


Причини за разрушение 

• Преливане през короната на язовирната 

стена 

• Вътрешна ерозия 

 

• Концентрирани течове 

• Загуба на стабилитет 

• Комплексни причини 



Причини за разрушение 
Механизъм Причина 

% от общите 

 разрушения 

Преливане през короната Високи вълни , наводнения 30% 

Вътрешна ерозия  

на насипа или основата 
Филтрация, ерозия, суфозия 25% 

Концентрирани течове Филтрация, ерозия, суфозия 13% 

Загуба на стабилитет съвкупност от причини 15% 

Комплексни съвкупност от причини 12% 

Повреда на 

 водоплътен елемент 
Филтрация, ерозия, суфозия 5% 



Подходи за изследване 

• Сравнителен анализ 

 

• Емпирични методи 

 

• Изследване на физически модели 

 

• Използване на изчислителни методи 

 



Изчислителни модели 

Изчислителните модели се базират на 

два основни етапа: 

• Образуване на високата вълна 
 Основни параметри при разрушаване на насипа – 

пространствените характеристики и формиране на изчислителния 

хидрограф 

• Хидравлични изчисления  

 Функция от основните параметри при разрушаване, даващи 

възможност за проследяване на разпространението на 

катастрофалната вълна по течението.  



Основни елементи при 

изчисляване  
• Параметри на прорива (размери, форма 

и време) 

• Изчисляване на максималните водни 

количества  

• Преминаване на катастрофалната 

висока вълна 

• Оценка на хидравличните условия в 

критичните места  



Параметри на прорива 

Дълбочина на разрушаване 

Широчина на разрушаване 

Ъгъл на образуване на прорива 

 

Начален момент на форимиране на прорива 

Време за разрушаване 

 



Време за разрушаване 



Съвременни изчислителни 

продукти 
 

• 1 - D базирани модели 

 

• 2 - D базирани модели 

 

• 3 - D базирани модели 

 



Съвременни изчислителни 

продукти 
• DAMBRK  (FLDWAV) 

 Позволява изчисляване на геометричните параметри на 

прорива, изчисляване на хидрографа на катастрофалната вълна и 

разпространението му в долното течение. 

 

 

• BREACH 
 Продукт базиран на множество физически модели, 

изчисляващ  геометричните параметри на прорива, изчисляване на 

хидрографа на катастрофалната вълна и разпространението му в 

долното течение. 

 

 
 



Съвременни изчислителни 

продукти 
• MIKE  

 1-D и 2-D изцяло базиран на базата на входни данни от 

основните параметри на прорива 

 

• FLO – 2 D 
Продукт използващ значителна база данни от наблюдавани 

събития. 

 

 

 
 



Хидравлични изчисления извършени чрез: 

• HEC-RAS, v. 4.1  

• 1-D  модел, решаващ уравненията на 

Saint-Venant за нестационарно течение 

• 350 напречни профила 

• 24 часа времетраене 

• Хидрограф избран на база на 

параметрите на  прорива 

Пример 



Напречни профили 



• Изчислени са всички хидравлични 

параметри по течението 

– Максимални водни нива  

– Заляти площи 

– Хидриграфи на водното ниво и водното 

количество 

– Достигнати максимални водни количества 

 

Резултати 



• Обвивна крива на максималните водни 

нива 

 

Резултати 

A 

B 

C 



• Максимални водни нива и заляти площи  

Резултати 
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•Хидрографи на водното ниво и водното количество 

Резултати 



•Хидрографи на водното ниво и водното количество 
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Резултати 



• Максимални водни количества 

Резултати 

C 

B 

A 



След провеждане на изчисленията 

получаваме важна информация относно: 

 

• Времето за евакуация на населените места 

по течението 

• Максималните водни нива във всяко от 

населените места (трансформация на 

високата вълна) 

• Общ план на залятите площи 

 

Заключение 


