и полеви техники. В световната практика са известни множество уреди и апарати на редица
изследователи: Casagrande и Seed, Seed и Feed, Thiers и Seed, Allen, J. C. и K. H. Stokoe. В
последните години се наблюдават опити за стандартизиране на апаратите и методите за
лабораторни и in situ изпитвания, използвани за определяне на някои почвени и вълнови
характеристики. Като пример могат да се посочат следните документи EN 1998 Eurocode 8- Design
provisions for earthquake resistance of structures [61], документи на American association of civil
engineers, ALLA, ASME и др. Целта на нормирането е да обобщят известните методи за изследване,
като се допълнят със събраният опит и се намерят съвременни технологични възможности за
приложение в практиката. Като част от земната механика, динамиката на почвите разглежда
инженерните свойства и поведението на почвите при динамично напрегнато състояние.
Източници на динамични натоварвания върху земната основа и конструкциите,
взаимодействащи 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
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на всеки от тези товари е твърде различна, което предполага и различна реакция на почвената
среда. По-долу се дава кратка характеристика на тези въздействия.
За много райони в света, в това число и за България, динамичните натоварвания от
земетресения са едни от най-важните.
Динамичните натоварвания върху фундаментите и земната основа, предизвикани от машини с
въртящи се части (турбини, електродвигатели, центробежни помпи, вентилатори и др.) и машини с
коляно-мотовилкови механизми в преобладаващата си част са синусоидални, т.е. периодични. В
зависимост от вида на машината периодичните товари могат да бъдат с голям период или с малък
период (бързо вибриращи товари).
В естествени условия чисто циклични натоварвания не могат да се получат, защото и найсъвършената машина не предава цикличните си натоварвания на равни интервали и с еднакви
амплитуди. Освен това, динамичните товари винаги са в комбинация със статични товари, които от
своя страна зависят както от вида, така и от собственото тегло на връхната конструкция,
подземните съоръжения и земната основа.
При изследване поведението на фундаментите и другите геотехнически конструкции на
динамични въздействия, с цел опростяване на математическите решения обикновено се приема
опростен модел на хармоничните трептения или сложните функции се декомпозират на прости
хармоници. На тази основа са решени преобладаващата част от задачите в динамика на почвите.
Такова приемане е достатъчно коректно при машинни фундаменти, но при сложни динамични
въздействия, отклоненията от реалното напрегнато състояние са значителни. При изложението подолу понятията “вибрация” и “трептене” се разглеждат като еднозначни.
Основни характеристики на хармоничното трептене, които се използват в динамиката на
почвите са:
 Период (T). Ако динамичното въздействие се повтаря на равни интервали от време, то
се нарича периодично действие, а времето за повтарянето му - период.
 Цикъл. Хармонично действие, извършено по време на един период се нарича цикъл.
 Честота (f). Брой цикли за единица време (f=1/T).
 Собствена честота. Ако разглежданата среда е еластична и при условие, че тя
вибрира под действието на сили в самата среда (без наличието на допълнителна
възбуждаща сила), то честотата, с която средата вибрира се нарича собствена честота
(честота на свободните трептения).
 Принудени трептения. Получават се при наличие на допълнителни възбуждащи сили в
средата. Тяхната честота е независима от собствената честота на системата.
 Степен на свобода. Това е броят на независимите координати (геометричните
параметри), необходими да се опише движението на разглежданата система при
динамични въздействия.
 Резонанс. Това е състояние, при което честотата на принудените трептения съвпада с
една от собствените честоти на системата.
 Главни форми на трептене. При определени условия е възможно всички точки на
система с “n” степени на свобода да трепти с една и съща собствена честота. Това
трептене се нарича еднотонно или главна форма на трептене. Когато точка от
системата, вибрираща в главна форма има амплитуда единица, това трептене е с
нормална форма на вибрации.
Удобната за математично описание форма на периодичните трептения е простото
хармонично движение. Неговите основни характеристики са период (T) и честота (f).
При свободни трептения на системи с една степен на свобода динамичното трептене може
да се опише като се изследва поведението на еластична система, представена от пружина и маса. За
уравнение на състоянието се използва известното уравнение за хармоничното трептене. Като
характеристика на системата е приета пружинната константа Cz. За почвите това е коефициентът на
леглото, който се дефинира като сила за единица преместване.
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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 взаимодействащи със земната основа конструкции.
Огнищата на земетресенията обикновено са групирани в районите, където се развиват
съвременни тектонски процеси. На тази основа са обособени три сеизмични “пояси” (Тихоокеански,
Алпо-Хималайски и Средноатлантически), в които земетресенията са с най-голяма честота.
Разрушаването на основата на сгради и съоръжения при земетресения по принцип се дължи на
нарушаване на естествената почвена структура. В тези случаи в почвата се появяват пукнатини,
недопустими премествания на повърхностните пластове поради загуба на устойчивост (якост) в
отделни участъци от почвения масив. При песъчливи водонаситени почви, загубата на якост се
дължи обикновено на значителното нарастване на порния натиск при сеизмичното въздействие.
Нарастване на порния натиск във водонаситени пясъци може да се появи и при динамични
натоварвания от машини и други източници.
Аналитичните модели са едно от основните средства за определяне на реакцията на почвените
масиви при сеизмични въздействия и за изследване на напрегнатото и деформирано състояние на
почвените масиви. Повечето от тези модели използват числени методи, които са базирани на
концепцията за линейна еластичност, т.е. приложима е при малки деформации на трифазната
система. Зависимостта между напреженията и деформациите, предизвиквани от статични
натоварвания и силните сеизмични въздействия е нелинейна и в тези случаи се прилагат различни
модификации на известните методи.
Основните практически методи за анализ използват еластичния или вискозно-еластичен
модел. Често в практиката се използва еквивалентния линеен метод на Seed и Idriss (1969) [44], при
следните параметри:
 От лабораторни изпитвания с циклично натоварване се определят зависимостите на
секантните деформационни модули на ъглови деформации;
 Коефициента на затихване по отношение на напречната деформация (Фигура 10.1).

Фигура 10.1 Зависимост на G/G0 и коефициент на затихване по Seed & Idriss
Линейно-вискозният анализ се извършва итеративно, като се отчита промяната на стойностите
на модулите и коефициента на затихване в съответствие с достигнатите стойности на
деформациите. Еквивалентния линеен модел се основава на представяне на почвеното поведение
чрез пълните напрежения. Както е показано на фигура (Фигура 10.2), хистерезисната зависимост
между напреженията и деформациите за почвите при цикличен товар се представя от
еквивалентния модул на напречни деформации, равен на секантния и коефициента на вискозно
затихване D, който е пропорционален на погълнатата от материала енергия.
10.1
1 AL
D
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където: D - коефициент на вискозно затихване; AL – общо количество разсейвана енергия за
един хистерезисен цикъл; AT – еквивалентна енергия на деформацията.

Фигура 10.2 Хистерезисна зависимост между напреженията и деформациите
Линейно итеративния метод не е в състояние точно да представи нелинейното поведение на
почвите, но често дава приемливи за практиката резултати. Измененията на модула на ъглови
деформации и коефициента на затихване са основни параметри на модела, представени от Seed H.
B., Idriss I. M. [44] за пясъци и водонаситени глини. Тук следва да се постави въпроса как следва да
се третират случаите от разнообразната инженерна практика при променливи стойности на
коефициента на порите, различни стойности на всестранния натиск, продукт на разположението на
материала в дълбочина.
Експериментални лабораторни резултати на J. P. Laird, K. H. Stokoe [29]- Фигура 10.3,
проведени с пясъци при всестранно налягане (с) от 5 MРa, показват развитието на отношението
G/Go (G – актуален модул на напречни деформации, Go – начален модул на напречни деформации
и коефициента на затихване, различно от това, което е прието за стандартно от Seed и Idriss. Този
резултат променя представата за поведението на несвързаните почви при големи натоварвания,
като резултатите не са консервативни и се променя представата за погълнатата от почвата енергия.
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Фигура 10.3 Зависимости на Hashash – Park [22]
На Фигура 10.3са представени резултати: (а) поведение на отношението на модулите на
напречни деформации и (б) поведение на коефициента на затихване, получени и модифицирани с
експериментални данни на Laird и Stokoe (1993) [29].
Нелинейните характеристики на почвата при големи деформационни амплитуди са добре
познати и третират изменението на модулите на напречни деформации и коефициента на затихване
[12]. Ефектът на всестранния натиск е също подробно описан в литературата за сухи, несвързани и
свързани почви. При тази ситуация лабораторните данни от резонансен колонен апарат, които са
популярна практика, трябва да се ползват с внимание при формулирането на теоретичния модел и
при отчитане на влиянието на всестранния натиск върху характеристиките на нелинейното
напрегнато и деформирано състояние.
При анализ на влиянието на сеизмичните въздействия върху почвите се изисква отчитането на
промяната на деформациите във времето. При стойности на напречните деформации под 10 -5 (при
много малки деформации) почвеното поведение може да се счита за еластично, а при по-големи
стойности на деформациите как да третираме проблема?
В разглежданията на Atkinson и Sallfors [11] се дефинират три основни интервала на поведение
на почвата като функция от големината на деформациите. Първият от тях е в границите до 10 -6 и в
този интервал авторите считат, че поведението на материала може да се разглежда като типично
еластично. В тази зона са разработени повечето от методите за динамичен анализ на почвите.
Вторият се разпростира в границите от 10-6 до 10-3 и почвеното поведение е еласто-пластично. В
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този интервал на деформациите попадат с работата си подпорни стени, фундаментни конструкции
и някои подземни съоръжения. Последният интервал от 10-3, е наречен интервал на големите
деформации и въз основа на опита се счита, че обхваща малка част от работния диапазон на
конвенционални конструкции. Когато срязващите деформации надхвърлят стойности от 10 -5,
поведението на почвата може да се разглежда като нелинейно и в този случай да няма еднозначен
път за дефиниране на моделните параметри (напречни деформации и коефициент на затихване и
др.).

Фигура 10.4 Промяна на модула на напречни деформации при няколко цикъла на
натоварване
Фигура 10.4 показва промяната на модула на напречни деформации при следващ цикъл на
натоварване с изследвания на M.Vucetic [55]. При прочит на представените зависимости ясно се
вижда поведението в т.2 и преминаването й в т.4, като с всеки следващ цикъл намалява стойността
на модула на напречни деформации. При четвъртия цикъл са показани локални знаконепроменливи
цикли при различни стойности на напречната деформация. Сравняването на стойностите на
началния модул на напречни деформации G0 със тези от следващите пълни и локални цикли,
показват последователната редукция в стойността му. Анализът на горната фигура води до извода,
че при опит за намиране на детайлен модел на динамичната реакция на почвата е необходимо да се
отчетат още редица начални параметри, които според [21] могат да бъдат:
 Амплитуда на цикличните деформациите γ;
 Главни средни ефективни напрежения ’m;
 Коефициент на порите е;
 Брой на товарните цикли N;
 Степен на водонасищане;
 Ефективни параметри на якостта на срязване φ и с;
 Ефекта на времето;
 Overconsolidation ratio OCR – коефициент на преуплътняване.
В Таблица 10.1 в обобщен вид са представени данни от изследванията на редица автори [18] и
[33], като се разглежда влиянието на цикличното натоварване върху отделните физични и
механични свойства.
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Таблица 10.1 Влияние на цикличното натоварване върху отделните физични и
механични свойства [49]
Фактори
Ефективно
всестранно
напрежение, m
Коефициент на порите, e
Геоложка възраст, tg
Свързаност, c
Коефициент
на
преконсолидация, OCR
Показател на пластичност
Ip (PI)
Циклична деформация, c
Скорост на деформациите

Брой товарни цикли, N

G/Gmax

Коефициент на затихване

Увеличава се с нарастване на m, ефекта
намалява с увеличаване на показателя на
пластичност Ip (PI)
Увеличава се с увеличаване на e
Може да нарасне с нарастване на tg
Може да нарасне с нарастване на c
Няма ефект

Намалява с увеличаване на m,
ефекта намалява с увеличаване на
показателя на пластичност Ip (PI)
Намалява с увеличаване на e
Намалява с увеличаване на tg
Може да намалява с нарастване на c
Няма ефект

Увеличава се с увеличаване на Ip (PI)

Намалява с увеличаване на Ip (PI)

Намалява с увеличаване на c
G се увеличава
G/Gmax не се променя, ако G и Gmax се
измерват за една и съща скорост
За глини - намалява след N цикъла на
големи напречни деформации c (Gmax се
измерва преди Nтия цикъл);
За пясъци – може да нараства при
дренирани условия и да намалява при
недренирани условия

Увеличава се с увеличаване на c
Остава константа (по-рядко се
увеличава)
Без
съществено
влияние
на
напречните деформации и броя
цикли върху коефициента

С тази въвеждаща част се представят основните насоки в една широка област, известна като
динамика на почвите. Тук са разгледани само някои основни ключови моменти.
10.2

Феноменът “втечняване”

В класическата земна механика се разглеждат 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.
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 - вибрации от неуравновесени ротационни части на 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 страна налага формулирането на различни от разгледаните до сега почвени характеристики и
използването на методите на динамиката на дисперсните среди за оценка на напрегнатото и
деформирано състояние на почвените масиви.
Загубата на устойчивост при водонаситени пясъци следствие чувствително нарастване на
порния натиск, е известно като втечняване. То обикновено се наблюдава в рохки (неуплътнени)
водонаситени пясъци.
Втечняването, предизвикано от статически въздействия, е било представено в класическата
разработка на Casagrande (1975) във връзка със свличането на масива San Fernando Dam през 1971г.
и катастрофалното свличане на хвостохранилището в Abervan през 1964. Casagrande е направил
едно статистическо обобщаване на свличанията, предизвикани от втечняване на Pan American
Conference in 1975г.
Втечняването може да бъде описано по следния начин. Във водонаситените почви
пространството между отделните зърна изцяло е запълнено с вода. Тази вода упражнява налягане
(порен натиск) върху почвените частици, което от своя страна оказва влияние върху контактите
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между тях. Преди земетресението, налягането на водата в почвените пори е сравнително малко.
Обаче следствие земетръсните вибрации, това налягане се увеличава, което от своя страна може да
причини разместване на частиците една спрямо друга.

Фиг. 5.Схема на поведението на пясъчните зърна в почвен депозит при
втечняване.

Фигура 10.5 Схеми за развитие на процеса на втечняване - синята колонка (в дясно)
показва нарастването на порния натиск
В зависимост от напластяването, втечняването на дребнозърнестите 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 разрушаване на откосите.

Фигура 10.6 Ефекти от развитие на процеса на втечняване

Земетръсните трептения с по-малка интензивност обикновено не предизвикват голямо
нарастване на порния натиск. По-силни земетресения, взривове и други динамични въздействия,
свързани с конструкциите, може да се получи значително нарастване на порния натиск.
Това е различен тип втечняване, в сравнение с втечняването при статични условия, тъй като
при някои етапи на прилагане на циклично натоварване, почвите, при които се формира порен
натиск, равен на приложения всестранен натиск обикновено също се разширяват и по този начин
мобилизират достатъчна носеща способност до ограничаване на деформациите, предизвикани от
върховите циклични напрежения при други етапи на цикли на натоварване.
Втечняването 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 фонтани”.
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Фигура 10.7 Пясъчни фонтани следствие втечняване при земетресенията Niigata
(1964г.) и Loma Prieta, USA (1989)
Такива пясъчни и тинести фонтани са се появили у нас при земетресението във Вранча на
4.03.1977 г., 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- 1.5 km. Документирани са 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.
По-детайлна илюстрация на последствията от втечняване на земната основа и разрушението
на съоръжения следствие земетресението в Loma Prieta, USA, 1989 е показана на Фигура 10.8.
Пристанището и съоръженията по бреговата линия в Kobe, Japan претърпяват значителни
повреди следствие втечняване по време на земетресението в 1995 год. (Фигура 10.9).
Проблемът засяга голяма територия, тъй като болшинството от съоръженията по бреговата
ивица са били върху блатиста територия, състояща се от рохки до средно плътни несвързани
отложения.

Фигура 10.8 Странично свличане и слягания следствие втечняване предизвикано от
обширно напукване на почвата близо до входната будка на State Park
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Фигура 10.9 Пропадане на фундаментите на моста и наклоняване на кейовата стена
следствие втечняване на пясъците под тях
10.2.1

Фактори, влияещи върху възможността за втечняване на почвите

Факторите, оказващи влияние върху формирането и развитието на порен натиск във
водонаситени почви при циклични натоварвания, зависят главно от вида и свойствата на почвата на
площадката. В най-общ аспект те могат да се групират по следните признаци:
Зърнометричният състав влияе съществено върху поведението на пясъчните масиви при
вибрации. При еднакви други условия, равнозърнестите дребни пясъци имат по-голяма склонност
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 големината на пясъчните зърна,
се увеличава вероятността за втечняване.
Началната относителна плътност на пясъците е един от най-важните фактори влияещи върху
втечняването. При по-висока начална плътност възможностите за деформации и появата на порен
натиск намаляват. Следователно, при други идентични условия, пясъците с по-малка относителна
плътност са по-склонни към втечняване.
Втечняването зависи непосредствено от вида на динамичните товари. Например, при ударен
товар може да протече целият пясъчен масив, докато при равномерни вибрации втечняването може
да започне отгоре и да продължи надолу по дебелина на пласта. Това се обяснява с факта, че
развитието на порния натиск при равномерни вибрации започва след известен брой цикли. Освен
това, предполага се, че хоризонталните вибрации в сухи и водонаситени пясъци са по-големи от
вертикалните.
Наблюденията върху разрушени конструкции следствие втечняване на пясъци показват, че
влияние оказва времето, през което пясъка е във втечнено състояние. При едрозърнестите пясъци
поради по-големият коефициент на водопропускливост, продължителността на втечняване може да
бъде по-малка, отколкото при фините дребнозърнести пясъци.
Изследванията на H.B.Seed [43] (1976, 1979) показват, че многопосочните колебания (каквито
са земетресенията) предизвикват по-големи стойности на порния натиск, отколкото еднопосочните.
Това означава, че многопосочните колебания предизвикват и по-бързо втечняване на
водонаситените пясъци поради създадените натискови вълни в различните направления и
условията за всестранна компресия. При условия, в които пясъчното отложение има големи
размери, това означава, че се увеличава дължината на дренажния път и при бързи натоварвания по

гр. София, 2015 г.

Страница 224/240

време на земетресения може да се окаже в недренирано състояние. Затова възможността за
втечняване на такива пясъци е по-голяма.
Една от възможностите за стабилизиране на пясъчни отложения, склонни към втечняване, е
направата на чакълести дренажи. Те имат ефективно влияние чрез водопропускливостта на
чакълестите материали и бързо разсейване на генерирания порен натиск.
Началните ефективни напрежения в почвения масив са основен фактор за намаляване на
потенциала на втечняване. Това е причината, поради която дълбоките пластове рядко проявяват
склонност към втечняване. Причините се коренят в развитието на процесите на естествена
консолидация (резултат от геоложките товари) и голямото ефективно напрежение в почвения
скелет. Колкото по-големи са началните ефективни напрежения, толкова по-малка е възможността
за преодоляването им от порния натиск. Следователно, наличието на големи начални ефективни
напрежения намалява възможността за втечняване.
Пясъчните отложения, за разлика от свързаните почви, обикновено не притежават структурна
якост. Тази особеност в строежа им е от важно значение за оценката на влиянието на порния натиск
и достигане на равенството =u (където  е ефективното напрежение, а u е порният натиск). По
тези причини, един от критериите за оценка на потенциала на втечняване е наличието на глинести
фракции.
Възрастта на пясъчните отложения има съществено влияние върху тяхното съпротивление
срещу втечняване. Обясненията отново се коренят в диагенетичните (вторични) обикновено
карбонатни връзки, които са резултат от инфилтрацията на водни разтвори. Разликата в големината
на якостта на срязване при изпитване на ненарушени почвени проби и изкуствено приготвени
(пресни) проби може да достигне 75% (Seed [45], Lee, 1975). По-голямата якост на срязване на
естествените отложения се обяснява с наличието на известна циментация.
Обикновено във водата, намираща се в порното пространство, се съдържа въздух в разтворено
състояние, при което част от порния натиск се поема от него, което означава, че се намалява
възможността за втечняване.
Отчитането на всички посочени по-горе фактори при лабораторните изпитвания е
изключително трудно. Затова е необходимо да се сравняват лабораторните изследвания и тези от
изпитвания на място.
10.2.2

Методи за изследване на възможността за втечняване на водонаситени пясъци

Използваните понастоящем методи за оценка втечняването на почвите могат да бъдат
класифицирани в следните три категории:
(1) Методи, при които изчисляването на цикличните напрежения, предизвикани в почвения
масив и тяхното разпределение във времето се извършва по опростени процедури;
(2) Методи, при които цикличните напрежения в почвения масив се изчисляват с помощта на
анализа на почвената реакция;
(3) Емпирични методи, основани на сравнението на резултатите от изследване на почвените
масиви след земетресения в различни райони.
Първите два метода използват данни от лабораторни опити, при които се получава втечняване
от циклични натоварвания или от опити на втечняване на място, следствие значителни циклични
деформации. Тези данни обикновено се представят като зависимост на коефициента на циклично
напрежение (отношение на приложеното циклично тангенциално напрежение към ефективното
допълнително напрежение) от броя цикли, при които се получава втечняване. Сравнението на
предизвиканите циклични напрежения на място, с тези от лабораторните опити, позволява да се
определи фактора на сигурност срещу втечняване (Factor of safety against liquefaction).
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Data: Fine and silty sands, slight clayey from AR - 2
Model: Power - Allometric2 - y(x)= a+b.x^c
Chi^2 = 0.00004
SR(N15)=0.278
R^2 = 0.95906
SR(N20)=0.273
Error
a = 0.50716
±0.19666
b = -0.1742
±0.1908
c = 0.09835
±0.08278
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Фигура 10.10 Зависимост на коефициента на циклично напрежение във функция на
еквивалентния брой цикли
Третият метод включва определяне на някои почвени характеристики на място (N60 от SPT
изпитване), които се сравняват с такива от друго място, където се е получило втечняване след
земетресение.
Методите за оценка на потенциала на втечняване са разработени като начало от H.B.Seed,
Idris, K. Ishihara и след това са доразвити от група изследователи главно от University of California
at Berkeley и специалисти от други страни.
10.2.3

Опростени методи за оценка на възможността за втечняване

Съществуват два основни метода, които могат да бъдат използвани за опростена оценка на
възможността за втечняване на хоризонтални пясъчни отложения:
(1). Метод на равномерните еквивалентни цикли (Equivalent Uniform Cycle Procedure);
(2). Приблизителна теория на комулативното разрушение (Comulative Damage approach).
Двата метода се различават основно по начина на определяне разпределението на цикличните
напрежения.
10.2.3.1 Метод на равномерните еквивалентни цикли
Коефициентът на сигурност на втечняване се представя като отношение на коефициента на
циклично напрежение при втечняване, отговарящ на еквивалентния брой цикли за дадена
интензивност на земетресение, отнесен към същия, отговарящ на външното сеизмично въздействие
за дадена дълбочина от земната основа (Seed et al., 1979).
FS = SR/L
10.2
където: SR - коефициент на циклично напрежение при еквивалентен брой цикли;
SR= (dp / 2c)Neq.Cr
10.3
σ’dp - динамична циклична амплитуда на девиатора при еквивалентен брой цикли (в
зависимост от магнитуда М), kPa;
σ’c - стойност на ефективния всестранен натиск, kPa;
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 c'   .h   r .( z  H )

10.4

H – дълбочината до нивото на почвените води, m;
z – дълбочината, за която определяме възможността за втечняване, m;
Cr – коефициент, отчитащ разликата в напрегнатото състояние при плоскостно и триосово
срязване;

C r  (1  K o ) / 2 по Finn et al.
C r  0.55  0.72 по Seed and Peacock

10.5
10.6
10.7

C r  2(1  2 K o ) /(3 3 ) по Castro

Seed и Martine (1975) от изпитвания с вибрационна маса са определили, че при многопосочни
вибрации с две компоненти, напреженията на срязване, предизвикващи втечняване, са с 10-20 %
по-малки от тези при еднопосочни вибрации. Тъй като на практика е невъзможно втората
компонента на движение да е равна на единствената компонента, измервана с проектни цели, се
предполага, че напрежението на срязване, предизвикващо първично втечняване, може да се намали
с 10 %, което се отразява на стойността на коефициента Cr.
Таблица 10.2 Магнитуд на земетресение (М) и еквивалентен брой цикли
Магнитуд на земетресението,
М

Еквивалентен брой цикли,
Neq

6.0
6.75
7.5
7.9
8.0
8.5

5-6
10
15
20
21
26
ПО Т. 4.1.3 НА EN 1998-5,

Seed, H. B., Tokimatsu, K. and Harder, L. F., Influence of
SPT procedures in soil liquefaction resistance evaluations.
J. Geotech. Eng., ASCE, 1985
0,7
ТАРИРОВЪЧНИ
ЗАВИСИМОСТИ
ПРИ
СЪДЪРЖ АНИЕ НА
ПРАХ- 15%

0,6

'vo
e /s
t

0,5

ТАРИРОВЪЧНИ
ЗАВИСИМОСТИ
ПРИ
СЪДЪРЖ АНИЕ НА
ПРАХ 5%

0,4
0,3
0,2

КОРЕГИРАНА
СТОЙНОСТ НА
N1(60) С
(100/s'vo)1/2

0,1
0
0
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N1(60)(NSPT)

Фигура 10.11 Зависимост между коефициента на напрежение за втечняване и
стойностите на N1(60) за чист пясък и прахови пясъци при земетресение с
магнитуд М=7,5
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На основата на анализ на експериментални изследвания и натурни наблюдения H.B.Seed дава
следното съответствие между магнитуда на дадено земетресение (М) и еквивалентния брой цикли
(Neq), предизвикващи втечняване:

L   av /  ' c

10.8

където: L – коефициент на циклично напрежение от външното сеизмично въздействие за
дадена дълбочина от земната основа;
av – тангенциално напрежение на дадена дълбочина от инерционното въздействие на
ефективното напрежение от геоложки товар при съответното максимално сеизмично ускорение на
повърхността на терена amax.

 a  0.65. max  0,65.( a / g ). .H   r ( z  H ).rd

10.9

σ’c - ефективен всестранен натиск;
rd=1-0,015z - коефициент, отчитащ промяната на сеизмичното ускорение по дълбочина;
g - земно ускорение.
10.2.4

Приблизителна теория на кумулативното разрушение

Теорията на кумулативното разрушение за оценка на втечняването на водонаситените пясъци
се основава на концепцията, че ефектът на циклично натоварване в почвата е сравним с ефекта на
умора (fatigue effects) в металите.
Методът на кумулативното разрушение може да бъде приложен чрез използване на
разпределението на тангенциалните напрежения във времето, получено на базата на анализ на
почвената реакция или като се използват директно записани параметри на земетръсното действие.
За да се оцени потенциала на втечняване, с използване на метода на кумулативното
разрушение са необходими следните данни:
(1) Максимално сеизмично ускорение на повърхността max;
(2) Оценка на основния период на почвения пласт (определен за съответното място) Ts;
(3) Ефективна продължителност на земетресението D=4+11(М- 5) (sec); където: М - Магнитуд
по Richter);
(4) Средното сигма отношение (average sigma ratio) – това е стойността на отношението на
максималното тангенциално напрежение към корен квадратен от това напрежение;
(5) Ефективни и пълни напрежения на разглежданата дълбочина в пясъчния пласт.
В метода, предложен от K.Ishihara (1987), поведението на даден елемент от пясъчното
отложение при зададено променливо натоварване се оценява от резултатите при опити с постоянно
натоварване. Еквивалентният период на неравномерните циклични срязващи напрежения се
определя като период, за който се предизвиква втечняване от равномерно натоварване за 20 цикли
и постоянна амплитуда.
K.Ishihara класифицира неравномерните натоварвания в две основни групи:
- Шоков тип вълна, при която преди максимума съществуват само един или два върха с
амплитуда, по-голяма от 60 % от този максимум;
- Вибрационен тип вълна, при която повече от три върха имат амплитуда, по-голяма от 60 %
от максимума.
Съответствието между цикличните равномерни натоварвания, създавани в апарата за триосов
натиск и неравномерните циклични напрежения по време на земетресение, се осъществява чрез
коефициент, който се приема за 0.55 за шоковия тип вълни и 0.70 за вибрационния тип вълни.
Коефициентът на сигурност на втечняване (факторът на втечняване) се изчислява по следния
начин:
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FL  ( max /  ' ) SR20

10.10

 max  (1 / 0.70)( a max / g ) rd [H  ( z  H ) r ]

10.11

където:

Н - ниво почвени води;
z - изследвана дълбочина;
σv - ефективни напрежения от геоложкия товар;
SR20 - коефициент на циклично равномерно напрежение на втечняване на пясъка при 20
цикли. При стойности на коефициента на втечняване по-малки от единица, следва да настъпи
втечняване на пясъчния депозит на изследваната дълбочина.
10.2.5

Методи, основани на резултати от минали земетресения

Това са емпирични методи, които включват сравнение на резултати от полеви изследвания на
места, където се е получило втечняване при земетресения, с тези от разглежданата строителна
площадка. В случая се сравнява относителната плътност на изследвания пясък със стойностите на
отношението (av/’0); където av е еквивалентното октаедрическо динамично хоризонтално
напрежение; ’0 е ефективното напрежение в естествени условия от собствено тегло на почвата
(effective overburden pressure). Горното отношение обикновено се определя на основата на анализа
на минали земетресения. Seed (1976) представя корелационна зависимост на коефициента на
напрежение, предизвикващ втечняване и съпротивлението при стандартно пенетрационно
изследване SPT (представено като N1 (blows/ft)) (или т.н. N30 - брой удари за потъване на конуса 1ft
= 30.5cm). Тези корелационни зависимости са представени за магнитуд на земетресенията 6, 7.5 и
8.25.
10.3

Полеви методи за изследване на втечняването

Най - масово приложение имат резултатите от стандартните пенетрации (SPT), които
обикновено се сравняват с тези от лабораторните изследвания. Използва се също метод на
взривяване на място, при който от полученото слягане на повърхността се преценява склонността
към втечняване.
10.3.1

Метод на “стандартните” взривове

При този метод динамичното въздействие се осъществява с помощта на микровзривове,
поставени вертикално в колони, с контролирана мощност. Генерирането на порния натиск се
регистрира с поропиезометри, а динамичното поведение на почвата се регистрира с вибромери и
акселерометри.
10.3.2

Метод със SPT (стандартно пенетрационно изпитване)

Използван е методът, разработен от H.B.Seed et al (1979, 1983, 1984), който се основава на
сравнение на срязващото напрежение  a , което може да бъде предизвикано от земетресение (със
съответни параметри – магнитуд и ускорение), с реакцията на почвения пласт (водонаситени
пясъци), представена чрез тангенциалното съпротивление  ' o . Горното сравнение се изразява с
условието:
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 av / ' o  SR
където: SR   av /

'

10.12

- коефициент на циклични напрежения, предизвикващи цикличен

порен натиск до 100 % (начално втечняване) при ограничена циклична деформация. Той може да се
отчете от графики SR = f(N1), получени на основата на сравнение на многобройни полеви и
лабораторни опити (Seed, 1979);
N1 - модифициран брой на ударите при геоложко натоварване σv= 100 kPa;
N1 = CN . N60
10.13
CN - корекционен коефициент, който може да бъде изчислен с израза, предложен от Peck,
Handson and Thornburn (1974г.):
10.14
C N  0.70  log10 (2000 /  ' o )
0 в кРа или да бъде изчислен по следните зависимости в зависимост от относителната
плътност и начина на консолидиране:
10.15
ERr

N 60 

60

.N

Таблица 10.3 Корекционен коефициент, който може да бъде изчислен с израза,
предложен от Peck, Handson и Thornburn (1974г.)

Означенията в Таблица 10.3 са: N60 - брой на ударите при потъване 1ft = 0.305 m, получени със
стандартен пенетрометър (SPT) с 60 % енергетично отношение, т.е. 60 % от теоретичната стойност
на енергията на свободно падане на чука ERr. Стойности на енергетичното отношение ERr за
оборудване често използвано в различни страни и корекционните коефициенти, които се прилагат
за нормализиране на ERr = 60%.

В случай на наличие на почвени води, стойността на броя на ударите NSPT се изчислява по
следната зависимост:
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N SPT  15 

1 '
( N SPT  15)
2

10.16

където: N’SPT - отчетения брой удари за потъване на пенетрометъра с 1ft под нивото на
почвените води.
10.3.3

Метод с CPT (конусно пенетрационно изпитване)

Оценяването на възможността за втечняване на водонаситени пясъци с помощта на
резултатите от изпитването с динамичен пенетрометър е напълно аналогично на това със SPT,
поради това че се използват корелационни зависимости за определяне на NSPT от стойностите на
върховото съпротивление на конуса qc.
10.3.4

Шведско пенетрационно изпитване със затежаване

В Швеция е въведено т.н. шведско пенетрационно изпитване със затежаване, което
представлява пенетрометър, върху който се прилагат на степени отделни тежести до достигане на
максималната стойност от 1 kN (100 kg). Когато пенетрометърът не може да потъва след прилагане
на максималното натоварване, той започва да се върти, като се записва броя на полузавъртанията за
потъване от 0.25 m, отбелязан с Nsw (halfturns/m). При стойност на Nsw=0, почвата се оценява като
свързана с нисък потенциал на втечняване.
10.4

Лабораторни методи

За определяне на характеристиките на втечняване на водонаситени пясъци се използват главно
четири лабораторни метода: метод на обикновено (плоско) циклично срязване, метод на триосово
динамично разрушение [58], метод на циклично торсионно срязване и метод с вибрационна маса.
В първия случай, пробата се натоварва първоначално с вертикален товар и след това се
прилага хоризонтално циклично напрежение.

Фигура 10.12 Апарат за динамичен триосов натиск
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При триосовото динамично разрушение обикновено почвената проба консолидира изотропно,
след което се прилага циклично девиатора на вертикално натоварване.
При торсионното срязване се изследва цилиндричен образец с кухина в средата, като
процедурите са близки до тези при триосовото срязване, с тази разлика, че девиаторът е с усукващо
действие.
Освен опитите на срязване, в практиката е намерил приложение т.н. метод с вибрационна
маса. При този опит изследваният пясък се поставя в резервоар, монтиран върху вибрационна маса,
като след консолидация, при вертикално натоварване се прилага вибрация със зададени параметри.
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ПОСЛЕСЛОВ
Настоящият електронен учебник разглежда голяма част от важните теми, обхванати от
учебната програма за обучение на магистри в УАСГ София. Той следва да се разглежда в развитие,
което е неотменно присъщо за всяко едно познание. Авторите считат, че дисциплината Геотехника
е най-яркият представител на теоретико-експерименталните дисциплини в областта на
строителното инженерство. В този смисъл, разбирането за завършеност е не само неправилно, но и
вредно. Това схващане може би прави силно впечатление, особено при изложенията, свързани с
изследванията на механичното поведение на дисперсната среда.
Познатите методи за изследване на дисперсната среда поставят множество отворени теми.
Една от тях е свързана с изграждането на цялостна картина на поведението на почвата при
динамични натоварвания с широк диапазон на развитие на деформациите в дисперсната среда.
Идеята на настоящата работа е даде обзорен поглед върху развитието на методите за определяне на
някои параметри, като очертава качествата и следи за промяната в поведението на средата с
използване опита на множество изтъкнати изследователи и добави собствен опит.
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СПИСЪК НА ЧЕСТО ИЗПОЛЗВАНИТЕ СИМВОЛИ И ОЗНАЧЕНИЯ:
Латински букви:
А
аoed
B
c
c'
cu
cu;d
Cu (U)
Cс
Cс
d
D
Е
Еoed
Еb
е
еmp
е0
G
h
Ha
K
k0
ka
kp
k0;β
Ic
Id
Ip
IL
Ic
L
М
Md
Mw
mv
N
n
nmp
ОCR
q
q
qc
Sr
s
s0
s1
s2
ssw
u
udst;d
V
Vd

Площ на напречно сечение
Коефициент на уплътняване
ширина на фундамент
кохезия
кохезия, определена с ефективни напрежения;
недренирана якост на срязване
проектна стойност на недренираната якост на срязване
Коефициент на разнозърност
Коефициент на кривина на зърнометричната крива
Коефициент на компресия
Диаметър на зърната на почвата
дълбочина на фундиране
Модул на деформации
Модул на деформации от компресионен опит
Модул на общи деформации
коефициент на порите
коефициент на макропорите
начален коефициент на порите
модулите на напречни деформации
височина
Дълбочина на активната зона за развитие на слягане
Модул на обемни деформации
коефициент на земен натиск в покой
коефициент на активен земен натиск
коефициент на пасивен земен натиск
коефициент на земен натиск в покой за земна повърхност наклонена под ъгъл
β спрямо хоризонта
Показател на консистенция
Относителна плътност
Показател на пластичност
Коефициент на консистенция
Показател на консистенция
дължина на фундамент
маса
Маса на твърдата фаза
Маса на водата
Коефициент на обемно уплътняване
Брой удари за единица потъване при SPT (DPH)
Относителен обем на обем на порите (обем на порите)
Обем на макропорите
Коефициент на преуплътняване
Разпределено натоварване
Девиатор на нормалните напрежения
Върхово съпротивление на почвата при статична пенетрация
Степен на водонасищане
слягане
мигновено слягане
слягане причинено от консолидацията
слягане причинено от пълзене (вторично слягане);
Относително набъбване
порен натиск (хидростатичния натиск в порното пространство);
проектна стойност на пълният дестабилизиращ порен натиск;
обем
Обем на твърдата фаза без пори
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w
wh
wn
wr
wp
ws
wL
z

водно съдържание
Хигроскопична влага
естествено водно съдържание
максимално водно съдържание
водно съдържание при границата на източване
водно съдържание при границата на свиване
водно съдържание при границата на протичане
вертикално разстояние
Гръцки букви

наклон на основата на фундамента по отношение на хоризонталата

наклон на кривата на уплътняване

ъгъл на наклона на почвата зад подпорна стена (нагоре е положителен)

ъгъл на повърхностно триене почва-конструкция
d
проектна стойност на

обемно тегло (unit weight)

Относителна тангенциална деформация
n
обемно тегло в естествено състояние
r
обемно тегло на почвата във водонаситено състояние
'
ефективно обемно тегло (обемно тегло под вода)
 w
обемно тегло на водата

Коефициент на Poisson

обемна плътност на материала
n
обемна плътност на материала в естествено състояние
d
обемна плътност на скелета в естествено състояние
s
специфична плътност

нормално напрежение

Главни нормални напрежения

ефективно нормално напрежение
v
Вертикално нормално напрежение
'p
Структурна якост

относителна деформация

тангенциално напрежение
cs
Върхова якост на срязване
res
остатъчна якост на срязване

характеристика на якостта на срязване (вътрешно триене)
'
характеристика на якостта на срязване (вътрешно триене) получен с
ефективни напрежения

Сумата на главните нормални напрежения

Ъгъл на наклон на контактната повърхност на подпорна стена и почвен масив

гр. София, 2015 г.

Страница 235/240

ЛИТЕРАТУРА
[1]
[2]
[3]

[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]

[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]

[18]
[19]

[20]
[21]
[22]
[23]

[24]

Атанасов Г., Седиментна петрография, ДИ Наука и изкуство, София, 1958;
Балушев, Б.Е., Земна механика, наука и изкуство, София , 1957 г.;
Балушев, Б.Е., Стефанов, Г.С., Дингозов, Г. А., Венков, В. С., Алексиев, А. Д.,
Етимов, Т. Г., Кръстилов, И. Н., Косев, Н. В., Маринова, Л. Т., Земна механика, ДИ
Техника, София 1971 г;
Балушев, E., Т.Германов и др. “Земна механика”. С., 1999г.;
Березанцев В.Г., (1960), Расчет прочности оснований сооружений. Госстройиздат;
Божинов Б. А., Т. Г. Етимов, Д. С. Райкова, Изчисляване на конструкции върху
еластична основа, ДИ Техника, София, 1982;
Герсеванов Н. М., Основы динамики грунтовой массы / Н. М. Герсеванов. – Москва,
изд. 1931. – 504 с.;
Егоров, К.Е. Осадки фундаментов высотных зданий, Сборник трудов НИИОСП №24
«Механика грунтов». М, Стройиздат, 1954;
Цьiтович Н. А., Основьi механики грунтов, Госстройиздат, 1934);
Alpan, I., (1967), The Empirical Evaluation of the Coefficient Ko and Kor., Soils and
Foundations, Vol.7, No.1;
Atkinson, J.H. and Sallfors, G. (1991). Experimental determination of stress-strain-time
characteristics in laboratory and in situ tests. Proceedings of the International Conference
on Soil Mechanics and Foundation Engineering, V3;
Bishop A.W., Henkel D.J., (1962), The measurements of soil properties the triaxial test;
Boussinesq, J., 1903. Theorie Analyque De La Chaleur, vol. 2. Gauthier-Villars, Paris;
Brinch Hansen, J. (1961). A general formula for bearing capacity, Bulletin No. 11, pp. 38–
46. Copenhagen: Danish Geotechnical Institute;
Caquot, A. & Kerisel, J. (1948) Tables for the calculation of passive pressure, active
pressure and bearing capacity of foundations, Paris, Gauthier-Villars;
Chen F. H., Foundations on Expansive Soils. Elsevier, Amsterdam, 1975.
Cubrinovski, M. & Ishihara, K. 1999. Empirical correlation between SPT N-value and
relative density for sandy soils. Soils and Foundations, 39(5): 61-71D4767-88, Standard
Test Method for Consolidated-undrained Compression Test on Cohesive Soils. Annual
Book of ASTM Standard, Volume 04.08 Soil and Rock (I).
Casagrande, A. (1932). "Research on the Atterberg Limits of Soils", Public Roads 12(3),
pp. 121-30 and 136
Dobry, R., W.G. Pierce, R. Dyvik, G.E. Thomas and R.S. Ladd (1985). Pore pressure model
for cyclic straining of sand, Research Report, Civil Eng. Dept., Rensselaer
PolytechnicInstitute, Troy, New York;
Duncan, J. M., and C. Y. Chang (1970) "Nonlinear Analysis of Stress and Strain in Soils,"
Journal of Soil Mechanics and Foundation Engineering Division, ASCE, Vol. 96, SM5;
Hardin, B. O., and Drnevich, V. P. (1972) Shear modulus and damping in soils: Design
equations and curves. Soil and Foundations, 98 (SM7);
Hashash, Y.M.A. and D. Park (2001). Non-linear one-dimensional seismic ground motion
propagation in the Mississippi embayment, Eng. Geology, Amsterdam, 62(1–3);
Hashash, Y. M. A., Park, D., and Yao, J. I.-C. (2005). "Ovaling deformations of circular
tunnels under seismic loading, an update on seismic design and analysis of underground
structures." Tunneling and Underground Space Technology, 20(5);
Hendron, A.J., (1963), The Behaviour of Sand in One Dimensional Compression,
Ph.D.Thesis, University of Illinois;

гр. София, 2015 г.

Страница 236/240

[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]

[42]
[43]

[44]
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]

Holtz W. G. and Gibbs H. J. Engineering properties of expansive clays. Transactions of
ASCE,1956, 121, 641±663.
Jacky, J., (1944), The Coefficient of Earth Pressure at Rest, Journal for Society of
Hungarian Architects and Engineers, Budapest;
Kondner, R. L. (1963) "Hyperbolic Stress-Strain Response: Cohesive Soils," Journal of Soil
Mechanics and Foundation Engineering Division, ASCE, Vol. 89, SM1;
Kulhawy, F. H., and J. M. Duncan, (1972) "Stresses and Movements of Oroville dam,"
Journal of Soil Mechanics and Foundation Engineering Division, ASCE, Vol. 98, SM7;
Laird, J. P. and Stokoe, K. H. [1993], Dynamic properties of remolded and undisturbed soil
samples test at high confining pressure," GR93-6, Electric Power Research Institute;
Little, W., Fowler, H. W., Coulson, J., Onions, C. T., & Friedrichsen, G. W. S. (1973). The
Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles. Oxford: Clarendon Press.
Lode, P.V. and Duncan, J.M., (1975), Elastoplastic Stress-Strain Theory for Cohesionless
Soil, J. Geotechnical Engineering Division, ASCE, 101(GT10);
Love, A.E.H. (1944) A Treatise on the Mathematical Theory of Elasticity" Dover
Publications, Inc., Fourth Edition;
Meyerhof, G. G. (1963). Some recent research on the bearing capacity of foundations. Can.
Geotech. J. 1, No. 1, 16–26
Matasovic, N. and M. Vucetic (1993a). Cyclic Characterization of Liquefiable Sands, J. of
Geotech. Eng., ASCE, 119(11);
Mayne, P.W., Kulhawy F.H., (1982), Ko-OCR Relationship in Soil, Journal of
Geotechnical Engineering Division, Vol.108;
J. Michell, On the direct determination of stress in an elastic solid, with application to the
theory of plates, Proceedings of the London Mathematical Society 1 (1) (1899)
Mindlin R.D., An introduction to the mathematical theory of vibrations of elastic plates,
под редакцията на Jiashi Yang, World Scientific Publishing Co, Pte, Ltd, 2006;
Newmark, N.M. "Graphical Procedure for Computing Vertical Pressures Beneath a Surface
Loading,"June, 1937, 3p., U. of I;
Prandtl, L., (1921), Eindringungsfestigkeit und Festigkeit von Schneiden. Zeit Angew.
Math. Mech. 1;
Osterberg, J. 0. (1957), "Influence Values for Vertical Stresses in a SemiInfinite Mass Due
to an Embankment Loading," Proc., Fourth Intern. Conf. on Soil Mech. and Found.
Engr., Vol. 1, pp. 393-394 Rajani, B., Tesfamariam, S., (2004), Uncoupled axial,
flexural,and circumferential pipe-soil interaction analyses of partially supported jointed
water mains. Canadian Geotechnical Journal, 41(6);
Schofield A.and Wroth C., Critical state soil mechanics. London: McGraw–Hill, (1968);
Seed, R. B., and Duncan J. M., (1983), Soil field variable. Structure Interaction Effects of
Compaction-Induced Stresses and Deflections, Report No. UCB/GT/83-06, University of
California, Department of Civil Engineering, Berkeley, California;
Seed, H. B. and Idriss, I. M. (1969). Influence of soil conditions on ground motions during
earthquakes. J. Soil Mech. and Found. Div., ASCE, 95(1);
Seed, H.B. & Peacock W.H, Sand liquefaction Under Cyclic Loading Simple Shear
Conditions, Jour. Of the Soil Mech. And Foun. Div., ASCE, vol.94, N:SM3;
Shanz T., (1998), Zur Modellierung des mechnischen Verhatltens von
Reinbungsmaterialien, Mitteilung 45, Institut fur Geotechnik, Universitat Stuttgart;
Steinbrenner W., A rational method for the determination of the vertical normal stresses
under foundations, Proc. 1st Int. Cong. On Soil Mech. and Found. Engng, Vol. 2, 1936;
Stenzel, G., Melzer, K. J.: Soil Investigations by Penetration Testing According to DIN
4094.Tiefbau 20, p. 155–160, 240–244, 1978
Stewart, J. P. at al, 2008, Benchmarking of Nonlinear Geotechnical Ground Response
Analysis Procedures, PACIFIC EARTHQUAKE ENGINEERING RESEARCH CENTER

гр. София, 2015 г.

Страница 237/240

[50]
[51]
[52]
[53]
[54]
[55]
[56]
[57]

[58]
[59]
[60]
[61]
[62]
[63]
[64]
[65]
[66]
[67]
[68]
[69]

[70]

[71]
[72]

[73]

Terzaghi K.T., Erdbaumechanik auf Boden- physikalischer Grundlage: Wien, Deuticke,
1925;
Terzaghi, K.T., (1925a), Principles of Soil Mechanics, Eng. News Record;
Terzaghi K. and Fröhlich O.K. Theorie der Setzung von Tonschichte, Leipzig/Wien
Deuticke, 1936
Terzaghi, K., Peck, R.B. and Mesri, G., 1996. Soil mechanics in engineering practice, 3rd
ed., Wiley, New York
Hogentogler, C.A., 1937, Engineering properties of soils: New York, MeGraw-Hill Book
Co., Inc., 434p
Vucetic, M. (1990). “Normalized behavior of clay under irregular cyclic loading.” Canadian
Geotech. J., 27, 29-46
Vesic, A. S. (1973). Analysis of ultimate loads of shallow foundations. J. Soil Mech. Found.
Div., ASCE 99, No. SM1, 45–73.
Vesic, A. S. (1975). Bearing capacity of shallow foundations. In Foundation engineering
handbook (eds H. F. Winterkorn and H.-Y. Fang), pp. 121–147. New York: Van Nostrand
ReinholdW. Fellenius, “Erdstatische Berechnungenmit Reibung und Kohasion,” Ernst,
Berlin, 1927;
Wegener, Alfred (July 1912). "Die Entstehung der Kontinente". Geologische Rundschau;
Woods, RD, Henke, R., 1981, Seismic techniques in the laboratory. ASCE. Geotechnical
Engineering Division. Journal, Vol. 107, nr GT10;
БДС EN1997, Геотехническо проектиране.
БДС EN1998, Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия.
БДС EN ISO 14688 - 1:2002, Геотехнически изследвания и изпитвания –
Идентификация и класификация на почви. Част 1: Идентификация и опписание.
БДС EN ISO 14688 - 2:2004, Геотехнически изследвания и изпитвания –
Идентификация и класификация на почви. Част 2: Принципи за класификация.
БДС EN ISO 22476 - 2:2005, Геотехнически проучвания и изпитване. Полеви
изпитвания. Част 2: Динамични изпитвания.
БДС EN ISO 22476 - 2:2005, Геотехнически проучвания и изпитване. Част 3:
Стандатизирано пенетрационно проучване.
БДС EN 12504-2, Изпитване на бетон в конструкции. Част 2: Изпитване без
разрушаване. Определяне на големината на отскока, БИС, 2005;
БДС EN 1537 : 1999 + AC : 2000, Изпълнение на специални геотехнически работи.
Инжекционни почвени анкери.
СД CEN ISO/TS 17892 - 1:2004, Геотехнически изследвания и изпитвания.
Лабораторни изпитвания на почвите. Част 1: Определяне на водното съдържание.
СД CEN ISO/TS 17892 - 2:2004, Геотехнически изследвания и изпитвания.
Лабораторни изпитвания на почвите. Част 2: Определяне на плътността на
финозърнеста почва.
СД CEN ISO/TS 17892 - 3:2004, Геотехнически изследвания и изпитвания.
Лабораторни изпитвания на почвите. Част 3: Определяне на плътността на зърната.
Пикнометричен метод.
СД CEN ISO/TS 17892 - 4:2004, Геотехнически изследвания и изпитвания.
Лабораторни изпитвания на почвите. Част 4: Определяне на зърнометричния състав.
СД CEN ISO/TS 17892 - 5:2004, Геотехнически изследвания и изпитвания.
Лабораторни изпитвания на почвите. Част 5: Изпитване с оедометър при нарастващо
натоварване.
СД CEN ISO/TS 17892 - 6:2004, Геотехнически изследвания и изпитвания.
Лабораторни изпитвания на почвите. Част 6: Изпитване на пенетрация с падащ конус.

гр. София, 2015 г.

Страница 238/240

[74]

[75]

[76]

[77]
[78]

[79]

[80]
[81]

СД CEN ISO/TS 17892 - 7:2004, Геотехнически изследвания и изпитвания.
Лабораторни изпитвания на почвите. Част 7: Изпитване на едноосов натиск на
финозърнести почви.
СД CEN ISO/TS 17892 - 8:2004, Геотехнически изследвания и изпитвания.
Лабораторни изпитвания на почвите. Част 8: Изпитване на триосов натиск на
неконсолидирани недренирани почви.
СД CEN ISO/TS 17892 - 9:2004, Геотехнически изследвания и изпитвания.
Лабораторни изпитвания на почвите. Част 9: Изпитване на триосов натиск на
консолидирани водонаситени почви.
СД CEN ISO/TS 17892 - 10:2004, Геотехнически изследвания и изпитвания.
Лабораторни изпитвания на почвите. Част 10: Изпитване на директно срязване.
СД CEN ISO/TS 17892 - 11:2004, Геотехнически изследвания и изпитвания.
Лабораторни изпитвания на почвите. Част 11: Определяне на пропускливост чрез
постоянно и падащо налягане.
СД CEN ISO/TS 17892 - 12:2004, Геотехнически изследвания и изпитвания.
Лабораторни изпитвания на почвите. Част 12: Определяне на границите на
консистенция по метода на Atterberg.
СД CEN ISO/TS 22476 - 10:2005, Геотехнически изследвания и изпитвания. Полеви
изпитвания. Част 10: Изпитване чрез пенетриране с натиск.
СД CEN ISO/TS 22476 - 11:2005, Геотехнически изследвания и изпитвания. Полеви
изпитвания. Част 11: Изпитване с плосък дилатометър.

гр. София, 2015 г.

Страница 239/240

ЗЕМНА МЕХАНИКА

Автори:
д-р инж. МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ и д-р инж. ВЛАДИМИР ИВАНОВ КОСТОВ,
доценти във Факултета по транспортно строителство на
Университета по Архитектура, строителство и геодезия в София

Рецензенти:
д-р инж. БОЖИДАР АСЕНОВ БОЖИНОВ
д-р инж. ТРИФОН СЛАВЧОВ ГЕРМАНОВ

Националност българска
Първо издание
Формат А4
Компютърен набор и предпечатна подготовка авторска
Печат: УАСГ, София, 2015
София 1164, бул. „Христо Смирненски“ №1
www.uacg.bg
ISBN 978-954-724-081-0

гр. София, 2015 г.

Страница 240/240

