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РЕЗЮМЕ

Настоящата работа представя едно моделно изследване на повредите настъпващи във
въздушник в следствие на динамичния воден напор, който се развива при кинематично смущение на
опорите на модела. Изследван е еднокамерен въздушник с двойно действие като представителен на
типа въздушници намерили широко приложение в хидомелиоративните системи в Япония. За целта на
изследването в Нациналния изследователски институт по селскостопанско инженерство в Цукуба,
Япония е изграден лабораторен модел в реален мащаб включващ напорен резервоар, тръбопровод и
въздушник. За провеждане на лабораторните експерименти е използвана сеизмична платформа, чрез
която е зададено въздействието под форма на синусоидални вълни и акселерограми от земетресенията
Кумамото (2016) и Тохоку (2011). Проведени са редица експерименти при различни начални условия
и параметри на въздействието, представени са последващите анализи и са обсъдени получените
резултати. В края на работата са формулирани някои изводи и задачи за бъдещи изследвания.
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LABORATORY EXPERIMENTS ON FAILURE MECHANISM IN AIR VALVES
ON IRRIGATION BURIED PIPELINE DUE TO EARTHQUAKE
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ABSTRACT

The present work investigates the response of an air valve in terms of dynamic pressure and the failure
mechanism of the valve components due to kinematic support excitation. The considered air valve is an air
release type, as a representative of those widely used in Japanese irrigation systems. For the purpose of the
analysis a full-scale model of a tank – pipe – air valve system was established in laboratory conditions at the
National Research Institute for Rural Engineering (NIRE) in Tsukuba, Japan. A seismic shaking table was
utilized to induce the dynamic input excitation in form of sine waves and acceleration time histories recorded
during Kumamoto earthquake (2016) and Touhoku Earthquake (2011). Numbers of tests under different
initial conditions and dynamic excitations wеre performed and following analysis and discussion are
presented. In the end, the paper presents several conclusions and formulates subsequent task for future
research.
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