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ЛИЧЕН ОПИТ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО НА    

  ГЕОТЕХНИЧЕСКИ ОБЕКТИ 

КОРЕКЦИИ В ТЕОРИЯТА НА ЗЕМНИЯ НАТИСК, СВЪРЗАНИ С 

УКРЕПЯВАНЕТО НА ДЪЛБОКИ ИЗКОПИ. 

проф. дтн инж. Божидар Божинов 

 Основен предмет на геотехниката е взаимодействието на 

конструкциите с почвената среда. Характерна особеност на почвите 

е, че те представляват силно променлив и нехомогенен материал, 

може би материала с най- непостоянни свойства. За да се опростят 

задачите, почвите са разделени на групи – камъни, чакъли, глинести 

пясъци, песъчливи глини и глини, като всяка група има някакви 

общи характерни свойства: якостни и деформационни  

характеристики, чувствителност при изменение на водните 

съдържания, водопропускливост, начин и скорости на деформации и 

т.н. Отделно са въведени подразделения, като пропадъчни почви, 

органични почви, засолени почви, набъбващи почви и т.н. 

 За опроставяне на изчисленията, почвите са идеализирани като 

еластични, хомогенни и еднородни. Нито едно от тези свойства не е 

вярно. Това придава на изчисленията до голяма степен условен 

характер, още повече, че никой не може да гарантира, че 

използваните в изчисленията характеристики са верни и отговарят 

на действителността. Неточности се наблюдават и поради 

използването на изчислителни  схеми, които не винаги отговарят на 

действителното поведение на съоръженията. 

 И все пак, на практика, всички съоръжения и сгради стъпват в 

почви, никое не виси във въздуха. Очевидно, вековната практика, 

заедно с наличната информация са направили възможно 

проектирането и изпълнението на подземните конструкции, но 

изискванията нарастват. Необходимо е да се направи така, че тези 
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конструкции да отговарят на по-високите изисквания на 

съвременното строителство. На първо място, е необходимо да се 

стесни амплитудата на изменение на използваните почвени 

характеристики, както и да се усъвършенстват статическите и 

технологични схеми на геотехническите конструкции. Най-важно – 

да се получава информация и сравнение на проектните решения и 

действителното поведение на подземните конструкции, което е 

единствения критерии за верност на изчисленията, както и да се 

обработват данните от наблюденията със съответните изводи. Само 

на тази основа ще може да се подобри проектирането и 

изпълнението на геотехническите конструкции.       

 Една от целите на настоящия доклад е, да се покажат 

несъответствия между проектното и действителното поведение – 

премествания и напрегнато състояние на ограждащите конструкции 

на дълбоки изкопи, както и някои от случаите на плоско фундиране. 

Понякога разликите са фрапиращи, но показват, че тези  

несъответствия следва да се имат предвид при развитието на 

теорията и практиката на проектиране, както на ограждащите 

конструкции, така и при фундирането на сградите и съоръженията. 

 Преди време, се правиха измервания на сляганията на сгради и 

съоръжения и се получиха значителни несъвпадения между 

проектните стойности и действителните слягания. У нас такива 

измервания започнаха през 1963 г и показаха, че в действителност 

сградите, с малки изключения,  слягат около три пъти по-малко в 

сравнение с проектните стойности. Тези несъответствия доведоха до 

приети нови модели за определяне на сляганията, като увеличение 

на деформационните модули на почвите, въвеждането на модела 

“пласт с ограничена мощност” и др. 

 Някои особени случай: 
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 1.Метрото в участък до ИНТЕРПРЕД – фундирано върху  

сгурия, без никакви проблеми; 

 2.Комплекса „Хелена бийч“ – Слънчев бряг – земната основа е 

изградена от 4 m пясък и под него – 4 m торф – фундирани плоско и 

експлоатацията на десететажните сгради е без проблеми; 

 3.Атомната централа – Козлодуй – блокове 5 и 6 – 

изискванията да се докаже предварително, че наклоняването на 

фундаментите на реактора вместо 0,004 е под 0,00011, т.е.- вместо на 

дължини от 10 m да се допускат разлики в сляганията вместо 4 сm, 

да станат 1,1 mm- намаление от 36 пъти. Определени бяха стойности 

0,00019, които накрая се приеха като допустими при общо слягане 

10 – 11 сm. Няма консолидация и пълзене; 

 

                                          Диаграма на сляганията. 

 4.Сграда в Атанасовското блато – фундирана 3 етажна сграда 

върху тиня –измерено  слягане 1 сm, при използване на 

касетообразен фундамент; 
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 5.Пречиствателна станция в Свищов –фундирана върху тини с 

мощност 20 m и др. 

 В тази светлина, използването на НППФ за определяне на 

допустимите натоварвания на почвите, както и за определяне на 

якостните и деформационни характеристики на почвите е съвсем 

условно и важи само за тривиални случай. В ЕВРОКОД 7  такива 

данни няма. В ЕВРОКОДА няма и табличните данни за якостни и 

деформационни характеристики на почвите, които понякога съвсем 

неправилно се използват у нас. Примери – чакъли с глинест 

пълнител в твърда консистенция – по НППФ – ъгъл на вътрешно 

триене 300 и кохезия – 0 ???!!!Пример за пробива на бул. Ив. 

Евстатиев Гешов, където вместо посочените данни авторът е 

направил корекции със завишена кохезия на почвите. Получи се 

сериозен технологичен и икономически ефект. 

 При фундирането се налагат почти навсякъде корекции на 

проекта по време на изпълнението, тъй като по този начин се 

установяват истинските видове и характеристики на почвите, които 

на практика с няколко точкови проучвания рядко могат да се 

установят площно: 

 Примери: 

 Пречиствателна станция – Созопол – пилотите с дължини от  

от 22 m, станаха на 17 m; 

 Пилотите до аерогарата от проектни 24 m, станаха  на 17 m; 

 Ринг мола – София - изменени са характеристиките в началото 

на изкопите с икономически ефект. 

 Носеща способност на пилотите- обикновено значително по- 

голяма в сравнение с получените данни въз основа на табличните 

методи – на електрокарите – 3000 тона. По примерите за получени 
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такива данни, следва да се преразгледат и фундиранията на 

мостовете на автомагистралите. 

 Свлачищата – там най- често се налагат корекции по време на 

изпълнението, най- вече за дълбочините на свлачищните 

повърхнини. 

  Фундиране на високи сгради – Хотел Хемус - плоско, 

Соффарма, Архтекс – ул. Тинтява – прилага се смесено – на пилоти 

и фундаментни плочи за намаляване на сляганията и увеличаване на 

устойчивостта на земната основа. 

 През последните 25 – 30 години стана особено актуално 

изпълнението на дълбоки изкопи в ограничени условия. Тези изкопи 

налагат използването на укрепителни огради от шлицови стени, 

сондажни пилоти, берлински стени, шпунтови стени и други. Налага 

се също да се направят съпоставки и сравнения на проектните 

стойности на напрегнатото и деформирано състояние на тези 

конструкции и въз основа на тези наблюдения да се търсят начини за 

подобрение на изчислителните методи, или якостните и 

деформационни характеристики на почвите.  

 Напрегнатото и деформирано състояние на укрепителните 

конструкции на дълбоките изкопи зависят от ред фактори, голяма 

част от които и до сега не са достатъчно проучени. Едни от най-

важните, са якостните и деформационни характеристики на 

отделните почвени разновидности, наличието на подземни води- 

нива и дебити, коравината и вида на укрепващите стени, 

пружинните константи на анкериращите и подпорни устройства, 

приетите статически схеми, приетата диаграма на разпределението 

на земния натиск върху укрепващите стени или пилоти, изборът на 

действието на активния земен натиск или земния натиск “в покой”, 

вида на реакцията на почвата върху забитата част на стените, 



 6

големина на пасивното съпротивление на почвите върху забитата 

част на стените, условията за устойчивост на почвения масив откъм 

изкопаната част на ямата, вида и размерите на натоварванията на 

повърхността на терена и много други.  

 За проектирането на опорните конструкции съществуват 

много методи. Методите изискват по-голямата част от посочените 

данни и изпълняват изчисления въз основа на приетата в програмата 

изчислителна схема. В зависимост от схемата и характеристиките на 

почвите, в програмите се получават готовите решения за стените или 

подпорните конструкции, вида и размера на земния натиск, 

напрегнатото и деформирано състояние на стените и условията за 

тяхната устойчивост, както и устойчивостта на почвата в дъното на 

строителния изкоп.    

 За установяване на верността на решенията по някои от 

посочените методи са правени наблюдения за поведението на 

укрепителни конструкции по време на изпълнение на изкопните 

работи, а понякога и след това. Наблюденията обхващат 

преместванията на укрепителните конструкции в различни точки на 

повърхността и в дълбочина, поставяне на динамометри на анкерите 

и на разпънките за определяне на силите в опорните конструкции, 

наблюдения за изменението на нивата на подземните води в 

строителните изкопи и извън тях, вграждане на инклинометрични 

тръби и чрез тях – измерване на преместванията на шлицовите 

стени, както в областта на изкопите, така и в забитата част на 

стените и др. При тези измервания и анализи на резултатите се 

получиха значителни разлики между очакваните и измерените 

резултати, както в напрегнатото и деформирано състояние на 

стените и пилотите, така и в усилията в опорните конструкции. Тези 

разлики в някои случай са толкова фрапиращи, че могат да се  
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назоват като “аномалии”. В действителност, разликите са резултат 

от някои все още непроучени явления и данни, както за поведението 

на околния почвен масив, така и за самите конструкции. По-надолу 

се дава някои резултати с известни обяснения на причините за 

получените разлики. 

 1.Тунел към ЖК “Люлин”. 

 Тунелът е с дълбочина 16 m под повърхността на терена. 

Изкопът е укрепен с пилоти с диаметър 800 mm, наредени на осови 

разстояния 1,20 m. Дължините на пилотите са по 24 m, от които 8 m 

са под дъното на изкопа. След изливането на пилотите е излята 

покривната плоча и след което следва изпълнение на изкопите. По 

проект, изпълнението на изкопите е трябвало да стане на два етапа: 

първи етап – изкоп до 8,0 m, изливане на междинната плоча и втори 

етап – изкопи на долната част, където е трябвало да мине метрото, 

също с дълбочина 8,0 m. По тази начин, дълбочината от 16 m се 

разполовява, за да могат пилотите да понесат огъващите моменти от 

земен натиск. 

 На практика, след изпълнението на горната част на изкопите, 

се постави въпроса, дали не може да се откопае цялата дълбочина на 

тунела при светла дълбочина 16 m и то при подпирането на пилотите 

само в горния край. При това се очаква увеличение на огъващите 

моменти в пилотите над 4 пъти. За да се прецени поведението на 

пилотите, беше направен опитен участък, при който от единия край 

на тунела се откопа цялата дълбочина без междинната плоча. На 

опитния участък беше направено измерване на стрелките на огъване 

на пилотите и по тези данни се направиха “обратни изчисления” за 

определяне на тяхното напрегнатото и деформирано състояние при 

цялото откопаване на изкопа. Въз основа на тези изчисления се 

установи, че приетото при проекта натоварване на пилотите вместо 
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40 кN/m2 по изчисления, е всъщност 20 кN/m2. Изкопът беше 

изпълнен по цялата дълбочина без междинно подпиране и без 

никакви усложнения, което на практика показва значителни резерви 

при проектирането на ограждащите конструкции.  Допълнително 

доказателство за действителната кохезия в пясъците е, че багерът 

копаеше с обратна лъжица под себе си при дълбочина на вертикален 

изкоп над 3,0 m. 

Укрепване на изкопите за пета метростанция на първи 

диаметър – до ул. Константин Величков. 

 Дълбочина на изкопа – 11 m. Непосредствено да изкопа има 

жилищни сгради. Укрепяването е чрез шлицови стени с дебелини 80 

сm. Подпирането с метални тръби, по една тръба на кампада с 

действителна дължина 2,40 m. По проект, проектното натоварване 

на една тръба беше  1840 кN. След изпълнението на изкопите, на 

една от тръбите бяха наредени датчици, след което тръбата беше 

отрязана, за да се определи чрез еластичните деформации на 

материала силата с която тръбата е била напрегната. По данни от 

измерването, тръбата в действителност беше натоварена със сили от 

470 кN до 600 кN – по данни от отделните датчици. Резултата е с 

фрапираща разлика от проектното натоварване от поне три пъти.  

 3.Участък от открития изкоп на първи метродиаметър, 

срещу ІІІ районно управление на МВР.  

 Дълбочина на изкопа – 9 m. Укрепяване посредством шлицови 

стени с дебелини 80 сm и дължини на кампадите 2,40 m с фугови 

тръби между стените. 

  Подпирането е със стоманени тръби на едно ниво с проектно 

натоварване на една тръба – 1500 кN. При монтажа на тръбите, 

между тях и шлицовите стени се поставиха динамометри. След 

откопаването на траншеята до проектното ниво на дъното, беше 



 9

измерена сила от 350 кN – три пъти по-ниско от проектното. С 

течение на времето тази сила не се промени, което показва липса на 

“пълзене” на почвата. 

 По една случайност, непосредствено преди земетресение през 

1982 г беше определена силата в тръбата и след земетресението – 

също. Беше установено нарастване на натоварването върху тръбата 

до 380 кN – 8,6 % от съществуващото преди това натоварване. Това 

може да се приеме и като известна ориентация за определяне на 

натоварванията върху подземните конструкции от действието на 

сеизмични сили. 

 5.Метростанция № 7 – до БУЛБАНК /Метростанция 

“Сердика/. 

 Дълбочината на изкопите за тази станция са 15,30 m, като 

единият край на метростанцията тангираше фундаментите на 

съществуващата сграда на БУЛБАНК. Укрепяването е посредством 

шлицови стени с дебелина 80 сm. Подпирането е на две нива. 

Първото ниво на подпиране беше на нивото на фундиране на 

сградата на банката – на дълбочина 6,0 m под повърхността на 

терена. Това подпиране беше чрез стоманобетонни греди. Второто 

ниво на подпиране беше чрез стоманени тръби, поставени на 3,0 m 

над проектното дъно на метростанцията. След изкопаването на ямата 

до дълбочината на втория ред на подпирането, беше направен 

опитен участък, при който се монтира една тръба с динамометър 

между тръбата и шлицовата стена. След това се извърши 

откопаването на изкопа до проектното дъно – на три метра под 

тръбата и по на 10 m вляво и в дясно от тръбата. Проектното 

натоварване на тръбата беше определено на 400 кN. Измерено 

натоварване 0,00 !!!!. Учудващ и съвсем неочакван резултат. Въз 
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основа на тези изследвания бяха разредени тръбите от второто ниво, 

което имаше и съответен технологичен и икономически ефект. 

 6. През последните години се направиха подробни 

изследвания за определяне на деформираното и напрегнато 

състояние на ограждащи конструкции от шлицови стени и сондажни 

пилоти. Изследванията се правеха чрез измерване на силите в 

анкерите и подпорите посредством динамометри, определяне на 

деформираното състояние на шлицовите стени чрез 

инклинометрични измервания в тръби, монтирани и бетонирани в 

стените, определяне на преместванията на горната част на стените 

чрез геодезични измервания, както и определяне на влиянието на 

изпълнението на дълбоки изкопи върху съседни сгради. 

 Такива измервания се направиха на голям брой дълбоки 

изкопи в София, като например: Метростанцията  при стадиона – 

дълбочина на изкопите 22,5 m, метростанцията при Университета– 

дълбочина на изкопите 16 m, изкопи на ул. “Позитано” – дълбочина 

18 m, както и на други места. На следващите две фигури – фиг. 1 и 

фиг. 2, са дадени резултатите от инклинометричните измервания на 

преместванията на стените при метростанция 9- фиг. 1 – стартова 

шахта, подпряна на три места със стоманени рамки и фиг 2 – за 

участък,  подпрян с анкери. Както се вижда от фигурите, 

максималните премествания са по-малки от 10 mm. 
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Данните от измерените премествания се обработват съгласно 

основните зависимости от механиката, при следната 

последователност: 

 -намира се теоретична линия на преместването. За случая са 

използвани алгебрични полиноми от 5 до 8 степен. Изравняването се 

прави по метода на най-малките квадрати, при което се постига 

задоволително съвпадение; 

  -първата производна на линията на деформираната стена дава 

линията на  наклоните. Тази линия се използва главно за определяне 

на максималните стойности на наклоните, с оглед оценката на 

стените по отношение отварянето на пукнатини и съответното 

намаление на техните коравини; 

- чрез използването на вторите, третите и четвъртите  

производни на деформираната линия, са получени огъващите 

моменти в стените, Q– силите и стойностите на земния натиск и 

земната реакция в забитата част.     

 Тук се дава обработката по посочения начин на измервания, 

като резултатите се ограничават главно до деформираната линия на 

стените, огъващите моменти и максималните стойности на земния 

натиск. Посочват се данни от изкопи до ул. “Позитано” (дълбочина 

на изкопа 18 m) – пет подземни етажа. Изчисленията за укрепяване 

на откосите на изкопа и за двата обекта са изпълнени от автора.  

        Средната стойност на земният натиск беше определена на 50 

kN/m2. Към тази стойност, от дълбочина 8,0 m надолу  се прибавя и 

водният натиск. Местата на анкерите са на височини 15 m, 11 m, 7,5 

m, 4,5 m и на 2,0 m над котата на дъното.  В резултат на 

изчисленията са получени огъващи моменти в стената с 

максимална стойност 28,95 tm/m на дълбочина 17 m.  В останалите 

участъци от стената стойността на огъващите моменти е нищожна, 
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поради което армирането беше конструктивно. Силите в анкерите по 

изчисления се изменят от 20,77 до 32,90 t/m. Анкерите са IBO – 

пасивни, напрегнати само с гаечен ключ до 30 – 40 kN. При 

достигане на дълбочина от 15 m, част от долните анкери не бяха 

изпълнени. Разреждането на анкерите стана възможно, след като 

поставените силомери в горните нива показаха стойности на 

напрягане под проектните и измерванията на преместванията на 

горния край на стените са оказаха под проектните. Укрепеният 

изкоп е показан на фиг. 3 в завършен вид.                                        

 

 Фиг.3 

След изпълнение на изкопите до дълбочина 18 m и забита част 

на стените 5 m, се направиха измервания с инклинометър. 

Резултатите от измерванията: преместване на стената, наклони, 
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огъващи моменти, Q- сили и резултантна земна реакция са дадени на 

фиг. 4.   
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фигура 4 
 

 

  
 

В статията се дават директно резултатите от направените 

изчисления. По-важни резултати: 

 а. Преместването в горния край на стената е 11 mm. 

Относителното преместване по отношение на дълбочината от 18 m е 

0,0006. Съгласно теорията на земния натиск, при това относително 

преместване, което е по-малко от 0,002, или според някои автори 

0,001, не би следвало да се работи с активен земен натиск, а с натиск 

“в покой”, който е значително по-висок от активния. Въпреки това, 

натискът е много по-малък и от активния ; 
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 б.Ъглите на завъртане имат максимална стойност 0,00085 rad 

на дълбочина 5,0 m. Тази стойност е значително по-ниска от ъглите, 

при които се получават пукнатини в стените и свързаните с тях 

намаления на коравините;  

 в.Огъващите моменти се изменят във формата на плавни 

вълни. В горната част на стената те са откъм страната на терена. От 

изследванията става ясно, че опорите на практика действат като една 

непрекъсната /размазана/ опорна реакция, която дава гладка крива на 

резултантните моменти в цялата област на подпирането. Това може 

да се обясни с голямата дебелина и съответна коравина на 

шлицовите стени. Втората вълна на огъващите моменти е в долния 

край на стената, на дълбочини от 13 m надолу. При измерването в 

този участък не беше поставен най-долния ред анкери. Стойностите 

на огъващите моменти са значително по-малки от изчислените, 

както следва: 

 -в частта на подпорите, максималната стойност на огъващите 

моменти съгласно изчисленията  е 15 tm/m (150 kNm/m). 

Измерената стойност е 9,44 tm/m (94,4 kNm/m) Сравненията дават 

завишение на изчислените стойности на моментите в сравнение с 

измерените с 59 %, въпреки общо взето ниските стойности на 

моментите, получени и по двата начина; 

 -в частта на полето, под дълбочина 14 m, максималната 

стойност на огъващите моменти по изчисления е 28,95 tm/m 

(289,5 kNm/m). По измервания, максималната стойност на 

огъващите моменти  е 4,72 tm/m (47,2 kNm/m). Сравнението 

показва, че при изчисленията има завишение над действителните 

огъващи моменти 6,10 пъти. Очевидно, това се дължи на ниските 

стойности на земния натиск в дълбочина, за сметка на по-високите 

му стойности в горната част на стените.    
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   г.резултантния земен натиск  има ниски стойности и според 

нас, това се дължи на  действието на анкерите, които са IBO с 

дължини от 10 /най- горния ред анкери е с дължини по 10 m/ до 15 m 

Съгласно класическата теория за земния натиск, анкерите попадат в 

по- голямата си част в призмата на обрушване и не би трябвало да 

създават подпорни сили. На практика обаче, това не се  

потвърждава, което навежда на мисълта, че плъзгателната плоскост 

не съвпада с теорията на Кулон. 

 д.На практика, анкерите бяха напрегнати само с гаечен ключ 

до сили 30 – 40 kN. Местата на поставяне на анкерите са показани на 

следващата фигура 5.   

  При изкопите те не показаха забележимо увеличение на 

силите. Най-голямото допълнително напрягане достигна до 40 kN, и 

то за единичен случай. Тези резултати дават възможност да се 

определи и средната стойност на земната реакция – до около 30 

kN/m2- значително под проектната стойност. 

 

 

Динамометър № 
Начално показание на 

уреда 

Отчетено 
показание на 

уреда деления 

Разлика 
деления 

Пресметна 
сила тона Диафрагмена 

панела № 

1/33 1052 

08.2.2007 

1535 483 3,98 
2/83 74 107 33 0,27 
3/46 621 902 281 2,32 
4/64 1492 2165 673 5,55 
5/14 465 681 216 1,8 
6/33 -1015 

12.2.2007 
-993 22 0,18 

7/83 996 984 12 0,1 
8/46   - - - - 
9/64 1022 

12.2.2007 
990 32 0,26 

10/14 701 718 17 0,14 
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7.Метростанция 8 от трети метродиаметър – при „Орлов мост“. 

 Проектна дълбочина на станцията – 24 m. Почвите в която се 

изпълняват изкопите са глини и споени пясъци. Нивото на 

подземните води е на 5 m под повърхността на терена. Укрепяването 

на стените на изкопа е със шлицови стени с дебелина 80 и 60  сm. 

Подпирането е с анкери тип IBO на 6 нива, напрегнати до 30 – 40 

kN. Прието е, преди изпълнението на изкопите да се направи 

понижение на подземните води с 10 m, посредством 8 дренажни 

кладенеца, разположени извън периферията на изкопа. Това 

водопонижение се реализира съгласно проектните решения с 

допълнение от строителя, който въведи допълнителен контрол на 

ефекта от водопонижението. На анкерите бяха монтирани датчици – 

по три на всяко ниво за определяне на силите в тях. Направиха се и 

инклинометрични измервания на преместванията на стените. След 

постигане на дълбочина на изкопите 18 m, се направиха измервания 

на данните от динамометрите. Показанията са – увеличение на 

анкерните сили от 1,2  kN  до 70 kN и то само за един анкер. 

Средните увеличения на силите в анкерите са 30 – 40 kN при 

проектни стойности 180 – 250 kN???.Преместванията на стените са 

до 8 – 9 mm.  

 След анализ на данните от измерванията, както и 

допълнителна оценка на якостните характеристики на почвите, най- 

ниският ред анкери беше отменен така, че в резултат на данните от 

мониторинга, шлицовите стени на изкоп с дълбочина 24,5 m остана 

подпрян само на 5 нива при забиване на стените под дъното на 

изкопа на 6,5 m.  
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 8. Стартова шахта на метростанция 9 от първи 

метродиаметър – при стадиона. 

 Дълбочина на изкопа 22,5 m. Укрепяване чрез шлицови стени 

с дебелини 80 сm. Съгласно проектното решение, подпирането на 

стените е със стоманени рамки на 5 нива, като съгласно проекта, най 

– натоварената рамка е с разпределен товар от 440 kN/m. След 

поставянето на инклинометри и датчици в рамките и анализ на 

резултатите, най- долните две рамки не бяха изпълнени с което 

остана неподпряна височина в долния край на изкопа от 11 m. 

Шлицовите стени не реагираха с премествания на това изменение.

 9.Подобни изменения на укрепяването бяха направени и при 

двете вентилационни шахти – при ъгъла на ул. Гурко и канала и при 



 21

Военния клуб. Двете шахти са с дълбочини по 22,5 m и по проектно 

решения трябваше да се подпрат на 5 нива със стоманени рамки. И 

на двете шахти не се изпълниха долните два рамки, което не се 

отрази на преместванията на ограждащите конструкции. 

 10. В метростанциите от трети диаметър има междинна плоча, 

която подпира шлицовите стени приблизително по средата на полето 

между фундаментната и покривната плоча – метод Top Down. В 

участъците, където такава плоча няма, на всяка кампада с ширина 

2,5 m, са   проектирани по четири броя анкери с дължини по 30 m и 

общо натоварване от 1600 kN. Това решение напълно отговаря на 

нормативните изисквания и обобщени данни от геоложкия доклад за 

площадката. След допълнителен анализ и корекция на входните 

геоложки данни и като се използва новота решение за земния 

натиск, дадено по- долу, анкерите бяха намалени от четири, на два 

на кампада. Поставиха се динамометри, които след откопаване на 

станцията до кота дъно, показаха общо натоварване на двата анкера 

от 360 kN, вместо 1600 kN.  

 При подобни обработвания на данни от мониторинга се 

установи, че на  практика, кохезиите в инженерногеоложките 

доклади са занижени от 4 до 6 пъти, а  ъглите на вътрешно триене – 

с 33 % в сравнение с действителните стойности, получени на основа 

изследвания за поведението  на укрепителните конструкции. Това 

налага преосмисляне на начините за изследване на строителните 

почви, като се даде тежест на полевите начини за определяне на 

почвените показатели. На подобна основа е съставена и таблица със 

сравнения на показателите на почвите, получени по различни 

начини и препоръки за тяхното прилагане.    
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10.Обръщателна шахта от първи метродиаметър, срещу 

сградата на Президентството.  

 Дълбочината на шахтата е 10 m. Укрепяването на стените на 

изкопа е  с пилоти ф 800 mm, забити в почвата на 3 m под дъното на 

изкопа. Подпирането е по проект е на две нива, като долното ниво на 

подпиране попадаше в габарита на ТПМ. При подпиране само в 

горния край чрез стоманена рамка и при изкопи на дълбочини с 3 m 

над дъното на изкопа се установиха премествания в средата на 

пилотите до 3 mm. След съответен анализ на качествата на почвата и 

на стойностите на земния натиск, се избягна изпълнението на 

междинно укрепяване така, че целият изкоп до дълбочина 10 m се 

изпълни само с едно подпиране в горния край на изкопа.  

 

 Теоретични корекции в теорията за земния натиск. 

 Резултатите от съпоставянето на проектните решения съгласно 

съществуващите теории за земен натиск и резултатите от 

измерванията, се направи опит да се допълни теорията за земен 

натиск, като вместо приетите от Кулон предпоставки за липса на 

кохезии, равнина на плъзгането на почвения клин и др. 

опростявания, дадени в съответната литература. Влиянието на 

кохезията се отчита по друга схема, като се използва теорията на 

Ранкин за минимално и максимално напрегнато състояние и 

връзката между главните напрежения при гранично равнинно 

състояние на почвата: 

             1 3

1 3

sin

2 ep

   






  

 Това уравнение, преработено в явен вид по отношение на 

хоризонталното напрежение - 3 има вида: 
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                       2
3 1 1. tan ( ) 2 . tan( ) . 2.

4 2 4 2 a ac k c k
             

 Като се отождестви 1  с вертикалното напрежение - .h  се 

получава класическата формула, която се практикува при 

определянето на земния натиск. При това се приема, че наклона на 

плъзгателната повърхнина е, както е определена по метода на Кулон 

и частния случай на Ранкин. 

В предложеното решение, в схемата за земен натиск се отчита 

приноса на кохезията още при оформяването на почвения клин. В 

новите изчисления се приема, че съпротивление в плъзгателната 

повърхнина се дължи освен триенето, още и на кохезията.  

Пълната схема за определяне на кривата по която ще се 

получи минимално съпротивление на срязване на почвата, от което 

следва максимална стойност на активния земен натиск е дадена по- 

долу: 

  
                                             
                                                    Фиг.   … 

 Избира се елементарен отрязък от повърхността на терена с 

дължина d(x). Върху елементарната дъга с дължина ds се прави 

равновесие на силите, както следва: 

 Теглото на ламелата става dG = γ(H-y).dx 
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 Като се отчете, че наклонът на нормалата към повърхнината ds 

– dR се отклонява на ъгъл φ, така, че да се създаде компонента на 

триене между почвите над и под плъзгателната повърхнина (условие 

за гранично равновесие в точка) и като се отчете, че при даденото 

все още неизвестно уравнение, тангенсът на наклона на 

плъзгателната повърхнина е равен на първата производна на 

уравнението y, се получава: 

 Наклон на плъзгателната повърхнина - tanarс y    

 Компонентата на активния земен натиск - dEaφ, приета 

хоризонтална и зависеща само от ъгъла на вътрешно триене -   се 

получава от равенството: 

                 

tan tan
.tan( ) ( ). .

1 tan .tan

tan
( )

1 .tan

adE dG H y dx

y
H y dx

y


   
 





    




 


  

 Компонентата на активния земен натиск, която се дължи на 

кохезията и има обратна посока, се получава от равенството: 

             2. .cos .cos(arctan ) 1 ( )acdE c ds c y y dx      

Диференциалът на функционала, който ще даде кривата, 

минимизираща съпротивлението на почвата по повърхнината с 

уравнение y = f(x) ще бъде: 

dF=dEaφ + dEac = tan
( )

1 .tan

y
H y dx

y








+ 2.cos(arctan ) 1 ( )c y y dx   

Изразът се интегрира в рамките на кривата за височината на 
подпорната стена – Н: 

( ) 2

0

tan
( ( ) .cos(arctan ). 1 ( ) )

1 .tan

x y H

a

y
E H y c y y dx

y




        
  , където: 

Горната граница на интеграла  е абцисата на уравнението 
y=f(x) при предпоставката, че y=H.  

В представения вид, Еа представлява функционал. 
Класическото решение на функционала се използва класическото 
решение на Ойлер (1753 г): 
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          Fy'=0y

d
F

dx
  , 

       или в развит вид: 
         ' ' ' '- - '- " 0y xy yy y yF F F y F y   

Решението в посочения порядък е сложно и трудно за 
използване в инженерната практика, където точността на определяне 
на якостните характеристики прави излишна и необоснована 
високата точност на формулите. По тази причина задачата се 
опростява, като се приеме плъзгане на равнина. 

Схемата е дадена на приложената по-долу фигура и 
изчислителна схема към нея. 

 

 

  
 

 dG= H-xtgα γdx   

 
 

 
H-xtgα γdxdG

dR= =
cos α-φ cos α-φ

  

2 cdx
dc=c 1+(y ) dx=

cosα
   

0H     adE =sin α-φ dR-cosαdc   
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 a

H-xtgα sin( - ).γ c
dE = dx- cosαdx

cos α-φ cosα

 
  

 

 
Hcotgα Hcotgα

a

0 0

E = H-xtgα .tan( - )γdx- cdx     

 

   
2

a

γH
E = cotgα tg α-φ -cHcotgα

2
  

От adE
=0

dα
 следва следното уравнение за определяне на наклона на 

плъзгателната повърхнина, където     е корен на уравнението: 
 

          2γH sinα cosα -sin α-φ cos α-φ + 2c cos α-φ =0    

  
 
 
 

H= 10 m 0.7854 
γ= 20 kN/m3 

ϕ= 30 ° 0.523599 

Ранкин 

Б.Божинов α=60° 
c α E α a c E 

kN/m2 ° kN rad m kN/m2 kN 
0 60 333.33 1.047198 5.773503 0 333.33 
5 62.06 275.59 1.083151 5.303669 5 278.10 

10 63.96 217.77 1.116313 4.885971 10 227.86 
15 65.71 159.85 1.146856 4.513072 15 182.63 
20 67.33 101.80 1.17513 4.17694 20 142.39 
25 68.83 43.62 1.20131 3.872722 25 107.16 
30 70.23 -14.72 1.225745 3.594308 30 76.92 
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X,m

Y,m

a=hcotg

H

Схема за наклон на
плъзгателната повърхнина

 
 

 

 



 28

 

 

 

 

 В резултат на направените изследвания се получи, че на 

практика плъзгателната повърхнина се изменя в зависимост от 

кохезията. Това води, както до намален земен натиск, така и до 

изискването за по – къси анкери. Действието на кохезията се отчита 

направо от схемата и то е по – съществено отколкото схемата на 

напрегнатото състояние взаимствана от условията за напрегнатото 

състояние в точка. Резултантният земен натиск е в пъти по – малък в 

сравнение със стойностите, получени по теорията на Кулон с 
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частния случай на Ранкин. Самата постановка на Кулон се явява 

като частен случай на новото решение и, както се вижда от примера 

може да важи за ниски стойности на кохезията и плитки изкопи. 

 Направените изчисления обясняват и защо пасивните анкери 

остават ненапрегнати или малко напрегнати в сравнение с 

изчислителните стойности. Това се дължи на това, че част от 

дължината на анкера поема известен земен натиск (много по – малък 

в сравнение с определения по метода на Ранкин), а останалата част 

посредством приенето с почвата уравновесява този натиск. В случая, 

анкера работи като взаимно уравновесена система, която 

самостоятелно поема достатъчен земен натиск с което не се 

натоварва и самата шлицова или пилотна стена. Това решение 

наподобява теорията за изпълнение на вертикални откоси с 

използването на геомрежи – ненапрегнати (както пасивните анкери) 

и с почти нулеви деформации. 

 

Заключения и обобщения на резултатите от обработени 

данни от измервания на тези и на други обекти, изпълнени чрез 

инклинометри в стените, силомери на анкерите и геодезични 

измервания на премествания на ограждащите стени:    

 1.Премествания. 

 Конзолните стени при дълбочини на изкопаване 8–8,50 m 

получават премествания до 3 – 4 сm измервания по трасето на първи 

метродиаметър. При някои случай на по- здрави почви, 

преместванията са до няколко милиметра – Изкопи за фундирането 

на хотел „София“, на БУЛБАНК на ъгъла на улиците „Раковски“ и 

„Аксаков“ по границата на улиците „Раковски“ и „Аксаков“- 

преместване в горния край на стените 3 – 4 mm. 
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 Подпрените стени са дали премествания от 10 до 14 mm в 

горния си край и в дълбочина до 15  - 20 mm. Тези премествания 

затихват в терена непосредствено до стените – в рамките на 1 – 1,5 m 

под котата на терена и при подпрените стени са напълно безопасни 

за прилежащите сгради и съоръжения. При достатъчно 

допълнително напрягане и съответна дължина на анкерите, 

преместванията в горния край на стените са нули – Райфайзен банк 

на ъгъла на „Раковски“ и „Аксаков“, на границата с МФ.  

 Особено удачни се оказаха изкопите, при които се използва 

така наречения “милански метод”. На тези участъци стените 

показаха много добро статически поведение. 

 2.До дълбочина 4 m стените с дебелина 60 и 80 сm не се 

огъват. Това показва, че земният натиск до тези дълбочини няма 

стойност, която да предизвика деформация в стените. Забитата 

дълбочина под дъното на изкопа, до която стените си 

взаимодействат с почвата при хоризонтални натоварвания и при 

софийските почви е  4 – 4,5 m. За сведения се посочва, че стените на 

девета метростанция от първи метродиаметър – до стадиона, при 

дълбочина на изкопите 22,5 m са забити в почвата на 6,0 m, а при 

изкопите на ул. “Позитано”, при дълбочина на изкопа 18 m, са 

забити 5 m. И в двата случая не са наблюдавани негативни 

последствия. При натоварване на стените с вертикални сили, 

забиването се определя и от носещата способност на стените при 

вертикални натоварвания. 

 3.При Винклеров модел на взаимодействие с околната почва, 

коефициентите на леглото могат да се завишат 2 – 3 пъти в 

сравнение с табличните значения, дадени в Нормите за пилотно 

фундиране. 
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 4.Под дъното на изкопите активният земен натиск може да се 

намалява с 15 до 20 % (понякога и повече – за условията на гр. 

София), а пасивното съпротивление на почвите под същата кота 

може да се завишава със същия процент,  в сравнение с 

определените по класическите методи формули. 

 5.Огъващите моменти в шлицовите  стени изпълнявани в  

почви с кохезия са много по-малки в сравнение с изчислените. Това 

намаление може да достигне до 50 – 60 %, но засега могат да се 

препоръчат разумни граници от 25– 30 %. 

 6.При оразмеряването на шлицовите стени, правилният подход 

е както при дебелостенни конструкции. Огъващите моменти се 

изменят в плавни вълни, често пъти много по-различни от 

изчислените диаграми на разпределение. 

 7.Почвеният клин, определен съгласно Кулмановите условия 

има много по-стръмна линия от определената стойност – θ = π/4 – 

φ/2, спрямо вертикалата. Неговата горна граница е значително по-

близка до шлицовите страни и това се дължи на приноса на 

кохезията, което не е отчетено в Кулмановата теория и вместо 30 – 

35 градуса, може да достигне до 10 – 15 градуса в зависимост от 

кохезията. Това е доказано с новите схеми за определяне на земния 

натиск. Въз основа на новото решение се получава, че анкерите 

могат да бъдат много по- къси и когато не са предварително 

напрегнати, да представляват самоуравновесени системи, което води 

до елиминиране на земния натиск /подобна на геомрежите/. Това е 

от огромно значение за практиката. Този извод е особено  важен при 

положение, че често пъти изкопите се изпълняват до сгради, които 

са на разстояния 10 – 12 m от самите изкопи и изпълнението на 

дълги анкери често не се разрешава. Такъв е например случай с 

изкопите на ул. Позитано, където имаше сгради на разстояния само 
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ширината на уличното платно и тротоарите – 11 m. По тази причина 

там се изпълняваха анкери, които са дължини само с 10 m и съгласно 

класическата теория нямаха никаква носеща способност, тъй като 

оставаха в активния почвен клин. Въпреки това, тези анкери 

изпълниха своето предназначение и допринесоха за почти нулеви 

премествания на горния край на стените – само 8 – 10 mm.  

 Схемата на действие на анкерите при увеличен ъгъл на 

плъзгателната повърхнина е показана на долната фигура: 

 

      

 

 Намалението на земния натиск позволи, за пръв път в 

световната практика за укрепяване на изкопите да се използват 

шлицови стени, армирани само с фибри – приложение при входна и 

изходна шахти на трети метродиаметър /проектант инж. С. Попов/, и 

по това подобие, на две други метростанции – 12 и 14, от трети 

метродиаметър – проектант – бюрото на инж. Антон Янев.   

 8.При изкопи, по-дълбоки от 10 m е задължително 

използването на полеви методи за определяне на характеристиките 
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на почвите. Това важи особено за пясъци и чакъли с глинест 

пълнител. 

 9.В новата проекто-наредба за проектиране на геотехнически 

строежи са предложени на МРРБ  коефициенти на сигурност от 1,2 

до 1,4, в зависимост от дълбочината на изкопите и близостта на 

пътища, сгради и съоръжения. Тази наредба, като част от 

национални допълнения на ЕВРОКОД 7 е приета на съвет в НИСИ с 

представители на МРРБ, специалисти от ВУЗ и от практиката. 

 10. Изведените по – горе формули за определяне на ъгъла на 

плъзгателната повърхнина и земният натиск и на този етап не са 

узаконени в наредба. Те обаче могат да се ползват в екстремни 

ситуации и при анализ на поведението на изпълнени укрепителни 

конструкции и то при доказани стойности на кохезията. 

 Някои характерни обекти, изпълнени по проекти на автора: 
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