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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Водата освен като химично съединение, е и един от основните фактори за 

съществуването и поддържането на живота на планетата. Ние дотолкова сме зависими от 

нея, че дори при изследването на Вселената търсим космически тела с наличие на вода като 

евентуално място за съществуването на други извънземни форми на живот. 

Наличието на водни ресурси е било основен фактор при избора на местоположение за 

заселването на народи и развитието на цивилизации. Типичен пример за това е люлката на 

цивилизациите „Месопотамия”, която се е намирала между реките Тигър и Ефрат. И сега ако 

погледне човек, ще види, че една голяма част от населените места в света са разположени 

до някакъв водоизточник, било то река, море или океан. 

От целенасоченото използване на водата датиращо от няколко века преди Христа, 

съществува непрестанен стремеж това да става все по-рационално и по-пълноценно. Така с 

развитието на цивилизацията и с нарастващите нужди от вода са възникнали и язовирните 

стени – съоръжения, служещи за регулиране на речния отток и за акумулиране на големи 

обеми вода.  

Освен че са средство за регулирането на речния отток с цел по-пълноценното му 

използване, язовирните стени са и потенциално опасни съоръжения, чието евентуално 

разрушение може да доведе до значителни материални и човешки загуби. За да се 

предотвратят такива ситуации, човек се стреми непрестанно да усъвършенства методите за 

тяхното проектиране, технологията им на изграждане и мониторинга по време на 

експлоатация, като анализира внимателно случващите се процеси и явления и техния принос 

за общото поведение на конкретната стена. 

В тази връзка, в дисертационния труд са разгледани някои фактори, влияещи върху 

напрегнатото и деформирано състояние на каменно-насипни язовирни стени с централен 

противофилтрационен елемент (глинено ядро). Приоритетно е акцентирано върху влиянието 

на формата и вида на речната долина, като за целта са направени съпоставки между 

напреженията и деформациите получени при двумерно и тримерно числено моделиране на 

насипни стени при различни очертания на бреговете на речната долина. 

Получените изводи от дисертацията са потвърдени чрез съпоставяне на резултатите от 

численото 3D моделиране с резултатите от мониторинга за четиридесет годишния период на 

експлоатация на каменно-насипна язовирна стена „Камчия”.   

II. ОБЩА ЧАСТ 

ГЛАВА 1. ОБЩО ВЪРХУ НАПРЕГНАТОТО И ДЕФОРМИРАНО СЪСТОЯНИЕ НА 

НАСИПНИ ЯЗОВИРНИ СТЕНИ 

1.1 ФАКТОРИ ВЛИЯЕЩИ НА НАПРЕГНАТОТО И ДЕФОРМИРАНО СЪСТОЯНИЕ НА 

НАСИПНИ ЯЗОВИРНИ СТЕНИ. 
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В последните десетилетия са добили популярност различни числени методи, с които 

хидроинженерството се стреми да обхване по-голям кръг от фактори, по-голям кръг от 

проблеми, повече изчислителни случаи, като по този начин се доближава максимално до 

действителните условия в природата. Не трябва да се забравя и развитието на 

механизацията, технологиите и новите материали, използвани и прилагани успешно при 

различни хидротехнически обекти. 

Когато говорим за напрегнато и деформирано състояние на насипни язовирни стени, е 

необходимо да се разгледат факторите, които влияят на това. С диаграмата на фиг. 1 е 

направен опит от автора за обобщаване на многогодишния световен опит до момента (без 

претенции за изчерпателност) по отношение на добре познатите и не дотолкова изучени 

фактори, влияещи върху НДС на насипни стени. 

Началното напрегнато и деформирано състояние (НДС) на масива, в който ще се 

изгражда бъдеща язовирна стена, е първият от факторите, който трябва да се вземе под 

внимание при изследването на една насипна стена. Винаги преди изграждането на дадено 

съоръжение обикновено се налага изкопаване и подравняване на основата, което води до 

разтоварване на част от масива и преразпределяне на напреженията в него. С възникването 

и използването на различни програми базирани на числени методи първоначално този факт 

не е бил отчитан. Сега, с развитието на науката и възможностите на изчислителната техника 

този фактор може да бъде взет под внимание в значителен брой от сериозните програмни 

пакети за числен анализ на подобни съоръжения. 

Аналогичен е случаят с темповете на строителство. Първоначално се е разглеждала 

стената в пълната и височина, т.е. тя е изградена мигновено. От няколко десетилетия насам 

благодарение на изключително бързо нарастващата компютърна мощ са на разположение 

напреднали софтуерни продукти за инженерен и научен анализ. Вече могат да бъдат 

симулирани различни темпове (етапи) на строителство, като бъдат отчитани както 

дебелината на полаганите пластове, така и изменението им във времето. 

Геоложката основа е следващият фактор, влияещ на НДС на системата „стена-основа“. 

Освен по своя вид (скална, полускална или нескална), обуславящ и различна 

деформируемост, тя може да се характеризира и с различна степен на напуканост, 

напластявания или наличие на тектонски разломи, които водят до проява на анизотропни 

свойства. 

От съществено значение за НДС е и геометрията на напречният профил на стената. 

Откосните отношения и наличието на берми по откосите формират площта, върху която ще 

се преразпредели натоварването в основата. Зонирането на материалите в напречния 

профил на стената, отношението на техните физико-механични характеристики, наличието на 

противофилтрационен елемент и неговото местоположение в тялото, са част от факторите, 

които могат да доведат до поява на пукнатини, на пластични зони, до преразпределяне на 

напреженията в системата „стена-основа“, до суфозия която от своя страна може да 

провокира значителни деформации или дори разрушение на стената. Появата на такива 
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неблагоприятни процеси и явления, често може да се елиминира с подходящо подбрани по 

вид и характеристики материали и тяхното правилно подреждане в тялото на стената. 

 

 

Фиг. 1. Фактори, влияещи на напрегнатото и деформирано състояние на яз стени 

НДС на
насипна стена

Начално НДС на 
масива

НДС на основата преди изкопни и 
подравнителни работи

НДС на основата
след изкопни и подравнителни работ

Геоложка основа

Вид на основата
(скална, полускална, нескална)

Физико-механични характеристики
на породите в масива

Анизотропия, тектонски зони, 
деформируемост и т.н.

Геометрия на 
профила

Височина, откосни отношения,
берми и т.н.

Разположение на различните мат-ли 
в напречния профил на стената

Материални 
характеристики 

на насипа

Видове материали използвани за насип

Физико-механични характеристики
на материалите

Темпове на 
строителство

Последователност на полагането
на пластове

Дебелина на пластовете

Време на полагане на следващите 
пластове

Динамика на 
водното ниво

Първоначално завиряване

Изменение на ВН в язовира
(ходограф на ВН)

Речната долина

Форма на речната долина
(тясна , широка)

Симетричност на скатовете

Грапавина на скатовете
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Влиянието на динамиката (изменението) на водното ниво в язовира може да се раздели 

условно на два етапа. Първият етап е при първоначалното завиряване на язовира. През този 

етап се наблюдават значителни деформации на насипа, дължащи се на сравнително бързото 

повишение на водното ниво, което води до увеличаване на натоварването, промяна на 

теглото и водното съдържание на материалите според пропускливостта им. Вторият етап се 

характеризира с относително по-малки и циклични колебания на деформациите на насипа, 

които са във взаимна връзка с колебанията на водните нива в язовира.  

Доколко и какво влияние върху НДС на насипни стени оказва речната долина с нейната 

форма, вид и грапавина на бреговете е сравнително малко и не напълно изучен фактор, 

който е обект на настоящата дисертация. 

1.2 АКТУАЛНОСТ НА ПРОБЛЕМА 

Каменно-насипните язовирни стени като едни от най-старите и най-разпространени 

хидротехнически съоръжения дължат това свое място в хидротехническата практика  

благодарение на редица свои предимства. 

Това е довело до значителен ръст на стените от този тип построени през последните 

десетилетия на миналия век. Дотогава в тесни речни долини са се изграждали предимно 

дъгови язовирни стени. Това разбира се е било обяснимо с факта, че обемите на стените 

били минимални благодарение на сводовия ефект, който притежават те и предават по-голяма 

част от натоварването в скалните брегове и основа. Нерядко обаче били налице и геоложки 

„изненади”, които налагали по-дълбоки изкопи, значителни укрепителни мероприятия, анкери 

и т.н. Това често оскъпявало строителството и понякога изисквало преразглеждане на 

вариантите за дъгови стени. Очевидно е, че представените по-горе причини и част от 

предимствата на насипните язовирни стени са допринесли за факта, те също да се прилагат 

в тесни речни долини. Основното предимство на този тип стени в сравнение с дъговите е 

приблизително 10 пъти по-голяма маса, която позволява по-равномерното преразпределяне 

на натоварването от водата към основата на по-големи площи както и стабилизирането на 

скатовете. 

Според J. Sherard и др. (1963г.) изграждането на насипни стени в тесни речни долини би 

довело до евентуални проблеми и използването на специални мероприятия само в 

технологията на полагането на материалите. Що се отнася до сигурността на откосите на 

насипа, то по-стръмните скални брегове биха увеличили тази сигурност срещу обрушване 

поради задържащото действие на скатовете на долината. Истинността на тези 

предположения и влиянието на 3D ефекти в насипни язовирни стени по отношение на по-

голяма стабилност и безопасност се дискутират още през 1967г. от R. Marsal. Там той също е 

предложил и числено доказателство за 148-метровата язовирна стена El Infiernillo в Мексико. 

Тъй като 3D изчисления с прости конститутивни закони става възможно преди няколко 

десетилетия, G. Lefebvre за първи път с  изчисление доказва триизмерните ефекти в 

симетрични V-образни долини и показва, че трансфери на натоварването са настъпили както 

в напречното сечение на язовирната стена, така и надлъжно по оста и’. 
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Въпреки ранният етап в който се е мислело по тези въпроси, практическото им 

реализиране чрез числено 3D моделиране от по-широк кръг инженери е възможно 

сравнително отскоро. Разбира се би било погрешно да се мисли, че цифровите модели нямат 

ограничения и недостатъци. 

Стъпвайки на познанията в геотехническото инженерство и възможностите на 

изчислителната техника на настоящия етап, едно допълнително изследване на тримерното 

напрегнато и деформирано състояние на насипни стени и проучване на слабо изучени 

фактори на влияние, като формата на бреговете на речната долина, биха били само от полза 

както при проектирането на нови, така и при анализа на съществуващи язовирни стени. 

България винаги е разполагала и разполага с едни от най-качествените инженери в 

областта на хидротехническото инженерството. Доказателство за това са изградените и 

поддържани в много добро състояние (особено големите и отговорни) язовирни стени. 

Развитието на хидротехниката у нас се дължи на няколко фактора. Българските 

хидроинженери са любознателни и отговорни хора, за които е характерен стремежа да са 

винаги в крак със световните тенденции, както в областта на проучването и внедряването на 

нови техники и технологии, така и в областта на използването на съвременни методи за 

проектиране и анализ на вече изградени обекти. И тъй като в тази дисертация се третира 

въпросът с приложението на численото моделиране в нашата практика, то приведените 

примери са само в тази област. 

В чисто практически аспект, на малкото останали бивши проектантски организации (сега 

частни фирми) и на новосъздадени и работещи в това направление сериозни фирми доста 

често се налага да използват числени методи в проектирането. 

Фирма „Свеко Енергопроект” АД като дългогодишен представител на проектантския 

сектор, почти ежедневно използва в своята работа програми, базирани на числените методи. 

И това е така, защото в нейните активи влизат редица проекти за големи, скъпи и отговорни 

хидротехнически съоръжения както у нас, така и в чужбина. Към тях могат да се причислят и 

последните по-значителни хидротехнически обекти като „Цанков камък”, вариантните 

разработки за каскадата Горна Арда и проекта за довършване на язовирна стена 

„Пловдивци”. 

Освен за новопроектиращи се съоръжения, числени методи се използват при оценка и 

анализ на съществуващи язовирни стени, хвостохранилища, сгуроотвали, депа за твърди 

битови отпадъци и др. Пример в това отношение може да се даде с анализа на поведението 

на язовирна стена „Белмекен”, разработен от колектив към Риск Инженеринг АД, анализ на 

поведението на скалния масив при каверната на ПАВЕЦ „Чаира” (разработен от колектив на 

катедра Хидротехника) и др. 

Наред с чисто проектантските задачи в страната ни се работи и в сферата на научната 

област. За това свидетелстват редица публикации и научни статии от български специалисти, 

които в една или друга степен използват в работата си предимствата на компютърното 

моделиране. Трябва да се отбележи фактът, че към Института по водни проблеми към 
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Българска Академия на Науките (БАН) е разработен пакет от програми ATLAS. В него, 

опирайки се на теория на еластичността и вискозната пластичност, са развити математически 

модел, алгоритъм и пакет програми за PC, с помощта на които може да се анализира 

тримерното НДС на масивни хидротехнически съоръжения в линейна и нелинейна връзка 

между напреженията и деформациите. 

За да продължат тези добри традиции в нашата практика е необходимо да бъдат 

обучавани надеждни кадри още от студентските аудитории. Като елемент от това обучение се 

явяват познанията по числено моделиране на различни типове стени и изучаването на 

различни процеси и явления, протичащи в тях и в основата. Основна роля в тази област има 

катедра „Хидротехника” към „Хидротехнически факултет” на УАСГ. 

1.3 НАСОКИ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ДИСЕРТАЦИЯТА 

Численото моделиране в областта на практиката е сравнително нов подход в нашето 

хидротехническо инженерство и следователно е налице липса на достатъчно разбиране за 

това, какво е числено моделиране, как трябва да се подхожда при моделирането и какво да 

очакваме от него. Разбира се, могат да се изтъкнат причини от обективен и субективен 

характер за това. Една от основните причини е липсата през последните години на 

достатъчно обекти в сектора хидротехника.  Не трябва да се пренебрегва и финансовата 

страна на проблема, изразяваща се в относително високата цена на предлаганите софтуерни 

пакети за решаването на различни задачи в областта на хидротехническото и 

геотехническото строителство. Това в никакъв случай не трябва да бъде причина за застой в 

развитието на науката и практиката в този важен отрасъл, без който е невъзможно 

икономическо развитие. Язовири са съществували от хилядолетия и ще продължат да 

съществуват, за да служат на човечеството. Построените язовирни стени, а и бъдещите 

такива, трябва да бъдат експлоатирани разумно и сигурно. 

В хидротехническата инженерна практика при определяне на напрегнатото и 

деформирано състояние на насипни стени често се прилага двумерната задача за най-

високия профил на стената като по този начин не се отчитат действителните условия 

(пространствения ефект) на работа на материалите в тялото и’. 

В настоящата дисертация се разглеждат факторите, които влияят върху напрегнатото и 

деформирано състояние на насипни язовирни стени (НЯС), като се акцентира доколко и какво 

влияние оказват формата и вида на бреговете на речната долина. За да се облекчат 

числените модели и намали необходимата физическа памет за тях, някои от гореспоменатите 

фактори като начално напрегнато и деформирано състояние на масива, етапност на 

изграждане на насипа, анизотропия и др. не са заложени в изчислителните модели. 

Стъпвайки на теорията на еластичността и на вискозната пластичност е отчетено 

механичното поведение на насипа в язовирната стена и скалния масив при статични 

натоварвания. Основна цел на дисертацията е да се направи съпоставка между 

напреженията и деформациите, получени при двумерно и тримерно числено моделиране на 

насипни стени с различно очертание на бреговете на речната долина.  
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ГЛАВА 2. ОБЗОР НА ЛИТЕРАТУРНИТЕ ИЗТОЧНИЦИ ТРЕТИРАЩИ ТЕМАТА. 

КРИТИЧЕН АНАЛИЗ. ИЗВОДИ 

2.1 ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОВЕДЕНИЕ НА ПОЧВИТЕ. ВИДОВЕ ПОЧВЕНИ МОДЕЛИ 

В сравнение с други строителни материали като например стоманата, естествените 

конструктивни материали каквито са почвите, се деформират по твърде разнообразни и по–

сложни начини. 

Това им качество е следствие на проявата на редица свойства като: пластичност, 

вискозност, дилатансия, реология и др. Различната степен на проявление се дължи на други 

техни физико-механични свойства (анизотропия, плътност, водно съдържание, степен на 

водонасищане, условия на дрениране и нива на натоварване) и такива дължащи се на 

тяхната структура (зърнометричен състав, минерален състав, форма на зърната, 

еднородност). 

Тъй като почвеното поведение е сложен въпрос и не е възможно да бъдат обхванати 

всички негови аспекти, в настоящия труд се обсъждат само най-важните въпроси, касаещи 

деформационните свойства на почвите. Това са въпросите, имащи отношение към 

напрегнатото и деформирано състояние на язовирни стени. Целта е да се обобщят най-

важните характеристики на поведението на почвата, което се наблюдава в лабораторни 

условия. 

В настоящата глава са описани различни конститутивни модели. Включени са само най-

често използвани модели в практиката, които са били и все още са използвани за описване 

поведението на почвата. Въпреки това, преди навлизане в сложната теория на тези 

математически модели, трябва да се отбележи, че е важно да се отчитат реални почви и 

идентифицират най-важните аспекти на поведението им. 

Теорията на крайните елементи (КЕ) приема поведението на материалите да бъде 

линейно еластично. За съжаление обаче истинските почви не се държат по такъв идеален и 

прост начин. Ако това беше така, никога нямаше да се появяват разрушения и по всяка 

вероятност нямаше да има нужда от геотехнически (в частност хидротехнически) инженери. 

Реалното почвено поведение е силно нелинейно по отношение както на якост, така и на 

устойчивост, които са в зависимост от напреженията и нивата на деформациите. В тази 

връзка, за да се направят по-реалистични прогнози за практически геотехнически проблеми, е 

необходимо използването на по-сложни конститутивни модели. Поради сложността на 

реалното почвено поведение един конститутивен модел, който може да опише всички аспекти 

на поведение с разумен брой на входните параметри, все още не съществува. Следователно 

има много модели, всеки от които има своите силни и слаби страни. 

След направения литературен обзор, в дисертацията са коментирани следните 

конститутивни модели, описващи сложното почвено поведение: 

 Еластично поведение 
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o Линейно изотропна еластичност 

o Линейно анизотропна еластичност 

o Нелинейна  еластичност – включваща: Би – линеен модел, K – G модел, 

Хиперболичен модел (Duncan и Chang) 

 Еласто-пластично поведение 

o Едноосно поведение на линейно–еластичен идеално пластичен  

материал 

o Едноосно поведение на линейно–еластичен линейно уякчаващ се пластичен 

материал 

o Едноосно поведение на линейно–еластичен нелинейно уякчаващ се пластичен 

материал 

o Едноосно поведение на нелинейно еласто – пластичен материал 

o Едноосно поведение на линейно–еластичен деформационно отслабващ идеално 

пластичен материал 

Съществуват и други модели, описващи пластичното поведение на почвите като: твърда 

идеално пластична среда, твърдо пластична среда с линейно уякчаване над границата на 

пластичност, твърдо пластична среда с нелинейно уякчаване над границата на пластичност и 

др. Поради значителният им брой и естеството на настоящата тема тук са цитирани само 

някои от най-основните почвени модели, които са намерили широко приложение в 

геотехническата практика. 

2.2 КРИТЕРИИ ЗА ЯКОСТ. УСЛОВИЯ НА ПЛАСТИЧНОСТ 

За почвените масиви, които се характеризират предимно с нелинейно, еласто-пластично 

деформиране, от изключителна важност е определянето на границата, до която материалът 

се деформира еластично. 

Условието за пластичност дава началото на пластифицирането на материала. То трябва 

да отчита тензора на напреженията, якостните показатели на материала, неговото различно 

поведение на натиск, опън и срязване, анизотропните му свойства, както и влиянието на 

времето и температурните въздействия. Аналитичният израз на функцията на пластичност се 

представя като гранична повърхност в пространството на напреженията, която е винаги 

изпъкнала (Илюшин, Drucker). В най–общ вид условието за пластичност при изотропни 

материали може да се представи със следната зависимост: 

F(Ϭ1, Ϭ2, Ϭ3, C1, C2, …) = 0 

Друг запис на уравнението описващо повърхнината на пластичност може да бъде даден 

и посредством три инварианти на напреженията 

F(I1, J2, J3, C1, C2, …) = 0 

където: 

I1 = Ϭx + Ϭy + Ϭz = Ϭ1+Ϭ2+Ϭ3= 3Ϭm – първи инвариант на напреженията 
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J2 =
1

6
[(𝜎1 − 𝜎2)2+(𝜎2 − 𝜎3)2 + (𝜎3 − 𝜎1)2] – втори инвариант на девиаторите на 

напреженията 

J3 = 𝑆1. 𝑆1. 𝑆1 = (𝜎1 − 𝜎𝑚)(𝜎2 − 𝜎𝑚)(𝜎3 − 𝜎𝑚) – трети инвариант на девиаторния 

тензор 

В настоящата дисертация са поместени само най-често прилаганите в геотехниката 

критерии: 

 Еднопараметрични критерии – на Tresca – Saint-Venant, Mises, Lade – Duncan 

 Двупараметрични – на Mohr – Coulomb, Drucker – Prager, Lade 

В специализираната литература могат да се намерят и други критерии за якост като: 

критерият на Hill за ортотропни материали, критерият на най-големите нормални напрежения, 

тангенциални напрежения, на най-големите линейни деформации (Сен Венан), енергетически 

критерий на Хубер – Мисес – Хенки и др. 

В заключение е направена кратка съпоставка на разгледаните критерии, която дава 

ориентация за възможностите на всеки от тях, както по отношение отчитането на 

достигнатото ниво на натоварване и якостните показатели на натоварване, така и спрямо 

ефекта на хидростатичното напрежение и междинното напрежение в изотропни и 

анизотропни непрекъснати среди. 

2.3 ЛИТЕРАТУРНИ ИЗТОЧНИЦИ РАЗГЛЕЖДАЩИ НДС НА НАСИПНИ ЯЗОВИРНИ 

СТЕНИ В ТЕСНИ РЕЧНИ ДОЛИНИ 

Както бе споменато в предходната глава, още през 1967г. R. Marsal  изказва 

предположения за влиянието на 3 дименсионалните (3D) ефекти в насипни язовирни стени по 

отношение на по-голяма стабилност и безопасност. По-късно G. Lefebvre за първи път с 

изчисление посредством прости конститутивни закони доказва триизмерните ефекти в 

симетрични V-образни долини и показва, че преразпределяне на натоварването може да 

настъпи както в напречното сечение на язовирната стена, така и надлъжно по оста й. 

С развитието на науката и напредването на технологиите доказването или отхвърлянето 

на тези и други твърдения става все по-реално и по-достъпно за по-широк кръг от хора. 

През 1991г. в W. Schober и B. Hupfauf излагат своите предположения за 

пространствените ефекти, които се получават в насипни стени изпълнени в тесни речни 

долини. Те изразяват становище, че поради сводовия ефект както в напречна, така и в 

надлъжна посока би се получило известно редуциране на вертикалното натоварване в 

централната част на стената. Ако напреженията от своя страна станат по-малки от водното 

налягане, това би довело до по-голяма вероятност от хидравлично разрушение на стената, 

до разуплътнение и поява на опънни зони и пукнатини по короната, особено по връзката и‘ 

със скатовете. За да докажат своите твърдения, те разглеждат проекта за насипна язовирна 

стена „Dabaklamm“, която трябва да бъде изградена в тясна речна долина. 

Наред с формата на долината, която се изтъква за един от основните фактори за 

трансфера на натоварването в стената и основата, в доклада се споменават и други такива 
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като: деформируемост и съпротивление на срязване на запълващия материал, зонирането 

му в тялото на стената, грапавостта (нагънатост) на бреговете и носимоспособността на 

основата. Според възможностите по онова време, доказването на идеите си те реализират с 

помощта на няколко стъпки. За целта, едновременно с числен равнинен модел по крайни 

елементи (КЕ), те изграждат и физически модел на долината като ги калибрират взаимно. 

Съпоставят и анализират получените резултати при двата модела, като представят графичен 

и табличен материал. 

Влиянието на грапавината на бреговете установяват чрез параметрични изследвания с 

числения 2D модел, като варират с различни ъгли на триене (φ = 10°, 20°, 30° и 37°), след 

което представят графика със сравнение на измерените вертикалните и хоризонтални 

напрежения. Представени са също и сляганията, получени при двата модела в 4 различни по 

височина хоризонтални сечения. 

За да установят пространствения ефект на преразпределение на натоварването от 

водата, авторите разглеждат съвместно система от едно вертикално сечение (основния 

напречен профил на стената) и три хоризонтални сечения на различни нива във водната 

призма. Чрез разделяне на налягането на хоризонтално и вертикално и прилагането му като 

натоварване в съответното сечение, чрез итеративни изчисления авторите определят 

хоризонталните и вертикални премествани във всяко едно от тях. Така те достигат до 

заключенията за наличие на сводов ефект и в двете направления на стената, което води до 

преразпределяне на напреженията и деформациите. 

Като заключение може да се каже, че въпросният доклад представлява един ценен опит 

чрез параметрични изследвания на един конкретен проект, да се установи пространствения 

ефект, който да даде ясна оценка за определени инженерни цели. В него се посочват 

основните тенденции, влияещи върху НДС на насипни стени като: форма на долината, 

грапавост на бреговете, характеристики и местоположение на материалите, вид на основата. 

Трябва да се отбележи факта, че заключенията са направени на базата на изследвания 

върху една конкретна тясна речна долина, като тук е търсено и влиянието на отделни 

фрагменти от нея. 

През 1993г. на Международен симпозиум на тема „Оценка на безопасността на язовирни 

стени“, проведен в  Гринделвалд Швейцария, е представен доклад със заглавие „Влияние на 

конфигурацията на долината върху поведението на язовирни стени“. Една от задачите на 

доклада е да се установи, има ли връзка между формата на долината и степента на 

редуциране на вертикалното земно налягане в тялото на насипни язовирни стени. За целта 

са анализирани данните от численото моделиране на две стени: „Shimokotori“ – изградена 

във “V” образна долина и „Tataragi“  - построена в “U” образна долина, както и данни от 

измерванията по време на експлоатацията на пет язовирни стени. Според авторите на 

доклада степента на намаление на вертикалното земно налягане, зависи основно от три 

фактора: 

 Форма на горна и долна опорни призми в напречния профил на стената; 
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 Разлика в плътности и твърдост на всяка една зона; 

 Форма на долината. 

Ефектът от първите два фактора докладчиците определят чрез дву-дименсионален 

прогресивен анализ, като процентът на редуциране не превишава повече от 10%. Чрез 

натурните измервания за период на експлоатация между 13 и 20г., те получават 

действителната степен на редуциране на земното налягане. Максималната стойност на този 

коефициент на редукция е при яз. стена „Shimokotori” и достига до 29%. Чрез изваждане от 

измерените степени на стойностите, получени от дву-дименсионалния анализ, те получават 

като остатък процента, който според тях зависи от формата на речната долина. 

От представения графичен материал се вижда как формата на долината оказва влияние 

върху редуцирането на вертикалния товар получен по геостатичен закон. Колкото долината е 

по-широка и съответно насипа по-нисък, толкова степента на редуциране е по-ниска и 

обратно. При по-тесните долини и респективно по-високия насип засводяващия ефект е по-

осезаем. Разбира се, авторите също акцентират върху факта, че едно по-значително 

редуциране на вертикалния товар, може да доведе до намаляването му под действие на 

хидравличното налягане, а това от своя страна да предизвика и хидравлично разрушение. 

Коментира се и фактът, че появата на такова разрушение е по-малко вероятна при фактор 

(коефициент) на формата на долината (L/H) над 1.5, където L е дължината по короната, а H е 

височината на стената. 

Друг доклад съдържа информация за напрегнатото и деформирано състояние на яз. 

стена „Irape”. Със своята височина от 208m тя е най-високата в Бразилия. Представлява 

каменно-насипна стена с централно глинено ядро, изградена в тясна речна долина. Авторите 

представят сравнение на напреженията, получени чрез численото моделиране на стената в 

две равнинни постановки (в напречна и надлъжна посока), числено пространствено (3D) 

изследване и стойности от измерванията с датчици, заложени в тялото на стената по време 

на строителството. При анализирането на резултатите докладчиците изтъкват разликата в 

нормалните напрежения, която се получава особено в основата на ядрото при най-високия 

профил. При сравняване на резултатите се вижда, че 3D моделните изследвания които 

отчитат пространствената работа на материалите, се доближават в много по-голяма степен 

до натурните измервания отколкото тези при 2D изследването. Друг характерен момент, 

който се потвърждава от настоящото изследване, е концентрацията на напрежения, която се 

получава при рязката промяна на формата на бреговете. 

Интерес представлява и друга научна разработка. В нея са приложени решения със 

специално разработен авторски програмен пакет. Той включва възможности за съвместното 

провеждане на филтрационен и статичен анализ на язовирни стени от местни материали с 

отчитане на нелинейното поведение на насипа. В доклада авторите Д. Тошев и В. Ташев 

предлагат тестови решения с продукта на редица реални проблеми като: двумерна 

стационарна филтрация през земна стена със сложна геометрия, филтрация и напрегнато 

състояние на стена върху силно деформируема основа, филтрационен и статичен анализ на 
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баластрена стена с глинено ядро. Единият от включените примери е върху напрегнатото и 

деформирано състояние на глинено ядро в долина със стръмни брегове. За да бъде отчетен 

евентуален ефект от бреговете на долината върху НДС на насипа, е разгледан надлъжен 

профил на оста на стената. Проведени са числени анализи по МКЕ, като са приложени 

вариантни решения с четири вида нелинейни деформационни характеристики за глината. 

Отчетена е и последователността на изграждане на стената. Чрез проведените систематични 

изследвания е показано изменението на тангентния модул по цялата площ на стената. На 

базата на получените и анализирани резултати са направени редица изводи. Някои от тях 

потвърждават факта, че различните деформационни характеристики влияят значително 

върху НДС, а други акцентират върху наличието на сводов ефект и в надлъжна посока, 

особено в по-стръмните скатове. 

През 2001 г., като част от своя дисертационен труд В. Василев представя 

възможностите на авторски пакет програми за анализ на НДС на масивни хидротехнически 

съоръжения по МКЕ. След задълбочена и солидна теоретична обосновка, за да демонстрира 

възможностите на софтуера, авторът предлага различни числени техники на фона на 

разгледани примери. Наред с включените разнообразни ХТС като бетонови язовирни стени, 

подземни съоръжения и др., единият от примерите е върху НДС на насипна язовирна стена. 

Разгледано е равнинно деформирано състояние (РДС) на каменно-насипна язовирна 

стена с централно глинено ядро. Проведени са четири числени анализа при асоцииран и 

неасоцииран закон на пластичното течение. Получените резултати са сравнени с натурните 

измервания. Анализът им показва, че в количествено и качествено отношение на измерените 

вертикални премествания в ядрото, се доближават най-добре стойностите получени с 

неасоцииран закон на пластично течение с ψ=0. Що се отнася до напреженията, там са 

констатирани известни разминавания между получените по числен път и отчетените в натура. 

Изчислените вертикални напрежения са по-големи от измерените. На фона на топографските 

условия в створа (тясна долина със стръмни брегове) и разлика в коравините на отделните 

материали резултатите показват отсъствие на „сводов“ ефект, което е необичайно в такива 

случаи. Тъй като еднозначен отговор на въпроса „защо това е така?“ не може да бъде даден, 

авторът излага две свои виждания по проблема.  

Друга специализирана литература и публикации, разглеждат напрегнатото и 

деформирано състояние на системата стена – основа в контекста на проведени статичен и 

динамичен анализ. 

Трети (значителен на брой) тип научно-приложни източници акцентират на НДС на вече 

построени насипни язовирни стени, получено посредством анализа на резултатите от 

дългогодишната им експлоатация. Това е така, защото през последните десетилетия темата 

за състоянието на вече изградени язовирни стени вълнува все повече специалистите в тази 

област. Много често тя е основна тема на специализирани международни научни форуми 

както организирани от ICOLD, така и от различни национални комитети и организации. 
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В един от последните бюлетини на ICOLD също се коментира факта, че при стени 

изградени в тесни и стръмни речни долини, поради засводяването в надлъжна за стената 

посока, може да възникне опасност от хидравлично разрушение. Там се цитират обаче и 

изследвания на Fell и др. (2008г.), в които се изказва становище, че такава опасност може да 

възникне в стени с широчина на основата на долината по-малка от 1/4 от височината на 

язовирната стена и наклоните на бреговете са по-стръмни от 60°. Съответно по-малко 

вероятно е да възникне такъв проблем, ако широчината на долината е по-голяма от три 

четвърти височината на стената и наклоните на бреговете са по-полегати от 45°. 

2.4 ИЗВОДИ 

След направеният литературен обзор в дисертацията са формулирани следните 

основни изводи относно използваните почвени модели и източниците третиращи 

темата: 

В идеалния случай всеки конститутивен модел трябва да бъде в състояние да симулира 

всички по-горе посочени аспекти на поведение на почвата. Това обаче са в състояние да 

направят само някои и то много напреднали модели. Въпреки че имат способността точно да 

възпроизвеждат поведението на почвата, те изискват много входни параметри, някои от които 

се получават много трудно с конвенционалните проучвания на място или данните от 

лабораторни изпитвания. Следователно, на практика трябва да се правят компромиси с това, 

какви модели да се използват: модерен модел, който изисква резултатите от специални 

лабораторни тестове, за да се определят параметрите му или прости модели, които не могат 

да възпроизвеждат всички аспекти на поведението на почвата, но може лесно да се 

определят от наличните данни. 

Често се случва, да се правят компромиси, като се използват по-прости модели. Важно е 

обаче моделът да може да възпроизвежда поне почвеното поведение, което е с 

преобладаващо значение в проблема, предмет на изследването в дисертацията. 

От разгледаните литературни източници засягащи темата за напрегнатото и 

деформирано състояние на насипни стени в тесни речни долини, една незначителна част от 

тях акцентират върху влиянието на формата на долината. Всяка от тези малко на брой 

публикации е направена на база числени моделни изследвания, физически моделни 

изпитвания, измервания в натура на вече изградени стени или комбинация от споменатите 

по-горе подходи, но всяка от тях визира конкретен случай (конкретна стена). Те доказват по 

безспорен начин, че при тесни речни долини поради пространствената работа на 

материалите, се получава сводов ефект и в надлъжна на стената посока, като това води до 

редуциране на вертикалните напрежения и промяна на НДС. Не се коментира обаче факта, 

как и доколко се променя това влияние с промяна на размерите, а  оттам и формата на 

долината. Това е основателна причина да бъдат преследвани целите, поставени в 

настоящата дисертация, за да се установи степента на влияние на формата на речната 

долина върху напрегнатото и деформирано състояние на каменно-насипни язовирни стени. 
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ГЛАВА 3. НАПРЕГНАТО И ДЕФОРМИРАНО СЪСТОЯНИЕ НА КАМЕННО-НАСИПНИ 

ЯЗОВИРНИ СТЕНИ В ТЕСНИ РЕЧНИ ДОЛИНИ 

Съвременните научни и технологични постижения дават възможности да бъде 

прогнозирано в значителна степен действителното поведение на материалите в насипа на 

една язовирна стена. За да стане това обаче реалност, са необходими няколко неща. На 

първо място се изисква познаване в дълбочина естеството на разглежданата материя. 

Необходимо е за целта да се стъпи върху солидна теоретична база, третираща въпросите по 

конкретната проблематика. На второ място е необходим адекватен софтуерен продукт 

базиран на мощен хардуер, който е разработен за решаване на задачи в съответната 

областта (в случая хидротехниката). За да се очакват адекватни и правдоподобни резултати 

е необходимо да се разполага с достатъчно коректни и надеждни входни данни. Добре би 

било ако са налице данни от наблюдения в натура, с които могат да се сравняват получените 

резултати и да се верифицира моделът.  И не на последно място това е човешкият фактор. 

От съществено значение е опитът и възможностите на инженера, провеждащ изследването 

или анализа. Той трябва да е наясно с отговорите на няколко въпроса, между които:  Каква е 

основната цел на изследването (анализа)? Какъв е основният въпрос, на който трябва да се 

отговори? и Какви резултати може да се очакват? 

Вземайки под внимание гореизложеното, в настоящата глава е направен опит да се 

даде отговор на въпроса: Как се променя влиянието на формата на речната долина върху 

напрегнатото и деформирано състояние на каменно-насипна язовирна стена с глинено ядро? 

За постигане целите на дисертационния труд са използвани възможностите на 

софтуерния пакет ANSYS v13.0.  

3.1 ДЕФИНИРАНЕ НА ГЕОМЕТРИЯТА НА СТЕНАТА И ВИДЪТ НА РЕЧНАТА ДОЛИНА 

3.1.1 Конструкция на изчислителния напречен профил на стената 

При избора на типа на стената в дисертацията е разгледана каменно-насипна язовирна 

стена с глинено ядро. Това са едни от най-разпространените язовирни стени, които са 

намерили широко приложение в практиката благодарение на предимствата си. 

Като прототип е разгледана показаната на фиг. 2 стена, която е със следните основни 

характеристики: 

 Височина на стената от основата 100 m 

 Дължина по короната  100, 200, 400, 600, 800 и 1000 m 

 Широчина на короната  10 m 

 Кота корона (относителна) 200,00 m 

 Кота връх ядро (относителна) 199,00 m 

 Широчина на ядро (горе) 6 m 

 Кота ВН (относителна) 195,00 m 

 Кота дъно река (относителна) 100,00 m 

 Откоси каменен насип 1:2,0 
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 Откоси глинено ядро 1:0,2 

 Дебелина на филтри I и II (пясък и чакъл) 2 х 3,00 m 

 

 

Фиг. 2. Типов напречен профил на стената 

Други приемания в дисертацията по изследваните напречни профили: 

 липсват нескални почви (алувиални и делувиални) в основата на стената; 

 не са взети под внимание изкопни работи в скалната основа, а стената е фундирана 

директно върху нея; 

 стената е изградена мигновено, не се отчитат отделните етапи на строителството; 

 водното ниво в язовира е прието на кота 195,00, т.е. максимален напор 95m. 

3.1.2 Дефиниране на формата на речната долина 

Както бе отбелязано по-горе в записката, каменно-насипните язовирни стени намират 

широко приложение както в широки, така и в тесни речни долини. Разбира се понятията 

„тесни” и „широки” са относителни. На фиг. 3 са представени едни от най-често срещаните по 

вид речни долини, но интерес за дисертацията представляват първите два типа (a и b). 

Границите между различните форми са условни и една по-обща класификация разглежда  

долините на такива с „U” и с „V” образна форма. 

 

Фиг. 3. Типове профили на речната долина 

Формообразуващите фактори в природата са основната причина породила уникалността 

на всеки един створ, в който съществува или ще бъде построена нова язовирна стена. Не 
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всеки от тях е със симетрична форма на бреговете или с постоянни наклони по цялата 

височина на стената. Не винаги геоложките условия по протежението им са еднакви. 

Поради практическата невъзможност да се обхванат всички възможни в природата 

видове речни долини, но за да се установи евентуална връзка между тях и напрегнатото и 

деформирано състояние на насипни стени, в настоящата разработка са приети следните 

предпоставки: 

 долините са със симетрични брегове; 

 широчината им в дъното на реката е приета на 20m и 40m; 

 широчината им в горния край варира според дължината на короната на стената; 

 параметрите на скалната основа под стената е приета според размерите на стената и за 

всеки изчислителен случай е представена в таблица 1.  

В настоящата разработка са разгледани 3D числени модели с форми на речната долина 

представени на фиг. 4. С така приетите параметрични изменения на дължината по короната 

на стената L, широчината на долината в основата B и отношенията между тях L/B, са 

обхванати сравнително широк кръг форми на каньона – от твърде тесни до много широки. 

 

Фиг. 4. Напречни профили на изследваните речни долини 

При разгледаните конфигурации, наклоните на бреговете варират от много полегати 12° 

до много стръмни 73°. Параметрите на изследваните речни долини заедно с прилежащата 

скална основа са показани в таблица 1. 
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Обща схема 

1. 2D 1 1 1    
 

2. 3D 20 100 5 800 400 210 
 

3. 3D 20 200 10 800 400 210 
 

4. 3D 20 400 20 800 800 210 
 

5. 3D 20 600 30 800 1000 210 
 

6. 3D 20 800 40 800 1200 210 

 

7. 3D 20 1000 50 800 1200 210 
 

8. 3D 40 100 2.5 800 400 210 
 

9. 3D 40 200 5 800 400 210 
 

10. 3D 40 400 10 800 800 210 
 

11. 3D 40 600 15 800 1000 210 
 

12. 3D 40 800 20 800 1200 210 
 

13. 3D 40 1000 25 800 1200 210 
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3.2 ФИЗИКО–МЕХАНИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ МАТЕРИАЛИ 

За целите на настоящата работа след избора на основните геометрични параметри от 

съществено значение е, да се приемат адекватни материални характеристики, описващи 

поведението на почвите в стената и основата. 

Добиване на ясна и точна представа относно поведението на материалите на една 

насипна стена, е свързано с осъществяването на няколко стъпки. Изследването на 

материалните характеристики е първата от тях. Тя има за цел да даде представа за видът и 

свойствата на почвите, които ще се използват за направа на стената и върху които ще се 

извърши фундирането. Често те се оказват решаващи при окончателния избор за вида на 

стената. 

3.2.1 Дефиниране на изчислителни почвени модели 

При направения в предходната глава обзор на наличните конститутивни почвени модели 

стана ясно, че съществуват широк кръг от тях, описващи по един или друг начин поведението 

на почвите. По-напредналите и по-сложни от тях се доближават в значителна степен до 

действителното почвено поведение, но изискват и значителен брой параметри като входна 

информация, които се определят трудно с помощта на конвенционалните методи на място 

(полеви изследвания) или в лабораторни условия. 

Други модели са по-гъвкави в това отношение. Те работят с по-малко на брой и по-лесно 

определими входни параметри, за сметка на изкривяване на част от картината на получените 

резултати. 

При изборът на почвен модел често в практиката се правят компромиси, т.е. работи се с 

втория тип по-опростени модели, чиито параметри са по-лесни за определяне. Важно е 

почвеният модел да описва достатъчно точно основния/те аспект/и за които ще се използва. 

През последните години широко приложение намират нелинейните модели, които се 

използват, за да се получи по-добра оценка на възможното поведение на язовирните стени 

особено при екстремни товарни състояния, каквито са например сеизмични трептения на 

земната основа. Нелинейните модели принадлежат към спомената по-горе първа група 

модели, които неизбежно водят до сериозни усложнения (например изискват първоначално 

да бъдат определени по-голям брой параметри на модела). Поради тази причина в един от 

последните бюлетини на ICOLD се препоръчва, изследването с нелинеен анализ винаги да 

бъде предхождано от линеен еластичен анализ, който да бъде един основен, референтен за 

модела. 

Позовавайки се на гореизложените факти и имайки предвид, че у нас трудно биха се 

намерили входни данни за един по-сложен модел, в настоящата разработка е възприет 

следния подход: 

 първоначално е използван линейно-еластичен модел на поведение на почвата, което 

може да ориентира с достатъчна точност за очакваните стойности на напреженията и 

деформациите в тялото на стената; 



21 
 

 като втора стъпка е решена задачата и в нелинейна постановка, т.е. използван е модел, 

при който връзката между напреженията и деформациите е зададена в нелинеен вид на 

базата на данни от лабораторни изпитвания. 

3.2.2 Физико–механични почвени характеристики 

При избора на материални почвени характеристики са разгледани редица литературни 

източници третиращи темата. На базата на обобщаване на прегледаните материали и 

разполагаемите данни от лабораторни изпитвания, в табл. 2 са представени използваните в 

дисертацията физико–механични почвени характеристики. Те представляват обичайни, 

осреднени показатели за съответните използвани материали. Приоритет е даден на 

показателите на язовирна стена “Камчия“ и язовирна стена “El Infiernillo”. Първата – за да 

могат да бъдат съпоставени зависимостите получени в настоящото изследване с резултатите 

получени от нейното изследване, което е разгледано като пример в следващата глава. 

Втората – тъй като по вид и параметри е доста близка с разгледаните в дисертацията 

числени модели и фактът, който не е за пренебрегване, че за нея се разполага със 

значителен набор от лабораторни и натурни изпитвания. За да бъдат присвоявани коректни 

материални характеристики и при необходимост да се варира по-лесно с показателите на 

пластовете, тялото на стената е разделено на материални зони. 
ТАБЛИЦА 2.  

 

Данните, използвани при нелинейния числен анализ на разгледаните модели, са 

дефинирани след обобщаване на резултати от различни литературни източници. Като аналог 

обаче, предвид изтъкнатите по-горе причини, са взети под внимание триаксиалните 

изпитвания на материалите на язовирна стена „El Infiernillo” Мексико. Използвани са 

нелинейните връзки между девиатора на главните нормални напрежения и осовите 

деформации на скалния насип, филтрите и на глината в ядрото, като част от тях са 

представени на фиг. 5. 
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Фиг. 5. Връзка между осови деформации и девиатор на напрежения – a) глинено ядро и 

b) каменен насип 

След проведените като първа стъпка анализи с линейно-еластичен модел на поведение 

на почвата, за втората фаза при нелинейна постановка са приложени представените по-горе 

характеристики. 

Използваните зависимости напрежение – деформация в зоните на нелинейно 

поведение, даващи връзката между пластичните деформации и изменението на 

напреженията, са приети като многолинейни изотропни с уякчаване. Приетият в 

изследванията критерий за поява на нелинейно поведение е на von Mises, като един често 

използван модел за пластично поведение на широк кръг от материали като метали, 

пластмаси и наситени геоложки среди, който дава добро приближение включително и при 3D 

изследвания. 

3.3 АНАЛИЗ ПО МЕТОДА НА КРАЙНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ – 2D И 3D 

Важен аспект в численото моделиране е определянето на началното напрегнато и 

деформирано състояние. Когато става дума за проектни разработки, се има предвид 

началното напрегнато и деформирано състояние на основата, върху която ще се изгражда 

бъдещата стена. Необходимо е да бъдат отчетени видът и физико-механичните показатели 

на пластовете в основата, заложението на тези пластове, напукаността и т.н. Желателно е  

да се вземат под внимание и изкопните работи преди изграждането на самото съоръжение, 

които заедно с гореизброените фактори влияят върху преразпределението на напреженията 

както в основата, така и в бъдещата система ХТС-основа. Малко по-сложен в това отношение 

е въпросът с началното напрегнато и деформирано състояние на изградени вече язовирни 

стени, особено когато липсват данни за самото строителство като: етапите на изграждане,  на 

бетониране, температурните въздействия и т.н. 

За редуциране на необходимото време за изготвяне, изчисление и не на последно място 

съхранение на получените резултати на самите модели, в настоящия труд са възприети 

предпоставките, че: 

 основата е еднородна, скална и изотропна; 
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 не са предвидени изкопни работи под стената, които биха повлияли върху началното 

напрегнатото и деформирано състояние на основата и от там на системата стена-основа; 

 стената е мигновено изградена (не са предвидени етапи на изграждането и). 

3.3.1 Използвани крайни елементи 

В настоящата разработка в зависимост от разглежданите изчислителни случай и 

съгласно документацията на използвания програмен продукт са прилагани различни видове 

крайни елементи. При  двумерно напрегнато и деформирано състояние това са 4(3) и 8(6) 

възлови елемента, а за пространственото – 8 и 20 възлови структурни КЕ. Като цяло, всички 

те могат да се използват за моделиране на нерегулярни мрежи (като например такива, 

създадени от различни CAD/CAM системи). Притежават възможности за описване на 

пластичност, хипереластичност, пълзене, напрегнато вкоравяване, големи отклонения 

(огъване, извиване, еластичност при пружини) и възможности за големи деформации.  

3.3.2 Дискретизационен модел 

Описанието на физически обекти или системи от реалния свят може да се осъществи 

посредством математически модел. Създавайки този така наречен „концептуален модел“ ние 

се опитваме да изразим нашето разбиране за процеса и да го превърнем в математически 

условия. Реализирането на този процес става посредством дискретизация на обекта или 

системата посредством мрежа от крайни елементи. Всеки един краен елемент може да бъде 

описан от определен кръг математически формулировки, посредством решаването на които 

може да се получат стойности на желаните величини. 

За решаването на поставените проблеми с НДС на системата стена-основа, в 

дисертационния труд са използвани различни мрежи от КЕ. Част от тях са показани на фиг. 6. 

На всеки от елементите са присвоени материалните характеристики според областта, в която 

се намират. При съставянето на дискретизационния модел са използвани КЕ с по-малки 

размери в тялото на стената и местата с очаквани концентрации на напрежения или 

деформации. Тук преобладаващо са прилагани призматични елементи. Скалната основа е 

моделирана с по-големи по размери КЕ и по вид - приоритетно тетраедри. 

   
Фиг. 6. Различни мрежи от крайни елементи 
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3.3.3 Гранични условия 

При двумерното изследване е прието системата стена-основа да работи в равнинно 

деформирано състояние (РДС). Използваните гранични условия в разгледаните числени 

модели включват: хидростатичен натиск по воден откос на ядрото, бреговете и дъното на 

речната долина пред и под водната призма, запъване на скалата в основата и по двете 

крайни вертикални стени нормални на ос Z и свободни вертикални премествания по двете 

крайни стени на речната долина (нормални на ос X). 

3.3.4 Резултати 

Като важен и съществен завършек на едно числено изследване се явява доброто 

представяне и правилното интерпретиране на получените резултати. За постигането на 

първата цел, програмният пакет ANSYS разполага с широка гама от възможности. В 

зависимост от използвания анализ, програмата дава възможности да бъдат визуализирани 

редица параметри както стандартно заложени в нея, така и дефинирани от самия потребител. 

Поради естеството на материята разглеждана в дисертационния труд, като резултати от 

изследванията са приложени данните за следните по-значими величини: 

 Премествания – общи (U) и по съответните оси Ux, Uy, Uz; 

 Нормални и главни нормални напрежения – Ϭx, Ϭy, Ϭz, Ϭ1(min), Ϭ3(max); 

 Еквивалентни (von Mises) напрежения – Ϭe; 

 Максимални срязващи напрежения - max; 

 Главни и пластични (невъзвратими) деформации – ε1, ε3 и εpl 

3.4 АНАЛИЗ НА ПОЛУЧЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНИЯТА 

Анализът включва обобщаване и тълкуване на измененията на напреженията, 

преместванията и деформациите в зависимост от връзката им с възприетия параметър на 

речната долина L/B. Като краен резултат са предложени графични функции и процентното  

изменение на тези величини спрямо получените стойности от двумерното изследване, където 

това е възможно. 

3.4.1 Премествания и деформации 

Вертикални премествания - Uy 

Това са най–значимите премествания при такъв тип стени и съвсем обичайно, 

максималните стойности се получават не по короната, а в глиненото ядро (фиг. 7). При всички 

разгледани модели максимумът се явява в горната третина от противофилтрационния 

елемент. Съществен момент обаче е неговата абсолютна стойност, която търпи сериозна 

редукция спрямо получената при равнинното изследване. Констатира се, че колкото е по-

тясна долината и по-стръмни бреговете на долината, толкова вертикалните премествания са 

по-малки. Това може да бъде обяснено с пространствената работа на насипа и с 

„подпиращото“ действие на скатовете, които задействат до голяма степен „сводовия“ ефект и 

в надлъжна на стената посока. 
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Фиг. 7. Вертикални премествания - Uy 

Нанесени във функция на параметъра L/B отчитащ формата на долината (фиг. 7,а), се 

вижда, че те асимптотично клонят към резултатът получен в 2D изследването (показан като 

граница със зелена линия). При така приетите материални характеристики, те са 

приблизително 0,92% от височината на стената при долина 20m и дължина по короната 100m 

и до 1,81% при равнинна постановка. Ако се приеме резултатът от двумерния модел за 100%, 

вижда се, че вертикалните премествания могат да бъдат до 50% по-малки при тясна и 

стръмна долина (фиг. 7,b). С увеличаване на дъното и широчината на речната долина, се 

намалява влиянието на формата. Може да се каже, че от гледна точка на вертикалните 

премествания 2D моделните изследвания дават по-консервативни резултати спрямо 3D 

изследванията. 

    

Фиг. 8. Връзка между вертикалните премествания Uy и широчината на речната долина 

(а) и процентно им изменение спрямо получените при 2D (b) 

Хоризонтални премествания – Ux 

При всички изследвани модели максималните хоризонтални премествания се явяват 

във водната каменна призма, в близост до короната на височина, съответстваща на 

разполагането на първа берма по откоса. Характерно за тези премествания, особено за точки 

от короната на стената, е еластичният им характер. Това явление се наблюдава в почти 

всички язовирни стени (включително и бетонови) и е породено от цикличния характер на 

хидростатичния натиск, предизвикан от променливото водно ниво в язовира. При повишаване 

на нивото водната призма „олеква“ вследствие на подема, ядрото набъбва и се наблюдава 

намаление на сляганията, а по-големият хидростатичен натиск предизвиква и по-големи 

хоризонтални премествания в посока въздушен откос. 
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Фиг. 9. Хоризонтални премествания Ux 

Поради приетите предпоставки за постоянно максимално водно ниво в язовира, в 

настоящия труд това явление не се регистрира, но са налице известни различия между  

резултатите получени при двумерна и тримерна постановка. 

    

Фиг. 10. Връзка между хоризонталните премествания Ux и широчината на речната 

долина (а) и процентно им изменение спрямо получените при 2D (b) 

На фиг. 10 се вижда, че максималните премествания при равнинния модел достигат до 

0,66 m, докато при тримерните модели те са значително по-малки. Забелязва се и друг факт, 

че дори и при широки долини хоризонталните премествания не превишават повече от 86-88% 

от получените в 2D изследванията. При по-тесните и стръмни речни долини тази редукция се 

дължи до голяма степен на „запъващият“ ефект на бреговете, а при по-широките долини това 

може да бъде обяснено с пространствената работа на насипа, където се реализират и 

премествания в надлъжна посока (Uz). 

Хоризонтални премествания – Uz 

Поради естеството на разгледаната задача в РДС, в нея хоризонтални премествания по 

ос Z (надлъжно на оста на стената) не се регистрират. Не така стои обаче въпросът с 

действителни язовирни стени (в натура), а и с разгледаните тримерни числени модели. От 

представените в дисертацията резултати ясно личи, че са налице такива премествания. Те 

имат симетричен характер поради вида на напречния профил на речната долина. 

Тенденциите на премествания Uz са от бреговете към централния профил на стената. 

Максималните стойности се реализират във връхната част на стената по короната. 

Съществуват обаче известни различия в развитието на тези премествания. С уширяването на 

долината те растат, като достигат максимални абсолютни стойности 0,305 m при широчина на 
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долината 20 m и 0,325 m при долина 40 m. Това нарастване се наблюдава при наклони на 

бреговете по–стръмни от 30°. При разширяване на долината и получаване на по-полегати 

откоси, тези премествания плавно намаляват (фиг. 11). 

 

Фиг. 11. Връзка между хор. премествания Uz и широчината на речната долина 

Едно от обясненията за този факт може да бъде следното: 

С така приетите физико-механични показатели на пластовете в стената, средните 

якости на срязване на насипа съответстват на ~30°. При наклони по-големи от споменатите 

насипът в стената приплъзва спрямо бреговете на долината и се деформира в посока 

централен профил. За това свидетелстват и напреженията и деформациите, които се 

получават в тези участъци. При по-тесните долини, засводяването което се получава е по-

голямо и затова тези деформации са по-малки. С „отваряне“ на долината ефектът намалява 

а оттам и преместванията Uz. За наклони на бреговете по-малки от 30° тези деформации 

намаляват за сметка на задържащото действие (триенето) на бреговете. Както е споменато в 

първа глава от настоящия труд, грапавината на скатовете е също фактор, влияещ върху 

дадено напрегнато и деформирано състояние на насипни стени. 

Общи (тотални) премествания – U 

 

Фиг. 12. Връзка между пълните премествания U и широчината на речната долина 

Векторът на пълните премествания, изчислен като корен квадратен от сумата на 

квадратите на преместванията в трите направления, ни дава общите (тотални) премествания 

в тялото на разглежданите модели. Тъй като вертикалните премествания са с най-големи 
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абсолютни стойности, то тяхната тежест в него е най-значима. Това от своя страна води до 

близки по вид и стойности на този вектор с тези на вертикалните премествания.  

Максималните стойности на пълните премествания, както при вертикалните, се 

получават в горните 60-70% от височината на ядрото. Отново най-голямата величина от 1,861 

m е получена при двумерната схема, а стойностите от другите 3D моделни изследвания 

клонят асимптотично към нея (фиг. 12). От графиката става ясно, че колкото е по-широка 

долината в основата си, толкова по-бързо стойностите клонят към асимптотата и обратно. 

При по-тесните реки, постепенното „отваряне“ на долината води до по-плавно увеличаване 

на пълните премествания. Както и при вертикалните деформации, редукцията на общите 

премествания може да достигне до 50% (при 20 m) и до 60% (при 40 m) от получените при 2D 

изследване. 

Главни еластични деформации – ε1, ε3 

Те са подбрани така, че с ε1 са означени най-големите положителни, а с ε3 – най-малките 

отрицателни възвратими деформации. Във всички числени модели екстремните стойности на 

деформациите са получени в основата на ядрото в близост до водната каменна призма. 

Поради естеството на материалите, при тези величини не се наблюдават съществени 

различия и големи вариации на стойностите. Отново максимални резултати са получени при 

двумерната схема – 0,031 m/m. За най-тясната долина (20 m) и стръмни брегове стойностите 

достигат до 0,018 m/m, а при 40 m широчина на реката, те са 0,020 m/m. 

Тук е редно да се спомене и фактът, че максималните относителни еластични 

деформации ε1 се получават със съизмерими на цитираните по-горе стойности, но при 

тесните долини със стръмни брегове, те са разположени в контакта на короната със 

скатовете. Това може да бъде индикация, че при едно по-детайлно изследване на НДС с 

отчитане и на други важни фактори, са възможни доразвития на тези деформации, 

„отлепване“ или поява на пукнатини, нещо което не може да бъде отчетено с равнинно 

изследване. 

Максимални срязващи деформации – εsh 

Определени са като разлика между максималните и минимални главни еластични 

деформации (ε1 - ε3). Както може да се очаква, в 2D изследването екстремните стойности на 

този тип деформации се получават в контакта на пясъчния филтър от водна страна и ядрото 

с основата. Съизмерими по размер, но разположени по контакта на глиненото ядро с 

бреговете, както показаните по-долу пластични деформации, се получават при тесните и 

стръмни речни долини. С разширяването на долината, максималните стойности на 

срязващите деформации се доближават до тези от равнинното изследване. 

Еквивалентни пластични деформации – εpl 

Наред с еластичните деформации при надвишаване границата на пластичност в 

изследваните модели са налице и незначителни пластични деформации. В равнинната 

постановка, както при еластичните, се развиват малки пластични деформации в основата на 

ядрото от водна страна. В тримерните числени модели с дължина на стената по короната 100 



29 
 

m „засводяването“ в надлъжна посока оказва своето влияние и по-натоварени се явяват 

ядрата при свързването им с бреговете. На височина около 1/3 от основата в 

противофилтрационните елементи се получават затворени зони с максимални пластични 

деформации. С разширяване на речните долини, влиянието на бреговете отслабва и тези 

зони постепенно се изместват към централния профил на стената. 

3.4.2 Напрежения 

За по-доброто анализиране и интерпретиране на резултатите, измененията на 

напреженията са представени както за оста на стената, така и за хоризонтални сечения в 

напречна и надлъжна посока на 4 нива по височина. 

Нормални напрежения - Ϭy 

Като най–големи нормални напрежения по глобалната координатна система, тези 

напрежения могат да бъдат приблизително определяни по опростени зависимости 

(геостатичен закон), а често са и обект на наблюдение като елементи от контролно-

измерителната система в действителни язовирни стени. На фиг. 13 са представени 

нормалните напрежения Ϭy в оста на стената съответно при 20 и 40 m широчина на реката. С 

бледо червена линия е показано изменението на напрежението Ϭy получено по геостатичния 

закон *H. От графиките ясно личи, че най-близки стойности до тази крива се получават от 

равнинната постановка (зелената плътна линия). Въпреки това те се различават с близо 50% 

от напреженията *H. Тази разлика би могла да се обясни с различните коравини на 

отделните материали, предизвикващи „засводяването“ и „увисването“ на ядрото, което се 

получава в напречна посока. 

           

Фиг. 13. Нормални напрежения Ϭy в оста на стената при долини 20m и 40m 

От графиките също така се вижда, че съществуват различия между разгледаните 3D 

числени модели и 2D модела. Тези разлики в стойностите са резултат от влиянието на 

бреговете на долината. В обхват до около 60% от височината на ядрото, измерена от 
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короната разликите в напреженията са незначителни. С увеличаване на височината към 

основата, те стават все по-осезаеми, за да стигнат до стойности приблизително 50% от тези 

по геостатичния закон. Видно е също така, че колкото долината е по-тясна и бреговете са по-

стръмни, толкова редуцирането на вертикалните напрежения е по-голямо и надвишава тези 

50%. 

Ако се разгледа разпределението на напреженията Ϭy в основата на стената, напречно 

на нейната ос (фиг. 14), където натоварванията и съответно редукциите са най-големи, се 

вижда как се изменят тези напрежения и какъв е 3D ефектът от размерите на долината. 

 

Фиг. 14. Нормални напрежения Ϭy в основата на стената (кота 100) - B = 20m 

Участъкът от 0 до 170 m представлява петата на водната призма. Участъкът от 170 до 

240 m включва ядрото с филтрите, а до 410 m е разположена петата на сухата каменна 

призма. Ясно личат най-натоварените вътрешни зони на опорните призми, където и 

редуцирането на напрежението Ϭy спрямо полученото от 2D изследването е най-значително. 

При долина с ширина B=20 m във водната призма това намаление достига до 75%, а в сухата 

призма до 60%. В ядрото напреженията се редуцират с около 40%, но те все пак зависят и от 

отношенията на материалните характеристики. За долина с ширина B=40 m нормалните 

напрежения намаляват с около 63% във водната призма, в сухата до 50%, а в ядрото до 33%. 

Друга гледна точка на 3D ефекта от формата на долината ни дават графиките на фиг. 

15, с изменението на същите напрежения Ϭy в надлъжна на стената посока на кота 140. При 

стойност на напреженията на съответното ниво определени по геостатичен закон (червената 

линия), редуцирането им е най-осезаемо в централната част на стената в зона над коритото 

на реката увеличена до 3 пъти (3*B). Най-голямо намаление търпят напреженията в оста на 

долината, като за кота 140 то достига до 80% от геоложкия товар при B=20 m и до 77% при 

B=40 m. Идентични са резултатите и на по-високата кота 170. 

Интересен факт е, че в краищата на споменатата по-горе централна зона, напреженията 

са приблизително еднакви при всички разгледани числени модели. С отдалечаване към 

скатовете нормалните напрежения плавно намаляват, като при контакта със скатовете те 
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достигат също до приблизително еднакви стойности, които представляват около 60% от 

геоложкия товар за кота 140 и около 65% за кота 170. 

 

Фиг. 15. Нормални напрежения Ϭy надлъжно на стената на кота 140 - B=20m 

Главни нормални напрежения – Ϭ3 и Ϭ1 

Както е отбелязано по-горе в дисертационния труд, представени са и резултатите от 

изследванията с екстремните стойности на нормалните напрежения – тези на главните 

нормални напрежения (фиг. 16). 

    

Фиг. 16. Главни нормални напрежения Ϭ3 

Най-големите натискови напрежения (тук представени със Ϭ3 като минимални) се 

явяват в основата на сухата каменна призма до филтърните пластове. Само в два от 

изчислителните модели при широчина B=20 m и дължина по короната 100 m и 200 m по-

натоварени се оказват призмите при контакта с бреговете на 1/2 от височина на стената. 

Както в скалния насип (фиг. 17,a), така и в ядрото (b) главните напрежения Ϭ3 търпят 

също съществена редукция спрямо получените в равнинното изследване. При долините със 

стръмни брегове те представляват 45-50% от тях за скалния насип и 50-55% за ядрото. С 

увеличаване на полегатостта на бреговете напреженията също се увеличават и клонят 

асимптотично към стойност, която е 87% от получените с 2D за призмите и около 83% за 

ядрото. 

Като цяло максималните (опънни) Ϭ1 главни напрежения в изследваните числени 

модели са с незначителни стойности. Общоизвестно е, че стени от местни материали не 
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могат да поемат опънни напрежения, затова е важно ако са налице такива напрежения, те да 

бъдат разположени във вътрешни, затворени зони. 

    

Фиг. 17. Процентно изменение на Ϭ3 спрямо получените от равнинен анализ 

  a) в скалния насип и b) в ядрото 

Подобна ситуация се среща в почти всички изследвани модели. Вследствие на 

„олекването“ на водната призма от водния подем и засводяването в надлъжна и напречна 

посока, в контакта и‘ с филтрите на около 1/2 от височината на стената, се появяват такива 

зони. Независимо че получените контури на напреженията са обвивни повърхнини, те все пак 

са индикатор за тенденция, която се явява потвърждение на предположенията на W. Schober 

и B. Hupfauf за вероятността от появата им. В тях настъпва разуплътнение на материалите, 

което би могло да доведе до вероятност от хидравлично разрушение на стената, поява на 

опънни зони и пукнатини по короната. Такива макар и малки зони се появяват в някои от 

моделите (особено със стръмни брегове) при връзката на короната със скатовете. Разбира 

се, за един действителен обект е необходимо по-детайлно изследване, за да се потвърдят 

или отхвърлят подобни вероятности. 

Що се касае до водоплътният елемент, такива опънни напрежения се получават за 

стени с дължина по короната до 400 m по връхната му част при контакта с бреговете на 

долината. За стени с дължина над 400 m такива тънки и незначителни зони се получават по 

дължината на короната на ядрото непосредствено под пътната настилка. 

Максимални срязващи напрежения – max 

Максималните стойности на този вид напрежения във всички разгледани примери се 

колебаят около една постоянна стойност 600 kPa. Съществуват различия само в 

местоположението им в тялото на стената. Като цяло те се явяват във вътрешните зони на 

скалните призми около филтрите. За стени с дължина по короната до 200 m (300 m) тези зони 

са изтеглени на приблизително половината от височината на стената при контакта на 

призмите с бреговете. Разширяването на долината над 400 m води до понижаването на тези 

зони към централния профил. 

На фиг. 18 са представени разпределенията на максималните срязващи напрежения по 

височина в оста на ядрото. От нея може да се заключи, че няма съществени изменения на 

тези напрежения, зависещи от широчината на речната долина и полегатостта на бреговете. 
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По-значителна разлика се явява в промяната им по височина на ядрото. По-големи срязващи 

напрежения се регистрират в основата му и до билото на стената. На приблизително 60% от 

височината се получават най-ниските стойности. 

Едно от обясненията за този факт може да бъде следното: 

  

Фиг. 18. Максимални срязващи напрежения max в оста на стената - B=20 и 40m 

Поради засводяването в напречна и надлъжна посоки, на тази височина всестранният 

натиск става приблизително еднакъв. Хоризонталните нормални напрежения Ϭx и Ϭz се 

доближават като резултати до вертикалните напрежения Ϭy. Те са близки по големина и с 

главните нормални напрежения Ϭ1, Ϭ2 и Ϭ3. Това от своя страна води до по-ниски стойности 

на девиатора на напрежения, чрез който са определени максималните срязващи напр. max. 

Коефициент на сигурност (коефициент на местна устойчивост) – Fs 

При използване на получилият широко приложение в практиката поради своята простота 

и приемлива точност двупараметричен критерий на Mohr–Coulomb, за повърхността на 

разрушение са получени коефициентите на сигурност във всички части от тялото на стената. 

На практика това представлява така нареченият коефициент на местна устойчивост, чрез 

който се определят зоните в тялото на насипа с локална неустойчивост. На фиг. 19 са 

представени примери за такива зони. 

   

Фиг. 19. Коефициенти на местна устойчивост (по Mohr–Coulomb) 
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С приетите в дисертационния труд материални характеристики при равнинната схема на 

изследване такива зони не се регистрират. В тримерните числени модели, както бе 

предположено по-горе в записката, са налице такива затворени зони в горния край на ядрото 

при скатовете. Поради топографията на долината те са симетрични. Интересен факт, който 

се получава, е че с увеличаване наклона на бреговете, тези зони се изтеглят до билото на 

ядрото и до двата ската, като дължината им достига до 18-20% от дължината на короната на 

стената. 

Този резултат, разбира се, не може да бъде обобщаващ за всички стени от този тип. 

Както е известно, почвите от които се изграждат насипните стени се деформират по твърде 

сложен и разнообразен начин. В един числен модел наред с различните материални 

характеристики е необходимо да бъдат отчитани и други фактори като последователност на 

изграждане на стената, темпове на завиряване, форма на долината и т.н. Както бе споменато 

по-горе, според целите на дисертацията някои от тези фактори не са взимани под внимание. 

Не на последно място в едни бъдещи изследвания, може да се установи, какви резултати се 

получават при прилагане на различни критерии за якост. Получените резултати показват 

само, къде евентуално могат да се появят проблемни зони от конструкцията на стената. 

3.5 ИЗВОДИ 

Въз основа на изследваните числени модели и анализи на получените резултати, 

относно влиянието на формата на долината върху напрегнатото и деформирано състояние 

на каменно-насипни стени с глинено ядро, могат да бъдат направени следните по-общи 

изводи: 

 Проведените параметрични изследвания за различни форми на долината дават 

основание да се твърди, че тя може да оказва съществено влияние върху НДС на каменно-

насипни стени. Това е особено актуално за тесни речни долини със стръмни брегове; 

 Налице е пространствена работа на насипа, изразяваща се в поява на „сводов“ ефект и 

в надлъжна на стената посока. „Ограничаващото“ действие на долината води до различно 

НДС от полученото при равнинна (2D) постановка; 

 При тесни речни долини със стръмни скатове се натоварват повече бреговете и 

прилежащите им каменни призми на стената. Зоните в най-високия централен профил са по-

малко натоварени. В тази връзка при такива ситуации е необходимо особено внимание на 

почвите формиращи основата при връзката и‘ със стената; 

 Според формата на долината е възможно редуциране на преместванията до  50÷60% от 

получените с 2D изследване; 

 Редукция претърпяват и напреженията в стената. Вследствие на засводяването 

вертикалните напрежения също могат да бъдат до 50% от получените по геостатичен закон. 

При определени обстоятелства това би могло да доведе до хидравлични напуквания в 

ядрото; 
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 Твърде вероятно е при тънки ядра и голяма разлика в коравините на глината и скалния 

насип, ядрото да изтънее и се смачка на около 60% от височината си. 

 Чрез пространствените числени модели в близост до билото на стената и бреговете се 

регистрират зони с локална неустойчивост, които не могат да бъдат получени с двумерни 

изследвания. 

В дисертационния труд са представени обобщени графики с получените редуцирания на 

премествания и напрежения изразени в проценти от резултатите при равнинната схема. 

 

ГЛАВА 4. ЧИСЛЕН ПРИМЕР. НАПРЕГНАТО И ДЕФОРМИРАНО СЪСТОЯНИЕ НА 

КАМЕННО-НАСИПНА ЯЗОВИРНА СТЕНА „КАМЧИЯ” 

С оглед верификация на възприетите постановки и математически модели за описание 

на НДС на насипни стени, в дисертацията е представен числен анализ на язовирна стена 

„Камчия“. Изборът на разгледания пример е направен въз основа на следните съображения: 

 Яз. стена „Камчия“ е каменно-насипна с вертикално глинено ядро (както разгледаните в 

предходната глава модели). Тя е втората по височина такава стена в България; 

 Разположена е в сравнително тясна речна долина, като единият от бреговете и е твърде 

стръмен; 

 Наличие на данни от нейната експлоатация, с които могат да бъдат сравнявани 

получените резултати. 

4.1 ОСНОВНИ ДАННИ ЗА ЯЗОВИРА 

Язовирната стена е каменно-насипна с вертикално глинено ядро. В план тя е трасирана 

в крива с радиус 1800 m. Изпълнена е в периода 1965-1974 г., като насипните работи са 

извършени от 1969 до 1972 г. В точката са поместени също данни за основните 

характеристики на стената и кратко описание на геоложката основа в створа и‘. Изградената 

контролно-измерителна система (КИС) позволява измерване на хоризонтални и вертикални 

премествания на короната и бермите, порово налягане в глиненото ядро, филтриращи водни 

количества в различни участъци от стената, напори в пиезометри, водни нива в скатовете, 

хидрометеорологични измервания и др. 

4.2 КОНСТРУКЦИЯ НА СТЕНАТА И ГЕОМЕТРИЯ НА РЕЧНАТА ДОЛИНА 

На фиг. 20 е представен геометричният 3D модел на стената. Напречният профил е 

почти симетричен. По въздушния откос са формирани пет берми с различна ширина (3 и 10 

m). В петата на откоса е формиран контранасип с по-полегати откоси. Средният наклон на 

въздушния откос без контранасипа е 1:1,64. 

По водния откос са формирани девет берми, които също са с променлива ширина 

(между 3,00 и 21,50 m). Средният наклон на водния откос без контранасипа е 1:1,7. Горната 

част на откоса над кота 225,00 е защитен с облицовка от подреден ломен камък с дебелина 

0,80 m. 
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Фиг. 20. Язовирна стена „Камчия“ – геометричен 3D модел 

Противофилтрационният елемент е централно глинено ядро с откоси 1:0,20. От двете 

му страни са положени двуслойни филтри и преходни зони с хоризонтална дебелина по 3,00 

m всеки. Ядрото е фундирано върху бетонова плоча. Максималната му ширина в основата е 

30,20 m и ширина на върха 3,00 m. Изградено е от песъчлива глина. 

Каменните опорни призми са оформени от зони със сложно очертание, породено от 

етапите на строителство и различните кариерни материали. Като цяло може да се каже, че са 

обособени две основни зони: вътрешна, централна до ядрото - от камък със занижени 

показатели и външна изградена от „редовен“ камък от кариерата. 

На фиг. 21 е представен напречният профил на долината. Тя е с ширина в основата ~90 

m и при короната – 355 m. 

 

Фиг. 21. Язовирна стена „Камчия“ – напречен профил на долината 

Левият скат е стръмен със среден наклон ~40°, а десният е по-полегат и е оформен 

полигонално от четири участъка. Наклоните им се увеличават от горе на долу и са съответно: 

13°, 24.5°, 30.5° и 38°. 
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4.3 ФИЗИКО–МЕХАНИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МАТЕРИАЛИТЕ 

Съставянето на числен математически модел, описващ максимално близко поведението 

на материалите в насипа, изисква използването на действителните материални 

характеристики. За събиране на необходимата информация е проучена цялата налична 

документация на язовира. Въз основа на това е формирана таблица, съдържаща данни за 

физико-механичните характеристики на вложените в тялото на стената материали. 

В разгледания пример са използвани нелинейни зависимости между напрежения и 

деформации, описващи деформируемостта на почвите. Приложените многолинейни 

изотропно уякчаващи се модели на поведение, дават връзката между нарастването на 

пластичните деформации с нивото на текущото напрегнато състояние. Според вида и 

местоположението на материалите в тялото на стената, са използвани описаните в 

предходната глава зависимости Ϭ – ε. 

4.4 АНАЛИЗ ПО МЕТОДА НА КРАЙНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ – 3D 

4.4.1 Геометричен модел на системата стена – основа 

Въз основа на екзекутивни чертежи на характерни напречни профили е създаден 

тримерен модел на язовирната стена заедно с прилежащата и‘ скална основа. В тялото на 

стената са моделирани всички материални зони, показани на напречния профил. 

Геометричните зони са съобразени също и с възможността за промяна на материалните 

характеристики при симулиране на различни етапи на строителство и експлоатация. 

4.4.2 Дискретизационен модел 

На геометричната система „стена–основа“ е направена дискретизация с мрежа от 

крайни елементи показана на фиг. 22. Тя е съставена от 84692 възела и 39799 елемента. При 

изготвянето и са взети под внимание следните съображения: 

 

Фиг. 22. Яз. стена „Камчия“ – мрежа от крайни елементи 
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 Оптимизиране на мрежата с цел спестяване на ресурси изчислително време и памет, но 

достатъчно добре да бъдат описани отделните зони от конструкцията; 

 Сгъстяване на мрежата в очакваните места на концентрация или скокообразно 

изменение на напрежения и деформации (части от тялото на стената); 

 Поради нерегулярността на геометрията в различните напречни профили, породена от 

обработка на основата по време на строителството и наличието на криви в план (ос стена с 

r=1800 m), в тялото са използвани тетраедри като вид крайни елементи; 

 В основата под стената са използвани преобладаващо призматични крайни елементи с 

по-големи размери. 

4.4.3 Гранични условия 

Граничните условия играят съществена роля върху резултатите от едно числено 

изследване, независимо дали се отнася до филтрационен, статичен или друг проблем. Ако не 

са взети под внимание или не са зададени коректно, те могат да доведат до „изкривяване“ на 

резултатите. В тази връзка в практиката се препоръчва заедно със стената да се разглежда и 

основата, като участъкът пред и след нея да се взема минимум 1,5 – 2 пъти височината на 

стената. При голяма разлика в коравините (обикновено при насипни стени) се допуска, 

скалната основа да не се моделира. Съгласно изложените по-горе съображения, в 

разгледания пример е взета под внимание основата под стената.  

Аналогично на примерите в предходната глава дефинираните гранични условия 

включват: хидростатичен натиск по воден откос на ядрото, бреговете и дъното на речната 

долина пред и под водната призма, запъване на скалата в основата и по двете крайни 

вертикални стени нормални на ос Z и свободни вертикални премествания по двете крайни 

стени на речната долина (нормални на ос X). Водното ниво в язовира е прието постоянно, 

съвпадащо с кота най–високо работно водно ниво (НВРВН=253,50). 

4.4.4 Резултати 

След проведен като първо приближение анализ с линейно-еластичен стадий на 

поведение на почвите, като втора „итерация“ е използвано нелинейното деформационно 

поведение на материалите. Представените по-долу резултати са за втората фаза и по 

аналогия с предходната глава включват: премествания (U, Ux, Uy и Uz), напрежения (Ϭ1, Ϭ3, 

Ϭy, max) и деформации. В допълнение са приложени и премествания (Ux, Uy) по короната, 

берма I и берма III от стената, по които има изградени контролни точки (КТ) за следене на 

хоризонталните и вертикални деформации.  

Представени и анализирани са също така и напреженията в три характерни профила 

(10, 15 и 19) на коти 186,50 и 198,50. Това са хоризонтите, в които са вложени два типа 

контролно-измервателни уреди, производство на швейцарската фирма “Хугенбергер” и на 

Германската фирма “Майхак”. Заложените уреди за порен натиск тип “Хугенбергер” в най-

високия профил 15 на кота 186,50 са дублирани със струнноакустични уреди за порен натиск 

тип “Майхак”. 
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За измерване на земния натиск в профил 15 (на коти 186,50 и 198,50) и в профили 10 и 

19 (на кота 198,50) са заложени струнно-акустични уреди “Майхаk”, натискомери тип MSD-71. 

Земният натиск се измерва в три взаимноперпендикулярни посоки – вертикална, 

хоризонтална откъм водната страна и странично. 

При числения анализ е варирано с някои от неизвестните входни величини, като е 

държано повече сметка за нивата на получените напрежения в споменатите по-горе профили 

и хоризонти. Това е продиктувано от няколко причини. В ниско разположените хоризонти 

изменението на налягането (напреженията) варира в малки граници. Промяната на 

натоварването от хидростатичния натиск, в следствие изменението на водното ниво, 

предизвиква по-малки колебания на порния натиск в тези нива и то в близост до водния откос 

на ядрото. В останалата част от сеченията те са сравнително постоянни. 

На хоризонталните и вертикални премествания е отдаден по-малък приоритет в 

точността. При моделните изследвания те са получени при следните условия: 

 мигновено изграждане на стената; 

 мигновено натоварване от хидростатичен натиск при постоянно пълен язовир; 

 не отчитане на консолидационни процеси, които протичат понякога с години. 

В действителност, по време на строителството се реализират значителна част от тези 

деформации (до 80%). Етапът на завиряване също влияе върху деформирането на стената. 

Водното ниво в язовира е променливо, което обуславя и определени амплитуди в 

стойностите на преместванията. Проявяват се и други свойства на почвите като вискозност, 

пълзене, релаксация и др., които не са отчетени в моделните изследвания. 

Не трябва да се пренебрегва и фактът, че измерените в натура деформации са спрямо 

даден начален отчет, който също е отместен във времето след изграждането на стената. И 

не на последно място, че един числен модел не може никога да пресъздаде на 100% 

действителното поведение на едно такова сложно хидротехническо съоръжение. 

След проведеното тримерно числено изследване на яз. стена „Камчия“ са получени 

следните резултати: 

4.4.4.1 Премествания и деформации 

Вертикални премествания - Uy 

Обичайно за такъв тип стени максималните вертикални премествания (фиг. 23) не се 

получават по короната на стената, а на дълбочина 22m от билото, което е ~30% от 

височината на стената. Те са с размер 0,888m, което представлява 1,21% от височината на 

стената и се намират в най-високия профил. 
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Фиг. 23. Яз. стена „Камчия“ – вертикални премествания Uy 

С така възприетите материални характеристики, вертикалните премествания по 

короната на стената са 0,80m (~1,10% от общата височина). Ако се приеме, че до 80% от тях 

(0,64m) са се реализирали по време на строителството, част от тях (~5%) в интервала между 

приключването на насипните работи и „нулевият“ отчет на КТ, то остатъкът от 15% е 

съизмерим с началните отчетени вертикални деформации. Съгласно изложените по-горе 

съображения, не може да има пълно съответствие на тези стойности, но по вид и 

разпределение те са съпоставими (фиг. 24). Аналогични резултати се получават за 

вертикалните премествания и на берми I и III. И тук разпределението им е съпоставимо по 

вид и местоположение с измерените в натура. 

 

Фиг. 24. Вертикални премествания на короната (слягане на короната) 
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Хоризонтални премествания – Uх 

Според моделните изследвания максималните хоризонтални премествания са 0,265m и 

се получават по водната призма на кота 245.00, която съответства на първа берма по 

„мокрия“ откос (фиг. 25). 

 

Фиг. 25. Яз. стена „Камчия“ – хоризонтални премествания Uх 

Значителна част от тези премествания също са се реализирали по време на 

строителството. Вторият съществен момент е, че те са получени с мигновено натоварване от 

воден натиск до максимална кота. За да се види какъв е приносът на това въздействие, на 

фиг. 26 са нанесени стойностите на преместванията както само от собствено тегло, така и с 

хидростатичен натиск. При сравняване на резултатите по короната е видно, че в строителен 

случай, като се намалят с известен процент реализираните по време на изграждането 

премествания, се получават много близки по вид и стойност с измерените в натура. По-

съществена разлика има с получените при пълен язовир, но тук трябва да се имат предвид 

следните факти: 

Тези премествания са натоварени с по-голяма „грешка“ – от прилагане на две мигновени 

въздействия (от собствено тегло и хидростатичен натиск). Ако се редуцират и те с известен 

процент заради периода на строителство, те също ще се доближат по вид и стойност до 

измерените в началния период на експлоатация. Не трябва да се подминава и фактът, че 

началните отчети са започнали значително по-късно след приключване на насипните работи, 

когато са се реализирали и по-голяма част от преместванията. 

Съществена разлика се явява в изчислените и получени хоризонтални премествания по 

берма I. Характерно за тях е, че най-големите отрицателни стойности (към воден откос) само 

от собствено тегло се получават на нивото на тази берма. При наличие на хидростатичен 

натиск, стената се деформира в посока въздушен откос и част от тези премествания се 

компенсират. Оставащата разлика с измерените стойности на настоящия етап може да се 

отдаде на консолидацията на насипа в годините и на влиянието на динамиката на водното 

ниво. 
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Фиг. 26. Хоризонтални премествания на короната 

Главни еластични деформации – ε1, ε3 

На фиг. 27 са показани екстремните стойности на главните еластични деформации. Най-

малките (но не по абсолютна стойност) отрицателни възвратими деформации ε3 се 

реализират в основата на глиненото ядро, в подножието на по-стръмния ляв скат. Най-

големите положителни деформации ε1 се появяват в десния скат, където става по-осезаема 

смяна на наклоните и където в напречна посока ядрото се вкопава значително в скалната 

основа. Може да се каже, че деформациите се получават на обичайни и очаквани места 

съобразно разгледаните в предходната глава примери. 

 

Фиг. 27. Минимални главни еластични деформации 
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Същото заключение може да се даде и за пластичните деформации, които са 

незначителни и се реализират в ядрото, в средната най-висока част от стената. Зоната е 

изтеглена в посока към по-натоварената суха страна и първи филтърен пласт. 

4.4.4.2 Напрежения 

Нормални напрежения - Ϭy 

Както бе споменато по-горе, нормалните напрежения са един от индикаторите за 

наличие на сводов ефект. Отношението на хоризонталните към вертикалните напрежения ни 

дава коефициента на страничен земен натиск, от който можем да определим коефициента на 

Poisson, а от него индиректно да съдим за състоянието на даден пласт. Затова и в насипни 

стени се влагат измерителни уреди за следене на вертикалния и хоризонтален земен натиск. 

 

Фиг. 28. Разпределение на нормални напрежения - Ϭy 

В тази връзка по-долу са анализирани тези напрежения в различни хоризонтални и 

вертикални сечения от стената. В най-общ план, разпределението на напреженията Ϭy е 

показано на фиг. 28.  

 

Фиг. 29. Изоповърхнини на напрежения Ϭy 
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Като най-натоварена се явява сухата призма в контакта и‘ с филтрите, където се 

получават и най-големите напрежения – 1,29 MPa. В централната част ядрото „увисва“ и там 

максималните напреженията достигат 0,91 MPa. Редуциране на напреженията се получава и 

в надлъжна посока, като това добре може да се види на фиг. 29. И в двата ската (в по-

стръмния ляв и при промяната към по-стръмен наклон в десен бряг) нормалните напрежения 

са с повече от 100 kPa по-големи от тези в централната част. 

При сравняване на нормалните напрежения Ϭy в осите на вертикалните сечения през 

контролните точки по короната (номерата растат в посока ляв скат) фиг. 30, също е видно как 

те търпят редукция спрямо напреженията получени по геостатичен закон (розовата права 

линия). Най-голяма е тя в средните профили и в потвърждение на резултатите от предната 

глава в дисертацията, могат да достигнат и надвишат 50%. 

 

Фиг. 30. Нормални напрежения Ϭy в оста на стената по профили 

Интерес представлява и съпоставката на нормалните напрежения с измерените в 

различни сечения стойности. За целта на общи графики са представени следните величини: 

получените по числен път нормални напрежения ϬY, ϬX, ϬZ, началните отчени на вложените 

в ядрото уреди “Хугенбергер” и “Майхак”, техните минимални (т.е. максимални по абсолютна 

стойност) и средни стойности за целия период на експлоатация (фиг. 31 и 32). Отчетите от 

уреди “Майхак” са означени в скоби с (М), а от “Хугенбергер” с (Н). 

    

Фиг. 31. Хидродинамично налягане с напрежения Ϭy и Ϭх в  профил 15 - кота 186,50 
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Първите графики от всяка фигура включват изчисленото нормално напрежение Ϭy, 

отчетеното хидродинамично налягане в сечението и отчетите в оста на ядрото на уредите за 

земен натиск, означени само с маркери (там където те работят). Сравняването на 

резултатите показва, че във всички сечения изчислените стойности са съизмерими с 

отчетените максимални и средни многогодишни. Разликите се движат между 25 kPa и 100 

kPa, което е едно много добро съвпадение. И в трите профила напреженията Ϭy са по-големи 

от хидродинамичното налягане. Това трябва да е така с оглед на филтрационната 

устойчивост на ядрото (поява на хидравлични пукнатини). Видно е, че там където уредите 

работят, има известен запас, но дали той е достатъчен, това може да се оцени чрез 

коефициента на сигурност К във всяка точка:   1,1
w

v
p

cK   . Тъй като естеството на 

настоящия труд не е направа на обстоен анализ, то този въпрос не е разглеждан. 

 

   

Фиг. 32. Хидродинамично налягане с напрежения Ϭy, Ϭx и Ϭz в профил 19 - 198,50 

Много добро съвпадение се получава и при съпоставката на нормалните напрежения по 

ос Х и ос Z (Ϭx и Ϭz). От вторите (и третата) графики на фигурите се вижда, че тук разликата 

се движи също в ниски граници (от 20 kPa до 150 kPa). 

Ако се приеме, че получените напрежения съответстват на действителните, то ние 

можем да получим коефициента на Poisson в по-натоварения и застрашен от засводяване 

ляв скат (профил 19). Тук коефициента на страничен земен натиск ξ се получава 0,596 – 

0,627, а коефициента на Poisson 0,373 – 0,385, който е сравнително приемлив за такъв вид 

почви. 
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При един по-обстоен анализ обаче, трябва да се вземат под внимание изказаните по-

горе съображения относно изготвеният модел, етапи, натоварване, разлика между 

използваните и действителните материални характеристики и т.н. Други  факти, които е 

необходимо да се отчетат са, че една част от уредите са повредени още при монтирането им 

и дават нереално ниски стойности. Други променят своите характеристики с годините (повече 

от 40). Уредите са монтирани в ниши върху бетонови плочи, които също засводяват до 

някаква степен и „изкривяват“ резултатите. 

Главни нормални напрежения – Ϭ3 и Ϭ1 

Очаквано, според резултатите от разгледаните в предходната глава примери, най-

големите натискови напрежения Ϭ3 се появяват в основата на сухата каменна призма в 

близост на филтърния пласт. Тук те достигат стойности до 1,30 MPa (фиг. 33).  

 

Фиг. 33. Разпределение на главните нормални напрежения Ϭ3 

Отново е налице съществено засводяване по-силно изразено в стръмните участъци (ляв 

бряг и долните участъци от десния бряг). В местата на рязка промяна на терена се 

наблюдават и зони с по-значителна разлика и концентрация в напреженията. Разбира се, 

част от тях могат да бъдат причинени и от несъвършенства в мрежата от КЕ. Аналогични 

резултати се получават и за най-малките натискови (опънни) напрежения Ϭ1 . Отново се 

получава тяхното завишаване във водната призма в следствие на „олекването“ и‘ от водата. 

Максимални срязващи напрежения – max 

Тези напрежения получават най-големи стойности (до 450 kPa) във вътрешните зони от 

по-слаб камък и филтрите около ядрото. Тук също са налице концентрации в местата с рязка 

промяна на терена (фиг. 34). В ядрото максималните срязващи напрежения достигат до 190 

kPa. В средните участъци по дължина на стената, между короната и берма I на двата откоса, 

се появяват зони със срязващи напрежения до 260 kPa. 
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Фиг. 34. Разпределение на максималните срязващи напрежения max 

4.5 ИЗВОДИ 

От разгледания пример могат да бъдат направени следните изводи: 

 Изготвения сложен пространствен модел на стената може да се разглежда като първа 

стъпка в един бъдещ по-задълбочен анализ на състоянието; 

 С използваните в модела материални характеристики, получените резултати са 

съпоставими в качествено, а донякъде и в количествено отношение с измерените в натура 

стойности; 

 Потвърждават се изказаните в предходната глава разсъждения относно НДС на такъв 

вид насипни стени в тесни долини; 

 Доказва се „сводовия“ ефект на стръмните брегове върху поведението на стената. 

 Резултатите от изследванията показват, че е възможна редукция на напреженията в 

ядрото до 50%, която се регистрира от някои от уредите, за които има съмнения за грешни 

стойности. 
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НАУЧНИ И НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

Научните и научно-приложни приноси в настоящата дисертация могат да бъдат 

формулирани както следва: 

 

1. На базата на задълбочен критичен анализ на голям брой литературни източници, 

обосновано са подбрани за целта на дисертацията конститутивни механични модели на 

материалите от тялото на язовирната стена.  

2. Разработен е експертен технологичен подход в средата на програмната система ANSYS 

за изчисляване на насипни язовирни стени. Чрез него са проведени пространствени 

параметрични изследвания на напрегнатото и деформирано състояние на каменно-

насипни стени с вертикално глинено ядро; 

3. С въведения параметър на долината L/B е установено и доказано различието в 

резултатите между 2D и 3D изследванията за надеждна оценка на сложното напрегнато и 

деформирано състояние на тялото на стената. Със задълбочени систематични 

изследвания са допълнени познанията за влиянието на формата на долината върху това 

състояние и проявата на пространствен сводов ефект. 

4. Предложени са зависимости с параметъра на речната долина за приблизителна оценка 

на очаквания ефект от формата на долината върху разпределението на напрежения и 

изменението на премествания в подобен вид стени, при съпоставката им с резултати от 

изследване на тяхното равнинно деформирано състояние; 

5. С проведените пространствени изследвания се потвърждават съществуващите 

предположения за възможна поява на опънни зони и пукнатини по короната на стената, 

особено по връзката и‘ със скатовете. С приетите конститутивни модели, при 

пространственото изследване са установени зони в тялото на стената с нисък 

коефициент на местна устойчивост, които не се наблюдават при равнинни задачи; 

6. Валидността на разработената изчислителна процедура в средата на ANSYS е 

потвърдена с пример на конкретна язовирна стена. С проведения анализ върху 

пространствения модел на язовирна стена „Камчия“ е доказано, че приложената методика 

на изследване е напълно достоверна при сравняване на резултатите с натурните 

наблюдения. Тя има важно практическо значение за надеждното определяне на 

пространственото засводяване и неговия ефект върху опасността от хидравлично 

напукване на глинени ядра. С прилагането и‘ могат да се решават числено както 

теоретични, така и конкретни практически проблеми. 
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НАСОКИ ЗА БЪДЕЩИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

 

Бъдещите изследвания може да бъдат насочени в следните направления: 

 Да бъдат включени и други фактори, влияещи върху НДС на стените. Отчитането на 

зависещи от времето (“time dependent”) натоварвания като собствено тегло (чрез етапите на 

изграждане), хидростатичен натиск (при различните водни нива в язовира) или други 

въздействия, могат да доведат до преразпределяне и различно НДС, като по този начин е 

възможна и промяна на получените съотношения на величините при разгледаните в 

дисертацията предпоставки. 

 Изследване влиянието на грапавината и несиметричността на бреговете, височината на 

стената и съотношението на материалните характеристики. 

 Влиянието на използваните закони, описващи деформационното поведение на почвите 

и прилаганите критерии за якост. 
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