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НА ВОДОВЗЕМНАТА КУЛА НА ОСНОВНИТЕ ИЗПУСКАТЕЛИ  
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Резюме 
Язовирната стена е съоръжена с два основни изпускателя, с обща водовземна кула с височина 55 m. 

Хидровъзелът е в експлоатация от 1954 г. и в продължение на 50 години по кулата и основните 
изпускатели не са извършвани комплексни ремонтни работи. Основните проблеми на съоръжението се 
свързват с филтриране на вода през стените на кулата, корозия на армировката, деструкция на бетона, 
каверни в бетоновата облицовка зад изпълнената стоманена панцеровка и др.  

Изготвянето на работен проект за рехабилитация съоръжението е предшестван от подробно 
обследване на нейното състояние. Въз основа на направените изводи за състоянието на основните 
стоманобетонови конструктивни елементи на Водовземната кула и на основните изпускатели, както и от 
проведените предварително ориентировъчни изчислителни проверки, се възприема: възстановяване на 
проектната носимоспособност на стените на кулата в зоната на технологични фуги, възстановяване на 
проектното сечение на стените на кулата в зоните с каверни в бетона, статико-динамично изследване на 
стоманобетоновата конструкция на кулата въз основа на данните и резултатите от обследването, 
възстановяване на липсващата панцеровка в камерното пространство, инжектиране на камерните 
пространства с инжекционен циментов и полимерен разтвори, както и възстановяване и саниране на 
всички засегнати от корозионните процеси стоманобетонови елементи на кулата от вътрешната страна.  

По конкретно разработени в работния проект технически решения са изпълнени комплекс от мерки 
за възстановяване водоплътността, монолитността и носимоспособността на бетона от носещата 
конструкция на съоръжението. 

 
APPRAISAL OF EXPLOITATION –HOPE OF INTAKE TOWER AND MAIN OUTLETS 
OF  ALEKSANDAR STAMBOLIISKI DAM AND MEASURE FOR REHABILITATION  

OF PROJECT 
 

Bogomil Petrov, Rumen Gruev  
 

Abstract 
The dam wall is equipped with two main outlets with a common Intake Tower of a height of 55m. The 

hydraulic system has been in operation since 1954 , but  50 years no any complex repairing of the main outlet has 
been carried out. 

The main problems of equipments including water filtering operations through the Tower Walls, 
reinforcement corrosion, destruction of concrete. 

Make a project for rehabilitation of equipments is precut of in full investigation of its condition. In base of 
the make conclusions for condition of main reinforcing construction of Intake Tower and the main outlets and 
carry out computing control: restore project of Tower Walls in  zone of technology fugue, restore project section 
cavern in concrete, static- dynamic research reinforce construction of Tower. 

Up specific project the technical decisions are performed by complex measure of restoring water-proofing, 
monolithic, nature and concrete bearing. 
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І. ОПИСАНИЕ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО 
Язовир “Ал. Стамболийски” е изграден на река „Росица” и е предназначен за напояване 

и електропроизводство. Язовирната стена е каменно-зидана с височина 66 m. и дължина на 
короната 980 m. Язовир „Ал. Стамболийски” е включен в списъка на комплексни и значими 
язовири у нас. Язовирната стена е съоръжена с два основни изпускателя, с обща водовземна 
кула с височина 55 m (Фиг.1) и два успоредни стоманени тръбопровода с дължина по 115 m.  

Хидровъзелът е в експлоатация от 1954 г. и в продължение на 50 години по основните 
изпускатели не са извършвани комплексни ремонтни работи. В периода 2004-2005г. бе 
извършена цялостна рехабилитация на водовземната кула и основните изпускатели на язовир 
“Ал. Стамболийски”. В рехабилитацията на строителната конструкция се включва 
възстановяване водоплътността на стените, обезпечаване на конструктивната сигурност на 
стоманобетоновата конструкция на кулата по първоначален проект, както и рехабилитация 
на камерните пространства и панцеровка на стоманените напорни тръбопроводи.  
 
ІІ. УСТАНОВЯВАНЕ НА АКТУАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО 

Основните проблеми на съоръжението преди рехабилитацията са свързани с филтриране 
на вода през стените на кулата, корозия на армировката, деструкция на бетона, каверни в 
бетона зад стоманената панцеровка и др. Изготвянето на работен проект за рехабилитация на 
строителната конструкция на Водовземната кула се предшества от подробно обследване на 
нейното състояние.  

Обследването включва запознаване с проектната и екзекутивна документация, визуално 
обследване, определяне на размерите на основните конструктивни елементи, определяне на 
класа и диаметрите на армировъчната стомана, установяване на местоположението на 
армировъчните пръти и дебелината на бетоновото покритие, определяне на якостта на натиск 
на бетона, определяне на физико-механичните характеристики на армировъчните стомани, 
определяне на съпротивляемостта на бетона и оценка на риска от развитие на корозионни 
процеси на армировката в него, определяне на степента на корозия на армировката в бетона 
по безразрушителен път чрез измерване на електропотенциала, химическо изследване за 
оценка степента на неутрализация на бетона, както и оценка на резултатите от проведения, 
съвместно със специализираната водолазната група оглед на съоръжението от външната 
страна на кулата. 

След провеждане на обследването бяха установени редица нови проблеми и бяха 
направени следните изводи, относно състоянието на носещата стоманобетонова конструкция 
и отделни нейни елементи: 

• Част от стоманобетоновите елементи са засегнати от въздействието на агресивните 
среди, в резултат на което при тях се наблюдават пукнатини или частично обрушване 
на бетоновото покритие, оголена носеща армировка, корозия на надлъжната 
армировка достигаща дълбочина средно 0.6-0.8 mm (Фиг.2), деструкция на бетона и 
намалено сцепление между зърната на едрия добавъчен материал и циментовия 
камък в бетона; 

• По стените на кулата се наблюдават множество технологични фуги от 
дълговременно прекъсване на бетонирането (Фиг.3). През тези фуги интензивно 
филтрира вода, изнася калциевия хидроксид, неутрализира и деструктира бетона и 
създава условия за интензивна корозия на армировката в зоната на теча; 

• На отделни места по стените на кулата се наблюдават отвори от кофража с 
дълбочина до 40 cm (Фиг.4). Тези отвори намаляват ефективното бетоново сечение 
на стената и създава предпоставки за интензивно проникване на вода; 

• Стените на кулата, особено в зоните между коти +15000 и +17000 са силно овлажнени 
от конденз и от филтрацията на вода в близост до работни фуги в бетона (Фиг.5); 

• Част от панцеровката в камерното пространство на десния авариен затвор липсва 
(Фиг.6). Облицовъчният бетон на това място е напълно неуплътнен и е запълнил по-
малко от 80% от пространството между панцеровката и стоманобетоновата рамкова 
конструкция на кулата. Отчитайки технологичните фактори на полагане на бетона на 
тази кота (вероятна консистенция на бетоновата смес, начин на транспортиране, 
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начин на полагане и уплътняване зад панцеровката) и конфигурацията на 
съоръжението, се очакват подобни дефекти и на други места в близост до началото 
на стените на шахтите на аварийните затвори; 

                  
                            Фиг.1                                   Фиг.2                                               Фиг.3 

              
                            Фиг.4                                    Фиг.5                                              Фиг.6 

• Стоманобетоновата конструкция на кулата е изпълнена с бетон с вероятен клас по 
якост на натиск В20. Този клас на бетона е приет при извършване на изчислителните 
проверки за съоръжението; 

• Средната дебелина на бетоновото покритие за двете шахти е 16.4 mm, което 
благоприятства интензивното развитие на корозионнити процеси; 

• Получените резултати от химическия анализ за оценка на степента на неутрализация 
на бетона показват, че носещата армировка е разположена изцяло в неутрализиран 
бетон, който не я защитава от корозия; 

• Съпротивляемостта на бетона в зоната под кота +175,00 е в границите 6-8 Ωcm, което 
показва възможност от развитие на корозионните процеси в армировъчните стомани. 
Тези процеси са особено активни в зоната на установените технологични фуги в 
бетона през които филтрира вода от езерото; 

• Електропонтенциалът между носещата армировка и повърхността на бетона в 
основната част от конструктивните елементи на кулата варира в границите от -200 
mV до -350 mV, което показва, че корозията на армировката надвишава 50% от 
околната повърхнина на армировъчните пръти, което влошава сцеплението с бетона 
и намалява носимоспособността на стоманобетоновото сечение. 

• Изпълненото по външната страна на кулата покритие от пръскан бетон с дебелина от 
5 mm до 35mm е изцяло компрометирано с множество пукнатини, обрушвания и 
нарушено сцепление с основата. Същото лесно се отстранява с метален предмет и 
дори с ръка. Това показва че при изпълнение на подобен тип широкоразпространени 
в практиката защитни покрития основен фактор е осигуряването на адхезията с 
бетоновата основа; 

Въз основа на направените изводи за състоянието на основните стоманобетонови 
конструктивни елементи на Водовземната кула и на основните изпускатели, както и от 
проведените предварително ориентировъчни изчислителни проверки, се възприе че е 
необходимо:  

• Да се възстанови проектната носимоспособност на стените на стоманобетоновата 
конструкция на кулата в зоната на технологични фуги, предизвикани от 
дълговременно прекъсване на бетонирането;  

• Да се възстанови проектното сечение на стените на кулата в зоните с налични 
каверни в бетона; 
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• Да се възстанови липсващата панцеровка в камерното пространство на десен авариен 
затвор и да се инжектират камерните пространства с инжекционен циментов и 
полемерен разтвори; 

• Да се изпълни възстановяване и саниране на всички засегнати от корозионните 
процеси стоманобетонови елементи на кулата от вътрешната страна, с цел да се 
пасивира носещата армировка на конструкцията и да се преустанови достъпа на 
кислород до нея от вътрешната страна на кулата.  

Въз основа на резултатите от обследването за актуалното състояние на съоръжението е 
извършено статико-динамично изследване на стоманобетоновата конструкция на кулата. 
Като пилотни резултати от това изследване са конкретизирани основните проблеми на 
конструкцията на съоръжението, свързани с носещата способност по хоризонтални сечения в 
сеизмична комбинация, с носещата способност на ригелите на фундаментните рамки, с 
носещата способност на стойките на фундаментните рамки по нормални сечения и 
ексцентрицитетите на усилията в основната плоскост на фундамента, които водят до 
недопустимо голямото му отлепване.  
 
ІІІ. МЕРКИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕНА КОНСТРУКЦИЯТА НА СЪОРЪЖЕНИЕТО 

По конкретно разработени технически решения са изпълнени комплекс от мерки за 
възстановяване водоплътността, монолитността и носимоспособността на бетона от 
носещата конструкция на съоръжението, както следва: 
 
ІІІ.1 Възстановяване монолитността на бетоновото сечение в зоната на установените 
работни фуги.  

Последователно се извърши: механична обработка чрез прорязване на фугата в дълбочина, 
запълване на изпълнения “V”-образен прорез с водоуплътняващи и разширяващи се полимер-
циментни състави, повърхностна обработка на стената на конструкцията с дълбокопроникващи 
и кристализиращи в структурата на бетона състави и усилване на отслабените, в зоната на 
работната фуга, участъци с високоякостни въглеродни нишки. Възстановяването на изготвения 
прорез се осъществява със свръх бързо свързващ и несъсхващ  полимер-циментов състав, 
специално предназначен за спиране на интензивни течове при постоянен воден напор от 
срещулежащата страна. Този състав притежава много добро сцепление с бетоновата основа, като 
свързва и втвърдява в продължение на 2.5-3.0 минути. 

Повърхностната защита се осъществява на базата на полимер-циментови продукти, 
предназначени за повърхностна обработка на бетоновите елементи с последваща дълбочинна 
кристализация и уплътняване на структурата на бетона. Тези продукти влизат в реакция с 
продуктите от хидратацията на цимента, които се намират в циментовия камък и образуват 
кристали, запълващи и уплътняващи порите на циментовия камък, респективно и бетона. По 
този начин се повишава плътността и въздухонепроницаемостта на бетона на дълбочина 5-8 cm. 

Усилването на стоманобетонови конструкции с помощта на въглеродни или карбонови 
нишки изисква доброкачествена подготовка на основата или повърхността на елементите. 
Тази подготовка гарантира надеждната връзка между фирмения лепилен състав за 
въглеродните нишки и бетоновата основа, което от своя страна обезпечава тяхната съвместна 
работа във времето. След първоначална подготовка на основата се проверява адхезията и при 
неудовлетворителни резултати се предприема импрегниране на бетоновата повърхност с 
подходящи за целта състави. Неравностите върху подготвената бетонова повърхност се 
ограничават с дълбочина максимум до 1 mm. 

Върху подготвената основа с помощта на специално епоксидно лепило се залепват два 
слоя тъкан от въглеродни нишки. Платното е разположено така, че направлението на 
въглеродните нишки да бъде перпендикулярно на направлението на работнага фуга. 
Платното от въглеродни нишки се залепва във вертикална посока на разстояние 40 cm от 
двете страни на пукнатината, а в хоризонтална посока по целия периметър на стените на 
кулата. 

По описаната технология са усилени с високоякостни въглеродни влакна 90m` работни 
граници.  
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ІІІ.2 Възстановяване монолитността на бетоновото сечение на елементи от носещата 
стоманобетонова конструкция  

Процесът на възстановяване обхваща: подготовка на бетоновата повърхност, изпълнение 
на антикорозионна защита на откритата армировка въз основа на полимер-циментови 
състави с висока адхезия към метала, изпълнение на свързващ мост с цел гарантиране на 
връзката бетон-репаратурен разтвор, равноякостно възстановяване на сечението с 
репрофилиращ, полимерциментов, дисперсно армиран разтвор и повърхностна обработка на 
бетона с дълбокопроникващи и кристализиращи в структурата на бетона състави с цел 
повишаване на водоплътността на сечението. Цименто-полимерния възстановителен състав 
трябва да има якост на натиск на 7-ми ден не по-малка от 30,0 МРа, а на 28-ми ден не по-малка 
от 45,0 МРа. Съсъхването на тези състави след 90 дни не трябва да надвишава 1,2 0/00 . 
Адхезионната якост на състава с основата, при опънно натоварване трябва да бъде средно 1,5 
МРа, като нито една от отделните стойности не трябва да бъде по-малка от 1,0 
МРа.Монолитността на бетоновата повърност бе възстановена на площ от 250 m2; 
 
ІІІ.3. Възстановяване на водоплътността на елементите на кулата в зоната на локални 
дефекти на стените на кулата в трудно контролируемите зони. 

Възстановяването на конструкцията се състои в подготовка на бетоновата повърхност в 
зоната на каверните, инжeктиране с полиуретанови инжекционни състави в дълбочина с цел 
осигуряване на водоплътност, нанасяне на антикорозионна защита на открилата се носеща 
армировка, полагане на свързващ мост, възстановяване на сечението с цименто-пясъчен 
състав на база разширяващ се цимент и повърхностна обработка на бетона с 
дълбокопроникващи и кристализиращи в структурата на бетона състави с цел повишаване на 
водоплътността на сечението. 

Почистените с вода под налягане дефекти се подготвят за инжектиране. Подготовката за 
инжектиране включва: тампониране на устието на открития участък от пукнатинообразния 
дефект в бетоновото сечение, вграждане в тампониращия разтвор на инжекционни пакери за 
нагнетяване на замонолитващия разтвор, вграждане в тампониращия разтвор на 
въздухоотвеждаща тръба и замонолитване на дефектиралото сечение с репаратурен разтвор. 
Тампонирането на устието на дефекта се осъществява на дълбочина 2-3 cm с 
бързовтвърдяващ готов полимер-циментов състав. При нанасянето на разтворната смес не 
трябва да се правят опити за цялостно замонолитване на дефекта тъй като това не е 
възможно по тази технология. 

В тампонажния разтвор, в най ниската точка на дефекта се инсталира инжекционен 
пакер, като се внимава разтворната смес да не попадне в отверстието за инжектиране. В 
тампонажния разтвор се вгражда и мека пластмасова тръба с диаметър 7-8 mm и дължина 12 
cm. Тази тръба се вгражда в най-високата точка на дефекта и предназначена да освобождава 
въздуха при нагнетяване на репарационния разтвор. При  цялостното инжектиране на 
дефекта, репарационния разтвор започва да излиза през индикаторната тръба и 
инжектирането се преустановява.  

Репарирането на дефекта да се осъществи с двукомпонентен полиуретанов инжекционен 
разтвор. Материалът представлява много бързо реагираща двукомпонентна инжекционна 
смола, свободна халогени, за уплътняване и укрепване на оводнени зони при температура 
под 15°С. Областите на приложение на този състав са укрепване на оводнени масиви и 
грундове, укрепване при силно течащи и напорни води, укрепване и херметизация в тунели, 
уплътняване на пукнатини и водни хоризонти при скални и не скални масиви, 
хереметидзиране на пукнатини в бетони и конструкции, изнесени продукти от бетона, както 
и саниране на оводнени шахти и подземни конструкции. 

Двата компонента се дозират от двукомпонентна помпа и преди да постъпят, чрез пакер 
в масива, биват смесени посредством статична бъркалка. В контакт с вода смолата се 
разпенва. Последващата реагирала маса изтласква постепенно водата и в последствие когато 
няма достъп на вода се втвърдява в не порьозна маса. Така се  получава водоплътна маса, 
която във външния си слой е втвърдена полиуретанова пяна укрепваща и силно уплътняваща 
бетона.Общата площ върху която се извърши обработка с материали с дълбочинна 
кристализация в бетона е 1550 m2.  
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ІІІ.4. Възстановяване на монолитността на бетоновото и стоманобетоново сечение в 
зоната зад панцеровката в камерните пространства.  

Процесът на възстановяване обхвана възстановяване на проектната форма и сечение на 
панцеровката, анкериране на панцеровката към съществуващата стоманобетонова 
конструкция, инжектиране на пространството между стоманобетоновата конструкция на 
рамките и панцеровка с модифициран циментов състав с цел обезпечаване на 
водоплътността на сечението, повторно инжeктиране с полиуретанови инжекционни състави 
с цел колматирани на финните пори в структурата на циментовия камък и окончателно 
гарантиране на водоплътността; 

Възстановяването се осъществява с модифициран полимер-циментов разтвор. Целта на 
това възстановяване е да се запълнят по сериозните каверни в структурата на бетона за да 
може да се осъществи последващо по добро уплътняване на структурата с полимерен 
разтвор. Тази система е предназначена за  инжектиране и уплътняване на пукнатини и 
дефекти в бетона с минимален напречен размер 0.8 mm. При използване на специални 
видове цименти с повишена ситност на смилане и висока специфична повърхнина, системата 
е в състояние да запълва пукнатини с минимални напречни размери 0.2-0.8 mm.  След 
инжектирането с модифициран полимер-циментов разтвор се осъществява инжектиране и с 
двукомпонентен полимерен състав, с цел запълване на по финните пори, както в структурата 
на бетона, така и на раздела бетон-панцеровка. При инжекционните работи с модифициран 
циментов състав зад панцеровката се вложиха 3200 kg разтвор, при инжектирането с 
полиуретанов състав – 1000 kg смола.  
 
ІІІ.5. Конструктивни мерки 

Резултатите от обследването на строителната конструкция, наложиха извършването на 
проверка на носещата способност по хоризонтални сечения при сеизмични въздействия на 
Водовземната кула на основните изпускатели, в съответствие с действащите нормативни 
документи. Съгласно настоящото сеизмично райониране на РБългария съоръжението попада 
в район със сеизмична активност от VІІІ степен. 

Въз основа на анализа на проучванията беше разработен пространствен изчислителен 
модел на съоръжението. Определящото товарно състояние за изследване на напрегнатото и 
деформирано състояние на съоръжението е сеизмична комбинация при пълен язовир с 
отчитане на присъединената водна маса. В резултат на анализа са в процес на разработване 
на мерки за адекватно затежаване на конструкцията на съоръжението в долната му част, 
което да се постигне чрез осигуряване на съвместно действие между скалата под кота 
+153.00 и съоръжението и осигуряване на съвместна работа между фундаментната 
конструкция и монтажния бетон на разделителната вертикална стена в зоната на 
фундаментната конструкция. Това съвместно действие може да бъде реализирано чрез 
инжектиране на фугата между скалата и съоръжението, както и чрез анкериране в посока от 
вътрешността на кулата - навън към скалата. Подробните резултати за подобряване на 
дуктилността на конструкцията и удовлетворяване на всички якостни проверки, което да 
гарантира надеждността и експлоатационната дълготрайност на съоръжението ще бъдат 
представени след реализиране на възприетите мерки.  
 
ИЗВОДИ 

Язовир „Ал. Стамболийски” може да бъде отнесен към големите съоръжения в 
хидротехниката. Подобна по обем комплексна рехабилитация на основен изпускател на 
язовирна стена не е извършвана у нас до момента. Част от рехабилитационните дейности по 
конструкциите на водовземната кула и основния изпускател не бяха планирани 
предварително, но тяхното изпълнение се наложи с оглед гарантиране експлоатационната 
сигурност на съоръжението. Проблемите с отделни конструктивни елементи и съоръжението 
като цяло, които се идентифицираха в хода на инженеринговата кампания могат да бъдат 
отнесени и за други обекти от подобен характер и на подобна експлоатационна възраст. 
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RECONSTRUCTION OF “RAKOVICA” RESERVOIR 
 

Jasmina Miletin1, Biljana Obrenović1 
 
Abstract 

For water supply in the event of reduced consumption and additional replenishment of the 
system in case of increased water consumption of Belgrade municipality of Rakovica, a new 
reservoir has been built in the deserted quarry "Strazevica", capacity 5000 m3, located on the site of 
the demolished reservoir. Reservoir construction, designed by JKP Beogradski vodovod i 
kanalizacija, was funded by the Direkcija za gradjevinsko zemljište i izgradnju Beograda. The 
works were carried out by "Komgradnja" DOO Company. 

The present paper presents damages on the structure of the existing reservoir, as well as 
construction phases of the new reservoir – cautions clearing of debris on unstable ground, 
placement of PERI shuttering, as the only acceptable one for required smoothness of concreted 
surfaces, erection of designed reinforcement and concreting, complying with all prescribed 
technical requirements for such type of structures: treatment of interruption and resumption of 
concreting, provision of watertightness of work joints by incorporation of joint strip ("fugenband"), 
improvement of certain concrete properties by means of additives... 

                                                 
1  Jasmina Miletin, Biljana Obrenović, Direkcija za gradjevinsko zemljište i izgradnju Beograda, 11000 Beograd, 

Njegoševa 84, tel. 381112449494 
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1. INTRODUCTION 
"Rakovica" reservoir, I elevation zone, was built in mid-Eighties in the area of Rakovica 

municipality. It was used for levelling consumption for settlements of Rakovica municipality. It was 
demolished in April 1999 (Fig. 1 and Fig. 2). The reservoir was located on "Straževica" hill, above 
Rakovica township, in a deserted quarry. The loss of reservoir caused shortage of water in this 
section of Belgrade water supply system, especially in the periods of increased consumption, 
because this part of the city is supplied directly through pumping stations, so that there is no daily 
levelling and reserves in case of increased consumption. In order to re-establish adequate water 
supply, the reservoir was rebuilt in the period from 11.2004 to 08.2005. 

 

  
 

Fig. 1. 
 

Fig. 2. 
 

2. RESERVOIR CONSTRUCTION SYSTEM 
The new reservoir has the same structural and hydraulic characteristics as the previous one. 
It is a monolithic structure built of reinforced concrete, rectangular in shape, consisting of two 

chambers and machine sala. The upper reservoir slab, 25 cm thick, is mushroom-shaped,  supported 
by columns and elastically fixed into walls. The columns, 50/50 section, with 6.1m distance in-
between, are fixed into pad foundations. Capitals are executed at the juncture of the column and 
upper slab, with their height calculated from slab safety to punching (piercing). Reservoir walls are 
35 cm thick, with vertical haunch at the juncture with the upper slab and fixed into foundation 
strips. Floor slab of the demolished reservoir was used as base for the floor slab of the new 
reservoir. 

The reservoir is founded in limestone rock, with compressive strength far exceeding the load, 
which is transferred through the foundation to the ground. 

Although technically the existing reservoir was unusable, the remaining parts of the walls were 
used to prevent dispersion of eluvial scree material. (Fig. 3.). 

 

 
 

Fig. 3. 
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3. EXECUTION OF WORKS TECHNOLOGY – CONCRETING PHASES 

The text below describes technology of execution of works on construction of water reservoir, 
foundation 25x38m, height about 7.0m, in the following sequence of concreting: foundations (Fig. 
4.), walls (Fig. 5.) and columns (Fig. 6.), upper slab (Fig. 7.) and finally bottom slab, in the already 
covered structure. 

 

 
Fig. 4. 

 
Fig. 5. 

 

 
Fig. 6. 

 
Fig. 7. 

 
First were concreted two diagonally laid L-shaped external foundations, as well as total 

concreting (up to the level of upper surface of the bottom slab) of all foundations below the 
columns of the reservoir. In this, appropriate joint strips were built into the foundations, providing 
watertightness of joints between the foundations and the walls, that is between the foundation and 
the bottom slab of the reservoir. Joint strips were extended by a certain length over the ends of 
foundations' L-sections, which is necessary for their continuity – splicing from one to the other 
(adjacent) L-section (the said splicing was carried out by means of gluing). Also, from L-shaped 
foundations the following anchoring reinforcement was left to protrude. 

• Reinforcement providing continuity of reinforcement bars within two adjacent L-
foundations; 

• Reinforcement connecting L-foundation to the reservoir bottom slab, which was concreted 
later on; 

• Reinforcement connecting L-foundation to and the wall above the foundation. 
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In this way both joint strips and anchoring reinforcement have surrounded the said foundations, 
whereby a special attention was paid to the quality of execution of connections under right angle 
within the joint strip. 

Already after several days (2-3) since the completion of external L-shaped foundations, works 
proceeded with concreting of the walls leaning on these foundations, whereby these walls at 
foundation ends were 50 cm shorter than the foundations themselves; this was necessary in order to 
perform connection of two adjacent L-shaped wall sections by means of a "plug" 1.0 m in length.  

Appropriate anchoring reinforcement has been left to protrude from the wall toward the future 
"plug", which reinforcement within he plug has been continuous with the reinforcement of the 
adjacent L-section of the wall. 

After 7-10 days upon concreting of the first two diagonally placed external L-shaped 
foundations, concreting was performed of the remaining two foundations of the same shape, 
whereby the joints between the "old" and the "new" concrete were treated in the prescribed manner 
and with utilization of appropriate material of the type SN-VEZA; in this way, works were fully 
completed on the external foundations. Upon completion of the concreting of these parts of the 
external foundations, in the same manner as in the two previously concreted L-shaped foundations, 
works proceeded with the concreting of walls. 

Upon completion of foundations under the columns of the reservoir, the columns themselves, 
executed up to the beginning of the capital, were concreted in the customary way. 

Upon completion of the external foundations, foundations under the columns, columns and 
external walls (in two phases – up to the lower haunch), i.e. in the phase when within the external 
walls only the plugs in their middles were left unconcreted, works proceeded with the final 
connection of the walls into a single whole. This was accomplished with concreting the left plugs in 
the form of "tongue-and-groove" joint, whereby the contacts between the old and the new concretes 
were treated by utilizing Sika Latex material. Thus, upon completion of the plug concreting 
operation, only the upper reservoir slab was left unfinished. 

Considering the slab dimension, as well as the fact that the Contractor was able to execute the 
scaffolding only on approximately one half of the slab's surface, concreting was done in two phases 
of the erected scaffolding, with concreting of the slab in phases, in a "chessboard" arrangement: 

• As first, concreting was done of parts of the slab together with capitals 
• After that, concreting was done of parts (together with capitals) 
• Finally, concreting was done of parts (together with capitals) 
A time interval of two days was made between individual (above-mentioned) sub-phases, 

while the scaffolding was removed only after 15 days elapsed from the completion of concreting of 
the last stated sub-phase.  
 

 
 

Fig. 8. 
 

Fig. 9. 
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For construction of structure elements was used Peri shuttering of the following systems: 
• TRIO 330 – panel wall shuttering (Fig. 8.), 80-100 kN/m2 bearing capacity to hydrostatic 

pressure of fresh concrete mass. Panels, 30 to 240 cm wide, were mutually connected by 
BFD joints, whose function is to join, seal and align the elements. 

• Rosset – supporting shuttering for slabs (Fig. 9.), consisting of steel bearing scaffolding 
with rosettes and primary and secondary braced girders and solid girders. 

The above-mentioned construction schedule, involving individual phases in execution of 
works, implies that prescribed concrete curing was carried out in the given periods. It also implies 
that individual concreting phases were strictly bordered with appropriate shuttering, which was so 
prepared, that all reinforcement bars envisaged by the design passed through it.  

With the completed concreting of the reservoir's upper slab (Fig. 10.), the only structure left 
unconcreted was only the bottom slab, that is parts of this slab between the external foundations and 
those under the columns. Concreting of this slab would be done immediately upon completion of 
works on the upper slab, whereby this slab, though appropriate anchoring reinforcement 
overhanging from the external foundations and the foundations under the columns, was connected 
with the previously executed parts of the structure. Concreting of this slab was also executed in the 
well-known "chessboard" arrangement of concreting sections with "cut in" angles (due to the 
presence of the already concreted foundations under the columns). Taking into account such 
procedure in the construction of the bottom slab, concreting of the resulting "empty" fields was 
begun only when the incorporated concrete was 7-10 days old. 
 

 
Fig. 10. 

 
4. MATERIALS 

All parts of the reinforced concrete structure were made of concrete grade MB30, 
watertightness grade V-6 and of high tensile ribbed steel RA 400/500. Water cement ratio of the 
concrete mix did not exceed 0.45. Tri-fraction concrete was used. Concrete splicing was done by 
fine-grained bi-fraction concrete, with previous surface treatment by roughing and detailed rinsing, 
with strictly compliance with the minimal protective coat. During wall concreting, special attention 
was paid to the height from which concrete was poured, in order to prevent concrete segregation. 
All these details the Contractor described in Concrete Design. 

Steel mold pieces (fittings), that penetrate through concrete reservoir walls, were incorporated 
at the moment of pouring of concrete elements (walls). 

External and internal concrete surfaces were protected by insulation based on policem 
(protection of reinforcement), applied immediately upon removal of shuttering, thus preventing 
abrupt loss of water from concrete section. 
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Filling of the reservoir was done with locally available means materials. It was carried out in 
layers 20-30 cm thick, with proper compacting, uniformly from all sides of the reservoir. 

Before filling in, trial filling of the reservoir was carried out, that is watertightness hydro test, 
to establish whether there were any possible shortcomings and their repair, all in conformity with 
applicable regulations. 

All usable materials comply with prescribed conditions of quality and envisaged tests. 
All technical conditions for construction of water engineering structures were strictly complied 

with during execution of works. 
 

5. CONCLUSION 
Upon completion of works, Authority for Development Land and Construction of Belgrade, 

being the Employer, handed over the newly constructed reservoir for further use to Public Utility 
Company Belgrade Water Supply and Sewage System. 

With scheduled construction of chambre of the same dimensions in phase two, with a total 
available storage capacity of 10,000 m3, and will proper maintenance, the reservoir will provide the 
necessary standby facility for levelling of consumption and good water supply to this part of 
Belgrade.  
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Abstract 
The Eider tidal barrier (constructed between 1967 and 1973) is the largest hydrotechnical facility along 

the German North Sea coast. The function of the Eider barrier is mainly to protect the marshes against storm 
surges, but also to optimise the water management in the catchment area of the Eider (1580 km2 ), and to 
improve navigation in the Eider estuary. The Eider barrier has fulfilled its aims. However, just after putting it 
into operation, first defects were detected. Since 1983, a more than 20 years programme of investigation and 
repair was carried out with respect not only to the concrete itself, but also to the reinforced and pre-stressed 
components of the structure, in order to ensure operational reliability. 

This paper deals with the reasons for the failures, the strategies and experiences with several repair 
methods and, of course, the lessons learned from the construction of the barrier. Most important are simple 
points, such as a permanent and adamant control of the construction process, as well as the use of high 
quality construction materials specially suited to the environmental conditions. 

 
РЕСТАВРИТЕЛНИ РАБОТИ НА ПРЕГРАДНОТО СЪОРЪЖЕНИЕ НА РЕКА АЙДЕР 

 
Райнхард Дикман1, Траугот Харткопф2 

 
Резюме 

Преградното съоръжение на река Айдер (построено между 1967 и 1973 година) е най-голямото 
хидротехническо съоръжение по немските северноморски брегове. Главната функция на това 
съоръжение е да предпазва околната  блатиста област от наводнения, но също така и за оптимиране 
на водното стопанство във водосборната област на реката (1580км2), и за подобряване на 
корабоплаването в устието и. Преградното съоръжение на река Айдер изпълнява и до сега тези 
функции. Но веднага след пускането му в режим са намерени и първите дефекти. През 1983 започна 
една повече от 20 годишна проучвателно-реставрационна програма, с цел саниране на пораженията 
на бетона, както и на стоманобетоновите- и предварително-напрегнати конструкции, а също така  и за 
осигуряване на функционалността на съоръжението. 

Този реферат ще се занимае с причините за тези дефекти, със стратегиите и различните методи 
за репаратура, с успехите и трудностите по време на строежа. Особено важни са простите теми като 
непрекъснатият и последователен контрол на строителният процес и използването на 
висококачествени строителни материали, чиито качества отговарят на  условиятя на околната среда. 

                                            
1 Prof. Dr.-Ing., University of Applied Sciences Kiel, Dept. of Civil Engineering, Lorenz-von-Stein-Ring 1-5  D-24340 
Eckernförde.  E-mail: reinhard.Dieckmann@fh-kiel.de 
2 Dipl.-Ing.,  Project Engineer,  Wasser- und Schifffahrtsamt Tönning, Am Hafen 40,   D-25832 Tönning, E-mail: 
thartkopf@toe.wsd-nord.de 



 

 478

1. INTRODUCTION 
Every structure is a reflection of the era in which it was built. This is particularly true for the 

Eider storm surge barrier at the North Sea coast of the State of Schleswig – Holstein in Germany 
(Fig.1). After World War II, the German economy recovered quickly and the building industry 
made great strides with respect to design, construction methods and building materials. After the 
necessity of improving the standard of living of the population, the renewal and expansion of the 
infrastructure was started, and improved in a stepwise manner. 

 

 
Fig. 1. Map of the German Bight showing the North Sea Coast 

 
One important task for the people living in the coastal plains was protection against flooding. 

With respect to this, the Eider region was a particularly endangered and, therefore depressed area. 
The first tidal barrier in the Eider region was built 30 km inland at Nordfeld. in 1935/36, but did not 
fulfil its purpose;[4] to solve what became known as "Eiderproblem" a new storm surge barrier was 
planned and erected in the Eider estuary.[1]  The purpose of the new structure was to: 

• protect the Eider drainage basin from flooding 
• optimise the water management in the tidal river 
• maintain shipping 
The new Eider storm surge barrier was built between 1967 and 1973, with a total of 170 Mio. 

German Marks construction costs. The storm surge barrier has fulfilled its purpose since that time. 
More than 70 severe storm surges were averted, and the maintenance of drainage during the 
catastrophic inundation in the drainage basin in October 1998 was secured.[6] 

However, just after completion the structure showed a number of defects. Most of these defects 
were due to inadequate construction work, while others were a result of the underestimation of the 
severe environmental conditions at the boundary of the North Sea. In 1982, a comprehensive 
program of analysing apparent failures, as well as the repair of the structural damages, was started. 
Until now, more than 9.5 Mio Euro have been paid for these measures.  

 
2. THE STORM SURGE BARRIER 
2.1. The structure 

Unacceptable discharge problems, and the catastrophic storm surge of February 1962, led to 
the construction of the new Eider storm surge barrier. The construction site was located on an 
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artificial island on a tidal flat in the mouth of the estuary; protected against flooding by a 1.9 km 
long and 7.6 m high cofferdam. 

 

 
 

Fig. 2. Eider storm surge barrier 
 
The whole barrier consists of three main elements (see Fig.2): 
• a 4.8 km long sea dike with a crest height of 8.5 m above O.D. 
• a 236 m long barrier with 5 openings of 40 m width, having back-to-back tainter gates with 

a height of 10 m 
• a 75 m long and 14 m wide navigation lock crossed by a Dutch style lift bridge. 
The most impressive structure of the storm surge barrier is the main girder with an elliptical 

cross –section made from pre-stressed concrete and cast in situ. The primary design included a road 
on top of the girder. But it was feared that the prevailing strong winds in the winter season, and 
especially severe storms, would lead to a closure of the road during such events. Having this in 
mind, the road behind the dike was located halfway down the landward slope of the dike and 
incorporated into the girder, giving this structure a very special shape. The road in the girder has a 
structural clearance of 7 m width and 4.5 m height. Due to the shortness of the tunnel there is no 
ventilation equipment. 

Not visible but also very important is the river bottom protection in the area of influence of the 
barrier, where currents up to 5 m/s can occur. To prevent scours, a fixed bottom fortification made 
of Swedish granite blocks up to 5 tons each, was designed and placed on a gravel filter. The flexible 
bottom protection consists of stones with a weight of 400-600 kg. Shortly after placing into 
operation, at both sides of the barrier, beyond the bottom protection, up to 28 m deep scours 
developed. 

All concrete structures below O.D. + 1.40 m (MHW) are made of B 30 concrete with 320 kg 
blast furnace cement (HOZ 275) and above MHW of B 45 with 375 kg Portland cement (PZ 375). 
In all, 33,000 m3  concrete was handled. The average reinforcement is 85 kg steel per m3  concrete. 
The construction is founded on 612 steel piles down to OD - 28 m. 
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Fig. 3. The main girder of the Eider storm surge barrier. Cross-section and view 
 

2.2. Engineering considerations 
Compared with the whole century, the 30 years period after World War II was a time of 

exceptional construction work.[3] And to the progress in sciences and economics, built structures to 
meet increasing financial and technical demands were possible. The Eider storm surge barrier is a 
typical structure of that time. It is considered a model of aesthetically attractive hydrotechnical 
construction, because it shows an interior arrangement, and the relation of the proportions of the 
construction to their masses are exemplary. All possibilities available at that time were used by the 
engineers to design an attractive construction. However, from the civil engineering point of view, 
the architecturally excellent design comprises a disadvantage: the construction is relatively slender, 
and it was probably difficult to design and construct such a highly stressed structure. 

 
The objective of a design is its serviceability, i.e. the future of the construction has to be 

predicted and considered.[2] Important are the reliability and the lifespan of the construction, and 
are based upon durability of the building materials and the correct assessing of the environmental 
conditions at the building site.[3] In real terms, it is advisable to choose a simple construction, and 
not to exploit the permissible stress of the building materials in their totality. This construction is 
difficult to maintain because there is no access to parts of the girder in order to do necessary repairs. 

 
Although the construction works were challenging, it was decided to speed up the building 

process. Even intricate work was done using the piece rate system and, perhaps unusually weekends 
and nights were also utilised. The self-generated time pressure led to a lack of accuracy. 

 

 
Shell of the girder     inner stiffening frame  

 
 

Fig. 4.Tendons and reinforcements in the shell of the girder and the frame shoulder 
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3. DAMAGE AND RECONSTRUCTION WORKS 
3.1. State of the construction 

Some time after complementation of the Eider storm surge barrier, first damages became 
visible, especially at the abutments, the frame shoulders and the shell of the girder (see Fig 5,6) In 
order to get information on the actual state of the structure a comprehensive investigation was 
carried out. By means of a British high level radiation detector, the reinforcement and the pre-
stressing steels were investigated in order to get information on their state and exact position. As a 
result, it was to be expected  that  nearly  30 %  of the total  9000   longitudinal  and  transverse  
tendons were not completely compressed with concrete. Many of the tendons in need of repair are 
not accessible and therefore not applicable for repair. Fig. 7 shows the excavated bell-shaped 
anchoring of a tendon, with corrosion. The concrete cover at that location was only 3 mm. 

 

 
Fig. 5. Damaged concrete at an abutment 

 

  

  
Fig. 6. Examples of badly processed concrete 
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Fig. 7. A corroded bell-shaped anchor of a 
tendon 

 
Fig. 8. Corroded steel remains at the concrete 

surface 
 
Core hole drillings show that corrosion at the reinforcement had to be anticipated as well. The 

systematic concrete covering of the reinforcement is 5 cm. This value has fallen short in many 
places. Another problem arises from corroded steel remains at the concrete surface which were not 
removed from the formwork before casting the concrete (Fig. 8) However, re-calculations show that 
the structure is stable, even in the case, that many of the tendons remain without any repair. 

 
3.2. Redevelopment of the girder 

The stepwise redevelopment of the girder started in 1983. By taking down the upper parts of the 
frame shoulders it appears, that reinforcement close to the concrete surface was corroded, as well as 
many anchors and heads of the tendons. In most cases, the reason was the disregarding of the 
minimum concrete cover, which was determined to be 5 cm. Damaged tendons were redeveloped and 
if necessary compressed with synthetic resin using the vacuum method. Problems have arisen because 
the space around the bracing cables was very narrow due to cladding tubes, with nearly the same 
diameter. The reinforcement was derusted and, in some cases, completely removed and renewed. 
After that, the frame shoulders were reconstructed using normal concrete. (Fig. 9) 

 

  

  
 

Fig. 9. Redevelopment of the upper part of a frame shoulder 
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In a second step, the shell at the underside of the girder was redeveloped. Special investigations 

show that chlorides from the sea water penetrated into the concrete of the shell. But only in rare 
cases was the penetration depth more than 4 cm, i.e. the region where the reinforcement actually 
should be placed. The existing concrete was eroded in a layer of 2.5 to 4.0 cm by means of a high 
pressure water jet (> 600 bar). After that, the surface was pre-treated by sand blasting. For the 
reconstruction of the surface of the shell a special spray mortar was used. Then this surface was 
covered by a knifing filler and sealed with a water vapour permeable coating. Also, a lot of cracks 
in the abutments were redeveloped (see Fig. 11) 

 

  
 

Fig. 10. Cracks in the pilaster strip of the shell 
 

Fig. 11. Redeveloped cracks in an abutment 
 
The redevelopment of the lower side of the girder shell required work independent of the 

weather conditions. To achieve these conditions in every gate opening a protection by a tent was 
necessary. Therefore, the respective gate openings were closed for discharge during repair times. 
These measures caused an additional load on the flexible bottom protection and a growth of the 
scours. To secure the stability of the barrier a supplementary scour and riverbed protection was 
necessary. These measures were carried out in 1993/4 and 1999. 

 
3.3. Experiences gained from the redevelopment 

In order to find out suitable methods for redeveloping the different structures of the Eider 
storm surge barrier a lot of expertise was commissioned. However, every big redevelopment is a 
process of learning which, of course, includes flops. Therefore, some basic topics should be 
regarded: 

• All materials and methods for repair must be tested at the location in advance 
• All processing instructions of the manufacturer must be followed very strict 
• Control is most important 
• The weather conditions (temperature, humidity etc) have to be heeded 
• All applications of mortar or resins require dust-free conditions and cleanliness 
• The solidification periods must be noted 
• The interaction of 2 layers with different physical properties is always a problem 
Redevelopments are not only expensive, but to a certain extent a little bit risky. The best advice 

is to construct in a way that substantial redevelopments are not necessary 
 

4. CONCLUSIONS 
Many people consider the Eider storm surge barrier as an example of bungled work. In part this 

is true. On the other hand, it is also true that at construction sites no more faults are normally made  
than at other industrial sectors. Viewing building's faults are more evident, the reasons for faults are 
usually understandable and the repair is difficult and expensive because every building is a 
prototype.[5] The lessons learned from the Eider storm surge barrier are: 
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• Even with complex structures the problems of construction work, maintenance and repair 
have to be considered. 

• Many faults are the consequence of sloppy work 
• Important work has to be done carefully and without any time pressure 
• All construction materials have to be adapted to the environmental conditions carefully. 
At the time the Eider barrier was constructed, there might have been a gap between the 

knowledge and the abilities of the engineers, and the skills and experience of the construction 
workers. It is also important to realize that quality standards always decrease during periods of an 
economic boom. It is the duty of the project management to have strict control of the process of 
construction. 

 

 
Fig. 12. Ship's view of the Eider storm surge barrier 
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СРАВНИТЕЛНИ ИЗЧИСЛЕНИЯ НА РОТАЦИОННО - 
СИМЕТРИЧЕН МАСИВЕН УТАИТЕЛ  

 
Василка Тодорова-Мюллер1, Зигфрид Бауш2 

 
Резюме 

За изчисляване на ротационно – симетрични съоръжения, според германските норми 
(DIN), има голям избор от компютърни програми. Всички те използват в изчисленията си 
метода на крайните елементи. Основните разлики се изразяват във вида на интегрираният в 
софтуера земен модел. Този модел определя до каква степен изчислителните резултати ще се 
доближават до реалното поведение на конструкцията. В нормите са описани допустимите 
методи за изчисление на земният модел. За да може да се онагледят разликите между тях са 
съпоставени две компютърни програми, използващи два различни земни модела: 

- Модул 4H-RoSy на ф-мата Pcae GmbH, гр. Хановер / Германия, в чиято основа е 
моделът на Винклер, много често използвана в практиката поради лесното и бързо 
моделиране. 

- IntasFEM, разработена от проф.др.инж. Зигфрид Бауш2, в чиято основа е моделът на 
Босинеск и земният модел се задава чрез крайни елементи. 

                                                 
1  Василка Тодорова-Мюллер, дипл.инж., Инж. бюро Райхенбергер, Зеещедтер щрасе 81, 24340 гр. 
Екернфьорде/ Германия, e-mail: vasitt@abv.bg 

2  Зигфрид Бауш, проф.др.инж., Висше училище – гр. Кил, Срециалност Строителство,  Лоренц – фон – Щайн - 
ринг 1-5, 24340 гр. Екернфьорде / Германия, e-mail: siegfried.bausch@fh-kiel.de 
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1. УВОД 
Този доклад е един опит да изясни приликите и разликите в изчислителните резултати 

на две компютърни програми, използващи два различни земни модела. 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА НА РАЗЛИЧНИТЕ ЗЕМНИ МОДЕЛИ СПОРЕД DIN 4018 
Модел на Винклер (Пружинен модул) 

Това един от най-старите изчислителни модели на еластично подпряни фундаменти, 
който взима в предвид при разпределението на напреженията определени условия на 
деформация на фундамента и на земния пласт. Полупространството се приема като един 
пружинен модел при условие, че отделните пружините не влияят на съседните. Това 
означава, че натоварването става само върху бетоновата плоча. Следва, че една плоча, която 
е натоварена с равномерно разпределен товар се сляга във всяка точка от сечението си 
равноверно. Формула (1) изразява факторът на пропорционалност (ks), т.нар. пружинна 
константа. При една произволно натоварена еластична, призматична плоча, която лежи 
върху еластична основа, отношението на напрежението (σz) и слягането (sz) е постоянно: 

 

[ ]3/, mkNсопst
s

k
z

z
s ==

σ      (1) 

 
Това отношение на практика не може да бъде постоянно. В тази константа не са взети в 

предвид влиянието на големината, формата и площта на натоварването както и дебелината, и 
якостта на натиснатият пласт. Друго следствие от това предположение е, че слягане се 
появява само там където има напрежения. Съседните почвени частици не са повлияни, виж 
Фиг. 1. 

 
 

Фиг. 1 Фигура на слягане под равномерен товар 
 

Метод на модула на деформация (Полупространствен модел) 
Полупространството се приема за топчест модел, според теорията на еластично-

изотропното полупространство на Босинеск. С това се има в предвид долната полувина на 
едно безкрайно разширено пространство, което е разделено чрез една хоризонтална мислена 
равнина на две полувини. От тези полувини горната е празна, а долната е запълнена с 
хомогенен материал, който е напълно еластичен във всички посоки (метод на Оде) [1]. При 
това почвените частички си влияят взаимно във всички посоки, което довежда до една 
фигура на слягане под равномерно катоварена плоча като на Фиг.2. Тази фигура на слягане 
от друга страна води до напрежия на огъване в плочата. 

 

 
Фиг. 2 Фигура на слягане под равномерен товар 
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²/401 mkNg =

²/0,1272 mkNg =

²/0,713 mkNg =

 
Методът на Оде не важи когато почвата в дълбочина е на пластове. Т.е когато модула на 

деформация на почвата Еs, виж ф-ла (2) е променлив, както е в повечето случаи. Тогава се 
използва методът на Кани [2].  

 

ε
σ
Δ

′Δ
=sE ,  [kN/m²]     (2) 

където:  
σ ′  - ефективно вертикално напрежени 

⎟⎟
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⎞
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⎝

⎛ Δ−
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h
hhlnε  - линейна деформация 

Ah  - изходна дебелина 
hΔ  - слягане 

 
2. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕЛАСТИЧНО ПОДПРЯНА КРЪГЛА ПЛОЧА 

За изчислението на ротационната плоча на утаителя е необходимо да са известни 
свойствата и структурата на почвата. Тези изчисления са направени с помощта на две 
компютърни програми. Като изчислителен модел е взета една стоменобетонова кръгла плоча 
с радиус r = 5,00 m и постоянна дебелина d = 0,35 m.  

 
Таблица 1. Използвани материали 

 
Материал Модул на 

еластичност 
Коефициент на напречно 

разишрение 
Бетон  
Клас С20/25 Е = 29900 N/mm² 2,0=ν . 
Почва  
средноплътен чакълест пясък Еs = 100 МN/m² 4,0=ν  

 
Тъй като съществено влияние има вида на натоварването, са направени сранения при три 

различни случая на натоварване: 
1. Случай: Разпределен товар от течност  
 
 
 
 
 
 
2. Случай: Разпределен товар в средата на плочата например от колона:  
 
 
 
 
 
 
 
3. Случай: Разпределен товар в ъншен, например от стената на утаителя 
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В двете програми са зададени гореспоменатите материали, геометрия и натоварване. 

Разликите са в задаването на земният модел: 
- програма IntasFEM – почвата е зададена с правоъгълни суперелементи (фиг.3) 

 
 

Фиг. 3 Почвен модел IntasFEM 
 

 
На тези крайни елементи са зададени почвените характеристики, компресионен модул и 

плъзгащ модул, които се изчисляват от Es и ν  (Таблица 1 ) 
 

( )
( ) sEE .
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.21
ν
νν

−
−−
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По този начин се взимат в предвид влиянието на срязване в съседните почвени пластове 

и с това подпирането в крайните зони. 
От изчислителните резултати чрез формула (1) е изчислен средноаритметичният 

пружинен коефициент. 
- програма 4H-Rosy - плочата е зададена с прътови елементи и е еластично подпряна. 

Тази еластична опора е зададена чрез средноаритметичната пружинна константа ks = 8,46 
МN/m3 от решението с програма IntasFEM. 

 
 

Фиг. Почвен модел 4H-Rosy 
 
3. СРАВНЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ИЗЧИСЛИТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ 

Изчислителните резултати са онагледени с помощта на диаграми. Тъй като плочата е 
симетрична е взета в предвид само едната част от плочата, т.е. само радиуса. Сектор 1 се 
намира в центъра и. Диаграмите на моментните линии съдържат радиални (m_s) и 
тангенциални (m_phi) моменти. От диаграмите на моментите се вижда, че съответствие в 
линиите има само във 2.Случай на натоварване (в средата на плочата). 

 
 

Диаграма 1. Моментни линии 
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А от Диаграма 1. (равномерно разпределен товар) се вижда недостстъкът на пружинният 

метод (4H-Rosy) , моментите и в двете посоки са равни на нула – няма деформации.  
 

 
 

Диаграма 2. Моментни линии 
 

Диаграма 3. се вижда такава тенденция, че като изхождаме от моментните линии на 4H-
Rosy, линиите на IntasFEM са транслирани в положителна посока. Все едно липсващата 
деформация от 4H-Rosy при IntasFEM е допълнителна подчертана. 

 

 
 

Диаграма 3. Моментни линии 
 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проучванията на фундаментната плоча показаха , че получаването на реални 

изчислителни резултати зависи от многобройни фактори и условия. Като натоварване, 
коравина на фундамента и използваният изчислителен земен модел. 

Сравнението на двете изчислителни програми показа, че земният модел на програмата 
IntasFEM, за разлика от пружинният метод на програмата 4H-Rosy, се доближава до реалната 
товароспособност на фундаментната плоча. 

Тези изследвания са направени в ограниченият обем и време на дипломната работа [4] за 
това едно по-задълбочено изследване не беше възможно. 
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RIVER DIVERSION PROJECT 
 

N. Tayade1 
 

Abstract 
Tapi river originates from multai platue of madhya pradesh state of india and flows westwords 

through maharashtra state & finally meets with river narmada in gujrath state . tapi river diversion 
project is proposed tobe taken up as a interstate project for madhya pradesh & maharashtra state of 
India. 

                                                 
1 N. Tayade, Sub-Divisional Engineer, Water Resources Department, Maharashtra State. India 
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SCHEME IN BRIEF 
1. Catchment area upto project site - total 6805 sq.km. [ maharashtra state (m.s.) 2840 

sq.km & madhya pradesh (m.p.) 3965 sq.km .] 
2. Yield availibility & utilisation: total 73 tmc (m.s.- 33)  &   (m.p. 40 tmc) utilisation : 

gross 52 tmc / net 42 tmc. 
3. Submergence: 15098 hectors (m.s. 7015 & m.p. 8083 ha. ) forest land :- 2230 hect. 

(m.s. 415 & m.p.1815 ha.) 
4. Storage : gross 54 tmc (live 41 & dead 13 tmc ) 
5. REHABILITATION : 39 VILLAGES ( M.S.23 & M.P.16 NOS.) 
6. Earthen dam : length 6.25 km with maximum height 46 m. 
7. Spillway : inglis flood 14690 cumecs & to control that central gated spillway with 

radial gates of size 12 m x 8 m, total 18 nos. 
8. Canal & tunnels : m.s.- canal 109 km with 40 km long tunnel and m.p.- 92 km. canal 

with 4 km. tunnel. 
9. Benefits : irrigation - 96000 hect. (m.s. 55000 hect. & m.p. 41000 hect.) 
10. Power generation :   14 mega watts power gerneration is  possible from tapi diversion 

project. 
11. Cost of scheme : rs.1500 crores with benefit/cost ratio 1.63. 

 
TAPI DIVERSION PROJECT 

Tapi River Diversion project is an interstate Project being taken up for benefits of Maharashtra 
State & Madhya Pradesh. 

Tapi River Diversion Project is located on Tapi River in Dharni Tahsil of Amravati district 
near village Gambheri. Tapi river originates from Multai platue in Madhya Pradesh & flowing 
towards west through Maharashtra & finally meets to Narmada in Gujarat State. 

Project site lies in Topo sheet No. 55 C/14 with latitude 21"-32'-45" & longitude 76"-47'-00". 
 
THE DETAILS OF THE SCHEME ARE AS BELOW: 
1. Catchment area 

The catchment area up to dam site is 6805 Sq. Km. (M.S.-2841 & M.P.-3964 Sq. Km.) 
 

2. Yield 
75% dependable yield available is 72.46 T.M.C.-32.46 T.M.C. & M.P.-40 T.M.C.) 

Considering evaporation losses 6.15 T.M.C. Industrial & drinking water reservation of 4.0 T.M.C. 
(2 T.M.C. for each state) and upstream reservation etc. Annual Utilization of irrigation is 41.966 
T.M.C. & Gross utilization is 52.116 T.M.C. 
 
3. Submergence & Storages 

The Scheme is designed for 54.13 T.M.C., gross storage  & 41.13 T.M.C. live & remaining 
dead storage. The total submergence area of the scheme is 15098 Ha. (M.S. 7015 & M.P.8083 Ha.) 

In the submergence 2230 Ha. forest land is affected (M.S.-415 &M.P.-1815 Ha.) Total 39 
villages are coming under the submergence (M.S.-23 Nos. & M.P.-16 Nos.) The submergence ratio 
works out to be 15.77 %. 
 
4. Dam & Spillway 

Tapi diversion project envisages construction of an earthen dam across river Tapi . The 
length of dam is 6.25 Km. with Maximum height 46m. in river bed. The central gated ogee shaped 
spillway is proposed for the project. Calculated Max. flood discharge is 14690.70 Cumecs for that 
18 Nos. of Radial gates of size 12 m. x 8 m. are proposed. 
 
5. Controlling levels 

River bed level @ project site is 270 m. & Full Reservoir level is 316 m. with High Flood 
level 318 m. & Top Bund level 320 m. 
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6. Command Area : 
 
Command Area  M.S.  M.P.  Total (Ha.) 
A) C.C.A   76388  56562  132950 
B) C.C.A.   68750  45250  114000 
C) I.C.A   55000  40725  95725 

 
7. Irrigation 

Two Head regulators are provided one for each state to irrigate above lands.  
109 Km. long left Bank canal is proposed inclusive of 40  Km. long tunnel in Maharashtra State 
where as for Madhya Pradesh 92 Km. long left Bank canal is proposed inclusive of 4 Km. long 
tunnel. 
 
8. Power Generation 

14 Mega watts Power generation is possible from this  project. 
 
9. Financial Forecast 

Total cost of the project is Rs. 1500 Crores and Benefit cost ratio works out to be 1.63. 
 
10. Necessity 

The project is techno-economically feasible. The construction of project is for benefits  of 
Tribal  area of Amravati district in Maharashtra and Madhya Pradesh. 
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TWO-PHASE FLOW THROUGH POROUS FRACTURED ROCKS  
 

Todorka Samardzioska1, Viktor Popov2, Meri Cvetkovska3 
 

Abstract 
Numerical model of two-phase flow through porous media is involved in many branches of 

science and engineering, including groundwater hydrology, soil science, reservoir problems in 
petroleum engineering, storage of radioactive or chemical wastes, etc. From numerical point of 
view, due to the high nonlinearity of the governing equations and their strong coupling, the 
simulation provides a challenging numerical problem, even when simplifying assumptions are 
invoked. A new numerical scheme based on the boundary multi-domain method for the numerical 
simulation is presented. The efficiency of the method is proved on one and two-dimensional  two-
phase flow examples. 

Key words: two-phase flow, porous media, boundary elements. 
 

DVOFAZEN TEK NIZ POROZNI ISPUKANI KARPI 
 

Todorka Samardzioska, Viktor Popov, Meri Cvetkovska 
 

Rezime 
Numerickiot model na dvofazen tek niz porozna sredina e vklucen vo mnogu granki na naukata 

i inzenerstvoto, vklucuvajki gi tuka zemnata hidrologija, naukata za pocvite, rezervoarnite problemi 
vo naftenoto inzenerstvo, skladiranjeto na radioaktiven ili hemiski otpad itn. Od numericka gledna 
tocka, zaradi golema nelinearnost na ravenkite i nivnata povrzanost, simulacijata pretstavuva 
numericki predizvik, duri i koga se uklucuvaat i pretpostavki za uprostuvanje. Za numerickata 
simulacija e upotrebena nova numericka sema, bazirana na Metodata so granicni elementi so 
multidomeni. Efikasnosta na metodata e dokazana na edno i dvodimenzionalni dvofazni primeri za 
tok. 

Klučni zborovi: dvofazen tok, porozna sredina, granicni elementi. 
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1. INTRODUCTION 
Numerical simulation of multiphase flow through fractured rocks is important in many branches 

of science and engineering. Hydrologists, agricultural engineers, soil physicists have for many years 
been concerned with fluid movement in air-water porous media systems. In the most recent years, 
environmental concerns and search for secure atomic waste depositories and for remediation 
strategies for contaminated aquifers raised more interest in the movement of fluids in the so-called 
vadose or unsaturated zone interposed between the atmosphere and the groundwater (saturated zone). 
Many potential groundwater contaminants are introduced at (or near) the soil surface via atmospheric 
deposition, spills, leakage from underground tanks, subsurface waste disposal, etc. Furthermore, a 
wide class of environmental contaminants consists of organic compounds of low water solubility 
which can occur as a separate liquid phase in the soil. Such liquids include many widely used 
industrial solvents and automobile and jet fuels which unfortunately often enter the ground via surface 
spills or leaks from underground storage tanks. Historically, the greatest stimulus for development of 
multiphase flow models was initiated by the commercial interest of the petroleum industry, induced 
by the lure of more efficient oil and gas recovery from reservoirs. Most of the existing flow and 
transport models are single-phase models that describe the groundwater flow and the convective-
dispersive spreading of one or more components entirely dissolved in water. The unsaturated zone is a 
multiphase system, consisted of wetting phase (water), air and non-wetting phase (for example, oil). 
Two-phase flow consisted of two flowing fluids, which do not interchange mass and do not have 
reaction with the solid matrix, is the simplest multiphase flow, see Fig. 1. 

solid

wetting fluid

non-wetting fluid

 
 

Fig. 1: Two-phase flow 
 

The elimination of the equation of the gas phase is often referred to as Richard's approximation 
and is the basis of conventional analyses of two-phase flow. The porous media itself is assumed to 
be incompressible. 
 
2. GOVERNING EQUATIONS 

The equations governing the two-phase flow of fluids are special cases of general balance laws. 
When two fluids coexist in a porous medium, one of them will generally have preferential 
wettability for the solid phase and will occupy the smaller voids (wetting phase, subscript W), while 
the less wetting fluid is consigned to larger voids (non-wetting phase, for example oil, subscript O). 
Darcy’s law holds for both the phases, see [1-3]: 

( ) ( )[ ] 0=−−∇∇−
∂
∂

WWWWWWWW qgpKS
t

ρρλρρφ        (1) 

( ) ( )[ ] 0=−−∇+∇∇−
∂
∂

OOOCOWWOOOO qgppKS
t

ρρλρρφ         (2) 

where: 

αS  - saturation of the fluid phase α; αρ  - density of the fluid phase α; αp  - pressure head in the fluid 
phase α; ααα μλ /rk=  - mobility of the fluid phase α; αrk - relative permeability of the fluid phase 
α; αμ - dynamic viscosity; K – permeability. 
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Equations (1) and (2) are not independent from each other, since they have to satisfy the 
condition that the fluids fill up the pore volume, i.e. the additional relations: 

1=+ Ow SS              (3) 
A pressure difference occurs along the fluid-fluid interface, whose magnitude depends on the 

interface curvature. This pressure difference is termed as capillary pressure COWp  and it must be 
positive by definition, since the non-wetting phase pressure must exceed that in the wetting phase: 

WOCOW ppp −=              (4) 
Darcy’s law for the wetting and non-wetting phase can be formulated as follows: 

                    ( )gpKv WWWW ρλ −∇−=                         (5) 
( )gppKv OCOWWOO ρλ −∇+∇−=           (6) 

Introducing (5) and (6) into equations (1) and (2) one can obtain shortened form:  
( ) [ ] 0=−∇+
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WWWW
WW qv

t
S
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ρ

φ                 (7) 

( ) ( ) 0=−∇+
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OO qv
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S
ρρ

ρ
φ           (8) 

Summing up the equations (7) and (8), and introducing (3): 
OWt vvv +=  
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 (9) 

Neglecting the compressibility of both phases yields to: 
tOWt qqqv =+=∇               (10) 

The combination of equations (5) and (6) when the first one is multiplied by λO, and the second 
one by λW, leads to: 

( )ggpKvv WOCOWWOWOOW ρρλλλλ +−∇=−           (11) 

with                  WtO vvv −=  

( )[ ]ggpKvv WOCOWWt
WO

O
O ρρλ

λλ
λ

+−∇−
+

=         (12) 

After substituting eq. (12) in eq. (8), the resulting equation is: 

 ( )[ ] O
W

OWCtO q
t

S
ggpvf −

∂
∂

=−+∇−∇ φρρλ          (13) 

where:       
WO

O
Of

λλ
λ
+

=   - fractional flow for the oil                   (14) 

WO

W
wf

λλ
λ
+

=    - fractional flow for the water              (15) 

and                           
WO

OW

λλ
λλ

λ
+

=                                                (16) 

All the unknowns in the equation (13) are functions of the saturation, thus one can use 
following expressions for the derivatives: 
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∂ λρρρρλ         (19) 

Including (17), (18) and (19) into equation (13) the final equation is parabolic: 



 496

           ( ) 0=+−
∂

∂
−

∂
∂

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−+−⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
∂
∂

∂
∂

tWW
W

i

W

W
OW

W

W
t

i

W

W

c

i

qfq
t

S
x
S

dS
dgg

dS
df

v
x
S

dS
dp

x
φλρρλ   (20) 

The first term in the two-phase saturation equation (20) represents dispersive part, the second 
term is convective part, the third is mass storage term and last ones a source and sink terms. The 
equation is parabolic because of the presence of term that includes capillary pressure.  

Neglecting only the gravitational effects and the source and sink term, for simplicity, and 
taking the significance of the capillary pressure gradient into account, one arrives to the so-called 
Mc Whorter problem:  
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W

c

O

W
ro dS

dpf
KkD ⋅⋅⋅=

μ
- dispersion tensor         (22) 

Assuming that all the properties dependent on water saturation (the dispersion tensor) are 
constant in a particular time step and using the Laplace operator, equation (21) can be written as: 

i
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W
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W
W x

S
dS
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q
t

S
SD

∂
∂

⋅⋅−
∂

∂
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A critical component of predictive two-phase flow models is the mathematical description of 
the relative permeability, saturation and pressures relations (k-S-p), sometimes referred to as 
constitutive models. Reliable experimental measurements are difficult to obtain, they are time 
consuming, expensive and require advanced laboratory skills. A summary of different constitutive 
models is given by Helmig, see [3]: linear relationship model, quadratic relationship model, 
Boltzman model, Brooks-Corey model, van Genuchten model, etc. 
 
3. NUMERICAL IMPLEMENTATION 

The numerical technique that is used to solve the partial differential equation defined by the 
model is the Boundary Element Dual Reciprocity Method – Multi Domain scheme (BE DRM-MD) 
[4-7]. It has been used for the first time to solve a two-phase flow model. The method belongs to the 
boundary element techniques that transform the original partial differential equation into an 
equivalent integral equation by means of the corresponding Green’s theorem and its fundamental 
solution. Simplicity, elegance of the formulation and its efficient solution extended the application 
of the BEM to a wide variety of time dependent and non-linear problems. The general idea of the 
BEM is to transform the original partial differential equation (PDE), or set of PDEs that define a 
given physical problem, into an equivalent integral equation (or system) by means of the 
corresponding Green's theorem and its fundamental solution. In this way some or all of the field 
variables and their derivatives are necessary to be defined only on the boundary. 

The governing equation that describes a linear time-dependent process of flow in the models, 
in the general form can be written as,  

         ),,,(2 tuyxbu =∇  in the domain D                            (24) 
with the ‘essential’ boundary conditions of the type uu =  on Γ1 and ‘natural’ boundary conditions 

qnuq =∂∂=  on Γ2. Here Γ=Γ1+Γ2  is the exterior boundary that encloses the domain D and n is its 
outward normal, see Fig. 2. 

Γ1

Γ2

Ω

u=u

q=q

n

Γ

 
 

Fig. 2: Definition of the domain with the boundary conditions 
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For the two-phase flow model, u represents Sw(xi,t) in the equation (23) for the flow and 
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Applying the DRM (Dual Reciprocity Method) approach to the equations (23), according the 
detailed explanation in references [6] and [7], yields: 
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where: 
( ) 1−⋅−= FQGSHS W

))
,            (26) 

The two boundary element characteristic matrices H and G on both sides of the equation (25) 
are consisted of coefficients, which are calculated assuming the fundamental solution is applied at 
each node successively, and depending only on geometrical data, see [4-7]. 

Applying BE DRM derivation: 
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Including that: 
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the main equation takes the following form: 
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For the time marching scheme: 
                         ( ) 11 +⋅+⋅−= n
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( ) 11 +⋅+⋅−= n

q
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q qqq θθ            (32b) 
where θs and θq take values between 0 and 1. Time derivative is approximated using a finite-
difference approximation: 
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Finally the equation for two-phase Mc Whorter flow is: 
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At each interface between the adjacent sub-domains, the corresponding full matching 
conditions are imposed. At the mth interface of two adjacent sub-domains, i and i+1, the saturation 
needs to be continuous and the flux leaving one sub-domain has to be equal to the flux entering the 
other sub-domain: 

miwmiw SS 1+=    for saturation                   (35) 
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where subscripts i and i+1 indicate the sub-domain, ni and ni+1 represent the unit outward vectors 
normal to the interface looking from the sub-domain i and i+1 respectively. 

DRM-MD scheme has been implemented in a code which offers high flexibility in mesh 
generation. The mesh can be built of sub-domains of various sizes, geometries and numbers of 
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boundary elements per sub-domain. Coupling of large homogeneous domains that do not need to be 
discretized with very small domains is implemented in the code, possibility that had been 
previously obtained only with BEM-FEM formulations. The present formulation removes problems 
with the matching compatibility of the two methods.  

The sub-domain formulation leads to block banded matrix systems with one block for each 
sub-domain and overlaps between blocks when sub-domains have a common interface. In the limit 
of a very large number of sub-domains the resulting internal mesh pattern looks like a finite element 
grid. One obvious advantage of the DRM-MD is that the matrix multiplications are done on the 
level of each sub-domain, accelerating this way the numerical scheme. 

By using the DRM-MD one is able to solve the system for the field variables, in this case Sw, 
and their derivatives. The DRM-MD approach requires no major restrictions in the size and 
geometry of sub-domains. 
 
4. MODEL VERIFICATION 

Two examples are given for model verification in this paper. For both of them, the 
gravitational effects are neglected. One of the most popular models, proposed by Brooks and Corey 
is employed for description of the relative permeabilities and capillary pressure constitutive 
relationships. Expression for the wetting phase is the power-law function: 

( ) λ
λ32+

= wrw SK             (37) 
Similarly for the non-wetting phase: 

     ( ) ⎟
⎟
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⎞
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⎝

⎛
−−=

+
λ

λ2
2 11 wwrow SSK           (38) 

λ/1−⋅= wdcow Spp            (39) 
where dp  is the bubbling pressure, which apparently represents the smallest capillary pressure at 
which a continuous non-wetting phase starts to enter the system.  

The Brooks-Corey function is constrained by dc PP ≥ , see [8], neglecting capillary pressure 
variation with saturation below the entry pressure. 

For the most often used values of λ=2, the above equations obtain the following form: 
4

wrw Sk = ;   ( ) ( )22 11 wwro SSk −−= ;   wdcow Spp =           (40) 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Sw

k r
w
 ( 

k r
o)

  

5000

7000

9000

11000

13000

15000

17000

19000

21000

23000

25000

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Sw

p c

 
 

Fig. 3. Brooks – Corey model; a) relative permeabilities; b) capillary pressure 
 

According the definition, the water saturation cannot be greater than 1 or negative. In this work 
both phases are assumed to be mobile and their ranges of saturations [0,1] cover the two-phase flow 
region. 



 499

Because there are not available analytical solutions for complex nonlinear processes, the results 
of these test cases can only be checked for plausibility and compared with other numerical results in 
the literature.  

 
4.1 One-dimensional two-phase flow example 

In a one-dimensional set-up the initial oil filling is extracted on one side and water is entering 
the system on the other side. The numerical example that corresponds to the example in the book of 
R. Helmig, see [3] is analyzed. Domain is long L=2.6m, see Fig.4. 

 

 
 

Fig. 4: Domain description 
 

Dirichlet boundary conditions are imposed: for x=0.0m, Sw=1.0 and for x=2.6m, Sw=0.01. 
These boundary conditions are chosen for sake of having a nonconductive right boundary. Initial 
saturation through the whole domain is Sw=0.01. Residual saturations for the water and the oil are 
Swr=Sor=0.0. Densities are ρw=ρo=1000 kg/m3 and dynamic viscosities are μw=μo=0.001 kg/(ms) 
for both the fluids. Properties of the rock are: absolute permeability K=10-10 m2, porosity φ=0.3. The 
influence of the space discretization is analyzed with three meshes; the first one with 13 sub-
domains of length 0.2m, the second mesh with 26 sub-domains of length 0.1m, and the third one is 
composed of 52 sub-domains x 0.05m. The results of the simulation with the grid with 52 sub-
domains and time step dt=0.5sec are presented in Figure 5. 
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Fig. 5. Saturation profiles at four time steps (52sub-domains, dt=0.5sec) 
 

Even the coarse grid simulation produces useable and accurate solution, though the results on 
the finer grids are considerably better. It is oscillation free and shows a good mass balance. Testing 
simulation with different time steps on each of these meshes showed that one should be extremely 
careful with the choice of the time step when rather coarse mesh is used for the domain. 
 
4.2 Two-dimensional two-phase flow example 

The so-called "five spot example" discretized with square mesh 300m x 300m is analysed. The 
initial saturation of oil is assumed to be So=1.0 and initial pressure is Po=2.105 Pa. Initial saturation 
through the whole domain is Sw=0.0. Residual saturations for the water and the oil are assumed to 
be Swr=Sor=0.0. Densities are ρw=ρo=1000 kg/m3 and dynamic viscosities are μw=μo=0.001 kg/(ms) 
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for both the fluids. Properties of the rock are: absolute permeability K=10-7 m2, porosity φ=0.2. Two 
cases are considered: one homogeneous with permeability K1=10-7m2 all over the domain and the 
second one is a problem with low permeability zone (in the centre of the domain a zone of 
112.5mx112.5m with low permeability is assumed to be K2=10-10m2, three orders of magnitude less 
than in zone 1). 
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Fig. 6. Homogeneous and heterogeneous five spot example 
 

5. CONCLUSIONS 
In this work two-phase flow model was presented for the flow through fractured porous rocks. 

Even the coarse grid simulation produces useable and accurate solution, though the results on the 
finer grids are considerably better. It is oscillation free and shows a good mass balance. Testing 
simulation with different time steps on each of these meshes showed that one should be extremely 
careful with the choice of the time step when rather coarse mesh is used for the domain. Both 
examples showed good agreement for the representation of the saturations. They perform very well 
for non-homogeneous domains, even when there are great differences between the permeabilities 
within the domain.  The models were implemented using the DRM-MD scheme, which showed 
flexibility in the modelling that previously has been obtained using the FEM-BEM coupling.  

It is important to point out that to assemble a coherent set of boundary and initial conditions, 
appropriate material relationships and to use the two-phase model appropriately, in-depth 
understanding of the physical processes is required, because of the strong nonlinear coupling. 
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СЪПОСТАВКА НА ДВА ПОДХОДА ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ 
НА ХОРИЗОНТАЛНАТА СИЛА ОТ РАЗБИВАЩИ СЕ ВЪЛНИ ВЪРХУ 
ВЕРТИКАЛНИ ЧАСТИ НА ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ 

 
Гергана Друмева1, Йордан Марински2   

Резюмеt 
В настоящият доклад е направено сравнение на два подхода за определяне на 

хоризонталната сила от разбиващи се вълни върху вертикални части на хидротехнически 
съоръжения – чрез изчисляване на хидродинамичните налягания в три характерни точки по 
височината на стената и така нареченият енергетичен подход, основан на теоремата за изменение 
на кинетичната енергия на масата течност, която действа на съоръжението. За конкретни, 
предварително зададени параметри на вълнението, характерни за условията на Българското 
черноморско крайбрежие, двата подхода дават близки резултати, когато акцентът е поставен 
върху активния хидродинамичен натиск на водата. Енергетичният метод показва отклонения в 
стойностите на хоризонталната вълнова сила до 15-20 % от стойностите, получени с методите 
възприети в техническите стандарти на Русия (българските норми са превод от руските) и на 
Япония. Основно негово преимущество е отсъствието на емпиризъм, както и  проста и удобна за 
инженерната практика формула, по която хоризонталната вълнова сила от разбиващи се вълни се 
дава само от удвоеното произведение на височината на вълната и дълбочината на водата пред 
съоръжението умножени по специфичното тегло на водата.  
 

COMPARISON BETWEEN TWO METHODS OF APPROACH FOR PREDICTION OF 
HORIZONTAL BREAKING WAVE FORCE ON VERTICAL WALL STRUCTURES 

 
Gergana Droumeva, Jordan Marinski  

 
Abstract 

In the presented report a comparison between two methods of approach for prediction of the 
horizontal breaking wave force on vertical wall structures has been made – the first is based on 
calculating of hydrodynamic pressures in three typical points up the vertical wall and the second one or 
so called “energy” approach is based on the theorem for the kinetic energy of liquid mass acting on the 
structure. It has been found that, for particular conditions, typical for Bulgarian Black Sea Coast, they 
give similar results if mainly the active hydrodynamic pressure is taken into consideration. A deviation 
up to 15-20 % has been observed between the wave force values calculated by the “energy” method and 
by the Japanese and Russian design methods (Bulgarian technical standards are translated from Russian 
ones). A conclusion has been made that the simplicity of the “energy” method of approach, which 
predicts the horizontal breaking wave force on vertical wall structures only as a doubled product of the 
wave height, water depth at the structure and specific water weight, is its main advantage.  
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
В инженерната практика съществуват два подхода за определяне на хоризонталната сила 

от разбиващи се вълни върху вертикални хидротехнически съоръжения. Първият се състои в 
определяне на вълновите налягания най-малко в три характерни точки по височината на 
стената и чрез площта на построената диаграма на наляганията се изчислява хоризонталната 
сила. Този подход е възприет в нормативните методи, включени в техническите стандарти на 
водещите страни в областта на бреговото инженерство САЩ [1], Япония [2] и Русия [3]. 
Българските норми в тази си част са превод от руските [4]. 

Освен чрез площта на диаграмата на наляганията, хоризонталната вълнова сила може да 
бъде изчислена и чрез определяне на енергията на разбиващите се вълни при удара на 
водната маса върху съоръжението, като се използват принципите и теоремите на 
класическата механика [5]. 

Целта на настоящият доклад е да се съпоставят двата подхода и да се сравнят 
резултатите за конкретни, предварително зададени параметри на вълнението, характерни за 
условията на Българското черноморско крайбрежие. 
 
2. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ХОРИЗОНТАЛНАТА СИЛА ОТ РАЗБИВАЩИТЕ СЕ ВЪЛНИ 
ЧРЕЗ НАЛЯГАНИЯТА В ХАРАКТЕРНИ ТОЧКИ ПО ВИСОЧИНАТА НА СТЕНАТА 

Подробен анализ на методите, основани на първият подход за определяне на 
хоризонталната вълнова сила, фиг. 1, е извършен от Друмева и Марински, [6].  

 

 
 

Фиг.1. Определяне на хоризонталната вълнова сила чрез наляганията pi в три характерни 
точки по височината на стената според руските норми (Plakida), японските стандарти (Goda) 

и американското ръководство по брегозащита (Мinikin) 
 

Направените констатации и изводи се изразяват в следното: 
Нормативните методи, възприети в инженерната практика на САЩ, Япония и Русия са 

разработени на базата на различни физични хипотези, които отразяват характерни черти на 
едно и също физично явление. 

При действието на разбиващи се вълни върху вертикална стена, ударните 
хидродинамични налягания достигат максимални стойности за кратък интервал от време, 
сравнен с периода на вълната, Т. Времето на покачване на пика на налягането, измерено в 
лаборатория и в натура, като правило не превишава 0,05 s, докато периодът на генерираните 
вълни се изменя от 1 до 10-12 s. След действието на ударния импулс се наблюдава активен 
динамичен натиск от постъпателно движещата се водна маса на вълната. При определяне на 
хоризонталната сила в американските норми акцентът се поставя върху високите 
кратковременни налягания, докато при руските и японските се използва хипотеза, която по-
скоро отразява действието на активния динамичен натиск на вълната върху съоръжението. 
Не достатъчно убедителната физическа основа, върху която са построени съответните 
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модели за определяне на хоризонталната вълнова сила, е наложило прилагането на 
емпиричен подход при разработването и на трите метода. 

При трите метода за определяне на хоризонталната сила чрез наляганията се наблюдават 
качествено различни и взаимно изключващи се тенденции: 

• с нарастване на дължината на вълната, L, хоризонталната сила се увеличава при 
японските и руските норми и намалява при американските; 

• за предварително зададена проектна стойност на височината на вълната, Hd, 
хоризонтална сила нараства с увеличаване на дълбочината на водата пред стената, h�, при 
американските и руските норми и намалява при японските; 

• с увеличаване на дълбочината на водата пред стената стойностите на максималното 
налягане намаляват при японските норми, остават постоянни при руските и нарастват при 
американските. 

Количествените стойности за хоризонталната сила от разбиващи се вълни са близки при 
трите метода единствено в една малка област на изменение на изходните вълнови параметри 
– дълги вълни и проектна височина на вълната до 4 m. С намаляване на проектната височина 
на вълната или с увеличаване й до 8 m, разликата в стойностите на хоризонталната сила 
расте многократно, когато сравняваме американския метод с другите два. В същото време 
руските норми и японските стандарти дават различия в рамките на 50%. 

Установените качествени и количествени различия при отразяването на едно и също 
природно явление показват несъвършенството на нормативната база за изчисляване и 
проектиране на натоварвания от разбиващи се вълни върху вертикални части на 
хидротехнически съоръжения. 

 
3. ЕНЕРГЕТИЧЕН ПОДХОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ХОРИЗОНТАЛНАТА ВЪЛНОВА 
СИЛА 

Хоризонталната вълнова сила може да бъде определена и без да се търсят наляганията в 
определени точки по височината на стената като сe използват най-общите принципи и 
теореми на класическата теоретична механика. На тази основа е разработен “енергетичен” 
или така наречен още “експресен” метод, [5], чиято същност се изразява в следното: масата 
на водата във разбиващата се вълната, която се удря във вертикалната част на 
хидросъоръжението, е представена като маса на постъпателно движещ се клин, който се 
разбива в преграда като времето на действие е прието равно на периода на вълната Т, фиг. 2.  

 
 

Фиг.2. Схема на действащите сили върху водния клин, изобразяващ постъпателно движеща 
се разбиваща се вълна със скорост v = 2с при ударното въздействие върху стена 

 
Хоризонталната сила се получава чрез теоремата за изменение на кинетичната енергия 

на движение на вълновата маса в този клин от момента непосредствено преди контакта с 
челната повърхност на преградата до момента на завършване на динамичното въздействие. 
Получената формула за хоризонталната сила Fh е изключително удобна за приложение в 
практиката: 

dh Hhg2F ⋅′⋅⋅⋅= ρ ,     (1) 
  

където ρ е плътността на водата, g – земното ускорение, h′ – дълбочината на водата 
непосредствено пред стената и Hd – проектната височина на вълната. 
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4. СРАВНЕНИЕ НА ХОРИЗОНТАЛНАТА ВЪЛНОВА СИЛА, ОПРЕДЕЛЕНА С 
РАЗЛИЧНИТЕ ПОДХОДИ И МЕТОДИ 

Изменението на хоризонталната сила, в зависимост от стръмнината на вълната при три 
различни съотношения на относителната дълбочина на водата, h′/Hd, при които се наблюдава 
разбиване на вълната върху преградата е показано на фиг. 3а, 3b и 3c съответно за h′/Hd = 1; 
1,25 и 1,5. И в трите случая стойността на хоризонталната сила, получена с експресния метод 
се доближава до стойностите, изчислени по методите в руските (СНиП) и японските (Goda) 
норми. 
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Фиг.3. Зависимост между безразмерната хоризонтална вълнова сила 2Fh/ρgHd

2 и 
стръмнината на вълната Нd/L по нормативните методи на Русия, Япония и САЩ и по 

експресния метод 
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За две проектни височини на вълната Hd = 4 m и Hd = 6 m, които ограничават диапазона 
на най-често срещаните стойности на височините на разбиващите се вълни по Българското 
черноморско крайбрежие са построени зависимостите между хоризонталната сила Fh и 
дълбочината на водата пред стената, h′, фиг. 4. Разликата между стойностите на Fh изчислени 
по eнергетичния метод и според руските норми достига максимум 20%, като при дълбочини 
по-близки до височината на вълната тя е минимална. При сравнение на метода с 
техническите стандарти на Япония (Goda) в отделни случаи разликите в стойностите на Fh 
достигат 50 %, когато дълбочината на водата е приблизително 1,5 проектната височина на 
вълната. 
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Фиг.4. Изменение на хоризонталната вълнова сила в зависимост от дълбочината пред 
стената h′ и височината на вълната Hd 

 
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Съпоставянето на двата подхода за определяне на хоризонталната вълнова сила, чрез 
диаграмата на наляганията и енергетичния, показва, че те дават близки резултати, когато 
акцентът е поставен върху активния хидродинамичен натиск на водата. 

Основното преимущество на енергетичния метод е отсъствието на емпиричен подход и  
простата и удобна за инженерната практика формула.  
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