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1.Предмет на Геомеханиката като наука за количествен анализ на
механичните процеси в земната кора.

Въведение.
В днешно време се изграждат огромни съоръжения, които покриват долини и

равнинни местности за да се създават големи водохранилища, заемащи понякога площи
от стотици и хиляди квадратни километри. Прекарват се надземни и подземни
комуникации, строят се подземни съоръжения. Проблемът за влиянието на такива
съоръжения на околната среда, а така също и на самите съоръжения придобива
първостепенно значение.

Приложната геомеханика в строителството се занимава с проблемите за
количествено изследване на механичните процеси в горните слоеве на земната кора,
които възникват главно като резултат от строителната дейност на човека
(антропогенни фактори) и под въздействието на природните фактори
(гравитационни, сеизмични и други подобни въздействия).

В тези лекции, авторът прави опит да обобщи световния опит по разглежданата
проблематика, като освен формулирането на теоретичните основи на дисциплината се
дават идеи за инженерни решения, които се използват в строителната практика.

Може да се приеме, че при неголеми дълбочини на съоръженията (1 - 3m) и
относително малки натоварвания върху земната основа, проблемът е сравнително лесно
решим, главно чрез използване на нормативните документи и знанията по земна
механика и фундиране. При изграждането обаче, на огромни съоръжения са
необходими специални геотехнически проучвания  и прилагането на съвременни
методи за проектиране с цел отчитане на всички възможни въздействия както по време
на строителството, така и по време на експлоатацията.

По-долу се дават някои примери, които могат да се разгледат като задачи на
приложната геомеханика [27,31,55].

 Високи язовирни стени. Например, при строителството на Нурекската ВЕЦ в
Русия е проектирана земнонасипна язовирна стена с височина 300m. Стената
има ширина в основата 1600m и прегражда долина, при което се образува
водохранилище с дължина 75km, което ще събере 11 милиарда m3 вода.
Общият обем на насипа е 56 милиона m3, а натоварването в основата е от
порядъка на 8,0MPa. Изграждането на такава висока стена несъмнено ще
окаже съществено влияние върху напрегнатото и деформирано поведение на
горните слоеве на земната кора и особено върху устойчивостта на
естествените склонове. Това налага при проектирането да се прогнозира не
само напрегнатото и деформирано поведение на самата стена, но и да се оцени
нейното влияние върху околната среда. Проблема придобива особена
актуалност, ако съоръжението се изгражда в райони с висока степен на
сеизмичност.

 Добиване на полезни изкопаеми. В минната промишленост, в някои райони
се изграждат обекти с огромни размери. Очевидно, дълбочинните изработки
променят естественото напрегнато състояние, променя се геостатическото
равновесие на масива. Това налага при проектирането на всички минни
съоръжения да се отчете това изменение и да се предвидят съответни
укрепителни конструкции. От друга страна, обработването на полезните
изкопаеми налага изхвърляне и депониране на големи количества
дребнозърнести материали (хвостохранилища, шламохранилища, сгуроотвали
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и други насипища), които изискват специални укрепващи съоръжения, с оглед
опазване на околната среда.

 Дълбочинно водочерпене. Понижаването на нивото на почвените води
предизвиква промяна на напрегнатото състояние следствие обемните сили
(собствено тегло на почвата). В литературата са известни случаи на слягане на
земната повърхност на участъци с огромни размери. При условие, че не се
оценят тези деформации предварително, това може да доведе до аварии на
съществуващи сгради и съоръжения. (Например в Мексико за периода 1900-
1969г. са установени слягания от порядъка на 7,0m, което се е отразило на
редица уникални сгради като театралния център, музейни гробници и др.;
Използването на артезиански кладенци в Токио (Япония), слагането на земната
повърхност за 50 години е достигнало 3,3m, при средна скорост в отделни
места 18cm/year; в Осака, за периода 1935-1958 слягането е достигнало 175 -
190 cm., а за ликвидиране на това слягане е направен насип с дължина 124км,
като са насипани 26,6 милиона m3 почва).

 Устойчивост на откоси при дълбоки изкопи. Този проблем е свързан със
строителството както в естествени терени, така и в населени места.

 Подземно строителство. Изграждането на подземни комуникации
(метрополитени, подземни гаражи, тунели и други) също води до изменение на
естественото напрегнато състояние на земната кора.

 Влияние на земетресенията върху строителните съоръжения и околната
среда. В днешно време това е едно от най-заплашителните и най-
разрушителните природни явления, които имат ужасни последици за
човечеството. Земетресенията са внезапни движения на земната кора, които са
акумулирани в продължение на хиляди и милиони години Днес човечеството е
поставено пред предизвикателството да се бори с тази непредсказуема и
неконтролируема опасност. Един от начините е изучаване на явлението и
проектиране и изграждане на максимално устойчиви строителни съоръжения и
конструкции.

Посочените по-горе няколко примери показват актуалността на проблема и
важната роля на геомеханика като наука за оценка на механическите процеси в земната
кора. В този курс ние ще разгледаме само някои приложни аспекти без претенции за
изчерпателност. Специално внимание ще бъде отделено на проблемите за определяне
на динамичните характеристики на почвите, с оглед проектиране на конструкциите в
сеизмични райони при отчитане съвместната им работа със земната среда. Ще бъдат
разгледани и някои проблеми свързани с укрепването на склоновете, с оглед
превантивни мерки против свлачища.

1.1.Основни научни направления в Геомеханиката.

Съвременната геомеханика се развива в следните направления:
Глобална и регионална геомеханика. Разглежда въпроси свързани с механизма на

процесите протичащи в горните слоеве на земната кора - образуване на гънки, разломи,
повдигане и потъване на земната повърхност и други. Специален раздел тук е
геодинамиката (като раздел на геофизиката), която изучава дълбочинните структурни и
геофизични процеси в земната кора. Геодинамиката обяснява формирането на
геоложките структури, движението на материците, взаимното преместване на
геологическите платформи, вътрешния строеж на земната кора и други.
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Хидрогеомеханика. Тя е посветена на съвместното разглеждане на
закономерностите на земната механика, свързани с проблемите на движението на
подземните води и инженерната геология.

Геодинамика. Като раздел на общата геология тя изучава проблемите на
геотектониката, и се базира на основите на геофизиката.

Приложната геомеханика в строителството има основен предмет
разработването на методи за количествена оценка на процесите в горните пластове на
земната кора следствие влияние на строителната дейност на човека. За теоретични
основи приложната геомеханика използва закономерностите на механиката на
непрекъснатите среди, като отчита особеностите на почвената среда. В този смисъл, ако
се разглеждат скални образования (плътни или напукани) те се приемат като
непрекъсната среда, и се използват уравненията на скалната механика. За дисперсните
среди, продукти от изветряването на земната кора се прилага механиката на
еднофазни, двуфазни и многофазните почви. При условие, че почвите съдържат
органични примеси (повече от 10%) се използва механиката на органичните маси. За
дефиниране на напрегнатото и деформирано поведение на средата, всеки раздел от
приложната геомеханика освен основните уравнения на равновесие и на
непрекъснатост, се изискват допълнителни уравнения, описващи механическите
свойства на почвата (т.н. уравнения на състоянието, които представляват зависимости
между напрежения, относителни деформации и скорост на деформациите). Това
означава, че за всеки вид среда са необходими адекватни характеристики, които
изискват достоверна методика за тяхното определяне.

1.2.Общи сведения за стоежа на земната кора.

В геологията [21] земната кора се разглежда като представена от два основни вида
в зависимост от нейното местоположение - на материка и под океана.

Средната дебелина на земната кора намираща се на материка се изменя от 20 -
80 km (средно 40km). В този вид обикновено се включват три пласта: слегаем с
прекъснато разположение и дебелина от 0,0 до 20 km (средно 3 km); гранитен с
мощност от 8 до 25 km (обикновено този пласт е изграден от 50% гранит и 40% гнайс и
има скорост на разпространение на сеизмичните вълни от 5,0 до 6,5 km/s); базалтов,
разположен в най-долната част на земната кора изграден предимно от метаморфни
скали.

Океанската земна кора има значително по-малка дебелина, от порядъка на 6-7
km. Ако се приеме средна дебелина на водата около 7 km, то следва, че тази част от
земната кора се намира на 11- 12 km. Освен това, океанската кора има различен състав.
При нея липсва гранитния пласт, а над базалтовата основа се разполагат слегаеми
пластове с дебелина по-малко от 1 km.

Съставът на материалите изграждащи горния слой на земната кора се различава
от общия състав в земята въобще. Той е обогатен от кислород, кварц, натрий, калий,
алуминий и в по-малко съдържание на желязо и магнезий.

Вследствие на първоначалното безпорядъчно обединение на частиците от газо-
прахообразния облак в едно тяло, би следвало то да бъде квази-еднородно. В процеса
на следващата диференциация на земната кора обаче, по нея се натрупват по-леки
минерали. Предполага се, че изходния среден състав на земята се съхранява в долната
част на мантията и тя се явява като източник както на по-тежките, така и на по-леките
елементи. По-леките вещества се повдигат и образуват горната мантия, а впоследствие
над нея земната кора, като по-тежките вещества се отпускат и формират земното ядро.
По данни на сеизмологията, средната плътност и вътрешния състав на земята добре се
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съгласуват с допускането, че земята като цяло се състои течно желязно ядро, обвито от
твърда мантия от силикати.

Диференциация на първоначалния квази-еднороден състав на земята, очевидно е
възможен при условие, че веществата които я изграждат са в движение. Предполага се,
че значителна роля за увеличаване на подвижността на земните материали  е изиграла
нейното затопляне и разлагане на радиоактивните елементи. Може да се предположи
обаче, че земното кълбо никога не е било изцяло разтопено. В противен случай,
процесът на диференциация на веществата по плътност би следвало да завърши в
периода когато земята е била в течно (разтопено) състояние. В потвърждение на това е
факта, че магматичните явления продължават през целия период на геоложката
история, което показва, че диференциацията бавно потвърждава. Следователно,
строежът и съставът на земната кора зависят главно от ендогенните (дълбочинни)
процеси.

Следва да се отбележи, че процесът на потъване на континентите в разполагащата
се под тях мантия не става мигновено, а в продължение на много (дори милиони)
години. Очевидно, процесът на потъване на континента поражда допълнителни
явления, които влияят върху напрегнатото състояние на горните слоеве на земната
кора.

При формирането на утаечните скали съществено влияние оказват екзогенните
(повърхностни) процеси, а така също и физико-географските фактори. При тяхното
въздействие масивните скали не запазват своето първоначално състояние, а постепенно
изменят своята структура, чрез раздробяване и пренасяне от водата и по  въздуха.

На основата въздействието на ендогенните и екзогенни процеси се формира и
състава на земната кора. По своя произход скалите се разделят на три основни групи:
магмени, образувани в резултат на проникването на магмената маса от ядрото на
земното кълбо и последствие нейното изстиване; утаечни - образувани в резултат на
отлагане във водата или въздуха продукти от изветряването на земната кора;
метаморфни - образувани в резултат на химическо и химично изменение на утаечните
и магмените скали под влияние на големите натоварвания и високите температури.

Магмените скали от своя страна се разделят на интрузивни, ефузивни и
вулканични  туфи. Към групата на интрузивните скали се отнасят гранит, сиенит,
диорит и габро, а към ефузивните - базалт. Всички скали от тази група се различават
по между си главно по своя химически състав и по структурни особености, които са
свързани с условията на тяхното образуване. Така например, степента на кристализация
на скалите зависи от продължителността на изстиване на магмата и лавата.

Утаечните скали са образувани в резултат на отлагане и натрупване във водна
или въздушна среда на продукти от изветряването (химическо и физическо)
изветряване на земната кора, с последващо уплътняване и съответно циментация. Те се
различават по своя състав и генезис (произход), при което са разделени на три групи:
раздробени (отломки), органични и химически. Скалните отломки представляват
съвкупност от раздробени продукти на основните скали, което най-често е свързано с
тяхното преместване и отлагане. Органичните скали са образувани като резултат от
действието на организмите. Химическите скали са образувани, като резултат от
въздействието върху утайките на соли и водни разтвори предизвикващи физико-
химично изветряване. Съставът, условията на залягане и мощността на утаечните скали
в значителна степен зависи състава на изходните материали и условията при които е
станало утаяването и тяхното уплътняване.

Метаморфните скали, имащи предимно утаечен произход, след своето
образуване са били подложени на съществени физико-химични изменения под влияние
на температурни и силови въздействия. Като резултат от тези въздействия имаме силно
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уплътняване, циментация и прекристализация. При такива въздействия например,
кварцовите пясъци могат да преминат в кварцит, глинестите почви в шисти и гнайс, а
варовика в мрамор.

1.3.Формиране на естественото напрегнато състояние в земната кора

Многообразието на силовите и температурни въздействия в земната кора
предполагат и формирането на сложно напрегнато и деформирано състояние в
повърхностните слоеве на земната кора, което се изменя в пространството и времето.
При формирането на напрегнато и деформирано състояние на масивите изграждащи
земната кора, съществено влияние оказват съставът и структурата на тези масиви,
техните геометрически параметри, геофизическите и геохимическите процеси и
свързаните с тях закономерности на разпределение на тяхната температура и масовите
сили.

Основните сили, действащи в земната кора са силите на гравитацията и
тектониката, а така също и надземните и подземните води и газове, космическите сили
и силите предизвикани от екзогенните природни процеси и инженерната дейност на
човека. Всички тези сили могат да се разделят на повърхностни и обемни. Към
обемните сили (действащи на всеки елементарен обем от масива) се отнасят
гравитационните, сеизмичните, космическите и хидродинамичните сили.
Повърхностните сили, действащи на отделни участъци от разглеждания масив,
включват силите с които масива взаимодейства със съоръженията, тектонските сили (на
натиск, опън и срязване), и тези предизвикани от инженерната дейност на човека.

Мярка за количествена оценка на геомеханическите процеси в масивите се явява
големината на напреженията, деформациите и скоростите на тяхното протичане във
времето. Като се има предвид, че напрегнатото и деформирано поведение на земната
кора зависи главно от действието на повърхностните и обемните сили, по- долу се
разглежда тяхната роля във формирането на това състояние [14.31].

Геостатични напрежения в земната кора предизвикани от гравитационните
сили. Геостатичната сила (тежестна сила) представлява равнодействуваща на силите
на земното притегляне и центробежните сили, отнесени към единица скална маса.
Земното ускорение g (при пренебрегване на сравнително малкото влияние на въртенето
на земята) е право пропорционално на масата на земята М и обратно пропорционално
на квадрата на разстоянието R от центъра на притегляне, (т.е., g=G.M/R2) където G е
гравитационна константа равна на 6,67.10-8 .

При решаване на приложните задачи от геомеханиката, понеже се разглеждат най-
горните слоеве на земната кора (до няколко километри), може да се приеме, че
изменението на ускорението на тежестната сила е незначително и за практически
изчисления се приема 9,81m/s2.

Гравитационната сила е основна при формирането на естественото напрегнато и
деформирано състояние на масивите и действа навсякъде. На гравитационната сила
противодействат силите на еластичните деформации на скалите, които обуславят
равновесното състояние на масива. Едновременно с това, на процеса на формиране на
това състояние съществено влияние оказват строежа и състава на скалните масиви,
неговите геометрични параметри (очертание на релефа, дебелина на отделните слоеве и
тяхното разположение по отношение на хоризонта), а така също и физико-механичните
свойства на скалите изграждащи масива.

При разглеждане на проблемите за определяне на напреженията от гравитационни
сили, обикновено се приема, че страничното напрежение е равно на вертикалното.
Може да се приеме, че хоризонталните напрежения надвишават вертикалните, което се
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дължи на тектонските сили. С това обстоятелство могат да се обяснят и някои
аномалии в земната кора.

Геодинамични напрежения в земната кора, предизвикани от действието на
тектонски и космически сили. Някои изследователи [31] считат, че по-големите
размери на хоризонталните напрежения в сравнение с вертикалните в отделни райони
от земното кълбо се дължат на действието на тектонските сили. В действителност,
тектонските сили възникват вследствие движението в отделни вдлъбнатини в земната
кора. Колебателните движения (повдигане и отпускане), имащи малки скорости не се
усещат. Обаче, за определени геоложки периоди, а понякога и за няколко десетилетия,
те могат да окажат съществено влияние на началното напрегнато състояние на масива.

Всички видове тектонски движения очевидно формират допълнително (над
геостатичното) поле на напреженията, където могат да се наблюдават както
хоризонтални натискови и опънни напрежения, така също срязващи напрежения.
Допълнителните хоризонтални напрежения, които значително надвишават
геостатичните се наричат геодинамични. Те обикновено се проявяват на дълбочина
10 - 15m, но в някои райони - на значително по-голяма дълбочина до 800 - 1200 m.

Влиянието на космическите гравитационни сили на напрегнатото състояние в
земната кора в днешно време се обяснява със зависимостта на някои земетресения от
лунните фази.

Напрегнато състояние в земната кора вследствие екзогенните процеси и
инженерната дейност на човека. Влиянието на екзогенните процеси, (следствие
взаимодействието на горните слоеве на земната кора с атмосферата и хидросферата) се
изразява с протичането на бързи изменения на геостатическото равновесие.
Многообразието на екзогенните процеси затруднява едно по-пълно описание факторите
от които зависи. Като по-важни фактори могат да се посочат: релефът и неговото
изменение в пространството и времето; пространственото изменение на структурата и
физико-механичните свойства на скалите от горните слоеве на земната кора;
особеностите на инженерно-геоложката обстановка в дадения регион.

Влияние на инженерната дейност на човека (антропогенни процеси).
Инженерната човешка дейност, протичаща заедно с такива мощни въздействия като
топлообмен, въздух и вода, газове, снегове, ледове, микроорганизми и други,
съществено влияе на протичането на екзогенните процеси. Това от своя страна се
отразява на формирането на напрегнатото и деформирано поведение в горните слоеве
на земята. По-долу се дават някои примери, които илюстрират това влияние [31,22].

 Един от основните фактори това е демографския взрив и неговите
последствия. В началото на нашата ера на земята са живеели 200 милиона
души. По нататък населението расте както следва: 1000г. - 300 млн. 1500г. -
440млн., 1800г.- 910млн., 1900г.- 1620млн., 1969г., - 3,5 милиарда. Очаква се
до края на 21 век да достигне 6 - 7 милиарда. Този процес налага разселване на
човечеството, строителство на нови градове, разширяване на старите. Около
4% (очаква се да достигне и до 15%) от сушата е заета от жилищни постройки.
Разширяването на градовете оказва влияние и нарушава равновесието на
околната среда. Коренно се променя горният слой на земната кора. От друга
страна изхвърлят се вредни газове, намалява се слънчевата радиация,
повишава се температурата на въздуха. Променя се климата в градските
райони.

 Общата амплитуда на изменение на релефа в градовете достига до 1100m, при
това големината на изкуственото повдигане на котите се колебае от 0,5 до 300
m, а понижението е от 0,5 до 800m.
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 Влиянието на градовете върху подземните води се простира от 0,5 до 100m.
Намалява се коефициентът на инфилтрация на атмосферните води с 30 - 40%, а
понижението или повдигането на нивото на водите достига до 100m.

 Следствие изхвърлянето на отпадъци, в някои райони се увеличава културния
слой, който достига дебелина до 10-20m.

 В същото направление е и развитието на минната промишленост. Освен
дълбочинните разработки (достигащи в някои райони до 3 - 4 хиляди метри)
както бе споменато по-горе, изхвърлените отпадъци замърсяват околна среда.

 Подобно е и въздействието на хидроенергийните обекти.
 Нарушаването на геостатическото равновесие в районите с планински релеф

предизвиква активизиране на свлачищни процеси.

От приведените по-горе примери, се вижда, че под влиянието на тези
(антропогенни) фактори се изменят всички елементи на околната среда: атмосфера,
климат, почвен и растителен слой, релеф, подземни води, горната част на
литосферата. При това в някои случаи тези изменения се разпространяват на огромни
площи и имат регионален характер.

Следователно инженерната дейност на човека и природните въздействия са
мощни фактори, които оказват значително влияние на геомеханичните процеси, а те от
своя страна се отразяват на строителството и експлоатацията на съоръженията.

2.Съвременни геомеханични процеси и тяхната роля в
инженерно-строителната практика

2.1.Общи сведения за геомеханичните процеси.

Както бе отбелязано, ендогенните (дълбочинни) и екзогенните (повърхностни)
процеси оказват съществено влияние върху формирането на геостатическото
напрегнато и деформирано поведение в земната кора. Очевидно, трудно е да се направи
строго разграничаване между двата вида процеси, тъй-като в много случаи те протичат
под въздействието на едно и също гравитационно поле. Върху екзогенните процеси по-
голямо влияние оказват релефът и нееднородния състав на горните слоеве от земната
кора. В същото време върху ендогенните, които се развиват на по-голяма дълбочина,
релефът не влияе съществено. По-долу се описват някои от факторите влияещи върху
развитието геомеханичните процеси.

Върху екзогенните геомеханични процеси голямо влияние оказват природните и
антропогенните фактори. Тези фактори могат да се подразделят на: механични, физични
и химични.

Към механичните фактори могат да се причислят тези, които имат
непосредствено механично влияние върху формирането на напрегнатото и
деформирано поведение на разглеждания масив. Към тях могат да се причислят:

 природните фактори - изменение на релефа във времето (тектонски и
сеизмични въздействия), изменение на теглото на горните пластове или
ледената покривка, образуването на оврази и бреговите процеси,
пространственото изменение на физико-механичните свойства на масива във
времето, кристализация;

 антропогенните фактори - допълнително натоварване от сгради и
съоръжения, насипища и запълване на водохранилища, разтоварване на
земната основа следствие направа на изкопи, подкопаване на естествените
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склонове, динамични и вибрационни въздействия от инженерната дейност,
минни разработки (надземни и подземни, добив на нефт, газ и вода.

Към физичните фактори, предизвикващи изменение на физичното състояние на
горните слоеве на земната кора могат да бъдат отнесени:

 природни фактори - изменение физико-географския строеж, изменение на
температурното поле, изменение на хидродинамичното поле следствие
промяна режима на подземните води, физичното изветряване;

 антропогенни фактори - промяна на температурния режим, изкуствено
водопонижение и образуване на депресионни ями, изкуствено обезводняване,
изменение на повърхностната хидросфера свързано с изграждането на
водохранилища и напоителни канали, и други. Например: изменението на
температурния режим и подземните води може да предизвика набъбване
следствие замръзване и образуването на подземни ледове, термично
пропадане, подземно изгаряне на въглища, торф и други подобни;
изкуственото водопонижение може да стане причина за образуване на нови
водоносни хоризонти, наводняване и заблатяване на цели територии,
набъбване и пропадане, изменение на зоната на аерация, механична и физична
суфозия, активизиране свлачища и намаляване на носещата способност на
земната основа.

Към химичните, отнасяме факторите, предизвикващи изменение на състава и
структурата на скалите и подземните води. Тук могат да се посочат следните процеси:
химична суфозия и преотлагане на солите, органични процеси свързани с дейността на
бактериите и другите агенти, циментация на раздробени скали следствие разтваряне и
промяна химичния състав на водата в порите, добиване на полезни изкопаеми
следствие флотация на рудите, термично и химично заздравяване на почвите. Тези
фактори могат да станат причина разлагане и агрегация на скалите, карстови явления,
образуване на органични почви (торф, каменни въглища, варовик, доломит и други).

Формирането на геомеханичните процеси се извършва при съответно съчетаване
на природните с антропогенните фактори. Това налага за всеки вид инженерна дейност
на човека тези процеси да се отчитат диференцирано в зависимост от конкретния
случай.

2.2. Влияние на ендогенните геомеханични процеси в земната кора върху
инженерната дейност на човека.

Ендогенните  геомеханични процеси, предизвикани от различни фактори
обикновено се разглеждат в две основни групи [22,31]: колебания и дислокация.

Колебателните движения (повдигане и отпускане) на горните слоеве на земната
кора, предвид нееднородния строеж и състава, се проявяват неравномерно както във
времето, така и в пространството. Влияние върху тяхната неравномерност оказват и
разликата в температурните и силови полета. Предвид малките скорости,
колебателните движения не винаги се проявяват забележимо. За определени геоложки
периоди обаче, понякога за няколко десетилетия, те могат да окажат съществено
влияние върху процеса на формиране на напрегнатото и деформирано поведение на
скалните масиви.

Дислокационните движения в  земната кора предизвикват разрушителни и
огъвателни нарушения на земната кора следствие образуването на нови и отлагане на
скалите. Обикновено разрушителните движения се проявяват с бързи срязвания и
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приплъзване по фиксирани повърхности, а така също с усукване и разрушение на
непрекъснатостта. При огъвателните движения се наблюдава вискозно-пластично
разрушение на скалите и образуване на гънки и изкривявания.

Съвременните ендогенни геомеханични процеси могат също да се представят в две
основни групи: глобални (тектонски колебания), дълбочинни разломи, тектонски
движения на дъното на океана, слънчеви и лунни приливи на твърдата и течна обвивка
на земята; регионални: потъване и повдигане (след ледниковия период) на земната
повърхност, тектоника на солните отложения, образуване на гънки, премествания,
сеизмични процеси и явления.

Ендогенните геомеханични процеси, предизвикани от естествените фактори,
обикновено протичат бавно и се отразяват на ландшафта за продължителен период.

Понеже ендогенните процеси предизвикват формирането на геодинамично поле
на напреженията в земната кора, то те оказват непосредствено влияние върху
инженерната дейност на човека. Това преди всичко се отразява върху строителните
работи. Инженерът имащ работа с масиви (скали и почви), които вече се намират в
напрегнато състояние, е длъжен да го отчете при своите инженерни прогнози.

Най-чувствително влияние на ендогенните геомеханични процеси върху
инженерната дейност на човека се наблюдава при земетресенията, които се проявяват
следствие концентрация на геотектоничното поле на напреженията. Следва да се
отбележи, че формирането на огнището на земетресенията за сега се тълкува по
различен начин. По-голяма част от авторите, обаче са единодушни, че механизма на
възникване на дадено земетресение е свързан с напрегнатото състояние и еластичното
реагиране в момента на земетресението.

Съгласно теорията за еластичното реагиране, нарушаването на непрекъснатостта
на скалите, предизвикващо тектонично земетресение, настъпва в резултат на
натрупване на еластични деформации, които в определен момент може да станат
гранични за дадения вид скала. При това състояние, натрупването на напреженията не
става внезапно и не в момента на разрушение, а за един продължителен период от
време. Относителното преместване на блоковете в момента на земетресението се дължи
предимно на еластично реагиране, съпроводено с рязко разместване на разрушените
участъци.

Следва да се отбележи, че активизиране на сеизмичните процеси се наблюдава и
при различни въздействия на човека като: запълване на водохранилища, дълбочинно
водочерпене, дълбочинно добиване на нефт и газ, ядрени взривове и други.

2.3. Влияние на екзогенните геомеханични процеси върху инженерната
дейност на човека.

При оценка влиянието на ендогенните геомеханични процеси върху инженерната
дейност на човека, проблемът се свежда основно до определяне на геодинамичното
поле на напреженията. При оценка на това влияние свързано с екзогенните процеси,
този проблем значително се усложнява вследствие на изключително нееднородния
строеж и състав на скалните и почвени масиви, а така също и криволинейния характер
на релефа. Тези фактори определят една сложна картина на разпределение на
напреженията и деформациите на пластовете разположени близо до теренната
повърхност. Освен това, трансформацията на напрегнатото и деформирано поведение
се извършва значително по-бързо вследствие по-голямата интензивност на протичане
на геомеханичните процеси.

Към естествените екзогенни процеси, които имат влияние върху инженерната
дейност на човека могат да се причислят [5,22,31]:
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 динамика и развитие на процесите в планинските райони - свлачища, срутища,
кални потоци, снежни лавини и други;

 процесите на отлагане на раздробени почви, т.е., уплътняване консолидация,
кристализация и образуване на споени материали;

 развитие на физико-химични процеси - химична и механична суфозия, образуване
на карстови райони, изменение режима и състава на подземните води, изменение на
физико-географската среда;

 динамика и развитие на бреговите процеси - подкопаване на бреговете, подводни
свлачища, формиране на отложения в делтите на реките;

 развитие на процесите в регионалните видове отложения - набъбващи, пропадъчни,
слаби водонаситени почви, торф, органични отложения;

 влияние на цикличните и сезонни температурни колебания в долините и планините,
образуване на термални карстови отвори и пукнатини.

Най-интензивно влияние върху инженерната дейност на човека оказват процесите
развиващи се в планинските райони и по бреговете на водоеми, а така и в районите със
сложни инженерно-геоложки явления. Именно в тези райони изникват сложни
проблеми с усвояването на териториите, затова прогнозирането на динамиката на
геомеханичните процеси придобива първостепенно практическо значение.

Динамиката на развитие на геомеханичните процеси има пространствено-
временен характер и се определя от многобройни фактори, което в значителна степен
затруднява инженерното прогнозиране. В това направление, значителен опит е
натрупан  при изучаването и прогнозирането на свлачищните процеси, които се явяват
най-разпространения вид гравитационно преместване в планински райони и нанасят
огромни щети на страната, а понякога са съпроводени с човешки жертви.

В днешно време е натрупан достатъчен опит и при изучаване и прогнозиране на
геомеханичните процеси в районите на морския шелф, а така също и по бреговите
ивици на реките и езерата. Може да счита, че напълно са решени задачите свързани с
консолидацията на морските отложения, с оглед прогнозиране изменението на
деформациите във времето.

Както бе отбелязано по-горе, ендогенните и екзогенните процеси в много райони
протичат почти едновременно. Това означава, че тяхното влияние върху инженерната
дейност на човека е взаимно и следва да се отчитат комплексно. Разбира се, особена
актуалност придобива въпросът за изучаване и прогнозиране на екзогенните
геомеханични процеси протичащи при едновременното въздействие на природните и
антропогенните фактори.

Приведените до тук примери, не обхващат цялото многообразие на екзогенните
геомеханични процеси, които се срещат при многообразната инженерна дейност на
човека. Затова основна задача на приложната геомеханика е да се направи една
достоверна прогноза на геомеханичните процеси, да се определи тяхното направление
и интензивност  в пространството и времето и накрая да разработи мерки за управление
на тези процеси.

3.Методи използвани в приложната геомеханика за прогнозиране на
геомеханичните процеси.

Очевидно, протичането на геомеханичните процеси в пространството и времето
под въздействието на повърхностни и обемни сили, съпроводени със сложни природни
явления, (чийто механизъм не всякога е възможно да се определи), създава сериозни
затруднения при формулирането на задачите за изследване на тези процеси. Явно,
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многообразието от фактори не би могло да бъде отчетено реално със съответен
математичен модел както това се прилага в строителната механика. Затова, за да се
дефинира механизма на протичане на геомеханичните процеси, в приложната
геомеханика се използва комплексен подход, т.е., извършват се натурни наблюдения
или физическо моделиране, които служат за основа на разработването на съответен
математичен модел.

Следва да се подчертае още една особеност на приложната геомеханика. В
класическата механика на непрекъснатите деформируеми среди, се разглеждат задачи,
свързани с изкуствени или еднородни среди (метал, бетон, пластмаси, вода, въздух и
пр.), при които липсва начално напрегнато състояние или то е известно. В приложната
геомеханика, в много случаи началното напрегнато състояние на масива в много случаи
е неизвестно, но то се явява определящо за решаване на задачата.

Ако инженерът проектира стоманена или стоманобетонна конструкция, то за да
осигури устойчивостта и надеждността й, той може да варира (да задава) якостните и
деформационни свойства на стоманата или бетона. При проектиране на едно
геотехническо съоръжение, насип или изкоп, се налага всеки път да се определят
якостните и деформационни свойства на почвите в района където се изгражда
съоръжението. Характеристиките на скалите и почвите не могат да се задават.

Проблемът за прогнозиране на геомеханичните процеси в горните слоеве на
земната кора се свежда до решаването на комплексна инженерна задача, свързана с
полеви, лабораторни и аналитични изследвания.

Полевите изследвания включват:
 Изучаване на инженерно-геоложката обстановка в разглеждания район,

включително състава на скалите и почвите, хидрогеоложките условия в района;
 Определяне на геометричните параметри на масива и вътрешния строеж на

разглеждания масив;
 Определяне на физико-механичните свойства на скалите и почвите в тяхното

естествено заложение, чрез статични и динамични методи на изпитване;
 Организация и провеждане на режимни инструментални наблюдения за

развитието на геомеханичните процеси във времето с цел установяване на
тяхната интензивност и посоката на развитието им до и след изграждането на
строителното съоръжение;

 Анализ на резултатите от полевите инструментални наблюдения със цел
определяне механизма на геомеханичния процес, отделяне на определящите
фактори и установяване тяхното взаимно влияние;

 Предварителен избор на изчислителната схема на базата на дефинирания
механизъм на геомеханичния процес и установените на основните фактори
влияещи върху него.

Лабораторните изследвания включват:
 Определяне на физико-механичните свойства на почвите и скалите на базата на

резултатите от изпитванията със стандартните триосови апарати при отчитане на
естественото напрегнато състояние;

 Анализ на резултатите от лабораторните изпитвания и съставяне на
дограничното и граничното уравнения на състоянието за всяка разновидност
(глина, пясък скала и пр.);

 Избор на критерий за якост на всяка разновидност с отчитане на техните
структурни особености (крехко разрушение, вискозно-пластично разрушение и
т.н.)
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 Определяне на параметрите включени в съответното уравнение на състоянието,
чрез съответна обработка на резултатите от изпитванията;

 Физическо моделиране на изследваната геомеханична задача за уточняване на
механизма на процеса и определяне на основните фактори, с цел избора на
изчислителната схема и разработване на прогнозата.

Теоретичните изследвания включват:
 Обобщаване на резултатите от полевите и лабораторните изследвания с цел

окончателен избор на изчислителните характеристики;
 Формулиране на съответната гранична задача на механиката на деформируемите

среди и нейното решаване с цел определяне закономерностите на разпределение
на напреженията и деформациите в пространството и времето;

 Оценка на кратковременната и дълготрайна устойчивост на масива с отчитане на
особеностите на геомеханичния процес и спецификата на експлоатация на
съоръжението;

 Разработването на прогноза за по-нататъшно протичане на геомеханичния
процес и препоръки за инженерна защита на околната среда;

 Определяне на интензивността и направлението на геомеханичния процес, с цел
разработване на мерки за неговото "управление" или с цел осигуряване на
инженерната дейност на човека;

 Съпоставяне на резултатите от разработената прогноза с резултатите от полевите
наблюдения чрез усъвършенстване на изчислителния теоретичен апарат на
приложната геомеханика.

Очевидно, прогнозирането на геомеханичните процеси в горните слоеве на
земната кора е една комплексна задача на приложната геомеханика, която следва да се
решава при отчитане на всички фактори, които могат да окажат влияние върху
формирането на полето на напреженията и деформациите. Освен определянето на
компонентите на напрегнатото и деформирано поведение в пространството и времето,
като основен проблем следва да се посочи достоверното определяне на физико-
механичните свойства на скалите и почвите. Всеки теоретичен модел може да даде
верни резултати, ако той отразява в достатъчна степен реалното поведение на масива и
при решаване на задачата са използвани  достоверни характеристики. Разбира се тази
задача може задоволително да бъде решена на базата на числено моделиране и чрез
използване на съвременна изчислителна техника.

Съставянето на адекватен теоретичен модел изисква използването на съответна
система от уравнения на механиката на непрекъснатите с отчитане физическите
особеностите на средата.

3.1.Основни уравнения на приложната геомеханика.

Както бе посочено, теоретичните основи на приложната геомеханика са
уравненията на механиката на непрекъснатите среди, включващи геометрическите
съотношения и условията на непрекъснатостта, така също и физическите особености
характеризиращи напрегнатото и деформирано състояние [6,7,30,31]. Физическите
уравнения по същество се явяват определящи, тъй-като те отразяват особеностите на
поведението на различните видове почви и скали при различни въздействия
(напрежения, температура, и други).

Без отчитане физическите особености на отделните видове почви и скали, само с
уравненията на механиката на непрекъснатите среди не е възможно да се оцени
реалното напрегнато и деформирано състояние. Например, при изследване на
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дисперсните почви, във физичните уравнения следва да се отчетат основни механични
свойства като: обемна деформируемост, водопропускливост, контактно съпротивление
на срязване, структурните деформации на отделните фази, изменението на
съотношението на отделните фази в единица обем и други подобни. Това води до
отчитане на редица фундаментални положения в поведението на дисперсните среди
при различни напрегнати състояния включително  догранично и гранично състояние,
консолидация и пълзене на многофазни почви, въвеждане на ефективни напрежения и
други.

По-долу се дават основните уравнения на механиката на непрекъснатите среди, а
така същи и физичните уравнения на състоянието за различните почви и скали.

3.1.1 Основни уравнения на механиката на непрекъснатите среди.

Ако разгледаме един елементарен паралелепипед с безкрайно малки размери (dx,
dy, dz) то съгласно  теоретичната механика при статически въздействия следва да бъдат
удовлетворени основните шест уравнения на равновесието:

Xi = 0; Mx = 0;
Yi = 0; My = 0; (1)
Zi = 0; M1 = 0.

Преминавайки към напрежения (сила към единица площ), действащи по стените на
елементарния паралелепипед, ще получим компонентите на три нормални x, y, z и
шест тангенциални xz, zx, yz, zy, yx, xy напрежения. Уравненията на равновесието,
изразени с проекциите на напреженията върху стените на паралелепипеда се дават със
системата:
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 Z

yxz
zyzxz 
 ,

където  е плътността на средата (=.g); X, Y, Z - проекциите на обемните сили,
отнесени към единица маса.

За уравнението на движение е необходимо да се отчете ускорението, чиито
проекции върху координатните оси са равни на втората производна  по отношение на
времето. Ако в правоъгълната координатна система, означим преместванията на т.М по
направление на x, y, z със u, v w, то вторите им производни ще бъдат:
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Използвайки основното уравнение на динамиката на тежка точка ma=F именно:
произведението на масата m по ускорението a е равно на движещата сила F, то за
проекцията по оси x,y,z, ще имаме:
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Като се отчетат безкрайно малките нараствания на напреженията, ще получим
условията за движение в напрежения, т.е., уравненията на динамично равновесие във
вида (3):
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Относителните деформации и преместванията, се дефинират с известните
уравнения на Коши,
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където x, y, z, са относителните нормални деформации, а xy, yz, xz -
относителните премествания (изкривявания на правия ъгъл).

Както показват изразите (4), за определяне на всичките шест компоненти на
деформациите, е достатъчно да се знаят три премествания. Съгласно (4) функциите на
деформациите и преместванията са свързани по между си. Тази зависимост се изразява
с уравненията на непрекъснатостта (на Saint Venant):
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xzyxzy
yzxyzxy
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2 .

Изразите (2) - (5) са линейни и са получени при предпоставката, че компонентите
на деформациите са достатъчно малки, при което, при изчисленията безкрайно малките
величини от втори ред могат да бъдат пренебрегнати.

Крайните деформации могат да бъдат изчислени с изразите (6), които се
дефинират като геометрични уравнения, изразяващи зависимостите между деформации
и премествания в деформируемата среда.
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3.1.2.Физически уравнения на механиката на непрекъснатите среди
(уравнения на състоянието, използвани в геомеханиката)

Уравненията на равновесието, геометричните зависимости и уравненията на
непрекъснатостта са необходими, но не са достатъчни за да се дефинира напрегнатото и
деформирано поведение на скалните и почвени масиви под действието на обемни и
повърхностни сили. Към тях следва да се добавят физическите уравнения, определящи
закономерностите на деформиране на средата под въздействие на напреженията, които
се определят експериментално.

Следа да се отбележи, че уравненията на равновесие и геометричните
зависимости са валидни за всеки закон описващ деформируемостта на непрекъсната
среда, включително еластични, пластични и пълзящи деформации.

При съставяне на физическите уравнения на състоянието следва да се отчитат
особеностите на скалите и почвите. Например, при определени условия за плътни
(твърди) среди се използват физическите уравнения на: теория на еластичността
(линейна и нелинейна), теория на пластичността, теория на граничното напрегнато
състояние, теория на пълзенето, теория на вискозно-пластичното течение. За неплътни
тела - напукани, дискретни, дисперсни и други подобни  (скали, раздробени почви,
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органични маси и т.н.), при съставяне на физичните уравнения на състоянието следва
да се отчитат техните физически особености, т.е., тези среди не са плътни, а раздробени
и физическото им състояние се изменя в пространството и времето.

По-долу се разглеждат общите положения и основните уравнения на посочените
теории.

Теория на еластичността. Тя има добре разработен математичен апарат и
широко се прилага при решаване на много инженерни задачи [6].

Еластичността е свойство, което притежават всички природни тела - твърди,
течни газообразни. Обаче, решенията на теорията на еластичността, в приложната
геомеханика следва да се използват само при определени условия, които ще бъдат
отбелязани по-долу.

Еластичните деформации в кристалните тела се явяват като резултат от
изкривяване на тяхната кристалинна решетка, която обаче не нарушава общата
структура на скалите. При раздробените тела (почвите), еластичните деформации се
обуславят от молекулярните сили в контактните точки  на твърдите минерални частици
и обратимите изкривявания на макроструктурата на почвите. Освен това, при влажните
почви, еластичните деформации зависят и от водните обвивки на твърдите минерални
частици. По принцип, пълна еластичност, физическите тела могат да притежават до т.н.
граница на еластичност e. При напрежения по-големи от границата на еластичност,
дисперсните почви получават не само еластични (обратими), но и остатъчни
(пластични) деформации, които в много случаи са много по-големи от еластичните.

Следва да се има предвид, че еластичността на деформируемите тела се запазва в
цялата догранична (пластична) област, но показателите на еластичните свойства са
значителни занижени, тъй-като те зависят основно от степента на нарушаване и
прегрупиране на структурата.

Основните уравнения на теорията на еластичността (определящи зависимостта
между напреженията и деформациите), както е известно са линейни, което позволява да
се прилага принципът на независимост на действието на силите.  Това обстоятелство,
в значителна степен опростява инженерните изчисления.

Линейният закон на еластичността (закон на Hooke), в случай на едноосно
напрегнато състояние се определя с израза

x = Ex или xx E
 1

 , (7)

където x е напрежение в Pa; E - модул на еластичност (модул на Young, Pa); x -
относителна деформация (безразмерна величина).

По направления перпендикулярни на действащото усилие, относителните
деформации ще бъдат

y = z = 
E

x     (8)

където  е коефициент на Poisson.

При действието на тангенциални напрежения ще възникнат наклонявания, които
по закона на Hooke са равни на

xy =
G

xy yz = zx = 0,    (9)
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където G е модул на срязване, който се определя с израза

)1(2 


EG .

Връзката между относителните деформации (линейни x, y, z и ъглови xy, yz, zx)
и напреженията (x, y,z, xy,yz,zx), в случай на пространствено напрегнато
състояние, съгласно обобщения закон на Hooke се дава със следните изрази:
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От съвместното решение на уравнения (2), (4) и (10) се получават
диференциалните уравнения на равновесието (на Навие):
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където  и  са коефициенти на Ламе, 2 - оператор на Лаплас.
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Уравнения (7) - (11) са фундаментални зависимости на линейната теория на
еластичността на непрекъснатите среди, които се използват за решаване на конкретни
задачи на механиката на деформируемите среди.

Ако съберем изразите в (10)
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 zyxzyx E
 




21 ,

и означим  zyxm  
3
1 и  zyxm  

3
1 , ще получим зависимостта

между средните напрежения (m) и средните относителни деформации (m)

mm
E 
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 . (12)

Големината на обемната деформация ще бъде

    .1111  zyx  (13)

При малки относителни деформации може да се приеме  3m, от където се
получава

mE
 )21(3 

 .

Някои основни зависимости на нелинейната теория на еластичността могат да
се получат, ако при едноосно натоварване (например компресионен опит) вместо
тангента приемем секуща. Тогава, основната предпоставка не теорията на
еластичността ще бъде

i = E'i (14)

където i и I са т.н., интензивност на напреженията и интензивност на
деформациите, E'- секантен модул.

       222222 6
2

1
zxyzxyxzzyyxi   ; (14а)

       222222

2
3

3
2

zxyzxyxzzyyxi   . (14б)

Уравнение (14) показва, че за дадено  ниво на деформациите i, т.е., за всяка точка
от нелинейно деформируемото тяло, интензивността на напреженията i може да се
приеме пропорционална на интензивността на относителните деформации. Освен това,
коефициентът на пропорционалност (секантния еластичен модул E') е променлива
величина,  зависеща от i.

Ако се приеме приблизително, че коефициентът на напречно разширение е
приблизително равен на 0,5, аналогична на (14) зависимост може да се приеме и за
октаедричните тангенциални напрежения (oct) и октаедричните ъглови деформации
(oct)
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oct = G'oct , (14в)

където G'- секантен модул на ъгловите деформации зависещ от oct, т.е., G'=f(oct).

Следва да се отбележи, че величините Е' и G' не са постоянни а зависят от
напрегнатото състояние. Ако се означи  със i=f(i) функцията на относителната
деформация, за сложно напрегнато състояние може да се приеме

i = E(1 - i)i. (15)

Зависимостта (15) широко се използва при решаване на еласто-пластични задачи,
като параметрите на функцията  се определят експериментално.

Теорията на пластичността и теорията на граничното напрегнато
състояние изследват общите закони на пластичните деформации при гранични
стойности на напреженията [8,57]. Широко приложение в случая намират уравненията
на еласто-пластичните деформации.

Съгласно зависимостите (13) и (14) дадени по-горе за модулът на ъглова

деформация може да се запише
i

iG


3

' .

Тогава общата зависимост между напреженията и еласто-пластичните
деформации се описва с уравненията:
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Ако към уравненията (16) се добавят уравненията на равновесие (2) и уравненията

(5) и се отчете, че е прието
i

iG


3

' ще получим израз за обобщения модул на ъгловите

деформации
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  iGG  1' , (16а)

където функцията (i) се определя експериментално.

Уравнения (16), (2), (5), (15) и (14в) определят една затворена система от 15
уравнения с 15 неизвестни, които дават възможност задачата да бъде решена.
Независимо от това, при решение на задачата с помощта на ЕИМ се приемат редица
опростяващи предпоставки.

Важен раздел в теорията на пластичността е теорията на пластичното течение,
където условието за течение на средата, в най общ вид се дава с израза

f(i) = 0, или f(1,) = 0, (17)

където f(1,) е функция на главните нормални напрежения, която се определя
експериментално.

Изразите (17) могат да се разглеждат общи условия на граничното напрегнато
състояние.

Теорията на граничното напрегнато състояние има огромно практическо
приложение за оценка максималната носимоспособност на земната основа, а така също
за проектиране устойчивостта на естествените склонове и откоси.

Както е известно, граничното напрегнато състояние [5] в дадена точка от масива
съответства на такова напрегнато състояние (формирано от действието на външни сили
или напрежения), при което и най малкото допълнително увеличение на силовото
въздействие, нарушава съществуващото равновесие между частиците и агрегатите. В
разглежданата точка съпротивлението на срязване намалява до минимална стойност,
възникват площадки на разрушение и скалната (или почвената) среда преминава в
пластично течение. Площадките на разрушение (на преместване), за които
съпротивлението на срязване е достигнало гранични размери, образуват пластична
зона, в която средата се намира в пластично състояние.

Пластичното течение (дори и без увеличаване на действащите сили), в процеса на
деформиране достига до някакво установено състояние, което се характеризира с
постоянна скорост на деформациите. По-нататък, с течение на времето (понякога
продължителен период), установеното състояние винаги преминава прогресиращо
течение. Опитите показват, че във фазата на прогресиращото течение нараства
скоростта на деформиране, настъпват местни срязвания и пропадания, при което се
нарушава непрекъснатостта на масива.

Аналитичното дефиниране на условията за настъпване на гранично напрегнато
състояние се базира на експерименталните зависимости за граничното съпротивление
на срязване. Съгласно теорията на Mohr-Coulomb, тази зависимост, за двумерно
напрегнато състояние, може да се представи във вида
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cot.2
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gcyz

yzyz . (18)

При отчитане главните нормални напрежения (1, 2, 3) и техните инварианти
(I1, I2, I3) уравнението на граничното равновесие, или представено като критерий на
разрушение, се записва в обобщения вид
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F(I1, I2, I3) = 0, или F(1, 2, 3) = 0, (19)

Където: I1 = 1+ 2 + 3 ;
I2 = 12 + 13 + 23 ;
I3 = 1213 .

Функцията F се определя опитно и дефинира такова съотношение между главните
нормални напрежения, при което деформациите се развиват с постоянна или
прогресираща скорост. Главните напрежения се изразяват чрез относителните
деформации 1, 2, 3, които също се определят опитно.

Ако към уравненията (18) и (19) се добавят уравненията на равновесието, се
получава затворена система, която позволява да се редица практически задачи свързани
с изследване устойчивостта на геотехническите съоръжения.

Теорията на пълзенето и вискозно-пластичното течение е важен раздел от
механиката на непрекъснатите среди, която намира широко приложение в приложната
геомеханика [2,3,5,8].

Теорията на пълзене е посветена на изследването на непрекъснатото изменение
на деформациите на телата във времето. Тази област от науката е известна още
реология (от гръцката дума - тека).

За скалите и свързаните (глинести) почви, са характерни две основни реологични
свойства:
 пълзене - изменение на сумарната деформация при постоянно напрегнато състояние;
 релаксация - намаляване на съпротивителните напрежения (отслабване) при

постоянна скорост на деформациите.

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

На графиката на Фиг.1 се очертават следните стадии на деформиране:
 Оа - мигновена деформация;
 ab - I стадий - неустановено (затихващо) пълзене;
 bc - II стадий - установено (незатихващо) пълзене;
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 cd - III стадий - прогресиращо течение.

По-долу се дава обяснение на физическите процеси протичащи в глинестите почви
при изменение на деформациите във времето.

След мигновената деформация следва затихващо пълзене, при което се получава
намаляване (затваряне) на съществуващите микропукнатини и се наблюдава
намаляване на обема на порите.

Във втория стадий, наречен още вискозно-пластично течение, се променя
структурата при постоянен обем на почвата. Разрушаването на твърдите и
полутвърдите структурни връзки напълно се компенсира с възникването на нови водно-
колоидни и молекулярно-контактни връзки, а протичащата вискозна деформация
(предимно на водно-колоидните обвивки свързани с твърдите минерални частици)
обуславя нова структура, която все по-малко се съпротивлява на действието на
напреженията. При новата структура частиците като че ли се нареждат по посока на
действащите напрежения, а в люспестите глинести частици възникват
микропремествания (микросрязвания).

В третия стадий (прогресиращо течение) обемът на почвата се увеличава и
намалява неговото общо съпротивление, което се дължи на появата на нови
микропукнатини, които растат и предизвикват ускоряваща деформация. Тази
деформация довежда почвата до крехко разрушение или вискозно течение, изтласкване
на почвата в страни и съответстващо разрушение.

Обикновено установеното пълзене (вискозно-пластично течение) винаги
преминава в прогресиращо течение. Затова тези деформации се разглеждат като
недопустими за геотехническите съоръжения.

В стадия на установеното пълзене (Фиг.1) имаме постоянна скорост на
деформациите (ds/dt=const). При действие на тангенциални напрежения, за да се
"подържа" постоянна скорост на  ъгловите деформации, следва с течение на времето да
намаляват граничните съпротивления на почвите или скалите. Процесът на намаляване
(разхлабване) на действащите (съществуващи в масива начални) напрежения, при
постоянна скорост на деформациите се нарича релаксация на напреженията.

Релаксацията на напреженията се предизвиква от разрушаване на структурните
връзки в почвите и скалите и винаги е съпроводена с пълзенето. При условие, че не е
достигнато граничното напрегнато състояние, намаляването на граничните
съпротивления никога не достига до нула, а до някаква остатъчна големина, която
остава постоянна. Тази съпротивления са известни като т.н. остатъчна якост на почвите
и скалите.

За дефиниране на деформациите на пълзене е необходимо по експериментален
път да се определи физическото уравнение на състоянието, което дава зависимост
между напреженията, деформациите и тяхната скорост. В най-общ вид тази зависимост
има вида [3,8,14]:

 (, ,

t

) = 0. (20)

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

=  E, (21)

където: действащото напрежение;  - относителната деформация; Е -
еластичен модул.

Уравнение (21), всъщност изразява основната закономерност в теорията на
еластичността за пропорционалност между напреженията и деформациите.

Фиг.2. Схеми на елементарни реологични модели:
а) Идеално еластично тяло на Hooke;

б). Идеална вискозна течност (тяло на Newton); в).Пластично тяло на Saint-Venan;
г). Пластично тяло на Prandtl-Coulomb.

 Идеално вискозно тяло на  Newton (Фиг.2б)

 = 
t
 ;  = 


t

, или

t

=
1

 ;

t

=
1

 , (22)

 - коефициент на вискозност.

 Идеално пластично тяло на Saint-Venan (Фиг.2в).

Това тяло отговаря на идеално свързана почва или скала (при която може да се
приеме  0). В случай на двумерна задача, уравнението на състоянието е

1 - 3 = 2c или max ≤ s . (23)

 Пластично тяло на Prandtl-Coulomb (Фиг.2г).

Този модел отговаря на почва с триене и кохезия (свързана почва). Уравнението
на пластичността от вида (18), изразява състоянието на гранично равновесие.

1 - 3 = 2 sin (pe +
 ' '

1 3

2


). (24)
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От тези реологични модели могат да се съставят комбинирани модели, които в
известна степен могат да отразят реалните свойства на почвите и скалите. На Фиг.3 са
представени някои от тези модели.

Реологичните уравнения на състоянието са:

 еластично-вискозно тяло на Maxwell

d
dt E

d
dt

 

 

1 1
; (25)

 пластично вискозно тяло на Bingham-Schwedoff

d
dt E

d
dt

s  







1
. (26)

Съгласно уравнение (23), докато напрежението  е по-малко от границата на
пластичността s, важи законът на Hooke. При напрежения s в почвата започва
пластично течение с постоянна скорост. На базата на уравнение (23) са решени някои
задачи за прогнозиране устойчивостта на естествени склонове.

Фиг.3. Комбинирани реологични модели:
a). Вискозно тяло Maxwell; б). вискозно-пластично тяло на Bingham-Schwedoff;

в). графична зависимост (t) за моделът на Bingham.

В литературата са описани и други теории, които се използват за прогнозиране на
деформациите на пълзене на глинестите почви. Широко приложение намира теорията
на наследственото пълзене. При тази теория зависимостта между напреженията,
деформациите и времето се представя в интегрална форма [14,28,31]. Предполага се
също, че деформациите в даден момент от времето зависят не само от големината на
напреженията, но и от предисторията на напрегнатото състояние. Може да се приеме,
че тази теория е по-обща и по-реално отразява свойствата на почвената среда.
Физичното уравнение на състоянието има следния вид:

(t) =
  


 



( ) ( )
( )

( , )
t

E E
K t d

l

t

  , (27)

където: (t) - относителната деформация в момент t; (t) - напрежение в момент t; E -
еластичен модул; () - функция на напрежението във времето; Еl() - деформационен
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модул отчитащ деформациите на пълзене; К(t,) - ядро на пълзене, функция
характеризираща скоростта на деформациите (определя се опитно).

При изследване на напрегнатото и деформирано поведение на свързани
водонаситени почви е съпроводено с консолидационни процеси, които в много случаи
протичат едновременно с пълзенето. На базата на експериментални изследвания и
натурни наблюдения могат да се приемат следните обобщени критерии за валидността
на отделните теории:
 За почви в течно-пластична и меко-пластична консистенция, които съдържат в

порите си свободна хидравлически непрекъсната вода, с пренебрежимо слаби
структурни връзки (недоуплътнени песъчливи глини и глини, а така също и напълно
водонаситени слаби почви - тини, торф, мочурища), може да се приеме, че важи
теорията за филтрационната консолидация на Terzaghi [69,70].

 За свързани почви в средно-пластична и твърдо-пластична консистенция, върху
скоростта на деформациите влияние ще оказват деформируемостта на отделните
фази, а така също и пълзенето на почвения скелет.

В най-обобщен вид процесът на консолидация на многофазни почвени среди може
да се дефинира със следните уравнения [14]:

 Физично уравнение на състоянието на твърдата фаза (дисперсна среда):

e0 - e(t)=


 



 


( )
( , ) ( ) ( , )

t
K

a t t
K

a t dv

t

v1 2
1

1 20 0 1




 , (28)

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

() = ’x(t)+ ’y(t)+ ’z(t); ’x(t) = x(t) - u(t); ’y(t) = y(t) - u(t);’z(t) = z(t) - u(t);

 u(t) - порен натиск;

 K0 - коефициент на страничен натиск в покой;
 av(t,) - обобщен коефициент на обемна деформация,

av(t,) = a0 +()1 - exp[-(t-)];

 a0 - коефициент на мигновена деформация;
 () - функция, отчитаща стареенето на твърдата фаза,

() = al +
a
t
h ;

 al - коефициент на уплътняване деформациите на пълзене;
 ah - коефициент на уплътняване деформациите на уякчаване (стареене)

почвения скелет;
  - параметър отчитащ скоростта на пълзене;
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 1 - параметър на “възрастта”, отчитащ предисторията на напрегнатото
състояние.

Разработена е методика за експериментално определяне на коефициентите a0, al,
ah и параметрите  и 1 [9,11]. Доказано е също, че използването на теорията на
наследственото пълзене позволява по-точно да се опише консолидацията на
многофазните глинести почви.

 Физическо уравнение на съдържащата газ порна течност

1 1
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w

w
w

r
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d
du
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p
 


, (29)

където: 


- обемната плътност на водата; uw - порен натиск; aw - коефициент на
обемна деформация  (свиваемост) на порната течност; Sr - степен на водонасищане; pa -
атмосферното налягане;

 диференциално уравнение на консолидацията на  двукомпонентните порести
среди,
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където
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Съвместното решаване на (28),(29) и (30) позволява да се състави обобщено
диференциално уравнение на пространствената консолидация на многофазни свързани
почви. Полученото уравнение позволява опростяване, като при пренебрегване на
отделни параметри, то може да се използва за прогнозиране напрегнатото и
деформирано състояние на свързани почви (глини, тини, торф и други) в различно
състояние.

На фиг.4 [38] са представени теоретични криви на коефициента на порен натиск
Kw=uw/ и относителната деформация (t) за различни стойности на скоростта на
пълзене . На фиг.5 [10] са показани теоретични криви за изменението на порния
натиск при недренирана схема, за различни стойности на параметъра на възрастта на
почвения скелет.

Едно сравнение с експериментални резултати, показани на фиг.6 [38], показва
подобието на теоретичните и експерименталните резултати за функциите на порния
натиск и относителната деформация, т.е., порният натиск има екстремум, а
деформациите продължават пропорционално на логаритъма от времето, след
разсейването на порния натиск.
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Фиг.4. Теоретични криви за изменението на порния натиск и относителната деформация
за различни стойности на параметъра на скоростта на пълзене.

Фиг.5. Теоретични криви за изменението на порния натиск при недренирана система
за различни стойности на параметъра на възрастта.

Фиг.6. Експериментални криви на коефициента на порен натиск Kw(t) и
относителната деформация (t) за песъчлива глина

при различни височини на почвения образец

Резултатите от решението на едномерни задачи са използвани за оценка
напрегнатото и деформирано поведение във времето на земно-насипни съоръжения и
земна основа.

В литературата са известни и други решения. Те се различават по използваните
физични модели и теоретични предпоставки. По принцип, решенията са сложни и
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тяхното практическо приложение е възможно само чрез използването на ЕИМ, за което
са разработени съответни компютърни програми.

3.1.3. Особености на физическото състояние и механичните свойства на
почвите и скалите.

Както бе отбелязано по-горе различните масиви имат различно напрегнато и
деформирано поведение в зависимост от тяхното физическо състояние.

Скалите като масив съставящ част от земната кора, не следва да се разглеждат
изцяло непрекъсната среда, а напукана блокова среда, която е разделена от пукнатини с
различна ширина и различно разположение. Тази особеност следва да се отчете при
съставяне на физическите уравнения на състоянието. За тази цел са необходими
допълнителни зависимости (определени експериментално), които да отчетат
напукаността и блоковата структура на средата.

Многофазните почви, представени като дисперсна среда се състоят от твърди
минерални частици с най-различни размери, вода в различно състояние и газове (или
пари). Тези образования са значително по-сложни от скалните, което затруднява
формирането на адекватни уравнения на състоянието. При тях е необходимо да се
отчита поведението на различните фази в процеса на формиране на напрегнатото им
състояние.

За водонаситените слаби почви със слаби структурни връзки като уравнение на
състоянието може да се използва т.н. теория за филтрационната консолидация,
разработена от Terzaghi. Теорията на Terzaghi се базира на предпоставката, че във
водонаситената почва се формират две групи напрежения - ефективни (които
деформират твърдата фаза) и неутрални (предизвикващи филтрация на течната фаза).
В днешно време тази теория е претърпяла много модификации и се използва за
прогнозиране на напрегнатото и деформирано поведение на слаби водонаситени
почвени масиви (тини, торф, мочурища).

За свързани почви, не напълно водонаситени и с висока пластичност, е
разработена теорията за консолидацията на многофазни почви, която освен филтрация,
отчита и деформируемостта на течната фаза (следствие непълното водонасищане), така
също установено пълзене на твърдата фаза.

Особености съществуват при формиране напрегнатото и деформирано поведение
на замръзналите почви, които заемат големи територии от земната кора. При тях следва
да се отчетат реологичните свойства на течната фаза, която в случая се явява в твърдо
състояние и притежава изключително променливо напрегнато и деформирано
поведение.

При органичните почви, следва да се отчита влиянието на органичните примеси,
при които напрегнатото и деформирано поведение се изменя във времето следствие
изменение на структурата (разлагане на примесите) на средата.

Очевидно, намирането на точен математичен модел, който да отрази реално
физическото състояние на различните видове почви и среди е трудна задача. Затова
много от зависимостите напрегнатото и деформирано поведение се определят на базата
на експериментални изследвания в лабораторията и in situ. При съставяне на
физическото уравнение на състоянието, се използват и сравнения с натурни
наблюдения.
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4. Някои задачи на приложната геомеханика и методи за тяхното
решаване.

Тук ще бъдат дадени кратки сведения за някои от приложните задачи в
геомеханиката, като ще бъде описан общия подход за тяхното решаване. Ще бъде
показана възможността за използване на основните постановки на механиката на
непрекъснатите среди, които съвместно с физическите уравнения на средата позволяват
да се прогнозира напрегнатото и деформирано поведение на земната кора, при
взаимодействие със строителните съоръжения.

Твърде много са изискванията към показателите определящи измененията в
геоложката среда, с оглед осигуряване нормална експлоатация на съоръженията. Това
налага отчитането на многобройни фактори при проектирането и строителството.
Например, експлоатацията на  някои съоръжения (каквито са в ядрената енергетика)
изисква минимални деформации на земната основа.

От друга страна, напрегнатото и деформирано поведение на почвените и скалните
масиви се изменя по въздействието на редица фактори: колебания на нивото на
почвените води, изменение на температурния режим в почвените слоеве, динамични
въздействия (земетресения, взривове, машини с ударни и циклични действия),
колебания в атмосферното налягане, дори въздействия на гравитационното поле на
луната.

Очевидно, едва ли е възможно еднозначно решение при едновременно отчитане
на всички възможни фактори. Затова тези задачи се решават отделно и накрая се прави
комплексна оценка в зависимост от вида на съоръжението и условията за неговата
експлоатация.

4.1. Задачи на приложната геомеханика от регионален характер.

Ще разгледаме някои примери, с които се показва една възможност за оценка
деформациите на земната кора под въздействието на природни фактори.

Понижение и повдигане на земната повърхност. Както е известно, в днешно
време, редица ендогенни и екзогенни фактори оказват влияние върху изменението на
релефа на земната кора. Движенията на земната кора, предизвикани от земетресения, са
характерни с колебания, чиито период е от порядъка няколко секунди. В резултат на
действието на силите от слънчевото и лунното притегляне се наблюдават твърде
забележими колебания на земната кора с период от порядъка на 12 часа и амплитуда за
различните райони до 30 - 40cm. Наблюденията върху движението на тектонските
плочи показват, че те се движат както във вертикална, така и  в хоризонтална посока.
Това показва, че те също имат колебателен характер, но техният период е толкова
голям, че за относително кратък исторически период те се възприемат като
еднопосочни.

Въздействие на лунните приливи. Напрегнатото състояние на земната кора,
представена като сферична черупка, зависи от обемните сили, с които луната притегля
всеки елемент от черупката. За оценка на напрегнатото състояние в земната кора
вследствие въздействието на гравитационните сили на луната са предложени много
хипотези и изчислителни схеми. Една от тези хипотези е разработената от Nadai (1963)
теория за притеглянето на две сфери [54].

Ако се означи с r0 и 0 средният радиус и средната плътност на земната кора, то
обемната сила от лунното притегляне в т.М ще се разложи на една нормална r=ar0 и
тангенциална 0=a00 компоненти (ar и a0 са компонентите на нормалното и
тангенциалното ускорение).
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Съгласно теорията за равновесието на приливните вълни в течност [54],
компонентите на обемните сили r и 0 ще зависят от ъгъла 

r = ar0 = (0/4)(1+3cos2); 0 = a00 = (30/4)sin2; (31)

където 0 е максималната стойност на r при r =r0 и =0, което се определя с
израза
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където g=9,81m/s2 - средното земно ускорение; rearth= 6370km - външния радиус на
земното кълбо; rmoon=1738km - радиусът на луната; earth =5,53g/cm3 - средната плътност
на земята; moon=3,34g/cm3 - средната плътност на луната; D=384 400km средното
разстояние между центровете на земята и луната.

За определяне на напрегнатото и деформирано състояние в земната кора,
вследствие въздействието на гравитационните сили на луната може да се използва
теорията на черупките при предпоставката, че системата на резултантните сили се
намира в равновесие вътре в тънката черупка (без да се отчита хидростатичното
налягане създавано от теглото на дисперсните материали в горната част на земната
кора). При тази предпоставка, в черупката (по оста на симетрия М1М2) ще се създаде
ососиметрично напрегнато състояние, като главните нормални напрежения и главните
деформации се определят с изразите
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Преместванията в тангенциално и радиално направления ще бъдат
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Фиг.7. Изчислителна схема за определяне
влиянието на лунното притегляне върху
напрегнатото състояние на земната кора
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Големината на повдигането на земната повърхност има екстремална стойност в
полюсите М1 и М2, а минималната стойност ще бъде при /2. Изчисленията на Nadai
показват, при дебелина на земната кора около 100km, най-голямото напрежение при
/2 е равно на 0,02МРа, а при 0, то е равно на (- 0,1МРа).

При отчитане на триенето на земната кора по долните слоеве (приплъзване, без
разрушение), за главните нормални напрежения се получават следните изрази:

]2cos)2(1[
1
2 0

1 



 


 ; ]2cos)21(1[
1
2 0

2 



 


 ; (35)

където
)5(8

)1(3 00
0 








r

.

Екстремните стойности на 1 и 2 (при =0,375, r0=6,32.106m; 0=31,2kN/m3,
0=1,89kPa) се получават: за =0, 1=2 =7,2кРа, а при  =900 1=-6,0кРа и 2 =2,2кРа.

При тази постановка се получава, че приливните въздействия на луната оказват
незначително въздействие върху напрегнатото състояние на земната кора.

За приложните задачи на геомеханиката интерес представлява огъването на
земната кора под въздействието на приливните гравитационни сили. Съгласно (34) за
нормалните и тангенциалните премествания можем да запишем

u = (u0/4)(1+3cos2); v = v0sin2,

u0 и v0 са екстремните стойности на радиалното и тангенциалното преместване на
земната кора.

За определяне на размера на ъгълът на огъване, като първо приближение може да
се използва формулата
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 , където l е дължината на дъгата на земната кора.

Очевидно, максималният ъгъл на огъване ще бъде при =450.
Предполагайки, че за неголям участък от земната кора зависимостта между

ъгълът на огъване и дължината на дъгата е линейна, можем да запишем

u = l;
u - разликата в радиалните премествания на повърхността на земната кора
на разстояние l.

По данни от наблюдения, максималната денонощна амплитуда на отпускане и
повдигане на земната кора под влияние на лунното притегляне е около 43cm. Тогава
приемайки u0=43cm, r0=6,32.108cm съгласно горната формула ще получим =10,2.10-

8, т.е на всеки километър от дължината на земната кора, разликата в радиалните
премествания е 10-2cm=0,1mm. За най-отговорните съоръжения, като атомните
реактори такава относително преместване е допустимо.
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От приведените по-горе примери се вижда, че влиянието на лунното притегляне
върху напрегнатото състояние на земната кора е незначително.

Интересно е да се разгледа влиянието на гравитационното поле на луната върху
максималното ускорение на земната повърхност. Съгласно (32) това ускорение може да
се определи с
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Тогава, изменението на обемното тегло на т.н. четвъртични отложения може да се
определи с израз
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където  е обемното тегло на четвъртичните отложения в полето на лунното
притегляне.

Ако се приеме както по-горе: r0=6320km rearth= 6370km; rmoon=1738km; earth
=5,53g/cm3; moon=3,34g/cm3; D=384 400km получаваме

 = 0,00542.

Следователно, във всеки елементарен обем на почвите или скалите, следствие
въздействието на лунното притегляне ще възниква допълнителна гравитационна сила с
интензивност . Следва да се има предвид, че при нееднороден състав на
четвъртичните отложения, може да се създаде нееднородно напрегнато и деформирано
състояние, което следва да се отчете при проектирането.

Например при строителството и експлоатацията на някои съоръжения както
атомните електроцентрали и други прецизни обекти се поставят строги изисквания към
относителните премествания на земната основа. Обикновено се изисква разликата в
преместванията на две опори да не превишава няколко mm. Следствие влиянието на
лунното притегляне, при повдигане и понижаване на земната повърхност,
относителните слягания могат да достигнат до няколко cm.

Да разгледаме един елементарен пример. Нека земната основа на съоръжение с
дължина 1,0km е с променлива дебелина от h2=100km до h1=200km. Почвата в основата
има модул на обща деформация E0=10,0МРа, коефициент на Poisson =0,3 и обемно
тегло =20,0kN/m3. Изисква се да се определи разликата в сляганията по дължина на
съоръжението под въздействие на лунното притегляне.

Слягането на пласт с дебелина при действието на обемните сили може да се
определи с израза
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Като заместим стойностите на от горния пример, ще получим големината на
разликата в преместванията
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Следователно, при проектирането на линейни обекти, за които допустимите
разлики в сляганията са строго ограничени (до няколко mm на 100m дължина), следва
да се отчита неравномерното отпускане и повдигане на земната кора (имаща
нееднороден състав по дълбочина и ширина) вследствие въздействието на силите от
лунното притегляне.

Деформации на земната повърхност при дълбочинно водочерпене и добив на
нефт и газ. В т.1 бяха посочени някои примери  за предизвикани слягания следствие
дълбочинно водочерпене от порядъка на няколко метри. Прогнозирането на тези
деформации във времето може да се извърши на базата на решенията на задачите от
теорията за консолидацията и пълзенето на многофазните почви. За много от тези
решения са съставени алгоритми и са разработени компютърни програми, а така също
са съставени и таблици, които могат да бъдат използвани при проектирането.

Важен елемент от тези изчисления следва да бъде оценката на повдигането на
земната повърхност при възстановяване първоначалното ниво на почвените води. При
промяна нивото на почвените води се изменя режима на температурата и влажността на
средата, а така също и атмосферното налягане.

Без да разглеждаме теоретичните основи на решенията на подобни проблеми, ще
приведем един елементарен пример. Да разгледаме процеса на повдигане и понижение
на почвен пласт със следните характеристики: дебелина h=100m; степен на
водонасищане Sr=0,98; коефициент на уплътняване av=0,001cm2/kg(1/105Pa); обем на
порите n=0,5. Изменението на атмосферното налягане е pa=0,01atm (1,0kРа).

Големината на слягането в случая може да се оцени при предпоставката, че
изменението на атмосферното налягане, като външно натоварване, предизвиква
допълнителен порен натиск и допълнителни ефективни напрежения. Може също да се
допусне, че изменението на атмосферното налягане е достатъчно малко за да се
предизвикат консолидационни процеси.

При тази предпоставка изменението на ефективните напрежения ще бъде

'=pa(1-A0),
pa - изменението на атмосферното налягане;
A0-коефициент на начален порен натиск, който се определя с израза
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0 ;

aw се определя съгласно (29).

При непълно водонасищане на почвата допълнителното слягане на пласта,
следствие изменението на атмосферното налягане, ще бъде
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Това слягане отговаря на натурните измервания за райони с подобни условия.
Както бе отбелязано, при отговорни съоръжения, слягания с подобни размери следва да
се отчитат.

До тук са разгледани само от някои факторите, които предизвикват изменение на
напрегнатото и деформирано поведение на масивите изграждащи горните слоеве на
земната кора. Както бе показано, дори и такива наглед маловажни фактори, като
лунното притегляне, понижението на нивото на подземните водни хоризонти могат да
предизвикат деформации на земната основа. Без да се омаловажават следва да се
спомене, че са разработени методи за оценка влиянието на хоризонталните сили (при
разместване на горните пластове); влиянието на релефа и неговото изменение при
различни въздействия; влиянието на тектонските напрежения (натиск-опън или
преместване на земната кора); влияние на едромащабни строителни съоръжения и
други подобни.

4.2. Прогнозиране на напрегнатото и деформирано състояние на насипни
съоръжения и земната основа.

Както бе посочено в т.3., на базата на обобщеното уравнение на теорията за
консолидацията са решени, някои практически задачи:

 прогнозиране напрегнатото и деформирано поведение на насипи от глинести
почви - определяне на порния натиск по време на строителството и
експлоатацията;

 определяне на деформациите (слягането) на земна основа от глинести почви
под насипи и плоски фундаменти в края на строителството и по време на
експлоатацията;

 оценка на относителната устойчивост на земната основа, с отчитане влиянието
порния натиск.

За горните задачи са съставени компютърни програми, които са използвани за
проектиране на конкретни строителни обекти (пътни насипи, високи язовирни стени)
[11,15,16].

Ще посочим едно изчисление за определяне слягането на плоски фундаменти в
края на строителството.

На базата на точно решение на едномерната задача на консолидацията, съгласно
уравнения (28), (29) и (30) са получени изрази за определяне на слягането на плоски
фундаменти върху глинеста земна основа.

Диаграмата на пълните вертикални напрежения z е апроксимирана в
трапецовидна. Разгледан е фундамент с размери 4,0/4,0m фундиран върху пясъчна
възглавница, под която е разположен пласт глина със следните характеристики:
e0=0,85, em = 0,80, Sr=0,972, kf=5.10-10m/s=4.10-4cm/d; a0=0,0009.10-5Pa-1, al=0,0122.10-

5Pa-1, =0,04d-1, aw=0,028. След построяване на сградата, фундамента предава върху
земната основа средно натоварване q=2.105Ра. Дълбочината на активната зона на
деформациите е определена Ha=936cm.

Крайното стабилизирано слягане може да изчисли приблизително
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По нататък, изчисленията с ЕИМ показват следните резултати:
 при срок на строителство 200d се получава s200=4,08cm, или 59,9% от крайното

слягане; по теорията на филтрационната консолидация s200=0,4cm или 6%; при
пренебрегване деформируемостта на порната течност (непълното
водонасищане) s200=0,5cm, или 7%;

 при срок на строителство 500d, слягането в края на строителството е 4,31, или
63%;

 по време на експлоатацията, една година след построяване на сградата,
слягането ще бъде 4,4cm; по теорията на филтрационната консолидация -
3,1cm; при отчитане само на пълзенето, т.е., без порен натиск - 6,8cm; в края на
следващата година, слягането ще бъде 4,6cm.

Устойчивост на земната основа в неконсолидирано състояние.
Оразмеряването на земната основа на сгради и съоръжения по първа група

гранични състояния, на носеща способност, се извършва при предпоставката, че под
фундамента или съоръжението са образувани пластични зони (зони на гранично
състояние), които обхващат значителна част от почвения масив.

Този проблем е регламентиран нормативно чрез Нормите за проектиране на
плоско фундиране [72]. При съоръжения, предаващи натоварвания върху големи площи
(пътни насипи, насипища, сгуроотвали, хвостохранилища, земно-насипни язовирни
стени и др.), използването на изискванията за плоски фундаменти води до неточни
резултати, тъй-като напрегнатото състояние и взаимодействието на съоръжението със
земната основа в тези случаи са различни.

Възможност за по-точна оценка на носещата способност на земната основа под
земно-насипни и други подобни съоръжения дават условията за гранично равновесие.
При равнинно напрегнато състояние тези условия се изразяват с известното уравнение
на Mohr-Coulomb, от което (при равнинно напрегнато състояние) се дефинира т.н.
критичен ъгъл на вътрешно триене
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 ; (37)

където: 'z и 'y са ефективните напрежения в дадена точка на земната основа; ' и
c' - са ефективните ъгъл на вътрешно триене и кохезия;  - обемното тегло на почвата, z
- вертикалната координата на разглежданата точка.

Зоните на гранично напрегнато състояние, т.н. "пластични зони" се дефинират от
условието cr' ('- ефективния ъгъл на вътрешно триене). Ако тези зони са
сравнително големи, е възможно почвеният масив да загуби устойчивостта си и да се
получи авария.

Изразът (37) е валиден, когато земната основа е в консолидирано състояние, т.е.,
липса преразпределение на напреженията между течната и твърдата фаза. При глинести
почви в течна и пластична консистенция в масива се формира порен натиск. Тогава
ефективните напрежения следва да се определят съгласно принципът на ефективните
напрежения: 'z(t,z) = z - uw(t,z), 'y(t,z) = y - uw(t,z).

Решаването на смесената задача на теорията на граничното равновесие и теорията
на консолидацията за сега създава значителни математически затруднения. За
практически цели е целесъобразно двете задачи да се решават отделно, т.е., да се
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определи функцията на порния натиск, (респ. на ефективните напрежения) с изразите
дадени по-горе, в зависимост от напрегнатото състояние.

За оценка на граничното състояние на земната основа, с отчитане влиянието на
порния натиск е разработена компютърна програма "FIK" [15], която позволява да се
решат  редица практически задачи от общата устойчивост на земната основа.

Предложеният метод е използван за оценка устойчивостта на земната
основа, след авария на насип по пътя Бургас-Дебелт [37]. Аварията е станала през
1986г. при строителството на надлез над ж.п. линия за Бургас, където част от пътя
минава върху насип. Снимки от аварията са показани на Фиг.8. Този район по
черноморското крайбрежие се характеризира със сложни инженерно-геоложки условия.
Литоложкият  профил на земната основа до съоръжението е показан на Фиг.11.

Характерна особеност в случая е, че почвата в горния пласт е прахова сива глина
с органични примеси. Този пласт играе ролята на кора, която покрива слабата земна
основа. Лабораторните изследвания показват сравнително добри физико-механични
характеристики на горния пласт. Това обстоятелство е послужило като "аргумент" да се
проектира насипът без да се отчита натоварването върху долните пластове.

Строителството на пътя започва през 1985г. Едновременно с изграждането на
надлеза, чиито фундаменти са изпълнени с пилоти тип "Benoto", се насипва първият
пласт на насипа с височина около един метър. Целта е била да "консолидира" земната
основа, (без обаче да се отчете, че напреженията от този товар почти не оказват
влияние върху слабите пластове). "Консолидацията" на земната основа е изчаквана
почти една година. След това за две седмици се изгражда останалата част от насипа,
като насипването се извършва с баластра. Непосредствено след достигане на
проектната кота, следствие бързото натоварване (невъзможност за разсейване на
порния натиск), земната основа загубва устойчивост, насипът се разрушава внезапно,
оформя се странично изтласкване на терена на 50m от оста на пътя. Засегнат е участък
с дължина 135m (Фиг.8).

Фиг.8. Изглед от насипа на ж.п. линията край Бургас след аварията 1986г.

Резултатите от изчисленията показват (Фиг.9 и фиг.10), че в процеса на
консолидацията съществено се изменя напрегнатото състояние на земната основа.
Изохроните на ефективните (вертикални 'z и хоризонтални 'y) напрежения,
значително се различават от изохроните на пълните напрежения z и y.

Приемайки, че слабият пласт се намира в условията на затворена система
(невъзможност за дрениране) са направени изчисления за определяне големината на
пластичните зони.
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Фиг.9. Изохрони на вертикалните ефективни 'z и пълни z напрежения

Фиг.10. Изохрони на хоризонталните ефективни 'y

и пълни y напрежения

Фиг. 11. Литоложки профил и пластични зони под насипа в края на строителството,
определени съгласно (37)
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Независимо от малкия товар върху земната основа, порният натиск в слабия
пласт нараства бързо, което води до значително изменение на напрегнатото състояние
на земната основа. При тези условия, стойността на критичния ъгъл на вътрешно
триене (cr) намалява, което води до омекване (втечняване) на слабите почви и
формиране на големи пластични зони (фиг.11). По наша оценка, това е причината за
настъпилата авария.

С горните примери се илюстрира една възможност за по-реално прогнозиране на
деформациите на земната основа. Показано е също, че за различните видове почви е
необходимо да се използват различни физически уравнения на състоянието.
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5. Поведение на почвените масиви при динамични въздействия.

5.1.Въведение в проблема.

В предишните теми са разгледани проблемите, свързани със свойствата и
методите за оценка на напрегнатото и деформираното състояние на дисперсните
строителни почви при статични въздействия. Това състояние отговаря на случаите на
мигновено прилагане на товарите от строителните конструкции или натоварвания
които се изменят във времето с много малка скорост (например строителен период). В
строителната практика обаче, често се налага да се изследва поведението на
конструкциите и тяхното взаимодействие със земната основа и околната среда при
динамични въздействия предизвикани от различни причини - неуравновесени машини,
взривове, земетресения, движение на транспортни средства и други. Очевидно,
поведението на дисперсните почви при тези въздействия е различно от това при
статични натоварвания. Това от своя срана налага формулирането на различни от
разгледаните до сега почвени характеристики и използуването на методите на
динамиката на дисперсните среди за оценка напрегнатото и деформирано състояние на
почвените масиви.

Тук е направено едно обобщение на проблемите на динамиката на строителните
почвите, което в преобладаващата си част има познавателен характер.

Динамиката на дисперсните почви е специална геотехническа дисциплина, която
изисква по-задълбочено изучаване. В досегашните курсове и учебници по земна
механика този въпрос не е разглеждан. Като част от земната механика, динамиката на
почвите разглежда инженерните свойства и поведението на почвите при динамично
напрегнато състояние.  За целите на тези лекции ще бъдат разгледани само основните
понятия и някои специфични проблеми, което позволява да се направи само въведение
към проблема. Детайлното изследване на свойствата и поведението на дисперсните
почви при динамични въздействия изисква по-задълбочено разглеждане.

5.2. Общи сведения за динамичните натоварвания
в почвените масиви. Основни динамични характеристики.

Много и разнообразни са източниците на динамичните натоварвания върху
земната основа и конструкциите взаимодействуващи с почвената среда. Като основни
могат да бъдат посочени въздействията от: земетресения, взривове, машини с
въртящи се и неуравновесени механизми, чукове, строителни операции (например
набиване на пилоти), разработване на кариери, транспортни средства (включително
приземяване на самолети), силни ветрове, вълнови въздействия и други. Същността на
всеки от тези товари е твърде различна, което предполага и различна реакция на
почвената среда. По долу се дава кратка характеристика на тези въздействия.

За много райони в света, в т.ч. и за България динамичните натоварвания от
земетресения  са най-важните. По тази причина те са разгледани по-детайлно в т.6.

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 (бавно вибриращи товари)
Фиг.12а, или с малък период (бързо вибриращи товари) Фиг.13б. При друг вид машини
периодичните товари могат да бъдат единични, във вид на импулси, Фиг.13а и
повтарящи се (от уреди за набиване на пилоти, ковашко-пресови чукове и др.), Фиг.13б.
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Фиг.12. Периодични динамични товари Фиг.13. Импулсивни  динамични
товари
а.с голям период; б. с малък период. а.единични; б.повтарящи се.

Представените на Фиг.12 и 13 зависимости “динамичен товар - време” дават една
опростена представа за действителните динамични натоварвания [55].

На практика, динамичните натоварвания могат да се различават съществено от
представените на диаграмите. В естествени условия чисто динамични товари не могат
да се получат, защото и най-съвършената 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.

Фиг.14. Напрегнато състояние на почвен елемент при земетресение
а.симетрични пулсации; б.несиметрични пулсации
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Фиг.15. Едномерно (а) и двумерно (б) напрегнато състояние на почвен елемент при
земетресение

При въздействия от земетресения комбинацията от статични и динамични товари
оказва съществено влияние на напрегнатото състояние на почвения масив. Например,
ако връхната конструкция предава на земната основа големи статични товари, а
земетресението възбужда малки динамични товари, то цикличните напрежения следва
да бъдат симетрични (Фиг.14а). В другия случай, когато статичните напрежения са
малки, комбинираният ефект се характеризира с несиметрична цикличност.

В зависимост от вида на геотехническата конструкция, напрегнатото състояние
може да се разглежда като едномерно или двумерно [55]. Например: при плитко
заложени фундаменти (Фиг.15а) в контакта със земната основа не могат да се създадат
отрицателни напрежения, поради което динамичното напрегнато състояние в даден
почвен елемент до основната плоскост на фундамента може да се разглежда като
едномерно; при насипи (Фиг.15б), сеизмичните товари  ще предизвикат както
нормални, така и срязващи напрежения, което означава, че напрегнатото състояние ще
бъде двумерно.

При изследване поведението на фундаментите и другите геотехнически
конструкции на динамични въздействия, с цел опростяване на математичните решения
обикновено се приема опростен модел на хармоничните трептения. 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 по-долу понятията “вибрация” и “трептене” се разглеждат като
еднозначни.

Основните характеристики на хармоничното трептене, които се използуват в
динамика 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). Броят на циклите 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 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.
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 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.
Най-елементарната форма на периодичните трептения е простото хармонично

движение. Неговите основни характеристики 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 т.н. е
пружинна константа Cz. За почвите това е коефициентът на леглото, който се дефинира
като сила за единица преместване.

При еластични среди с вискозно съпротивление (Фиг.16) свободните трептения са
затихващи. Затихването се дължи на вискозното съпротивление, което тук е наречено
“вискозно демпфиране”.

В този случай, при решаване на уравнението за движение на системата със
свободни затихващи трептения се дефинират следните динамични характеристики:

 c е коефициент на вискозно демпфиране (сила за единица скорост).
 коефициент на критично демпфиране: Cc = 2mn;

 коефициент на демпфиране (на затихване на трептенията):
c

Cc .

Фиг.16. Свободно трептене на еластично-вискозна (демпфираща) система.

При принудени трептения на еластично-вискозни системи с една степен на
свобода, ако към еластично-вискозната система се приложи възбуждаща динамична
сила от вида F(t)=F0sint ( - честотата на външния динамичен товар), при точното
решение на уравнението на хармоничните вибрации се дефинират следните динамични
характеристики:

 динамичен коефициент (), като отношение на амплитудата на принудените
трептения Z0 , към статичното провисване st ,
 начална фаза на затихващите  трептения, 
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6. Земетресенията - основен източник на динамични въздействия върху
почвените масиви.

Сеизмичните въздействия са основни, и съответно най-важните динамични
натоварвания върху земните масиви. Както и другите динамични натоварвания те
оказват неблагоприятно въздействие върху геотехническите и другите
взаимодействуващи със земната основа конструкции. Статистическите данни
[17,27,44,45] сочат, че всяка година земетресения нанасят огромни материални и
човешки щети на човечеството: ежегодно загиват около десет хиляди души; годишните
материални загуби се изчисляват на повече от десет  милиарда долари. Земетресенията
са причинили пълно разрушаване на големи процъфтяващи градове и стотици други
селища от дълбока древност. В днешно време също сме свидетели на катастрофални
земетресения. Освен това, земетресенията създават паника и срах в населението.
Известно е, че в течение на цялата история, човекът се е научил да се страхува от
земетресенията. Ето защо, земетресенията могат да се определят като един от
основните източници на динамичните натоварвания. Предвид актуалността на
проблема въпросите свързани със земетресенията ще бъдат разгледани по-подробно.

6.1.Механизъм на възникване на земетресенията.

6.1.1.Тектонски плочи. Разломни зони.
Обяснението на причините за земетресенията е свързано с изучаване строежа на

земната кора. Този проблем е разгледан по-детайлно в курса по Инженерна геология,
където земетресенията са причислени към т.н. ендогенни процеси, тъй-като са свързани
тектонските сили и премествания в земната кора. В литературата се посочват няколко
теории (хипотези) обясняващи причините за тектонските движения предизвикващи
земетресенията: пулсационна - обясняваща явлението като следствие от редуващи се
едно след друго свивания и разтягания на земната кора, което съответно предизвиква
нейното нагъване, разкъсване и образуване на континентите; хипотезата за
конвекцията (бавното разместване) или за континенталния дрейф, предполагаща, че
континентите са се отместили един от друг като свободното пространство се е
запълнило с вода; хипотеза за тектониката (движението) на плочите, според която
земната кора е разделена на няколко огромни (континентални) плочи движещи се една
спрямо друга в различни посоки. Тази хипотеза за сега се поддържа от най-много
специалисти

Известно е, че земята е съставена от няколко пласта, които имат твърде различни
физични и химични свойства. Външният слой т.е., земната кора, с дебелина около 70
km, е съставен от една дузина големи плочи с неправилна форма, които се плъзгат
нагоре и надолу като преминават в горната част на частично разтопеният вътрешен
пласт. Повечето земетресения се проявяват в местата (границите) на контактуване на
плочите. Всъщност местоположението на земетресенията и видът на разрушенията
подпомагат учените да очертаят границите на плочите.
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Фиг.17. Карта на тектонските плочи

Според вида на относителните движения по краищата на плочите различаваме три
основни типа сеизмични зони: непрекъснати (плътни) зони (spreading zones),
трансформиран разлом (transform faults) и субдукционни зони (subduction zones) .

Първият тип (непрекъснатите зони), са разположени по средно-океанските
хребети, където блоковете се късат и отдръпват един от друг. Предполага се, че
разтопената скала се повдига, изтласквайки двете плочи в страни, при което се добавя
нов материал в нейните краища. Тези зони се срещат най-често в океаните. Например,
Северно Американската и Евразийската (Eurasian) плочи са разположени посред
Атлантическия гребен.

Фиг.18. Илюстрация на субдукционна зона
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Трансформираният разлом е специална разновидност на разлом със сблъсък и
плъзгане (strike-slip fault), при което се реализират относителни хоризонтални
премествания между отделените тектонски блокове. По принцип, тези зони са
контактуване на континентални с океански плочи. Те се срещат в районите предимно
по периферията на Тихия океан. Пример за такава зона са границите на плочите в
разломът San Andreas надлъжно на крайбрежието на California и северозападно Mexico.
Земетресенията в трансформираните разломни зони обикновено са на малка дълбочина
и формират твърде праволинейни структури.

Субдукционната зона е мястото където две плочи от литосферата се събират и се
застъпват една с друга. По принцип, субдукцията е геоложки процес, при който
океанската литосфера навлиза с единия край под континенталната литосфера. Краят на
едната плоча се плъзга надолу и се потопява под краищата на другата. Повечето
вулкани на сушата се активират успоредно и във вътрешността от границите между
двете плочи. Един пример на субдукционна зона е тази на границите на плочите по
дължина на северозападното крайбрежие на Америка, западна Канада и южна Аляска.
Субдукционните зони се характеризират с дълбоки океански траншеи, плитки до
дълбоки земетресения и планински вериги с активни вулкани.

Обикновено земетресенията се активизират на границите на плочите, но те могат
да се проявят и в самите плочи. По-малко от 10% от всички земетресения са във
вътрешността на плочите. Понеже плочите продължават да се преместват и техните
граници се изменят в геоложко време, то отслабените райони от границите преминават
като част от вътрешността на плочите. Тези отслабени зони на континента могат да
предизвикат земетресение, което се явява като противодействие на напреженията
започващи в краищата на плочата или в случаите на по-голяма дебелина на земна кора.
Такива са земетресенията през 1811 – 1812 станали в Северно-Американската плоча

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: Тихоокеанският сеизмичен пояс, включва
райони от Филипините, Япония, Аляска, Калифорния, където земните трусове са с по-
голяма честота и сравнително по-силни. Алпо-Хималайският сеизмичен пояс започва от
Канарските острови, обхваща Алпите и страните около Средиземно море, минава през
Мала Азия, Кавказ, Близкия изток, продължава през Хималайте и Китай и се свързва с
Тихоокеанския пояс в областта на Индонезия. В този пояс попада и Балканският
полуостров. Относително по-малък и по-незначителен поради отдалечеността си е
Средноaтлaнтическия сеизмичен пояс.
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Фиг.19. Илюстрация на видовете граници на плочите

При дислокацията на земната кора се получават разрушения (разцепвания) на
земната кора. Мястото на това разрушение се нарича разлом. Разломът е разрушение
(разцепване) на скалата, при което получените скални блокове се плъзгат един спрямо
друг по протежение на земната кора. Разломите се подразделят на три основни групи, в
зависимост от вида на движението на контактуващите блокове: нормален (normal),
напъхан (thrust) и страничен (strike-slip).

Фиг.20.Илюстрация на разломи:

страничен (със сблъсък и плъзгане) (strike-slip); нормален (normal);  напъхан (thrust)
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Страничните разломи, т.е., разломите със сблъсък и плъзгане (strike-slip fault), са
вертикални (или почти вертикални), като преместването на блоковете е предимно
хоризонтално. Ако противоположният (наблюдаван напречно на разлома) блок, се
премества на дясно, видът на това плъзгане се нарича странично-вдясно, ако блокът е
преместен в ляво, движението е наречено странично-вляво. Страничните разломи се
получават в резултат на полученият натиск, при хоризонталното преместване на
блоковете един спрямо друг.

Другите два вида разломи са с потопено хлъзгане (dip-slip faults). Те
представляват наклонени разрушения, като блоковете са предимно с вертикално
разместване. Ако горните блокове се движат надолу, този разлом се нарича нормален
(normal), а ако движението е нагоре - разломът се нарича обратен (reverse), или напъхан
(thrust). Докато нормалният разлом се получава в резултат на избутване или опън, при
което горният блок се движи надолу по наклонената равнина, то обратният разлом се
получава в резултат на изцеждане или компресия, при което горният блок се движи
нагоре по наклонената равнина.

Преобладаващата част от разломите при непрекъснатите зони са нормални, при
субдукционните зони са “напъхани”, а при трансформираните разломи – със сблъсък и
плъзгане.

Фиг.21. Въздушен изглед на разломът San Andreas в Carrizo Plain, Central California.

Геолозите намират, че общата тенденция на активизиране на земетресенията са
районите по дължина на разломите, чиито отразени зони в земната кора са отслабени.
Дори ако в една разломна зона да е имало неотдавнашно земетресение, няма гаранция,
че всички натрупани напрежения са освободени напълно. Непосредствено след
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предишното може да се активира друго земетресение. Например, след голямото
земетресение в New Madrid на 6 Декември 1811, в продължение на 6 часа са
регистрирани силни земни трусове. Нещо повече, освобождавайки напреженията в
едната част на разлома, по-нататък може да се получи увеличение на напреженията в
друга част. Предполага че, че земетресението в New Madrid Missouri, през Януари 1912
е в резултат на подобно явление.

Бавното относително преместване в разломните зони предизвиква натрупване на
ъглови деформации, които поради своята неравномерност в отделни участъци могат да
доведат до гранично напрегнато състояние. Акумулираната следствие тези деформации
потенциална енергия, при превишаване на якостта на материалите, води до внезапно
разрушение и преместване на земните маси, което предизвиква земетресенията.

Възникналите в разломната зона сеизмични деформации могат да се представят
като два вида: статични и динамични. Статичните деформации са постоянни
премествания на земната кора следствие земетресението. Земетръсният цикъл
(преминава) от ненапрегната (relaxed), към напрегнатата (stressed) разломна зона като
движенията на тектонските плочи продължават до разрушение по време на
земетресението и ново успокояване (релаксиране), но като резултат в земната кора
остават трайни деформации (Фиг.22)

Обикновено, траекториите на някои деформации се оформят като прави линии с
различно направление  напречно на разлома когато той е в напрегнато състояние. След
земетресението формираните прави линии се изкривяват във форма имаща  нарастващо
преместване близо до разлома. Този процес е известен като  известен като еластичен
рикошет (elastic rebound).

Фиг.22. Сеизмични деформации в разломната зона.
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Фиг.23. Характер на колебанията на земната повърхност
в зависимост от разстоянието от епицентъра.

Областта (точката) в близост до мястото на разрушението се нарича хипоцентър
(огнище) на земетресението, а мястото на повърхността над хипоцентъра - епицентър
(Фиг.23).

Дълбочината на едно земетресение е дълбочината от земната повърхност до
мястото където се поражда земетръсната енергия. Това място е наречено фокус
(хипоцентър) на земетресението. Земетресения с дълбочина около дълбочина 70km
(43.5 miles) се класифицират като плитки. Земетресения с дълбочина на фокуса от 70 до
300km (43.5 to 186 miles) се класифицират като средни. Дълбочината на фокуса може да
достигне повече от 700km (435 miles). Като се има предвид, че разстоянието до центъра
на земното ядро е около 6,370km (3,960 miles), то очевидно е, че дори най-дълбокото
земетресение се поражда на относително малка дълбочина от вътрешността на земята.

Епицентърът на едно земетресение е точката от земната повърхност
непосредствено над фокуса. Мястото на земетресение се описва с географското
разположение на неговия епицентър и неговата дълбочина.

По принцип, земетресенията се пораждат на дълбочина до около 700km. Тази
дълбочина, обикновено се разделя на три зони, съобразно които земетресенията се
подразделят на [21]: повърхностни (до 10km), корови (10-50km), дълбоки (50 - 300km и
повече).

Земетресенията под дъното на океана понякога генерират огромни морски вълни
или цунами. Известно е т.н. “Японско страшилище” чиито гигантски вълни на брега са
достигнали повече от 15m и скорост 960km/h. При земетресението в Аляска през 1964
цунами поглъщат пристанищния район и причиняват сериозни разрушения по
западното крайбрежие на Северна Америка и в частност Crescent City, California. Някои
вълни пресичат целия океан до крайбрежието на Япония.

6.1.2.Сеизмични вълни.
Едно земетресение по същество е вибрация на земната повърхност, която

понякога може да бъде стихийна. Вибрациите са последвани от отделяне на енергия от
земята, която може да бъде генерирана както в резултат на внезапна дислокация на
отделни части на земната кора, така също и от изригване на вулкани, или в случаите на
експлозии причинени от човека. Естествено, почти всички земетресения са причинени
главно от дислокация на земната кора. Първоначално земната кора може да се огъне, а
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след това, когато напреженията надвишат якостта на скалата, да се разруши (да се
разчупи) и да “захапе” в ново положение.

По време на разрушенията (разчупването) на скалата, вибрациите генерират
“сеизмични вълни” Тези вълни се разпространяват от източника на земетресението във
всички посоки – надлъжно по земната повърхност и по дълбочина на земната кора.
Вълните са с променливи скорости в зависимост от материалите през които те
преминават. Някои от вибрациите са с достатъчно висока честота за да бъдат усетени,
докато други са с много ниска честота. Тези вибрации заставят цялата планета да
трепери или да ехти като камбана или като удари на вила върху бъчва.

Динамични движения в земната кора, по същество са "звукови" вълни излъчени
от земетресението. Докато по-голяма част от енергията при дадено земетресение е
консумирана при статичните деформации на тектонското движение, то до 10% от тази
енергия може да се разсее веднага под формата на сеизмични вълни.

При земетресенията се предизвикват два основни типа вибрации - повърхностни
вълни, които преминават по протежение на земната повърхност и обемни вълни, които
преминават навътре в земната кора. Повърхностните вълни обикновено имат най-
силните вибрации и вероятно причиняват повече от разрушенията при дадено
земетресение.

Обемните вълни са два вида, натискови и срязващи. И двата вида преминават
през вътрешността на земята от фокуса на земетресението до отдалечени точки на
повърхността, но само натисковите вълни достигат до ядрото. Тъй-като натисковите
вълни преминават с по-голяма скорост и обикновено достигат до повърхността първи,
те са наречени “първични вълни” или просто Р-вълни. Р-вълните тласкат фините земни
частици директно напред или ги изместват директно покрай линиите на тяхното
движение.

Срязващите вълни не преминават така бързо през земната кора и мантията както
натисковите. Понеже те обикновено достигат до повърхността по-късно ги наричат още
“вторични” ("secondary") или "S"-вълни. Вместо директно въздействие върху
материалът отзад или пред техните линии на разпространение (траектории), срязващите
вълни изместват материалът под прав ъгъл към тяхната траектория. Затова понякога те
са наричани “напречни” вълни.

Първата индикация на едно земетресение често е остър тътен, сигнализиращ
преминаването на натисковите вълни. След това следват срязващите вълни, като след
това се чува земно ехтене (биене на барабан) предизвикано от повърхностните вълни.
Геолог, който е бил по време на земетресението в Аляска през 1964, описва тази
последователност по следния начин: “Първите трусове бяха достатъчно силни за да
спрат движещ се човек, и шоковите вълни бяха веднага забележими на повърхността
на земята. Тези шокови вълни продължиха с достатъчно продължителна честота,
която дава едно впечатление за люлеене, по-скоро чувство за рязко друсане. След
около една минута амплитудата или мощността на шоковите вълни нараства
интензивно и започва разрушение на къщите, а така също на замръзналата почва.
След около 3,5 минути силните шокови вълни спират и както би могло да се очаква
хората започват да реагират.”

По принцип, с отдалечаване от епицентъра характерът на колебанията на земната
повърхност се изменят. За епицентъра са характерни вертикалните компоненти на
сеизмичното въздействие, а с отдалечаване от епицентъра - доминиращо значение имат
хоризонталните въздействия.
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Фиг. 24. Илюстрация на натискови (compressional)
и срязващи (shear) вълни при земетресение

Натисковите вълни, както бе посочено по-горе, наречени още първични или Р-
вълни (primary), преминават през земната кора по-бързо (със скорост между 1,5 и 8
km/s.) Срязващите вълни, наречени още вторични или S-вълни (secondary), преминават
по-бавно, обикновени със скорост от 60% до 70% по-ниска от P вълните.

P-вълните люлеят повърхността по посока на тяхното разпространение, докато S-
вълните движат земната повърхност напречно на посоката на сеизмичното действие.

Въпреки че разликата в скоростите на натисковите и срязващите вълни е от
порядъка на 10 то отношението между средните скорости на P вълните и следващите ги
S вълни остава сравнително постоянна величина. Този факт дава възможност
сеизмолозите елементарно да установят времето на забавяне между Р-вълните и S-
вълните и бързо с достатъчна точност да определят разстоянието от сеизмичната
станция до земетресението. За целта, разликата във времето между S и P, в секунди се
умножава с числото 8 km/s при което приблизително се определя разстоянието в
километри.

За теоретичното прогнозиране на параметрите на сеизмичните вълни почвената
среда обикновено се разглежда като непрекъсната еластична среда. За характеристика
на вълновия характер на движението на земната кора при земетресенията, освен P и S
вълни се дефинират и повърхностни L вълни.

Скоростта на разпространение на вълните зависи от свойствата на почвата.
Надлъжната (P) вълна има максимална скорост от порядъка на 8 km/s. При нейното
преминаване почвените частици се преместват по посока на вълните. Напречната (S)
вълна предизвиква трептене на почвените частици перпендикулярно на фронта на
вълните и нейната максимална скорост е около 4.6 km/s. Колкото един обект се намира
по-далече от огнището на земетресението, толкова по-голям ще бъде интервалът между
трусовете предизвикани от тези вълни.
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6.2. Регистриране на земетресенията.

Максимумът на преместванията е в хипоцентъра на земетресението под формата
на силно трептене, което създава вълни разпространяващи се във всички посоки.
Сеизмичните вълни, възбудени от земетресенията пораждат динамични сили във
фундаментните конструкции на всички видове инженерни съоръжения.

Науката, която изучава същността и проявите на земетресенията е сеизмологията
(от гръцки език: seismos-трус, logos-наука). Предмет на сеизмологията са проблемите
свързани с механизма на земетръсното огнище, условията на възникване на
земетресенията, тяхната история и география. Освен това, като част от геофизиката,
сеизмологията разглежда възникването и разпространението на сеизмичните вълни.

Територията, на която се усеща всяко силно земетресение, обикновено е доста
обширна и за оценка на неговото въздействие в различни точки от земната повърхност
(в това число и отдалечени от епицентъра места) е необходимо да се разположат
сеизмични станции. След събиране на данните за подземните трусове от много райони
се определят характеристиките на дадено земетресение.

Вибрациите предизвикани от земетресенията се улавят, записват и измерват с
уреди наречени сеизмографи. Линията “зиг-заг” направена от сеизмографа наречена
“сеизмограма” отразява изменението на интензивността на трептенията отговарящи на
движението на земната повърхност под инструмента. От данните изразени върху
сеизмограмата учените могат да определят времето, епицентъра, дълбочината и вида на
разлома на земетресението, а така също количеството реализирана енергия.

Дори най-малкото земетресение във някакъв район на земното кълбо може да
бъде записани със чувствителен детектор - сеизмограф.

По принцип, един сеизмограф е просто махало (фиг.25). Когато земята се люлее,
основата и рамката на инструмента се движат заедно с люлеенето, но инерцията запазва
топката на махалото на място. Тя ще се движи относително на люлеенето на земната
повърхност. При движението си махалото записва преместванията във времето, а този
запис се нарича сеизмограма.

Чувствителните сеизмографи са основното средство за изучаване на
земетресенията.

Благодарение на електронни усилватели амплитудата на трептенията може да
бъде увеличена няколко милиона пъти, което позволява всяко земетресение да бъде
регистрирано по цялото земно кълбо. Резултатите от измерванията на сеизмографът се
регистрират (записват) върху т.н. сеизмограми. От сеизмограмите могат да се
определят  времето на появата на земетресението, неговият магнитуд, посоката и
разстоянието до епицентъра, дълбочината на хипоцентъра, вида и параметрите на
сеизмичните вълни и други.

Хиляди са сеизмичните станции, които работят в цял свят и предават информация
до Луната, Марс и Венера. Например, в България работят 12 сеизмични станции
(Димитровград; Ямбол; Кърджали; Крупник; Мусомица; Панагюрище; Пловдив;
Преселенци; Павликени; Рожен; София; Стражица; Витоша). В Гърция те са 73; в
Румъния 56; в Турция 156; в Югославия: 19.
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Фиг.25. Схема на сеизмограф

Една сеизмична станция има три чувствителни махала за записване колебанията
по посока север-юг, изток-запад и във вертикална посока, което позволява да се
установят разстоянието, направлението, магнитуда, типа на земетресението.
Сеизмолозите използват мрежа от сеизмични станции за да определят мястото на
земетресението и други параметри необходими за проектирането.

Както бе посочено по-горе, надлъжните и напречните вълни възникват
едновременно, но тъй-като в точката на регистриране, разположена на известно
разстояние от епицентъра, те имат различни скорости и се записват като две различни
фази отдалечени по време. Колкото сеизмичната станция е по-далеч от епицентъра на
земетресението, толкова повече напречната вълна изостава спрямо надлъжната. Това
личи от записа на земетресението във Велинград от 1977г. направен в Симферопол със
сеизмограф с увеличение 1500 пъти [27].

Фиг.26. Сеизмограма от земетресението във Велинград, 1977г.
записана в Симферопол (Крим)

Днес съвременните сеизмични системи предават данни от сеизмограф
посредством телефон и сателит директно до централния дигитален компютър.
Предварителното място, дълбочината на фокуса и магнитудът сега могат да бъдат
получени в рамките на няколко минути след началото на земетресението. Само няколко
ограничени фактори като времето за преминаване на сеизмичните вълни от епицентъра
до станцията – обикновено се определят за по-малко от 10 минути.
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Ако се приеме, че сеизмичното трептение е синусоидално, то неговите основни
параметри са амплитудата (А) и периодът (Т). От измервания на различни земетресения
е установено[1, 21, 46], че амплитудата при земетресенията има стойност от части от
mm до няколко cm  (при земетресението във Вранча, 1977 е регистрирана амплитуда
2.1cm).

В зависимост от периода на сеизмичните колебания земетресенията се делят на: с
кратък период, T=0.20.4s (такива са повече от земетресенията у нас); с дълъг период
T=13s. Последните са по-опасни, защото собствените трептения на конструкциите са с
по-дълъг период и могат да достигнат в състояние на резонанс.

Следва да се отчете факта, че сеизмичните колебания на терена и на известна
дълбочина зависят от напластяването, механичните и хидрогеоложките свойства на
отделните пластове. Това означава, че разрушителното действие на дадено
земетресение зависи не само от вида на конструкцията, но то може съществено да се
изменя съобразно характеристиките на почвите, които изграждат земната основа. Това
води до заключението, че за количествената оценка на разрушителната интензивност на
земетресенията е необходимо да се знае спектърът на реагиране на района.

Освен сеизмографите, записващи амплитудите на трептенията, в практиката се
използват и акселеграфи, които записват сеизмичните ускорения. Записите от
акселеграфите се наричат акселеграми. Те представляват [69] редици от случайни
импулси с променливи периоди и ускорения. Теоретически, акселеграмите
представляват сложна математична функция на сеизмичното ускорение  -
моментът от началото на силното земетресение). Тази функция зависи от условията на
напластяване и механичните свойства на почвения масив. На основата на
акселеграмите, разглеждайки почвената среда като маса с една степен на свобода, могат
да се получат спектралните криви за относителните премествания и ускоренията. Тези
криви представляват спектърът на реагиране, т.е. максималното реагиране на
почвената среда за конкретен период, когато тя е подложена на сеизмично ускорение
.
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Скоростите на сеизмичните вълни зависят от вида на почвите и скалите. В
Таблица 1. са дадени стойностите на скоростта на надлъжните вълни (vp) за някои
видове почви [55].

Таблица 1.Стойности на скоростите на надлъжните сеизмични вълни
за някои видове почви.

Вид почва
Скорост на надлъжните  вълни,

vp, m/s
1 Влажна глина 1500
2 Льос с естествена влажност 800
3 Чакълести пясъци 480
4 Дребнозърнести пясъци 300
5 Среднозърнести пясъци 500
6 Среднозърнест чакъл 750

Ако почвената среда се разглежда като еластично изотропно полупространство,
скоростите на надлъжните и напречните вълни могат да се определят с изразите:


b

p
Ev  ;


Gvs  , (38)

където: Eb - модул на обемна деформация; G - модул на срязване.

Тогава зависимостта между скоростта на напречните (vs) и надлъжните (vp) вълни
се получава във вида:

vs = vp
1 2

2 1



( )

, където  е коефициент на Poisson.

Таблица 2.Стойности на скоростите на напречните сеизмични вълни
за някои видове почви.

Вид почва
Скорост на напречните вълни,

vs, m/s
1 Насипна почва 100  150
2 Прахова песъчлива глина 120  200
3 Глина 250
4 Мергелна глина 300  400
5 Тиня 60
6 Влажен пясък 340
7 Чакъл с примес от пясък 300  400
8 Глинест мергел 700  900
9 Пясъчник 1000

В Таблица 2. са дадени стойностите на скоростта на напречните вълни (vs) за
някои видове почви и скали, допълнени с данни от нашата страна [1].
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Третият вид вълни, повърхностните, са резултат от преобразуването на границата
на почвената среда на първите два вида и се наричат повърхностни. Всъщност P и S
вълните изразяват деформациите на целия обем на почвената среда и затова се наричат
още обемни вълни. Повърхностните вълни, за разлика от обемните имат много по-голям
период  и се делят още на два типа, които носят имената на техните откриватели - Law
и Raley. По характер на движение вълните на Reley приличат на водните вълни. Тези
вълни също се изменят в зависимост от свойствата на почвата и се разпространяват с
по-малка скорост от напречните (Таблица 3) [25].

Таблица 3.Стойности на скоростите на повърхностните сеизмични
вълни за различни видове почви.

Вид почва
Скорост на

повърхностните вълни,
m/s

1 Скални почви (гранит, варовик, пясъчници плътни,
шисти)

1500  5600

2 Полускални почви (гипс, мергели, циментирани
пясъци)

1400  3000

3 Едрозърнести почви (валуни, чакъли и едри пясъци) 1100  2100
4 Свързани почви (глини, песъчливи глини и глинести

пясъци
500  1500

5 Насипни и органични почви 200  500

6.3. Определяне размерът (силата) на земетресенията

Силата на земетресенията, по принцип, се изменя в широки граници. Например,
разрушенията в една мина може да засегнат само няколко метри от скалата, докато при
едно силно земетресение пукнатините в земната кора могат да достигнат 500 - 600 km
дължина. Ако едно земетресение се усеща на повърхността, или предизвиква
разрушение, то неговата интензивност или формата на колебанията на земната
повърхност за сега лесно могат да бъдат установени. Много земетресения обаче, се
проявяват в океана или на голяма дълбочина и просто не могат да се усетят на
повърхността, което затруднява определянето на действителният им размер.

Днес съвременните сеизмични системи пренасят данни от сеизмографите чрез
телефонни линии и сателит директно до дигиталния компютър. Това позволява, за
няколко минути след земетресението да се определят редица параметри, като
географско разположение, дълбочината, магнитуд и други. Единственият ограничаващ
фактор е, времето за което сеизмичните вълни ще достигнат от епицентъра до
сеизмичната станция. Измерванията показват, че обикновено това време е по-малко от
10  min.
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6.3.1.Магнитуд

Идеята за логаритмичната скала най-напред е развита от Charles Richter през
1930г за оценка на земетресения станали в южна Калифорния чрез използване на
високо честотни данни от близки сеизмични станции. Този магнитуд е дефиниран като
ML, с индекса L за локални земетресения. Това всъщност е известната магнитудна скала
на Richter.

Съгласно определението по Richterl [55,58], магнитудът на едно земетресение е
равен на десетичния логаритъм на максималната амплитуда на сеизмичната вълна
измерена (със стандартна апаратура) на разстояние 100km от епицентъра на
земетресението. Както бе посочено по-горе, записването на амплитудата на
земетресенията се извършва със сеизмографи. Тогава, съгласно въведената от Richter
скала, “стандартното” земетресение има магнитуд M=1, т.е., земетресение, което може
да произведе единица отклонение на даден сеизмограф избран за стандартен на
разстояние 100km.

Ако при дадено земетресение е измерена максимална амплитуда А, то неговият
магнитуд се дефинира с

ML = lg
A
A0

, (39)

където A0 е наречена основна (нулева) амплитуда (при сеизмична вълна с
амплитуда 1m, измерена на разстояние L=100km от епицентъра със сеизмограф със
следните характеристики: период на затихване 0.8s, статично усилване 2800, затихване
на уреда 0.8).

Основната идея на Charles F. Richter е твърде елементарна: знаейки разстоянието
от сеизмографа до земетресението и наблюдавайки максималната сигнална амплитуда
записана от сеизмографа, може да бъде направена една емпирична количествена оценка
за размера на земетресението или за неговата сила.

За определяне на магнитуда на земетресението могат да се използуват измервания
от трите вида вълни. При условие, че се използуват измервания на повърхностните
вълни за основната амплитуда може да се приеме зависимостта [25]:

lgA0 = -1.32 lgL, (40)

където L e разстоянието от епицентъра.
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Фиг.27. Дефиниране на магнитуда на земетресението по Richter.

Richter [58] установява, че магнитудът на едно земетресение може да бъде
определен независимо от разстоянието, ако е известна основната крива. Това следва от
анализа на показаните на Фиг.27 криви 1,2,3, и т.н. показващи изменението на
амплитудите  за различни земетресения във функция на разстоянието. Установено е, че
тези криви са успоредни по между си, поради което разликата lgA-lgA0 не зависи от
разстоянието. В съответствие с дефиницията дадена с (39) магнитудът на основната
крива е нула. От логаритмичното съотношение следва, че земетресение с магнитуд 3 ще
възбужда 1000 пъти по-големи амплитуди, а земетресение с магнитуд 6 - един милион
пъти.

Според големината на магнитуда е въведена класификация на земетресенията
наречена “скала на Richter” (Таблица 4) [58]. Скалата на Richter е безгранична, но се
счита, че трусове с магнитуд MR<2,  почти не се утешат от хората. Земен трус с MR =5
може да събори комини и мазилки, да преобърне съдове поставени във витрина.
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Таблица 4. Класификация на земетресенията по скалата на Richter

Магнитуд по
Richter

Въздействие от земетресението

По малко от 3,5 Обикновено не се усеща, но се записва
3,5 - 5,4 Усеща се, но рядко предизвиква разрушения

5,5 - 6,0
Леки разрушения на сгради проектирани със сеизмично
осигуряване. Може да предизвика големи разрушения на
некачествено изпълнени сгради.

6,1 - 6,9 Може да предизвика разрушения в жилищни райони до 100km
от епицентъра.

7,0 - 7,9 Силно земетресение. Може да причини големи разрушения в
големи области.

8,0 и повече Катастрофално земетресение. Може да причини големи
разрушения в райони в радиус до няколко хиляди километри.

Интересно е да се сравни енергията освобождавана при  земетресенията с тази от
атомна експлозия. Например, енергията от атомната бомба в Хирошима е равна на тази
при земетресение с магнитуд 6.33. Тогава, ако сравняваме земетресенията по
освободената енергия, земетресение с магнитуд 8.6, както това от 15.Август.1950 в
Assam (Индия), е равно на 2500 атомни бомби експлодирали едновременно. Най-
силните земетресения (с магнитуд 8.9) са  регистрирани в Колумбия (Еквадор) - януари
1906 г. и в Синрику (Япония) - март 1933г. Земетресението във Вранча (Румъния) от
март 1977г. бе с магнитуд 7.5.

Разширение на понятието магнитуд. Дефинирането на размерът на едно
земетресение по скалата на Richter е добре позната, но не е достатъчно разбрана
концепция. Изниква въпросът: Защо все пак, ясно дефинираната магнитудна скала,
става източник за дефиниране на други скали свързани с оригиналната скала на Richter?

Модерните сеизмографски системи прецизно увеличават и записват движението
на земната повърхност (обикновено за период между 0,1 и 100s) като функция на
времето. Това увеличение и запис във функция на времето е източникът за
инструменталната амплитуда и данни за изминалото време за близо до земетресението
и на разстояние от него. Макар, че подобен сеизмограф съществува от 1890г., едва през
1930г., калифорнийският сеизмолог Charles F.Richter, въвежда концепцията за магнитуд
на земетресения. Неговата оригинална дефиниция важи само за земетресенията в
границата до 600 km измерени със специален вид сеизмограф (торсионен инструмент
на Woods-Anderson). Въведената от Richter дефиниция, обаче важи за земетресения от
локален характер. Понеже повече от земетресенията в Калифорния, са на дълбочина до
16km (мерена от повърхността), не е необходима корекция за дълбочината на фокуса на
различните земетресения.

Тъй-като земетресенията възбуждат два вида вълни: обемни, които преминават
вътре и през земната кора и повърхностни вълни, които са принудени да следват
естественото движение на преобладаващите пластове в земната кора, са въведени две
магнитудни скали - mb и MS. Оригиналната скала на магнитудът по Richter (ML) е
разширена за наблюдения на земетресения на всяко разстояние и за дълбочини в по-
широка област от 0 до 700 km. Стандартният магнитуд на обемните вълни се определя с
формулата:
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mb = log10(A/T) + Q(D,h) , (41)

където A е амплитудата на движението на почвата (в микрони); T е съответния
период (в секунди); и Q(D,h) е корекционен коефициент, който е във функция на
разстоянието D (в градуси) между епицентъра и сеизмичната станция и дълбочината на
фокуса h (в km) на земетресението.

Стандартният магнитуд на повърхностните вълни се определя с формулата:

MS = log10 (A/T) + 1.66 log10 (D) + 3.30 . (42)

Съществуват много вариации на горните формули, които отчитат влиянието на
специфични географски райони, така че в крайна сметка изчисленият окончателен
магнитуд е логично съвместим с оригиналната дефиниция на Richter ML. Отрицателни
стойности на магнитуда са допустими.

Оригиналната mb скала използва натисковите обемни Р-вълни с периоди 4-5 s, но
последните наблюдения са в повечето случаи с период 1s.

Скалата MS е ограничена с използване на повърхностните вълни на Raleigh с
период от 18 до 22 s.

При разработването им, тези магнитудни скали са разглеждани като
еквивалентни; т.е., предполагало се е, че земетресения от всички размери излъчват
фиксирани части енергия с различни периоди. На практика се получава обратно -
силните земетресения, които предизвикват големи разрушения на повърхността,
излъчват сеизмична енергия за по-дълъг период. По такъв начин, при големите
земетресения, магнитудът определен чрез обемните вълни недооценява истинският
размер на земетресението, като дава максимална стойност на магнитудът около 6.5 -
6.8. Фактически, и магнитудът определен чрез повърхностните вълни недооценява
размерът на много големите земетресения – максималната стойност на магнитуда на
наблюдавани земетресения е 8.3 - 8.7. Някои изследователи предлагат при определяне
магнитудът на големите земетресения чрез повърхностните вълни тип Love да бъде
използван период 100s. Обаче, дори тези приемания игнорират факта, че разрушенията
на конструкциите често са предизвикани от енергията при кратките периоди. По такъв
начин, модерните сеизмографи все повече се насочват към два отделни параметри за да
се опишат физическите ефекти от земетресенията: сеизмичен момент и излъчена
енергия.

6.3.2.Геометрия на разлома и Сеизмичен момент, MO

Ориентацията на разломът, посоката на преместването в него, и размерът на
земетресението могат да бъдат изразени чрез геометрия на разлома и сеизмичен
момент. Тези параметри се определят чрез анализ на формата на вълните от
сеизмограми при дадено земетресение. Различните форми и посоки на движенията от
сеизмограми записани на различни разстояния и азимути от земетресението се
използват за определяне геометрията на разлома, а амплитудата на вълните се
използват за изчисляване на сеизмичния момент. Сеизмичният момент е свързан с
фундаментални параметри на процесите в разлома.

MO = µS‹d› , (43)

където S(d) е якостта на срязване на скалата, S е площта на разлома, <d> средното
преместване в разлома.
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Понеже геометрията на разлома и наблюдаваният азимут са част от изчислението,
моментът е по-съвместима мярка за размерът на земетресението, отколкото
магнитудът, и по-важно, моментът не е ограничен с горна граница. Тези фактори водят
до дефиниране на нова магнитудна скала основана на сеизмичния момент MW, където

MW = 2/3 log10(MO) - 10.7 . (44)

Двата изчислени най-големи моменти са  2.5 X 1030 dyn·cm (dyne·centimeters) за
земетресението в Чили 1960г., (MS 8.5; MW 9.6) и 7.5 X 1029 dyn·cm за земетресението в
Аляска 1964г., (MS 8.3; MW 9.2). Максимална стойност на MS е за момент между 1028 и
1029 dyn·cm.

6.3.3.Енергия, E

Количеството енергия излъчена при дадено земетресение е мярка за
потенциалните разрушения на конструкциите създадени от човека. Теоретически,
нейното изчисление изисква сумиране притока на енергия върху широка серия от
ускорения генерирани от дадено земетресение както и неговите разрушения в разлома.
Предвид инструментални ограничения, повечето определяния на енергията дават по-
достоверни резултати чрез използване на емпиричната зависимост разработена от Beno
Gutenberg и Charles Richter:

log10E = 11.8 + 1.5MS (45)
където енергията E, е изразена в ergs.

Недостатъкът на този метод е, че MS се изчислява за честотно отношение между
18 до 22s. Сега е известно, че енергията излъчвана при едно земетресение е
концентрирана върху различно честотно отношение и през по-високи честоти. С
разпространението, в световен мащаб, на модерни дигитални записващи сеизмографи с
широка честотна реакция, компютъризираните методи са в състояние да направят
точни и категорични определяния на енергията, за всички големи земетресения.
Магнитудът базиращ се на излъчената енергия при земетресенията Me, може да бъде
определен с израза:

Me = 2/3 log10E - 9.9. (46)

За всяко нарастване на магнитудът с 1 единица, асоциираната сеизмична енергия
нараства около 32 пъти.

Въпреки, че Mw и Me са две магнитудни стойност, те описват различни физични
свойства на земетресението. Mw, която се изчислява от сеизмични данни с ниска
честота, е мярка за разрушената област от земетресението. Me, изчислена от сеизмични
данни с висока честота, е мярка за сеизмичният потенциал на разрушение. Затова Mw и
Me често нямат една и съща числена стойност.

Трябва да се отчетат някои особености, които сеизмолозите считат за
дискусионни. Например, счита се, че оригиналната mb скала дава по-достоверни
резултати при амплитуди на натискови обемни (Р) вълни с периоди от 4-5s.
Наблюденията, обаче показват, че Р-вълните са с период около 1s. От друга страна MS
скалата дава по-реални резултати при използване за повърхностни вълни (на Rayleigh) с
периоди от 18 до 22 s.
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Първоначално, когато са разработени тези магнитудни скали, те са разглеждани
като еквивалентни, т.е, предполагано е че земетресения от всички размери излъчват
неизменни проценти от енергия за различни периоди. Оказва се обаче, че големите
земетресения, които предизвикват големи разрушения на повърхността, систематично
излъчват енергия за по-дълъг период. По тази причина, за много големи земетресения,
магнитудът на натисковите вълни не оценява добре истинският размер на
земетресението.

Някои изследователи предлагат, за определяне на магнитудът на големи
земетресения, да бъде използвана обвивката на вълните на Love (вид повърхностни
вълни) за 100 s. Обаче, дори това приемане игнорира факта, че разрушението на
конструкциите често е предизвикано от енергията за кратки периоди. Затова,
съвременните сеизмолози използват два отделни параметри за описване на физическия
ефект от земетресението, сеизмичен момент (дефиниран по-горе) и  излъчвана енергия..

Въпреки че Mw и Me са дефинирани като магнитуд, те описват различни физични
свойства на земетресението. Mw, е изчислена от данни с ниска честота, и е мярка за
оценка на разрушенията предизвикани от земетресението.От друга страна, Me, е
изчислена от сеизмични данни с висока честота, и е мярка за сеизмичния потенциал
при разрушение. Следователно, Mw и Me често нямат една и съща числена стойност.

6.3.4.Интензивност на земетресенията.

Интензивността на земетресенията се базира на локални ускорения при
колебанията на земната повърхност, а така също и от продължителността на действие
на тези ускорения. Интензивността и магнитудът зависят от много променливи, които
включват параметри като начин на разрушаване на скалата разпространение на
енергията от земетресението извън епицентъра. Тези фактори затрудняват инженерът, а
така също и други които използват данните от интензивността и магнитудът, при
оценка точността на грешките, които могат да съществуват при тяхното прилагане.
Един пример, как локалните почвени условия могат значително да повлияят върху
интензивността, са данните от катастрофалните разрушения в град Mexico следствие
земетресението през  1985г. Това земетресение е регистрирано с магнитуд MS=8.1 с
епицентър на 300 km извън града. Резонансните явления в насипните почви под някои
части на Mexico City са довели до усилване на периода на трептенията  почвата до 75
пъти. Такова трептене довежда до селективно разрушение на високи сгради 15 - 25
етажа (при същият резонансен период), при което загубите са около $4.0 billion и най-
малко 8,000 загинали.

Интензивността на едно земетресение е мярка за въздействието на освободената
от хипоцентъра енергия в мястото на наблюдението. Тя се дефинира на основата на
реакцията на измервателните уреди (акселерографи) или по щетите предизвикани от
земетресението върху обекти и сгради в дадено място.

В световната практика се използуват три основни скали за оценка интензивността
на земетресенията:

 Модифицирана скала на Mercalli (ММ), приета през 1931г. Тя е 12 степенна
[53,71] и се основава на критерии свързани с въздействието на земетресението върху
хората и околната среда;

 Сеизмична скала MSK (на Медведев, Шпонхойер, Карник), е възприета у нас
и други страни в Европа. Тя е също 12 степенна и се основава на 3 критерия: усещане
(възприемане) от хората и околните предмети; въздействие върху сградите;
остатъчни явления в почвата;
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 Японска скала (JMA)- 8 степенна (от 0 до VII степен). На всяка степен от JMA
отговаря определена стойност на максималното ускорение на почвата.

Магнитудната скала на Richter е възприета във всички страни и се основава на
оценката на отделената сеизмична енергия при дадено земетресение. На основата на
анализа на записи от различни земетресения, Richter е предложил следната емпирична
формула за изчисляване на сеизмичното ускорение на терена:

lg =
2
1

3
1

MI , (47)

където:  - сеизмичното ускорение на терена в cm/s2; IM - интензивността,
определена по модифицираната скала на Mercalli.

В Таблици 5 и 6 са дадени  стойностите на сеизмичните ускорения по MSK и MM
скали.

Докато магнитудът характеризира силата на земетресението в хипоцентъра, то
интензивността дава оценка за неговата сила на земната повърхност. Съществува
определена зависимост между дълбочината на огнището (хипоцентъра) на
земетресението и неговата интензивност в епицентъра (Таблица 7) [25].

Таблица 5. Таблица 6.
Сеизмично ускорение Сеизмично ускорение

по МSK скала. по ММ скала.
Интензивност Сеизмично

ускорение
, , cm/s2

Интензивност
(бал)

Сеизмично
ускорение
, cm/s2

I 1.3 V 15-30
II 1.5

VI 31-60
III 3 VII 61-120
IV 7 VIII 121-240
V 15 IX 241-480
VI 30 X 481-960
VII 70
VIII 150
IX 320
X 675
XI 1500
XII 3200
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Таблица 7
Интензивност на земетресенията в зависимост

от магнитуда, дълбочината на хипоцентъра.

Магнитуд
Интензивност на

различна дълбочина
H, km

5 15 45
7.5<М<8.5 - 10 9-10
6.5<М<7.5 10 9-10 7-8
5.25<М<6.5 9-10 7-8 5-7
4.25<М<5.4 7-8 5-7 4-5
3.25<М4.25 5-6 4-5 2-3

Модифицирана (ММ) скала за интензивност на Mercalli. Тя е разработена през
1931 от американските сеизмолози Harry Wood и Frank Neumann. Тази скала е
съставена от 12 нарастващи нива на интензивност (отбелязани с римски цифри), които
варират от незабележимо колебание до катастрофално разрушение. Тя не се основава
на математически формули, а представлява едно произволно подреждане на базата на
наблюдавани ефекти.

Стойностите на модифицираната интензивност по Mercalli означават една
осреднена мярка за ефекта от земетресението на определено място са получени на
базата на обобщаване на информация от всички земетресения за определен период.
Максималната стойност на интензивността е до епицентъра.

По-ниските стойности от скалата за интензивността разглеждат основно начина
по който земетресението се усеща от хората. По-високите степени се базират на
наблюдения върху разрушения на конструкциите. Инженерите конструктори
обикновено отчитат интензивност по-голяма от VIII.

В Таблица 8 е дадена интензивността, която се наблюдава в епицентъра на дадено
земетресение с различен магнитуд.
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Таблица 8. Сравнение на ефекта от земетресенията по скалата на Richter и
интензивността по скалата на Mercalli

Магни
туд

Интензи
-вност Описание

1.0 - 3.0 I I. Не се усеща, освен при някои особено чувствителни условия.

3.0 - 3.9 II - III

II.Усеща се от някои хора в покой, особено по пода на сградите.
III.Усеща се едва забележимо от хора вътре в къщите, особено от подовете на
сградите. Много хора не разпознават това като земетресение. Включват се
мотори на колите, възможно е леко люлеене. Вибрации подобни на
преминаващ камион. Продължителността може да се определи.

4.0 - 4.9 IV - V

IV.Усеща се от много хора в къщи и от някои навън през деня. През нощта
някои се събуждат. Съдове, прозорци, врати могат да се счупят; стените
издават звук на счупване. Усещане подобно на тежък камион блъскащ се в
сградата. Запалване мотори на колите, забележимо люлеене.
V.Усеща се от почти всички; много се събуждат. Някои съдове, прозорци са
счупени. Нестабилни предмети се обръщат. Часовници с махало могат да
спрат.

5.0 - 5.9 VI - VII

VI.Усеща се от всички, много изплашени. Някои тежки мебели се преместват;
в отделни случаи падат мазилки. Леки разрушения.
VII.Незабележими разрушения в качествено проектирани и изпълнени сгради;
леки до средни разрушения в сгради със средно качество; значителни
разрушения в сгради с лошо качество и лошо проектирани конструкции;
разрушават се някои комини.

6.0 - 6.9 VIII - IX

VIII. Леки разрушения в специално проектирани конструкции; значителни
разрушения необикновени значителни сгради с частични пропадания. Големи
разрушения в лошо проектирани сгради. Падане на комини, фабрики, колони,
монументи, стени. Обръщане на тежки мебели.
IX.Значителни разрушения в специално проектирани конструкции; добре
проектирани рамки се измятат от вертикалната ос. Големи разрушения в
значителни сгради, с частично пропадане. Сгради се отместват от
фундаментите.

7.0
и

повече

X
или

повече

X.Някои качествено построени дървени сгради се разрушават напълно; повече
зидани и рамкови конструкции се разрушават с фундаментите. Наклоняват се
парапети.
XI.Някои, (зидани) конструкции остават постоянни. Разрушават се мостове.
Големи наклонявания на парапети.
XII.Пълно разрушение. Всичко зримо е разрушено. Обекти хвърчат във
въздуха.

Очевидно, явлението земетресение е един комплексен физически процес. Когато
едно земетресение се активира, възможно е да се формират много локални напрежения
в земната кора които да засилят развитието на разрушението, като при това да се
отдели значителна топлина, а тя от своя страна да е достатъчна да генерира сеизмични
вълни. Ето защо, в някои случаи е възможно само една незначителна част, 1% до 10%,
от пълната енергия, да се излъчва при земетресението.
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6.3.5.Определяне дълбочината на земетресението

Земетресения могат да се активират на различна дълбочина, до 700km, мерено от
повърхността. За научни цели, дълбочината от 0 до 700 km се подразделя на три зони –
плитки, средни и дълбоки.

Плитки са земетресения с дълбочина между 0 и 70 km, средно дълбоки - от 70 до
300 km и дълбоки от 300 до 700 km. Основно, терминът “дълбок фокус на
земетресението” се използва за земетресения с дълбочина по-голяма от 70 km. Всички
земетресения по-дълбоки от 70 km са локализирани в горния пласт на плитката
литосфера, които хлътват в земната мантия

Доказателството за дълбоко-фокусни земетресения е направено от H.H. Turner от
Oxford, Англия. Преди това, всички земетресения са били разглеждани като плитки.
Съществуването на дълбоко-фокусни земетресения е потвърдено през 1931г. при
проучването на сеизмограми от няколко земетресения.

Най-очевидната индикация на сеизмограмата, че едно голямо земетресение има
дълбок фокус, е малката амплитуда, или пик в записаните повърхностни вълни, а така
също опростеният характер на P и S вълните.

Theoretical P-Wave Travel Times
Date-Time :2002 04 05 13:14:01 UTC

Location 42.08N 24.82E
Depth 28.1 kilometers
Magnitude 4.7

Region BULGARIA; 5 miles (10 km) SE of Plovdiv, Bulgaria
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Фиг. 28. P-Wave Travel Times криви
(по данни на United States Geological Survey)

Тази карта показва прогнозираните (теоретични) времена на преминаване, в минути,
на натисковите (Р) вълни от мястото на земетресението до точките из земното кълбо.
Времената на преминаване са изчислени с програмата IASP91, използваща сферичен
симетричен модел за скоростите на земята. Плътните черни линии показват
приблизителните разстояния до плътната зона на P-вълните (103 до 140 градуси).

Фиг.29.Типична сеизмограма на земетресение с магнитуд 5 по Richter.
(по данни на United States Geological Survey)
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От показаната на Фиг.29 сеизмограма може да се определи средната скорост на
сеизмичните вълни. Скоростта се изразява с наклона на линията свързваща началото на
вълната, или това e изменението на разстоянието разделено на изменението на времето.

Докато действителната честота на сеизмичните вълни е под възможностите на
човешкия слух, то чрез записа на сеизмограмата е възможно този звук да се ускори и да
се чуе.

Въпреки, че формата на повърхностните вълни не е индикация за това дали едно
земетресение е плитко или е на определена дълбочина, най-точният метод за
определяне дълбочината на фокуса е да се разчете записът на дълбочинните фази от
сеизмограмата. Дълбочинната фаза е типичната фаза на pP – P вълните отразени от
повърхността на земята до дадена точка, сравнително близа до хипоцентъра. При
отдалечена сеизмична станция, рР вълните следват Р-вълните на интервал от време,
който се изменя бавно с разстоянието, но бързо по дълбочина. Този интервал от време,
pP-P (pP минус P), се използва да за изчисляване на таблицата за дълбочината на
фокуса. Използвайки разликата от време pP-P, като се отчете от сеизмограмата
разстоянието от епицентъра и сеизмичната станция, дълбочината може да бъде
определена от публикуваните криви за преминаване вълните във функция на времето
(Travel times curves) или таблицата с дълбочините, изчислени от различните сеизмични
станции.

Други сеизмични вълни, използвани за определяне дълбочината на фокуса е
фазата sP-S, които подобна на Р-вълните са отразени както от земната повърхност до
дадена точка близо до епицентъра. Тези вълни се записват на сеизмограмата на около
половината интервал след pP-P вълните. Дълбочината на едно земетресение от sP
фазата може да бъде определена по подобен начин както и при pP фазата, използвайки
подходящи криви за преминаването на вълните във времето или таблицата с
дълбочините. за sP.

Следователно, дълбочината на земетресението може да бъде определена точно,
ако на една сеизмограма бъдат идентифицирани pP и sP вълните.

6.3.6.Определяне мястото (епицентъра и хипоцентъра) на земетресенията.

Мрежата от сеизмографи се използва и за определяне на мястото на възникналите
земетресения. Определянето на източника на земетресението е важен показател за да се
определят разрушенията от земетресението и последвалите изменения в околната
среда. Въпреки че е възможно мястото на земетресението да се прогнозира само от
запис от една сеизмична станция, за по-прецизно определяне се използват записите от
три и повече станции.

Сеизмографските записи дават измерените S и Р вълни във функция на времето и
разстоянието от станцията до епицентъра. Като се умножи времето от записът S-P по  8
km/s за километър разстояние, и изчертавайки окръжности от всяка станция се
определя точното място на огнището на земетресението.

Пример за определяне на огнището на едно земетресение, чрез използване на три
станции (в Boston, Edinborough, и Manaus) е показано на Фиг.30.
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Фиг.30. Определяне на огнището на земетресението.

6.4. История на земетресенията. Статистика. Последствия от някои
земетресения.

Научните изследвания свързани със земетресенията са сравнително нови. До 18
век са описани само няколко действителни земетресения, а истинските причини за тях
са били недостатъчно изяснявани. Този, който е търсел естествените причини често е
достигал до заключения, които днес изглеждат фантастични. Една от популярните
теории по онова време е била, че земетресенията са причинявани от изригване на горещ
въздух извън пещерите разположени дълбоко от вътрешността на земята.

Много сгради в Charleston, South Carolina са били повредени или разрушени
от голямото земетресение на 31.Август.1886.

Най-ранните земетресения, за които съществува писмена информация, са тези в
Китай през 1177 (пр.н.е.). Каталогът на китайските земетресения описва няколко
дузини големи земетресения в Китай през следващите няколко хиляди години. В
Европа са отбелязани земетресения през 580 (пр.н.е.), но най-ранните, за които има
някаква писмена информация са станали в средата 16 век. В Америка най-ранните
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известни земетресения са в Мексико в края на 14 век и в Перу през 1471, но писмени
сведения за последствията от тези земетресения не са намерени. В края на 17 век са
публикувани сведения за последствия от земетресения от цял свят – макар, че тези
описания са били преувеличени и изопачени.

Най-силни, съгласно регистрираната история на Северна Америка, са серията
земетресения през 1811–1812 близо до New Madrid, Missouri. Първото от тях, (с
магнитуд около 8) е станало сутринта на 16.Декември.1811. Следващото е на
23.Януари.1812, а третото на 7.Февруари.1812. Между тези големи земетресения
непрекъснато са регистрирани по-малки трусове.

Земетресението в Аляска на 27.Март.1964, е било с по-голям магнитуд отколкото
това в San Francisco. Може би то е било два пъти по-силно и е почувствано на
територия почти 500,000 квадратни мили (~1300 квадратни километри).
Трептенията на земната повърхност в района на епицентъра са били толкова силни, че
върховете на някои дървета са били пречупени.Сто и четиринадесет души (някои
твърде далеч от Калифорния) са загинали в резултат на това земетресение, но щетите
биха били много по-големи, ако Аляска е била по-гъсто населена.

Най-силните земетресения в света след 1900
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Страна Дата Магнитуд Географска
ширина

Географска
дължина

1 Чили 1960 05 22 9.5 38.24 S 73.05 W
2 Аляска-пролив принц William 1964 03 28 9.2 61.02 N 147.65 W
3 Аляска- Andeanof остров 1957 03 09 9.1 51.56 N 175.39 W
4 Русия-Камчатка 1952 11 04 9.0 52.76 N 160.06 E
5 Крайбрежие на Северна Sumatra 2004 12 26 9.0 3.30 N 95.78 E
6 Крайбрежие Еквадор 1906 01 31 8.8 1.0 N 81.5 W
7 Аляска-острови Rat 1965 02 04 8.7 51.21 N 178.50 E
8 Индия Assam - Tibet 1950 08 15 8.6 28.5 N 96.5 E
9 Камчатка 1923 02 03 8.5 54.0 N 161.0 E
10 Индонезия, Banda Sea 1938 02 01 8.5 5.05 S 131.62 E
11 Курилски острови 1963 10 13 8.5 44.9 N 149.6 E

1.Chile 1960 May 22 19:11:14, 9.5 Mw
Като последствие от това земетресение са загинали 2,000 души, ранени 3,000,

2,000,000 са останали бе дом и $550 милиона разрушения в южната част на Чили; от
предизвиканите цунами са починали 61 души, $75 милиона са разрушенията в Hawaii;
138 починали и разрушения за $50 милиона в Япония; изчезнали 32 души във
Филипините и разрушения за $500,000 по западното крайбрежие на United States.

2.Alaska 1964 03 28 03:36:14, 9.2 Mw
Prince William Sound

Това голямо земетресение и последвалите цунами взема 125 жертви и причинява
загуби за $311 милиона. Големи разрушения има в редица гадове в пролива принц
William. Разрушени са 120 километри от пристанищния бряг. Продължителността на
земетресението е само 3 минути. Тежки разрушения са предизвикани от свличащата.
Опустошена е 120 акра  (~ 480 декара), разрушени са 75 частни къщи водопроводни,
канализационни, фазови и електрически системи. Земетресението е съпроводено с
вертикални премествания (11,5m повдигане 2,3m пропадане ) на площ 520,00km2.
Земетресението предизвиква цунами с височина на вълните до 67m, които освен в
САЩ (Louisiana, Texas)  дават поражения в Канада, Куба, Puerto Rico, Columbia и
други.

3. Alaska 1957 03 09 14:22:31, 9.1 Mw
(Andreanof Остров)

Това земетресение разрушава два моста, поврежда много къщи, и оставя
пукнатина от 4,5m на автомобилен път. Част док на пристанище е разрушен, а от
планината Vsevidof изригва вулкан, който е бил "заспал: повече от 200 години. По-
нататък този трус генерира вълнение (цунами) с височина до 15m, които  се удрят в
бреговата линия и повличат навън  сгради, разрушават петролопровод. Вълнението
продължава до Hawaii, където разрушават две села като причиняват загуби за около $5
million. Вълненията причиняват малки разрушения в San Diego Bay, California, като
преминават в страни на същото разстояние като Chile, El Salvador, Япония и други  в
района на Тихия океан. Повече от 300 трусове са усетени след земетресението.

4.Russia – Камчатка, 1952 November 04 16:58:26.0, 9.0 Mw
Земетресението е станало на полуостров Камчатка. Разрушенията от него

възлизат на $1,000,000. Няма човешки жертви. От морските вълнения корабите се
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сблъскват с сградите на пристанището, разрушават се вълноломи, свличане на морския
бряг, разместване на павета по пътищата и други. Убити са 6 крави. В пристанището
Хонолулу вълните откъсват шлепове от техните котви и ги отхвърлят срещу товарни
кораби. Цунами предизвикват вълни с височина до 9,0m. Разрушенията са засегнали и
други острови и полуострови в района.

5. Западно крайбрежие на Северна SUMATRA Magnitude 9.0
Неделя, December 26, 2004 at 00:58:49 UTC

На базата на разпространението на сеизмичните вълни, се приема, че
земетресението на островите Sumatra-Andaman е с магнитуд 9. Предполага се, че при
него размерът на разрушения разлом е цялата Cascadia субдукционна зона (виж
картата), която се простира от северната част на California, Oregon, Washington и южна
Британска Colombia.. Началното моделиране на сеизмичните вълни доказва, че
хлъзгането по разломът е на 400 km от разрушението на разлома. За сравнение,
земетресение с магнитуд 5 би довело до образуване на пукнатина с размери
приблизително тези на Central Park в New York City.

Първоначални данни: Загиналите са най-малко 165,000 (от Sri Lanka, India,
Thailand, Somalia, Malaysia, Tanzania,
Bangladesh, Kenya). Цунами
преминават през Тихия океан и са
регистрирани в New Zealand и по
протежение на западното крайбрежие
на Южна и Северна Америка.
Земетресението е почувствано в
Sumatra и части в от Bangladesh, India,
Malaysia, Maldives, Myanmar, Singapore,
Sri Lanka and Thailand. На 28 Декември
започват да изригват кални вулкани
край островите Baratang, Andaman.
Това е четвърто по големина
земетресение в света след 1990г.
Опустошителното широкомащабно
земетресение на December 26th, 2004
предизвикано по границите на
Индийската и Бирманската тектонски
плочи е резултат от напреженията в
субдукционната зона на тези плочи.
Индийската плоча започва понижение
на границата между двете плочи, която
лежи на запад от земетръсния
епицентър
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6. Крайбрежие на Ecuador 1906 January 31 15:35, 8.8 Mw
Това е едно катастрофално земетресение по крайбрежието в Еквадор и

Колумбия, а следствие появилите се цунами загиват 1500 души. Цунами са
наблюдавани по цялото крайбрежие на Централна Америка, на север от San Francisco и
на запад до Япония. Вълнението продължава около 12.5 часа след земетресението. То
залива цели пристанища железни пътища, като нивото на водата се повдига до 3.6 m за
30 минути. Земетресението е регистрирано в San Diego и San Francisco.

7.Alaska 1965 02 04, 05:01, 8.7 Mw
Острови Rat

Следствие земетресението са се образували пукнатини по дървени постройки и
асфалтови пътища. Образува се вълнение с височина на вълните до 10.7m височина.
Загубите от наводненията са около t $10,000.

8.India, Assam - Tibet 1950 August 15 14:09, 8.6 Mw
Земетресението е с интензивност X степен и засяга област от 1,794,000 km2 от

които 49,700 km2 претъпяват огромни разрушения, 1530 са загиналите.
Това голямо земетресение, разрушително в Assam и Tibet се счита за едно от

катастрофалните земетресения през 20 век. Официално то е обявено с магнитуд 8,6 но
някои сеизмолози предполагат, че то е по-силно. Налице са промени в релефа където са
изхвърлени скални блокове и са разрушени горски масиви. 70 селища са разрушени, а
156 са засегнати от свлачища. В някои райони диги преграждат долини и дерета,
загинали са 532 души. Разрушени са две хиляди къщи, паметници и джамии.

По точно, епицентъра на това земетресение не е точно в Индия, а в район между
Китай и Тибет. Счита се, че загубите са по-малки от земетресението през 1897.
Следствие земните трусове, в района се явяват наводнения, реките изнасят дървета,  в
долините се отлагат кал, пясъци и други отломки. Няколко дни след главното
земетресение в западната част на района се усещат повторни трусове. Породеният
страх от последствията на това земетресение води до погрешния извод в населението,
че повторните трусове са по-силни от първите.

10. Banda Sea, Indonesia
1938 February 01 19:04:21.6 Magnitude 8.5

Епицентърът на земетресението е на 300 km (185 miles) Северозападно от Dobo,
островите Aru, Indonesia; на 325 km (200 miles) Северно от Saumlaki, островите
Tanimbar, Indonesia; 825 km (510 miles) северно от Darwin, Australia; 2760 km (1710
miles) източно от Jakarta, Java, Indonesia.
Земните трусове са били в ляво от островите Banda и Kai islands. В Tual има изпочупена
стъклария и спиране махалата на часовниците. На остров Banda, също и на остров Kai
има големи разрушения предизвикани от цунами с интензивност VII. Разрушителните
действия в островите Kai, в частност на Tocal са почувствани в Moluccas, Нова Гвинея
край Merauke и Австралия, край пристанището Darwin.

11. Курилски острови 1963 October 13 November 06, 8.5 Mw
Тава е разрушително земетресение с интензивност IX степен. Получени са леки

разрушения като: прекъснати телефонни линии; спират влакове по спирките.
Вълненията предизвикват страх в населението по крайбрежието. Вълненията са с
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амплитуда от 5,0m в Япония до 0,2m в San Francisco.

Таблица 9. Брой на земетресенията с Магнитуд 7.0 и по-голям
1900 – 2000

1900 13 1920 8 1940 23 1960 22 1980 18
1901 14 1921 11 1941 24 1961 18 1981 14
1902 8 1922 14 1942 27 1962 15 1982 10
1903 10 1923 23 1943* 41 1963 20 1983 15
1904 16 1924 18 1944 31 1964 15 1984 8
1905 26 1925 17 1945 27 1965 22 1985 15
1906 32 1926 19 1946 35 1966 19 1986# 6
1907 27 1927 20 1947 26 1967 16 1987 11
1908 18 1928 22 1948 28 1968 30 1988 8
1909 32 1929 19 1949 36 1969 27 1989 7
1910 36 1930 13 1950 39 1970 29 1990 13
1911 24 1931 26 1951 21 1971 23 1991 10
1912 22 1932 13 1952 17 1972 20 1992N 23
1913 23 1933 14 1953 22 1973 16 1993 16
1914 22 1934 22 1954 17 1974 21 1994 15
1915 18 1935 24 1955 19 1975 21 1995 25
1916 25 1936 21 1956 15 1976$ 25 1996 22
1917 21 1937 22 1957 34 1977 16 1997 20
1918 21 1938 26 1958 10 1978 18 1998 16
1919 14 1939 21 1959 15 1979 15 1999 20

2000 16

Общо за периода 1900-1997 = 1960 земетресения = 20 годишно
* Годината с най-много земетресения (1943)
# Годината с най-малко земетресения (1986)
$ Годината с най-много загинали (в Тангшан Китай, 1976,
официално обявени - 295,000, установено повече от 699,000)
N Първа година (1992) с пълно функциониране на NSN/дигитална записваща система
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Таблица 10. Брой на земетресенията в света през 1990 - 2001

Магнитуд 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
8.0 to 9.9 0 0 0 1 2 3 1 0 2 0 4 1
7.0 to 7.9 12 11 23 15 13 22 21 20 14 23 14 14
6.0 to 6.9 115 105 104 141 161 185 160 125 113 123 157 125
5.0 to 5.9 1635 1469 1541 1449 1542 1327 1223 1118 979 1106 1318 1073
4.0 to 4.9 4493 4372 5196 5034 4544 8140 8794 7938 7303 7042 8114 7132
3.0 to 3.9 2457 2952 4643 4263 5000 5002 4869 4467 5945 5521 4741 5126
2.0 to 2.9 2364 2927 3068 5390 5369 3838 2388 2397 4091 4201 3728 3653
1.0 to 1.9 474 801 887 1177 779 645 295 388 805 715 1028 800
0.1 to 0.9 0 1 2 9 17 19 1 4 10 5 6 1

<0.1 5062 3878 4084 3997 1944 1826 2186 3415 2426 2096 3199 2459
Общо 16612 16516 19548 21476 19371 21007 19938 19872 21688 20832 22309 20384

Загинали 51916 2326 3814 10036 1038 7949 419 2907 8928 22711 231 21436
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Земетресенията с най-много жертви и разрушения през 2001.

 13 Януар, El Salvador, 7.7M
Най-малко 844 загинали; 4,723 пострадали; разрушени са 108,226 къщи и повече

от 150,000 къщи в El Salvador са повредени. Около 585 души са от загиналите са
следствие големи свлачища в в Nueva San Salvador и Comasagua. Земетресението
активизира повече от 16,000 свлачища, които причиняват повреди на пътища и други
съоръжения. Повреди и засегнати сгради има във всеки департамент в . Осем души са
загинали в Guatemala. Felt от Mexico City до Colombia.

 25 Януари, Индия, 7.7M
Най-малко 20,085 са загинали; 166,836 пострадали, разрушени са около 339,000

къщи и  783,000 са повредени в района на Bhuj-Ahmadabad-Rajkot и други части на
Gujarat. В същият щат са повредени много мостове и пътища. Най-малко 18 души са
загинали в южен Pakistan. Усетено е навсякъде в северна Индия и в много райони в
Пакистан. Земетресението е усетено също в Бангладеш и западен Непал.

 13 Февруари, Селвадор, 6.6M
Най-малко 315 души са загинали и 3,399 са пострадали. При земетресението

значителни повреди са получени в областта San Juan Tepezontes-San Vicente-
Cojutepeque. Активизирани са много свлачища в Салвадор. Почувствано е в цялата
страна, а така също в Гватемала и Хондурас.

 23 Юни, Крайбрежието на Перу, 8.4M
Най-малко 75 души са загинали, включително 25 души от цунами, 2,687 са

пострадалите. 17,510 къщи са разрушени и 35,549 домове са повредени в областта
Arequipa-Camana-Tacna. Допълнително 64 души са изчезнали вследствие на цунами в
областта Camana-Chala. Свлачища прекъсват автомагистрали в района на епицентъра.
Разрушени и повредени са много исторически сгради в Arequipa. В някои райони
цунами достигат височина до 7 m, а в други – са залети участъци на повече от 1 km
навътре в пристанището. Височината на вълните достигат 2.5m. Земетресението се
получава като реакция в разломната зона между двете тектонски плочи (Nazca и Южна
Америка), при които относителното отместване е със скорост 78mm за година. Двете
тектонски плочи се отместват една спрямо друга със скорост около 78mm за година.
Този район е характерен с големи по размер земетресения. На 23.юни.1996 става
земетресение с магнитуд 7.7, което явно включва разрушението в граничен сегмент на
тектонските плочи предизвикало земетресение през 1868 с магнитуд около 9.0.
Земетресението през 1868 е разрушило много градове в Южна Америка, Хавайските
острови, усетено е в Япония. Първоначално са почувствани два отделни труса през
около 6s, а след около 40s са последвали атака от по-силни трусове.
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Таблица 11. Земетресения с магнитуд 7.0 и по-големи през 2004

година Месец Ден Час
(UTC)

Географска
ширина

Географска
дължина

Дълбочина
(km) Магнитуд Район

1 2004 01 03 16:23:21.0 -22.253 169.683 22 7.1 Southeast of the Loyalty
Islands

2 2004 02 05 21:05:02.8 -3.615 135.538 17 7.0 Papua, Indonesia

3 2004 02 07 02:42:35.2 -4.003 135.023 10 7.3 Near the South Coast of
Papua, Indonesia

4 2004 07 15 04:27:14.7 -17.656 -178.760 566 7.1 Fiji Region

5 2004 07 25 14:35:19.0 -2.427 103.981 582 7.3 Southern Sumatra,
Indonesia

6 2004 09 05 10:07:07.8 33.059 136.635 14 7.2 Near the South Coast of
Western Honshu, Japan

7 2004 09 05 14:57:18.5 33.192 137.064 10 7.4 Near the South Coast of
Honshu, Japan

8 2004 11 11 21:26:41.1 -8.152 124.868 10 7.5 Kepulauan Alor,
Indonesia

9 2004 11 15 09:06:56.5 4.695 -77.508 15 7.2 Near the West Coast of
Colombia

10 2004 11 22 20:26:23.9 -46.676 164.721 10 7.1 Off West Coast of the
South Island, N.Z.

11 2004 11 26 02:25:03.2 -3.604 135.377 10 7.1 Papua, Indonesia
12 2004 11 28 18:32:14.1 42.995 145.114 39 7.0 Hokkaido, Japan Region

13 2004 12 23 14:59:03.6 -50.145 160.365 10 8.1 North of Macquarie
Island

14 2004 12 26 00:58:53.2 3.308 95.874 30 9.0 Off the West Coast of
Northern Sumatra

15 2004 12 26 04:21:29.7 6.885 92.938 340 7.1 Nicobar Islands, India
Region
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Таблица 12 – Честота на земетресенията
(на базата на наблюдения от 1900)

Класификация Магнитуд Средно годишно
Най-силни 8 и повече 1

Много силни 7 - 7.9 18
Силни 6 - 6.9 120

Умерени 5 - 5.9 800
Слаби 4 - 4.9 6,200 (изчислени)

По-слаби 3 - 3.9 49,000 (изчислени)

Много слаби < 3.0 Магнитуд 2 - 3: около 1,000 на ден
Магнитуд 1 - 2: около 8,000 на ден

Някои катастрофални земетресения на континента.

 Като най-силно и най-разрушително земетресение се посочва Асамското, станало на
12.Юни.1897г в североизточна Индия (на север от гр.Калкута). Вследствие на земния трус са
разрушени всички масивни каменни сгради на територия от 75000 km2. В резултат само на един
трус планината Асам се е повдигнала с 6 m. Големи деформации на земната повърхност са
наблюдавани на обширен участък, а пукнатини в почвата е имало на няколко стотин km2.
Земетресението е усетено на площ около 6.5 милиона km2 . Амплитудата на колебания на
почвата е достигнала до 30cm и при по-слаби почви на повърхността са се образувани вълни.
Изригнали са фонтани от пясък и чакъл (виж “втечняване на пясъци”). Някои реки са
променили течението си  и са образувани прагове. Счита се, че земетресението в Асам е с най-
високата степен на интензивност - XII. В този район са регистрирани още две силни
земетресения: през януари 1934г., на около 500km западно от стария епицентър в областта
Бихар-Непал и през 1950г. в областта на Асам. Материалните загуби от земетресението през
1950г. (магнитуд 8.6), са много по-големи от това през 1897г.

 Друг характерен пример са земетресенията в японския град Ниагата разположен на
северозападното крайбрежие на остров Хонсю. Неговата сеизмична история датира от 830г. от
н.е. В този район, както и редица други, поради многото земетресения японските строители
вземат изключителни мерки за сеизмичната устойчивост на сградите и съоръженията.
Земетресенията на остров Хонсю от (1833г., 1927г., 1928г., 1943г., 1948г., 1964г.), са причинили
много материални щети и човешки жертви. Нивелачните наблюдения в района на гр.Ниагата
показват, че в продължение на 60 години бреговата ивица се издига със скорост около 1 mm в
година. Сградите в гр.Ниагата са фундирани върху силно деформируеми почви и пясъчни
дюни. По тази причина, след земетресението от 1964г. много фундаменти са получили
допълнителни неравномерни слягания, следствие на което много от сградите са се наклонили.

 Някои факти от разрушителното земетресение регистрирано в 5:46 часа на
17.Януари.1995г. в пристанищния град Кобе (Япония). За 20 секунди, земен трус с магнитуд 7.2
остави 200 000 души без покрив. 3266 души са загинали моментално, 1397 са умрели в мъки
през следващите 6 часа, а крайната статистика оповести смъртта на 6336 души. Ранени са 34900
души. Загубите се изчисляват на 94.2 милиарда долара По долу се дават някои по-подробни
сведения за това земетресение. (виж също т.6.6)

Някои земетресения причинили разрушения на подземни съоръжения. В [17] са
обобщени повредите и разрушенията на подземни тръбопроводи в различни райони на света.
Очевидна е зависимостта между свойствата на почвената среда и степента на повредата на
тръбопровода.

 Ахшабадското земетресение (Туркменистан), 1948г. (магнитуд М=7.5, интензивност
по MSK - IX степен). Земната основа е представена главно от еднородна льсовидна песъчлива
глина с различна дебелина. Нивото на почвените води е било на 10-15m под терена. Разрушени
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и повредени са болшинството от сградите и надземните съоръжения и една значителна чат от
подземните водопроводни о канализационни мрежи.

 Земетресенията в Узбекистан (Ташкент,1966г. - М=5.4, интензивност VII-VIIIст.;
Газли, 1976, 1984 - М=7.2). За района на Ташкент е характерно, че през април-май 1976г. са
записани повече от 700 труса с различна интензивност. Релефът в Ташкент е равнинен, а
строителната част от земната кора е съставена от алувиални отложения, главно льососвидна
песъчлива глина с различна дебелина от 2 до 55 m, лежаща върху основна скала и чакъли.
Почвени води са открити на дълбочина 5 - 20 m. Най-голямо разрушение са получили
тръбопроводите в участъците където дебелината на льоса е над 20m. Промишлената зона на
газовото находище в  Гизли (района на Бухара) е изградена в пустинната част, като
промишлените сгради и подземните тръбопроводи са фундирани в дребнозърнести пясъци,
глинести пясъци и глини. За последното земетресение е характерно, че са повредени и
разрушени много сгради и надземни съоръжения, докато подземните магистрални
тръбопроводи не са получили повреди, понеже са изградени от високоякостна, легирана
стомана.

 Земетресения в САЩ-Калифорния (Сан-Франциско, 1906г, М=8.3, Сан-Фернандо,
1971г., М=6.7). Характерно за първото земетресение са повредите на стоманени тръбопроводи
с голям диаметър (750 - 1100mm) разположени в насипи с височина до 6m, a при
земетресението в Сан-Фернандо са разрушени магистрални тръбопроводи с различно
предназначение. Земната основа в пострадалия район изградена от пластове меки (слаби)
глинести почви с дебелина до 30m лежащи върху плътни пясъци и чакъли.

Сеизмична активност на Балканите [27]. Районът на Балканския полуостров,
егейските острови, Мала Азия и областта на Югоизточните Карпати са характерни с
много земетресения, някои от които са катастрофални. Според статистиката, нашата
страна се характеризира като район с второстепенна сеизмична активност за разлика от
Турция, Гърция и Югославия. Регистрираните  в последното столетие земетресения с
магнитуд по-голям от 6 са както следва: Турция - 48; Гърция и Eгейските острови - 93;
Югославия - 20; България - 10.

Почти цялата територия на Турция може да се определи като район със
сравнително висока сеизмична активност. Разломът в Северна Анадола е станал
причина за не малко сеизмични катастрофи много oт които са катастрофални
(земетресенията: 1268г. в Силиджия, където загиват 60000 души; 1822г. в Халеб - с
22000 загинали; 1939г. в Ерзинджан в Източна Мала Азия с 30000 разрушени
постройки; 1953г. в Измир; 1975г., в гр. Луиджу и други).

Известно е катастрофалното земетресение в района на Izmit (Турция) станало на
17.Август 1999г. с магнитуд 7,4. Измерванията и анализът на сеизмограмите показва, че
е активизирана северната част на разломът в Северна Анталия. Дълбочината на
земетресението е 17 km, (около10.5 miles), и предизвиква движение, съпроводено
десен-страничен удар и плъзгане в разломната зона. Наблюденията на място показват,
че земетресението предизвиква напукване на земната повърхност с дължина най-малко
60km и дясно-странично разместване по-голямо от 2,7m (почти 8 feet). (виж също т.6.6)

Въпреки, че това земетресение се счита за на-голямото за това столетие в този
район, областта на Северна Анталия има дълга "земетръсна" история. През 1967
земетресение с магнитуд 7,1 предизвиква  големи разрушения по дължина на разломът
в Анталия малко на изток от това през 1999. Подобни са земетресенията станали в
областта през 1939, 1942, 1943, 1944, 1951, 1957.

В района на Егейските острови и вътрешността на Гърция са регистрирани някои
силни земетресения (земетресението през 1926г. в южната част на Егейско море с
дълбочина на хипоцентъра 100km, усетено и в Южна Европа и причинило разрушения
в Египет, Южна Гърция и о-в Крит; земетресенията през май и юни 1978г. в Солун,
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причинили значителни разрушения и жертви в града и околностите, а така също
усетени в цяла Югозападна България включително и в София).

Югозападната ни съседка Македония е разположена върху северната част на
Алпо-Хималайския сеизмичен пояс. Нейната столица гр.Скопие многократно е
атакувана от земни трусове, известни от дълбока древност (още от времето на
император Юстиниян, през 518г. от н.е. силно земетресение е разрушило напълно
римския град Скупи, днешен Скопие) до наши дни (земетресението на 26.Юли.1963г., с
епицентър на няколко километри от центъра на града и с хипоцентър само на 5km под
земната повърхност, причинило огромни разрушения и усетено в София).

Земетресението през 1979г. по адриатическото крайбрежие в Черна гора, близо до
границата между Югославия и Албания, причини също големи разрушения и човешки
жертви. То бе усетено в голяма част от Югоизточна Европа, а така също и в България.
Това земетресение бе характерно с обстоятелството, че преди главния трус на 15.Април
(магнитуд 6.8 и максимална интензивност IX степен), то бе предшествано от няколко
по-малки трусове на 31.Май и 9.Април.

Земетръсните огнища под Карпатските планини в областта на Вранча
(Румъния) често предизвикват дълбоки и силни земетресения. В последните сто
години, в този район  са регистрирани около десет земетресения, чиито огнища са на
дълбочина 100 - 160 km. Някои от тези земетресения са усетени в България (1790г.-
усетено в в цяла България; 1821г. - в Северна България; две силни земетресения през
1829 и 1938г.; две земетресения на 20.Октомври и 10.Ноември 1940г., с дълбочина на
хипоцентъра около 130km, усетени силно в Никопол, Свищов, Търново и в почти цяла
Северна България). Известно е разрушителното земетресение на 4.03.1977г., което се
счита за едно от най-разрушителните земетресения в Европа. То е почувствувано в
Москва, Петроград, Хелзинки, Рим, Атина и Истанбул. Земетресението причини
жертви и материални щети не само в Румъния, но и в България. Повредени са сгради и
в Югославия, Молдавия и други съседни държава. Загиналите са 1570 души, ранените
са над 11300 (над 90% от жертвите са от Букурещ), разрушени и тежко повредени са
около 33000 жилища и много обществени сгради. Загубите само за Румъния се
изчисляват на повече от 2 милиарда долара.

Земетресенията в България. Като страна, чиято територия принадлежи към
Алпо-Хималайския сеизмичен пояс, нашата страна също не е пощадена от
разрушителни земетресения. Организирани сеизмични наблюдения у нас започват в
края на XIXв. и затова подробни данни за големи земетресения са известни само за
настоящото столетие. Последствията от някои силни земетресения, засегнали страната
са описани в [4]:

 София, 1818г. (Интензивност I0=VIII-IX). Разрушени са много къщи и джамии.
Променени са дебитите на студени и термални извори. Поява на нови минерални извори.

 София, 1858г. (I0=IX-X). Разрушени са много къщи, минарета, джамии и други
постройки. Има човешки жертви. Появат се минералните извори  в Овча купел. Свличания и
първични пукнатини на терена (с ширина до 0.5m и дължина до един километър) по склоновете
на Витоша.

 Шабла, 1901г. (M=7.2; I0=IX-X). Разрушени са стотици къщи, минарета, джамии
(Балчик, Каварна, Шабла и околните села. Загинали са няколко души. Активизирано е
Балчишкото свлачище. Свличане на едри камъни от високите места над града. Югозападно от
Балчик се събаря част от морския бряг. Срутва се морският бряг при нос Калиакра. Появат на
пукнатини по високите места.

 Крупник, 4.Април.1904г. (M=7.8; I0=X). Най-силното земетресение в пределите на
континентална Европа за последните 200 години. Нанесени са значителни щети на голям брой
селища. Много човешки жертви и ранени. Масово възникват пукнатини в скалните масиви (по
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течението на р.Струма, в Кресненското дефиле пукнатините са с дължина стотици метри и
ширина до един метър; при Рилския манастир пукнатините на терена са с дължина 10 - 15m и
широчина до 3cm). Изхвърляне на вода и пясък по пукнатините (терасите при с.Крупник,
югоизточно от с.Бобошево, Благоевград, по Брега на р.Искър при с.Гниляне, Софийско, на
р.Панега при с.Рупци и др.). Изменени са дебитите на извори, размътване на водата и др.
Срутища по стръмните склонове (Кресненското дефиле, при Рилския манастир и др.). При
с.Крупник е възникнало значително по размери свлачище. В София това земетресение е
усетено доста силно дори и от хора, които са били в движение на открито.

 Горна Оряховица, 14.Юни.1913г. (M=7; I0=IX).  Големи са щетите на гр.Г.Оряховица,
В.Търново и околните села (разрушени са около 2000 къщи). Много човешки жертви и ранени.
Освен разрушените къщи, падат стени и комини, напукват се сгради. Образуват се множество
пукнатини в почвата, предимно в близост до р.Янтра (успоредно на реката с дължина няколко
метри и ширина до 0.20cm). Изхвърляне на вода и пясък, вследствие прориви на подземни
води. Промяна на дебитите и размътване на водите на някои чешми, извори и кладенци.
Срутват се каменни блокове (шосето Арбанаси-В.Търново, хълма Царевец, в дефилето при
с.Самоводене, при Преображенския манастир и др.). Проявят се слягания на почвата
(Асеновата махала във В.Търново, черквата “Св. 40 Мъченици”, с.Долна Оряховица - насипи на
мост и др.).

 Чирпан-Пловдив, 1928г. (M=7; I0=IX-X).  Силно са пострадали градовете Пловдив,
Чирпан, Първомай и Хасково. Разрушени са  хиляди сгради (над 36% от общия им брой),
повредени са ж.п. линии и мостове. Загинали са повече от 100 души, а много са били ранени.
Образувани са първични пукнатини, главните от които - с дължина 50-60km и множество
паралелни пукнатини, които нарязват терена на ивици (дължина до 3-4km и широчина до 2m).
Най-много, и с най-големи размери са на пукнатините в района на с.Поповица. Образуван е вал
на свиване, в зоната на натисковите напрежения (с.Любеново). Наблюдавани са водни и
пясъчни избликвания в близост до р.Марица. Констатирано е втечняване на водонаситени
пясъци. Изменен е дебита на водата в кладенци и извори - по време на това земетресение е
изчезнал известния Меричлерски минерален извор. Пропаднал е терена на площ около 6000-
7000 декара с образуване на пукнатини предимно в близост до р.Марица, като в най-ниските
части се е получило заливане на значителни площи.
Вранча, 1940г. (M=7.3; Imax=VIII-за територията на България). Това земетресение е усетено в
цяла България. Най-висока степен е констатирана в Никопол, Попово и Разград. Активизирани
са някои свлачища по Дунавското крайбрежие (Тутракан, с.Г.Цибър и др.).

 Вранча, 1977г. (M=7.2; Imax=VIII-за територията на България). По време на това
земетресение у нас са загинали повече от 100 души, има и много ранени. Срутени са 3 сгради (в
Свищов). Образувани са много пукнатини: в терени от глинести и льосови почви между
Никопол и Свищов; в изкуствени насипи (Свищов - участък с дължина 250m и серия пукнатини
с ширина до 30cm; успоредно на р.Дунав в изкуствената тераса пукнатини, широки 10-20cm); в
делувиалните откоси (между с.Вардим и с.Кривина и Калето); в свлачища (с.Гулянци,
с.Шияково, с.Ленково). Активизирани са склонови процеси като: обрушване на льосови масиви
по вертикални откоси (югоизточно ит Никопол и Свищов); активизиране на свлачища
(Оряхово, Горни и Долни Вадин, Никопол, Тутракан); срутища по стръмни склонове изградени
от варовици и пясъчници (с.Широково, Русенско, Балчишко, Тауклиман). Получени са
деформации и разрушения на почвени масиви като: слягане на изкуствени насипи; пропадане
(Свищов); обрушвания и карстови празнини (Яйлата); втечняване и протичане на водонаситени
глинести и пясъчно-чакълени наноси, хидровзриви през водоупорни пластове, пясъчни
фонтани от новообразуваните пукнатини - поредица от пясъчно глинести конуси с дължина от
2-3m до 300m (по терасата на р.Дунав и р.Янтра, остров Голям Вардим и др.). Активизирани са
калните вулкани и изтичането на тиня (долината на р.Соколница до с.Медникарово -
Източномаришки басейн). Променен е режима на подземните води предимно в Северна
България.

 Велинград, 1977г. (M=5.3; I0=VII-VIII). Силно са засегнати Велинград и околните
селища. Най-големи повреди са получили сградите с некачествено изпълнени строителни
работи и при неблагоприятни почвени условия. Получени са съществени нарушения в режима
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и състава на термалните води. Отделни срутвания на скални блокове с неголеми обеми в
долината на р.Луковица.

 Стражица 1986г. (M=5.7; I0=VIII-IX).   При това земетресение са получени значителни
повреди и разрушения в Стражица и околните селища. Разрушени са цели къщи, паднали са
стени, напукани и са повредени отделни сгради. Повечето разрушения са по стръмните терени
на селищата. Наблюдавано е втечняване на водонаситени пясъци и пясъчни вулкани във
водонаситените речни наноси от терасите на Голямата река, р.Лефеджа и др. Повишена е
температурата на подземните води в отделни шахтови кладенци.

Достоверната оценка на динамичните свойства на строителните почви и
надеждното проектиране на сградите и съоръженията  при сеизмични въздействия в
голяма степен зависи от анализа на информацията за последствията от минали
земетресения. По тази причина, в т.6.6.се дава по-подробно описание на някои силни
земетресения станали в различни райони на континента.

6.5. Прогнозиране на земетресенията. Сеизмично райониране.

Целта на земетръсното прогнозиране е да предвидят потенциално разрушителните
земетресения и то достатъчно рано, с цел осигуряване на подходящо противодействие
срещу нещастия, минимални човешки и материални загуби. В европейските страни и
USА се спонсорират и подпомагат изследвания върху вероятността от бъдещи
земетресения. Тези изследвания включват теоретични проучвания, полеви и
лабораторни опити за определяне на механизма на земетресенията и разломните зони.
Първостепенна цел на сеизмичните изследвания е да се увеличи надеждността на
вероятностната оценка на земетресенията. В крайна сметка, учените биха желали да са
в състояние да определят една висока земетръсна вероятност по два начина - чрез
изучаване на историята на големи земетресения в специфична област и измерване на
скоростта с която деформациите се акумулират в земната кора.

Учените изследват минали честоти на големи земетресения с цел определяне
бъдещата вероятност от подобни големи трусове. Например, ако в даден район за
период от 200 години в писмената история са регистрирани четири земетресения с
магнитуд 7 и повече, и ако тези трусове са случайни във времето, тогава учените биха
определили 50% вероятност т.е., може да се случи или да не се случи друго
земетресения с магнитуд 7 и повече в този район през следващите 50 години.

На много места, обаче, приемането на случайно събитие във времето може да не
отговаря на реалните условия, тъй-като в случаите когато деформацията се реализира
надлъжно на разломната система, в действителност събитието може да се развие на
друго място. Това се потвърждава от един пример за Калифорния. Четири земетресения
с магнитуд 6.8 или по-големи и много трусове с магнитуд 6 - 6.5 са се случили за
период от 75 години в района на San Francisco между 1836 и 1911. За следващите 68
години (до 1979) в този район няма земетресение с магнитуд повече от 6. Започвайки с
трусове с магнитуд 6 през 1979 активността на земетресенията нараства драматично,
като за периода 1979 – 1989 имаме четири земетресения с магнитуд от 6 до 7
(земетресението в Loma Prieta).Това натрупване на земетресения позволява на учените
да установят, че през следващите 30 години, в района на San Francisco, вероятността да
се случи земетресение с магнитуд 6.8 е около 67%.

Друг начин, за установяване на вероятността от бъдещи земетресения е да се
проучи колко бързо се акумулират деформациите в земната кора. Когато плочите се
разместват, деформациите в скалите, подобно на силно опъната гумена ивица,
нарастват до тяхното критично ниво и скалата внезапно се разрушава, като се плъзга и
заема ново положение. Учените измерват всяка година колко са акумулираните
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деформации по дължимата на отделния участък от разлома, колко време е изминало от
последното земетресение в този участък и колко са реализираните деформации при
последното земетресение. Тази информация след това се използва за изчисляване на
времето необходимо за нарастване на акумулираните деформации до нивото, което е
установено при съответното земетресение. Използването на този елементарен модел е
затруднено обаче от факта, че такава детайлна информация относно разломните зони е
рядкост. В USA, само за системата от разломи в San Andreas има адекватни записи,
които могат да се използват при прилагане на този метод за прогнозиране на
земетресенията.

Тези два метода, както и резултати от измервания чрез голям брой от уреди за
наблюдения, са използвани за изследвания по дължината на част от разлома в San
Andres. За изминалите 150 години, в този разлом, близо до Parkfield California,
земетресения с магнитуд около 6 е имало средно на 33 години. Последният трус е
регистриран през 1966. Отчитайки гъстотата и подобието на тези земетресения, учените
започват експеримент да “хванат” следващото земетресение в Parkfield. Гъста мрежа от
инструменти за наблюдения са били монтирани през следващия период до 1980г.
0сновните цели на експеримента, предназначен за прогнозиране на земетресенията в
този район, са били да се запишат геофизични сигнали преди очакваното земетресение,
да се публикува кратковременна прогноза и да се разработи ефективен метод на
комуникация между учените сеизмолози и официалните общности отговарящи за
реакциите при бедствия и аварии. Този проект е направил важен принос и за двете
страни - учените и държавните институции. Учените разбират, че земетресенията са от
изключителна важност за нацията. Увеличаването на населението и развитието на
урбанизацията налагат да се строи в области, които са застрашени от земетресения.
Само с разбиране на причините и ефекта от земетресенията ние ще бъдем в състояние
да намалим разрушенията и човешките загуби от това разрушително явление.

Очевидно, разрушителното действие на земетресенията не може да се елиминира
напълно, но при днешното развитие на науката и техниката, тяхното предсказване е
възможно. Първична информация може да се получи от разделянето  на територията на
земното кълбо на сеизмични пояси описани по-горе. Разположените в тези пояси
сеизмични станции дават голямо количество информация за досегашните земетресения.
Чрез обработване на тези данни, изучаване строежа на земната кора, а така също и
последствията от земетресенията, са съставени карти на сеизмично райониране, които
показват вероятната максимална интензивност в даден район.

Територията на всяка страна е разделена на зони във всяка от които е записана
очакваната интензивност, т.е. във всяка точка от страната  е фиксирано колко силно и
за какъв интервал от време може да се очаква земетресение. Тези данни имат прогнозен
характер и се използват при противоземетръсното проектиране на сградите и
съоръженията. Обобщаването на информацията за по-силните земетресения в България
с M5.0 показва, че у нас се очертават следните по-важни сеизмични зони за сраната:
 районите на Струмската и Маришката долина, където са станали най-силните
земетресения през XXв;
 в Северна България се очертават районите около Калиакра и В.Търново с повече
и по-силни земетресения и около Разград с по-слаби трусове;
 Южна България се разделя главно на три сеизмични области - Югозападна
България, Горнотракийската долина с Родопите (вкл. Велинград) и поречието на
р.Тунджа;
 Софийски район и Западна България.



88
Приложна геомеханика

Автор: Проф. д-р инж. Трифон Германов

Освен сеизмичното райониране, като показател за прогнозиране на
земетресенията може да се използува и критерият за тяхната повторяемост. За
количествена оценка на повторяемостта на земетресенията се използува логаритмична
зависимост изразяваща броят на земетресенията за една година във функция на
енергията в епицентъра.

Таблица 13 Повторяемост на земетресенията

Магнитуд Интензивност Брой земетресения
годишно

3.0-3.9 II-III 50 000
4.0-4.9 IV-IV 6000
5.0-5.9 VI-VII 800
6.0-6.9 VII-VIII 120
7.0-7.9 IX-X 15
8.0-8.9 XI-XII 1

В Табл.13 [27] е дадена повторяемостта на земетресенията в зависимост от
магнитуда и интензивността.

Картата за сеизмично прогнозиране на България съгласно “Норми за проектиране
на сгради и съоръжения в земетръсни райони (2-02-04)“ е съставена при приет срок на
повторяемост 1000 години (Фиг.34). В нея, освен интензивността по MSK за всеки
район, като основна характеристика е определена и сеизмичният коефициент Kc ,
който се дефинира като отношение на сеизмичното ускорение (c) към земното
ускорение (g)

Kc =
 c

g . (48)

В приложение към нормите е даден списък със стойностите на сеизмичния
коефициент, които се използват при определяне на сеизмичните натоварвания върху
конструкциите. В Табл.15 са дадени дефинираните стойности на Kc в зависимост от
сеизмичната интензивност за съответния район.

При проектиране на отговорни строителни съоръжения е необходимо да се
извърши микросеизмично райониране на дадения участък. За тази цел могат да се
използват спектрите на реагиране, а така също и разположението на земетръсните
огнища предизвикали земетресения със интензивност VII-IX степен. При
микросеизмичното райониране, интензивността на площадката се определя, като към
основната (от сеизмичната карта) интензивност се прибавя влиянието на следните
фактори
 плътност на почвата, която влияе на скоростите на разпространение на

сеизмичните вълни;
 ниво на почвените води под основната плоскост на фундаментната конструкция;
 резонансни явления, които могат да се появят при определен период на

трептение в пластове изградени от неуплътнени почви.
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Таблица 14.
Интензивност

(бал)
V VI VII VIII IX X

Сеизмичен Коефициент
Kc - 0.05 0.10 0.15 0.27 -

Всъщност, изменението на интензивността при микросеизмичното райониране
отчита два основни фактора: сеизмичната коравина (зависеща от сеизмичните вълни и
плътността на почвата) и затихването на сеизмичните вълни (зависещо от резонансните
периоди и коефициентите на затихване на сеизмичните вълни) на изследваната и
еталонната почва.

Карта на сеизмично райониране на България.
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Кратка биография на Charles Richter

Charles Francis Richter е роден във ферма близо до Hamilton, Ohio,
на 26 април 1900. На 16 годишна възраст заедно с майка си се преместват в
Los Angeles. Скоро след това, той постъпва в University of Southern
California, и впоследствие учи физика в Stanford University. Той се оженва
за Lillian Brand през 1928. Същата година получава докторат по теоретична
физика от Caltech. Той и съпругата му нямат деца.

Richter е бил професор по сеизмология в сеизмологичната
лаборатория в Caltech от 1936 до пенсионирането си през 1970. Той играе
важна роля в обучението по проблемите на земетръсното инженерство със
своите публикации включително неговата книга Elementary Seismology
(1958). Това е една изчерпателна монография, която е въведение в
дисциплината Сеизмология. Той дава многобройни експертни оценки за
редица земетресения. Richter умира на 85 години на 30 Април 1985г. в
Altadena, California.
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6.6. Някои силни земетресения в последните 10 години.

Последствията от всяко земетресение зависят от много и разнообразни фактори.
Тези фактори могат да бъдат разгледани по следния начин:
 Съществени фактори, които дефинират самото земетресение – неговият

магнитуд, вид, място или дълбочина;
 Геоложките условия където влиянието на земетресението е почувствано –

разстояние от събитието, траекторията на сеизмичните вълни, видът на почвата,
нейното водонасищане;
 Социалните условия реагиращи на земетресението – качеството на

строителството, готовността на населението, или времето през деня (например, час-
пик).

Човек може да пресметне броят на смъртните случаи причинени от едно силно
земетресение и да сравни резултатите от него в зависимост от тези коренно различни
фактори в комбинация. Например, земетресението на 17.Октомври.1989г. в Loma Prieta
е станало в най-гъсто населената част на полуострова San Francisco. Строителните
стандарти в този район са сравнително високи и населението е добре подготвено за
реакция в случаи на земетресение. Обаче, меките, силно водонаситени почви в залива
около San Francisco, причинява значителни разрушения на големи съоръжения по
магистрала твърде далеч от мястото на събитието. Дори и при обстоятелството, че на
пътя е имало единични коли, предвид началото на откриването на световните игри,
загиналите са около 75.

От другата страна, същата година между Русия и Турция, е станало друго
земетресение с почти същата енергия. Земетресението е близо до големи градове,
където лошо проектирани сгради, без стоманобетон, се срутват върху жителите през
нощта. Броят на фатално загиналите е 25,000.

6.6.1.Земетресението в Kobe, Япония,17 Януари 1995г

Някои общи сведения за земетресението. Това е най-тежката земетръсна
катастрофа станала в последните години. Повече от 5000 души загиват в южната
префектура Hyogo и най-много в град Kobe, основното пристанище в Япония.
Огромният брой човешки жертви в страна, където се полагат твърде много усилия за
подготовка на населението за земетресения, шокира наблюдателите от цял свят. Обаче
големината на тази катастрофа вероятно се дължи на ужасното съвпадение на няколко
сеизмологични и социални фактори, които ще станат ясни със снимките показани по-
долу.

Kobe е, в сравнение с много други гадове в Япония, е разположен по-далеч от
опасната пресечна линия на трите тектонски плочи – Тихоокеанска, Евразийска и
Филипините. Това тройно съединение е връзка на три натискови субдукционни зони.
Червената защрихована област е част от субдукционният разлом, който вече е бил
деформиран при големите земетресения през 1944 и 1946г. Освен това, Kobe в известна
степен е средна тектонска линия, определена като зона на странични (със сблъсък и
плъзгане) разломи

Картата по-долу показва трусовете в епицентъра, регистрирани първите два дни
след земетресението. Десетилетни наблюдения показват, че по-реалното разположение
на разлома, който е натрошен при другите земетресения, е трусовете да са
концентрирани. Картата показва, че земетръсният разлом прерязва косо северната
страна на остров Awaji, пресича залива и преминава надлъжно на морския бряг Honshu,
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непосредствено под града Kobe. Вероятно най-същественото съвпадение, водещо до
множеството произшествия, е този “директен удар” върху града при такова голямо
преместване в разлома. В случая не е имало никакво междинно разстояние за
смекчаване на ефекта от удара. Подобен е ефекта при земетресението на
17.Януари.1994 областта Northridge, Los Angeles.

Директни ефекти .
Налице са два класа земетръсни ефекти: директни, и вторични. Директни са

ефектите които са свързани единствено с деформациите на почвата близо до самият
земетръсен разлом. По такъв начин, директните ефекти се ограничават в областта на
незащитеното разрушение в разлома. Много земетръсни разломи (такива както при
Northridge), никога не прекъсват земната повърхност, доминирайки извън директните
ефекти. При земетресението Hyogo-Ken Nanbu, повърхностни разрушения в разлома са
наблюдавани само в провинциална област на остров Awaji, с премествания до 3m. От
преместванията в разлома са повредени няколко конструкции достатъчно близо до
разлома, въпреки че са били напукани подземни комуникации, огради и напоителни
канавки. Оризови полета са пропаднали доста под нивото на терена.
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Въздушна снимка на разрушението в разлома в северния остров Awaji,
направена на 18.Януари, ден след земетресението

На снимката, отляво и отдясно на разломната зона, се виждат свлачища от
разрушени насипи на пътя, напукване на стръмен склон напречно на оризовите полета,
дясно-странично изместване на път, означен с три и повече стрелки на склона.
Забележете колко малко са видимите повреди непосредствено до разломната зона.

Обърнете внимание на пътния изкоп показан на преден план. На много места е
възможно да се измерят както преместването и дължината на открития разлом, така
също и да се оцени хлъзгането и площта на разломът под повърхността, осигуряващ
една независима оценка за магнитудът на земетресението.

Вторични ефекти
Много от повредите при земетресенията се дължат на вторични ефекти, онези,

които не са директно причинени от моментът на разлома, а са резултат от
разпространението на сеизмичните вълни извън разрушенията в разломната зона, но
могат да засегнат огромни територии, причинявайки големи разрушения. Тези
вторични ефекти включват: сеизмични вибрации; свлачища; втечняване; пукнатини;
слягания; усилване на трусовете и допълнителни земетресения.

Сеизмични вибрации
Тъй-като повечето сеизмични вибрации са двупосочни, една люлееща се

конструкция ще е подложена на срязване, както това е станало с фасадата на къщата в
Kobe, показана по-долу. Срязването е наклоняване на конструкцията под различни
ъгли. Тъй-като е много по-трудно да се осъществи  триъгълно срязване, отколкото
правоъгълно, ефективното сеизмично проектиране изисква триъгълно укрепяване за
устойчивост на конструкцията.
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Срутена дървена сграда с керемиден покрив

Тази дървена къща е срутена следствие сеизмичното люлеене. Вероятно нейният
тежък керемиден покрив създава по-голяма срязваща сила отколкото дървената рамка е
в състояние да поеме. Керемидените покриви са широко разпространени в Япония.

Стоманобетонна сграда без повреди

Зад напълно срутената дървена сграда се намира стоманобетонна сграда, чиято
конструкция не претърпява повреди.

Броят на дървените спрямо зиданите сгради, срутени в Kobe, изненадва повече
наблюдатели, тъй-като конструкциите с дървени рамки са замислени да бъдат по-
устойчиви на срязващи сили. Възможно е бетоновите сгради да са били по-добре
проектирани и по-издръжливи, дори при тяхното по-голямо тегло. Пропорционално,
по-тежките керемидени покриви на дървените сгради, може да са били съществен
фактор за тяхната устойчивост.

Друга аномалия при земетресението е големият брой стари 20-годишни високи
сгради, които се срутват на петия етаж. Съгласно по-старата версия на Правилника за
проектиране, тези сгради са били надстройвани започвайки именно от петия етаж.
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Срутване на сграда на петия етаж

Срутване на сграда на улицата

Тази снимка демонстрира голямата опасност човек да се намира на улицата по
време на сеизмичните вибрации. Пътни знаци, прозорци и цялата фасада на къщата са
срутени на улицата. При земетресение, по-сигурно е да се намери подслон под мебели
като се излезе извън къщата, но след спиране на трусовете.

Ефекти върху конструкции от жизнено значение
Падащи предмети върху улиците, са били едно от стеченията на обстоятелствата,

които правят това земетресение така убийствено. Почти всички комуникации, пътища,
железници, летища и други подобни от жизнено значение, в центъра на града
претърпяват тежки повреди. Повече от конструкциите с жизнено значение в Kobe са
построени преди 20-30 години, т.е., преди повечето нови строителни стандарти да
бъдат използвани в практиката.
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Разрушение на колони на надлез

Този надлез, по същество образува едно обратно махало, при което поддържащите
колони не са в състояние да поемат срязващите сили следствие сеизмичните вибрации.

Колоните по-горе, показват едно типично разрушение при стари стоманобетонни
конструкции по цял свят. Вертикалните стоманени пръти могат да поемат теглото на
конструкцията, но когато това тегло, както обикновено, е насочено вертикално надолу.
Поставянето на хоризонтални пръти (стремена) може да предпази колоните от
разрушение при действие на срязващите усилия. Естествено, това подсилване на
колоните е много по-скъпо.

Големи участъци от главната магистрала Hanshin (показани по-долу) направо са се
сгромолясали. В частност, тава са райони, при които пътя пресича области със слаби,
водонаситени почви, където трусовете са били по-силни и по-продължителни.
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Много високи сгради просто са разтеглени от характерни премествания, като
заварени парапети и съединения са прекъснати.
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По-долу е показано срутването на една метростанция, при която пътя отгоре е
потънал на такава дълбочина, както е би се получило ако тя бе изкопавана в
продължение на няколко месеци. Показани са и други разрушения на конструкции от
жизнено значение.

Пропадане на метростанция

Слягане и пропадане на терена
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Свлачищни хлъзгания следствие втечняване

Пропадане на резервоар следствие втечняване
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Разрушаване на колона

.Пожари
Разрушаването на конструкции с жизнено значение и други съоръжения ги прави

недостъпни за пожарникарите, при което става невъзможно загасяване на пожари при
прекъснатите газопроводи. Обширни райони в града изгарят, допринасяйки
конструкциите да загубят своето предназначение и да доведат до човешки жертви.



101
Приложна геомеханика

Автор: Проф. д-р инж. Трифон Германов

6.6.2.Повреди и разрушения на конструкции от земетресението на
27.Юни.1998 в ADANA-CEYHAN - Турция

(Информацията по-долу е публикувана в Internet от NEJAT BAYULKE Chief Earthquake
Engineering Department-Ankara)

Повредите и разрушенията на конструкции и сгради, причинени от
земетресението на 27.Юни.1998г. (регистрирано в 17:00) с магнитуд 5.9, включват
предишни и нови видими елементи. Разрушенията на стоманобетонни сгради при това
земетресение още веднъж потвърждават ниското качество на стоманобетонните сгради
в Турция, както това се случи  при земетресението през 1992 в Erzincan и 1995 в Dinar,
където голяма част от такива сгради бяха също повредени. От друга страна, това
земетресение за първи път оказа влияние върху голям брой монолитни едноетажни
сгради на фабрики, магазини, а така също  и върху поведението на сглобяемите
стоманобетонни конструкции, което показва един сериозен недостатък на тези системи.

Разпределение на повредите

За периода 28.Юни - 3.Юли.19888г. е извършено заснемане на повредите и
разрушенията, които са нанесени върху картата. Там е показано едно "разпределение
на разрушенията" от това земетресение. Районът където повредите са най-много,
всъщност е районът на епицентъра от земетресението, и е разположен между селищата
Aptioðlu (на югозапад), и Büyük Mangit и град Ceyhan (на североизток). В този район са
градските съвети на Misis, Suluca и Geçitli, а така също индустриалният парк на Adana.
Друг изследван район означен на картата, включва област на разрушени минарета на
джамии. Минаретата са типични конструкции: техните конструктивни материали,
диаметри и височини са почти стандартни. Подобието на техните характеристики и
нивото на разрушенията могат да бъдат използвани за установяване на интензивността
на земетресението в съответния район. Минаретата са високи и стройни конструкции и
затова имат "продължителен" период на вибрации. Меките алувиални почви в
равнината на Çukurova имат също продължителни естествени периоди на вибрация,
което води до нарастване на периодите на минаретата, а това може да доведе
конструкциите им до резонанс. Минаретата в района на земетресението имат различни
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нива на разрушения и повреди. Освен това, районите, където минаретата не са
засегнати могат да бъдат различени.

След обсъждане на основното разпределение на повредите и разрушенията е
изследвано и поведението на различните видове конструкции при земетресението,
които се описват по долу.

Повреди и разрушения на минарета

Много минарета от каменна зидария в селата, по-малките и по-големите градове с
единични и двойни балкони, имат повреди. Тези с единични балкони са с височина 20 -
25m и имат период на първа форма на трептене приблизително 0.9-1.25sec. Това са
относително дълги периоди на трептене и отговарят на първа форма на трептене на 10-
12 етажни сгради със стоманобетонни рамки. Минаретата с два балкона са високи
около 30-35m и техните периоди на трептене са около 2.0sec. Разрушенията по
минаретата се изразяват в откъсване или срутване на няколко камъни от върха или от
самото минаре. В местата по-близо до епицентъра са получени повреди на 1/3 или ½ от
височината във формата пукнатини със х-форма или срутване на няколко камъни.

Има много местности, където са получени сериозни повреди на минарета, но тези
места са почти без повредени едноетажни къщи дори и на свободно стоящи градински
огради. Трептенията на почвата на тези места изглежда са с ниски компоненти на
амплитудите и по-малки периоди на вибрация. Причината за липса на повреди в
едноетажните селски къщи може би е липсата на кратки периоди на трептенията на
земната повърхност.

Повреди и разрушения на пътни мостове

Описани са повреди и разрушения по два моста разположени в района на
епицентъра на земетресението. Констатираните повреди не застрашават сигурността на
мостовете, по-скоро те показват, че районите на мостовете  са подложени на силни
трептения на земната основа с голяма амплитуда.
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Мост на р.Ceyhan на пътя Adana- Gaziantep

Този мост е много близо до гр. Ceyhan (Фото-1). Повредите са следствие колизия
("сблъскване") на пътните платна (Фото-2). Странични премествания на първото и
последното платно по посока към Adana могат да се  видят на (Фото-3) и (Фото-4).
Виждат се повреди на гредите свързващи устойте на двата отвора на моста (Фото-5).

На (Фото-6), приблизително на 1 km разстояние от западния край на този мост, се
виждат успоредни пукнатини с дължина няколко стотина метри (по направление изток-
запад) и слягания на пътния насип. Тази част от пътния насип е на разстояние само на
50-70m западно от река Ceyhan.  На това място се намира кариера за пясък и чакъл. По
бреговете на реката може да се види изхвърляне на пясък, което показва проява на
втечняване в този район.
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Виадукт на магистралата Adana-Gaziantep
Виадуктът на магистралата Adana-Gaziantep е също на реката Ceyhan и е засегнат

от земетресението. Той е разположен на около 5-6 km югозападно  от  мостът разгледан
по-горе. На (Фото-7),(Фото-8),(Фото-9) се виждат повреди на стените  на парапета.
Доказателство за силната вибрация на устоите на моста и на пътното платно
перпендикулярно на движението са повредите показани на (Фото-10),(Фото-11).
Виждат се разрушения на металните зъби на връзките на платното на моста.
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Мостът Misis
Това е исторически сводов мост, който съгласно книгата за мостовете на

Генералната Дирекция на Пътищата е построен през IV век (Фото-12). Мостът е дълъг
132.70m и широк 11.00m. Той има девет свода, като най-големият е с отвор 11.00m. По
време на земетресението в горната част на моста се получава една пукнатина (Фото-13).
На това място се образува също широка пукнатина под свода на моста с ширина 5-10
cm. Отделни пукнатини могат да се видят на (Фото-14). На (Фото-15) се вижда
пукнатина на каменната стена на парапета.
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Стоманобетонни сгради
Преди да преминем към детайлите на стоманобетонните сгради ще бъде

направено кратко описание на този вид сгради в Турция. Стоманобетонните сгради в
Турция са пострадали от земетресенията главно следствие недостатъци в
проектирането, изпълнението и качеството на материалите. При проектната якост на
бетона 160 kg/cm2 (кубова якост), действителната якост на изпълнените конструкции е
най-много 100 kg/cm2; за сградите, които са напълно разрушени при земетресението
якостта на бетона може да бъде и по-малко от 60-70 kg/cm2. Повече от сградите са
проектирани без спазване на Правилника за противоземетръсно проектиране в Турция.
Не са спазени много конструктивни изисквания на Правилника. По тези причини, по-
голямата част от сградите в Турция са уязвими на сеизмични въздействия.

Тук са разгледани стоманобетонни сгради в Ceyhan. По време на земетресението
напълно са разрушени 10 такива сгради. Две от сградите са в центъра на града близо до
кметството. Другите разрушени сгради се намират в нов район, разположен в южната
част на града до железопътната линия. Всички срутени сгради са пет и повече етажни и
са изпълнени като система плочи и греди с кухи олекотени бетонови блокове.

В старата част на града около кметството няма сериозни разрушения на
стоманобетонни, тухлени и смесени сгради на два и три етажа. В този район се
наблюдават пукнатини между стоманобетонните рамки и стените в апартаменти на 4-5
етажни сгради.

Стените в стоманобетонните сгради в района са изпълнени от леки бетонни
блокове. Якостта на натиск на тези блокове е много ниска. Разрушенията на стените,
обикновено  имат формата показана на (Фото-16). Интересно е да се отбележи, че
стените запълващи стоманобетонните рамки, които са иззидани от кухи тухли, имат
разрушения с ясно изразени Х-образни срязващи пукнатини. В същото време стените
изпълнени от кухи бетонови блокове са получили хоризонтални пукнатини.

Разрушения на стените на високи покриви се наблюдават в старата част на града.
Виждат се разрушения на жилищната част на болнично заведение (Фото-17), сградата
на полицията (Фото-18), сградата на Телекомуникациите (Фото-19). (Фото-20) показва
разрушена стена на покривен парапет. Част от външните стени в новострояща се
общинска сграда по време на земетресението са паднали на улицата. Тази сграда е осем
етажна с височина на етажите 4.00m и е изпълнена по система подова система с плитки
греди.
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На (Фото-21), ( Фото-22). (Фото-23) се виждат разрушения на външни стени,
които не са свързани с рамковата конструкция. Част от разрушена външна стена е
паднала върху колата срещу входа на телекомуникационната сграда и е убила едно
дете, което е седяло в колата. (Фото-24).
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Всички колони на втория етаж на сградата на данъчната администрация са
разрушени чрез срязване и огъване. Тази сграда е била построена от частен строител и
по-късно е продадена на държавата. Ниските сгради (приземен и първи етаж) от двете
страни на сградата осигуряват странично подпиране, при което са разрушени колоните
на втория етаж (Фото-25).

Сградата на земеделската банка на същата улица, която е построена преди 1950г. има
отделни пукнатини в рамковата конструкция и стените, а така също и в ставните връзки
в краищата на стоманобетонните колони (Фото -26).
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По-долу се дават детайли от разрушението на две жилищни сгради в Ceyhan.
Жилищната кооперация е построена преди три години в южната част на Ceyhan, където
има сгради с частични или пълни разрушения. Показаната пет етажна сграда е система
плочи и греди с пълнеж от бетонни блокове. Почти всички приземни етажи са
разрушени (смазани) вертикално без странични размествания (Фото -27). Този начин на
разрушение означава, че вертикално натоварените конструктивни елементи са с много
ниска носимоспособност на срязване. На (Фото-28) се вижда детайл на долната част на
колона с разрушение чрез срязване: липсват връзки на армировката, бетона съдържа
едри камъни 7-10 cm, и без да се учудваме  едно голямо парче "почва" в пукнатината.
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Жилищната сграда показана на Фото-29 има някои интересни особености при
разрушението: докато лявата част на сградата е разрушена вертикално, приземния етаж
на дясната страна, чиито стени са изпълнени от кухи бетонови блокове, не е разрушен.
Хоризонталните пукнатини в стените показват, че тези стени са допринесли за
увеличаване носимоспособността на приземния етаж. Както се вижда от (Фото-29),
(Фото-30), (Фото-31) в разрушената част на сградата апартаментите са със широк хол и
кухня, а  конструкцията е без носеща рамка.
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(Фото-32) показва стоманобетонна сграда на друга жилищна кооперация в
Ceyhan, която е разрушена по подобен начин както при жилищната сграда посочена по-
горе. Носещата конструкция е също подобна система. Всеки два съседни апартаменти
на разрушената част на сградата имат голям хол. При подпорно разстояние почти 8-
10m, носещите греди дори не са в състояние да оформят вертикална носеща рамка
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(Фото-33). Разрушението във вертикална посока (със "смачкване" на приземния етаж)
без ясно хоризонтално изместване на сградата още веднъж показва малката носеща
способност на приземния етаж във вертикално направление. Ако сградата имаше
известна хоризонтална и вертикална носеща способност, разрушението би било със
значително странично преместване от няколко метри на подовете на всеки етаж.
Срязване на колона от друг апартамент от същата жилищна кооперация е показано на
(Фото-34). Единичните стремена преминаващи пукнатината успоредно на късата страна
на колоната не осигуряват достатъчна носеща способност и срязването е последвало от
разрушение при натиск. Срутването е предпазено от стоманената рамка на нагънатия
покрив на магазина и бетоновите блокове на стените, чиито блокове в горната си част
са разрушени.

Разрушение на къси колони се наблюдава в приземния етаж на Мелницата за
брашно в Ceyhan, където стените на горния етаж са поддържани от колоните около
прозорците (Фото-35).
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(Фото-36), (Фото-37), (Фото-38), (Фото-39), и (Фото-40) показват срязвания на
стоманобетонни колони. Разрушения със срязване на стоманобетонни колони се
наблюдават често в Турция, поради ниската якост на натиск на бетона и много
големите разстояния между стремената, а така също и усукващия ефект, който е
резултат от несъответствуващата концепция на конструктивната схема с бетонови
стени. (Фото-41) показва пукнатини на бетоново покритие, в мястото на снаждане.
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Сглобяеми конструкции

Друга особеност на последствията от земетресението на 27.Юни.1998  в Adana-
Ceyhan е наличието, в района с най-голяма интензивност, на много сглобяеми
стоманобетонни сгради, чиито нива на разрушения могат  да компрометират името на
тези конструкции. На (Фото-43) е показано разрушения на сграда за въздушен
компресор на фабрика в района на индустриалния парк на Adana. Една значителна част
от подобни рамкови системи в този район имат сериозни повреди и разрушения. При
друга подобна рамкова система (в процес на строителство), са разрушени покривните
греди и трегерите.

Ще бъде направено кратко описание на тази сглобяема стоманобетонна рамкова
система. В последните 20-25 години за фабрики и складове в Турция се използваха
конструкции с големи отвори (повече от 10-15m и височина повече от 4.00m). Днес
голяма част от продукцията на компаниите произвеждащи сглобяеми елементи
(колони, греди и чашковидни фундаментни), се използва  изграждане на халета с
големи отвори. Колоните се монтират в чашковидните фундаменти. Връзките греди-
колони в рамкова конструкция се осъществяват с различни детайли. Детайлът на
връзката греда-колона на сглобяема стоманобетонна рамка е описан по-долу.

Колоните се монтират във фундаментните чашки. Колоните са с напречно сечение
35x70 cm. Гредите са с дължина 10.00m и се опират на конзоли с дължини от 25cm до
35cm. Два дюбела с диаметър 12 или 20mm анкерирани в конзолата преминават през
две отверстия в края на гредата. Тези отверстия по-късно се запълват с бетонов разтвор.

В надлъжно направление на конструкцията рамките са през 7.50m. В основата
колоната може да бъде разглеждана като запъната. Връзката на колоната с гредата е
ставна.   Покривните греди са свързани една с друга чрез столици. Столиците също
имат отвори в двата края. Къси дюбели, 5-6cm, анкерират гредите и столиците.
Отворите в кря на столицата след това се запълват с циментов разтвор. Дължината на
дюбелите е 5-6cm, докато отворите в края на столиците е 12 cm. Както се вижда на
Фото-43, връзката на столицата и гредите не осигурява достатъчно странично
подпиране, тъй-като всички греди се завъртат около опорите и при сеизмичното
въздействие падат долу. При падането краищата на главните греди  са счупени в
местата на дюбелите.
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Външна изолационна стена на сглобяема сграда в индустриалния парк на Adana
се е отделила в горния край на 2.00m и е паднала (Фото-44),(Фото-45). От външната
страна конструкцията на сглобяемата рамка (с височина 8.0-8.5m) е облицована с кухи
облицовъчни плочи. Между рамката и стената е поставена изолация от стиропор.
Изглежда няма връзка между стената и рамката. Дебелината на стенните тухли със
странична перфорация е 13.5 cm. Едновременно със срутване на парапетната стена се
отделя и изолационната стена в ъглите на сградата.

Заключителен коментар
След като устойчивостта на стоманобетонните сгради е под с нивото на

изискванията на стандартите и наредбите, при всички бъдещи земетресения могат да се
очакват подобни разрушения. Срутвания на стоманобетонни сгради с ниско качество и
ниска устойчивост ще продължават да вземат човешки жертви.
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Трябва да бъдат изпълнявани техническите и административните изисквания.
Това означава създаване на ефективен контрол по време на строителството;
съгласуваност между отговорните лица участващи в проектирането, изпълнението и
контрола на конструкциите; лицата отговорни за сигурността на сградите трябва
поставят по-високи изисквания от тези които предписват нормите за
противоземетръсно строителство.

Техническата инфраструктура при строителството на устойчиви сгради не е на
необходимото ниво. Работниците, техническите ръководители и инженерите се
нуждаят от обучение и опит. В частност, внимание следва да се обърне на работниците
и техническите ръководители.

Производството на бетон с висока якост изисква преди всичко чисти инертни
материали, със зърнометричен състав съответстващ изискванията, а така също
съответни заводи за производство на бетон в цялата страна. Нужни са стимулиращи
инвестиции от държавата за тези заводи.

Системата етажни плочи с ниски греди и пълнеж от бетонни или тухлени стени,
формиращи рамкова конструкция нямат достатъчна носимоспособност във вертикална
и хоризонтална посока. Тези конструкции са силно уязвими при земетресения. Този
факт бе констатиран и при земетресението в долината Mudurnu през 1967. Всички
срутени сгради в град. Adapazari са били с подобна конструктивна схема. След това
земетресение много пъти бе подчертавано, че сгради с подобна етажна система трябва
да имат противоземетръсни диафрагми, които да ограничат страничните премествания
и да имат достатъчна носеща способност във вертикална и хоризонтална посока.

Това правило не е спазено при повредените и срутени стоманобетонни сгради в
Ceyhan. Много стоманобетонни сгради от този тип в гр. Adana са без
противоземетръсни шайби. Обстоятелството, че при земетресението от 27.Юни.1998г.
много други сгради с подобна система (без противоземетръсни диафрагми) не са
претърпели сериозни разрушения не бива да създава у инженерите лъжливо чувство за
сигурност. От друга страна много стоманобетонни сгради са получили разрушения на
колоните, атака също пукнатини по стените  следствие големите странични
премествания на системата. Едно друго земетресение с магнитуд по-голям от 6,5 би
причинило много по-тежки разрушения на сгради с подобна система и без
противоземетръсни шайби.

Повредите на сглобяемите сгради причинени от това земетресение следва да
бъдат приети като сериозно предупреждение. Производителите на сглобяеми
конструкции следва да обърнат дължимото внимание към констатираните разрушения
и да изследват вероятното сеизмично поведение на произвежданите от тях
конструкции. Това е необходимо за всички сглобяеми конструкции, включително и за
тези при конструктивната схема се различава от повредените сгради при това
земетресение.

6.6.3. Земетресението в Турция 99/08/17 00:01:38 40.64N 29.83E 10.0 7.4Ms

На базата на допълнителни данни U.S. Geological Survey (USGS) са получили
стойността на магнитуда на разрушителното земетресение поразило западна Турция
рано във Вторник на 17.Август.1999, с магнитуд 7.4. Първоначално, магнитудът е
определен 7,8 получен от записът на сеизмичните вълни от ограничен брой сеизмични
станции. Учените от NEIC са получили допълнителни данни, които дават възможност
по-точно да се определи мястото на земетресението, магнитудът и дълбочината.

Земетресението в Izmit е станало в 00:01:39.80 UTC (3:01 a.m. местно време), (на
40.702 N., 29.987 E.), с епицентър на около 11 km, югоизточно от града Izmit. Това
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разположение показва, че е активизирана северната част на разломът в Северна
Анталия (North Anatollian). Дълбочината на земетресението е 17km, (около10.5 miles), и
предизвиква движение, съпроводено десен-страничен удар и плъзгане в разломната
зона.  Предварителният доклад от сеизмограмите потвърждава тази форма на движение
в разлома. Наблюденията на място показват, че земетресението предизвиква напукване
на земната повърхност с дължина най-малко 60km и дясно-странично разместване по-
голямо от 2,7m.

Въпреки, че земетресението на 17.август.1999г. се счита за на-голямото за това
столетие в този район, областта на Северна Анталия (North Anatollian) има дълга
"земетръсна" история. През 1967 земетресение с магнитуд 7,1 предизвиква големи
разрушения по дължина на разломът в Анталия малко на изток от това през 1999.
Подобни са земетресенията станали в областта през 1939, 1942, 1943, 1944, 1951, 1957.
Това е показано на горната фигура.

На 25.Август.1999г. (8 дни след земетресението) сеизмолози от United Stated
Geological Survey са направили една експедиция до Турция и констатират, че
разрушенията са в един участък с дължина около 110km. В най-общ план,
разрушенията са между Golcuk (на запад) и Eften (на изток), като на югозапад достигат
до Duzce.

Изследователите са се концентрирали върху заснемане на разрушенията в една
ширина от 4.9m, която се намира на изток от Sapanca. Изследван е участък с дължина
около 2km, където последвалите след земетресението разрушения върху терена са от
порядъка на 1.2-1.5m.

Според сведенията на очевидци, разрушенията са били най-големи в Golcuk, но
при обследването е констатирано, че най-разрушената област (където е извършено
заснемането) е от изток на запад до Eften. При обхождане на участъка много от
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жителите са обитавали саморъчно направени палатки, разположени срещу разрушените
от трусовете сгради. Много от хората живущи в палатките въобще са останали без дом.
Обстановката е усложнена поради започнало разпространение на болести, а така също
и  обилните валежи в този период.

По-долу са показани снимки от разрушения на различни места в Северна
Анталия.

Горната снимка представя специфичен вид деформации на повърхността на
терена в началото на оградата на 3m в полето и по-широка област. Могат да се видят
подувания и хлътвания на терена



128
Приложна геомеханика

Автор: Проф. д-р инж. Трифон Германов

Разрушени жилища

По-горе са показани разрушени 6 големи жилищни сгради, които са напълно
сплескани върху терена. За щастие те са били необитаеми.  Новодомците е трябвало да
се нанесат  през Юни, но са закъснели. На преден план се виждат пукнатина на терена.

По-долу са показани деформации на терена в същия участък (начало на оградата и
в полето). Това е едни мочурлив район в област с едно хлътнало езеро. Хлътнали езера,
са една друга особеност на изследваната област след земетресението.
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Подувания и хлътвания на полето.
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Пукнатини и деформации в залива на Измит

Деформациите показани погоре са в съседство със самия залив където
разрушенията достигат до източната му страна. Вижда се хлътване на терена и
пукнатини, които са в резултат от нарушаване устойчивостта на стръмен откос в
района.
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Други разрушения от земетресението в Измит
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Вулкани и земетресения

Земетресенията се свързват с изригвания на вулкани. Внезапното нарастване на
земетръсната активност възвестява изригвания в планината St. Helens, Washington;
планината Spurr, вулканът Redoubt в Аляска и други.

Наличието на премествания при множеството трусове, предполага движение на
магмата през вулканът. Данни от продължителни записи на сеизмографи и
инклинометри (уреди, които измерват наклона на почвата) се съхраняват в U.S.
Geological Survey за вулканите в Hawaii, Alaska, California и други, които позволяват на
специалистите да прогнозират техните изригвания. Тези предупреждения са били
специално ефективни в Аляска, тъй-като предстоящите изригвания и вулканичната
пепел са могли да попречат на международния въздушен трафик. От 1982 най-малко
седем jumbo jets превозващи повече от 1,500 пътници са загубвали мощност във
въздуха, летейки през облаци от вулканична пепел. Все пак, при всички полети е било
възможно да бъдат рестартирани двигателите и да се избегнат самолетни катастрофи,
човешки жертви и загуби за десетки милиони долари. Като резултат от тези близки
телефонни разговори, международен екип от вулканолози, метеоролози, диспечери,
пилоти и контрольори започват да работят съвместно, с цел да бъдат нащрек и при
всяко друго предстоящо вулканично изригване и да открият следите на облаците с
вулканична пепел.

Внезапно нарастване на земетръсните трусове сигнализират началото на изригване на
вулкана Redoubt през 1989-90



135
Приложна геомеханика

Автор: Проф. д-р инж. Трифон Германов

Вълната цунами

Схема 1--Начало: Обикновено земетресенията се свързват с вибрации на земната
основа, които са резултат от преминаване на еластични вълни през основната скала.
При подводните земетресения обаче района около дъното на морето (океана)
“непрекъснато” се повдига и понижава образувайки цели водни колони, които се
повдигат нагоре и спускат надолу.

Схема 2--Разделяне: В рамките на няколко минути на земетресението, началното
цунами (схема 1) се разделя на много вълни (цунами), които преминават извън
дълбината на океана (отдалечени цунами), и други цунами, които преминават към
съседния морски бряг (локални цунами). Височината на два преминаващи
срещуположни цунами е приблизително половината тази на оригиналния цунами
(схема 1). (Това понякога ги видоизменя в тридименсионни, но се запазва същата идея).
Скоростта на преминаващите цунами се изменя с корен квадратен на дълбочината на
водата. Затова дълбоките цунами в океана преминават по-бързо отколкото вълните
цунами близо до бреговете.

Схема 3-Разпространение:
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Няколко неща се случват когато локалните цунами преминават край
континенталния склон. Обикновено амплитудата се нараства. Освен това, дължината на
вълните намалява. Това води до увеличаване стръмнината на водещите вълни – важен
контрол в натрупването към брега (следващата схема). Забележете също, че дълбоките
океански цунами преминават много по-далеч отколкото локалните, защото имат по-
голяма скорост на разпространение. Когато дълбоките цунами доближат до брега, се

получава разпространение и скъсяване на вълните така както бе показано по-горе за
локалните цунами..

Схема 4--Натрупване: Когато вълните цунами преминават през дълбоките води
към стръмните райони на континента близо до крайбрежието, се получава натрупване.
Натрупването се измерва с височината на водата към брега над относителната морско
ниво. Противоположно на много артистични представи, в резултат на повечето цунами
не се създават гигантски вълни (подобно на типични вълни от морска пяна, които се
накъдрят когато достигнат брега). По-точно в повече случай те идват като много силни
и много бързи приливи и отливи (т.е., бързо, локално повдигане на морското ниво).
Много от разрушенията причинени от цунами са резултат силни течения и наноси от
наводнения. Сравнително малък брой цунами предизвикват разрушения най-често на
вертикални стени следствия турбулентно движение на водата наречено сондиране.
Често вълните цунами преминават много по-навътре в морето, отколкото нормалните
вълни.

Спират ли вълните цунами веднага на сушата? След натрупването, част от
енергията на вълните цунами рефлектира обратно в океана. Освен това, вълните
цунами могат да генерират специфични вид вълни наречени остри вълни, които
преминават обратно и отплуват успоредно на брега. Тези ефекти в много случаи водят
до достигане на цунамите в отделни точки на крайбрежието по-скоро отколкото
отделна вълна предложена на схема 3. Предвид сложното поведение на вълните
цунами, първото натрупване често не е най-голямото, с което се подчертава важността
на обстоятелството, че цунамите не се завръщат към брега в продължение на няколко
часа след техните първоначални удари .
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Разрушения на сгради и пристанищни съоръжения.
Една от отрицателните последици на земетресенията е втечняването на

водонаситени почви (виж. т.8). Втечнената почва упражнява по-висок натиск върху
подпорни стени, което може да причини слягане на земната основа и разрушение на
конструкциите разположени на повърхността.

Когато почвеният депозит достигне до състояние на втечняване, якостта на
основата намалява и способността на почвения депозит да понесе натоварванията от
сгради и мостове също намалява. В тези случаи се получава загуба на носеща
способност на земната основа, както е показано на снимките на обърнатите сгради от
земетресението в Niigata през 1964 (виж снимките по-долу).

Земетресението в Niigata от 16 Юни 1964 е с магнитуд 7.5 и причинява огромни
разрушения на много конструкции в Niigata. Наблюдаваните разрушения в голяма
степен са ограничени до сгради, които са били фундирани върху слаби водонаситени
почви. Въпреки че около 2000 къщи са разрушени напълно, само 28 са загиналите. При
земетресението, следствие разрушенията на масива в разломната зона, се предизвикват
движения на морското дъно. Тези движения стават причина за появата на цунами,
които, напълно разрушават пристанището в Niigata.

Разрушения на мост и сгради при земетресението в Niigata, Япония през 1964

Земетресението в Niigata, заедно с други в пристанищни райони, заставят
инженерите и сеизмолозите да обърнат внимание на явлението втечняване и неговите
опустошителни последствия. Значителни разрушения на земната основа се получават
близо до речния бряг където са разположени сградите на жилищни блокове. Следствие
загуба на носещата способност на земната основа, жилищните блокове се наклоняват.
(снимката горе - вдясно). Следствие сеизмичното въздействие, фундаментите на моста
се изместват странично, при което конструкция на моста се срутва. (снимката горе
вляво).
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7. Деформационни и якостни динамични характеристики на почвите

7.1.Общи положения.

В зависимост от вида на строителните конструкции и взаимодействащите с тях
почвени масиви, се прилагат различни методи за оценка на тяхното поведение при
динамични въздействия. Изборът на съответен модел зависи и от вида на почвения
масив (вид почви, напластяване, почвени води, история на отлагане), а така също и от
вида на динамичното въздействие, тъй-като една и съща почва реагира по различен
начин на различни динамични натоварвания. Голямото разнообразие от фактори,
влияещи върху поведението на почвите затруднява дефинирането на еднозначно
определени динамични почвени характеристики. По тази причина тук ще бъдат
разгледани само онези, които намират по-широко приложение в инженерната практика.

Съобразно големината на натоварванията динамичните свойства на почвите могат
да се разгледат в две основни групи - при малки амплитуди на динамичната реакция
(например фундаменти под машини) и при големи амплитуди на почвените
деформации, при които могат да се получат разрушени зони в масива (земетресения,
взривове). В първия случай почвеният масив може да се разглежда като непрекъсната
еластична среда и за оценка на нейното напрегнато състояние да се използуват
характеристиките съгласно теорията на еласто-пластичните системи. При сеизмични
въздействия с голяма интензивност, за оценка на поведението на почвените масиви и
тяхното взаимодействие със строителните конструкции се използуват характеристики
свързани с граничното напрегнато състояние.

Динамичните почвени характеристики зависят и от вида на теоретичния модел,
който се използва за оценка на реакцията на почвената среда при динамичните
натоварвания. В геотехническата практика се използуват следните характеристики на
динамичните свойства на почвите:
 характеристики на еластичните и демпферните свойства на почвите при

динамични натоварвания с малка интензивност (не превишаваща границата на
еластичността) - еластични модули, коефициент на Poisson, коефициент на
затихване на трептенията, а така също еквивалентните им скорост на
разпространение на вълните и коефициент на поглъщане на еластичните вълни;

 характеристики на коравината на земната основа използвани при изчисляване на
фундаменти под машини с циклични натоварвания - коефициенти на леглото при
равномерен и неравномерен (Cz, C), равномерна и неравномерна срязваща
деформация (Cx, C), както и съответните коефициенти на затихване на
колебанията;

 динамични модули на ъгловите деформации (модули на срязване) и коефициенти на
демпфиране при големи амплитуди на деформациите, надвишаващи границата на
еластичността;

 динамични характеристики на якостта на срязване на водонаситени почви, при
които следствие нарастване на порния натиск (виж лекцията за консолидация), се
достига до втечняване.

Естествено, пълно изясняване на динамичните характеристики на почвите може
да се получи при детайлно изучаване на теоретичните модели и съответните методи на
експериментални изследвания. В рамките на тази глава въпросите са разгледани в по-
обобщен вид, т.е. дадени са основните дефиниции и кратки сведения за  използуваните
в геотехническата практика лабораторни и in situ изпитвания.

32
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7.2.Модул на срязване и коефициент на демпфиране.

Определение. Разглежданите тук динамични характеристики, са основните, които
се използват за анализ на сеизмичната реакция на почвените масиви и тяхното
взаимодействие със строителните конструкции. Сеизмичното въздействие върху
почвените масиви всъщност е циклично натоварване с различни амплитуди. Известно
е, че напрегнатото състояние на почвата зависи от големината на амплитудата на
срязващите (ъгловите). Съобразно напрегнатото състояние, може да се избере и
съответен теоретичен модел, който от своя страна изисква съответни динамични
характеристики.

При безкрайно малки деформации - по-малки от 10-3 % (предизвикани от
вибрации и разпространение на вълни с малка амплитуда), почвата има поведение на
еластична среда и за преобладаващата част от почвите тези деформации са чисто
еластични и напълно възвратими. В този случай за оценка на сеизмичната реакция,
съобразно теорията за разпространение на вълни в еластична среда, е достатъчно да се
определи еластичният модул на срязване. На основата теорията на еластичността се
базират и методите за определяне на сеизмичните сили съгласно българските норми (2-
02-04) [72].

Може да се приеме [39,40,50,53,55], че при деформации от порядъка на 10-2 % до
1 %, почвата има еласто-пластично поведение предизвикващо остатъчни деформации.
При настъпване на еласто-пластичното поведение на почвата модулът на срязване
започва да намалява. Едновременно с това, следствие  цикличното натоварване започва
разсейване на енергията, т.е. почвата проявява демпферни (абсорбиращи) свойства от
хистерезисен вид. Следователно, в този случай, освен модулът на срязване е
необходимо да се определи коефициентът на демпфиране във функция на срязващите
деформации. За оценка на сеизмичната реакция следва да се използва модел отчитащ
вискозно-еластичните свойства на почвата.

Когато сеизмичните въздействия предизвикват срязващи деформации повече от
няколко процента, може да се достигне до бързо нарастване на тангенциалните
напрежения, които след преодоляване на якостта на срязване да доведат до разрушение.
Динамичните свойства на почвите в този случай ще зависят не само от изменението на
модула на срязване и коефициента на демпфиране но и преимуществено от
продължителността на цикличните натоварвания. За дефиниране на сеизмичната
реакция при големи срязващи деформации е необходимо да се определи зависимост на
броят на цикличните натоварвания във функция на цикличното напрежение.

Необходимостта от определяне на еласто-пластичните динамични характеристики
на почвите се налага от обстоятелството, че при такива сеизмични въздействия
остатъчните деформации могат да предизвикат големи неравномерни слягания и
съответно разрушение на някои елементи от конструкцията. От друга страна, при
строителството на отговорни строителни конструкции (например атомни централи,
морски платформи) се изисква оценка на тяхната сигурност при натоварвания с висока
сеизмична интензивност. Това налага задължително изследване на сеизмичната реакция
при големи (от порядъка на няколко процента и повече) амплитуди на срязващите
деформации достигащи до границата на разрушение.

За определяне на динамичните характеристики на почвите, необходими за оценка
на сеизмичната реакция на масива при сеизмично въздействие се прилагат както
лабораторни, така и полеви методи. По-долу се разглеждат някои от тях.
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Методи за лабораторно определяне на модула на срязване и коефициента на
демпфиране. За описване на нееластичното съпротивление на почвите, а така също и
на демпферните им свойства, в динамиката на почвите най-широко приложение намира
реологичният модел на Voight (Фиг.16) [62]. При циклични натоварвания, следствие
вискозното съпротивление на средата, експериментална зависимост =f(), ( -
тангенциалните напрежения, - ъгловите деформации) се получава във вид на
“хистерезисна примка”, Фиг.31. Тогава модулът на ъгловите деформации (на срязване)
G и коефициентът на демпфиране D се дефинират с изразите:

G=
a

a




; D=
W

W
.4
 , (49)

където:
 - тангенциалните напрежения при дадена амплитуда на ъгловите деформации


W - разсейването на енергията, т.е.  площта на хистерезисната примка;
W - еквивалентната енергия на деформацията, която се определя  израза:

W= .
2
. aa 

Фиг.31.Дефиниране на модулът на срязване и коефициентът на демпфиране

В лабораторната практика се използуват няколко методи за определяне на модула
на срязване и коефициента на демпфиране: изпитване с резонансна колона (resonant
column test); триосово циклично срязване; циклично плоскостно срязване (cyclic simple
shear); циклично торсионно срязване.

По-долу се дава кратко описание на лабораторните методи.

34
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Фиг.32. Схема на опити с резонансна колона.
а. запънат в основата образец;

б.прилагане на допълнителен усукващ момент J0 в горната част на образеца; c.еластично запънат в
основата образец; г.запънат в основата и еластично-вискозно подпрян горе образец;

1.почвен образец; 2.твърди маси; 3.изменение на ъгловите деформации по височина; 4.възбуждащи
усилия.

Изпитване с резонансна колона (resonant column test). Този метод е предложен
за първи път в Япония. Той се основава на теорията на разпространение на вълни в
призматичен прът. Чрез разпространение в почвения образец на натискови или
срязващи вълни в почвения образец могат да се определят динамичният еластичен
модул (модул на Young) или модулът на срязване. Вибрационното въздействие
(усукващ момент) се прилага с различна честота докато образеца достигне в състояние
на резонанс. Разработени са няколко варианти на апарати за провеждане на опит с
резонансна колона [48], при които се използват различни параметри на циклични
натоварвания и различни начини за закотвяне на почвения образец, съответстващи на
дадени гранични условия (Фиг.32).

Триосово циклично срязване. Апарат за динамично триосово разрушение е
използван за първи път от Seed & Lee (1966) [60] за изследване на втечняването на
водонаситени пясъци. За сега това е най-масово прилаганият метод за определяне на
динамичните характеристики на водонаситени почви. Този апарат се използва и за
косвено определяне на модула на срязване и коефициента на демпфиране на всички
видове почви. В сравнение с другите лабораторни изпитвания динамичният апарат за
триосово разрушение има известни предимства с това, че опитите могат да се
провеждат при изотропна и анизотропна консолидация, а така също и при дренирано и
недренирано състояние. По такъв начин, може да се моделира естественото напрегнато

36
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състояние на почвения масив. Принципна схема на цикличното триосово изпитване е
показана на фиг.23.

Определянето на еластичния модул на обемна деформация (модул на Young) и
коефициента на демпфиране може да се извърши чрез опит с контролирани
деформации. Цикличният девиатор dp се прилага с избрана честота и големина по-
малка от статичната якост на срязване f-обикновено dp=(0.40.8)f. По време на опита
се регистрират зависимостите dp=f(v) (v - обемната деформация). При циклични
напрежения по-малки от якостта на срязване, тази зависимост също представлява
хистерезисна примка (Фиг.24). Динамичният модул на обемна деформация и
коефициентът на демпфиране се определят с изразите:

E =
v

dp




; D =
T

L

A
A
.2

; (50)

където:  v =
3

)21( 1 ; AL - площта на хистерезисната примка;

AT - площта на триъгълника 0AB, или 0А’B’ ;
1 - вертикалната  деформация;  - коефициент на Poisson.

Модулът на срязване се определя с израза:

G = .
)1(2 

E (51)

Фиг.23.Схема на динамично триосово
изпитване при изотропна консолидация

Фиг.24. Хистерезисна примка dp=f(v)
при циклично триосово изпитване
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При условие, че се измерват хоризонталните деформации 3, хистересната примка
dp=f(v) на Фиг.24 може да се трансформира за ъгловите деформации =f() като се
използват изразите:

max =
2
dp ;  ,

a за определяне на G и D да се използват изразите (49).

Фиг.35. Въздействие на сеизмичните срязващи вълни от основната скала
върху почвения масив (а)

Моделиране на напрегнатото състояние на почвен елемент
(по време на земетресение) в апарата за циклично плоскостно срязване (б).

Циклично плоскостно срязване (cyclic simple shear). Счита се, че този
лабораторен опит най-добре моделира напрегнатото състояние при земетресение
(Фиг.35).

Почвеният образец е с правоъгълна форма, като с електронни устройства се
прилагат циклични тангенциални напрежения при зададена амплитуда на ъгловите
деформации. Съществуват различни модификации на апарата за циклично плоскостно
срязване, при които директно се измерват и се регистрират параметрите на
динамичното изпитване [55].

Циклично торсионно срязване. Апаратът за циклични торсионно срязване се
счита за по-съвършен, защото при него, за разлика от апарата за плоскостно срязване,
може да се измерва  страничният натиск и да се контролира статичното напрегнато
състояние. Почвеният образец има цилиндрична форма и при зададено напрегнато
състояние (чрез хидравлична камера), с помощта на специална усукваща глава се
създават циклични тангенциални напрежения. Недостатък на този вид изпитване е
необходимостта от прецизно изготвяне и вграждане на цилиндричния почвен образец.
Схема на изпитването е показана на Фиг.36.
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Фиг.36. Схема на напрегнатото състояние на почвения образец
при циклично торсионно срязване.

(а).почвен образец; (б) Напрежения в точка А.

Следва да се отбележи, че описаните по-горе експериментални изследвания
изискват много прецизна апаратура за измерване и регистриране на резултатите от
опита. По тази причина, за много изпитванията са съставени компютърни програми, с
които директно се изчисляват динамичните характеристики.

Изчисляване на динамичните характеристики. При достатъчен брой
хистерезисни примки получени за широк диапазон на ъгловите деформации
зависимостите G=f() и D=f(), могат да бъдат представени, във вида:

G= ;
1

0

r

a

G





D=D0(1+
0G

G ); (52)

където:
G0 - начален, т.е. максимален модул на срязване за много малки деформации
(10-4 %); D0 - максимална стойност на коефициента на демпфиране по големи
деформации (>5(10) %); r - амплитудата на ъгловите деформации съответстваща
на еластичното поведение на почвата, която се определя с израза: r = f/G0; f -
якостта на срязване на почвата.
Видът на експерименталните криви G/G0=f() и D=f() са представени на Фиг.41.

Фиг.37. Модул на срязване и коефициентът на демпфиране
във функция на ъгловата деформация
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Начален модул на срязване и максимален коефициент на демпфиране.
Началният модул на срязване G0 по дефиниция е еластичен модул и може да бъде

определен експериментално, като се използват in situ методи, при които в сондажи се
създават динамични въздействия и се измерват скоростите на разпределение на
напречните вълни vs. Тогава, за определяне на G0 може да се използва израза (38). В
лабораторията, при условие че не могат да бъдат регистрирани малки амплитуди на
деформациите, G0 може да се определи индиректно, като се изчертае
експерименталната зависимост G=f(). В литературата се препоръчват и емпирични
формули, получени чрез статистическа обработка на резултати от експериментални
изследвания. По-долу се дават някои емпирични формули, които се използуват в
практиката:

 за несвързани почви (чисти пясъци) Tatsuoka & Iwasaki  (1978) [68] предлагат
формулата:

G0=A. ,)(
1

)17,2( 4,0'
2

ce
e 


 (kPa) (53)

където:
е - коефициент на порите;
c

' - ефективното напрежение на всестранния натиск;
A=1660014300 за малки амплитуди на ъгловата деформация (10-410-2 %);

наличието на фракция фин пясък и прахова фракция намалява стойностите на
коефициента А до 7900 - за фини пясъци; и до 2360 - за прахови пясъци.

 За свързани почви могат да се използват емпиричните формули на:

а). Hardin & Black (1968)[42], за почви с коефициент на порите e=0,60,5,

G0 = 5,0'
2

)(
1

)97,2(3270 ce
e 


 ; (54)

b). Marcuson & Whals (1972) [52] за нормално уплътнени силно пластични
глини с коефициент на порите e =1,52,5,

G0 = 5,0'
2

)(
1

)4,4(445 ce
e 

 ; (55)

c). Kokusho et al (1982) [55], за глини с Ip=40100% и коефициент на порите
e=1,54,0,

G0 = 6,0'
2

)(
1

)32,7(90 ce
e 


 . (56)

Стойностите на максималния коефициент на демпфиране D0 също следва да се
определят експериментално, като се използват хистерезисни примки при големи
деформации. Съгласно изследванията на Seed & Idriss (1970) [62], Hardin & Drnevich

42
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(1972) [42] и Tatsuoka & Iwasaki (1978) [68] те могат да се приемат ориентировъчно
както следва:

 за глини - D0 = 0.150.30;
 за пясъци - D0 = 0.250.40;
 за чакъли - D0 = 0.200.35.

При липса на съответни експериментални изследвания, за райони с проектен
сеизмичен коефициент Kc 0.1, в Eurocode 8 се препоръчват средни стойности на
сеизмичните характеристики съгласно Таблица 16 [74].

Таблица 15. Средни стойности на коефициента на демпфиране D
и отношенията vs /vs,max, G/Gmax за дълбочини до 20m.

Коефициент на
сеизмичност Kc

Коефициент на
демпфиране

D
vs/vs,max G/Gmax

0.10 0.03 0.9(0.07) 0.80(0.10)
0.20 0.06 0.7(0.15) 0.50(0.20)
0.30 0.10 0.6(0.15) 0.35(0.20)

vs,max - средна скорост на напречните сеизмични вълни за малки деформации (105), не
повече от 300m/s;

Gmax - среден модул на срязване за малки деформации.
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8.Втечняване на водонаситени несвързани почви.

8.1. Същност на явлението втечняване.

Разрушаването на земната основа на сгради и съоръжения, по принцип се дължи
на нарушаване на естествената почвена структура. В тези случаи в земната кора се
появяват пукнатини, недопустими премествания на повърхностните пластове поради
загуба на устойчивост (якост) в отделни участъци от почвения масив. При несвързани
водонаситени почви загубата на якост обикновено се дължи на значително нарастване
на порния натиск при сеизмичното въздействие. Нарастване на порния натиск може да
се появи и при динамични натоварвания от машини и други източници.

Втечняването е явление, при което якостта и устойчивостта на почвата е намалена
следствие сеизмични или други краткотрайни въздействия. Втечняването и свързаните
с него явления са станали причина за голям брой разрушения при силни земетресения в
много страни.

Едно елементарно обяснение на втечняването може да бъде дадено по сления
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 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.

Земетръсните вибрации с по-малка интензивност обикновено не предизвикват
голямо нарастване на порния натиск. В други случаи обаче, при по-силни земетресения,
взривове и други динамични въздействия свързани с конструкциите, може да се получи
значително нарастване на порния натиск.

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 вулкани”. Такива пясъчни и тинести вулкани са се появили у нас при
земетресението във Вранча на 4.Март.1977г. [43,46]. По долното течение на р.Янтра и в
някои участъци от Дунавската тераса в една ивица с дължина повече от 12km и ширина
около 1-1.5km  са документирани  множество единични “изригвания”, с диаметър
350cm и височина 220cm, а така също смесени изригвания при които са образувани
конуси и пукнатини с различна форма и дължина [43].

Земетресението в Niigata, заедно с това в Alaska, също през 1964, заставят
инженерите и сеизмолозите да обърнат внимание на явлението втечняване и неговите
опустошителни последствия. Значителни разрушения на земната основа се получават
близо до речния бряг, където сградите на жилищни блокове се наклоняват следствие
загуба на носещата способност на земната основа. Пясъчни фонтани и пукнатини на
почвата се наблюдават на различни места в Niigata (снимката долу в ляво). Пясъчни
фонтани и са наблюдавани и при земетресението в Loma Prieta, USA, 1989 (снимката
долу - вдясно).
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Фиг. 38.Схема на поведението на пясъчните зърна в почвен депозит при втечняване.
Синята колонка (в дясно) показва нарастването на порния натиск

В зависимост от напластяването, втечняването на дребнозърнести водонаситени
пясъци, в едни случаи може да доведе до пропадане на сгради и съоръжения, а в други -
до тяхното наклоняване. При насипи, изкопи и естествени склонове е възможно
разрушение на откосите.

Земетресението в Niigata, заедно с това в Alaska, също през 1964, заставят
инженерите и сеизмолозите да обърнат внимание на явлението втечняване и неговите
опустошителни последствия. Значителни разрушения на земната основа се получават
близо до речния бряг, където сградите на жилищни блокове се наклоняват следствие
загуба на носещата способност на земната основа. Пясъчни фонтани и пукнатини на
почвата се наблюдават на различни места в Niigata (снимката долу в ляво). Пясъчни
фонтани и са наблюдавани и при земетресението в Loma Prieta, USA, 1989 (снимката
долу - вдясно).

Фиг. 39 Пясъчни фонтани следствие втечняване при земетресенията
Niigata (1964г.) и Loma Prieta, USA (1989)

Върху процеса на втечняване на водонаситените несвързани почви влияят редица
фактори, някои от които се разглеждат накратко по-долу.
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Зърнометричен състав. Зърнометричният състав влияе съществено върху
поведението на пясъчни масиви при вибрации. При еднакви други условия,
равнозърнестите дребни пясъци са склонни повече към втечняване, отколкото
разнозърнестите и едрозърнестите (фиг.44).

Фиг. 40. Граници на зърнометрични криви, при които е възможно
втечняване при динамични въздействия.

(А) - зона за почви с по-голяма възможност за втечняване;
(В) - зони за почви потенциално склонни към втечняване.

Основната причина за по-малката възможност за втечняване на едрозърнестите
пясъци е че те имат по-голяма водопропускливост, което своя страна позволява по-
бързото разсейване на порния натиск по време на вибрациите. Следователно, с
намаляване едрината на пясъчните зърна, се увеличава вероятността за втечняване.

Началната относителна плътност и степента на водонасищане. Относителната
плътност на пясъците в естествено състояние е един от най-важните фактори влияещи
върху втечняването. При по-висока начална плътност възможностите за деформации и
появата на порен натиск намаляват. Това означава, че при други идентични условия,
рохкавите пясъци (Dr<0.33) са по-склонни към втечняване. От друга страна при
непълно водонасищане (Sr<1.0), намиращата се в порното пространство вода съдържа
въздух в разтворено състояние. Това означава, че е налице намаляване на порния
натиск, а от там по-малка възможност за втечняване. Като се има предвид, че в
естествени условия почвената вода винаги съдържа известно количество въздух или газ
в разтворен състояние, то резултатите получени в идеализирани лабораторни условия
са на страната на сигурността.

Видът на динамичните товари. Втечняването зависи непосредствено от
характеристиките на динамичното въздействие. Например, при ударен товар може да
“протече” целият пясъчен масив, докато при равномерни вибрации втечняването може
да започне от горе и да продължи надолу по дълбочина на пласта. Това се обяснява с
факта, че развитието на порния натиск при равномерно вибрации започва след известен
брой цикли. Изследванията на H.B.Seed (1971,1979) [63,65] показват, че
многопосочните колебания (каквито са при земетресенията) предизвикват по-големи
стойности на порния натиск, отколкото при еднопосочните. Следователно
възможностите за втечняване при земетресенията са много по-големи.

Дренажните условия на пясъчния депозит. Пясъчните отложения обикновено са
образувани по-рано отколкото фино-дисперсните глинести почви. Обаче, ако
пясъчният депозит има големи размери, това означава и увеличаване на филтрационния
път, а при интензивни натоварвания по време на земетресения може да се окаже в
недренирано състояние. Това означава увеличаване на порния натиск и повишаване

44
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възможността за втечняване. По тази причина един от методите за стабилизиране на
пясъчни отложения, склонни към втечняване, е направата на чакълести дренажни
пилоти. Те имат ефективно влияние, при условие че използваните за дренажа
чакълестите материали имат 200 пъти по-голяма водопропускливост от тази на
пясъците .

Видът на естественото напрегнато състояние на пясъчния депозит. В
естествени условия, (има се предвид и състоянието след изграждане на конструкциите)
във водонаситените почвени масиви се формират ефективни напрежения. За да може да
се формира нестабилизирано напрегнато състояние, т.е. ефективните напрежения да
променят действието си от почвения скелет върху водата в почвените пори е
необходима по-голяма интензивност на динамичното въздействие. Следователно, при
по--големи начални ефективни напрежения (или при липса на начален порен натиск)
възможността за втечняване се намалява. Влияние оказва също и анизотропията на
началното напрегнато състояние. Например, при почви с по-голям коефициент на земен
натиск в покой К0 се намаляват възможностите за втечняване. Този проблем е от
значение при моделиране на естественото напрегнато състояние при изпитване в
лабораторията.

Условията на образуване на пясъчния депозит. За разлика от свързаните почви,
обикновено пясъчните депозити не притежават структурност. Този факт следва да бъде
отчетен при подготовката на пясъчните проби, с цел моделиране на естественото
напрегнато състояние. Изследванията на Seed (1979) [65] показват, че при еднакви
други условия, начинът на приготвяне на почвените проби може да доведе до разлика в
резултатите до 200%.  Това показва, че при лабораторните изпитвания следва в
максимална степен да се моделира естественото напрегнато състояние.

Продължителност на натоварването преди втечняване. Възрастта на пясъчните
отложения има съществено влияние върху тяхното съпротивление срещу втечняване.
Разликата в големината на якостта на срязване при изпитване на ненарушени
(естествено състояние) и изкуствено приготвени (пресни) почвени проби може да
достигне до 75%. По-голямата якост на срязване в естествени условия се обяснява с
наличието на известна циментация в контактните точки между почвените частици в
процеса на образуването на почвата. Този ефект се проявява в различна степен в
зависимост от ориентацията на пясъчните зърна в масива и почвената проба.

Наличието на предварителни деформации в масива. Пясъчните отложения могат
да бъдат подложени на предварителни деформации следствие минали земетресения.
Този фактор следва да бъде отчетен при определяне свойствата на пясъците в
естествени условия, като се сравнят характеристиките преди и след земетресението.
Обикновено възможността за втечняване се увеличава за пясъци след земетресения,
поради тяхното разуплътняване.

Отчитането на посочените по-горе фактори влияещи върху втечняването на
водонаситените почви при лабораторните изпитвания е изключително трудно. За тази
цел е необходимо сравняване на лабораторните резултати с тези от изпитване in situ.
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8.2.Оценка потенциалната възможност за втечняване на водонаситени
пясъчни депозити.

Под пясъчни депозити в случая разбираме както естествени отложения, така и
насипи от несвързани почви за транспортни, хидротехнически и други съоръжения.
Както бе отбелязано по-горе, във водонаситените несвързани почви, при динамични
натоварвания се получава нарастване на порния натиск, при което се преодолява на
якостта на срязване и настъпва разрушение.

Следователно, основният технически проблем в случая е да се дефинират онези
критерии, при които големината на порния натиск може да нарасне до тази на пълните
напрежения. Разработени са аналитични решения и компютърни програми за оценка
“потенциалът на втечняване” на водонаситени почвени масиви при сеизмични
въздействия [34, 51, 66]. Тук ще бъдат разгледани само някои опростени методи, които
се основават главно на резултати от лабораторни и in situ изследвания [44, 63, 65].

Оценка на потенциала на втечняване по резултати от динамично триосово
разрушение. Изпитват се цилиндрични образци с диаметър и височина в зависимост от
възможностите на съответната апаратура. По-големите образци моделират по-точно
напрегнатото състояние в естествени условия. В лабораторията на катедра
"Геотехника" са проведени изпитвания на образци с диаметър 100mm и височина
200mm. Изготвянето на почвените образци се извършва по специална методика с
осигуряване еднородност на образеца с плътност и степен на водонасищане,
отговарящи на естествения депозит. След консолидация в триосовата камера при
определено ефективно напрежение ’c, се прилага циклично натоварване със зададена
честота (обикновено от 0.1Hz до 2.0Hz) и определена стойност на динамичния девиатор
dp с променлив знак и симетрично по отношение на статичната компонента на
напрежението 1. Понеже системата е затворена (недренирано изпитване), при
съответен брой цикли, порният натиск нараства до изравняването му със стойността на
всестранния натиск. В този момент започва процесът на втечняване, при което
стойността на амплитудата на осовата деформация силно нараства, след което настъпва
релаксация, т.е. намаляване на динамичната компонента до нула.

Фиг.41.Запис от циклично торсионно изпитване [47]

На фиг.41 е представен запис от циклично торсионно срязване на рохкав пясък
[47]. В такъв вид са и резултатите от циклично триосово разрушение. На основата на

46
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направените записи, от всеки опит се отчитат броят на циклите, при които е настъпило
разрушението, т.е. втечняване при зададени ефективен всестранен натиск c

' и
динамичен девиатор dp.

Фиг.42.Експериментални зависимости dp/'c=f(N)
за прахов дребен пясък от площадката на АЕЦ “Козлодуй”.
1.  d = 1.58 g/cm3, Dr = 52.8 %  2.  d = 1.508 g/cm3, Dr = 34.6 %

На базата на статистическа обработка на резултатите се изчертават
експерименталните зависимости dp/c

' =f(N). На фиг.46 са представени резултати от
изпитване на водонаситени пясъци от площадката на АЕЦ “Козлодуй” [39].

Съгласно метода на Seed & Idriss [62] коефициентът на сигурност FS (Factor of
Safety) на втечняване се представя като отношение на коефициента на циклично
напрежение при втечняване SR (Stress Ratio), отговарящ на определен брой цикли (за
дадена интензивност на земетресението), към коефициента на втечняване в естествени
условия L (Liquefaction),

FS =
L

SR ; където: SR = r
Nc

dp C
eq









'2


; (57)

Cr - коефициент отчитащ разликата в естественото напрегнато състояние и това в
лабораторията
(Cr 0.550.75) и може да се отчете от фиг.47 [68] в зависимост от относителната
плътност на пясъка Dr;
Neq - еквивалентен бой цикли предизвикващи втечняването.
Neq се дефинира като брой равномерни цикли за които срязващото напрежение в

почвения масив при дадено земетресение е достигнало 65% от максималното. Общият
брой цикли зависи от продължителността на земетресението със съответна
интензивност. Това определение е илюстрирано на фиг.48, където с av е означено
средното срязващо напрежение - av=0.65max.
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Фиг. 43.Зависимост на коефициента Cr от относителната плътност Dr .

В таблица.16 са дадени стойности на еквивалентния брой цикли и
продължителност на силните колебания в зависимост от земетресението [53].

Таблица 16. Еквивалентен брой цикли и продължителност на земетресенията

Магнитуд
M

Neq
брой

Продължителност
sec

5.5 - 6 5 8
6.5 8 14
7 12 20

7.5 20 40
8 30 60

Фиг.44. Дефиниране на Neq .
а.Колебания на срязващите напрежения в дадена точка от масива при земетресение.

б. Резултати от лабораторния опит.

Коефициентът на циклично напрежение отговарящ на дадено напрежение L се
определя с израза:
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L = '
0
 av , (58)

където: av=0.65
g
max .h.rd ;

Фиг.45. Изменение на коефициента rd по дълбочина
в зависимост от свойствата на почвата

max - максималното сеизмично ускорение;
- пълното обемно тегло на почвата;
h - дълбочината на изследваната точка под терена;
rd - коефициент, отчитащ изменението на максималното тангенциално
напрежение по дълбочина (фиг. 49) [51];
0

' - началното ефективно напрежение от геоложки товар в разглеждания пласт;
при еднородна земна основа: 0

' =  .H + .(z -H); H - нивото на почвените води; z -
изследваната дълбочина;  - обемното тегло на почвата над НПВ;

Методът, предложен от K.Ishihara (1977) [44], се основава на предпоставката, че
поведението на даден елемент от пясъчния депозит при зададено променливо циклично
натоварване може да се оценява по резултатите от опити с равномерно циклично
натоварване. Еквивалентният период на неравномерните циклични напрежения се
определя като период, за който се предизвиква втечняване от равномерно натоварване с
постоянна амплитуда за 20 цикли. Съответствието между равномерните циклични
натоварвания в лабораторията и неравномерните циклични напрежения при
земетресението се осъществява с коефициента Cw<1,0, който се приема 0,55 за
шоковите вълни и 0,70 - за вибрационните.

Коефициентът на сигурност на втечняване, наречен от Ishihara фактор на
втечняване (Factor of Liquefaction) се дефинира с отношението
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FL = '
max

'
max,

/
/

v

vL




; (59)

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

20'
max 1 SR

Cwv

L 



; SR20 - коефициент на равномерно циклично напрежение на

втечняване в лабораторията при 20 цикли;

SR20 =



dp

c N
rC

2
20

'









 ; '

v - ефективните напрежения от геоложки товар;

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

При стойности на коефициента FL<1,00 се предполага, че в пясъчния депозит ще
настъпи втечняване.

Оценка потенциалът на втечняване по резултати от SPT in situ опити. Този
метод също е разработен от H.B.Seed [64] и се основава на сравнение на средното
цикличното срязващо напрежение av, което може да предизвика дадено земетресение
(със съответни параметри - магнитуд и ускорение), с реакцията на почвения пласт
(водонаситени пясъци) изразена чрез тангенциалното съпротивление  Горното
сравнение се изразява с условията:

'
0
 av >SR;  или '

0
 av < SR ; (60)

където: SR =
'
0


е коефициент на циклични напрежения предизвикващ

максимален порен натиск до 100% (начално втечняване) при ограничена
деформация.

Коефициентът SR може да бъде отчетен от графики SR=f(N1) получени на
основата на сравнение на многобройни полеви и лабораторни опити [65] (фиг.50). N1 е
модифицирано съпротивление на почвата, което се определя с израза:

N1 = CN .N60; CN - корекционен коефициент, който може да се отчете от графика
(Фиг.51), или да се изчисли с израза:

CN = 0.70 log10 







'
0

2000


;
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N60 - броят на ударите за проникване на SPT пенетрометър 1,0ft=0.305cm с 60%
енергетично отношение, т.е. 60% от теоретичната стойност на енергията на свободно
падане на чука.

Фиг. 45. Корелационна зависимост между коефициента на циклични напрежения, предизвикващ
втечняване, /0

' и модифицираното SPT съпротивление на почвата N1

Фиг. 46. Графика за определяне на CN
в зависимост от относителната плътност
и ефективното напрежение от геоложкия

товар

.
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На базата на описаните по-горе опростени процедури може да се извърши оценка
на потенциалната възможност за втечняване на даден депозит от несвързана
водонаситена почва при динамични натоварвания. На фиг.52 е показано определянето
на дебелината на възможна зона на втечняване при дадени параметри на земетресение.

Фиг. 47. Възможна зона на втечняване на профил
от площадката на АЕЦ “Белене”

Следва да се отбележи, че в геотехническата практика проблемът за втечняване не
се отнася само за рохки водонаситени пясъчни депозити. Този проблем се изследва и
при земнонасипните язовирни стени [48, 66], а така също и при льосови отложения [47],
при които след намокряне е възможно “втечняване” следствие динамични въздействия.

8.3.Особености при фундиране върху земна основа с почви склонни към
втечняване.

При строителство в райони, където земната основа е съставена от несвързани
водонаситени почви е необходимо да се предвидят конструктивни мерки, с цел
намаляване вредното влияние на втечняването при динамични въздействия. В случая
могат да се разглеждат три вариантни решения:

 Първият вариант е по възможност да не се строи в райони с почви склонни към
втечняване. На базата на разгледаните по горе методи, след провеждане на
съответни геотехнически изследвания следва да се направи оценка за потенциалната
възможност за втечняване. На базата на анализа не резултатите може да се вземе
решение за строеж.

 Ако е наложително да се строи върху почви склонни към втечняване, например
поради недостатъчно свободно място, или други съображения, видът на
конструкцията и фундаментите следва да се изберат при отчитане възможните
деформации на земната основа следствие втечняване на почвите.

 Третият вариант е заздравяване на земната основа, при което да се подобрят
якостните характеристики на почвите.

Особености при плитко фундиране.
При плоски фундаменти е необходимо всички елементи на фундаментната

конструкция  да имат връзка помежду си, за да може да се движат или слягат заедно, и
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така да намалят големината на срязващите сили предизвикани от конструктивните
елементи върху фундамента. Един добре армирани периметър на сградата и стъпване
на вътрешни стени върху фундаментната конструкция, а така свързване на отделните
елементи, осигуряват устойчивост на цялата конструкция срещу движения на почвата.
(фиг.48) Една корава фундаментна плоча е един добър начин за плитко фундиране, при
което се осигурява разпределение напреженията от локално втечнените зони към
твърдата почва.

Фиг. 48. Пример за конструктивно решение на плоскостно фундиране
върху земна основа с почви склонни към втечняване.

Вкопани инсталации, като канализационни и водоснабдителни тръби, трябва да
имат гъвкави връзки с конструкцията, които да осигуряват стабилност срещу големи
премествания и слягания, които могат да се появят при втечняване на почвите.

Особености при дълбоко фундиране.
Един пример за влияние на втечняването върху напрегнатото състояние на

пилотен фундамент е показан на Фиг.49. Втечняването може да предизвика големи
напречни натоварвания върху пилотните фундаменти. Пилоти, забити през слаб,
податлив на втечняване почвен слой, в по-плътен слой, трябва да поемат не само
вертикалното натоварване от конструкцията, но и трябва да устоят и на хоризонталните
товари и огъващи моменти породени от напречни деформации ако слабия слой се
втечни. Подобряване на съвместната работа с конструкцията може да се осигури чрез
използване на  пилоти с по-големи размери и/или с повече армировка.
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Фиг. 49. Пример за влияние втечняването върху напрегнатото състояние на пилотен
фундамент.

Освен това, препоръчва се еластична връзка на ростверка с пилотите, която да
позволява известно завъртане на конструкцията, без да се разрушава самата връзка. В
противен случай, при разрушаване на връзката ростверк - пилоти, ростверкът не може
да поеме преобръщащия момент от конструкцията и да го предаде на пилотите
(Фиг.50).

Фиг. 50. Възможно нарушаване на съвместната работа ростверк - конструкция при корава връзка

Заздравяване на земната основа.
Основната цел на в случая е да се подобрят физико-механичните характеристики

на водонаситените пясъци, което може да създаде условия за намаляване нарастването
на порния натиск при сеизмичните въздействия и съответно намаляване на риска от
втечняване. В практиката се използват различни методи, които имат за цел уплътняване
на почвите и съответно подобряване на дренажните условия на водонаситените пясъци.
По-долу са дадени кратки сведения за някои от използваните в световната практика
технологии.

Виброфлотация. Използва се вибрираща сонда, която да прониква до 30m
дълбочина. Вибрациите от сондата предизвикват уплътняване на пясъците около
сондажа. Освен това сондажният отвор се запълва с баластра или едрозърнести
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материали, при което се образуват вертикални дренажни пилоти. Сондирането се
извършва шахматно или в мрежа, за което е необходимо да се извършат съответни
изчисления.

Фиг. 51. Схема на  заздравяване на водонаситени пясъци чрез вибрифлотация

За заздравяване на земната основа изградена от водонаситени пясъци, могат да се
използват някои традиционни методи, като изпълнението на каменни, пясъчни и други
видове пилотни системи.

Трамбоване с тежки трамбовки. Динамичното уплътняване се извършва чрез
трамбоване със стоманени или бетонови трамбовки, които се спускат от височина  от 9
до 30m, при което пясъците увеличават своята плътност и намалява риска от
втечняване.

Фиг. 52. Уплътняване с тежки трамбовки
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При трамбоването, следствие динамичния товар порният натиск нараства
значително за кратък период от време. Едновременно с това този допълнителен
динамичен порен натиск се разсейва бързо, при което пясъка се уплътнява. За да се
увеличи ефекта от динамичното уплътняване се препоръчва трамбоването да се
извършва върху предварително положен пласт баластра.

Заздравяване чрез инжектиране. (фиг.53).Този метод е удобен при заздравяване
на земната основа на всякакъв вид почви в близост до съществуващи сгради или при
необходимост от усилване фундаментите на съществуващи сгради. Инжектирането
може да се извършва вертикално или под наклон, което позволява усилване на почвата
под съществуващи фундаменти. Същността на метода е инжектиране в слабата почва
на циментов разтвор, при което се образува луковица, която заздравява и уплътнява
почвата склонна към втечняване.

Фиг. 53. Заздравяване на земна основа от водонаситени пясъци чрез инжектиране.

Подобряване на дренажните условия на пясъчния депозит. При условие, че
водонаситените пясъци имат условия за свободен дренаж, възможността за нарастване
на порния натиск при сеизмични въздействия намалява значително. За целта се
използва изграждането на дренажни системи (хоризонтални пластове, вертикални
дренажи) Рисковете от втечняване могат да се намалят чрез увеличаване на
дрениращата способност на водонаситената почва. Ако водата в порите може да изтича
свободно, нарастването на порния натиск ще е минимално. Дренажните способи
включват поставяне на системи от баластра, пясък или синтетични материали. За
разлика от пясъчните и чакълести дренажи, които се изпълняват като хоризонтални
пластове или вертикални пилоти, синтетичните дрениращи “филтри” могат да се
поставят наклонени, което е едно предимство пред другите методи.
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9. Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия

9.1. Основни изисквания при фундиране в сеизмични райони съгласно EN 1998

Основен предмет на стандартът EN 1998 е формулирането на сеизмичното
въздействие.

Поради голямата разлика в сеизмичния хазарт и сеизмичните характеристики в
различните страни-членки, сеизмичното въздействие тук е дефинирано с достатъчно
голям брой параметри, така че компетентните институции във всяка страна-членка
могат да предвидят сеизмичното въздействие съобразно своите специфични условия.

Счита се обаче, че чрез използуването на общ базов модел за представяне на
сеизмичното въздействие, в този предварителен стандарт е направена важна стъпка за
съгласуване на правилниците на страните-членки.

9.1.1. Обхват на Еврокод 8 (EN 1998)

Еврокод 8 се прилага за проектиране и изграждане на сгради и строителни
съоръжения в сеизмични райони. Неговата цел е да осигури, че в случай на
земетресение
1. човешкият живот е защитен;
2. повредите са ограничени;
3. конструкции, важни за защита на населението, остават в действие.

EN 1998 се разделя на 6 части:

 EN 1998-1 Основни правила, сеизмични въздействия и правила за строителство в
сеизмични райони

 EN 1998-2 – съдържа специфични препоръки, свързани с мостовете;
 EN 1998-3 – съдържа препоръки за сеизмично усилване и възстановяване на

съществуващи сгради,
 EN 1998-4 – съдържа специфични препоръки, свързани с резервоари, силози и

тръбопроводи;
 EN 1998-5 – съдържа специфични препоръки, свързани с фундаменти,

подпорни стени и геотехнически аспекти
 EN 1998-6 съдържа специфични препоръки, свързани с кули, мачти и комини.

9.1.2. Някои общи термини използвани в EN – 1998

Коефициент на поведение (Behavior factor). Коефициент, използуван при
проектиране, с който се редуцират получените от линейния анализ сили, като се
отчита нелинейното поведение на конструкцията, свързано с материала,
конструктивната система и процедурите при проектиране.

Метод на капацитивно проектиране (Capacity  design  method). Метод на
проектиране, при който елементи на конструктивната система се избират и
подходящо проектират и детайлират за дисипация (разсейване) на енергия при
значителни деформации, докато всички други конструктивни елементи се
осигуряват с достатъчна носеща способност така, че да могат да бъдат запазени
избраните начини за дисипация на енергията.
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Дисипативна конструкция (Dissipative  structure). Конструкция, която е в
състояние да дисипира (разсейва) енергия чрез дуктилно хистерезисно поведение.

Дисипативни зони (Dissipative  zones). Предварително определени части на
една дисипативна конструкция, където главно се проявяват нейните дисипативни
способности (също наричани критични зони).

Динамично независима единица (Dynamically independent unit) Конструкция
или част от конструкция, подложена директно на земното движение, и чието
реагиране не се влияе от реагирането на съседни единици или конструкции.

Коефициент на значимост (Importance factor). Коефициент, отразяващ
значимостта на една сграда или строително  съоръжение.

Недисипативна конструкция (Non-dissipative  structure). Конструкция,
проектирана за случай на натоварване от земетръс, без да се отчита нелинейното
поведение на материала.

Неконструктивен елемент (Non- structural element). Архитектурен, машинен
или електрически елемент, система или компонент, който поради това, че няма
достатъчна якост или поради начина на свързване с конструкцията, не се отчита при
сеизмичното проектиране като носещ елемент.

9.1.3. Някои основни символи, използувани в EN 1998-1:

AEd изчислителна стойност на сеизмичното въздействие (= IAEk)
AEk изчислителна стойност на сеизмичното въздействие за възприетия период на
повторяемост;
Еd изчислителна стойност на ефектите от въздействие;
Q променливо въздействие;
Se(T) ордината на еластичния спектър на реагиране за хоризонталното ускорение на
земната основа (наричан също “еластичен спектър на реагиране”) за възприетия период
на повторяемост;
Sve(T) ордината на еластичния спектър на реагиране на земната основа за вертикалната
компонента на сеизмичното въздействие за възприетия период на повторяемост;
DSe(T) ордината на еластичния спектър на реагиране на преместването на земната
основа за възприетия период на повторяемост;
Sd(T) ордината на изчислителния спектър за възприетия период на повторяемост;
S почвен коефициент;
T период на свободни трептения на линейна система с една степен на  свобода;
agR ефективно пиково ускорение на земната основа;
ag изчислително ускорение на земната основа в скала или твърда почва;
dg изчислително преместване на земната основа;
g земно ускорение;
k модифициран коефициент;
q коефициент на поведение;
 сеизмичен коефициент, т.е. отношение на изчислителното ускорение на земната
основа към земното ускорение;
 коефициент на значимост;
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zi коефициент на комбинация за квази-постоянната стойност на променливото
въздействие i;
Ei коефициент на комбинация за променливото въздействие i, взето под
внимание при определяне на ефектите от изчислителното сеизмично въздействие;
Vs,30 средна скорост на разпространение на S вълните в горните 30m на почвения
профил;
NSPT брой удари от Стандартен Пенетрационен Опит (SPT)
cu недренирана якост на срязване на почвата.

9.1.4. Основни изисквания при проектирането

Конструкциите в сеизмични райони трябва да се проектират и строят по такъв
начин, че да се удовлетворяват следните изисквания, всяка със съответната степен на
надеждност.

Изискване за неразрушение:
Конструкцията трябва да бъде проектирана и построена да издържи проектното

сеизмично въздействие, без локално или общо разрушение, така че да запази
конструктивната си цялост и остатъчната си носеща способност след земетресението.

Изискване за ограничаване на повредите:
Конструкцията трябва да бъде проектирана и построена да издържа сеизмично

въздействие, имащо по-голяма вероятност за възникване, отколкото проектното
сеизмично въздействие, без появата на повреди и свързаните с това ограничения за
експлоатация.

Съответното сеизмично въздействие  отчитано за “изискването за ограничаване
на повреди” има ниска вероятност надвишаваща 10 години.

Критерии за удовлетворяване
За да се удовлетворят основните изисквания,  трябва да се проверяват съответните

гранични състояния.
Крайни гранични състояния са тези, свързани с тотално разрушаване или с други

форми на повреди на конструкцията, които могат да застрашат безопасността на
хората.

Конструктивната система трябва да бъде проверена за носеща способност и
дуктилност;

Носещата способност и дуктилността, които се предписват на конструкцията, са
свързани със степента, до която трябва да бъде използувано. Нейното нелинейно
реагиране;

Конструкцията като цяло трябва да бъде проверена на стабилитет при проектното
сеизмично въздействие.

Трябва да се вземат под внимание сигурността срещу преобръщане и хлъзгане;
Трябва да се докаже, че както фундаментите, така и почвата под тях са в

състояние да поемат въздействията, които са в резултат от реагирането на връхната
конструкция, без възникване на съществени постоянни деформации.

При определяне на реакциите съответно внимание трябва да се отдели на
действителната носеща способност, която може да се реализира в конструктивния
елемент, който пренася въздействията.
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Експлоатационни гранични състояния са тези, свързани с поява на повреди,
съответствуващи на състояния, при които определени експлоатационни изисквания
вече не са удовлетворени.

Адекватна степен на надеждност по отношение недопустими повреди трябва да
бъде осигурена чрез удовлетворяване на граничните деформации или други съответни
ограничения.

Фундаменти
Коравината на фундамента трябва да бъде достатъчна за пренасяне до земната

основа, колкото е възможно по-равномерно въздействията, получени от
надфундаментната конструкция.

По принцип трябва да се използува само един вид фундамент за една и съща
конструкция, освен ако последната не се състои от динамично независими единици.

9.2. Почвени условия

Трябва да се извършат подходящи изследвания, за да се определи точно вида на
земната основа съгласно съответната класификация.

Строителната площадка и естеството на земната основа обикновено не трябва да
създават условия за рискове от разрушение на почвата, неустойчивост на откоса и
постоянни слягания, причинени от втечняване или уплътняване в случай на
земетресение.

За конструкции с малка значимост (=1,0) в райони с ниска сеизмичност може
да не се извършват изследвания на земната основа.

В този случай и при отсъствието на по-точна информация сеизмичното
въздействие може да се определи чрез приемане на почвени условия, съответствуващи
на земна основа клас В.

Влиянието на местните почвени условия върху сеизмичното въздействие по
принцип се отчита, като се имат предвид пет типа земна основа А, В, С, D и E описани
чрез стратиграфските профили и параметри дадени в следващата Таблица:
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Класификация на земната основа

Тип
земна
основа

Описание на стратиграфския профил
Параметри

30,S
[m/s]

NSPT
[удари/30

cm]

сU
[kPa]

A
Скала или друг вид скални образования, включващи
най-много 5m по-слаби материали под повърхността

>800 - -

B
Пластове от много плътен пясък, чакъл или много
твърда глина, с дебелина поне няколко десетки метра,
характеризиращи се с постепенно нарастване на
механичните характеристики в дълбочина

360-800 >50 >250

C
Дълбоки депозити от плътен или средно плътен
пясък, чакъл или твърда глина с дълбочина от
няколко десетки до стотици метри

180-360 15-50 70-250

D
Депозити от слаби до средно сбити несвързани почви
(с или без слаби прослойки от свързани почви) или
предимно меки до твърди свързани почви

<180 <15 <70

E
Почвени профили от повърхностни алувиални
пластове с S на тип C или D и дълбочина варираща
между 5 и 20 m, лежащи върху твърда основа с S 
800 m/s

S1

Депозити съставени, или включващи пласт с дебелина
най-малко 10 m – от меки глини/наноси с висок
показател на пластичност (Ip> 40) и голямо водно
съдържание

<100 - 10 – 20

S2

Депозити от втечняващи се почви, от чувствителни
глини или други почвени профили, невключени в
типове от А до Е или S1

Строителната площадка трябва да се класифицира според средната скорост на
напречната вълна, 30,s , ако е известна. В противен случай би трябвало да се използва
стойността на NSPT.

Средната скорост на напречната вълна 30,S , трябва да се изчисли по следната
формула:
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където ih и i означават дебелината (в метри) и скоростта на напречната вълна (при
ниво на напречната деформация 10-5 или по-малка) на i-тия пласт, от общо N броя, в
горните 30m.

За площадки с условия на земната основа съответстващи на почви класове S1 и S2
са необходими специални проучвания за определяне на сеизмичните въздействия. За
тези класове и в частност за S2 трябва да бъде разгледана възможността за разрушение
на земната основа при сеизмични въздействия.

За целите на EN 1998 териториите на държавите трябва се разделят от националните
институции на сеизмични райони в зависимост от локалния сеизмичен хазарт. По
определение хазартът в границите на всяка район може да се приеме постоянен.
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За повечето от приложенията на EN 1998 хазартът е определен посредством един
параметър, т.e. стойността на k.agR ,

 където agR е стойността на изчислителното ускорение на земна основа клас А
(скала или твърда почва),

 k е модифициран коефициент за отчитане на специални регионални ситуации.

Изчислителното ускорение на земната основа, избрано от националните институции
за всеки сеизмичен район, съответствува на възприет период на повторяемост TNCR на
сеизмичното въздействие за изискване на неразрушение (или еквивалентност на
относителна вероятност на събитието от 50 години, PNCR) избран от националните
институции.

Към този възприет период на повторяемост коефициентът на значимост  е зададен
1,0.

За друг период на повторяемост, проектното ускорение на земната основа за земна
основа клас А ag е равно на agR пъти коефициента на значимост  и модифицираният
коефициент k (ag = ..k.agR ).

В EN 1998 земетръсното движение в дадена точка на повърхността на почвата е
представено по принцип с еластичния спектър на реагиране на ускорението на земната
основа, от тук нататък наричано “еластичен спектър на реагиране”.

Еластичният спектър на реагиране тук се разглежда основно свързан с
почвените условия.

Формата на еластичният спектър на реагиране е взета за изискванията за
неразрушение (Крайно гранично състояние – изчислително сеизмично въздействие) за
изискванията за ограничение на повредите.

Хоризонталното сеизмично въздействие е описано с две ортогонални компоненти,
разгледани като независими и представени чрез същия спектър на реагиране.

За трите компоненти на сеизмичното въздействие могат да бъдат приети една или
повече алтернативни форми, в зависимост от сеизмичните източници и магнитудът на
земетресението генериран при тях.

Когато земетресенията действащи на дадена площадка са генерирани от различни
източници, трябва да бъде разгледана възможността за използване на повече от една
форма на спектъра с цел адекватно представяне на изчислителното сеизмично
въздействие.

При тези обстоятелства, по принцип, се изискват различни стойности на ag за всеки
вид спектър и земетресение.

Еластичен спектър на реагиране за хоризонтална компонента

Еластичният спектър на реагиране Se(T) за хоризонталните компоненти на
сеизмичното въздействие се определя със следните изрази (виж фигурата):

BTT 0 :  
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където:

)(TSe е  еластичен спектър на реагиране;
T е период на свободни трептения на линейна система с една степен на свобода;

ga е изчислително ускорение на земна основа тип А ( gRIg aa   );

BT е долната граница на периода на участъка с постоянното спектрално ускорение;
CT е горна граница на периода на участъка с постоянното спектрално ускорение;
DT е стойност, определяща началото на участъка от спектъра с постоянно

преместване;
S е почвен коефициент;
 е корекционен коефициент за затихване с референтна стойност   1,0 при 5% от

критичното вискозно затихване.

Форма на еластичният спектър на реагиране

Стойностите на периодите BT , CT и DT и на почвения коефициент S , описващи
формата на еластичния спектър на реагиране, зависят от типа земна основа.

Стойности на параметрите, описващи препоръчителните
еластични спектри на реагиране вид 1

Тип земна
основа

S TB TC TD

A 1.00 0.15 0.4 2.0
B 1.20 0.15 0.5 2.0
C 1.15 0.20 0.6 2.0
D 1.35 0.20 0.8 2.0
E 1.40 0.15 0.5 2.0
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Стойности на параметрите, описващи  препоръчителните еластични
спектри на реагиране вид 2

Тип земна
основа

S TB [s] TC [s] TD [s]

A 1.00 0.05 0.25 1.2
B 1.35 0.05 0.25 1.2
C 1.50 0.10 0.25 1.2
D 1.80 0.10 0.30 1.2
E 1.60 0.05 0.25 1.2

За почвите от тип S1 и  S2 съответните стойности на S, TB , TС и TD. Трябва да се
определят със специални изследвания.

Стойността на корекционния коефициент за затихване  може да се определи с
израза:

55.0)5/(10  

където  е коефициентът на вискозното затихване на конструкцията, изразен в
проценти от критичното затихване.

Еластичният спектър на реагиране за преместване, SDe(T), трябва да се получи чрез
директна трансформация на еластичния спектър на реагиране за ускорение, Se (T), като
се използва следната формула:

2

2
)()( 





ТTSTS eDe

Този  израз по принцип се прилага за период на трептене не повече от 4,0s.
За конструкции с период на трептене по-дълъг от 4,0s са  необходими  специални

изследвания.
Дефинирането на вертикалната компонента на сеизмичното въздействие изисква да

се представи с еластичен спектър на реагиране Sve (T), определен със съответните
параметри съгласно EN 1998 1.

Когато не са направени специални изследвания, базирани на наличната
информация, изчислителното преместване на земната основа gd , съответстващо на
изчислителното ускорение на земната основа, може да се определи посредством
следната формула,:

DCgg TTSad ....025,0
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10. BDS EN 1998 5: 2004 „Фундаменти, подпорни конструкции и
геотехнически аспекти

10.1.Общи положения

Част 5 на Еврокод 8 (EN 1998-5) установява изискванията, критериите и правилата
за избор на строителна площадка и почвата за фундиране.

Тя обхваща проектирането на различни системи на фундиране, подпорни
съоръжения и взаимодействие почва-конструкция при сеизмични въздействия.

Като такава тя допълва правилата на Еврокод 7, които не обхващат специалните
изисквания за сеизмично проектиране.

Изискванията на Част 5 по принцип се отнасят за конструкции на сгради (EN 1998-
1), мостове (EN 1998-2), кули, мачти и комини (EN 1998-6), силози, резервоари и
тръбопроводи (EN 1998-4).

10.2.Някои специални символи, използувани в BDS EN 1998 5

Ed Ефект на изчислително въздействие

Epd Странично съпротивление от страната на фундамент следствие пасивен земен
натиск

ER Енергетично съпротивление при стандартен пенетрационен опит (SPT)

FH Изчислителна сеизмична хоризонтална инерционна сила

FV Изчислителна сеизмична вертикална инерционна сила

FRd Изчислителна носеща способност на срязване между хоризонтална основа на
фундамента и земната основа

G Модул на срязване

Gmax Среден модул на срязване за малки деформации

Le Разстояние на анкерите от стената при динамични условия

Ls Разстояние на анкерите от стената при статични условия

MEd Изчислително въздействие, изразено чрез моменти

N1(60) Брой на ударите при SPT нормализирани за ефекти от геоложки товар и за
енергетично отношение;

NEd Изчислителна нормална сила върху хоризонтална основа

NSPT Измерен брой удари при стандартен пенетрационен опит (SPT)

Ip Показател на пластичност за почвата
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Rd Изчислителна носеща способност на почвата

S Почвен коефициент дефиниран в БДС EN 1998-1:2004

ST Коефициент на усилване за топографията

VEd Изчислителна хоризонтална сила на срязване

W Тегло на хлъзгащата се маса

ag Изчислително ускорение на земна основа тип A (ag = IagR)

agR Референтно максимално ускорение за земна основа тип A

avg Изчислително ускорение на земната основа във вертикално направление

c Кохезия на почвата при ефективни напрежения

cu Недренирана якост на срязване на почвата

d Диаметър на пилота

dr Преместване на подпорни стени

g Земно ускорение

kh Сеизмичен коефициент на хоризонталната компонента на сеизмичното
въздействие

kv Сеизмичен коефициент на вертикалната компонента на сеизмичното въздействие

qu Якост при едноосов натиск)

r Коефициент за изчисляване на хоризонталния сеизмичен коефициент

vs Скорост на разпространение на срязващата вълна

vs,max Средна стойност на vs за малки деформации ( < 10-5)
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 Отношение на изчислителното земно ускорение на земна основа тип А ag , към
земното ускорение g

 Обемно тегло на почвата

d Обемно тегло на скелета на почвата

I Коефициент на значимост

M Частен коефициент за свойствата на материала

Rd Частен моделен коефициент

w Обемно тегло на водата

δ Ъгъл на триене между почвата и фундамента на подпорна стена

.(′) Ъгъл на съпротивлението на срязване при ефективни напрежения

 обемна плътност

vo Пълно напрежение от геоложки товар, същото както пълно вертикално
напрежение

vo Ефективно напрежение от геоложки товар, същото както ефективно вертикално
напрежение

τcy,u Циклична недренирана якост на почвата

τe Сеизмично напрежение на срязване

10.3. Свойства на земната основа

10.3.1. Якостни параметри

По принцип може да се използуват стойностите на якостните параметри на
почвата, приложими при статични недренирани условия.

За свързани почви подходящият параметър е недренираната якост на срязване сu,
приспособена за кратковременни товари и понижаващ цикличен ефект при земетръсни
товари, когато такова понижение е необходимо и потвърдено от адекватени
експериментални данни.
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За несвързани почви е подходящ параметъра цикличната недренирана якост на
срязване tcy,u, която трябва да отчете възможността за нарастване на порния натиск.

Препоръчаните стойности на частните коефициенти са cu=1,4, cy=1,25, qu=1,4
и ’ = 1,25.

Главният параметър на коравината на земната основа при натоварване от
земетръс е модулът на срязване G.

Поради неговото влияние върху изчислителните сеизмични въздействия, даден
чрез

G = vs
2

където  е обемната плътност, а vs е скоростта на разпространение на напречната вълна
в земната основа.

Демпфирането трябва да се разглежда като допълнително свойство на земната
основа в случаите, когато ефектите от взаимодействието конструкция-земна основа се
вземат под внимание.

Вътрешното демпфиране, причинено от нееластичното поведение на почвата
при циклично натоварване, и пространственото демпфиране, причинено от
разпространяването на сеизмични вълни от фундамента трябва да се разглеждат
поотделно.

10.3.2. Избор на строителна площадка

Строителната площадка и свойствата на носещата земна основа трябва да са
такива, че да се минимизират хазартите от разрушение, неустойчивост на откоса,
втечняване и склонност към силно уплътняване при земетресение.

Сгради с категории на голяма значимост по принцип не се изграждат в
непосредствена близост до тектонични разломи, признати като сеизмично активни по
официални документи, издадени от компетентни национални институции.

За да се идентифицират неактивните разломи за всички конструкции, които не
са критични за безопасността на населението, могат да се използува липсата на
движение в късния кватернер.

За да се определи хазартът от гледна точка на разрушаването и на силата на
трептене на земната основа, трябва да се извършат специални геоложки проучвания за
целите на градското планиране и за значими конструкции, които ще бъдат построени
близо до потенциално активни разломи в райони с висока сеизмичност.

10.4. Устойчивост (стабилитет) на откоси

Проверката за устойчивостта (стабилитета) на земната основа се извършва за
конструкции, които се изграждат върху или близо до естествени или изкуствени
откоси, с оглед да се обезпечи сигурността и/или експлоатационната им годност за
изчислително земетресение.

При сеизмични въздействия, граничното състояние на откоси се дефинира като
състояние, при което са получават недопустими големи постоянни премествания на
земните маси на дълбочина, която е значителна за конструкциите и функционално
влияе върху конструкциите.
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Изчислителните сеизмични инерционни сили FH и FV действащи върху почвената
маса в хоризонтално и вертикално направление при псевдо-статичните анализи трябва
да се определят по следния начин:

FH = 0,5SW

F V = ± 0,5FH ако отношението avg/ag е по-голямо от 0,6

F V = ± 0,33FH ако отношението avg/ag не е по-голямо от 0,6

където:

 е отношението на изчислителното ускорение на земна основа тип А ag към
земното ускорение g;

avg е изчислителното ускорение на земната основа във вертикално направление;

ag е изчислителното ускорение на земна основа тип А;

S е почвеният коефициент;

W е теглото на хлъзгащата се маса.

10.5. Втечняване на почвите

Под втечняване тук се разбира намаляването на якостта на срязване и/или
коравината, причинени от увеличаването на порния натиск във водонаситени
несвързани материали при земетресение. Това води до значителни постоянни
деформации или дори до състояние на почти нулево ефективно напрежение в почвата.

Когато почвите, в които се фундира, се състоят от мощни пластове или дебели лещи
от рохък пясък с или без прахови/глинести частици под нивото на почвените води, и
когато това ниво е близо до земната повърхност, трябва да се направи оценка за
склонността към втечняване.

Тази оценка се извършва при условията “на свободна повърхност” на строителната
площадка (кота на земната повърхност, ниво на почвените води), преобладаващи през
експлоатационния период на конструкцията.

Изследванията, изисквани за тази цел, като минимум включват извършването на
място на стандартни пенетрационни опити (SPT) или конусни пенетрационни опити
(СРТ), както и лабораторно определяне на кривите на зърнометричния състав.

За SPT измерените стойности на показателя на пенетрация NSPT, изразен чрез броя
удари за потъване 30 cm, се нормализират към съответно ефективно напрежение от
геоложки товар от 100 kPa и към 60%-но отношение на енергията на удара към
теоретичната енергия при свободно падане.

За дълбочини, по-малки от 3 m, измерените SPT-стойности трябва да се намалят с
25%.

Нормализиране по отношение на ефектите от геоложкия товар може да се извърши
чрез умножаване на измерената стойност на NSPT с множителя (100/′vo)1/2, където ′vo



175
Приложна геомеханика

Автор: Проф. д-р инж. Трифон Германов

(kPa) е ефективното напрежение от геоложкия товар, действуващо на дълбочината и
във времето, при които е било извършено измерването при SPT.

Множителя на нормализиране (100/′vo)1/2 трябва да се приеме не по-малък от 0.5 и
не по-голям от 2.

Нормализирането на енергията изисква умножаване на измерения показател на
пенетрация с множителя ER/60, където ER=(измереното енергетично отношение) х 100.

Нормализираният показател на стандартната пенетрация (SPT) се означава с N1(60).
За сгради върху плоски фундаменти оценката на склонност към втечняване може да

не се прави, когато има водонаситени песъчливи почви на дълбочини, по-големи от 15
m от повърхността на земната основа.

Пренебрегване на хазарта от втечняване се разрешава, когато gR.I.S<0,15 и
едновременно с това са изпълнени едно или повече от следните условия:

 пясъците имат съдържание на глини, по-голямо от 20%, и показател на пластичност
> 10;

 пясъците имат съдържание на прах, по-голямо от 35%, и в същото време N1(60) > 20;
 пясъците са чисти и N1(60) > 30.

Сеизмичното напрежение на срязване е може да се определи от опростения израз

e = 0,65gR.gI.S.vo

където vo e тоталното напрежение от геоложки товар. Този израз не трябва да се
прилага за дълбочини, по-големи от 20 m.

Ако е използуван подходът на полеви корелации, дадена почва при ниво на
почвените условия се разглежда като склонна към втечняване винаги, когато
предизвиканото при земетресение напрежение на срязване надвишава определена част
 от критичното напрежение, за което е известно, че е причинило втечняване при
предишни земетресения.

Стойността означена с  се определя в Националните приложения на съответни
страни.
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Приложение А (информационно): Коефициенти отчитащи топографията

В приложението е предложен  опростен подход за усилване на сеизмичното
въздействие при изследване устойчивостта на откосите.

Предлага се увеличение на ординатите  на еластичния спектър на реагиране (даден в
EN-1998-1:2004) чрез умножаване с коефициенти означени с ST.

С тези коефициенти на „усилване”, се умножават като константен мащабен
коефициент ординатите на еластичния проектен спектър на реагиране.

Коефициентите се прилагат предимно, когато откосите имат равнинни топографски
неравномерности, като например дълги била и стръмни скатове с височина, по-голяма
от 30 m.

За количествена оценка на влиянието на коефициентите на топографията върху
напрегнатото състояние на откоси с различен наклон  е проведено едно изследване
чрез използване на програмен продукт Plaxis – V8.5 Ш [4].

Изчисленията показват, че коефициентите на сигурност намаляват във функция
на нарастване на големината на инерционните сили и наличието на по-слаб пласт.
Стойностите на коефициентите на сигурност са показани в следващата таблица и
графики във зависимост от ъгълът на вътрешно триене.

Наклон
на

откоса

Ъгъл на
наклона

на
откосите,

DEG

При хомогенен масив При наличие на по-слаб
пласт на повърхността

коефициент
на

сигурност
без

инерционни
сили

коефициент
на

сигурност с
инерционни

сили

коефициент
на

сигурност
без

инерционни
сили

коефициент
на

сигурност с
инерционни

сили

1:1.5 33.69 1.77 1.39 1.53 1.20

1:1.75 29.74 1.98 1.50 1.82 1.40

1:2 26.56 2.20 1.63 1.91 1.45

1:3 18.43 2.95 2.03 2.01 1.49
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Приложение В (нормативно) Емпирични графики за опростен анализ на
втечбяване

В.1 Основни положения.
Емпиричните графики за опростен анализ за втечняване представят полеви

зависимости между измервания на място и напрежения на срязване от циклично
натоварване, за които е известно, че са причинили втечняване по време на минали
земетресения. По хоризонталната ос на тези графики е нанесена почвена
характеристика, измерена на място, като нормализирано съпротивление на пенетрация
или скорост на разпространение на напречните вълни vs, докато по вертикалната ос е
нанесено напрежението на срязване от циклично натоварване (e), причинено от
земетресение, обикновено нормализирано чрез ефективното напрежение от геоложки
товар (v0).

На всички графики е показана гранична крива на съпротивлението от циклично
натоварване, разделяща областта, в която няма втечняване (надясно), от тази, в която
втечняването е възможно (наляво и нагоре от кривата). Понякога са дадени повече от
една крива, съответствуващи на почви с различно съдържание на прахови частици или
за различни магнитуди на земетресения.

Освен в случаите с използуване на СРТ съпротивление, не се препоръчва
използуването на емпирични критерии за втечняване, когато потенциално втечняващи
се почви се намират в пластове или прослойки, не по-дебели от няколко десетки
сантиметра.

Когато има значително съдържание на чакъл, склонността към втечняване не
може да се изключи, но данните от наблюденията са все още недостатъчни за
построяване на надеждна графика на втечняване.

В.2 Графики, основани на показателя брой удари от SPT.  Сред най-широко
използуваните са графиките, показани на фиг. В.1 за чисти пясъци и за прахови пясъци.
Нормализираният показател N1(60) e получен както е описано в т .4.1.4.

Втечняване не е вероятно да настъпи под определена стойност на е, тъй като почвата
реагира еластично и няма акумулиране на порен натиск. Следователно граничната
крива не се екстраполира назад към началото. За да се приложи настоящия критерий за
магнитуди на земетресения, различни от Мs=7,5, където Мs е магнитудът от
повърхностните вълни, ординатите на кривите на фиг. В.1 трябва да се умножат по
коефициент СМ, даден в Таблица В.1.

Таблица В.1. Стойности на коефициента СМ

Ms CM
5,5

6,0

6,5

7,0

8,0

2,86

2,20

1,69

1,30

0,67
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В.3 Графики, въз основа на СРТ съпротивление. Въз основа на многобройни
изследвания върху зависимостта между върховото съпротивление СРТ и
съпротивлението на почвата срещу втечняване, са създадени графики, подобни на
Фигура В.1. Такива директни зависимости ще бъдат предпочитани като индиректни
корелации използващи зависимости между броят на ударите от SPT и върховото
съпротивление от СРТ.

В.4 Графики, базирани на скоростта на напречните вълни vs. Тази характеристика
има обещаващо бъдеще като полеви показател при определяне на склонността към
втечняване на почви, при които е трудно вземането на проба (като например прахови
почви и пясъци) или е трудно пенетрирането им (чакъли). Значителен напредък е
постигнат също през последните години при измерване на vs, в полеви условия. Обаче
разработването на зависимости между vs и съпротивлението на почвата срещу
втечняване са в начален етап на развитие и не могат да бъдат използвани без помощта
на специалист.

Означения:
e /'v0 - коефициент на циклично напрежение

А – чисти пясъци; В – прахови пясъци
крива 1: 35% прах

крива 2: 15% прах крива 3: <5% прах
Фиг. В.1 - Зависимост между отношенията на напреженията, причиняващи втечняване, и

стойностите N1(60) за чисти и прахови пясъци при земетресения с магнитуд Мs=7,5.

 e
/

' v0
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Приложение С (информационно). Статични коравини на пилотна глава.

В Приложението се дава препоръчителна таблица за изчисляване на огъвателната
коравина на пилотите съгласно различни модели.

Коравината на пилота е дефинирана като силата (момента), която трябва да се
приложи към главата на пилота, за да предизвика единица преместване (завъртане) в
същото направление (преместванията /завъртанията в другите направления са нула) и
се означава с КНН (хоризонтална коравина), КММ (огъвателна коравина) и КНМ = КМН
(взаимно хоризонтално-огъвателна коравина).

Проблемът е актуален, понеже проектирането на пилотите и стълбовете се извършва
с цел поемането на два вида въздействия:

а) инерционни сили от надфундаментната конструкция. Тези сили, комбинирани със
статичните товари, дават изчислителните стойности NEd, VEd, MEd,

b) кинематични сили, които възникват от деформирането на заобикалящата почва
вследствие на преминаването на сеизмичните вълни.

За определянето на граничната напречна носимоспособност на пилотите трябва да
се използват принципите за проектиране на напречно натоварени пилоти.

За оценка влиянието на различните модели на земната основа върху коравината на
пилотите са разгледани няколко примери с различни диаметри и различни дълбочини
на закотвяне .

Тук се представя следния числен пример.
Определени са коравините на забивен пилот взаимодействащ с почвения масив.

Използвани са резултати от лабораторни и полеви  изпитвания за определяне на
деформационните свойства на почвите. Изпитвани са пробни тела от моторно ядково
сондиране на сухо.

Проучваният терен се намира в югозападната част на Софийската котловина, върху
слабо наклонена на север-североизток пролувиална равнина, оформена върху западната
половина на поройния конус на Боянската река. Последният е част от пролувиалния
шлейф, оформен в подножието на Витоша.

Изследвани са 14 почвени проби, които дефинират литоложкият профил изграден от
следните разновидности:
 прахов дребен чакъл;
 прахова глина в средно-пластична консистенция;
 песъчлива глина в средно-пластична и полутвърда консистенция;
 глина в полутвърда и твърда консистенция.

Разглеждат се изливни пилоти с диаметър 0.3m и модул на еластичността на
дълбочина равна на диаметъра на пилота – 1.25 Mpa.

Изчисленията са дадени в таблица, където са използувани следните означения:
Е модул на еластичност (на Young) на почвения модел, който се приема равен на

3G;
Ер модул на еластичност на материала на пилота (приет Ер = 25000 Mpa);
Еs модул на еластичност на почвата на дълбочина, равна на диаметъра на пилота (Еs

= 1.25 Mpa);
d = диаметър на пилота;

z = дълбочина пилота.
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Статична коравина на пилотите съгласно три вида почвени модели

Почвен модел
s

HH

dE
K

s

MM

Ed
K

.3
s

нM

Ed
K

.2

E=Еs.z/d =41,7 Mpa 19,2 386,3 -65

dzEE s /. = 7,2 Mpa 12,6 308 -46

E=Еs = 1,25 Mpa 8,6 269 -31

Получените резултати илюстрират достоверността на различните модели и
дават основание те да се използват при изследване взаимодействието на
конструкциите със земната основа.
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Приложение D. Динамично взаимодействие конструкция – земна основа (SSI)

Приложението дава общи принципи за отчитане на динамичното взаимодействие на
конструкция – земна основа.

В резултат на динамично взаимодействие конструкция – земна основа (SSI),
сеизмичното реагиране на еластично-подпряна конструкция, т.е. конструкция,
фундирана върху деформируема земна основа, се различава от това на същата
конструкция, фундирана върху корава земна основа  и подложена на идентично
въздействие на свободната повърхност.

За болшинството от обикновените строителни конструкции ефектите от SSI оказват
благоприятно въздействие, тъй като те намаляват огъващите моменти и напречните
сили, действуващи на различните елементи на надфундаментната конструкция.

За други конструкции, ефектите от SSI могат да са неблагоприятни.
Ефектите от динамичното взаимодействие почва-конструкция трябва да вземат под

внимание в случаи на:
 конструкции, за които е ефектите Р- (от втори ред) имат значителна роля;
конструкции с масивни или дълбоко заложени фундаменти, като например стълбове на
мостове, кесони в открито море и силози;
 стройни високи конструкции, като например кули и комини, които са предмет на

Част 3 на Еврокод 8;
 конструкции в фундирани в много меки почви със средна скорост на напречните

вълни Vs,max по-малка от 100 m/s, например при почви от клас S1.
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Приложение Е. (нормстивно) Опростен анализ на подпорни конструкции

1. Основни модели

Основният модел за псевдо-статичен анализ се състои от подпорната конструкция и
нейния фундамент, от почвен клин зад конструкцията, за който се предполага, че е в
състояние на активно гранично равновесие и евентуално от почвена маса при стъпката
на стената, за която се предполага, че е в състояние на пасивно равновесие.

За да се предизвика активното гранично напрегнато състояние на почвата, трябва
да настъпи достатъчно голямо преместване на стената по време на проектното
земетресение, което може да възникне при гъвкава конструкция чрез огъване, а при
масивни конструкции – чрез хлъзгане или завъртане.

За корави конструкции, като например сутеренни стени или масивни стени,
фундирани върху скала или пилоти, се развива натиск, по-голям от активния земен
натиск и е по-подходящо да се приеме земен натиск в покой, както е дадено в т.9 на
приложение Е. Същото се прилага за анкерирани подпорни стени, ако не се допуска
преместване.

2. Сеизмично въздействие
За целите на псевдо-статичния анализ сеизмичното въздействие се представя чрез

система от хоризонтални и вертикални статични сили, равни на произведението на
гравитационните сили със сеизмичен коефициент.

Вертикалното сеизмично въздействие се разглежда като действуващо нагоре или
надолу, така че да се получи най-неблагоприятният ефект.

Интензитетът на такива еквивалентни сеизмични сили за даден сеизмичен район
зависи от големината на постоянното преместване, което е приемливо и действително
допустимо за приетото конструктивно решение.

При липса на специфични изследвания хоризонталните (kh) и вертикалните (kv)
сеизмични коефициенти, които се отнасят за всички маси се вземат, както следва:

rg
SSk IgRh .

..

когато отношението на вертикалното към хоризонталното изчислително
ускорение avg/agR е по-голямо от 0,6,

kv =  0,5.kh,

в други случаи

kv =  0,33.kh,

коефициентът r приема стойностите, дадени в долната таблица. За стени по-
високи от 10 m, сеизмичният коефициент трябва да се приеме константен по
височината .
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Коефициент, влияещ на хоризонталния сеизмичен коефициент

Вид подпорна конструкция r

Свободни масивни стени, за които се допуска преместване dr300S (mm); 2

Като горното, но dr  200 S (mm); 1,5

Огъваеми стоманобетонни стени, анкерирани или подпрени стени, стоманобетонни
стени, фундирани върху вертикални пилоти, запънати сутеренни стени и устои на
мостове 1

Общата изчислителна сила Еd, която действува върху стената при сеизмични
условия, се определя чрез вземане под внимание на гранично равновесие на приетия
модел.

Изчислителната сила Еd се разглежда като резултантна от статичния и
динамичния земен натиск.

  wdwsvd EEHKkE  2* 1
2
1  ,

където:
Н височина на стената;
Еws статичен воден натиск;
Еwd хидродинамичен воден натиск ;
 обемно тегло на почвата ;
K коефициент на земен натиск (статичен+динамичен);
kv- сеизмичен коефициент във вертикална посока.

Коефициентът на активен земен натиск се изчислява по формулата на Mononobe
и Okabe.

При :'   d

 

     
   

2
''

2

'2

sin.sin
sin.sin1sin.sin.cos

sin


























d

ddd
d

dK

Един пример: Разглежда се масивна подпорна стена с височина на 4.00m.

Стената е вертикална ( = 900), гладка и липсва триене между стената и почвения
масив (=0).

Теренът е хоризонтален (=0).
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Масивът зад подпорната стена е несвързана почва с обемно тегло = 18 kN/m3 и
изчислителен ъгъл на вътрешно триене = 230.

В случая  = 900 = 230 = 00

При сеизмично ускорение gr/g=0.27 и почвен коефициент S = 1.35, r =2.00 (за
свободни масивни стени, за които се допуска преместване dr300S (mm) определяме:

rg
SSk IgRh .

.. = 0.182.

Тогава при avg/agR >0,6; kv =  0,5.kh, =  0.091 9.

v

h

k
k
1

tan  = 0,167;  = 10.50.

При тези опростяващи предпоставки се получава K = 0.445.

При липса на хидродинамичен натиск за земния натиск се получава:

  wdwsvd EEHKkE  2* 1
2
1  = (1/2).18.(1+0.091). 0,445.4.02 + (1/2).16.

4.02.tg2(450-/2) = 69.9 + 48.6 = 118.5 kN/m.

При приетите предпоставки съотношението между земния натиск при сеизмични
въздействия (69.9 kN/m) и при чисто статично натоварване (48.6 kN/m) е 1.4.

В случай на същата подпорна стена с наклон на терена (=100) и ъгъл на триене
между почвата и стената (=150), съгласно горната формула се получава K = 0.8839.

Коефициентът на активен земен натиск (при статични условия) се получава
Ка=0.308.

При липса на хидродинамичен и хидростатичен натиск за динамичния активен
земен натиск се получава

  wdwsvd EEHKkE  2* 1
2
1  = (1/2).18.(1+0.091). 0,8839.4.02 + (1/2).16.

4.02.0,308 = 138.9 + 39.4 = 178.3 kN/m.

Съотношението между земния натиск при сеизмични въздействия (138.9 kN/m)
и при чисто статично натоварване (39.4 kN/m) е 3.5 .
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Приложение F. (информационно). Сеизмична носеща способност на земната
основа при плитко заложени фундаменти

Приложението разглежда проектирането на плитко заложени фундаменти по
носеща способност на земната основа.

За удовлетворяване на изискването относно носещата способност на фундамента
трябва да се провери за комбинацията от ефектите от изчислителните въздействия Nsd
,Vsd и Msd.

За проверка на сеизмичната носеща способност на фундаментите, може да бъде се
използва основният израз и критерий дадени в приложението, който позволява да се
отчете наклона на товара и ексцентрицитета възникнал от инерционните сили в
конструкцията, а така също възможните влияния на инерционните сили възникващи в
самата земната основа.

Трябва да се обърне внимание на факта, че след земетресение някои чувствителни
глини може да претърпят деградация на якостта си на срязване и че несвързани
материали са склонни към динамичен порен натиск, който възниква при циклично
натоварване, а също така и на разсейване нагоре на порния натиск от лежащите по-долу
пластове.

Оценката на носещата способност на почвата при сеизмично натоварване изисква
адекватно приемане на механизми за възможна деградация на якостта и коравината,
която може да започне дори при сравнително ниски нива на деформация. Ако тези
явления се вземат под внимание, трябва да се използуват редуцирани стойности за
частните коефициенти на сигурност за съответните характеристики на земната основа.

Нарастването на порния натиск при циклично натоварване трябва да се отчете
или под формата на недренирана якост на срязване или като порен натиск при
изчисляване с ефективни почвени напрежения.

За значими конструкции трябва да се взема под внимание нелинейното
поведение на почвата при определяне на възможните постоянни деформации по
време на земетресения.

Числен пример
Фундамент с размери 3.00/18.00. който предава върху земната основа изчислителна

вертикална сила Ned =9600 kN.

Земната основа е представена от водонаситени едри пясъци с характеристики:
обемно тегло =20 kN/m3; ъгъл на вътрешно триене  = 32.50.

Изчислителният ъгъл на вътрешно триене е ’ = 260.
Граничната носеща способност на земната основа е:

 NB
g
agN v 2

max 1
2
1









 .

v= (1/2).g.S = (1/2).0,27,1.35=0.182

N = (Nq-1).cotg; q = exp(.tg).tg2(450-/2) = 69.4
Nmax = (1/2).10.(1+0,182).32.104,6 = 5574.3 kN
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Nmax = (1/2).10.(1- 0,182).32.104,6 = 3856.7 kN

Констатацията при първо приближение е Nmax < Ned , т.е. земната основа не е
устойчива при сеизмични въздействия.
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10.6. Национални параметри съгласно EN 1998 – 5

По-долу са дадени разрешените, за дефиниране на всички параметри,  допуснати
за национален избор съгласно приложената таблица в EN 1998-5:2004 и в съответствие
с приетата работна програма.

Toчка Тема
1.1.(4) Информационни приложения – А, С, D, Е и F
3.1.(3) Частни коефициенти за свойствата на материалите
4.1.4(11) Горни граници на напреженията за склонност към втечняване
5.2(2) с) Редукция на максималното сеизмично ускорение с дълбочината

от терена

1.1.(4) Информационните приложения – А, С, D, Е и F са разгледани погоре.

3.3(1). Частни коефициенти за свойствата на материалите

Предлага се използването на частни коефициенти, които да формулират най-
неблагоприятните стойности на якостните параметри. Приемат се препоръчителните
стойности дадени в EN-1998-5:3.1(3), като се включва допълнителен коефициент за
кохезията с ефективни напрежения.

Почвен параметър Символ
Частен

коефициент

Ъгъл на вътрешно триене a(за tan')  1.25

Кохезия с ефективни напрежения c 1,60

Недренирана якост на срязване cu 1.4

Якост при едноосен натиск qu 1.4

Циклична недренирана якост на срязване cy 1.25

Обемно тегло  1,0

При недренирани условия, следва да бъдат използвани:

 За свързани почви подходящият параметър е недренираната якост на срязване сu,
приспособена за кратковременни товари и понижаващ цикличен ефект при
земетръсни товари, когато такова понижение е необходимо и потвърдено от
адекватени експериментални данни.

 За несвързани почви подходящият параметър е цикличната недренирана якост на
срязване cy,u, която трябва да отчете възможността за нарастване на порния натиск.

 За скали може да се използва якостта на едноосен натиск, qu.
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Като алтернатива може да се използуват ефективните якостни параметри при
съответен порен натиск, предизвикан при циклично натоварване.

Под ефективни якостни параметри следва да се разбират тези определени чрез
лабораторни или in situ изследвания при използване на ефективните напрежения.

При разглеждане на проблема е направено едно сравнение с приетите частни
коефициенти в Националното приложение към ЕN-1997.1. Съгласно това Национално
приложение изчислителните стойности на геотехническите параметри (Xd) по принцип
се получават от характеристичните стойности (Xk) използвайки следния израз:

Xd = Xk / M

или се оценяват директно.

Почвен параметър Символ EN
1997.1

EN 1998.5*

Ъгъл на вътрешно триене (за tan')  1,20 1.25

Кохезия с ефективни напрежения c 1,60 1,60

Недренирана якост на срязване cu 1,4 1.4

Якост при едноосен натиск qu 1,4 1.4

Циклична недренирана якост на срязване cy - 1.25

Обемно тегло  1,0 1,0

Дадените стойности за геотехническите параметри съгласно EN 1998.5 са с по-
големи стойности, което предполага по-неблагоприятни якостни характеристики.
Затова, при определяне на изчислителните якостни параметри се приемат частни
коефициенти съгласно EN 1998.5.
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4.1.4.Определяне на частта от критичното напрежение, което ще предизвика
втечняване

Същността на явлението втечняване бе разгледана по-горе. Втечняването
обикновено се проявява при рохки (неуплътнени) водонаситени пясъци.

Динамичното натоварване, водещо до чувствително нарастване на порния натиск
променя якостта на срязване, и в определен момент може да доведе до нейното пълно
изчерпване.

Почви, при които е преодоляна якостта на срязване, следствие нарастване на порния
натиск при динамично натоварване имат поведение на вискозен флуид.

Следствие на това, на повърхността на земната основа могат да се появят т.н.
“пясъчни вулкани”.

Ако е използван подходът на полеви зависимости, дадена почва се разглежда като
склонна към втечняване винаги, когато предизвиканото при земетресение напрежение
на срязване надвишава дадена част  от критичното напрежение, (сеизмично
напрежение на срязване) за което е известно, че е причинило втечняване при предишни
земетресения.

Приема се λ=0.75, което съответства на коефициент на сигурност 1.33.
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5.2(2) с) Редукция на максималното сеизмично ускорение в дълбочина от
земната повърхност.

Ако се възприеме предпоставката, че амплитудата на сеизмичното движение
(максималната стойност) намалява с увеличаване на дълбочината от земната
повърхност, тя трябва да се потвърди с подходящо изследване. Максималната стойност
на сеизмичното ускорение на определена дълбочина в никакъв случай не трябва да
бъде по-ниска от известна част р от  произведението S (максималното ускорение на
земната повърхност).

Приема се:

за  0 ≤ z ≤ 10 m р = 1- 0.01z;

където z е дълбочината от земната повърхност в метри.

За z > 10 р = 0.9.
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11. Свлачища и противосвлачищни конструкции

11.1. Същност на свлачищните процеси.

Свличанията и срутванията на земни и скални масиви са характерни за
планинските райони. Причините за възникване свлачищата, разгледани от гледна точка
на строежа и състава на земната кора, се изучават в курса по Инженерна геология. В
курса по Земна механика, проблемите са разгледани при изследване устойчивостта на
почвените масиви. Тук, с оглед целите на курса по Приложна геомеханика, въпросът е
разгледан в по-общ аспект. Дадена е една обобщена класификация на свлачищата и
срутищата и са посочени възможните методи за овладяване на тези процеси, чрез
проектиране на укрепителни и предпазни геотехнически съоръжения.

В изложението по-долу са използвани разработки на Г.Илов [5,глава 8], a така
също някои общи положения дадени в [29] и [74]. Използвана е също частична
информация от Internet.

Решаването на задачата за устойчивостта на откосите на насипните съоръжения
(насипи за пътища, железопътни линии, язовирни стени) е сравнително по-лесна. За
тези геотехнически съоръжения "почвеният материал" е известен, т.е., предварително
проектиран, а физико-механичните характеристики на насипа могат да бъдат
определени. Освен това, по време на строителството и експлоатацията, е възможно
контролиране на напрегнатото и деформирано състояние на съоръжението. При
насипните съоръжения главното е провеждането на защитни мерки, които да предпазят
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,
е необходимо да се прогнозира и въздействието на всички строително-монтажни
работи и влиянието на строежа върху устойчивостта на склона по време на
строителството и експлоатацията.

В литературата, проблемът за устойчивостта на естествените склонове е известна
под наименованието теренни свлачища (свличания) 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,
Тутакан, 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
следващите 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.
През 2000г. и 2001г, следствие обилните валежи също се активизираха свлачищните
процеси в много планински райони, в това число и по Черноморското крайбрежие.

14
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По принцип, свлачищата представляват премествания на земни, скални или
земно-скални маси по склоновете. Обикновено тези премествания се зараждат в
продължителен период като започват бавно, понякога незабелязано, но при определени
условия (под действието на силите от собственото тегло, а така също и от действието
на сеизмични или други динамични и хидравлични въздействия и сили) те протичат
бързо (фиг.40а). Активизирането на свлачищата е съпроводено с на нарушаване
стабилността на естествените склонове, което създава проблеми при строителството в
такива райони.

Фиг.53. Свлачища (а) и срутища (б)

При достигнато равновесно състояние, нарушаването на устойчивостта на склона
може да стане под действието на следните фактори:
 увеличаване големината на активните сили;
 намаляване 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 съответно нарушаване на устойчивостта на склона са твърде
разнообразни. Като по-важни могат да бъдат посочени:

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.
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В литературата свлачищата се класифицират по най-разнообразни признаци: по
форма в разрез и план; по причина на възникване; по изчислителен метод; други.

Ще бъдат разгледани някои форми на свлачища.

11.2. Срутища.

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 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.

Фактори влияещи върху появата на срутищата.

Определящ фактор за поведението на откос от скали или полускални образования
е тяхната напуканост и стръмнина.

Често, в резултат на изветрителните процеси, което води до повишаване
напукаността, откосът 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;
 преувлажняване 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

стотици MPa).

Анализ на възможностите за поява на срутищата.

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;
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 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;
 степента на разчленяване скалата на отделни блокове, ъгълът на наклона на

пукнатините;
 наличие на глинест материал в пукнатините;
 липса на устойчива разтителност;
 посоката на изложение на склона по отношение на слънчевите лъчи;
 височината на откоса и преди всичко бивши срутища (раговори с местни

жители, дългогодишни геодезически наблюдения).
Както бе посочено, срутищата са внезапни откъсвания на отделни скални блокове

(или пакети блокове), които могат да се “търкалят” или да се “плъзгат” по склона като
се струпват в основата му. При това движение, откъсналият се материал може да
застраши сигурността други строителни обекти или съоръжения разположени в близост
до откоса.

Фиг.54.Движение на скален блок по склона

Причините за активизиране срутищата са комплексни, но като основни те могат
да се посочат нарушеното равновесие на масива следствие на развитието на
изветрителни процеси и въздействието на водата, включително ерозията и абразията.
Активизирането на срутищата може да се дължи и на неправилно извършване на
строителни работи. По тази причина, във всеки отделен случай е необходимо детайлно
анализиране на причините, възможните разрушителни последствия и да се предвидят
съответните  защитни мерки, включително укрепителни конструкции.

Предвид внезапният характер на обрушването на стръмните участъци в скалните
масиви тези процеси трудно се прогнозират. По тази причина срутищата се разглеждат
като особено опасни, дори и срутените материали да не са в големи размери. За да бъде
направена една прогнозна оценка на опасността и рискът при срутищата, следва да се
познават условията за откъсване на скални блокове от масива, тяхното падане и
движението им по склона. Тези проблеми се разглеждат детайлно в скалната механика,
чиито методи се използват при проектирането и строителството в райони застрашени
от срутища.

Едно срутище е активно, когато от масива непрекъснато се откъсват скални
блокове. Самото отделяне на скалния блок от масива е резултат от нарушена
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устойчивост, което трудно може да се оцени поради сложната структура на естествения
масив. Като се има предвид, че скалните масиви са пресечни от множество пукнатини,
очевидно е огромното разнообразие от форми и големини на блоковете, които
формират този масив. Когато блоковете са на повърхността на масива, те притежават
потенциална възможност за откъсване.

За проектиране на защитни съоръжения е необходимо да се прогнозират
кинематиката и динамиката на движещите се блокове (траектория, скорост на движение
и силите на взаимодействие с предпазните съоръжения).

В най-общ случай, траекторията на движещите се блокове в даден момент може
да се дефинира, като се имат предвид от възможните видове движение: свободно
падане, плъзгане, търкаляне или подскачане с летене. Обикновено началното движение
на откъснатия блок (фиг.54) е свободно падане. Характерът на последващото движение
зависи от релефа, от състоянието и свойствата на повърхностния слой на склона.

Видове движения и методите за определяне на силите взаимодействащи със
защитните съоръжения са разгледани от Г.Илов, в глава 8 на [5].

Защита на съоръженията от срутища.

Проектирането на защитните съоръжения зависи от естественото напрегнато
състояние на скалния масив, така също от възможните траектории на движение на
различните откъснати блокове. За целта е необходимо да бъдат направени съответните
изследвания на скалния масив с оглед определяне на възможните параметри на
траекториите на движение на скалните блокове. В зависимост от тази информация се
избират и проектират различните начини на защита.

Фиг.55.Мерки срещу “падащи камъни”.
а-покрития с телени мрежи; б-канавки;

в-уловителни мрежи и джоб стени.

Като защитни мерки се използуват:

Укрепване на активната част на срутището. Това е предпазна мярка, която
може да елиминира проблемите, създавани от срутището. Укрепяването може да се
извърши чрез анкериране (захващане) на отделни блокове към масива посредством



196
Приложна геомеханика

Автор: Проф. д-р инж. Трифон Германов

метални пръти. Обикновено, успоредно с това, частта от масива се торкретира
(покрива) или шприцова с циментов разтвор.

Покриване с метални (телени) мрежи. Това е икономичен и с доказана
ефективност метод. Срутището се покрива изцяло или само активната му част
(фиг.55.а). Мрежите могат да се оставят свободни, захванати само в горния край, като
по този начин “направляват” срутванията и не позволяват откъснати блокове да
достигнат строителното съоръжение (например път). Самите мрежи са телени,
поцинковани и се закрепват посредством къси, зациментирани в масива метални пръти.
Срутените под мрежата каменни блокове се натрупват в основата на склона в
специални уловителни канавки. Този метод не е ефективен, ако от срутището се
откъсват големи скални блокове.

Предпазни канавки (фиг.55.б). Те намират широко приложение в практиката.
Използуват се канавки с различни размери, които зависят от профила на склона и
установените траектории на  движение, а така също и от големината на падащите
блокове. В основата на канавките се поставя чакъл или пясък. Постепенното запълване
на канавките със срутен материал от едри и по-дребни късове “омекотява” ударите и
погасява енергията при удара. По такъв начин се прекъсва движението на откъснатите
блокове към съоръжението.

Уловителни мрежи. На подходящи участъци от склона се поставят еластични
заграждения от мрежи (основно телени), съответно укрепени и захванати с
циментирани анкерни пръти (фиг.55.в). Оразмеряват се за поемане на изчислената
енергия на удара. Необходимо е уловителните мрежи периодически да се почистват.

Уловителни стени. Уловителните или “джоб-стените” преграждат и спират
движението на падащите камъни. Изграждат се обикновено непосредствено пред
предпазваните съоръжения. Проектират се като класически незасипани подпорни
стени, които могат да се “надграждат” с уловителни мрежи или леки телени огради
(фиг.55.в). При проектирането също трябва да се предвиди възможност за периодично
почистване.

Предпазни насипи. Те изпълняват роля, подобна на джоб-стените, при това по-
успешно амортизират ударите от скалните блокове.

Защитни навеси. При сложни условия на активни срутища и в случаите, когато
други средства за укрепяване и предпазване са неефективни, се изпълняват защитни
навеси (фиг.56). Те осигуряват пълна безопасност при ниски експлоатационни разходи.
Представляват стоманобетонови конструкции (или дървени при временно
предназначение) и се оразмеряват за поемане на удара на падащите върху тях скални
блокове.
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Защитни навеси. При сложни условия на активни срутища и в случаите, когато
други средства за укрепяване и предпазване са неефективни, се изпълняват защитни
навеси (фиг.56). Те осигуряват пълна безопасност при ниски експлоатационни разходи.
Представляват стоманобетонови конструкции (или дървени при временно
предназначение) и се оразмеряват за поемане на удара на падащите върху тях скални
блокове.

Фиг.56. Защитен навес

В строителната практика са известни и други методи за предпазване от
срутени скални материали, които в голяма степен зависят от наличните условия и
възможност за тяхното изпълнение.

11.3.Свлачища.

Свлачищата се разглеждат като свличане на земни, скални или смесени (земно-
скални) маси, които са характерни за райони с наклонени терени. Основната причина за
активизиране на свлачищата е изчерпване на съпротивителните способности на масива.

Свлачищата имат характерни елементи и части (фиг.57), най-важни от които са:
горна част, наречена глава на свлачището, долна част - език, тяло и повърхнина по
която се осъществява плъзгането. Последната може да бъде вече ясно проявена или да
бъде предполагаема (потенциално възможна) повърхнина, по която е възможно да се
прояви свличане и е наречена плъзгателна повърхнина.
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Фиг.57.Свлачище. Общ вид и части на свлачището.

Проявената плъзгателна повърхнина представлява обикновено тънък слой
пластична глина или структурно разрушена глинеста почва с дебелина няколко
(до няколко десетки) сантиметри. От инженерна гледна точка свлачищната
повърхнина е най-съществената част на свлачището.

От изключителна важност при изследване на свлачищата е да се установи
точния механизъм на тяхното проявяване. Той зависи преди всичко от
литоложкия строеж на терена и може да бъде твърде разнообразен и
същевременно много сложен. В това отношение природата ни предлага голямо
разнообразие от свлачищни прояви, които сами по себе си изискват диференциран
подход.

Фиг.58.Видове свлачища.
а.-асеквентно; б.-консеквентно; в.-инсеквентно; г.-консистентно.
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Анализът на устойчивостта на едно свлачище зависи от приетият модел на
изследване. Прецизното разглеждане на проблема е да се изследва движението на
масивът в пространствено направление. Не винаги обаче, усложняването на
математичния модел дава по-точни резултати. Затова, с оглед опростяване на
изчисленията, и допълнителна сигурност, устойчивостта на свлачищата почти винаги
се проверява по равнинни изчислителни схеми. Разглежда се ивица от масива с ширина
единица, а резултатите се приемат за валидни по целия потенциален свлачищен
участък.

В условията на равнинно напрегнато състояние [5,29,74], свлачищата се групират
в три основани групи (фиг.58):

Асеквентни са свлачищата, които се проявяват в еднородни почвени масиви.
Проявяват се главно при глинести почви (фиг.58a), като повърхнината на разрушение
(плъзгателната повърхнина) има форма много близка математически до кръгово-
цилиндричната.

Консеквентни свличания се наблюдават при напластени (наслоени) почвени
масиви, при които плъзгането е по наслояването (фиг.58б). Консеквентен характер имат
така наречените делувиални свлачища, при които свличането е по повърхността на
коренната скала. При този тип свлачища се наблюдава равнинно плъзгане или
консеквентното свличане е равнинно.

Инсеквентни свличания се наричат тези, при които плъзгателната повърхнина
пресича наслоени почви и скални прослойки (фиг.58в). Проявяват се в изветрителните
зони, където развитието на вертикални пукнатини силно намалява съпротивителните
сили.

Особен вид свлачище е консистентното. То се проявява в меки пластични
глини (фиг.58г). Движението има пластичен характер, а деформациите са главно
ъглови, т.е., следствие формоизменение.

В действителност, свличането и неговото развитие във времето се характеризира с
непостоянна скорост. Има периоди на активизиране, дълговременно затихване,
понякога и с години, (тогава се говори за стари свлачища) и отново, при нарушаване
на равновесните условия, свлачището “тръгва”, т.е. отново се активизира. Тази
цикличност в проявите на подобни склонови процеси зависи основно от изменението
на хидрогеоложките условия във времето.

Разнообразието на причините за възникване на свлачищата създава проблеми при
тяхното прогнозиране, а така също и проектирането на адекватни укрепителни
съоръжения. Едно обобщение на причините за възникване на свлачищата е дадено на
Фиг.59.
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Фиг.59. Причини за възникване на свлачищата

Много от свлачищата у нас в последните години, са активизирани в резултат от
въздействието на комплекс от човешки и природни фактори.

Пример за това е активизирането на свлачищата по Черноморското крайбрежие в
района на плаж “Кабакум” северно от гр.Варна между курортните комплекси “Св. Св.
Константин и Елена“ и “Златни пясъци”.

Този район се характеризира със сложни инженерно-геоложки и хидрогеоложки
процеси. При направените проучвания се констатира, че древните свлачищни процеси
са условно стабилизирани, но периодично в последните 10-15 години се активизират
съвременни локални свлачища. През м.Март 1997г. се активизира свлачището в района
на крайбрежния плаж “Кабакум”, което до средата на м.Април довежда до разрушения
с катастрофални размери. Разрушени са големи участъци на пътното платно на пътя
Варна – Златни Пясъци, етернитовия тръбопровод в този участък, канализацията и
всички съществуващи в района на свлачището паянтови и масивни сгради – общо 65
броя.

Свлачището в района на плаж “Кабакум” е характеризирано като консеквентно с
фиксирани плъзгателни повърхнини и е с максимална дълбочина 19m в централната
част на свлачището, която в десния край намалява под 8m от терена. Размерите на
активното свлачище (1997 – 1998) достигат до 260m дължина (по посока на движението
на земните маси ) и около 400m широчина.

Литоложкият профил в района се характеризира с редуващи се разнородни
почвени разновидности, представени от скални блокове, глинести пясъци, песъчливи
глини и глини. Характерно за глините, които формират плъзгателната повърхнина са
ниските стойности на якостните характеристики и промяна на консистенцията при
изменение на водното съдържание.

Геодезическите наблюдения започнали през май 1997 констатират, че до края на
август 1998г. скоростите на движението на земните маси достигат 80-110mm/d. След
изграждане на някои аварийни отводнителни съоръжения (дренажни ребра), скоростите
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на движенията на земните маси намаляват до 3-5mm/d. Констатира се, че макар и по-
бавни свлачищни движения продължават.

Разработен е проект за укрепване на свлачището, който включват укрепителни
съоръжения както следва:

 Дренажни ребра, достигащи под плъзгателната повърхнина.
 Единични сондажни пилоти с голям диаметър.
 Полунапрегнати анкери.
 Единични анкерирани сондажни пилоти с ростверк.
 Два реда пилоти с ростверк и подпорна стена.
 Анкерирана система от два реда пилоти с ростверк и подпорна стена.
 Носеща шлицова стена.
 Шахта от носещи анкерирани шлицови стени с хоризонтални дренажи в

основата.

Проектът, разработен от “Геозащита – Варна” е приет и е предложен за
изпълнение.

11.4. Заздравяване и конструктивно укрепяване на свлачища.

Изборът на проектното решение за заздравяване и укрепване на свлачища се
извършва чрез вариантно проучване на конструктивното решение и на възможностите
за изпълнение. Заздравяването на свлачищата включва мерки за подобряване на
силовото съотношение в масива, насочени към увеличаване на съпротивителните или
задържащите свличането сили. Укрепяването на свлачищата цели чрез външни силови
въздействия да се осигури необходимата степен на сигурност.

Възможни са много строителни и превантивни мерки, които да осигурят
стабилитета на едно свлачище. От съществено значение са превантивните мерки, а така
също конструктивни мерки с цел намаляване на активните свлачищни сили;
увеличаване на съпротивителните сили на масива.

Превантивни мерки. По принцип, строителството в слаби и неустойчиви терени
създава проблеми както на проектантите, така и на строителите. С оглед на това,
основната превантивна мярка е да се проучи възможността за промяна на строителната
площадка или корекции в транспортните трасета, чрез което да се избегне районът на
свлачището.

На второ място, може да се разгледа възможността за подмяна на част от почвите
или въобще изземване и замяната им с подходящи за целта друг вид почви.
Като трета кардинална мярка може да се възприеме решение за премостване на
свлачището. При тесни и дълбоки свлачища или при сравнително плитки, но големи
свлачища, може да се предвиди мостово съоръжение. Възможно е въобще да се
“прескочи” свлачището (при тесни свлачища) или мостът да стъпи в самото свлачище
(при плитки свлачища). Тогава опорите (стълбовете) на моста външно се изолират или
якостно осигуряват срещу свлачищни сили.

Намаляването на активните свлачищни сили може да се постигне чрез действия,
които не изискват специални конструкции и могат да се прилагат самостоятелно или в
комбинация.
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Преоткосиране на свлачища. Свлачищните сили са се активират основно от
силите на теглото на части от масива и зависят от тяхната големина и наличието на
вода. По-тази причина, най-естественият подход е да се отнемат части от свлачището за
да се постигне в крайна сметка увеличаване степента на сигурност.

Фиг.60. Мерки за заздравяване на свлачища.
а.-преоткосиране; б.-повърхностно отводняване; в.-дълбочинно отводняване.

Ефектът от преоткосирането, или от преразпределието на маси по свлачището, е
чувствителен. Естествено е (фиг.60а) да се отнемат почвени маси там, където се
формират относително най-големи активно действуващи сили. Това са местата, където
наклонът на плъзгателната повърхнина е най-голям. И обратното, да се депонират
почвени маси в зоните на свлачището, където плъзгателната повърхнина е най-
полегата. Това преразпределение на масите неминуемо води и до силово
преразпределение, блгопрятствуващо устойчивостта.

Повърхностно дрениране. Счита се, че повърхностното дрениране е най-
ефективното строително мероприятие за заздравяване на свлачища. При правилно и
точно изпълнение на дренажите, може с малко средства да се постигне значителен
укрепителен ефект. При значително намаляване на притока на повърхностни води в
дълбочина на масива, ще се намали влажността на почвите, което води до намаляване
на обемното тегло и от там на свлачищните сили въобще. Едновременно с това, при
дренирането намалява филтрацията, което може да сведе до минимум натоварването от
хидродинамичен натиск.

Отводнителните канавки и повърхностните дренажи се разполагат напречно на
склона, обединяват се в дренажно-отводнителни системи (фиг.60.б), които отвеждат
събраните води извън района на потенциалното или реалното свлачище. Системите за
повърхностно дрениране се комбинират с частични или цялостни покрития и винаги
със залесяване на склона.

Подземно дрениране. Представлява системи от дълбоки вертикални и
хоризонтални дренажи (фиг.60в), целящи бързо поемане и отвеждане на попадналата в
масива вода, а така също ефективно дълбочинно дрениране на масива.
Стабилизиращият ефект е подобен на този на повърхностното дрениране, но освен това
дълбочинните дренажи променят посоката на филтрационните потоци и съответно
намаляват натоварването от хидродинамичен натиск.

Вертикалните и хоризонталните дренажи представляват сондажни отвори,
запълнени с дрениращ материал (чакъл, едър пясък), с или без монтирани в тях



203
Приложна геомеханика

Автор: Проф. д-р инж. Трифон Германов

перфорирани тръби. Вертикалните дренажи могат да бъдат изпълнени и като сондажни
кладенци с възможност за водочерпене, а хоризонталните дренажи - като галерии.
Наклонът на хоризонталните дренажи е 5 - 10%.

На фиг.61 е направено едно обобщено представяне на система от дренажи, с цел
заздравяване на свлачищата.

Фиг. 61. Дренажна система за заздравяване на свлачище.

Увеличаването на задържащите съпротивителни сили на свлачищата може да се
постигне чрез затежняване на свлачището, или чрез подобряване якостните свойства на
почвите в масива.

Направата на контрафорсни или затежняващи насипи, може да се извърши чрез
изпълнението на профилирани насипи от дисперсни почви или скален материал,
депонирани в основата (езика) на свлачището. Чрез собственото си тегло (фиг.71а)
насипите създават съпротивителни сили, а при условие, че пресичат плъзгателната
равнина, те играят ролята на подпорно съоръжение. Този начин, обикновено се прилага
съвместно с преоткосиране на свлачища.

Друг метод за увеличаване на съпротивителната способност на масива е
заздравяване на почвите. Заздравяване на почвата в зоната на плъзгателната
повърхнина води до подобряване (увеличаване) якостните параметри на почвата. Могат
да се използват следните традиционни строителни мерки за заздравяване на слаби
почви въобще:

Дрениране на почвата. Както бе посочено, дренирането въобще има ефект на
осушаване, т.е. намаляване на водното съдържание, което от своя страна води до
увеличаване на ъгъла на вътрешно триене и кохезията.

Химическа обработка. Представлява химическо третиране на зоната на плъзгане
с химикали, които целят заздравяване почвата. Химикалите се избират в зависимост от
вида, минералния състав и плътността на почвата.
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Инжектиране на циментови, варови или други разтвори. Тези мерки се прилагат
масово при свлачища в скални терени и частично - при земи масиви. Инжектирането
може да се извърши и с битумни смеси.

Електроосмотично заздравяване. Това е начин за осушаване на почвата по
осмотичен път. Представлява система от забити в почвата електроди и при създаване на
потенциална разлика, почвената вода започва да филтрира към анодите. Последните са
обединени в групи с възможност за изпомпване на филтриращата вода.

Термично заздравяване. Чрез топлинни въздействия посредством сондажи, в
определени зони почвата се осушава (дори изпича), което значително подобрява
якостните свойства на масива.

Посочените методи в практиката обикновено се прилагат комбинирано, за
което е необходимо да се сравнят различни вариантни решения.

Конструктивно укрепяване на свлачища.
Съвременната строителната техника позволява да се проектират и изграждат

сложни съоръжения за укрепване на свлачищата. Като конструктивни решения
могат да бъдат използувани:

Фиг.62. Укрепване на свлачище с подпорни стени

Подпиране на свлачища. Подпирането може да се осъществи по най-различни
начини. Най-стар подход е подпирането с тежки подпорни стени. Те задължително
трябва да пресичат плъзгателната повърхнина, да поемат силата от свлачищния натиск
и да я предадат на здравата основа, под плъзгателната повърхнина. (фиг.62).

Укрепяване с анкери. Анкерите са линейни силови елементи, работещи на опън.
Представляват стоманени пръти или въжета, закотвени в инжектиран с циментов
разтвор почвен или в скален сондаж. Анкерите поемат или предават големи сили (1000
kN и повече) и са универсално средство за укрепване.
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Групата анкери (фиг.63) укрепваща свлачището, поема неуравновесеното
натоварване от масива или свлачищната сила. Когато анкерите са напрегнати с
определена сила, тяхното действие при изследване на устойчивостта се замества с тези
външни сили. Анкерите се разпределят по редове, в мрежа или шахматно по фронта на
свлачището.

Фиг.63. Укрепване с анкери Фиг.64. Укрепване с анкерирани
стени

Укрепяване с пилоти. Пилотите представляват забити или излети в почвата
вертикални или под наклон стоманобетонови тела. Те могат да поемат значителни
срязващи сили или огъващи моменти.

За укрепяване се използуват изливни пилоти с диаметри 60-90-120cm. Разполагат
се на различни нива в свлачището (фиг.65,66), а при повече редове и шахматно.
Обединяват се със стоманобетонова плоча или се оставят да работят самостоятелно.
Пилотите поемат преди всичко срязващи сили.

Комбинираните конструкции пилоти и анкери са много ефективни методи за
укрепване на свлачищата.

Фиг.65. Укрепване с единичен пилот Фиг.66. Комбинирано укрепване с
анкери и пилоти

Укрепяване с шлицови стени. Този вид стени имат високи укрепителни
възможности. Това са излети в почвата стени (фиг.70), които имат правоъгълна форма и
са с дебелина 40-60-120cm. Дължината им е минимум 220 - 250cm и достигат
дълбочини до 30m и повече. За да се прояви укрепителното действие е необходимо
шлицовата стена да бъде достатъчно закотвена в здрава основа.
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Както пилотите, така и шлицовите стени работят основно на срязване.
Комбинират се с анкери или се изграждат като самостоятелни дюбелни елементи
(фиг.68,69).

Фиг.67. Укрепване с пилотна конструкция

Фиг.68. Пилотна конструкция и анкери.

Фиг.69. Комбинирана укрепителна Фиг.70. Укрепване с шлицови стени
конструкция.



207
Приложна геомеханика

Автор: Проф. д-р инж. Трифон Германов

Фиг.71. Комбинирана пилотна конструкция с анкери

Фиг.72. Укрепване с кладенци

Кладенци. Кладенците са корави конструктивни елементи с плътно кръгло или
пръстеновидно сечение (фиг.72). Изпълняват се по различни технологии и имат много
високи укрепителни възможности. Работят основно на срязване и успешно се
комбинират с анкери.

Изложените в т.11 въпроси свързани със свлачищата и противосвлачищните
конструкции дават само най-обща представа за проблема. Тук не се засягат въпросите
свързани с изследване устойчивостта на склоновете и откосите, определянето на
усилията в свлачищата, а така също оразмеряването на укрепителните конструкции.
Тези въпроси са разгледани детайлно в специализираната литература [1,5,29,74].
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