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ВЪВЕДЕНИЕ
Почвените анкери са елементи, част от строителната конструкция,
предназначени за поемане на опъни товари и предаването им в почвени/ скални
масиви. В специализираната литература няма ясно разграничаване между
почвени (земните) анкери, почвени гвоздеи и пилоти с малък диаметър
(микропилоти) натоварени на опън. Понякога тези понятия се смесват и
припокриват, като липсва ясна дефиниция и класификация. В стремежа да се
разреши този проблем, през 2008 г в Брюксел се състоя международна
конференция на тема „Почвени анкери“. Въпреки желанието на организаторите
до единно решение не се стигна и проблемът остана отворен.
В Глави 1 и 2 са описани различните видове анкери и ще се дефинират
разликите и приликите между тях, ще се покаже кога една и съща анкерираща
система може да бъде наречена с различни имена.
През годините анкерите намират все по-голямо приложение и днес те са един
от основните способи на геотехническото инженерство за решаване на редица
проблеми
от
жилищното,
промишленото,
хидротехническото
и
инфраструктурното строителство. Наред с пилотите, плоските фундаменти,
укрепителните и подпорни стени, анкерите и анкериращите системи са средство
добило такава популярност, че няма строителен инженер, който в своята
практика да не го използва. И въпреки все по- широкото им приложение,
анкерите си остават специфичен елемент, част от строителната конструкция.
Донякъде причините се коренят в сложността на проблема и липсата на
еднозначно решение.
В Глави 4 са показани редица методи за определяне на носещата способност,
респективно дължината на корена и често резултатите от тези методи се
различават не просто в проценти, а в пъти. Същото, но в по-малка степен, важи
и за проблемът със свободната дължина на анкера. Това създава в проектанта
чувство за неувереност. В Глава 7 са описани възможните решения за изход от
проблема, а именно мониторинг и изпитвания на анкери.
Поради кратките срокове на строителство и високата себестойност на
анкерите и анкериращите системи в годините все по- често се използва
обсервационния метод. Интересен пример е решението на фундирането на мост
от автомагистрала в Австрия, където проф. Брандл (един от доайените в областта
на геотехническото инженерство в света, голям приятел на България и почетен
доктор на УАСГ) проектира 6 анкера, но оставя в конструкцията на фундамента
отвори за направата на още 4 анкера, ако резултатите от последващото
наблюдение на поведението на конструкцията го наложи (Приложение В Сн.1).
Това е показателен пример за инженерно решение, съобразено с нивото на
познание.
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Настоящата книга е предназначена както за студентите от Университета по
архитектура, строителство и геодезия, на които авторът преподава, така и към
всички проектанти, проявяващи интерес към тематиката.
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ГЛАВА 1. ПОЧВЕНИ АНКЕРИ. ПРИЛОЖЕНИЕ. ВИДОВЕ
ПОЧВЕНИ АНКЕРИ.
1.1.

Историческо развитие

Един анкер представлява конструктивен елемент (фиг. 1-2) от три основни
части: носеща (наричана корен), елемент за захващане на анкера към
конструкцията (наричана анкерен блок или глава на анкера) и тяло,
представляващо връзка между корена и анкерния блок.
В исторически план първите сведения за използване на анкери са от края
на 19-ти век, като до 60-те години на 20-ти век приложението им в Европа и
Америка е изключително рядко. С развитието на технологиите, модернизиране
на механизацията и развойната дейност на фирми като Бауер, Солетанж и др.,
приложението на анкери добива популярност. Според доклад на фирма Бауер
[35] от 1958 г., когато за първи път е показана тяхната технология за изпълнение
на анкери, до краят на 1965 г. в Германия са изпълнени 30 000 бр. анкери.
Първите сведения за по-масово използване на анкери в Австрия (след 1964 г.) и
Швейцария (след 1969 г.) са вързани с укрепяването на нестабилните склонове
в Алпите [31]. В САЩ то се свързва с използването на анкери за укрепяване на
дълбоките изкопи от края на 60-те години на 20-ти век, като нaпример при
строителството на Atlantic-Richfield Office Building в Лос Анджелис (завършен
през 1969 г.) са използвани 300 анкера за укрепяването на изкоп с дълбочина 34
m [19].
Във Франция по-масовото използване на анкери започва също с
укрепяване на дълбоки изкопи, докато във Великобритания то се свързва с
минното дело, кейовите стени и изпитването на пилоти [20]. Едни от първите
обекти в България, където се прилагат напрегнати въжени инжекционни анкери
тип „БРВ Хидрострой” на ПАВЕЦ е „Чаира” [77]. Следват много други строежи,
сред които укрепване на редица локални свлачища в Балчик [76].
Пример за популярността, която добива използването на анкерите в
строителната практика в Европа е графиката на фиг. 1-1, на която Остермайер
(Helmut Ostermayer -един от пионерите в изследването на почвени анкери)
показва нарастването на броя използвани от фирма Бауер в периода 1958 - 1974
г. Ако през 1960г. фирмата е изпълнила едва 100 km анкери, то общата им
дължина само за 1974 г. превишава 3000 km.
Към момента трудно може да се направи количествена оценка за броят на
използваните анкери в световен мащаб, но със сигурност става въпрос за
милиони метри годишно. Показателно е, че вече дължината на един анкер
преминава границата от 140 m, а носещата способност тази от 12000 kN.
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Фиг. 1-1. Общата дължина в [km] на използваните анкери на фирма Бауер
за периода 1958-1974 г. С пунктир са показани постоянните анкери, а с плътна
линия - временните [15]

1.2.

Приложение на анкерите

Днес анкерите се използват в почти всички сфери на жилищното,
промишленото, хидротехническото и инфраструктурно строителство. Някои от
областите на приложение на анкери са показани на фиг.1-2, като могат да бъдат
обобщени следните направления:
 Укрепяване на свлачища и заздравяване на склонове и откоси;
 Укрепяване на дълбоки строителни изкопи във все по- стеснените
градски условия;
 Строителство на метрополитени;
 Заздравяване на галерии в минното и тунелното строителство;
 Укрепяване на язовирни стени;
 Укрепяване на речни диги и канали;
 Поемане на подемните опънни сили при фундаментни плочи под
вода;
 Уплътняване на земни маси, с цел ускоряване на процеса на
консолидация;
 При пробно статично натоварване на пилоти за поемане на опънните
сили;
 При кули, стълбове на лифтове и др. специфични конструкции, за
поемане на опъните сили.
 Фундиране на окачени, вантови и висящи мостове.
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Фиг. 1-2. Приложение на анкери [4,18]

На фиг. 1-3 са показани два популярни примера от световната практика за
нестандартни конструкции, реализирани с помощта на анкери. Първият е ски
шанцата в Оберсдорф, където чрез анкериране в скали, се поемат опънните сили
компенсиращи конзолният преобръщащ момент.

а.
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б.
Фиг. 1-3. Интересни примери с използване на анкери: а) анкерите на
покрива на олимпийския стадион в Мюнхен; б) шанца за ски скокове е Оберсдорф
[15, 16, 17].

Вторият пример е с тентоподобният стъклен покрив на олимпийския
стадион в Мюнхен, където анкерите се явяват алтернатива на тежките
гравитачни фундаменти и освен, че са едно много по-елегантно решение,
намаляват строителните разходи за фундирането с 20% [15].
1.3.

Почвени анкери, същност и видове

Ако се спрем на строгото определението залегнало в EN 1537, то „анкер е
съоръжение, способно да предава приложеното му опънно натоварване в носещ
почвен пласт“. Всеки анкер се състои от анкерна глава (блок), свободна дължина
(тяло) и корен. Проблемът с дефинирането на понятието „почвен анкер“
възниква, когато трябва да се обединят и същевременно разграничат въжени
анкери, прътови анкери, почвени гвоздеи и пилоти с малък диаметър
(микропилоти) натоварени на опън. Въпреки известното припокриване между
тези укрепителни елементи, с цел да се изясни проблема, тук те ще бъдат отделно
дефинирани. Прави се изричното уточнение, че подобно разграничаване има
условен характер и често пъти дефинициите се застъпват.
Най-точно определението за земни анкери залегнало в EN 1537 (също и в
DIN4125) се припокрива с въжените анкери. Както е показано на фиг. 1-4, това
са определен брой стоманени въжета, които са поставени в специфичен ред и
заедно със антикорозионната защита, фиксаторите (центраторите) и тръбите за
инжектиране формират един анкерен пакет (фиг. 1-13), който се монтира в
сондажния отвор и в последствие се инжектира с цимент. След набиране на
необходимата якост на цимента, осигуряващ сцеплението между въжетата и
почвата в зоната на корена анкерът може да се напрегне. Връзката с анкерираната
конструкция се осъществява чрез анкерен блок (плоча, гнездо и закотвящи

7

ПОЧВЕНИ АНКЕРИ

черупки). Подробно отделните елементи на въжен анкер са показани на фиг.113.
Прътовите анкери показани на фиг. 1-5 са също почвени анкери. На фиг.
1-11 са показани отделните им елементи. Те могат да бъдат с плътна носеща
армировка (фиг. 1-5) или тръбни с отвор за инжектиране – фиг. 1-9 (последните
добили популярност в България с названието IBO- анкери от Injection Bore
Anchors – IBO). По света са популярни още като самопробивни анкери (self
boring anchor). По технология на изпълнение и вложени материали, те много
наподобяват почвените гвоздей. Същественото при прътовите анкери е, че
въпреки че нямат ясно обособен корен, реализиран по време на изпълнението, в
процеса им на работа (натоварване), корен се формира и те се разглеждат като
натоварени на опън. Статическата им схема се приема такава, че огъването и
срязването не се разглеждат. По изключение, при работа с някои програмни
продукти за определяне на устойчивостта на откоси е възможно да се вземе
предвид и силата на срязване. В Приложение А са показани основни
характеристики на някои популярни самопробивни анкери.

Фиг. 1-4. Въжен анкер [8]: 1. Защитна шапка (опционално); 2. Закотвящи
черупки; 3. Закотвящ блок с гнезда; 4. Опорна плоча; 5. Гресирана пластмасова
тръба формираща свободната дължина на анкера; 6. Гофрирана пластмасова
обвивка; 7. Челна капачка; 8. Тръба за вторично инжектиране (опционално); 9.
Сноп стоманени въжета; 10. Центриращи шайби; 11. Фиксатори

При инжектирането се използват основно циментови разтвори.
Препоръчва се водоциментово отношение В/Ц=0,4 -0,5. Така се постига нужната
консистенция и възможност за проникване на разтвора, като едновременно с това
се гарантира търсената якост на циментовото тяло. Използването на други
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специфични материали (напр. полимери) за формиране на корена няма да бъдат
разглеждани.
Технологията на изпълнение на въжените и прътовите анкери и
устройството им се различава в детайлите, като често отделни елементи са
патентовани от производителите на анкери. В най-общи линии
последователността е следната:
 Направа на сондажен отвор посредством въртеливо или въртеливо - ударно
сондиране. При сондирането се използва циментов разтвор или въздух за
изтласкване на почвата от сондажния отвор. Възможно е и шнеково
сондиране;
 Монтиране на анкерния пакет;
 Инжектиране на циментовия разтвор;
 При някои анкери се прилага т.нар. вторично инжектиране, през специално
оставена за целта тръба.

Фиг. 1-5. Прътов анкер: 1. опорна плоча; 2. носещ прът (тръба); 3.
анкерна муфа; 4. фиксатор (центратор) [5]
Почвените гвоздеи са дефинирани в prEN 14490 и се описват като
конструктивен способ използван за повишаване устойчивостта на почвени
масиви, чрез поставяне на армиращ елемент (почвен гвоздей). За разлика от
земните анкери, където всеки анкер се изпитва, при почвени гвоздеи се изпитват
само част от тях по процедурата описана в Глава 7.
Почвените гвоздеи представляват стоманени пръти с диаметър от 20 до 50
mm, поставени в сондажен отвор от 60 до 150 mm. Дължината им е от 3,00 m до
около 20,00 m. Те са циментирани по цялата си дължина чрез инжектиране. Не
се напрягат предварително. В съвместната им работа с укрепявания масив се
натоварват на опън, срязване и огъване. Част от това определение припокрива и
някои от пасивните еднопрътови анкери, както и някои от микропилотите на
опън. Разликата се състои в това, че почвените гвоздеи работят по- скоро и
основно като „дюбели“ за укрепване на откоси, докато анкерите и пилотите с
малък диаметър натоварени на опън (въпреки че може да бъдат изработени от
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същите материали и при сходна технология на изпълнение) имат различна схема
на работа и приложение.
Технологията на изпълнение на почвени гвоздеи може да варира в
детайлите, но принципът е следният:
 прави се сондаж;
 в сондажа се поставя носещата армировка;
 сондажният отвор се инжектира с циментов разтвор.
Възможно е сондирането да се извърши с въздух, вода или циментов
разтвор (с В/Ц=0,7), за изтласкване на почвата (или натрошената скала) от
сондажния отвор. При някои анкери се прилага т.нар. вторично инжектиране,
през специално оставена за целта тръба.

Фиг. 1-6. Укрепяване с почвени гвоздеи (soil nail) [27, 28, 38]

Скалните анкери (фиг. 1-7) са с много подобна дефиниция и технология
на изпълнение, като при тях стоманени пръти с диаметър от 15 до 32 mm са
монтирани в сондажен отвор от 30 до 60 mm. Използват се за укрепване на скални
масиви. В тунелното строителство заздравяват свода докато се изпълни
облицовката на тунела.
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Фиг. 1-7. Скални анкер в тунелно и инфраструктурното строителство
[22, 23]

Дължината им е от 3,00 м до около 8,00 м. Те също са циментирани по
цялата си дължина чрез инжектиране, но могат да се напрягат предварително.

Пилотите с малък диаметър (миркопилотите) натоварени на опън се
изпълняват (фиг. 1-8) от същите материали и по същата технология, както
еднопрътовите анкери. Съгласно EN 14199 сондажните микропилотите са с
диаметър по- малък от 300 mm. Особеното при тях е, че те нямат свободна
дължина, а цялото тяло на пилота се явява корен. Те са натоварени само на опън
и понякога се наричат анкерни пилоти. Пак според EN 14199 се прави
минимум едно изпитване (пробно статично натоварване)(static load test) на всеки
25 пилота.
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Фиг.1-8 Микропилоти натоварени на опън: схема и машина за изпълнение
[22]
1.4.

Конструкция на почвени анкери

Независимо от посочените разлики всеки „анкер“ поема опънни товари и
чрез силите на триене ги предава в почвата.

Фиг.1-9 Самопробивни анкери [39]
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Както беше отбелязано трите основни елемента са анкерна глава, свободна
дължина и корена на анкера. Докато при въжените анкери тези три елемента са
ясно разграничени, при прътовите анкери или почвените гвоздеи границата
между тяло и корен не е ясно обособена.
Главата на анкера е онази част, чрез която той се свързва с конструкцията
(стена, пилот, фундамент и др.) и поема натоварването от нея (фиг. 1-10). При
въжените анкери тя се състои от опорна плоча, гнездо за напрягане и закотвящи
механизми (котви). Отворите в гнездото са с конусовидна форма, което
позволява безпроблемното закотвяне на въжетата след напрягане. Отделните
елементи са показани на фиг. 1-13 и са принципно същите, както при
предварително напрегнатите конструкции.

а)

б)
Фиг. 1-10. Анкерна глава: а) въжен б) прътов анкер [4,5]

При прътовите анкери главата се състои от опорна плоча и гайка (фиг. 110). Тук също е възможно частично напрягане на прътовите анкери, като силата
на напрягане (обикновено) е по-малка от проектната носеща способност на
анкера.
Коренът (фиг. 1-12) е онази част от анкера, която посредством триенето
предава товарите в неподвижната (стабилна) част от почвата. Разчита се на
сцеплението между армировката и циментовото тяло от една страна и na цимента
и почвата от друга. Носещата способност на анкера зависи както от тези две
сцепления, така и от граничната сила, която армировката може да поеме. За
увеличаване на сцеплението между въжетата и цимента, при въжените анкери се
поставят фиксатори (фиг. 1-4, фиг. 1-13), с които снопът въжета се раздалечава и
събира (разплита) през определено разстояние.
При прътовите анкери се разчита на оребреността на носещата армировка
за подобряване на сцеплението. Един от основните проблеми при проектиране
на анкерите е свързан с определяне на силата на триене между корена и
почвата. То зависи от редица параметри, които ще бъдат разгледани подробно в
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Глава 4. Допълнително циментовото тяло служи за предпазване на армировката
от корозия.

Фиг. 1-11. Елементи на прътов анкер – 1-гайка, 2-прът, 3-муфа, 4-корони
(пробивни глави). [4,10]

а.

б.
Фиг.1-12 Корени на анкери- напречен разрез: а)прътови и б)въжени [22,

50]
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Свободната дължина на анкера (нарича се още обтегач) служи за
„пренасяне“ на товарите от конструкцията, чрез главата към корена. Приема се
че в тази си част анкерът не предава товари в почвата, и не се разчита на триенето
цимент-почва. При някои анкери в свободната си дължина армировката може да
се изолира от почвата чрез някакво преградно покритие, с което се елиминира
триенето.

Фиг. 1-13. Елементи на въжен анкер - 1-закотвящ елемент (гнездови), 2закотвящи клиновидни черупки, 3-фиксатори,4-анкерен пакет [6,7,9, 10, 39].

Предвид технологията на изпълнение, при въжените анкери свободната
част е ясно дефинирано, докато при почвените гвоздей и прътовите анкери то се
формира в „процеса на работа“. При пилотите с малък диаметър натоварени на
опън тяло на практика липсва и усилието се предава от главата директно в
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корена. Съществуват редица методи за определяне на свободната дължина на
анкера, като основните ще бъдат разгледани в Глава 4.
1.5.

Видове почвени анкери

Тук са представени някои класификации на анкери в зависимост от
начинът им на работа, експлоатационната им годност, вида на носещата
армировка и технологията на инжектиране:
 Видове анкери според начинът им на работа
В зависимост от начинът им на работа анкерите се разделят на два вида –
ненапрегнати - пасивни анкери и предварително напрегнати – активни
анкери.
Пасивните анкери са такива, при които почвеното съпротивление на
корена на анкера се мобилизира след реализиране на определено преместване в
главата на анкера. Анкерираното съоръжение трябва да реализира преместване,
в следствие на което да се натовари анкера и той да „заработи“. Характерно при
пасивните анкери са значително по-големите деформации в конструкцията, в
сравнение с предварително напрегнатите анкери.
Предварителното напрягане на анкери представлява вкарване на една
активна опънна сила в анкера, респективно укрепващото съоръжение
(посредством крикове за напрягане на анкерната армировка). Това променя
статическата схема и работа на конструкцията и значително намалява
преместванията. Предимството на този тип анкери е вкарването на една
превантивна сила, която допуска значително по-малка промяна в напрегнатото и
деформирано състояние на почвения масив (напр. свлачище, дълбок строителен
изкоп и др.) в сравнение с пасивните анкери. По принцип напрягащата сила може
да е равна на работната или по-малка от нея. Някои автори [15] дефинират
понятието полунапрегнати анкери, при които напрягащата сила е равна 1/3 до 2/3
от проектната анкерна сила.
 Видове анкери според експлоатационната им годност
По отношение на експлоатационната годност на анкерите, те се делят на
временни (с кратък експлоатационен живот) и постоянни или перманентни (с
дълъг експлоатационен живот). Някои автори [5,15] предлагат и едно междинно
понятие – „полу- перманентни“ със среден експлоатационен живот.
Временните анкери са анкери с експлоатационен живот от 18 до 36 месеца
според AASHTO [1] или 24 месеца съгласно Еврокод 7 [2]. Тук се прави
изричното пояснение, че този срок може да бъде съкратен или удължен
съобразно конкретните проектни изисквания.
Перманентните или постоянни анкери са такива, чийто експлоатационен
живот е съобразен с този на укрепяваното съоръжение и когато липсва конкретен
срок той се приема от 75 до 100 години. При проектиране на анкери и особено на
антикорозионната им защита, срокът на работа на анкерите е от съществено
значение. Докато при временни анкери антикорозионна защита не е необходима,
при постоянните тя се изпълнява по много строги критерии, като е възможно
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дори промяна в схемата на предаване на товара, чрез вкарване на една междинна
антикорозионна защита от гофрирана тръба (фиг. 1-4). Подробности по проблема
са дадени в Глава 3. При постоянните анкери задължително се осъществява
мониторинг, докато при полуперманентните той е препоръчителен, а при
временните пожелателен.
 Видове анкери според вида на носещата армировка
Три са основните видове анкери в зависимост от вида на носещата
армироква – въжени (strand) и прътови (bars) анкери. Тук се прави изричното
пояснение, че анкери от специфични материали като фибростъкло (напр.
fiberglass soil nails), пластмаса (напр. recycled plastic soil nails), въглеродни нишки
(fiber- reinforced polymer) и др. няма да бъдат разглеждани в настоящата книга и
ще се придържаме само към анкери с носеща армировка от стомана. Обикновено
и като правило прътовите анкери (фиг. 1-5) са и пасивни, като има и изключения,
докато въжените (фиг. 1-4) са активни (предварително напрегнати).
 Видове анкери според технологията на инжектиране на корена
Съществуват основно три начина на инжектиране на корена:
 еднократно гравитачно инжектиране;
 еднократно инжектиране под налягане;
 вариант с вторично инжектиране.
При гравитачното инжектиране сондажният разтвор се инжектира под
ниско налягане 1-2 bar. Диаметърът на корена е равен на сондажният отвор.
Когато се използва технологията на инжектиране под налягане, то варира в
зависимост от вида на анкерите, но не по- малко от 3.5 bar за въжени анкери и 10
bar за кухи прътови анкери. Възможни са различни технологии на инжектиране
на корена – чрез пакери, тапи и др. При инжектиране на корена под налягане
диаметъра на корена е по- голям от този на сондажа, следствие на уплътняване
на почвата около корена. Допълнително при несвързани почви циментовият
разтвор навлиза в почвата около корена и формира една заздравена зона от
почвата около корена (фиг. 1-12).
При вторичното инжектиране, се постига увеличаване на диаметъра на
корена на анкера чрез разпукване на първоначално инжектираният (гравитачно)
корен, чрез вторично инжектиране под налягане (20-60 bar), през специално
оставена за целта тръба. Обикновено то се прави 16 до 20 часа след първичното
инжектиране, така че разтворът да е набрал известна якост.
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛИ ЗА НАПРАВА НА АНКЕРИ.
Материалите, от които в най-голяма степен зависят възможностите на
анкерите са носещата армировка и инжекционният разтвор от една страна и
масива (почви/скали), в които се изпълнява от друга. В зависимост от вида на
носещата армироква анкерите са въжени и прътови. Тук са разгледани
поотделно, като в Приложение А са представени, характеристиките на някои от
водещите производители.
Плътни прътови анкери
Плътните прътови анкери са направени от термично уякчени горещо
валцувани стомани с периодичен профил, като може да се използва както ниско,
така и високолегирана стомана. Използва се и неръждаема стомана, при която
прътите са с диаметър 10-32 mm. В табл. А-1 и А-2 в Приложение А са дадени
механични характеристики на плътни прътови анкери на фирмите Ischebeck и
Dywidag. На фиг. 2-1 е показана работната диаграма на прътовата стомана.

Фиг. 2-1. Работна диаграма на стоманата в прътов анкер [23]
Прътови анкери тип IBO (тръбни)
Прътовите анкери тип IBO (Injection Bore Anchors) представляват кухи
стоманени пръти (тръби) с отвор за инжектиране на разтвор. Те са също студено
валцувани изработени от високоякостни стоманени тръби съгласно EN 10083-1.
В табл. А-3, А-4, А-5, А-6 и А-7 в приложение А са представени характеристики
на прътови анкери тип IBO фирмите Gonar, Ischebeck, Dywidag и AR.CO. S.r.l.
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Струни за анкери
Въжетата за анкери се изработват от студено изтеглена въглеродна
стомана. Съществуват редица местни стандарти като американския ASTM A421,
A416, руският ГОСТ 7348 или британския BS2691, на които трябва да отговарят
струните. Обикновено те са с диаметър 3-8 mm, с гранична опънна якост
варираща от 1375 до 1865 N/mm2 и гранична носимоспособност от 8 до 42 kN.
Най- често се използват тел (струни) с диаметър 5 mm, гранична опънна якост от
1670 N/mm2 и гранична носимоспособност от 20 kN. Използват се на групи от 3
до 100 бр.

а.

б.

в.
Фиг. 2-2. а. Студено изтеглена въглеродна стррунна стомана [40] б.
Зависимост между напрежение и относително удължение за високоякостна
струнна стомана 5 mm [33] в. Анкерен блок с въжета.
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Въжени анкери
Въжените анкери се състоят от група въжета. Всяко въже представлява
сноп от струни разположени спираловидно около обща ос от централна (права)
струна (фиг. 2-3). Носещата способност на въжетата зависи от броя и диаметъра
на струните.
Xanthakos [15] дава интересен пример с въжен анкер (монтиран на
магистрала I-96 в близост до Детройт) направен от 54 струни с диаметър 12,7 mm
с гранична носеща способност от 7010 kN, като има примери за използван сноп
от 660 бр. с диаметър 5 mm при реконструкцията на язовирна стена във Франция.
В табл. А-8, А-9 и А-10 в приложение А са представени характеристики на
въжени анкери

Фиг. 2-3. 7- струнни и 3- струнен въжен анкер [41]
По отношение на модула на еластичност на анкерната армировка,
стойностите му варират за различните фирми производители, но като цяло могат
да се приемат следните ориентировъчни стойности за различните видове:
 Прътови анкери :
 Въжени анкери:

165 000 – 175 000 MPa;
195 000 – 200 000 MPa.
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Пълзене на армировката на анкера
Характерни за анкерите са проблемите свързани с пълзенето на анкера.
Пълзенето представлява промяна в деформациите на анкера при постоянно
(константно) напрежение. Пълзенето е в резултат от:
 Приплъзване в контактната зона стомана- циментово тяло.
 Пълзене на циментовото тяло.
 Релаксация в носещата армировка.
 Пълзене на корена по контактната повърхност цимент- почва.
Първите три критерия формират пълзене до стойност на коефициента на
пълзене ks = 0,4 (дефиниран малко по-долу). Пълзене на корена по контактната
повърхност цимент- почва е причина за нарастването на ks над 0,4.
Достигане на разрушаващата сила се наблюдава при голямо преместване
от пълзене. При проектиране на временни анкери този проблем не е от
съществено значение, докато при постоянни анкери е важно да се знае
преместването от пълзене във функция на времето. Проблемът с пълзенето е
разгледан от Ostermayer [35]. В своята практика авторът извършва редица
мащабни опити с анкери, сред които направа и последващо изкопаване и
детайлно изследване на над 300 анкера. Резултатите по отношение на пълзенето
обобщени на база 56 опита. Според Ostermayer зависимостта между
преместването от пълзене и времето e експоненциална функция.
В
полулогаритмичен мащаб се получават прави линии показани на фиг. 2-4 [35].
Наклонът на тези прави линии се дефинира като коефициент на пълзене. Той
нараства с нарастване на натоварването в анкера.
Друга интересна зависимост изведена от Ostermayer е показана на фиг. 2-5.
Там е представен коефициента на пълзене във функция на мобилизираната
носеща способност на анкера, което представлява отношението на опитното
натоварване към натоварването на разрушение.
Видно е, че стойностите на коефициента на пълзене в началото са малки, но
от една стойност на мобилизираната носеща способност нарастват. В зависимост
от вида на почвата нарастването започва при следните стойности на
мобилизираната носеща способност:
 За средно до твърдо пластични глини (средна до твърда консистенция
съгласно ЕК7) – при 40% от разрушителното натоварване.
 За глини в средна до твърда консистенция (Ic=0,70-0,95) – при 40% от
разрушителното натоварване .
 За глини в твърда консистенция (Ic=0,80-1,00) – при 55% от
разрушителното натоварване.
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 За глини в много твърда консистенция (Ic=1,10-1,20)– при 80% от
разрушителното натоварване.
 За средноплътни до плътни пясъци – при 80% от разрушителното
натоварване.

Фиг. 2-4. Зависимости време - преместване за различни стъпки на
натоварване в пясък [35].
Тъй като подобно пълзене на анкерите (особено при постоянните) е
недопустимо, се въвежда допълнително изискване свързано с коефициент на
сигурност срещу пълзене. Ostermayer предлага при натоварване със сила 1,5 по-
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голяма от допустимото работно натоварване, при провеждане на изпитване за
пригодност и приемане като гранично условие коефициента на пълзене да бъде
намален от 2,00 mm на 1,00 mm. Това гарантира пълзене от 6,00 mm за 50 години.

Фиг. 2-5. Коефициентът на пълзене във функция на мобилизираната
носеща способност на анкера. (Creep coefficients in relation to mobilized carrying
capacity) [35].
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Релаксация на армировката на анкера
Релаксацията представлява намаляване на напрежението и респективно
загуба на натоварване в армировката във времето без промяна в деформираното
състояние. Големината на релаксацията зависи от третирането на стоманата по
време на производството и от температурата. При температура над 20ºC
релаксацията на напреженията нараства значително. Според някои автори
загубата на натоварване от релаксация (loss of load) е в рамките на 5-10%.

Циментов инжекционен разтвор
Циментовият разтвор има две много важни функции. С него, чрез
инжектиране се формира корена на анкера, които осигурява предаването на
товарите от армировката в почвата, а от друга страна осигурява
антикорозионната и защита. Изборът на инжекционен разтвор зависи в найголяма степен от конкретните инженерно-геоложки условия. Важно по
отношение на избора на използваните цименти е да се съблюдава агресивността
на средата, особено при постоянни анкери. Инжекционният разтвор е разтвор от
вода и цимент при съответното водоциментово отношение (В/Ц). Препоръчва се
водоциментово отношение В/Ц=0,4 -0,5. В/Ц=0,4 означава, че на 100 kg цимент
се добавя 40 l вода. От 100 kg цимент смесен с 40 l вода се получава 70 l
инжекционен циментов разтвор. Някои автори [25] препоръчват при несвързани
почви В/Ц=0,2-0,3. Обикновено количеството на инжектираният разтвор зависи
от диаметъра на сондажният отвор и вида на почвата. В табл. 2-11 са показани
някои стойности за разход на цимент за популярни прътови анкери [23].

Фиг. 2-6. Инжекционни помпи: а. Hany [59]; б. May 400 [60].
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Техниката на инжектиране зависи от начина на сондиране и изпълнение на
анкера. Най- често се използва едновременно сондиране и инжектиране. Този
метод гарантира хомогенност на инжектирания разтвор с напредване на
сондирането. Обикновено се използва смесител и помпа, като популярни марки
са MAI, Hani или Putzmeister (фиг. 2-6).
Табл. 2-11. Прогнозни количества инжектиран циментов разтвор [23]
Тип анкер
IBO R32
IBO R38
IBO R51
IBO T76
Плътен анкер d=100mm
Плътен анкер d=130mm
Плътен анкер d=150mm
Плътен анкер d=2000mm

Количество циментов
разтвор [kg/m]
30-40
32-42
35-45
38-48
32-42
35-45
38-48
40-50

По отношение на якостта на циментовия разтвор, тя трябва да гарантира
сцеплението в контакта цимент- армировка и цимент- почва. Обикновено се
определя якостта на натиск на 7-ия и 28-ия ден. Тя зависи от водоциментовия
фактор, вида и якостта на цимента и използването на добавки. В табл. 2-12 са
показани някои от по- често използваните добавки при направа на циментови
инжекционни разтвори за анкери [36]. На фиг. 2-7 е показана зависимост между
якостта на натиск на циментовия разтвор и водоциментовия фактор. Стойностите
от 0,40-0,45 са препоръчителни, тъй като при тях сместа е достатъчно течна, така
че да прониква в малки отвори и лесно да се изпомпва, като в същото време
втвърдената смес е достатъчно здрава.
Съществуват някои принципни правила, които следва да се спазват при
приготвяне на инжекционния разтвор [36, 58]:
 Точно прилагане на предписаната рецепта;
 Циментът и добавъчният материал (пясък, в случай че е наличен) трябва
да се измерят по тегло;
 Водата в съответното количество, според водоциментовия фактор, трябва
да се добави в смесителя, преди цимента и добавъчният материал (в случай
че е наличен) ;
 Добавките, в точното количество се влагат в сместа през втората половина
от времето за разбъркване;
 Времете за разбъркване зависи от смесителя, но не трябва да е по-малко от
2 мин.
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 Да се избягва смесването „на ръка“;
 Да се използват смесители, осигуряващи смес с еднаква консистенция.

Фиг. 2-7. Зависимост между якостта натиск на циментовия разтвор и
водоциментовия фактор. [58]
Табл. 2-12 Често използвани добавки за инжекционен разтвор [15]
Добавка

Химикал

Ускорител
Забавител

Калциев хлорид
Калциев
лигносулфонат
Винена киселина
Захар
Калциев
лигносулфонат
Детергент
Алуминиев прах

Втечнител

Разширител

Дозировка (процент
от
теглото
на
цимента)
1-2
0,2-0,5
0,1-0,5
0,1-0,5
0,2-0,3
0,5
0,005-0,02

Якостта на натиск на циментов разтвор достига своята максимална
стойност след около една година. На фиг. 2- 8 е показана една зависимост
изведена от Littlejohn [15] за нарастване на якостта на натиск на разтвора при
различни видове цимент, според класификацията популярна в САЩ. На кратко
цимент тип I е класически портландцимент. Цимент тип II е сулфатоустойчив.
Цимент тип III е бързовтвърдяващ, като при него якостта не е по- голяма от тази
на цимент тип I, но на 28-ия ден тя е по- голяма . Цимент тип IV и V са специални
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цименти използвани при конструкции, където се изисква много висока
сулфатоустойчивост и/или ниска температура на хидратация.

Фиг. 2-8. Нарастване на якостта на циментовия разтвор с времето. [15]
Допълнително на фиг. 2-9 е показана зависимост на Littlejohn [15] между
якостта на едноосов натиск, възрастта на циментовия разтвор и водоциментовия
фактор. Вижда се, че при В/Ц=0,6 двете криви за цимент тип I и III почти
съвпадат.
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Фиг. 2-9. Нарастване на якостта на едноосов натиск на циментовия
разтвор с времето в зависимост от водоциментовия фактор. ) [15]
В зависимост от налягането, под което се инжектира циментовия разтвор
се получава различна носеща способност на анкера. Доколкото инжектирането
под високо налягане при свежи скали не е необходимо, при изветрели скали и
почви, то е дава много добри резултати. Препоръчва се инжектиране в диапазона
3-7 bar. Като максимална стойност се приема 30 bar. Интересна зависимост е
показана на фиг. 2-10, където се вижда промяна в носещата способност на анкера,
за различни видове почви, при различно инжекционно налягане.
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Фиг. 2-10. Нарастване носимоспособността на анкера за m’ в зависимост
от инжекционното налягане. [15]
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ГЛАВА 3. АНТИКОРОЗИОННА ЗАЩИТА НА АНКЕРИ.
Антикорозионната защита на анкери е от особена важност за тяхната
дългогодишна експлоатационна годност. В EN 1537 [30] е отделено сериозно
внимание на проблема, като тук ще бъдат резюмирани основните принципи и
правила залегнали там, с коментари и пояснения, където е необходимо. Тъй като
няма задоволителни методи за установяване на условията за корозия с
достатъчна точност, така че да се предвиди протичане на корозията на стоманата
в почвена среда в EN 1537 се приема, че всички стоманени части трябва да бъдат
предпазени от корозия по време на проектния им живот. Важно условия при
избора на антикорозионна защита е тя да не пречи на работата на анкера.
Табл. 3-1. Примери на антикорозионни системи за защита на временни
анкери (извадка) [30].
Елементи
1. Дължина на
закотвяне на
анкерната
армировка
2. Свободна
дължина
на
анкерната
армировка
3. Преход между
анкерната глава и
свободната част
4. Анкерна глава
(анкерен блок)

Антикорозионна защита
Всички поставени анкерни армировки трябва да имат
най-малко 10 mm циментово покритие до стената на сондажа.
Защитната система трябва да има малко триене и да
позволява движението на анкера в сондажа. Това може да се
постигне чрез пластмасова обвивка и др.
Обвивката на свободната дължина или тръбата могат
да бъдат прикрепени към носещата плоча/анкерна глава чрез
стоманена втулка или пластмасова тръба.
Когато анкерната глава е достъпна за проверка и е
възможно повторно нанасяне на замазка, се допуска нанасяне
на не-течна антикорозионна защитна смес или комбинация от
антикорозионна защитна смес и лента, импрегнирана с
антикорозионна смес.
Когато анкерната глава не е достъпна, следва да се
сложи метална или пластмасова капачка и да се напълни с
антикорозионна смес за продължителна употреба.

Както беше споменато в Глава 1 анкерите се делят на временни, постоянни
и полуперманентни. Когато става въпрос за антикорозионна защита това има
пряко отношение към избора и. Стоманените компоненти на временния
инжекционен почвен анкер трябва да бъдат снабдени със защита, която ще ги
предпази от корозия най-малко за две години (според EN 1537) или за съответния
експлоатационен период, който може и да е по-дълъг от две години. Възможност
животът на временния инжекционен почвен анкер да бъде удължен, както и
наличието на агресивна земна среда също трябва да бъдат взети предвид при
проектирането. В табл. 3-1 са дадени някои примери за антикорозионна защита
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на времени анкери [30], като пълния вариант на таблицата е показан в
Приложение Б.

При постоянни анкери се спазват следните принципи:
 антикорозионната защита, покриваща анкерната армировка, следва
да бъде най-малко един непрекъснат слой от антикорозионен
материал, чието действие не се влошава по време на
експлоатационния живота на анкера.
 антикорозионната защита, покриваща анкерната армировка е от две
защитни антикорозионни обвивки, при които едната е резервна, в
случай, че едната се повреди по време на поставянето или
натоварването му;
 по изключение се допуска единична антикорозионна обвивка, но
цялостта и трябва да се изпитва за всеки анкер на място.
В табл. 3-2 са дадени някои примери за антикорозионна защита на
постоянни анкери [30], като пълния вариант на таблицата е показан в
Приложение Б.
Табл. 3-2. Примери на антикорозионни системи за защита на постоянни
анкери (извадка) [30].
Елементи
1. Проверка на
предвидената
защита

2. Обвивки,
прилагани на
място

3. Дължина на
закотвяне на
анкерната
армировка
4. Свободна
дължина на
анкерната
армировка

Антикорозионна защита
Всички антикорозионни обвивки се подлагат на
изпитвания, за да се провери годността на системата
Когато е предвидена една обвивка по дължината на
анкерната армировка, непрекъснатостта и може да бъде
проверена чрез полево изпитване, например изпитване с
електрическо съпротивление.
а) една пластмасова тръба
б) две пластмасови тръби
в) циментов разтвор отвътре и пластмасова или стоманена
тръба отвън;
г) циментов разтвор отвътре и пластмасова тръба отвън;
д) стоманена тръба и циментов разтвор отвън.
Антикорозионната обвивка може да се състои от
единична оребрена пластмасова тръба, две концентрични
оребрени пластмасови тръби, изцяло инжектирани (с цимент
или смола) във вътрешността и между тръбите преди
поставянето и др.
Антикорозионната система позволява свободното
движение на анкерната армировка в сондажа.
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5. Преход
между
Обмазанa, циментиранa или залятa стоманена муфа
анкерната глава и (цилиндър) или усилена пластмасова тръба.
свободната
дължина
6. Анкерна глава
Обмазана и/или горещо поцинкована стоманена капачка
с дебелина най-малко 3 mm или корава пластмасова капачка с
дебелина най-малко 5 mm се свързва с носещата плоча.

Основните компоненти и материали за антикорозионна защита са :
Пластмасови обвивки и тръби
Пластмасовите обвивки и тръби трябва да отговарят на следните
изисквания по време на тяхното съхранение, транспортиране и монтиране:





да са непрекъснати;
водоустойчиви;
устойчиви на стареене;
устойчиви на ултравиолетова радиация.

Връзките между пластмасовите елементи трябва да бъдат напълно
изолирани срещу достъпа на вода чрез директен контакт или уплътнители.
Когато се употребява PVC тръба, тя не трябва да отделя свободни хлориди.
Минималната дебелина на стената на външна гофрирана тръба, за една или
няколко анкерни армировки, следва да бъде:
 1,0 mm за вътрешен диаметър < 80mm;
 1,5 mm за вътрешен диаметър > 80mm до ≤ 120mm;
 2,0 mm за вътрешен диаметър >120mm.
Минималната дебелина на стената на външната гладка обща обвивка или
тръба трябва да бъде с 1 mm по-голяма от тази, изисквана за гофрираните тръби.
В противен случай общата тръба трябва да бъде усилена. Минималната дебелина
на стената на вътрешната гладка тръба трябва да бъде 1,0 mm, а на вътрешната
гофрирана тръба - 0,8 mm. Когато са налице две обвивки, една в друга, при
монтажа на анкерната армировка, вътрешната обвивка е защитена от външната.
Когато пластмасовите тръби се използват за предаване на товари, те трябва да
бъдат гофрирани или оребрени. Ребрата или гофрирането трябва да бъдат
свързани с дебелината на стената и трябва да могат да предават товар по начин,
недопускащ плъзгане. Когато гофрираната тръба, използвана за инжектиране на
разтвор под налягане, е проектирана като предпазна обвивка, в проекта трябва да
бъде показано, че не е възможно проникване на вода през отворите за
инжектиране. Тръбата трябва да бъде с минимална дебелина 3 mm, при което
оребряването и гофрирането по нея трябва да са подходящи за предаване на
товарите и това да е доказано чрез изпитване на системата в напрегнато

32

ПОЧВЕНИ АНКЕРИ

състояние. Когато една единствена пластмасова тръба служи като единична
обвивка, трябва да се извърши полево изпитване за да се провери
непрекъснатостта на пластмасовата тръба по цялата дължина на анкера. Това
може да се осъществи чрез изпитване с електрическо съпротивление, извършено
след инжектиране на сондажа и след напрягане на армировката. Това се прави за
да се оцени цялостната изолация на анкерната армировка от въздействието на
земната основа.
Термично свиваеми тръби
Термично свиваемите тръби могат да бъдат използвани с цел да се
капсулират обвивките, които покриват повърхността на стоманените елементи.
Топлината, необходима за свиването трябва да бъде приложена по такъв начин,
че другите елементи от антикорозионната системата да продължават да
съответстват на изискванията, т.е да не бъдат деформирани или изгорени от
приложената топлина, или да бъдат повредени по друг начин така, че да бъде
нарушена експлоатационната им годност. Степента на свиване трябва да бъде
избрана така, че да предпази от отваряне на пукнатини за дълъг период от време.
След свиването дебелината на стената на тръбата трябва да бъде не по-малка от
1 mm.
Уплътнения
Механичните връзки се уплътняват с О-пръстени, уплътнители или
термично свиваеми тръби. Уплътнителят, или друго еквивалентно устройство,
трябва да предпазва обвивката от всякаква пропускливост отвън, например
проникване на вода отвън, независимо от последвалите относителни
премествания между съседните уплътнени елементи.
Циментов разтвор
Циментовият разтвор, който се инжектира в сондажите, може да се
използва като временна антикорозионна защита само в случаите, когато
покритието на анкерната армировка е не по-малко от 10 mm по цялата му
дължина. Гъста циментова смес, инжектирана при заводски, или еквивалентни
контролирани условия, се допуска като една от двете алтернативни възможности
за постоянни предпазни обвивки, при условие че, покритието между анкерната
армировка и външната обвивка е не по-малко от 5 mm, и също при условие че е
доказана широчина на пукнатините по време на експлоатационното натоварване
под 0,2 mm. В случай на анкер, който е предпазен от корозия чрез обвивка от
типа стоманена тръба-маншет, при който металната или пластмасовата оребрена
тръба е с дебелина най-малко 3 mm, и който е с най-малко 20 mm покритие с
разтвор, инжектиран под налагане не по-малко от 500 kPa, трябва да се докаже,
че широчината на пукнатините в разтвора между армировката и тръбата, е помалка от 0,2 mm при експлоатационното натоварване. Разпространението на
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пукнатините и тяхната широчина може да бъдат контролирани чрез полагане на
ребра по анкерния прът. Контролът на качеството и количествените изпитвания
трябва да бъдат извършени по време на инжектирането за антикорозионна
защита.

Синтетични смоли
Разтвори със синтетични смоли, инжектирани или полагани при
контролирани условия, които образуват покритие на анкерната армировка от
най-малко 5 mm се допускат като постоянна обвивка в случай че са ненапрегнати
и не се напукват.

Материали за антикорозионна защита
Най-често използваните материали за антикорозионна защита, са на
основата на нефтени битуми и смазки. Указания за критериите за приемане на
вискозни вещества за антикорозионна защита и примери на методи за изпитване
за определяне на техните качества, са дадени в табл. 3-3. Свойствата на
веществата за антикорозионна защита трябва да включват устойчивост на
кислород и устойчивост срещу бактериална или микробиологична атака.
Веществата, използвани за постоянна антикорозионна защита трябва да бъдат
съхранявани във влагоустойчив кожух, тръба, или капсула, които също са
устойчиви срещу корозия. При такива условия, вещества от този вид действат
също като смазка и вещества, които запълва празнините, като отстраняват
съдържащи се газове и вода. Лепенки, напоени с вещества за антикорозионна
защита могат да се използват само като временна защита, тъй като обикновено
техните качества се влошават, след като бъдат изложени на въздух и вода.
Защитно метално покритие
Защитни метални покрития не трябва да се прилагат при анкерните
армировки. Защитни метални покрития могат да бъдат използвани за други
стоманени части, като например опорни плочи, капачки и муфи.
Табл. 3-3. Някои критерии
антикорозионните смеси [30].

за

приемане

Характеристика
Съдържание на свободна сяра, сулфати и сулфиди.
Съдържание на хлорни, нитритни, нитратни и родан. йони
Специфично съпротивление
Киселинност

на

вискозността

Единици
ppm
ppm
*cm
mg KOH/gm

на

Предлагани
гранични
стойности
 50
 50
109
5
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Други покрития използвани върху стоманени части
Катраново-епоксидни, катраново-полиуретанови и термосвързани
епоксидни смоли могат да бъдат използвани за покрития върху стоманени
повърхности, които са почистени чрез песъкоструене и по тях няма никакви
замърсители. При нормално покритие, те могат да се използват като
антикорозионна защита на временни анкери. Те са допустими като
антикорозионна защита на постоянни анкери, ако слоят е положен в заводски
условия и дебелината му е не по-малка от 0,3 mm и, при условие, че има дефекти
(например малки шупли), те са предотвратени с помощта на подходящ контрол
на производството. Допустими са покрития по дължината на закотвяне, само ако
сцеплението и непрекъснатостта са проверени чрез подходящи за това
изпитвания .
Стоманени тръби
Стоманените части биха могли да осигурят постоянна защита, когато те
самите са защитени отвън. Подобна защита може да бъде постигната чрез гъста
циментова смес или бетон, чрез горещо поцинковане, или с многократно
нанасяне на покрития от материали, одобрени от Техническият представител на
клиента. Стоманени части с покритие, които са подложени на напрежение по
време на натоварването на анкера, се допускат само ако сцеплението и
непрекъснатостта на антикорозионната защита са потвърдени чрез изпитване.
Когато тръбата за инжектиране на циментовият разтвор се счита за защитна
обвивка, трябва да бъде доказано, че отворите за инжектиране не биха позволили
проникването на вода след инжектирането. Тази тръба трябва да е с дебелина не
по-малка от 3 mm, и да има покритие от циментов разтвор с дебелина не по-малка
от 20 mm, а сцеплението и неперкъснатостта на антикорозионната защита трябва
да бъдат потвърдени чрез изпитване на системата.

Полагане на антикорозионна защита
Използваните методи за защита са еднакви за всички части на анкера, но
има разлики при детайлната обработка на дължината на закотвяне, свободната
дължина и главата на анкера. Антикорозионната система не трябва да ограничава
възможностите за напрягане и разтоварване, нито да бъде увредена от тях.
Трябва да бъде предвидена смазка или свободен контакт (без сцепление), вътре
в отделната обвивка или в общата тръба, за да се осигури свободното движение
на армировката (армировките) по време на напрягането. Инжекционният почвен
анкер или всяка част от него, трябва да бъде монтирана така, че
антикорозионната система да не бъде засегната или повредена.
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Изпитване на антикорозионната защита за постоянни анкери чрез
изпитвания на системата на защита
Всички антикорозионни защитни системи трябва да бъдат подложени на
поне едно изпитване на системата за да се провери нейната годност. Резултатите
от всички изпитвания трябва да бъдат документирани. Видът на извършеното
изпитване на всяка анкерна система, трябва да бъде одобрено от техническият
представител на клиента. Последователността на натоварване трябва да
съответства на един от трите вида изпитване за годност, съгласно глава 7. В
случаите на полеви изпитвания, процедурата на изпълнение трябва да
съответства на процедурата, използвана при направа на анкери. След
натоварването, изпитваните анкери трябва да се разкрият внимателно, за да може
се види ефекта от напрягането върху антикорозионната защитна система.
Следните свойства на антикорозионната защитна система трябва да бъдат
оценени чрез визуална проверка или когато е възможно, чрез измерване:
 дебелина на стените и целостта на пластмасовите тръби;
 целостта на връзките и уплътненията;
 циментовото покритие и поведението на разделителите и
фиксаторите;
 местата и широчината на пукнатините в циментовия разтвор, който
служи за антикорозионна защита;
 степента на запълване на тръбите с циментов разтвор, синтетична
смола и антикорозионна смес и обема на запълването;
 повреди по защитното покритие;
 степен на сцепление или загуба на сцепление по дължина на
контактните повърхности;
 уплътняване на компонентите по време на монтирането и
натоварването.
Трябва да се отбележи, че в някои системи целостта на вътрешната обвивка
зависи от подържане целостта на външната обвивка.
Когато за защитната обвивка по дължината на закотвяне на постоянен
анкер се използва пластмасова тръба(и), трябва да се извърши изпитване на
системата, което да докаже целостта на инжектираната обвивка. Изпитването
трябва да моделира товарните условия, като обвивката се натоварва в среда,
която се доближава до геоложките условия. Проверката на пластмасата след
натоварването трябва да покаже, че обвивката не е била повредена. Достатъчно
е едно документирано изпитване за анкерната армировка за всеки размер на
тръбите при моделираните условия на натоварване. Пример на такова изпитване
е описан на фиг. 3-1 и табл. 3-4.
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Когато защитата се състои от единична пластмасова тръба, комбинирана с
циментов разтвор с контрол на пукнатините, трябва да се проведе изпитване на
системата, което да установи разстоянията между пукнатините (измерено в
пукнатини за един метър) по дължина на защитата. Поради еластичните свойства
на анкерната армировка и наблюдаваните пукнатини, тяхната широчина не
трябва да превишава 0,1 mm при нормални условия на натоварване по време на
изпитването. Проверката на пластмасата след натоварването трябва да покаже,
че обвивката не е била повредена. Достатъчно е едно документирано изпитване
за анкерната армировка за всеки размер на тръбите при моделираните условия на
натоварване. Пример на такова изпитване е описан на фиг. 3-1 и табл. 3-4.
Табл. 3-4. Изпитване за проучване на антикорозионната защита [30].
Метод
Изпитване А

Изпитване В

Описание
При този метод се натоварва защитена анкерна армировка в
неограничено
(свободно)
състояние.
Анкерната
армировка,
инжекционният разтвор и заобикалящата пластмасови тръба(и)
подлежат на натоварване, идентично с експлоатационното анкерно
натоварване. Анкерът се натоварва до максималния товар, на който е
изложен по време на полевото изпитване. Еластичността и
устойчивостта срещу напукване на тръбата се наблюдават външно по
време на натоварването на анкера. В последствие анкерната армировка
се разтоварва до начално натоварване. Част от външното пластмасово
покритие се премахва и анкерната армировка се натоварва до
експлоатационно натоварване с цел да се провери състоянието на
вътрешната тръба и да се провери разпределението и широчината на
пукнатините в инжекционния разтвор.
При този метод се натоварва защитена анкерна армировка, в
стоманена тръба, в която е инжектиран разтвор и след това тръбата е
отворена и разделена по дължината. Товарното състояние симулира
това, приложено върху действащ анкер в експлоатационно състояние.
Анкерът се натоварва до максималния товар, на който е изложен по време
на полевото изпитване. Анкерната армировка се разтоварва до начално
натоварване. Стоманената тръба се отваря и циментовия разтвор се
премахва от външната пластмасова тръба. Тогава целостта на
външната пластмасова тръба се доказва чрез наблюдение. След
премахването на външната тръба или се наблюдава вътрешната тръба,
или при липсата на такава, се измерва разпределението на пукнатините в
инжекционния разтвор. Удължението на анкерната армировка под
приложеното експлоатационно натоварване, разделено на броя на
пукнатините, е индикация за средната широчина на пукнатината в
разтвора под действието на експлоатационното натоварване.

При използване на единична стоманена тръба с дебелина 3 mm или
оребрена пластмасова тръба-маншет, комбинирана с циментов разтвор с контрол
на пукнатините и външно покритие с разтвор, с дебелина най-малко 20 mm,
изпитването на системата трябва да установи разстоянията между пукнатините в
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покритието (измерено в пукнатини за един метър) по дължина на защитата.
Поради еластичните свойства на анкерната армировка и наблюдаваните
пукнатини, тяхната широчина не трябва да превишава 0,1 mm при нормални
условия на натоварване по време на изпитването. Проверката на пластмасата
след натоварването трябва да покаже, че обвивката не е била повредена.
Достатъчно е едно документирано изпитване за анкерната армировка за всеки
размер на тръбите при моделираните условия на натоварване.

Легенда:
1 Проверка на вътрешната
тръба или разпределението
на
пукнатините
в
инжекционния
разтвор/
широчина на наблюдаваните
пукнатини, измерени при
натоварено (изпитване "A")
и ненатоварено (изпитване
"B") състояние на различни
места.
2 Рамка за изпитване.
3 Анкерно покритие.
4 Прът или въже.
5 Разрушена стоманена
тръба.
6 Инжекционен разтвор.
A - „Изпитване А“ - Анкер в
неограничено
(свободно)
състояние. B - „Изпитване
В“ – Анкер в инжектирана
стоманена тръба.

Фиг. 3-1. Изпитване за проучване на антикорозионната защита [30]
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ГЛАВА 4. ПРОЕКТИРАНЕ НА АНКЕРИ
А. Гранични състояния
Проектирането на анкерирани укрепителни конструкции следва да
удовлетворяват различните гранични състояния [1]. Подробно те са показани на
фиг. 4-1 и са следните:
 разрушаване на тялото на анкера (скъсване) вследствие на опън (1);
 разрушаване на закотвящия блок (2);
 приплъзване на армировката (нарушаване на връзката анкерен сноп
– почвено-циментово тяло) (3);
 разрушаване на (изтръгване) на корена (4);
 загуба на напрягане вследствие на пълзене на корена (5);
 загуба на напрягане вследствие на деформация на конструкцията (6);
 глобална загуба на устойчивост на анкерираната конструкция (7);
 разрушение вследствие на взаимодействие със съседно анкериране.

1

2

4

5

7

3

6

7
7

Фиг. 4-1 Гранични състояния при анкери [1]
При проектиране на анкери и анкерирани конструкции следва да са отчитат
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следните ситуации:
 технологичната последователност на изпълнение на укрепителната
конструкция;
 деформации на конструкцията във времето;
 изменения в нивата на почвените води и водния натиск;
 последствията от разрушаване на произволен анкер;
 възможността силите, възникващи в анкера по време на
предварителното напрягане, да надвишат проектните сили в
конструкцията;
 натоварването на конструкцията от отделните анкери и изменение на
силите в тях;
 влияние на напрегнатото състояние вследствие на анкерирането
върху съседни конструкции;
 анкерният блок трябва да позволява промяна в анкерното усилие
(донатягане);
 анкерите осигуряват общата устойчивост;
 да са разположени на минимални разстояния един от друг (не помалко от 1,5 m) или да се “разплитат” по височина;
 разрешава се включване в експлоатация само на изпитани анкери по
отношение на якост и дълготрайност.
Анкерите се защитават от корозия, като се взема под внимание
агресивността на околната почва и вода. За целта се използват защитни покрития
или анкерите се изготвят от неръждаеми стомани, описани подробно в БДСEN1537 и в Глава 3.
Б. Определяне на носещата способност на корена на анкера.
Върху поведението, работата и носещата способност на анкерите влияят
множество фактори и параметри. От една страна това са всички характеристики
на почвите (или скалите), в които е изпълнена самата анкерираща конструкция,
а от друга – геометричните параметри на анкера като дълбочината на анкериране,
наклон на анкера, дължината и напречното сечение на корена на анкера.
Основните аспекти при проектирането на този вид конструкции са свързани с
определянето на максималното усилие, което анкерът е в състояние да поеме и
неговата т.нар. свободна дължина. По отношение на дължината нещата се
свеждат до простото правилото обобщено от Шнеебели [46] “ Дължината на
анкерите трябва да бъде такава, че нито една критична плъзгателна повърхнина
да не преминава през закотвящата им част.” За целта съществуват различни
методи, които ще бъдат разгледани подробно в следващата глава.
Определянето на носещата способност на анкери, респективно размерите
на корена, не е еднозначно дефинирано. Съществуват различни методи
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иформули, таблици и графики, като получените резултати може да се различават
не просто в проценти, а в стотици проценти. В тази глава са представени някои
от популярните методи за определяне на носещата способност на корена на
анкера в почви или скали. Представени са и някои методи, изведени за
определяне на носещата способност ма пилоти, на база множество опити.
Принципа на работа на анкер и опънат пилот е един и същ (товарът се предава в
земната основа чрез триене между корена и почвата) поради което въпреки
известните разлики в диаметъра, технилогията на изпълнение и др., авторът
счита, че принципите в тези зависимости за определяне на околното триене,
получени от опити с пилоти, са приложими и при анкери.

Фиг. 4-2. Схема на анкера.
Препоръчителната дължина на корена на анкера при почви е от 2,0 до 12,0
m, а при скали е от 2,0 до 10,0 m. Увеличение на дължината на корена над 12,0
m (за скали 10,0 m) не води до нарастване на носещата способност на анкера. На
фиг. 4-3 е показано разпределението на напреженията на околно триене по
дължината на корена в различните етапи на натоварване. Първоначално усилието
се поема от горната част на корена (разположена в съседство със свободната
дължина). С нарастване на натоварването деформациите в горната част на корена
надвишават върховите деформации за чувствителните към деформации почви. В
този случаи напреженията на околно триене в горната част на корена намаляват
и максималната стойност се измества по надолу по анкерното тяло. Еластичната
деформация в армировката на анкера води до деформация(преместване) на част
от корена. Така по дължината на корена в отделни зони се мобилизира върховата
якост на срязване, а в други остатъчната. Това води до нелинейно разпределение
на напреженията на околно триене и ясно изразен максимум. При по-малки
товари е натоварена горната част на корена и с нарастване на товара и достигане
до стойности близки до граничната носеща способност, максималните стойности
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на околното съпротивление се изместват към долната част на корена.
Според Sabatini [1] при анкери в скали, когато отношението на еластичният
модул на разтвора към този на скалата е по-малко от единица, товарът се поема
само от първите 1,5 до 3,0 m от корена на анкера.
Съгласно Еврокод 7 изчислителната стойност Ra,d на носещата способност
на анкера трябва да удовлетворява условието:
Pd  Ra,d ,
Където Pd е изчислителната стойност на проектната сила в анкера;
Ra,d = Ra,k /a , където a,t (за временни анкери) = a,p (за постоянни анкери) =
1,10.

Фиг. 4-3. Разпределение на напреженията na по дължината на корена на
анкера [1].

Изчислителната стойност на носещата способност може да бъде
определена от резултатите от изпитвания на пробни анкери или чрез изчисления.
1. Класически метод за определяне на Ra,k
Съгласно [25] носещата способност зависи от геометричните размери на
корена, вида на почвата и якостните параметри  и c на почвата в зоната на
корена:
𝑅

;

= 𝐾 ∙ 𝑚 ∙ 𝑛 ∙ 𝐷 ⋅ 𝜋 ⋅ 𝑙 (0,75 ⋅ 𝛾 ⋅ 𝑧 ⋅ 𝑡𝑔𝜑 + 𝑐)

(3.1)
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където lk e дължината на корена, D е неговия диаметър, а Kn, m и n са
коефициенти, отчитащи плътността на почвата при корена и се определят от
таблици 4-1, 4-2 и 4-3.

Табл. 4-1. Определяне на коефициента Kn [25].
Почва
Рохки пясъци (Dr=0,2-0,3)
Средносбити пясъци (Dr=0,3-0,6)
Сбити пясъци (Dr=0,6-0,8)
Свързани почви

kn
1.0
1.0-2.0
2.0-3.0
1.0

Табл. 4-2. Определяне на коефициента m [25].
Дължина на корена lk [m]
< 4.00
4.00-8.00
8.00-12.00

m
1.00
0.90-0.95
0.80-0.90

Табл. 4-3. Определяне на коефициента n [25].
Диаметър на корена d [cm]
<15
15-25
≥25
при многократно инжектиране,
независимо от диаметъра на корена

n
1.2
1.1
1.0
1.5-2.0

2. Графики на Ostermeyer за определяне на Ra,k
Графиките показани на фиг. 4-4 са резултат от множество натурни
експерименти на инжекционни анкери [24]. Чрез тях, в зависимост от вида на
почвата и дължината на корена, се отчита носещата способност на анкера. Тези
графики могат да бъдат използвани като контролни.
Както беше отбелязано дължините на корена на анкера са ограничени в
границите 2,0 – 11,0 m. Също така при вторично инжектиране носещата
способност нараства с 20 до 50 %.
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Фиг. 4-4. Графики на Ostermeyer за определяне на носещата спoсобност
на инжекционни анкери: (а) за несвързани почви; (б) свързани почви; (в) свързани
почви при повторно инжектиране [24].
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3. Аналогия с метод съгласно DIN 4128 за пилоти с малък диаметър
натоварени на опън за определяне на Ra,k
В Таблица 4-4 са показани граничните стойности на околно триене за
пилоти с малък диаметър (0,15-0,30 m). Тези стойности са съгласно DIN 1054 и
DIN 4128 [47, 48] и могат да се използват при предварителни изчисления за
определяне на носещата способност на този тип пилоти (анкери). Съгласно DIN
4128 от 1983 г. дадените в табл. 4-3 стойности трябва да бъдат намалени с
корекционен коефициент η в зависимост от наклона на пилота (анкера). При
наклони от 0-45º спрямо вертикалната ос този коефициент е равен на 2,0. Това са
например вертикални пилоти работещи като анкери и поемащи опънна подемна
сила. На фиг.1-2 са показани този и други примери за приложение на анкери, при
които ъгълът на наклона спрямо вертикалната ос е от 0-45º. Когато ъгълът на
наклона е 80º спрямо вертикалната ос (типично за анкери) този коефициент е
равен на 3,0. За междинни стойности между 45º и 80º се интерполира линейно.
Таблица 4-4. Определяне на граничните стойности на околно триене за
пилоти натоварени на опън, с диаметър 0,15÷0,30 m [48]
Почва
среден до едър чакъл
пясък и зачакълен пясък
свързани почви
Носещата способност е:
𝑅

;

= 𝐷 ⋅ 𝜋 ⋅ 𝑙 ∙ 𝑞 /η

qs , kN/m2
100
80
50
(3.2)

4. Съгласно препоръките на американската пътна администрация
(U.S. Federal Highway Administration) за определяне на Ra,k
В резултат от натрупан предишен опит американската пътна
администрация [1] дава таблични данни за определяне на носещата
способност на корена на анкера. Резултатите съдържат известна неточност,
поради възможните разлики в начина на сондиране, степента на почистване
на сондажния отвор, времето на престояване преди инжектиране, методът на
инжектиране на анкера и инжекционното налягане и др. Полевите изпитвания
на анкерите дават най-достоверни резултати, съобразно конкретните
инженерно – геоложки условия и технология на изпълнение на анкери.
Представената табл. 4-5 е валидна за анкери със следните параметри:





Проектно натоварване на анкера между 260 и 1160 kN;
Диаметър на анкера по- малък от 150 mm;
Дължина на анкера между 9,0 и 18,0 m;
Минимална дължина на корена от 3,0 m за въжени анкери и 4,50
m за прътови анкери;
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 Наклон на анкера от 10 - 45º;
 Инжектиране под ниско налягане.
Авторите препоръчват за определяне на допустимото анкерно проектно
натоварване, стойността от табл. 4-5 да се умножи по дължината на корена на
анкера и да се раздели на коефициент на сигурност 2,00.
𝑅

;

(3.3)

= 𝐹 ⋅ 𝑙 /2

Таблица 4-5. Прогнозна гранична носеща способност на анкера в почви
според U.S. FHA [1]
Вид почва

Пясък с чакъл

Пясък

Пясък с прах

Прахови глини меко до течно
пластични, фин слюдест
пясък или прахови почви

Относителна
плътност/ (SPT
стойности)
Рохък (4-10)
Средно сбит (11-30)
Сбит (31-50)
Рохък (4-10)
Средно сбит (11-30)
Сбит (31-50)
Рохък (4-10)
Средно сбит (11-30)
Сбит (31-50)
Плътни (10-20)
Твърди (21-40)

Гранична носеща
способност
Fa [kN/m]
145
220
290
100
145
190
70
100
130
30
60

Таблица 4-6. Прогнозна гранична носеща способност на анкера в скали
според U.S. FHA [1]
Вид скала
Гранит и базалт
Доломитен варовик
Мек варовик
Пясъчници
Плочести и твърди шисти
Меки шисти

Гранична носеща способност
Fa,r [kN/m]
730
580
440
440
360
150

При анкериране в скали носещата способност на корена се определя от
табл. 4-6. Тук авторите препоръчват за определяне на допустимото анкерно
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проектно натоварване, стойността от табл. 4-6 да се умножи по дължината на
корена на анкера и да се раздели на коефициент на сигурност 3,00.
𝑅

;

(3.4)

= 𝐹 , ⋅ 𝑙 /3

5. Съгласно препоръките на PTI, 1996 (Recommendations for
Prestressed Rock and Soil Anchors) [50] за определяне на Ra,k
От 1974 г. института PTI (Post tensioning institute) започва да издава
препоръки за проектиране на предварително напрегнати почвени и скални
анкери. Последното 5-то издание се представи през 2014 г. В резултат от
натрупан предишен опит те предлагат [50] при определяне на носещата
способност на анкера да се използва табл. 4-7, табл. 4-8 и табл. 4-9.
Носещата способност е:
𝑅

;

(3.5)

=𝐷⋅𝜋⋅𝑙 ∙𝑞

Таблица 4-7. Прогнозна гранична носеща способност на анкера според PTI,
1996 за скали [50]
Вид скала
Гранит и базалт
Доломитен варовик
Мек варовик
Плочести и твърди шисти
Меки шисти
Пясъчници
Изветрели пясъчници
Креда
Изветрял мергел
Бетон

Средно гранично напрежение
на оклоно триене qs [kPa]
1700-3100
1400-2100
1000-1400
800-1400
200-800
800-1700
700-800
200-1100
150-250
1400-2800

Таблица 4-8. Прогнозна гранична носеща способност на анкера според PTI,
1996 за свързани почви [50]
Вид скала

Анкери инжектирани под ниско налягане
Анкери инжектирани под високо налягане

Средно гранично
напрежение на оклоно
триене qs [kPa]
30-70
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 Меки прахови глини
 Прахови глини
 Твърди глини, средно до течно
пластични
 Много твърди глини, средно до течно
пластични
 Твърди глини, средно пластични
 Много твърди глини, средно пластични
 Много твърди песъчливи прахови
почви, средно пластични

30-70
30-70
30-100
70-170
100-250
140-350
280-380

Таблица 4-9. Прогнозна гранична носеща способност на анкера според PTI,
1996 за несвързани почви [50]
Вид скала

Анкери инжектирани под ниско налягане
Анкери инжектирани под високо налягане
 Дребен до среден пясък, средно сбит до
сбит
 Среден до едър пясък, средно сбит
 Среден до едър пясък (с чакъли), сбит
до много сбит
 Прахов пясък
 Прахов ледников седимент
 Песъчлив чакъл, средно сбит до сбит
 Песъчлив чакъл, сбит до много сбит

Средно гранично
напрежение на оклоно
триене qs [kPa]
70-140
80-380
110-660
250-970
170-410
300-520
210-1380
280-1380

6. Метод на Bustamante&Giasenelli (LCPC method) за определяне на
Ra,k
Методът [48] е разработен на базата на 197 пълномащабни (full- scale pile
load test) опита с пилоти натоварени на опън или натиск в различни почвени
условия. Опънната сила в анкера се получава:
𝑅

;

=𝐷⋅𝜋⋅𝑙 ∙𝑓

𝑓 = 𝑞 /𝛼

(3.6)
(3.7)

където qc е върховото съпротивление (cone tip resistance) получено от
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статична пенетрация (cone penetrartion test) (CPT), a αLCPC е коефициент отчитащ
видът на почвата, в която се изпълнява корена на анкера. Те се определят от табл.
4-10.
Таблица 4-10. Определяне на qc и α по метода на Bustamante&Giasenelli
(LCPC method) [48]
Вид почва

qc
[kPa]

Течни и течноластични глини
< 1000
Търдо до мекопластични глини
1000 - 5000
Прахов и рохък пясък
≤ 5000
Твърди и полутвърди глини
> 5000
Мек варовик
≤ 5000
Средно сбит пясък или чакъл
5000 - 12 000
Изветрял до средноизветрял варовик
> 5000
Сбит до много сбит пясък или чакъл
> 12000

αLCPC

30
40
60
60
100
100
60
150

Максимална
стойност
на fp [kPa]
15
80
35
80
35
120
150
150

7. Метод на de Ruiter& Beringen за определяне на Ra,k
Методът [52] е разработен за определяне на носещата способност на
пилоти, в глини и пясъци, в зависимост от qc върховото съпротивление (cone tip
resistance) и fs околното триене (sleeve friction) получено от статична пенетрация
(cone penetrartion test) (CPT)
Опънната сила в анкера се получава от:
𝑅

;

=𝐷⋅𝜋⋅𝑙 ∙𝑓

(3.8)

За глини:
𝑓 = α ⋅ 𝑞 /𝑁 ≤ 120 𝑘𝑃𝑎

(3.9)

Nk=15-20
α=1 нормално уплътнени (консолидирали) глини (NC clay)
α=0,5 преуплътнени (преконсолидирали) глини (OC clay)
За пясъци:
𝑓
𝑓 = m𝑖𝑛 𝑞 /400
120𝑘𝑃𝑎

(3.10)
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8. Метод на Tumay& Fakhroo за определяне на Ra,k
Методът [51, 53] е разработен за определяне на носещата способност на
пилоти, в зависимост от fs околното триене (sleeve friction) получено от статична
пенетрация (cone penetrartion test) (CPT)
Опънната сила в анкера се получава от:
𝑅

=𝐷⋅𝜋⋅𝑙 ∙𝑓

;

(3.11)

𝑓 = m ⋅ 𝑓 ≤ 72 𝑘𝑃𝑎
𝑚 = 0,5 + 9,5 ⋅ 𝑒

.

(3.12)

fca е средната стойност на fs [kPa]
9. Метод на Penpile за определяне на Ra,k
Методът [52, 53] е разработен за определяне на носещата способност на
пилоти, в зависимост от fs околното триене (sleeve friction) получено от статична
пенетрация (cone penetrartion test) (CPT)
Опънната сила в анкера се получава от:
𝑅

=𝐷⋅𝜋⋅𝑙 ∙𝑓

;

𝑓=

,

,

(3.13)

⋅

където fs е в MPa.
10.Метод на Венков за определяне на Ra,k
Венков [54] предлага допустимата сила да се приема равна на 50% от
граничната носеща способност или:
𝑅

;

= 0,5 ⋅ (𝜋𝐷𝑙 ⋅

където

𝛾𝑧 ⋅ (𝐾 + 𝐾 )𝑡𝑔𝜙 + 𝑐 +

⋅

−

⋅

⋅ 𝑞 ⋅ 𝐾 ⋅ 𝐾 ) (3.14) ,

D е диаметър на корена;
d – диаметър на сондажа;
lK- дължина на корена; z- дълбочина на закотвяне;
K0 - коефициент на страничен натиск в покой в хоризонтално
направление;
K- коефициент на страничен натиск в покой в направление
сключващо ъгъл  с хоризонта.
K=cos.1+(1- cos)K0

(3.15)
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11.Метод на Schmidt за определяне на Ra,k
Schmidt предлага зависимостта [54]:
𝑅

;

(3.16)

= (0,75 ⋅ 𝛾 ⋅ 𝑧 ⋅ 𝑡𝑔𝜙 + 𝑐) 5,7 ⋅ 𝐷 ⋅ + 𝐷 ⋅ 𝜋 ⋅ 𝑙

12.Номограма на автора за определяне на Ra,k
При разработването на дисертацията си [54] авторът построява номограма
за определяне на носещата способност на анкери за различни стойности на
физико-механични и геометрични параметри. Разгледано е и оценено влиянието
на основните характеристики на почвата , , c и E и на тези на анкера – ЕА, l, lk,
z и  (фиг. 4-5).
Препоръчва се получената стойност на Ra;k по номограмата на автора да се
раздели на коефициент 2,00 в посока на сигурността.
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Фиг. 4-5. Определяне на граничната носимоспособност на анкера по
номограма на автора [54].
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13.Метод на DIN 1054 (2005) за определяне на Ra,k
Носещата способност на анкери съгласно DIN 1054 [57] се определя по
формулата:
𝑅

;

=𝐷⋅𝑘 ⋅𝜋⋅𝜏

(3.17)

∙𝑞

където kd се определя то табл. 4-11 и отчита подобряването на корена, а qsk
се определя от табл. 4-12.
Таблица 4-11. Коефициент kd [57]
Вид скала
Чакъл
Пясък
Песъчлива глина, глинест пясък
Глина
Скала

qsk [kPa]
2,0
1,5
1,4
1,3
1,0

Таблица 4-12. Околно триене qsk [57]
Вид скала
Средни до едри чакъли
Пясък
Песъчлива глина, глинест пясък, глина

qsk [kPa]
200
150
100

14. Метод на японската пътна асоциация (Japan road association) за
определяне на Ra,k
В резултат от натрупан предишен опит японската пътна асоциация [56]
дава таблични данни и следната формула за определяне на носещата способност
на корена на анкера.
𝑅

;

=𝐷⋅𝜋⋅𝜏

(3.18)

∙ 𝑙 /2,5

Таблица 4-13. Определяне на τag метода на JRA [56]
Вид земна основа

Скала

τag [kPa]
Твърда скала
Мека скала
Изветряла скала
Шисти

150 - 250
100 – 150
60 – 100
60 – 120
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Пясък и чакъл

Пясък

Свързани почви

10
20
Nspt
30
40
50
10
20
Nspt
30
40
50
Кохезия c [kPa]

10 – 20
17 -25
25 – 35
35 – 45
45 – 70
10 – 14
18 – 22
23 – 27
29 – 35
30 - 40
10·c

15. Метод зависимост от якостта на едноосов натиск при скали за
определяне на Ra,k
В [58] Hobst& Zajic препоръчват съпротивлението срещу изтръгване на
анкери да се определя от якостта на срязване τ, която е равна на 1/12 от якостта
на едноосов натиск на скалата. Така при анкери разположени в редица (какъвто
е най- честия случай) носещата способност на анкера се определя по формулата:
𝑅

;

= 2,83 ⋅ 𝑏 ⋅ τ ∙ 𝑙 /𝑚

(3.19)

където b е разстоянието между анкерите, а m е коефициент на сигурност,
който се мени от 2 до 4.
Обобщение
При наличното разнообразие в методите за определяне на носещата
способност на анкерите е много трудно да се каже еднозначно, кои решения са
по-близки до действителните резултати, поради което при проектиране на анкери
нормативно е задължително да се извърши пробно натоварване (виж Глава 7).
По този начин се доказват заложените носимоспособности за конкретните
инженерно-геоложки условия и технология на изпълнение на анкера.
Допълнително се прави проверка за изчислителната носеща способност на
армировката. Изискването е
Ra,d  Rt,d

(3.20),

където Rt,d е носещата способност на материала на анкерния сноп;
Ra,d – изчислителната носещата способност на тялото на анкера.
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Числен пример за определяне на носещата способност на корена на
анкера.
За сравнение на стойностите, които се получават при определяне на
носещата способност на анкери по различните методи е решен числен пример.
Да се определи носещата способност на анкер Ra;k. Коренът е с дължина
5,00 m и диаметър 0,15 m. Изпълнен е на дълбочина 10,00 m. Инжектиране
еднократно, гравитачно, в пласт средно до твърдопластични нормалноуплътнени
плиоценски глини със следните параметри:
γk = 18 kN/m3

φk’ = 28o

ck’ = 10 kN/m2

CPT (qc=7500 kPa и fs=120kPa)
1.

Класически метод
𝑅

;

= 𝐾 ∙ 𝑚 ∙ 𝑛 ∙ 𝐷 ⋅ 𝜋 ⋅ 𝑙 ⋅ (0,75 ⋅ 𝛾 ⋅ 𝑧 ⋅ 𝑡𝑔𝜙 + 𝑐) =

1 ∙ 0,915 ∙ 1,1 ∙ 0,15 ∙ 3,14 ∙ 5 ⋅ (0,75 ∙ 18 ∙ 10 ∙ 𝑡𝑔28 + 10) = 174,28 𝑘𝑁

2. Графики на Ostermeyer
𝑅

;

= 𝐷 ⋅ 𝜋 ⋅ 𝑙 ∙ 𝑞 = 0,15 ⋅ 3,14 ⋅ 5 ⋅ 240 = 565,20 𝑘𝑁

3. Приблизителен метод съгласно DIN 4128 за пилоти с малък
диаметър натоварени на опън
𝑅

= 𝐷 ⋅ 𝜋 ⋅ 𝑙 ∙ 𝑞 /𝜂 = 0,15 ⋅ 3,14 ⋅ 5 ⋅ 50/2 = 58,88 𝑘𝑁

;

4. Съгласно препоръките на американската пътна администрация (U.S.
Federal Highway Administration)
𝑅

;

= 𝐹 ⋅ 𝑙 /2 = 60 ⋅ 5/2 = 150 𝑘𝑁

5. Съгласно препоръките на PTI, 1996 (Recommendations for Prestressed
Rock and Soil Anchors) [50]
𝑅

;

= 𝐷 ⋅ 𝜋 ⋅ 𝑙 ∙ 𝑞 = 0,15 ⋅ 3,14 ⋅ 5 ⋅ 170 = 400,35 kN

6. Метод на Bustamante&Giasenelli (LCPC method)
𝑓 = 𝑞 /𝛼

= 7500/60 = 125 𝑘𝑃𝑎

прието 80 kPa
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𝑅

= 𝐷 ⋅ 𝜋 ⋅ 𝑙 ∙ 𝑓 = 0,15 ⋅ 3,14 ⋅ 5 ⋅ 80 = 188,40 𝑘𝑁

;

7. Метод на de Ruiter& Beringen
Nk=20, α=1 нормално уплътнени (консолидирали) глини
𝑓 = α ⋅ 𝑞 /𝑁 = 1 ⋅ 7500/20 = 375 𝑘𝑃𝑎 прието 120 kPa
𝑅

= 𝐷 ⋅ 𝜋 ⋅ 𝑙 ∙ 𝑓 = 0,15 ⋅ 3,14 ⋅ 5 ⋅ 120 = 282,60 𝑘𝑁

;

8. Метод на Tumay& Fakhroo
𝑚 = 0,5 + 9,5 ⋅ 𝑒

.

= 0,5

𝑓 = m ⋅ 𝑓 = 0,5 ⋅ 120 = 60 ≤ 72 𝑘𝑃𝑎
𝑅

= 𝐷 ⋅ 𝜋 ⋅ 𝑙 ∙ 𝑓 = 0,15 ⋅ 3,14 ⋅ 5 ⋅ 60 = 141,30 𝑘𝑁

;

9. Метод на Penpile
𝑓=

𝑓
0,12
=
= 0,037 𝑀𝑃𝑎 = 37 𝑘𝑃𝑎
1,5 + 14,47 ⋅ 𝑓
1,5 + 14,47 ⋅ 0,12
𝑅

;

= 𝐷 ⋅ 𝜋 ⋅ 𝑙 ∙ 𝑓 = 0,15 ⋅ 3,14 ⋅ 5 ⋅ 37 = 87,14 𝑘𝑁

10.Метод на Венков
D=d=0.15

K0=0,574

K=cos.1+(1- cos)K0=0,905+(1-0,95)0,574=0,96
𝑅

;

𝛾𝑧 ⋅ (𝐾 + 𝐾 )𝑡𝑔𝜙 + 𝑐 +
𝐾 )=

= 0,5 ⋅ (𝜋𝐷𝑙 ⋅

⋅

−

⋅

⋅𝑞 ⋅𝐾 ⋅

0,5⋅ (3,14 ⋅ 0,15 ⋅ 5 ⋅ [0,5 ⋅ 18 ⋅ 10 ⋅ (0,96 + 0,574) ⋅ t𝑔28 + 10] + 0) =
88.27 𝑘𝑁
11.Номограма на автора
Определянето на мосещата способност е показано на фиг. 4-6.
𝑅

;

= 580/2 = 290 𝑘𝑁
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Фиг. 4-6. Определяне на граничната носимоспособност на анкера по
номограма на автора.
12.Метод на Schmidt
𝑅

= (0,75 ⋅ 𝛾 ⋅ 𝑧 ⋅ 𝑡𝑔𝜙 + 𝑐) 5,7 ⋅ 𝐷 ⋅ + 𝐷 ⋅ 𝜋 ⋅ 𝑙

;

(0,75 ⋅ 18 ⋅ 10 ⋅ 𝑡𝑔28 + 10) 5,7 ⋅ 0,15 ⋅

=

3.14
+ 0,15 ⋅ 3,14 ⋅ 5 = 156 𝑘𝑁
4

13. Метод на японската пътна асоциация (JRA)
𝑅

;

=𝐷⋅𝜋⋅𝜏

∙ 𝑙 /2,5 = 0,15 ⋅ 3,14 ⋅ 100 ∙ 5/2,5 = 94,2 𝑘𝑁

14.Метод на DIN 1054 (2005)
𝑅

;

=𝐷⋅𝑘 ⋅𝜋⋅𝜏

∙𝑞

= 0,15 ⋅ 1,3 ⋅ 3,14 ⋅ 100 ∙ 5 = 306,15 𝑘𝑁
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Табл. 4-14. Обобщени резултати за носещата способност на анкер Ra;k
Метод
DIN 4128
Penpile
Венков
JRA
Tumay& Fakhroo
U.S. Federal Highway Administration
Schmidt
Класически метод
LCPC method
de Ruiter& Beringen
Автора
DIN 1054
PTI
Графики на Ostermeyer

Ra;k [kN]
58,88
87,14
88,27
94,20
141,30
150,00
156,00
174,28
188,40
282,60
290,00
306,15
400,35
565,20

Коментар към резултатите: Значителното разсейване на резултатите
само потвърждава необходимостта от пробно натоварване на анкерите за
установяване на тяхната действителна носеща способност.
В. Определяне на еластичната константа на анкера CA
При проектиране на анкерирани укрепителни конструкции проблем
представлява и моделирането на анкера при решение по земнореакттивния метод
(ЗРМ) (subgrade reaction method).
В инженерната практика съществуват различни варианти за моделиране на
анкера като:





неподаваема опора;
подаваема пружинна опора с определена коравина;
активна сила по посока на масива;
прът с определена коравина и дължина.

В действителност дори и при предварително напрегнатите анкери е налице
известно преместване на стената в зоната на закотвяне на анкера. Следователно
считаме за най-близко до действителната работа на конструкцията моделирането
на анкера като подаваема пружина с определена коравина. Стойността на
еластичнатата константа на анкера CA не влияе съществено върху резултатите
получени за разрезните усилия (разликите са до максимум 20%). По отношение
на преместванията в стената разликите са значително по големи. Следователно
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въпросът с избора на еластичната коравина на анкера CA за приетата
изчислителна схема е съществен. Номограма за определяне на коравината на
пружинната константа е показана на фиг. 4-7.
CA

z
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a
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a 20
kP c=
10
c=
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Фиг.4-7.Номограма за определяне на CA при решаване по ЗРМ.
Г. Определяне на свободната дължина на анкера
Опростен метод
Основно правило при определяне на свободната дължина на анкера е
усилието да се предава посредством корена на анкера в масива зад плъзгателната
повърхнина, т.е. извън призмата на обрушване.
В инженерната практика за предварителни изчисления, се приема коренът
на анкера да започва на отстояние 1–2 m зад плъзгателната повърхнина или на
разстояние 15-20% от височината на стената (фиг. 4-8). Съгласно [50]
минималната свободна дължина на анкера е 4,50 m (за въжени и струнни

58

ПОЧВЕНИ АНКЕРИ

анкери) и 3,00 m (за прътови анкери).

m

 

+
45°

t

h

1-2

Фиг. 4-8. Определяне на свободната дължина на анкера
Методи на Kranz
В нормативните документи на редица европейски страни е залегнал
методът на Kranz станал популярен след публикуването му в EAU. Той е
приложим при определяне на свободната дължина на едноредово анкерирани
стени. Тя зависи от стабилитета на цялата система (конструкция, анкери и почва
захваната от анкерите). Kranz изхожда от предпоставката, че в резултат от
опънната сила на анкера, стената се завърта около петата си в посока въздушната
част (фиг. 4-9 a). Така възниква плъзгателна равнина свързваща средата на
корена на анкера с петата на стената. Определя се анкерната сила, необходима за
настъпване на разрушение. Основната идея е силата, която осигурява
равновесието Адоп,d (вж. силовия полигон на фиг. 4-9 б) да бъде по-голяма от
анкерната сила Ad (получена като необходима анкерна сила). Необходимо е да се
спазва условието Ad ≤ A доп,d. Някои нормативи като Еврокод 7 и DIN препоръчват
да се приеме коефициент на сигурност 1,4, с който да се редуцира допустимата
опънна сила. Кранц приема, че при анкерна сила по- голяма от допустимата
почвеният масив ADCE ще се плъзне по повърхнината DC (която Кранц с
известно приближение приема за равнина). Когато условието не е изпълнено се
увеличава свободната дължина на анкера.
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активен земен натиск
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Фиг. 4-9. Решение “по Kranz”: а) модел на разрушение; б)изчислителна
схема. [64]
Важно условие за да се образува приетата призма на разрушение е
хоризонталното разстояние между анкерите a да е по-малко от lсв/2, където lсв е
свободната дължина на анкера. Когато a> lсв/2, допустимата анкерна сила се
редуцира по формулата:
𝐴доп, ред, k = 0,5 ∙ 𝐴доп,k ∙ 𝑙св /a

(3.20),

Методи Ranke/Ostermayer
Mетодът на Ranke/Ostermayer e за двуредово анкерирани стени. На фиг. 4-
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10 са показани изчислителни схеми по метода на Ranke/Ostermeyer. В зависимост
от взаимното разположение на двата корена. За всяка една от тях е показано
условието, което следва да бъде спазено.

1

1

2

2

1
2

Случай 1: 𝐴1,d ≤ 𝐴доп,1,d

Случай 2: 𝐴1,d + А2,d ≤ 𝐴доп,1,d

𝐴1,d + А2,d ≤ 𝐴доп,2,d

А2,d ≤ 𝐴доп,2,d

1

1

2

2

Случай 3: 𝐴1,d ≤ 𝐴доп,1,d

Случай 4: 𝐴1,d ≤ 𝐴доп,1,d

𝐴1,d + А2,d ≤ 𝐴доп,2,d

А2,d ≤ 𝐴доп,2,d

Фиг. 4-10. Решение по Ranke/Ostermayer [65]
При вертикални или наклонени анкери
При анкериране на външни товари (напр. подемна сила в конструкцията
или опънна сила от мостови конструкции) мобилизираното почвено тяло се
приема с опростена форма съгласно схемите показани на фиг. 4-11.
За ъгъла β се приемат следните стойности:
 β=20º за средно твърди свързани почви;
 β=30º за несвързани почви и за твърди и много твърди свързани
почви;
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 β=45 за скали.
От силовия полигон, за обхванатото от анкерите почвено тяло, се определя
максималният допустим външен товар. Препоръчва се коефициент на сигурност
1,4.

Фиг. 4-11. Определяне на свободната дължина на анкера в зависимост от
стабилитетът на цялата система под действието на външен товар [62] а)
подемна сила; б) анкерирана мостова конструкция в почви; в) анкерирана
мостова конструкция в скали.

Метод на кръговоцилиндричната плъзгателна повърхнина
Друг подход за определяне на необходимата свободна дължина на анкера
е решението по кръговоцилиндрична плъзгателна повърхнина и определянето на
коефициент на сигурност, доказващ устойчивостта на системата стена-анкери
срещу загуба на устойчивост и дълбоко плъзгане.
Основната идея е да се определи плъзгателна повърхнина с избрано ниво
на сигурност, като избраните дължини на анкерите да са такива, че да достигат
(опират) до приетата плъзгателна повърхнина.
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а.

б.

Фиг. 4-12. Определяне на свободната дължина на анкера (а) по КЦПП;
(б) по "φ,c - reduction" методa [26].

Решения, базирани на МКЕ
Работата със съвременни специализирани геотехнически програмни
продукти, базирани на метода на крайните елементи, дава възможност за един
по-различен подход при оценка на устойчивостта на даден откос и определяне
на свободната дължина на корена на анкера чрез "φ, c–reduction" метода.
Смисълът на решението е да се търси потенциално разрушение, за което е налице
необходима сигурност (Еd < Rd). Дължината на анкерите се определя така че "да
обхващат зона", ограничена от потенциална повърхнина на разрушение при
което сигурността е гарантирана (фиг.4-12,а).Резултати от такова програмно
изследване са показани на фиг. 4-12 б.
Числен пример за определяне на свободната дължина на едноредово
анкерирана стена.
Шпунтова стена е анкерирана едноредово с инжекционни анкери съгласно
схемата на фиг. 4-13 a. Почвата е песъчлива глина със следните почвени
характеристики: k = 20 kN/m3, φk’ = 18°, k’ = 0° , ck’= 10 kN/m2 .
Проверява се устойчивостта при така избраната (фиг. 4-13 б) анкерна
укрепителна система по:





метода на Kranz;
по опростения метод;
по КЦПП;
по "φ,c - reduction" методa.
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а. Решение по метода на Kranz.
Изчислена е силата за анкерното ниво Pa,d= Адейств,d= 42 kN/m'.
Съгласно схемата: Lo = 1,0 m, L = 5,0 m, f = 22°, H = 4,50 m, t = 1,50 m, Da
= 0,20 m; h = 6,00 m и h1 = 3,00 m.
Характеристичната стойност на силата на собственото тегло на „захванатия”
масив е:
𝑊 =

ℎ+ℎ
6,00 + 3,00
. 𝐿. 𝛾 =
. 5 ⋅ 20 = 450 𝑘𝑁/𝑚′
2
2

За  =  =  = 0°  Kagh = Kagh1 = 0,528 („по Ранкин”);
Силите на земния натиск са:
ℎ
. 𝛾 . 1. 𝐾
2

ℎ

d

L

=

3,00
⋅ 20.1.0,528 = 47,52 𝑘𝑁/𝑚′
2

h

H



h1

L0

𝐸1,k = 𝐸1h,k =

Lкорен
/2
н

t

Lкоре

a.
L=5,00 m

Ak

E1,k=47,52 kN/m'

a

h1=3.00

Aдоп,k=121,6 kN/m'

G k = 450 kN/m'

h=6,00

E1,k

Ea,k

Qk

Qk
Ck

' k

5,

б.

C ,k =58,30 kN/m'

=18

m
83

E a,k =190,08 kN/m'
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L=4,50 m

a

E1,k=30,41 kN/m'
Aдоп,k=82,6 kN/m'

G k = 441,2 kN/m'

h=6,00 m

E1,k

h1=2.83 m

Ak

Ea,k

Ck

Qk

=1

' k

Qk

8

3m
5,5

E a,k =190,08 kN/m'

C ,k =55,30 kN/m'

в.
Фиг. 4-13. Определяне на свободната дължина на анкера по Kranz: схема
на укрeпването (а), изчислителна схема 1 (б) и изчислителна схема 2 (в).
𝐸a,k =

ℎ
. 𝛾 . 1. 𝐾
2

ℎ

=

6,00
⋅ 20.1.0,528 = 190,08 𝑘𝑁/𝑚′
2

𝐶k = 5,83.10 = 58,3 𝑘𝑁/𝑚′
На фиг. 4-13 б е показан приетият мобилизиран блок съгласно Кранц и
силовият полигон, който се затваря от силите. Реакцията в равнината на
потенциално плъзгане Qk е под наклон в гранично състояние k = k = 18°.
Отчетена е необходима анкерна сила за осигуряване на равновесието
Aдоп,k ≈ 127,9 kN/m'. Изчислителната стойност е:
Aдоп,d = Aдоп,k /Ep = 121,6/1,40 = 86,86 kN/m.
Изчислителната стойност на анкерната сила Ad= 42 kN/m.
Условието: Аd = 42,0 kN/m < Ad,доп. = 86,86 kN/m. е изпълнено, т.е.
анкерната сила е по-малка от допустимата, при приетата свободна дължина на
анкера. Тъй като разликата е голяма, с оглед оптимизация на проекта, приетата
свободна дължина трябва да бъде намалена и решението да се извърши отново.
Проверява се устойчивостта при така избраната (фиг. 4-13 в) анкерна
укрепителна система.
Съгласно схемата: Lo = 1,0 m, L = 4,50 m, f = 22°, H = 4,50 m, t = 1,50 m, Da
= 0,20 m; h = 6,00 m и h1 = 2,83 m.
Характеристичната стойност на силата на собственото тегло на „захванатия”
масив е:
𝑊 =

ℎ+ℎ
6,00 + 2,83
. 𝐿. 𝛾 =
. 5 ⋅ 20 = 441,2 𝑘𝑁/𝑚′
2
2
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За  =  =  = 0°  Kagh = Kagh1 = 0,528 („по Ранкин”);
Силите на земния натиск са:φ
𝐸1,k = 𝐸1h,k =
𝐸a,k =

ℎ
. 𝛾 . 1. 𝐾
2

ℎ
. 𝛾 . 1. 𝐾
2

ℎ

=

=

ℎ

2, 83
⋅ 20.1.0,528 = 42,3 𝑘𝑁/𝑚′
2

6,00
⋅ 20.1.0,528 = 190,08 𝑘𝑁/𝑚′
2

𝐶k = 5,53.10 = 55,3 𝑘𝑁/𝑚′
На фиг. 4-13 б е показан приетият мобилизиран блок съгласно Кранц и
силовият полигон, който се затваря от силите. Реакцията в равнината на
потенциално плъзгане Qk е под наклон в гранично състояние k = k = 18°.
Отчетена е необходима анкерна сила за осигуряване на равновесието
Aдоп,k ≈ 82,6 kN/m'. Изчислителната стойност е:
Aдоп,d = Aдоп,k /Ep = 82,6/1,40 = 59,00 kN/m.
Изчислителната стойност на анкерната сила Ad= 42 kN/m.
Условието: Аd = 42,0 kN/m < Ad,доп. = 59,00 kN/m. е изпълнено, т.е.
анкерната сила е по-малка от допустимата, при приетата свободна дължина на
анкера.
б. Решение по опростения метод.
L=4,50 m

h=6,00 m

Ak

1,0

a

5m

54°

Фиг. 4-14. Определяне на свободната дължина на анкера по опростения
метод.
𝜐а = 45 +

𝜑
18
= 45 +
= 54º
2
2
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15%ℎ = 0,15.6 = 0,9 𝑚
20%ℎ = 0,2.6 = 1,2 𝑚
Приетa e средната стойност за отстояние от плъзгателната повърхнина:
1,05 m.
Получената минимална свободна дължина на анкера (фиг. 4-14) се
различава от решението по Kranz с 74 cm или с около 17 %.
в. Решение по КЦПП.
Полученият минимален коефициент на сигурност по метода на
Bishop e по- голям от единица, което показва, че приетата свободна дължина на
анкера е достатъчна.

Фиг. 4-15. Определяне на свободната дължина на анкера по КЦПП.

г. Решение по "φ,c - reduction" методa.
Полученият минимален коефициент на сигурност по "φ,c - reduction"
методa e 1,326, което показва, че приетата свободна дължина на анкера е
достатъчна.

67

ПОЧВЕНИ АНКЕРИ

а.

б.
Фиг. 4-16. Определяне на
"φ,c - reduction" методa с Plaxis.

свободната

дължина

на

анкера

по

Числен пример за определяне на свободната дължина на анкерите при
двуредово анкерирана стена.
Шлицова стена е анкерирана двуредово с инжекционни анкери съгласно
схемата на фиг. 4-17 a. Почвата е средно сбит пясък със следните почвени
характеристики: k = 20 kN/m3, φk’ = 32°, k’ = 0° , ck’= 0 kN/m2 .
Проверява се устойчивостта при така избраната (фиг. 4-13 б) анкерна
укрепителна система по:
 метода на Kranz;
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 по опростения метод;
 по КЦПП;
 по "φ,c - reduction" методa.
а. Решение по метода на Ranke/Ostermayer.
Изчислените анкерни е сили са:
Pa,d,1= Адейств,d,1= 152 kN/m';
Pa,d,2= Адейств,d,2= 124 kN/m'.
7,90 m

2,00 m

5,85 m

3,00 m

2

lсв=4,0

0m

lк=4,00

lк=4,00

m

m

t=3,00 m

3,00 m

h=8,00 m

lсв=6,0
0m

1

a.

7,90 m

2

Qk

Ck

Qk

k=

32

E a,k

'

a
t=3,00 m

E 1,k

G k = 1132 kN/m'

h=8,00 m

1

3,33 m

E 1,k = 34 kN/m' A доп1,k=101,7 kN/m'

E a,k = 371,50 kN/m'

б.
Фиг. 4-17. Решение по Ranke/Ostermayer: схема на укрeпването (а) и
изчислителна схема по анкер 1 (б).
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Проверява се устойчивостта за горния анкерен ред при така избраната
(фиг. 4-17 б) анкерна укрепителна система.
Характеристичната стойност на силата на собственото тегло на „захванатия”
масив е:
ℎ+ℎ
11,00 + 3,33
. 𝐿. 𝛾 =
. 7,90 ⋅ 20 = 1132 𝑘𝑁/𝑚′
2
2

𝑊 =

За  =  =  = 0°  Kagh = Kagh1 = 0,307 („по Ранкин”);
Силите на земния натиск са:
𝐸1,k = 𝐸1h,k =
𝐸a,k =

ℎ
. 𝛾 . 1. 𝐾
2

ℎ
. 𝛾 . 1. 𝐾
2

ℎ

ℎ

=

3, 33
⋅ 20.1.0,307 = 34 𝑘𝑁/𝑚′
2

11,00
⋅ 20.1.0,307 = 371,50 𝑘𝑁/𝑚′
2

=

𝐶k = 0 𝑘𝑁/𝑚′
На фиг. 4-17 б е показан приетият мобилизиран блок съгласно
Ranke/Ostermayer и силовият полигон, който се затваря от силите. Реакцията в
равнината на потенциално плъзгане Qk е под наклон в гранично състояние k =
k = 32°.
Отчетена е необходима анкерна сила за осигуряване на равновесието
Aдоп1,k ≈ 101,7 kN/m'.
Изчислителната стойност е:
Aдоп,d = Aдоп,k /Ep = 101,7/1,40 = 72,64 kN/m.
Изчислителната стойност на анкерната сила A1,d= 152 kN/m.
Условието за Случай 2 за : А1,d + А2,d = 176,0 kN/m < Ad,доп1. = 72,64 kN/m
не е изпълнено, т.е. анкерните сили са по-големи от допустимата, при приетите
свободни дължини на анкерите. Следователно свободната дължина на анкерите
трябва да се увеличи до удовлетворяване на условието.
На фиг. 4-18 е показано решението за анкер 2.
Характеристичната стойност на силата на собственото тегло на
„захванатия” масив е:
𝑊 =

ℎ+ℎ
11,00 + 6,00
. 𝐿. 𝛾 =
. 5,85 ⋅ 20 = 994,5 𝑘𝑁/𝑚′
2
2

За  =  =  = 0°  Kagh = Kagh1 = 0,307 („по Ранкин”);
Силите на земния натиск са:
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𝐸1,k = 𝐸1h,k =
𝐸a,k =

ℎ
. 𝛾 . 1. 𝐾
2

ℎ
. 𝛾 . 1. 𝐾
2

ℎ

=

=

ℎ
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6, 00
⋅ 20.1.0,307 = 110,50𝑘𝑁/𝑚′
2

11,00
⋅ 20.1.0,307 = 371,50 𝑘𝑁/𝑚′
2
𝐶k = 0 𝑘𝑁/𝑚′

7,90 m
5,85 m

h=8,00 m

6,00 m

1

a
t=3,00 m

E1,k

2

G k = 994,5 kN/m'

E 1,k =110,50 kN/m'
Aдоп2,k=125,7 kN/m'

Qk

Ea,k

Ck

Qk



=

'k

32

E a,k =371,50 kN/m'

Фиг. 4-18. Решение по Ranke/Ostermayer - изчислителна схема по анкер 2.

На фиг. 4-18 е показан приетият мобилизиран блок съгласно
Ranke/Ostermayer и силовият полигон, който се затваря от силите. Реакцията в
равнината на потенциално плъзгане Qk е под наклон в гранично състояние k =
k = 32°.
Отчетена е необходима анкерна сила за осигуряване на равновесието
Aдоп2,k ≈ 127,7 kN/m'. Изчислителната стойност е:
Aдоп2,d = Aдоп,k /Ep = 127,7/1,40 = 91,21 kN/m.
Изчислителната стойност на анкерните сили A2,d = 124 kN/m.
Условието за Случай 2: A2,d = 124 kN/m < Ad,доп2. = 91,21 kN/m не е
изпълнено, т.е. анкерните сили са по-големи от допустимата, при приетите
свободни дължини на анкерите. Следователно свободната дължина на анкерите
трябва да се увеличи до удовлетворяване на условието.
Проверява се устойчивостта за горния анкерен ред при така избраната
(фиг. 4-19 б) анкерна укрепителна система.
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10,85 m

lсв=9,0
0

3,00 m

1

m
lк=4,00

lсв=7,0
0

2

m

lк=4,00

m

m

t=3,00 m

3,00 m

h=8,00 m

2,00 m

8,90 m

a.
10,85 m

2

a
t=3,00 m

E1,k

Ea,k

C k Qk

'

k=

G k = 1613,40 kN/m'

h=8,00 m

1

3,87 m

E 1,k =46 kN/m'Aдоп1,k=297,90 kN/m'

Qk

32

E a,k =371,50 kN/m'

б.
Фиг. 4-19. Решение по Ranke/Ostermayer: схема на укрeпването (а) и
изчислителна схема по анкер 1 (б).
Характеристичната стойност на силата на собственото тегло на
„захванатия” масив е:
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𝑊 =

ℎ+ℎ
11,00 + 3,87
. 𝐿. 𝛾 =
. 10,85 ⋅ 20 = 1613,40 𝑘𝑁/𝑚′
2
2

За  =  =  = 0°  Kagh = Kagh1 = 0,307 („по Ранкин”);

Силите на земния натиск са:
𝐸1,k = 𝐸1h,k =

𝐸a,k =

ℎ
. 𝛾 . 1. 𝐾
2

ℎ
. 𝛾 . 1. 𝐾
2

ℎ

=

ℎ

=

3, 87
⋅ 20.1.0,307 = 46 𝑘𝑁/𝑚′
2

11,00
⋅ 20.1.0,307 = 371,50 𝑘𝑁/𝑚′
2
𝐶k = 0 𝑘𝑁/𝑚′

На фиг. 4-19 б е показан приетият мобилизиран блок съгласно
Ranke/Ostermayer и силовият полигон, който се затваря от силите. Реакцията в
равнината на потенциално плъзгане Qk е под наклон в гранично състояние k =
k = 32°.
Отчетена е необходима анкерна сила за осигуряване на равновесието
Aдоп1,k ≈ 297,90 kN/m'. Изчислителната стойност е:
Aдоп,d = Aдоп,k /Ep = 297,90/1,40 = 212,78 kN/m.
Изчислителната стойност на анкерната сила A1,d= 152 kN/m.
Условието за Случай 4: А1,d = 152,0 kN/m < Ad,доп1. = 212,78 kN/m е
изпълнено, т.е. анкерната сила е по-малка от допустимата, при приетите
свободни дължини на анкерите. Разликата около 40% показва, че дължината на
първият анкерен ред може да бъде намалена (оптимизирана) с още една или две
итерационни стъпки.
На фиг. 4-20 е показано решението за анкер 2.
Характеристичната стойност на силата на собственото тегло на
„захванатия” масив е:
𝑊 =

ℎ+ℎ
11,00 + 6,50
. 𝐿. 𝛾 =
. 8,90 ⋅ 20 = 1557,5 𝑘𝑁/𝑚′
2
2

За  =  =  = 0°  Kagh = Kagh1 = 0,307 („по Ранкин”);
Силите на земния натиск са:
𝐸1,k = 𝐸1h,k =

ℎ
. 𝛾 . 1. 𝐾
2

ℎ

=

6, 50
⋅ 20.1.0,307 = 129,70𝑘𝑁/𝑚′
2
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𝐸a,k =

ℎ
. 𝛾 . 1. 𝐾
2

ℎ

74

11,00
⋅ 20.1.0,307 = 371,50 𝑘𝑁/𝑚′
2

=

𝐶k = 0 𝑘𝑁/𝑚′
На фиг. 4-20 е показан приетият мобилизиран блок съгласно
Ranke/Ostermayer и силовият полигон, който се затваря от силите. Реакцията в
равнината на потенциално плъзгане Qk е под наклон в гранично състояние k =
k = 32°.
8,90 m

E 1,k =129,70 kN/m'

Aдоп2,k=403,50 kN/m'

2

t=3,00 m

a

Ea,k

C k Qk

'

k=

G k = 1575,50 kN/m'

E1,k

6,50 m

h=8,00 m

1

Qk

32

E a,k =371,50 kN/m'

Фиг. 4-20. Решение по Ranke/Ostermayer - изчислителна схема по анкер 2.
Отчетена е необходима анкерна сила за осигуряване на равновесието
Aдоп2,k ≈ 403,5 kN/m'.
Изчислителната стойност е:
Aдоп2,d = Aдоп,k /Ep = 4035/1,40 = 288,21 kN/m.
Изчислителната стойност на анкерните сили A2,d = 124 kN/m.
Условието за Случай 4: A2,d = 124 kN/m < Ad,доп2. = 288,21 kN/m е изпълнено,
т.е. анкерните сили са по-малки от допустимата, при приетите свободни дължини
на анкерите.
б. Решение по опростения метод.
𝜐а = 45 +

𝜑
32
= 45 +
= 61
2
2

15% от ℎ = 0,15.11 = 1,65 𝑚
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20% от ℎ = 0,2.11 = 2,2 𝑚
Приетa e средната стойност за отстояние от плъзгателната повърхнина:
1,95 m.
Получената минимална свободна дължина на анкера (фиг. 4-14) се
различава от решението по Ranke/Ostermayer с:

3,00 m

lсв=9,0
0m

1

lк=4,00
m
lсв=7,0
0

2

m

1,9

2,31 m
lк=4,00

m

1,86 m

5m

°
61

t=3,00 m

3,00 m

h=8,00 m

2,00 m

 2,31 cm или с около 26 % за анкер 1, която ще се намали при още
една или две итерационни стъпки на решение по Ranke/Ostermayer;
 1,86 cm или с около 27 % за анкер 2 която ще се намали при още
една или две итерационни стъпки на решение по Ranke/Ostermayer.

Фиг. 4-21. Определяне на свободната дължина на анкера по опростения
метод.

в. Решение по КЦПП.
Полученият минимален коефициент на сигурност по метода на
Bishop e по- голям от единица, което показва, че приетата свободна дължина на
анкера е достатъчна.
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Фиг. 4-22. Определяне на свободната дължина на анкера по КЦПП.
г. Решение по "φ,c - reduction" методa.
Полученият минимален коефициент на сигурност по "φ,c - reduction"
методa e 1.725, което показва, че приетата свободна дължина на анкера е
достатъчна.

a.
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б.
Фиг. 4-23. Определяне на свободната
"φ,c - reduction" методa с Plaxis.

дължина

на

анкера

по

Г. Принципи при разполагане на анкерите
Освен носещата способност и дължината на анкерите от значение при
проектирането им са изборът на наклон на анкера, разположението на корена
спрямо почвените пластове, отстоянието на корена от съседни съоръжения и др.
При проектиране на анкери следва да се спазват следните правила и
препоръки залегнали в [62]:
 минимална дълбочина на корена hmin е 3 m под повърхността на
терена. При съоръжения, чувствителни към деформации, анкерите се
изпълняват с различна дължина, така че да се намали
неблагоприятното им влияние върху конструкцията (фиг. 4-25 c).;
 не се препоръчва разполагането на корена на анкера в различни
почвени пластове (фиг. 4-24). В практиката често пъти поради
променливата мощност на почвените пластове, това условие не се
спазва;
 коренът се изпълнява изцяло в свързани, несвързани почви или скали
(фиг. 4-24);
 поради възможните отклонения при анкери с дължина 15-20 m
минималните хоризонтални рaзстояния между анкерите (без
разминаване на анкерите чрез промяна в наклоните на съседни
анкери) е а = 1,50 m, (фиг. 4-25 а и б);
 минимални разстояния между анкерите и съществуващите
съоръжения с оглед предотвратяване на евентуални повреди е 3,0 m
(фиг. 4-25). Често пъти в практиката се допускат изключения, но
трябва да се подхожда с голямо внимание;
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 наклоните на анкерите (спрямо хоризонталaта) при еднородни почви
се приема ≥10°; при нехомогенни почви – най-малко от 15° до 20°
(фиг. 4-25);
 при анкери в ъгъла на укрепителната стена, тези които попадат в
зоната на активния почвен клин трябва да се изпълнят под ъгъл извън
него (фиг. 4-26 а). Когато това не е възможно се отчита завишение на
активния земен натиск в следствие напреженията върху стената от
корена на анкера (фиг. 4-24 б).
а.

Lfree

5m

чакъл

Lfixed

глинест
пясък
неправилно

правилно



б.
пясък

преходна
зона
неправилно

правилно

глина

в.

чакъл

глина
неправилно

правилно

Фиг. 4-24. Разположение на корена на анкера при многопластова среда
[62]
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разрез
b)

c)

до 5°

3m

a)

a a a

план

Фиг. 4-25. Разположение на анкерите в план и разрез [62]

Фиг. 4-26. Разположение на корена на анкера в ъгъла на стената [62]
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ГЛАВА 5. НАСОКИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ
УКРЕПИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ

НА

АНКЕРИРАНИ

В специализираната литература, както и в нормативната база на водещите
в областта на геотехническото инженерство страни, съществува многообразие
от методи за проектиране на анкерирани укрепителни стени, както изцяло
емпирични, така и чисто теоретични методи. Едно сравнение на получените по
изчислителен път резултати с опитно-измерените показва големия диапазон, в
който варират те в зависимост от използвания метод. Сложността на проблем се
състои в това, че този тип конструкции са не само подпрени в една изключително
сложна и нееднородна среда, каквато е почвата, но същевременно натоварването
върху тях се формира от същата тази среда.
5.1.

Методи за изследване на анкерирани укрепителни стени

Във времето се разграничават три основни направления, в които се
развиват методите за проектиране на анкерирани укрепителни стени: класически
методи, Винклерови или земнореактивни (пружинни) методи и МКЕ-методи.
При класическите методи задачата се решава като се избира кинематически
приемлив механизъм на разрушение, отговарящ най-точно на конструктивните и
почвени условия, след което чрез промяна на равнината на плъзгане се намира
най-неблагоприятния случай, а от там и силата упражняваща натиск върху
стената фиг. 5-1. Интересно е, че дори и след навлизането на компютрите и
използването на съвременни програми по МКЕ, съществуват учени, които
считат, че отричането на методът като остарял и неприложим би било грешка.
Въпреки, че получаването на каквато и да било представа за разпределението на
напреженията вътре в почвата и в частност въздействието им върху стената,
както и за деформациите на масива е немислимо, методът притежава едно много
ценно от практическа гледна точка качество – простота и прегледност.

pa



pp

Фиг. 5-1. Преместване и разпределение на резултантното натоварване.
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При т.нар. класическо направление, както активното натоварване, така и
съпротивлението (отпорът) на почвата се разглеждат като активни сили,
действащи върху стената. В действителност стената е подпряна не само в нивата
на анкериране, но и по цялата дължина на забитата или неразкритата си част.
Методът на Winkler (пружинния метод) стои в основата на втората група методи
за проектиране на анкерирани укрепителни стени. Идеята за моделиране на
взаимодействието
“почва-конструкция”
посредством
коефициент
на
пропорционалност, разглеждащ връзката между напреженията и деформациите
(p=k.y) и представена през 1867 г. е фундаментална за развитието на това
направление. За разлика от “класическите методи”, “пружинният” предлага
решение отчитащо както свойствата на почвата, така и тези на стената. В
допълнение той дава възможност за ново моделиране на взаимодействието
между стената и подпряната почва, като натоварването върху откритата част от
стената може да зависи от състоянието на почвата и да приема стойности в
границите активно-пасивно разрушение. Разбира се, въпреки безспорният
напредък по отношение на класическите схеми, при изчислението на
укрепителни стени, пружинният метод също така не е в състояние да отчете
някои типични за поведението на почвата като материя свойства, влияещи върху
верността на получените резултати, като засводяването в близост до опорите,
движението на стената като цяло, задоволявайки се с приблизително изчисление
на деформациите в конструкцията, точното определяне на коефициента на
леглото за съответната почва посредством наличната апаратура.
Всички тези недостатъци по отношение на описаните до тук методи водят
до появата на едно ново направление обединени като “МКЕ методи”. С
навлизането на компютрите трудностите свързани с бързото и лесно решаването
на голям брой сложни системи уравнения са преодолени и това води до ново
ниво в развитието на методите за проектиране на анкерирани укрепителни стени.
Идеи описващи поведението на почвата, чието приложение преди това е било
немислимо започват бързо да намират приложение. Методът на крайните
елементи се превръщат в основно средство за проектиране на строителни
конструкции. Реалното отчитане на физическата и геометрична нелинейност
правят методът изключително подходящ за моделиране на сложна и нееднородна
среда с характерно нелинейно поведение каквато е почвата и на
взаимодействието и с конструкциите.
Интересен е фактът, че дори и днес, при наличието на най-съвременна
изчислителна техника и модерни програмни продукти, в редица случаи
практическите опитно получени резултати и проектните съществено се
различават. За илюстрация ще се представят резултатите от едно сравнително
изследване, една експертиза на четири световно признати специалисти в
областта на “земния натиск и укрепването на изкопи. Поводът за експертизата е
проектирането и изпълнението на дълбокия изкоп “Accolon way”, Бостън, САЩ

81

ПОЧВЕНИ АНКЕРИ

[78]. При фиксиране на пет реда опори Gоlder, Gould, Willson и Tschebotarioff
поотделно дават експертно становище по отношение разпределението на
натоварването върху стената, анкерните усилия и преместванията в стената.
Всеки прави различни приемания и респективно изчислителен модел, като в
табл. 5-1 са обобщени получените резултати
Табл. 5-1. Резултати от проектирането на Accolon way за силите в
опорите[78]
Анкер, kN

Golder

Gould

Tschebotarioff

Willson I

Willson II Макс.
разлики

T1
T2
T3
T4
T5

64
167
178
156
116

44
131
158
196
82

91
168
145
140
118

44
154
175
124
97

124
252
163
111
97

282%
192%
111%
176%
144%

Друг интересен пример е един международен експеримент проведен с
участието на водещите в областта на геотехническото инженерство страни.

Фиг. 5-4. Схема и изглед на опита von Wolffersdorff [79]
През 1993г. в рамките на немско-холандски проект под ръководството на
Dr.-Ing. Peter von Wolffersdorff [79], е проведен натурен експеримент свързан с
проектирането, прогнозирането, изпълнението и наблюдението на едноредово
подпряна шпунтова стена (фиг. 5-4). На 43 организации, проектантски и научни
от 14 страни, сред които Германия, Франция, Великобритания, Австралия,
Италия и др., се възлага да дадат прогноза за очакваните в конструкцията усилия
и премествания. Първоначално за определяне на почвените параметри са
проведени следните полеви и лабораторни изпитвания: 3 сондажа; 3 тежки
динамични пенетрации (DPH); 3 леки динамични пенетрации (DPL); 11
зърнометрични опита; 3 компресионни опита, 4 триаксиални опита; 2 щампови
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натоварвания; 4 пресиометрични анализа и др. На всяка една организация са
предоставени получените резултати и е дадена възможност, анализирайки
получените опитни данни, сама да избира и приема почвените параметри
използвани за провеждане на изчисленията. Ограничения по отношение на
използваните методи на решение не са наложени. В последствие изчислителните
методи приети при решението са обединени в три групи, както следва: МКЕ с
различни по вид нелинейни почвени закони – 18 прогнози; земнореактивни
методи с линейно и нелинейно разпределение на коравината на пружините – 22
прогнози; класически методи – 3 прогнози. Получените резултати за диаграмите
на натоварване от земен натиск, огъващ момент в стената и преместване са
обобщени на фиг. 5-5 а. В последствие укрепителната стена е изградена, при
което са извършени множество натурни измервания с най-съвременна
измервателна техника по време и след изпълнението, с цел да се направи едно
сравнение с получените по изчислителен път прогнозни резултати. Опитно
получените резултати са показани на фиг. 5-5 б.

а.

б.
Фиг. 5-5. Изчислителни (а) и опитно получени (б) резултати от опита
[79].
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Оказва се, че едва 10 от 43-те прогнози или 23% от всички прогнози
отговарят на условието, отклонението по отношение на огъващите моменти и
преместванията да не надвишава 100%. Ако към тези два критерия, приложим
същото условие и по отношение на земния натиск, то няма нито една прогноза,
която да ги удовлетворява.
Тези примери ясно показват, че в геотехниката в областта на анкерирани
укрепителни стени не е намерено еднозначно и крайно решение на проблема.
Когато се изследват анкерирани укрепителни стени от съществено значение е
броят на анкерните редове. Тук ще бъдат представени някои популярни схеми за
едноредово и многоредово анкерирани стени.

5.2.

Едноредово анкерирани укрепителни стени

Rankine - най-популярната схема за определяне натоварването от земен
натиск се основава на изложената от Rankine [през 1857 г. теория (популярна в
литературата като втора класическа теория за земен натиск). Изразът за
коефициентите на активен и пасивен земен натиск и разпределението на
натоварването се явяват частен случай на теорията на Coulomb при =0; =0 и
=90. На фиг. 5-6 е показана схема на разпределение на натоварването, получена
в резултат от приложението на класическите теории за земен натиск (Rankine и
Coulomb) върху анкерирани укрепителни стени е използвана от много автори,
сред които Blum, Couard, Terzaghi, и др. Дори и при тази схема съществуват
различия. По отношение на стойността на пасивния земен натиск Blum и Couard
приемат той да се завиши с коефициент n, функция на ъгъла на вътрешно триене
(), откъдето Pp=n.h..Kp. Според Terzaghi, в полза на сигурността, едно такова
завишаване е излишно и той приема Pp=h..Kp.












а.

б.
Фиг. 5-6. Натоварване от земен натиск при едноредово подпряни стени.
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Големият опит на Terzaghi показва, че получените усилия в анкерите са
занижени. Причина за това е приетото линейно разпределение на активен земен
натиск. Според него действителното натоварване е изтеглено нагоре. За
преодоляване на това несъответствие Terzaghi предлага при едноредово
анкериране да се работи с активен земен натиск съгласно фиг. 5-6 а, като
полученото усилие в анкера се завиши с 20%.
По отношение на пасивния земен натиск, освен показаното на фиг.5-6-а
разпределение, Terzaghi предлага като друга възможност да се разчита на
частична проява на пасивния отпор. Предложеното на фиг.5-6-б трапецовидно
разпределение с корекция е в полза на сигурността.
През 1971 Verdeyen, Roisin и Nuyens [80] предлагат модифицирана схема
за натоварване от земен натиск при едноредово анкерирани стени съгласно фиг.
5-7-а. Предложеният метод няма теоретична обосновка, а се базира изцяло на
получените опитни резултати.














а.

б.

Фиг. 5-7. Натоварване от земен натиск а. Verdeyen, Roisin и Nuyens и б.
Гончаров
Методът предложен от Гончаров [81] разглежда идеята за редукция на
класическото разпределение на активния земен натиск с квадратна парабола.
Стойността на земния натиск в зоната на анкера равен на определения по
Coulomb земен натиск за дъното на изкопа.
В препоръките на германското геотехническо дружество (EAB), което в
Германия има статут близък до нормативен документ, диаграмата на натоварване
(фиг. 5-8) също отчита завишението на натоварването в зоната на анкера.
Разгледани са три случая на натоварване в зависимост от нивото на анкерния ред.
Диаграмата на земен натиск има различни стойности за пилотни стени и
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шпунтови (шлицови стени). Взаимноврязаните и секантни пилоти спадат към
случая на шлицовите стени. В табл. 5-2 са разгледани отделните сличаи.

Фиг. 5-8. Натоварване от земен натиск съгласно EAB [63]
Табл. 5-2. Натоварване според EAB [63]

5.2.

Ниво на анкера

еho,k:ehu,k при
пилотни стени

hk≤0,1H
0,1H ≤hk≤0,2H
0,2H ≤hk≤0,3H

еho,k=ehu,k
еho,k=1,50·ehu,k
еho,k=2,00·ehu,k

eho,k:ehu,k при
шлицови и
шпунтови стени
еho,k=ehu,k
еho,k=1,20·ehu,k
еho,k=1,50·ehu,k

Многоредово анкерирани укрепителни стени

Стъпвайки върху получените изводи за едноредово анкерирани стени
Verdeyen дава решение и при многоредово анкериране [80]. Той предлага, с
оглед облекчаване на изчисленията, за сметка на грешка не надвишаваща
няколко процента, да се приеме усреднена диаграма на земен натиск – фиг. 5-9.
Spilker предлага при укрепителни стени анкерирани на повече от едно нива
натоварването от активен земен натиск да се приеме съгласно фиг. 5-10 а. Като
съображение за приетата схема на натоварване Spilker изтъква напрегнатото
състояние получено при анкериране на няколко нива.
Tschebotarioff на база на получените от него опитните резултати, предлага
натоварване от земен натиск при многоредово анкериране показано на фиг. 5- 10
б.
Floate препоръчва още по идеализирано разпределение на натоварването
като го приема равномерно разпределено (фиг. 5-10 в).
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Фиг. 5-9. Натоварване от земен натиск при многоредово анкериране Verdeyen









а.

б.







в.
Фиг. 5-10. Натоварване от земен натиск при многоредово анкериране Spilker(а), Tschebotarioff (b), Floate (c).
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В съвместна публикация Terzaghi и Peck [82] обобщават направените до
момента изследвания, като предлагат обвивни диаграми на земният натиск за
различни видове почви. Terzaghi и Peck считат, че по отношение натоварването
от земен натиск, строителните почва могат да се обособят в три основни групи
(вида): несвързани почви; меки до среднопластични глини; твърди глини.
Според авторите стойността на напреженията и разпределението му в
зависимост от вида почва се приемат съгласно фиг. 5-11. Първоначално Terzaghi
и Peck приемат коефициентът m при меките до средно пластичните глини да бъде
 .H

 68

равен на 1, но по- късно Peck предлага стойност m=0,4 за c
, с което
отчита завишаване на натоварването с оглед пластичните разрушения на поголяма дълбочина при този вид почви.
При твърдите глини коефициентът n се изменя в границите 0,2-0,4.
За поемане на цялото натоварване авторите разчитат единствено на
анкерните опори като дълбочината на забиване се приема минимална.



несвързани почви







меки до средно
пластични глини



твърди глини

Фиг. 5-11. Натоварване от земен натиск при многоредово анкериране Terzaghi-Peck.
В (EAB) [63] многоредово анкерираните стени се разделят на двуредово,
триредово, четириредово и петредово анкерирани стени с предложени различни
диаграма на натоварване за пилотни, шпунтови и шлицови стени. На фиг. 5-12,
фиг. 5-13, фиг. 5-14 и фиг. 5-15 са показани отделните случаи. В табл. 5-3 са
показани стойностите на натоварване. Тук отново взаимноврязаните и
секантните пилоти спадат към случая на шлицовите стени.
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Фиг. 5-12. Натоварване от земен натиск при двуредово анкерирана
пилотна стена съгласно EAB [63]

Фиг. 5-13. Натоварване от земен натиск при двуредово анкерирана
шлицова/ шпунтова стена съгласно EAB [63]

Фиг. 5-14. Натоварване от земен натиск при три- четири- и петредово
анкерирана пилотна стена съгласно EAB [63]
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Фиг. 5-15. Натоварване от земен натиск при три- четири- и петредово
анкерирана шлицова/ шпунтова стена съгласно EAB [63]
Табл. 5-3. Натоварване според EAB [63]
Вид порпиране

еho,k:ehu,k при
пилотни стени

Два анкерни реда, високо подпиране
Два анкерни реда, средно подпиране
Два анкерни реда, ниско подпиране
Три анкерни реда
Четири анкерни реда
Пет анкерни реда

еho,k=2,00·ehu,k
еhu,k=ehu,k
еhu,k=ehu,k
еhu,k=ehu,k
еhu,k=ehu,k
еhu,k=ehu,k

eho,k:ehu,k при
шлицови и
шпунтови стени
еho,k=1,50·ehu,k
еho,k=2,00·ehu,k
еhu,k=ehu,k
еho,k=2,00·ehu,k
еho,k=2,00·ehu,k
еho,k=2,00·ehu,k

Основният проблем свързан с използването на пружинния метод при
проектирането на подпорни стени, който все още е предмет на дебати в научните
и проектантски среди се отнася до разпределението на коефициента на Винклер
в дълбочина и точното му определяне в зависимост от получените опитни данни
за конкретния почвен масив.
Kато резултат от наблюдението на различния начин на деформация на
корави и огъваеми укрепителни стени, Schmitt [83] предлага следната
зависимост, отчитайки коравината на стенaта EJ компресионният модул Eoed:
K=2,1(Eoed4/3/(EJ)1/3)

(5-1)

Много популярна в инженерната практика в България е таблицата,
залегнала в нормите за проектиране на пилотно фундиране [85], за определяне
на коефициента на пропорционалност за пилоти показана в табл. 5-4.
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Табл. 5-4. Определяне на коефициента на пропорционалност съгласно
НППФ [85]
Вид на земната основа, около пилота и
нейните почвени характеристики

Коеф. на
Коеф. на
пропорционалност пропорционалност
за забивни пилоти
за сондажно2
MPa/m
изливни пилоти
MPa/m2

Глини и песъчливи глини,
течнопластични (0≤Ic≤0.25)
Глини и песъчливи глини,
мекопластични (0.25≤Ic≤0.5), глинести
пясъци(0≤Ic≤1.0), пластични, прахови
пясъци (0.6≤е≤0.8)
Глини и песъчливи глини,
твърдопластични (0.75≤Ic≤1.0),
глинести пясъци твърди(Ic>1.0),
пясъци средно сбити: дребни
(0.6≤е≤0.75) и средни (0.66≤е≤0.7)
Глини и песъчливи глини, твърди
(Ic>1.0), пясъци едри, средносбити:
дребни (0.55≤е≤0.7)
Пясъци чакълести (0.55≤е≤0.7); чакъли
и валуни с пясъчен запълнител

0.65-2.5

0.5-2.0

2.5-5.0

2.0-4.0

5.0-8.0

4.0-6.0

8.0-13.0

6.0-10.0

-

10.0-20.0

Съгласно тези норми коефициентът на леглото Cz нараства линейно в
дълбочина по формулата
𝐶 (𝑧) = 𝑘 ⋅ 𝑧

(5-2),

където z е дълбочината под дъното на изкопа, а k се определя от табл. 5-4,
като при сбити плътни пясъци стойността се завишава с 30%.
Като резултат от проведен мащабен опит Vogt [84] предлага
мобилизиралите се почвени съпротивления на определена дълбочина z
напрежения на почвено съпротивление eph(z) да зависят от възникналите на
това ниво премествания s(z).

e´ ph ( z )  K ph    z
От уравнението на Vogt за определяне на K’ph следвва:

(5-3)
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s( z) 



s
e´ ph ( z )   K 0  ( K ph  K 0 ) 
   z
s( z ) 

a
s 


(5-4)

Така коефициента на леглото се получава като отношение между
напреженията на леглото към преместването s(z):

k sh ( z ) 

e´ ph ( z )
s( z )

K

1
k sh ( z )   0  ( K ph  K 0 ) 
   z
s
(
z
)
a

z

s
(
z
)



(5-5)

(5-6)

Различните методи (диаграми на натоварване и коравина на пружините)
дават различни резултати по отношение на анкерните усилия, разрезните
усилия в конструкцията и преместванията. Когато проектантът е с малък опит,
автора препоръчва да се провежда решение по минимум три броя избрани
метода (възможни комбинации), да се определят обвивните диаграми на
анкерните и разрезни усилия и те да се обезпечат.
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ГЛАВА 6. ПРОЕКТИРАНЕ НА ПОЧВЕНИ ГВОЗДЕИ КАТО ЧАСТ
ОТ АРМИРАНИ ИЗКОПИ.
Методиката за проектиране на почвени гвоздеи като част от армирани
изкопи се различава от принципа на проектиране на анкери. Въпреки че, на
практика се използват едни и същи укрепителни елементи условията на работа
са различни. Технологичната последователност при армирани изкопи предвижда
последователно изкопаване, анкериране и торкретиране на сравнително малки
височини (1,00-2,00 m), така че стабилитетът на изкопа да е гарантиран за всеки
отделен технологичен етап (фиг. 6-1). Първоначално се изпълнява изкоп и се
поставя анкера (почвения гвоздей). След това се полага стоманената мрежа в
един или два реда, в зависимост от проектното решение и се торкретира.
Поставят се стоманени плочи (най- често с размери 10/10, 20/20 или 30/30 cm).
Допуска се плочите да се поставят преди или след торкретирането. След
изпълнение на стъпки от 1 до 4, те се повтарят са всяко следващо ново на
изкопаване. При необходимост може да се вкара известна напрягаща сила в. При
постоянни съоръжения е много важно да се осигури антикорозионна защита на
елементите (виж глава 3) и да се изпълнят дренажи за отвеждане на водите.
Пример за изпълнение на дренаж е показан на фиг. 6.2. Анкерите (почвените
гвоздеи) са с дължина близка до височината на откоса и с наклон 5-20 º.
При направа на армирани изкопи в анкера се мобилизират едновременно
опънни напрежения, които се поемат от почвения масив зад плъзгателната
повърхнина и в същото време те „работят“ като дюбели, поемащи част от
срязващите напрежения по плъзгателната повърхнина (фиг. 6-3). Т.е. анкерите
трябва така да се проектират, че:
 Да поемат опънните сили за всеки анкерен ред в зависимост от големината
на земния натиск и конкретната дължина на корена.
 Да поемат срязващите тангенциални напрежения по плъзгателната
повърхнина.
 Да се избере такава дължина на анкерите, че да е обезпечена общата
устойчивост.
 Преместванията на масива (активната зона) да бъдат ограничени в
допустими граници.
 Разстоянието между анкерите да се проектира така, че да не се допуска
изтичане на почвата.
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Фиг. 6-1. Технологична последователност за изпълнение на армирани
изкопи [26, 68]
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Фиг. 6-2. Дренажни ленти при армирани изкопи [66]

Глава на анкера

Облицовка

Пасивна зона





Активна зона

Опън

Анкерен прът

Огъване със срязване
(дюбелно действие)

Потенциална
хлъзгателна
повърхнина

Фиг. 6-3. Принципна схема на работа на анкерите при армирани изкопи [26]
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Фиг. 6-4. Възможни гранични състояния при армирани изкопи [66]: a.
вътрешна устойчивост; b. обща устойчивост извън почвените гвоздеи; c. обща
устойчивост в основата d. странично плъзгане; e. изтръгване; f. якост на
почвените гвоздеи; g. якост на лицето на стената срещу огъване; h. якост на
лицето на стената срещу срязване; i. якост на лицето на стената срещу
скъсване на шпилките.

96

ПОЧВЕНИ АНКЕРИ

Проектиране на армирани с почвени гвоздеи изкопи
С развитието на програмните продукти проектирането на стени от почвени
гвоздеи „на ръка“ вече не се прилага. Съществуват специализирани модули на
почти всички геотехнически програмни продукти, които са насочени конкретно
към проектиране на армирани с почвени гвоздеи изкопи. Тук на кратко ще бъде
описана технологията и принципите на проектиране на този вид конструкции.
Подробно ще бъде представена методика за предварително определяне на
дължините на анкерите, която дори при работа с програмни продукти авторът
намира за много удобна. Последователността на проектиране е следната:
1. Определя се дължината на анкерите la в зависимост от височината на
изкопа H. За целта се приема la = (0,7-0,8)H. Някои автори препоръчват
анкерите, в зоната от около 30% над дъното на изкопа, да се приемат с помалка дължина (но не по-малка от 0,5H). От друга страна редица стандарти
препоръчват, в посока на сигурността, всички анкери да се приемат с
еднаква дължина.
За по-точно определяне на la може да се използва процедурата описана в
[66], където:
𝑙 =𝐶

∙𝐶

∙𝐶

(5.1)

∙ (𝐿/𝐻)/𝐻

C1L е коефициент за корекция на диаметъра на сондажа и се отчита от фиг.
5-3 а.
𝐶

= 1,09 − 4 ∙

𝐶

= 0,52 ∙ 𝛾

(5.2)

∙

+ 0,3

(𝛾

= 1,3 − 1,5)

(5.3)

Отношението (L/H) се определя от фиг. 6-5 б, в зависимост от коефициента
μ.
μ=

∙
∙

∙

където qs е околното триене на анкера и се определя от табл. 6-1;
SH е хоризонталното разстояние между анкерните редове;
SV е вертикалното разстояние между анкерните редове;
d е диаметъра на сондажа.

(5.4)
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а.
 = 0°;  = 90°

0,5

Отношение L/H

25°
27°
31°
35°
39°

1,0

0,3

0,3

0

0,1

0,2

Коефициент

0

0,4

0,1

0,2

Коефициент

25°
27°
31°
35°
39°

0,5

0,4

.Sh.Sv
Ъгъл на
вътрешно триене

25°
27°
31°
35°
39°

0,5

0
0,4

0,3

0,3

0,1

0,3

1,0

0
0,4

0,2

=

qs.Da

 = 10°;  = 80°

1,5

Ъгъл на
вътрешно триене

1,0

0

0

.Sh.Sv

tmax-s

Отношение L/H
tmax-s

=

qs.Da

0,3

 = 10°;  = 90°

1,5

б.

0,2
0,1

Отношение L/H

0

25°
27°
31°
35°
39°

0,5

0
0,4

0,1

Ъгъл на
вътрешно триене

1,0

0
0,4

0,2

 = 0°;  = 80°

1,5

Ъгъл на
вътрешно триене

tmax-s

tmax-s

Отношение L/H

1,5

0,2
0,1

0

0,1

Коефициент

0,2

=

qs.Da

.Sh.Sv

0,3

0,4

0

0

0,1

Коефициент

0,2

=

0,3

0,4

qs.Da

.Sh.Sv

Фиг. 6-5. а. Графики за определяне на корекционните коефициенти C1F и
C1L, (la>0,5H); б. Графики за определяне на t*max-s и отношението L/H,
разработени за различни  и  [26, 66]
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Таблица 6-1. Обобщени стойности на qs за някои почви [26]
Вид почва
Пясъци и чакъли, заглинени
Глинести пясъци
Прахови пясъци
Глини

Средно гранично напрежение
на оклоно триене qs [kPa]
100-150
60-140
20-90
35

2. Определяне на носещата способност на анкера. Важно условие е
натоварването на всеки анкерен ред да се поеме от корена (частта на анкера
зад приетата плъзгателна повърхнина) на анкера. Тъй като напрегнатото
състояние на почвеният масив и почвените гвоздеи се различава от тази на
анкерираните укрепителни стени в съвременната литература се приема
разпределение на напреженията по цялата дължина на анкера (почвения
гвоздеи) съгласно фиг. 6-6. Когато се сравнява усилието във всеки анкерен
ред с натоварването върху него (т. нар вътрешна сигурност) или когато се
определя стабилитета на масива като цяло (т. нар. външна сигурност),
меродавни са съпротивителните възможности на анкерите зад
плъзгателната повърхнина, съобразени с приетото на фиг 6-6 б
разпределение на анкерното съпротивление по дължината му.
Представените на фиг. 6-6 формули имат информативен характер за
разясняване на модела на поведение на почвения гвоздей и са залегнали в
повечето програмни продукти (фиг. 6-7). В практиката проектантът би
използвал посочените зависимости единствено за контрол на програмното
решение, с важната бележка, че qs може да бъде определено по различен
начин (виж глава 4). Важно условие, което трябва да се спазва е получената
носеща способност на анкера да не превишава силата на изтръгване на
анкерния прът от циментовото тяло, носещата способност на анкерния
прът и силата на продънване на анкерната плоча.
3. Обща устойчивост на системата почва- торкрет- анкер (армиран изкоп)
се определя в зависимост от приетата плъзгателна повърхнина.
Нормативите не са единни относно формата и разположението на
плъзгателната повърхнина. Тя може да бъде клиновидна, двулинейна,
кръговоцилиндрична или с произволна възможна форма на разрушение.
Обикновено в програмните продукти са залегнали две или повече форми
на плъзгателната повърхнина и за проектанта не е проблем да ги изследва
всичките, така че да обезпечи решението напълно. При определяне на
сеизмичното въздействие се използват квазистатични методи, където
сеизмичната сила е функция на собственото тегло на клина (ламелата) и
хоризонталната, респ. вертикална компонента на сеизмичното ускорение.
Силите са разположени в центъра на тежестта на клина или ламелите.

99

ПОЧВЕНИ АНКЕРИ
(0,3 - 0,4) H

Положение на
максималното
усилие в анкерите
Възможна
хлъзгателна
повърхнина

1
T1

2

T2

Облицовка
(Торкрет)
3

Lp

Ra0,d=0,7.Rt,d

H

Lp

Диаграма на
опънните усилия
в анкера

T3

Rt,d=.H.Sv.Sh.tmax-s
Rt0,d

Rt,d

Rtd,i

Rad,i=.Da.qs,d.Lp,i
Qs,d=.Da.qs,d

Lp

А.

Lp,i

б.

Lp

Фиг. 6-6. Разпределение на силата в анкера а) и приета диаграма на
разпределението б) [26]

Фиг. 6-7 Пример решен с програмен продукт SnailPlus.
4. Проверка на деформации. Практиката показва, че при армирани изкопи
се реализират значителни деформации. Приблизителна форма на
деформиране на системата е показана на фиг. 6-8 [67], като големината им
се определя от табл. 6-2 при следните приемания:
𝛿ℎ ≈ 𝛿

(5.5)

𝛿 = 𝑘(1 − 𝑡𝑔𝜑)𝐻 ≈ 𝛿ℎ /10

(5.6)

𝜆 = 𝐻(1 − 𝑡𝑔𝛼)𝑘

(5.7)
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където α е началният ъгъл на наклона на лицето на стената спрямо
вертикала.

Фиг. 6-8. Определяне на деформациите [67]
Таблица 6-2. Премествания на армирани с почвени гвоздеи изкопи [67]
Вертикалана или
хоризонтална
деформация
𝜹𝒉 ≈ 𝜹𝒗
𝜹𝟎
k

Изветрели скали/
здрави почви
N/1000
0,8

Песъчливи
почви

2H/1000
4H/1000 до 5H/1000
1,25

Глинести
почви
3H/1000
1,5

101

ПОЧВЕНИ АНКЕРИ

ГЛАВА 7. НАБЛЮДЕНИЕ И ИЗПИТВАНЕ НА АНКЕРИ.
Окончателното определяне на носещата способност (максималната
изтръгваща сила) за анкера се извършва чрез пробни натоварвания върху
изпълнени предварително за целта анкери или за част от общото количество
проектирани анкери. Изпитването се извършва преди или в процеса на
изпълнение на укрепителните работи. Съгласно БДС-EN1537:
 По искане на проектанта може да се извърши изпитване за проучване,
т.е. специално изготвени анкери да бъдат напрегнати до разрушаване (Ra) или до
пробно натоварване (Pp), което трябва да бъде ограничено до по-малкото от
0,80.Ptk (80% от структурната якост на армировката) или 0,95 Pt0,1k (Pt0,1k –
характеристична стойност на опънното напрежение при остатъчна деформация
0,1%). Изпитванията за проучване се извършват преди изпълнението на
работещите анкери и служат за определяне на: съпротивлението Ra на анкера по
контура на корена, критичното натоварване при пълзене на анкерната система;
коефициента на пълзене на анкерната система при разрушителен товар или
коефициент на загуба на натоварване на анкерната система при експлоатационно
гранично състояние P0, изчислителната свободна дължина на анкерната
армировка. Изпитванията за проучване са задължителни, когато се използват
анкери в специфични условия или при много големи товари. Анкерите за
изпитване за проучване се натоварват повече от анкерите за изпитване за
приемане, при което може да се наложи армировката да се усили. Анкерите,
използвани за изпитването за проучване, не трябва да бъдат използвани като
експлоатационни анкери, ако са натоварени до разрушаване. Диаметърът на
сондажа и размерът на останалите компоненти, отделно от армировката, трябва
да бъдат същите както при експлоатационните анкери. Анкери, при които не е
възможно усилване на армировката, могат да се изпълнят с намалена дължина на
корена, с цел да се постигне разрушаване по контура на корена. Когато е
достигнато разрушаване на анкера с намалена дължина на корена, не трябва да
се очаква нарастване на носимоспособността, пропорционално на удължаването
на корена.
 Допълнително трябва да бъдат извършени изпитвания за годност на наймалко три анкера, изпълнени при условия, идентични на тези, при които са
изпълнени експлоатационните анкери. Когато в рамките на обекта има различни
геоложки формации, се изпитват по три анкера за всеки отделен пласт (вид почва
или скала, в които се изпълняват анкерите). Изпитванията за годност за отделни
проектни ситуации, потвърждават способността на анкера да поеме
изпитвателното натоварване Pp, поведението при пълзене или загуба на
натоварване на анкерната система до изпитвателното натоварване,
изчислителната свободна дължина на анкерната армировка. БДС-EN1537
препоръчва изпитвателно натоварване Pp  1,25 P0. Съгласно предходните
немски и британски норми Pp = 1,5 P0.
 Всеки анкер трябва да бъде подложен на изпитване за приемане.

102

ПОЧВЕНИ АНКЕРИ

Изпитванията за приемане доказва способността на анкера да поеме
изпитвателното натоварване, поведението при пълзене или загуба на
натоварване в експлоатационно гранично състояние, когато е необходимо,
изчислителната свободна дължина на анкерната армировка.
Всички анкерни изпитвания се провеждат от компетентни лица с опит в
анкерните технологии. Методите на изпитване, предписани за всеки вид, трябва
да се прилагат както за временни така и за и постоянни анкери.
Изпитванията се изпълняват по предписаната в БДС-EN1537- Инжекционни
почвени анкери процедура и е елемент на проекта (“Пробно натоварване на
анкерите” или “Изпитване на анкерите”). Монтажът и изпитването на всички
анкери трябва да бъдат контролирани и протоколирани на обекта. За наблюдение
на анкерите могат да бъдат поставени специални приспособления. Когато
конструкцията е чувствителна към промени в натоварването или движения на
земната основа, тези приспособления могат да бъдат използвани за наблюдение
на поведението по време на проектния живот на конструкцията. На фиг. 7-1 е
показана принципна схема на изпитване на анкери.

Фиг. 7-1. Изпитване за приемане на инжекционен анкер
В БДС-EN1537 са дадени три примерни метода на изпитване, които са
приложими за всеки вид изпитване. Тези методи, всеки един популярен в отделна
европейска държава, са:
a) Метод за изпитване 1 (Германия): Анкерът се натоварва стъпаловидно в един
или повече цикли от началното до изпитвателното натоварване. За всеки цикъл
се измерва преместването на главата на анкера при максималното константно
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натоварване за даден период от време (фиг. 7-2 а);
б) Метод за изпитване 2 (Великобритания): Анкерът се натоварва стъпаловидно
в нарастващи цикли от началното до изпитвателното натоварване или до
разрушаване. За всеки цикъл се измерва загубата на натоварване в главата на
анкера при максималното натоварване за даден период от време (фиг. 7-2 б);
в) Метод за изпитване 3 (Франция): Анкерът се натоварва стъпаловидно от
началното до максималното натоварване. Преместванията на главата на анкера
се измерват за всяко стъпало на натоварване при постоянно натоварване (фиг. 72 в).
Метод 1 и 3 се използват за определяне на максималната сила срещу
изтръгване на анкера, докато метод 2 мери загубата в натоварването на
перманентни анкери, с което се определя натоварването върху анкерираното
съоръжение.
По време на всички изпитвания товарът трябва да бъде прилаган и
освобождаван плавно, така че анкерът да не е подложен на никакви удари или
динамични натоварвания.
Напрягащата сила P0 трябва да се определи така, че анкерното натоварване
по време на проектния живот на конструкцията да остава под границата:
P0 ≤ 0,65.Ptk ,
където Ptk е характеристичната разрушаваща сила на анкерната армировка
и напрягащата сила трябва да бъде.
a.

б.

в.

Фиг. 7-2. Схема на натоварване: (а) метод за изпитване 1; (б) метод за
изпитване 2; (в) метод за изпитване 3 (EN1537)
При изпитване за проучване анкерът трябва да бъде натоварен до
разрушаване (Ra) или до изпитвателно натоварване (Pp). То трябва да бъде
ограничено до по-малкото от 0,80 Ptk или 0,95 Pt0,1k .
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При изпитване за годност изпитвателното натоварване, необходимо за
работещ анкер, трябва да бъде по-голямото от:
Pp ≥ 1,25.P0 или Pp ≥ Rd .
Натоварването в армировката не трябва да превишава 0,95.Pt0,1k .
При изпитване за приемане (по метод 1 и 2) анкерът трябва да бъде
натоварен до изпитвателно натоварване (Pp) с най-малко три цикъла с
приблизително еднакво нарастване. След това анкерът се разтоварва до
началното натоварване Pa и отново се натоварва до разрушително натоварване
(P0). Изпитвателното натоварване трябва да бъде най-малко 1,25P0 ,но не поголямо от 0,9.Pt0,1k.
При изпитване за приемане (по метод 3) Анкерът трябва да бъде натоварен
в най-малко четири стъпала от началното натоварване Pa до изпитвателното
натоварване Pp от 1,25 P0 или Rd . След това изпитвателното натоварване се
задържа постоянно за най-малко 15 min.

Фиг. 7-3. Изпитване за приемане на инжекционен анкер
По време на изпитването за определяне на пълзенето, точността на
измерване на преместването трябва да бъде до 0,05 mm. Уредите за измерване на
преместването от пълзене трябва да бъдат с точност до 0,01 mm. Измерването
на натоварването в анкерите трябва да се извършва с измервателни устройства с
точност 2 % от максималното приложено натоварване по време на всяко
изпитване. Всяко измервателно устройство, използвано за изпитване на загубата
на натоварването, трябва да бъде в състояние да анализира товари до 0,5 % от
изпитвателното натоварване. Началното натоварване Pa, от което е прието да
започва измерването, обикновено е около 10 % от изпитвателното натоварване.
При изпитване на почвени гвоздеи се спазват правилата дадени в табл. 7-1.
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Табл. 7-1. Изпитване на почвени гвоздеи по EN14490
Минимален брой на изпитванията
Вид на
Проектни
Тест за
Изпитване за приемане
изпитването изпитвания
пригодност
Брой почвени Брой почвени
гвоздеи на m2 гвоздеи на m2
от откоса > 1
от откоса ≤ 1
2
на 1,5 m
на 1,5 m2
Геотехническа По избор
По избор
По избор
По избор
категория 1
Геотехническа По избор
При липса на За откоси с За
брой
категория 2
данни
за площ:
гвоздеи:
2
конкретните
≤ 1000 m – 5 ≤ 200 бр. – 3
почвени
опита;
опита;
2
разновидности, се > 1000 m – 1 > 200 бр. –
изпитват поне 3 опит за всеки изпитват
се
2
почвени гвоздея и 400 m ;
1,5%
от
минимум 1 за
гвоздеите;
всеки почвен вид и минимум 1
опит за почвен и минимум 1
вид и етап на опит за почвен
изкопаване
вид и етап на
изкопаване
Геотехническа По избор
категория 3

Минимум
6
почвени гвоздея и
минимум 2 за
всеки почвен вид

За откоси с
площ:
≤ 1000 m2 – 5
опита;
> 1000 m2 – 1
опит за всеки
200 m2;

За
брой
гвоздеи:
≤ 200 бр. – 5
опита;
> 200 бр. –
изпитват
се
2,5%
от
гвоздеите;

и минимум 1
опит за почвен и минимум 1
вид и етап на опит за почвен
изкопаване
вид и етап на
изкопаване

Числен пример за изпитване на анкер по Метод 3
Да се извърши изпитване за годност на инжекционен анкер с пробно
натоварване Pp = 1,25P0, където P0 = 180 kN.
Съгласно методиката в БДС-EN1537 стъпалата на натоварване и
минимални периоди за наблюдение при изпитвания за годност на анкери по
метод за изпитване 3 са показани в табл. 7-2 в проценти и в табл. 7-3 в абсолютни
стойности.
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Pp = 1,25.P0 = 1,25.180 = 225 kN.
Табл. 7-2. Стъпалата на натоварване в проценти и минимални периоди за
наблюдение при изпитвания за годност на анкери по метод за изпитване 3
Нарастване на натоварването в % от Pp за експлоатационни анкери
Нач.товар Стъпало 1

Стъпало 2

Стъпало 3

Стъпало 4

Стъпало 5

Стъпало 6

10

25

40

55

70

85

100

% от Pp

0

30

30

30

30

30

30

Време, min

Табл. 7-3. Стъпалата на натоварване в kN и минимални периоди за
наблюдение при изпитвания за годност на анкери по метод за изпитване 3
Нарастване на натоварването в kN
Нач.товар

Стъпало 1

Стъпало 2

Стъпало 3

Стъпало 4

Стъпало 5

Стъпало 6

22,5

56,25

90

123,75

157,5

191,25

225

Pp [kN]

0

30

30

30

30

30

30

Време,
min

Табл. 7-4. Резултати от изпитването
Цикъл No.

Сила
Pp
kN

Преместване на
главата

Време
h.min

[mm]

1
1
1

22,50
56,25
90,00

0,11
0,34
0,42

30
60
90

1
1

123,75
157,50

0,67
0,73

120
150

1
1

191,25
225,00

0,82
0,89

180
210

Дадените в Табл. 7-4 резултати от изпитването показват, че анкерът е в
състояние да поеме изпитвателното натоварване, като пълзенето ks е в границата
от 2 mm. На фиг. 7-4. са показани резултатите в графичен вид.
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%

kN

100 (225,00)
30min

85 (191,25)
30min

70 (157,50)
30min

55 (123,75)
30min

40 (90,00)
30min

25 (56,25)
30min

10 (22,50)
t [min]

Фиг. 7-4. Резултат от изпитване за годност на анкера по метод за
изпитване 3
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ГЛАВА 8. АНКЕРИ В СЕИЗМИЧНИ УСЛОВИЯ.
Две са насоките на изследване свързани с проектирането на анкери в
сеизмични условия. От една страна е важно да се знае как се променя носещата
способност на анкера по време на земетръс. От друга страна се търсят
допълнителните сили, които натоварват анкера в следствие на сеизмичното
въздействие. Тези два аспекта ще бъдат изследвани в настоящата глава.
Носеща способност на анкери в сеизмични условия
Проблемът с определяне на носещата способност на анкери по време на
земетръс не е решен в световен мащаб. В специлизираната литература
съществуват някои насоки за отразяване на сеизмичността. Едно възможно
решение е използването на руските строителни норми СНиП 2.02.03-85 [34] за
проектиране на пилотни фундаменти в сеизмични условия. Там се въвеждат
корекционни коефициенти, с които се умножава околното триене и върхово
съпротивление. При анкери върхово съпротивление липсва, но принципът на
околното триене е аналогичен, поради което е възможно при определяне на
носещата способност на анкери в сеизмични условия е да се коригира получената
носеща способност с коефициента за редукция на околното триене при пилоти
(табл. 8-1).
Табл. 8-1. Корекционни коефициенти γeq2 за намаляване на околното триене, при
определяне на носещата способност на пилоти в сеизмични условия [34].
Степен на
сеизмичност
по МШК
VII
VIII
IX

Пясъци, плъни до
средноплътни

Глинести почви с
показател на
консистенция Ic
Малколажни водонаситени Ic≤0,25 0,25<Ic≤ Ic>1,00
до влажни
1,00
0,95
0,90
0,95
0,85
0,75
0,85
0,80
0,90
0,80
0,70
0,75
0,70
0,85
0,70
0,60

През 2014 г. д-р инж. И. Марков заедно с автора разработват установка
(фиг.8-1) за мащабно изпитване (определяне на носещата способност) на анкери
в сеизмични условия на принципа на т. нар. “shake table”. Проведени са повече
от 150 анкерни изпитвания. Подробно резултатите и самата опитна постановка
са описани в [14, 44 и 45]. Определя се носещата способност на анкера по време
на динамично (сеизмично) въздействие.
Целта на изследванията е да се изследват параметри на поведението на
анкери както при статично, така при динамично натоварване и конкретно
коефициент на редукция на анкерната сила akg= Ra,dyn/Ra,st <1, където:
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Ra,st – сила в анкера преди упражняване на динамично въздействие;
Ra,dyn – сила в анкера след упражняване на динамично въздействие;

а.

б.
Фиг. 8-1 Постановка за мащабно изпитване (определяне на носещата
способност) на анкери в сеизмични условия [14]
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В резултат от проведения анализ е прието носещата способност за
несвързани материали (съгласно Markov&Totsev) да се намали както следва:
 при ускорение 0,09g с 5% (akg=0,95);
 при ускорение 0,18g с 15% (akg=0,85);
 при ускорение 0,28g с 30% (akg=0,70).
Определяне на свободната дължина
Съгласно Еврокод 8 Част 5 при динамични условия свободната дължина на
анкера се завишава с израза
Le  Ls 1  1, 5. .S 

където:
Le е свободната дължина на анкера при динамични условия;
Ls – свободната дължина на анкера при статични условия;
S – почвен коефициент;
 = ag /g – сеизмичен коефициент.
Определяне на допълнителното натоварването от сеизмични сили при
укрепителни стени
При определяне на натоварването върху анкери в сеизмични условия
съществуват различни изчислителни схеми. Най- често анкери се използва при
укрепителни стени и при определяне на устойчивостта на откоси. В
специализираната литература съществуват редица методи, схеми и диаграми за
определяне на земния натиск в зависимост от коравината на стената, нивата и
броя на анкерните редове, вида на анкерите и т.н. Когато се разглежда
натоварването от земен натиск в сеизмични условия, повечето специалисти се
обединяват около решението предложено от Mononobe и Okabe. То е залегнало
и в БДС EN 1998-5 във вида:
E

1
 1  kv K AE H 2
2
,

където γ е обемно тегло на почвата; kh и kv са хоризонтална и вертикална
компонента на сеизмичния коефициент и KAE е обобщен коефициент на земен
натиск:
- ако β < (φd – θ ):
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K AE,a 

sin 2   ' d   

sin ' d  d  . sin ' d      

cos  . sin 2  . sin     d  1 
sin     d  . sin     



2

;

- ако β > φd – θ :
K AE,a 

sin 2      

cos  . sin 2  . sin     d



;

θ = arctg (kh /(1  kv);
kh  

S
r

kV  0,5  k H при a /a >0,6
vg g

kV  0,33  k H при a /a ≤0,6,
vg g

Допълнително съгласно БДС EN 1990 NA (Националното приложение към
Еврокод 0), частните коефициенти за въздействие при сеизмични изчислителни
ситуации се приемат равни на 1,0. Стойността на коефициента ψ2, за получаване
на квазипостоянната стойност на променливо въздействие, с който се редуцира
натоварването върху пътища от превозни средства се приемат съгласно таблица
NA.A1.1 и се изменя в границите 0,3-0,6.

Определяне на допълнителното натоварването от сеизмични сили при
изследване на устойчивост на откоси и свлачища
В последните години се обособяват три основни направления за
изследване на сеизмичната устойчивост на откоси:
 псевдостатичен анализ;
 анализ на перманентните премествания;
 динамичен анализ.
Псевдостатичния анализ (популярен още като квазистатичен) е залегнал в
редица нормативни документи като Норми за проектиране на пътища, БДС EN
1998-5 (Еврокод 8) и т.н. Идеята е земетръсното натоварване да се приложи като
квазистатична инерционна сила определена с помощта на сеизмични
кеофициенти. Решението може да се проведе по метода на КЦПП или
произволна плъзгателна повърхнина по т. нар. ламелни методи (Фелениус,
Бишоп, Спенсър, Ямбу, Моргестърн- Прайс и др.) или в среда от крайни
елементи с нарастващо квазистатично сеизмично натоварване до определяне на
до определяне на критичното сеизмично натоварване, при коефициент на
сигурност равен на единица. Съгласно Еврокод 8 изчислителните сеизмични
инерционни сили FH и FV , действащи върху почвената маса, при
псевдостатичния анализ, при изследване на устойчивостта се определят от:
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FH  0,5    S  W
FV  0,5  FH при a /a >0,6
vg g

FV  0,33  FH при a /a ≤0,6,
vg g

където α е отношението на изчислителното ускорение на земна основа тип
А към земното ускорение; avg е изчислителното ускорение на земната основа във
вертикално направление; ag е изчислителното ускорение на земна основа тип А;
S е почвения коефициент и W е теглото на хлъзгащата се маса.

Фиг. 8-3. Решение по МКЕ и по Newmark [75].
Анализът на перманентните премествания определят акумулираните в
почвата откоса премествания в рамките на сеизмичното въздействие, които се
сравняват с гранично допустимите (5-10 см). Методът (разработен от Newmark)
е представен подробно в [74 и 75]. Доколкото това решение, както и
динамичният анализ имат по- скоро изследователско характер те няма да бъдат
разглеждани подробно. На фиг. 8-3 е показано решение (плъзгателната
повърхнина) по перманентните премествания и по МКЕ. При динамичния
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анализ сеизмичното въздействие се задава чрез действителни акселерограми, в
специално разработени програмни продукти. Почвата се дефинира чрез сложни
конститутивни почвени модели, като оценката за устойчивостта се извършва в
зависимост от получените премествания на откоса.
Според Наредба 12 за проектиране на геозащитни строежи, сгради и
съоръжения в свлачищни райони [72] при проектиране на подпорни стени като
укрепителни конструкции, определянето на земния натиск се извършва съгласно
НППС за основно и особено съчетание на натоварванията, като инерционните
сеизмични сили при изследване на устойчивостта, се определят съгласно НППС,
която препраща към НППФ. Съгласно действащите до скоро и изброени по-горе
нормативни документи, при изследване на устойчивостта в земетръсни райони
се включват инерционните сили на почвения масив над възможната плъзгателна
повърхнина. При решаване по метода на КЦПП, моментът на инерционните сили
на почвения масив спрямо центъра на ротация се определят по формулата:
n

М П  RП  К C   Gi hi
i 1

,

където Kc e коефициентът на сеизмичност; RП е коефициентът на реагиране
на земната основа, който за свлачища се приема 0,4-0,5.
Допълнително при стоманобетонни подпорни стени, при сеизмични
въздействия, по посока на активния земен натиск (или свлачищния натиск) се
включват хоризонтални инерционни сили за самата стена Si [kN]:
Si  1,3RK c Qi

където коефициента на реагиране на стената RП=0,25.
Съгласно [72] в някои случаи сеизмичната компонента на свлачищния
натиск може да се определи по формулата:
ES  C  RП  К C  G ,

където коефициента на значимост C=0,75-1,50 в
зависимост от категорията на свлачището; RП е коефициентът на реагиране на
почвата и се приема 0,5.

Определяне на почвените параметри в сеизмични условия
Относно почвените параметри в сеизмични условия няма еднозначно
решение на проблема в световната литература. В [71] Илов показва, че от една
страна при несвързани почви ъгълът на вътрешно триене при динамично
въздействие намалява, от друга страна при бързо натоварване (каквото е
земетръсът) якостта на срязване нараства (фиг. 8-4). Следователно ефекта е
двупосочен.
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В българските Норми за проектиране на подпорни стени от 1986 г. е
записано, че Земният натиск при сеизмични въздействия се определя за
коригирани стойности на характеристиките на триене, като ъгълът на триене
стена-почва δ=0, ъгълът на вътрешно триене φ се намалява с ∆φ =20, 40 и 70
съответно за VII, VIII и IX степен на сеизмичност.

Фиг. 8-4. Диaграма τ=f(λ) при срязване на почви [71].
Редукцията на земния натиск съгласно НППС се определя чрез ъгъл на
вътрешно триене при сеизмични въздействия φc:
c    
  arctg (CRП K c ) ,

Към момента въпросът не е решен, поради което авторът препоръчва да се
работи с почвените параметри от статични товари или с малки корекции на
ъгълът на вътрешно триене в посока на сигурността.

Обобщение
Проблемът са натоварването и определянето на носещата способност на
анкери в сеизмични условия не е еднозначно решен. Представените тук методи
са практични инженерни решения. Някои интересни решения и тенденции в
проектирането на анкери в сеизмични условия могат да бъдат разгледани в [14,
69, 70, 74 и 75]. Използването на съвременни програмни продукти с
конститутивни почвени модели, базирани на МКЕ, със задаване на
действителното динамично въздействие е бъдещето в изследване на поведението
на анкери в сеизмични условия. Към момента едно подобно решение има по
скоро научно-изследователски характер.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Развитието на науката и практиката в последните десетилетия води до все
по-тясното специализиране на експертите. За 65 години от основаването на
Университета по архитектура, строителство и геодезия (първото висше
техническо училище в България) строителните инженерите се профилираха на
пътни инженери, хидроинженери, ВиК инженери, конструктори (строителни
инженери), геотехници, геодезисти и др. За един инженер- геотехник е трудно да
обхване мащабите на развитието на геотехниката като наука в последните
години. Проблемите се изследват все по- задълбочено и в детайли. Навлизат нови
материали, нови технологии, нови софтуерни продукти, нови теории. В същото
време проектирането и изпълнението на анкери намира все по-голямо
приложение в инженерната практика.
Настоящата книга е насочена към всички строителни инженери
интересуващи се от проблемите на почвените анкери. Целта на автора бе в
синтезиран вид да се представи развитието и налагането на анкерите като
конструктивен елемент с огромни възможности и приложение. Тук бяха
разгледани проблемите от гледна точка на практикуващия инженер. В търсене
на конкретни отговори на въпроси свързани с носимоспособността на анкерите,
определяне на свободната дължина, с антикорозионната защита и т.н., беше
представено развитието на приложната наука към момента. В някои случай това
доведе до несигурност (както в примера за определяне на носещата способност
на почвен анкер в глава 4, където разликите при използване на различните
методи са много големи), но това е моментното състояние на световното
познание по проблема. Нормите, като например Еврокод 7, дават възможност на
проектантът сам да избере кой метод да използва.
В своето обучение и практика авторът е имал възможност да се учи и работи
от и с водещи специалисти от световната и българска геотехническа общност, на
които изказва специални благодарности.

София, 2019 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А: АНКЕРИ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Табл. А-1. Механични свойства и характеристики на плътни прътови
анкери на фирма Ischebeck [22].
Параметри Дим. 20
Диаметър
mm
20
Допустимо
kN
173
натоварване
Граница на
kN
157
провлачване

25
25
270

28
28
339

32 40
50
63
75
32 40
50
63
75
442 691 1080 2217 3000

246

308

402 628

981

1758 2130

Табл. А-2. Механични свойства и характеристики на плътни прътови
анкери на фирма Dywidag – Y1050H, B500B и S670/800 [23]
B500B
Параметри Дим. Y1050H Y1050H Y1050H Y1050H Y1050H B500B
Диаметър
mm
26.5
32
36
40
47
32
40
Допустимо
kN
580
845
1070
1320
1820
442
691
натоварване
Граница на
kN
525
804
1018
1257
1735
402
628
провлачване
B500B
S670/800 S670/800 S670/800 S670/800 S670/800
Параметри Дим. B500B
Диаметър
50
63.5
18
22
25
28
30
mm
Допустимо
1080
2217
204
304
393
493
565
kN
натоварване
Граница на
982
1758
170
255
329
413
474
kN
провлачване
Параметри Дим. S670/800 S670/800 S670/800 S670/800 S670/800
Диаметър
35
43
57.5
63.5
75
mm
Допустимо
770
1162
2077
2534
3534
kN
натоварване
Граница на
kN
645
973
1740
2122
2960
провлачване
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Табл. А-3. Характеристики на прътови анкери тип IBO на фирма Gonar
отговарящи на ISO 102008 и ISO 1720 [21]
Параметри Дим. R25N R32L R32N R32S R38 R51 T76N T76S T103N T103S
Външ.диам. mm
25
32
32
32
38
51
76
76
103
103
Вътр. Диам. mm
14
22
18.5
15
19
33
51
45
75
53
Допустимо
kN
200
220
280
360 500 800 1600 1900 2380
3550
натоварване
Граница на
kN
150
180
230
280 400 630 1200 1500 1900
2680
провлачване

Табл. А-4. Характеристики на част от прътови анкери тип IBO на фирма
Dywidag [23]
Параметри
Площ на
напр. сеч.
Допустимо
натоварване
Граница на
провлачване

Дим. R32- R32- R32- R32- R32- R32- R38- R38- R38- R51- R51210 250 280 320 360 400 420 500 550 550 660
2
mm
340 370 410 470 510 560 660 750 800 890 970
kN

210

250

280

320

360

400

420

750

800

890

970

kN

160

190

220

250

280

330

350

400

450

450

540

Табл. А-5. Характеристики на прътови анкери и микропилоти тип IBO на
фирма Ischebeck [22]
Параметри

Дим.

Външ.диам.
Вътр. Диам.
Допустимо
натоварване
Граница на
провлачване
Параметри
Външ.диам.
Вътр. Диам.
Допустимо
натоварване
Граница на
провлачване

mm
mm
kN

TITAN
30/16
30
16
245

TITAN
30/11
30
11
320

TITAN
40/20
40
20
540

TITAN
40/16
40
16
660

TITAN
52/26
52
26
925

TITAN
73/56
73
56
1035

TITAN
73/53
73
53
1160

kN

190

260

425

525

730

830

970

Дим.
mm
mm
kN

TITAN
73/45
73
45
1575

TITAN
73/35
73
35
1865

TITAN
103/78
103
78
2270

TITAN
103/51
103
51
3660

TITAN
103/43
103
43
4155

TITAN
127/103
127
103
2320

kN

1270

1430

1800

2670

3398
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Табл. А-6. Характеристики на прътови анкери тип IBO модел Standard
на фирма AR.CO. S.r.l. [32]
Параметри Дим.
R32
R38
R51
R76
Външ.диам. mm
32
32
32
38
38 51 51 76
76
76
76
Дебелина
mm
4.5
5.6
7.2
7.1 8.2 7.1 9.4 6.3 8.0 10.0 12.5
Допустимо
kN
250 300 400 440 600 620 800 850 1100 1300 1600
натоварване
Граница на
kN
210 240 320 360 450 500 630 680 850 1050 1300
провлачване
Параметри Дим.
R90
R114
Външ.диам. mm
90
90
114 114
Дебелина
mm
8.0 10.0 8.0 10.0
Допустимо
kN 1250 1550 1650 2050
натоварване
Граница на kN
1000 1250 1350 1650
провлачване

Табл. А-7. Характеристики на прътови анкери тип IBO модел Termic на
фирма AR.CO. S.r.l. [32]
Параметри
Външ.диам.
Дебелина
Допустимо
натоварване
Граница на
провлачване
Параметри
Външ.диам.
Дебелина
Допустимо
натоварване
Граница на
провлачване

Дим.
mm
mm
kN
kN

32
4.5
380

R32
32
5.2
450

32
7.2
580

R38
R51
R76
38
38 38
51
51
76
76 76
5.2 7.1 8.2 7.1
9.4
6.3
8.0 10.0
580 700 820 1000 1200 1400 1800 2200

325

380

460

480

Дим.
R92
R114
mm
90
90
114 114
mm
8.0 10.0 8.0 10.0
kN 2100 2500 2800 3450
kN

1600 2000 2100 2700

600 650

800

1000 1100 1400 1700
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Табл. А-8. Високоякостни въжета [10]
Брой
струни

Площ на напречно
сечение
(Aps)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
28
30
31
32
37
55
61

140 mm²
280 mm²
420 mm²
560 mm²
700 mm²
840 mm²
980 mm²
1120 mm²
1260 mm²
1400 mm²
1540 mm²
1680 mm²
1820 mm²
1960 mm²
2100 mm²
2240 mm²
2380 mm²
2520 mm²
2660 mm²
2800 mm²
2940 mm²
3080 mm²
3220 mm²
3360 mm²
3500 mm²
3640 mm²
3780 mm²
3920 mm²
4060 mm²
4200 mm²
4340 mm²
4480 mm²
5180 mm²
7700 mm²
8540 mm²

Максимално
натоварване
(fpu*Aps)
261 kN
522 kN
783 kN
1044 kN
1305 kN
1566 kN
1827 kN
2088 kN
2349 kN
2610 kN
2871 kN
3132 kN
3393 kN
3654 kN
3915 kN
4176 kN
4437 kN
4698 kN
4959 kN
5220 kN
5481 kN
5742 kN
6003 kN
6264 kN
6525 kN
6786 kN
7047 kN
7308 kN
7569 kN
7820 kN
8091 kN
8352 kN
9657 kN
14337 kN
15901 kN

Граница на
провлачване
(0,8*fpu*Aps)
209 kN
418 kN
627 kN
836 kN
1045 kN
1254 kN
1463 kN
1672 kN
1881 kN
2090 kN
2299 kN
2508 kN
2717 kN
2926 kN
3135 kN
3344 kN
3553 kN
3762 kN
3971 kN
4180 kN
4389 kN
4598 kN
4807 kN
5016 kN
5225 kN
5434 kN
5643 kN
5852 kN
6061 kN
6270 kN
6479 kN
6688 kN
7733 kN
11468 kN
12722 kN

Максимално
проектно
натоварване
(0,6*fpu*Aps)
157 kN
314 kN
471 kN
628 kN
785 kN
942 kN
1099 kN
1256 kN
1413 kN
1570 kN
1727 kN
1884 kN
2041 kN
2198 kN
2355 kN
2515 kN
2669 kN
2826 kN
2983 kN
3140 kN
3297 kN
3454 kN
3611 kN
3768 kN
3925 kN
4082 kN
4239 kN
4396 kN
4553 kN
4712 kN
4867 kN
5024 kN
5809 kN
8603 kN
9541 kN
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Табл. А-9. Високоякостни въжета [23], 140mm², O15.3mm (0.6’’)
Брой
струни
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Площ на напр.
сеч.
A [mm²]
140
280
420
560
700
840
980
1120
1260
1400
1540
1680
1820
1960
2100
2240
2380
2520
2660
2800
2940
3080

Y1770 Standart
Граница на
Гранично
провлачване натоварване
Fp0.1k [kN]
Fpk [kN]
218
248
437
496
655
743
874
991
1092
1239
1310
1487
1529
1735
1747
1982
1966
2230
2184
2478
2402
2726
2621
2974
2839
3221
3058
3469
3276
3717
3494
3965
3713
4213
3931
4460
4150
4708
4368
4956
4586
5204
4805
5452

Y1860 High Grade
Граница на
Гранично
провлачване
натоварване
Fp0.1k [kN]
Fpk [kN]
230
260
459
521
689
781
918
1042
1148
1302
1378
1562
1607
1823
1837
2083
2066
2344
2296
2604
2526
2864
2755
3125
2985
3385
3214
3646
3444
3906
3674
4168
3903
4427
4133
4687
4362
4948
4592
5208
4822
5468
5051
5729

Табл. А-10. Високоякостни въжета [23], 150mm², O15.7mm (0.62’’)
Брой
струни
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Площ на
напр. сеч.
A [mm²]
150
300
450
600
750
900
1050
1200
1350

Y1770 Standart
Граница на
Гранично
провлачване
натоварване
Fp0.1k [kN]
Fpk [kN]
234
266
468
531
702
797
963
1062
1170
1328
1404
1593
1638
1859
1872
2124
2106
2390

Y1860 High Grade
Граница на
Гранично
провлачване
натоварване
Fp0.1k [kN]
Fpk [kN]
246
279
492
558
738
837
984
1116
1230
1395
1476
1674
1722
1953
1968
2232
2214
2511
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

1500
1650
1800
1950
2100
2250
2400
2550
2700
2850
3000
3150
3300

2340
2574
2808
3042
3276
3510
3744
3978
4212
4446
4680
4914
5148

2655
2921
3186
3452
3717
3983
4248
4514
4779
5045
5310
5576
5841

2460
2706
2952
3198
3444
3690
3936
4182
4428
4674
4920
5166
5412

2790
3069
3348
3627
3906
4185
4464
4743
5022
5301
5580
5859
6138
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б: АНТИКОРОЗИОННА ЗАЩИТА
Табл. Б-1. Примери на антикорозионни системи за защита на временни
анкери [30].
Елементи
4. Дължина на
закотвяне на
анкерната армировка

Антикорозионна защита

Всички поставени анкерни армировки трябва да имат
най-малко 10 mm циментово покритие до стената на
сондажа. При наличие на агресивни почвени условия, се
препоръчва използването на защита като например
единична
гофрирана
тръба
около
армировката
(армировките).
5. Свободна дължина на
Защитната система трябва да има малко триене и
анкерната армировка да позволява движението на анкера в сондажа. Това може
да се постигне чрез предвиждането на един от следните
компоненти:
a) пластмасова обвивка, около всяка армировка
поотделно, с край, защитен срещу достъп на вода;
b) пластмасова обвивка, около всяка армировка
поотделно, изцяло запълнена с разтвор за антикорозионна
защита;
c) пластмасов или стоманен кожух, общ за всички
армировки, с край, защитен срещу достъпа на вода;
d) пластмасов или стоманен кожух или тръба, изцяло
запълнени със смес за антикорозионна защита;
b) и d) са подходящи за очаквана кратковременна
употреба или в агресивни условия.
6. Преход между
Обвивката на свободната дължина или тръбата
анкерната глава и
могат да бъдат прикрепени към носещата плоча/анкерна
свободната
глава. Към носещата плоча могат също да бъде заварена,
дължина(вътрешната респективно директно свързана стоманена втулка или
анкерна глава)
пластмасова тръба. Тя трябва да покрие свободната
дължина на обвивката или тръбата и при очаквана
кратковременна употреба следва да бъде запълнена с
антикорозионна смес, цимент или синтетична смола, която
се съдържа в по-ниския край.
4. Анкерна глава
Когато анкерната глава е достъпна за проверка и е
възможно повторно нанасяне на замазка, се допуска
следната антикорозионна защита:
a) нанасяне на не-течна антикорозионна защитна смес или
b) комбинация от антикорозионна защитна смес и лента,
импрегнирана с антикорозионна смес.
Когато анкерната глава не е достъпна, следва да се
сложи метална или пластмасова капачка и да се напълни с
антикорозионна смес за продължителна употреба.
Когато са налице агресивни условия, металната или
пластмасовата капачка трябва да бъде запълнена с
антикорозионна смес.
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Табл. Б-2. Примери на антикорозионни системи за защита на постоянни
анкери [30].
Елементи
7. Проверка на
предвидената
защита

8. Обвивки,
прилагани на
място

9. Дължина на
закотвяне на
анкерната
армировка

Антикорозионна защита
a) Всички антикорозионни обвивки се подлагат на
изпитвания, за да се провери годността на системата.
Резултатите от всички изпитвания следва да бъдат
документирани;
б) Техническият представител на клиента извършва
техническата оценка на резултатите от изпитванията на
антикорозионната защитна система с цел да се провери дали
защитата на всяка обвивка в системата е постигната. Следва
да се отчете, че в някои системи непрекъснатостта на
вътрешната обвивка зависи от непрекъснатостта на
външната обвивка.
в) Когато е предвидена една обвивка по дължината на
анкерната армировка, непрекъснатостта и може да бъде
проверена чрез полево изпитване, например изпитване с
електрическо съпротивление.
а) една пластмасова тръба
б) две пластмасови тръби
в) циментов разтвор отвътре и пластмасова или стоманена
тръба отвън;
г) циментов разтвор отвътре и пластмасова тръба отвън;
д) стоманена тръба и циментов разтвор отвън.
Антикорозионната обвивка може да се състои от един
от следните варианти:
а) единична оребрена пластмасова тръба, която
съдържа анкерната армировка(и) и циментов разтвор;
б) две концентрични оребрени пластмасови тръби,
които съдържат анкерната армировка(и) и са
изцяло
инжектирани (с цимент или смола) във вътрешността и
между тръбите преди поставянето.
в) единична оребрена пластмасова тръба, която
съдържа анкерен прът или пръти, и е инжектирана с циментов
разтвор. Осигурява се покритие от най-малко 5 mm между
тръбата и пръта. Анкерните пръти имат непрекъсната
наребрена външна повърхност. При експлоатационно
натоварване широчината на пукнатините на циментовия
разтвор между тръбата и армировката не трябва да е поголяма от 0,1 mm;
г) единична стоманена или оребрена пластмасова
тръба-маншет с дебелина не по-малка от 3 mm, с циментово
покритие с дебелина най-малко 20 mm. Циментовият разтвор
се инжектира под налягане не по-малко от 500 kPa на
интервали по дължина на тръбата-маншет не по-големи от 1
m. Предвижда се покритие от най-малко 5 mm между тръбата
и анкерната армировка При експлоатационно натоварване
широчината на пукнатините на циментовия разтвор не трябва
да е по-голяма от 0,1 mm;
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д) единична оребрена стоманена тръба (напорна тръба)
плътно обгръщаща гресирана анкерна армировка. Тръбата и
пластмасовата капачка в долния край на анкерирането трябва
да са защитени с циментов разтвор с дебелина не по-малко от
10 mm. При експлоатационно натоварване широчината на
пукнатините на циментовия разтвор не трябва да е по-голяма
от 0,1 mm.
10. Свободна
Антикорозионната система позволява свободното
дължина
на движение на анкерната армировка в сондажа. Това може да
анкерната
бъде постигнато по един от следните няколко начина:
армировка
а) пластмасова обвивка на всяка отделна анкерна
армировка, запълнена изцяло с пластична антикорозионна смес
в комбинация с А, B, C и D по-долу;
б) пластмасова обвивка на всяка отделна анкерна
армировка, запълнена изцяло с циментов разтвор в комбинация
с А и B по-долу;
в) обща пластмасова обвивка за сноп анкерни армировки,
запълнена изцяло с циментов разтвор в комбинация с B.
A) обща пластмасова обвивка или тръба, запълнена с
пластична антикорозионна смес;
B) обща пластмасова обвивка или тръба с уплътнени
краища срещу проникване на вода;
C) обща пластмасова обвивка или тръба, запълнена с
циментов разтвор;
D) обща стоманена тръба, запълнена с гъст циментов
разтвор.
Използват се смазка или безконтактно захващане в
единичните или в общите обвивки, за да се осигури свободното
движение на анкерната армировка по време на напрягане.
11. Преход
между
Обмазанa, циментиранa или залятa стоманена муфа
анкерната глава и (цилиндър) или усилена пластмасова тръба се заварява, или се
свободната
свързва директно за анкерната глава. Тя се свързва директно с
дължина
обвивката на свободната дължина и се запълва с
антикорозионна смес, цимент или синтетична смола.
12. Анкерна глава
Обмазана и/или горещо поцинкована стоманена капачка
с дебелина най-малко 3 mm или корава пластмасова капачка с
дебелина най-малко 5 mm се свързва с носещата плоча. Ако е
подвижна, се запълва с пластична антикорозионна смес и се
уплътнява с уплътнител. Ако е не подвижна, може да се
запълни с цимент или синтетична смола.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В: СНИМКИ НА АНКЕРИ И АНКЕРИРАЩИ СИСТЕМИ

Сн. 1 Aнкери, заедно с отвори за
Сн. 2 Укрепване на откоса на
направа на допълнителни анкери, които АМ Люлин, България [архив на
да се използват при необходимост фирма Екогео‘92].
проект на Prof. Brandl [31].
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Сн. 3 Укрепване на строителен
Сн. 4 Изпитване на почвени
изкоп в гр. София [архив на фирма гвоздеи в гр. Балчик [архив на фирма
Екогео‘92].
Екогео‘92].

Сн. 5 Направа на анкери за укрепване на археологически разкопки [архив
на фирма Екогео‘92].

131

ПОЧВЕНИ АНКЕРИ

Сн. 6 Укрепване на изкоп с мрежа, торкрет и анкери [архив на фирма
Екогео‘92].

Сн. 7 Направа на анкери за укрепване на строителен изкоп [архив на фирма
Екогео‘92].
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Сн. 7 Аварирал анкериран строителен изкоп в София. Предвидената по проект
дъчена обвивка не е изпълнена, в резултат от което земните маси “изтичат”
между пилотите и компрометират обединителната греда с анкерите от първи
ред.

Сн. 8 Строителния изкоп от сн. 7 след отстраняване на аварията и направа на
дъсчената обвивка.
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Сн. 9 и 10 Алтернативни на анкерите решения с подкоси и контрапилоти и с
разпонки, които се налагат поради невъзможността, в много случаи, да се вземе
разрешение за изпълнение на анкер. Това е сериозен проблем и съществен
недостатък на нормативната база в България [архив на фирма Екогео‘92].

Сн. 11 Аварирал строителен изкоп в София, поради неизпълнение на
предвиденото по проект хоризонтално укрепване (анкери или подкоси).
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Сн. 12 Укрепване на свлачище с
пилотноанкерна
укрепителна
конструкция в гр. Асеновград [архив на
фирма Екогео‘92].

Сн. 13 Изпитване на анкери, част
от укрепването на свлачище с
пилотно- анкерна укрепителна
конструкция в гр. Габрово [архив
на фирма Екогео‘92].

Сн. 14 Пилотно укрепване с отвори за направа на анкери [архив на фирма
Бауер България].
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Сн. 15 Укрепване с анкери [архив на фирма Бауер България].

Сн. 16 Анкерна глава [архив на фирма Бауер България].
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Сн. 17 Изпълнение на анкери [архив на фирма Бауер България].
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Сн. 18 Армиран изкоп с почвени гвоздеи [архив на фирма Екогео‘92].

Сн. 19 Напрягане на анкери [архив на фирма Бауер България].
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г: СПРАВКА НА НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ ЗА
АНКЕРИ.

- EN 1537: “Execution of special geotechnical works - Ground anchors”
- pr EN14490
- EN 14199
- AICAP Recommendations: “Ancoraggi nei terreni e nelle rocce” (Italy)
- PTI Recommendations for prestressed Rock and Soil Anchors (USA)
- U.S. Departement of Transportational, Federal highway administration
(FHWA)
- British Standard Code of Practice for Ground Anchorages
- BS 8081: (Great Britain)
- BS 8006: Code of practice for strengthened/reinnforced soils and other fills
- Recommandations Eyrolles Tirants d' Ancrage T.A. 95 (France)
- SIA 267:2003 Géotechnique (Switzerland).
- DIN 4125 Verpressanker, Kurzzeitanker und Daueranker (Germany)
- DIN 21521 Gebirgsanker fuer den Bergbau und den Tunnelbau (Germany)
- СНиП 2.02.03-85
- Наредба № 12 от 3.07 2001 г. за проектиране на геозащитни строежи,
сгради и съоръжения в свлачищни райони
- НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 28 август 2018 г. за проектиране на пътища
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