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Становище
От проф. д-р инж. Трифон Славчов Германов,
строителен инженер, професор по специалност

“Земна основа фундаменти и подземно строителство”, член на научно
жури съгласно Заповед No 399/03.06.2011.

ОТНОСНО: Дисертационен труд на тема „Изследване на почвените
свойства за определяне на параметрите на взаимодействие на
вкопани тръбопроводи с почвени масивни”, представен от инж.
Мирослав Георгиев Тодоров, гл. асистент в УАСГ, за получаване на
образователната и научна степен „доктор” по научната
специалност 02.15.03 “Земна основа фундаменти и подземно
строителство”..

Гл. ас. инж. Мирослав Тодоров е завършил УАСГ през 1995 год.,
специалност ПГС - конструкции. След двугодишна работа в EQE-Bulgaria,
постъпва като редовен докторант (аспирант) в катедра Геотехника. След
изтичане срока за редовна докторантура през 1997г. е отчислен с право на
защита. След това, чрез конкурс постъпва в катедрата като асистент. От 2000г. е
избран за главен асистент.

Строителството на подземни съоръжения в застроени територии и райони
с активна сеизмичност обуславя актуалността на темата на дисертационната
работа.

Чрез подробно изучаване на 99 публикации, от които преобладаващата
част са на английски език (78 броя), авторът прави задълбочен анализ на
експерименталните и теоретичните методи за изследване на взаимодействието
на подземни съоръжения в райони с активна сеизмичност.

Представеният за обсъждане в журито дисертационен труд отразява
резултатите от експериментални изследвания и анализи свързани със
съвместната работа на тръбопроводни системи с почвената среда.

Дисертационният труд е оформен в четири глави, от които 159 страници
формат А4, 82 фигури и 21 таблици. Авторът посочва три публикации по
темата на дисертацията.

Дисертационният труд е структуриран в четири глави:

I. Основни въпроси на взаимодействието на тръбопроводните
системи с почвената среда.
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II. Лабораторни изследвания .

III. Числови анализи на взаимодействието на вкопани тръбопроводи с
почвен масив.

IV. Приложение на моделите на взаимодействието на вкопана тръба с
почвен масив.

Текстът във всички глави е представен на високо професионално ниво, с
необходимата задълбоченост и съответните детайли. Авторът демонстрира
задълбочени познания в областта на земната механика и фундиране и
поведението на почвите при динамични въздействия.

Като научен ръководител на инж. Мирослав Тодоров имах възможност да
констатирам, че той проявява изключително трудолюбие и владеене до
съвършенство на редица програмни продукти в областта на геотехниката и
строителното инженерство като: Excel, Project, Corel Draw, Auto CAD
12,13,14,2000,2004, SAP 90, SAP 2000, Plaxis, DC Software, Slope stability и други.

От анализа на проблемите на взаимодействие на вкопаните
тръбопроводни системи със земната основа, авторът констатира, че почвата
проявява еласто-пластични свойства при деформации  >10-5(10-4). Освен това,
констатира се, че намирането на единен модел на многофазна почва отразяващ
комплекса от физични и механични показатели на почвата е невъзможно.

Разгледаните почвени модели могат да се използват като подход за
определяне на поведението на почвата, като се отразява промяната на свойствата
(параметрите на модела) на почвата във функция на големината на
деформациите и във времето.

В дисертацията основно са разгледани земетресенията като най-големия
източник на динамични товари за почвения масив, сградите, подземните
строителни или комуникационни конструкции.

За решаване на проблемите свързани с взаимодействието на
тръбопроводните системи с почвения масив, докторантът си поставя следните
задачи:
 Запознаване с текущите решения и търсенето на контактен модел за

изследване на поведението на вкопаната тръбна система;
 Изследване на достатъчен обем свойства на строителни почвени

разновидности за определяне на поведението на почвата при статични и
динамични натоварвания като получените параметри се обвързват с
големината на деформациите;

 Анализ и сравнение на резултатите чрез използване на известни
нормативни и почвени модели за описание на напрегнатото и
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деформирано състояние на почвата при взаимодействие със тръбната
система.

 Създаване на динамични модели за изследване на взаимодействието.

За постигане на поставените основни задачи докторантът създава
модифицирана конструкция на апарат за триосово изпитване с прилагане на
циклични тангенциални напрежения върху цилиндрични почвени образци. С
получените резултати са изчислени динамичните характеристики, а получените
параметри са използвани за анализ на съвместната работа тръбната система с
почвения масив.

Това дава основание да бъдат формулирани няколко научно-приложни
приноса на настоящата работа, които ние подкрепяме.

На първо място е конструирането на апарат за изследване на свойствата
на почвите в условия на триосово напрегнато състояние, който позволява
определянето на необходимия брой параметри за дефиниране на почвени модели
при динамични натоварвания.

 Изследвани и анализирани са свойствата на глинести материали в
ненарушено състояние и е изследвана промяната на свойствата при
стандартни триосови (ососиметрични) условия и такива, получени след
прилагане на допълнителни циклични натоварвания;

 Показани са условия за практическо прилагане на моделите „Mohr-
Coulomb” и “Hardening Soil Model”, които отчитат еласто-пластичната
работа на почвата в дограничен и граничен стадий при циклични
натоварвания с цел определяне на дискретните елементи на
взаимодействието;

 Чрез решението на последната задача (модели на тръбната система) е
разработен алгоритъм за анализ на системата тръба-почва, като се
използват предлагани в работата зависимости за определяне на
параметрите на взаимодействие.

В глава четвърта е използван подход за определяне на контактните
параметри при два вида модели на взаимодействие. Чрез тези модели и
изследването им е достигнато до разпределението на усилията в тръбния
елемент. Всичко това представя в завършен вид процеса на изследване на
вкопана тръбопроводна система.

На базата на проучването на дисертационния труд, в съответствие с чл.
8(3) от Закона за развитие на научния състав в Република България, могат да се
направят следните изводи:

 Представеният дисертационен труд показва, че дисертантът
притежава задълбочени теоретични знания по научната
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специалност „Земна основа, фундаменти и подземно строителство” и
може да извършва самостоятелни научни изследвания.

 Разработването на специална методика и апаратура за провеждане на
експериментални изследвания, свързани с определянето на почвените
параметри при сеизмични въздействия, представлява определен
научно-приложен принос в областта на земната механика и
фундирането.

 Дисертационният труд е представен в съответствие с изискванията на
чл.27(2) на Правилника за прилагане на Закона за развитие на научния
състав в Република България.

 Получените резултати от изчисленията, използвайки различни
програмни продукти за определянето на взаимодействието на тръбната
система с почвената среда, могат да бъдат използвани в проектантската
практика при оразмеряването на подземни съоръжения.

 Авторефератът правилно отразява съдържанието на дисертационния
труд.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Представеният дисертационен труд на гл. ас. инж. Мирослав Георгиев
Тодоров отразява резултатите от научно-приложни изследвания върху
проблемите свързани с изследване взаимодействието на вкопани тръбопроводни
системи с почвения масив.

Намирам, че дисертационния труд отговаря на изискванията на чл. 27 от
Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в
Република България и предлагам научното жури да присъди на инж. Мирослав
Георгиев Тодоров образователната и научна степен доктор по научната
специалност 02.15.03. Земна основа, фундиране и подземно строителство.

08.Юли.2011г. РЕЦЕНЗЕНТ:

София (проф. д-р инж. Т. Германов)


