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4. Геотехнически проблеми, свързани с изграждането на
подземни съоръжения по открит начин.
4.1. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ГЕОТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРОУЧВАНИЯ
4.1.1. Значение на геотехническите проучвания при проектирането ,
строителството и експлоатацията на подземните транспортни
съоръжения.
При проектирането, строителството и експлоатацията на подземните
транспортни съоръжения (ПТС) са необходими данни за средата, в която те ще
взаимодействат, а именно:
 Топографски условия;
 Планировка и застрояване на района;
 Разположение на надземни и подземни изкуствени съоръжения и
комуникации;
 Геоложки особености на почвения масив;
 Разположение и режим на подземните води;
 Климатически условия и други.
Изясняването на тези условия са задача на инженерните проучвания, които
са част от общия процес „проучване-проектиране-строителство”.
Въз основа на резултатите от инженерните проучвания, се определя
техническата възмойност за строителството на ПТС, определянето на оптимален
вариант на обемно-планировъчните и конструктивни решения, определянето на
натоварването на носещата конструкция, уточняването на изчислителната схема и
изготвянето на работен проект. Данните от инженерните проучвания могат да се
използват също за прогнозиране на възмойните изменения на околната градска
среда във връзка със строителството и експлоатацията на ПТС.
Инженерните проучвания се извършват на базата на работна програма във
всички стадии на проектиране и строителство на ПТС, а в някои случаи и по
време на експлоатацията. Проучванията в градски условия са свързани с някои
трудности поради наличието на сгради, суоръжения, интензивно движение на
градския транспорт и пешеходци.
Проучванията необходими за проектиране и строителство на ПТС вклщчват
и инженерногеоложките проучвания и изследвания, и инженерногеодезическите
работи.
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За осигуряване на проектирането и строителството на ПТС е необходимо
добре да се познават инженерногеоложките условия. При недостатъчно
изясняване на тези условия, може да се достигне до значително усложняване на
строителните работи, удължаване на срока и завишаване на стойността на
строителство.
Освен
това
допуснатите
грешки
в
оценката
на
инженерногеоложките условия може да доведе до неприятни последствия на
състоянието на околната градска среда като например нарушаване устойчивостта
на почвения масив, слягане на терена, деформиране на разположените в близост
сгради и съоръжения.
ПТС са изградени в почвените масиви, поради което те създават основните
товари, действащи върху техните носещи конструкции. Поради това е необходимо
да се отчетат всички геотехнически фактори, които определят конкретните
условия. Сред многото фактори следва да се отбележат следните:
- свойствата на почвите в отделните пластове и тяхното залягане;
- режим и физико-химични свойства на подземните води;
- наличност на физико-геоложки и инженерногеоложки явления и процеси;
- режим и свойства на подземните газове.
Свойствата на почвата диктуват технологията на подземните строителни
работи, начина на изкопаването и натоварването на почвата, типа на временното
укрепяване. Физико-механичните показатели на почвата са необходими за
определяне големината на натоварването на подземните конструкции, при избора
на изчислителната схема на подземните съоръжения, при установяване на
временното укрепване и др. Известните свойства на почвата са още недостатъчни
за проектирането на ПТС. Едни и същи почви с подобни свойства могат да залягат
различно по трасето на ПТС.
Обикновено се стремим да разположим ПТС в един и същ пласт почва,
койко е устойчив и неводонаситен. Разполагането му на границата на два
различни по свойства почвени пласта е съпроводено с неравномерно натоварване
на конструкцията във връзка с възможността за плъзгане на единия пласт спрямо
другия (особено при наличието на глинести прослойки между пластовете), приток
на подземни води и т.н.
Инженерногеоложката ситуация не може да бъде пълна без познаването на
хидрогеоложките условия:
дълбочина на подземните води;
режим;
физико-химични свойства на подземните води.
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Направата на изкопите на ПТС нарушава режима на подземните води, което
води до увеличаване на скоростта на филтрация и активиране на физикохимичната дейност на водата.
В процеса на изкопаване на почвата (проходката) във водонаситени
пластове се получава приток на вода в изработката (ямата), което изисква
специални мерки по изчерпване на водата, водопонижение на водното ниво,
химическо заздравяване, направата на предпазни екрани или в някои случаи
замразяване на почвата. Почвените води натоварват конструкцията с
хидростатичен натиск, създават опастност от изплуване на ПТС, нарушават
устойчивостта на почвения масив за сметка на размекването на свързаните и
втечняване на несвързаните почви.
При проектиране и строителство на ПТС трябва да се отчита
геодинамичното състояние на градската територия. Геодинамичното състояние се
характеризира с неблагоприятни физико-геоложки явления (ерозия, абразия,
изветряване, суфозия, заблатявания, гравитационни процеси – срутища, сипеи,
свлачища). Наред с физико-геоложките трябва да се вземат под внимание
инженерно-геоложките процеси и явления по време на строителството свързани с
близките надземни и подземни съоръжения.
Преди всичко е необходимо да се отчетат процесите и явленията
предизвикани от изменението на напрегнатото състояние на почвения масив под
действието на статическите и динамически товари вследствие строителството на
улици, сгради, изкуствени съоръжения, скрити котловани, подземни изработки, а
също така и често срещаните в градски условия процеси и явления свързани с
повдигане или понижаване на нивото на подземните води. Повдигането на нивото
на подземните води може да предизвика по-голямо хидростатично налягане,
промяна на температурния режим на ПТС, набъбване на почвата и др.
Понижаването на нивото на подземните води вследствие експлоатацията на
водоносните хоризонти, строителството на дренажни системи, провеждането на
изкуствено водопонижение води до увеличаване на теглото на съоръжението и
геоложкия товар, уплътняване на почвените пластове и т.н. Уплътняването и
разуплътняването на почвата, прави склоновете и откосите неустойчиви, което е
съпроводено с движение и деформации на почвения масив и терена, нарушаване
устойчивостта на земната основа на съседните сгради и съоръжения.
При разположение на ПТС в газоносни почви, трябва да се вземат
специални мерки за предотвратяване на взривове и пожари, а също така да се
изключи вредното влияние на газовете върху хората (натравяне) и строителните
материали. За това е необходимо да се установи вида на подземните газове,
местонахождението им, техния изход и дебит.
При проектирането на ПТС е необходимо да се знаят климатическите
условия за дадения градски район. Те оказват непосредствено влияние върху
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избора на системата и определяне на параметрите на изкуствената вентилация на
ПТС, освежаването на входни и изходни участъци, системата на водоотвеждане,
начина на затопляне на проходящите части.
4.1.2. Изисквания към техническото задание и програмата за проучване
Планирането и изпълнението на проучвателните работи стават въз основа на
техническо задание изготвено обикновено от проектантската фирма. При
съставянето на техническото задание се определят какви данни, характеризиращи
природните условия са необходими за разработването на проекта и на тази база
съответните органи разрешават извършването на проучвателните работи за даден
обект. Органът, който дава разрешение може да предостави данни от предишни
проучвания на района на местоположение на съоръжението. В заданието трябва да
се дадат следните технически характеристики:
категория на съоръжението;
дълбочина и етажност;
размери в план;
конструктивни особености на проектираното съоръжение;
стойности на граничните (допустими) деформации;
размери и дълбочина на фундиране;
характер и големина на натоварването;
особености на експлоатацията на съоръжението;
гъстотата на застрояване на градския район.
Към техническото задание трябва да бъдат приложени:
ситуация с възможните вариантни решения;
топографска карта в мащаб 1:10000 – 1:5000 с нанесени контури на
проектираните съоръжения и инженерните конструкции;
разрешителни за преминаване и включване към инженерните
комуникации влияещи на инженерните проучвания.
Техническото задание е основа за изготвянето на проучвателна програма от
проучвателната фирма. В тази програма се обосновават етапите, съдържанието,
обема, методите и последователността на изпълнение на работите. Изготвянето на
програмата се предшества от събиране, анализ и обобщаване на материали за
условията на проучвания район, а в някои случаи, при отсъствие на данни или
противоречиви материали, се извършва полево обследване на района. Програмата
включва текстова част и приложения. Текстовата част се състои от следните
раздели:
1) Общи сведения – дават се данни от техническото задание;
2) Характеристика на проучвания район – дава се кратка физикогеографска характеристика на района и местните природни условия с
7
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отразяване на особеностите на релефа и климата, сведение за
геоложкия строеж, хидрогеоложките условия, физико-геоложките
процеси и явления, състава, състоянието и свойствата на почвата;
3) Изученост на проучвания район – дават се данни от по-рано извършени
проучвания (фондов материал) и изследвания, като се прави оценка на
пълнотата, достоверността и степента на използваемост на тези
материали;
4) Съдържание, обем и методика на проучването – на базата на
изискванията на техническото задание, характеристиката на района и
неговата изученост се определя оптималното съдържание и обем на
робатите, а също така се обосновават методите на извършване на
инженерно-геоложките изследвания;
5) Организация на проучвателните работи – дава се последователността
и планираната продължителност на работите, определят се
необходимите ресурси и организационни мероприятия, а също така и
мероприятията по опазване на околната среда;
6) Списък на предоставяне на материалите – дават се организациите
(органите), на които трябва да се предадат материалите, а също така
кои материали;
7) Списък на използваната литература – дават се норматевните
документи (норми) и държавни стандатри, отраслови и ведомствени
инструкции и указания, ръководства и препоръки, литературни
източници, които следва да се ползват при проучването.
Към програмата на проучвателните работи трябва да се приложат:
копие от техническото задание на възложителя, характеризиращи
съдържанието, обема и качеството на по-рано извършените
проучвания;
план и схема на съораженията с показани граници на проучването;
проект за местоположението на изработките, полевите
изследвания;
технологически план на последователността на производствените
работи.
4.1.3. Етапи, съдържание и обем на проучването
Инженерногеоложките проучвания се изпълняват на етапи, свързани с
решаването на конкретни задачи от проектирането (табл.4.1.1). Етапите на
проучване и стадиите на проектиране се осъществяват съвместно от
проектантските и проучвателни организации (фирми) и конкретно, за всеки един
обект в зависимост от условията, някои от етапите могат да отпаднат или да се
съвместят с други.
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Съдържанието на работите при отделните етапи на проучване са дадени в
табл.4.1.2.
Табл.4.1.1. Етапи на инженерногеоложките проучвания
Етапи на
проучването
Събиране и обобщаване на данни за
природните условия

Инженерногеоложко проучване
на района по архивни
материали
Инженерногеоложка карта

Детайлно
инженерно-геоложко
проучване

Обект на
проучването

Основни задачи
проучване
проектиране

Района на
строителство

Разработване на работна
хипотеза за инженерногеоложките условия на
района и съставяне на
програма на проучването

Изготвяне на проекто
варианти за разположение на
съоръженията

Територията на
разположение на
проектовариантните решения

Сравнителна оценка на
инженерно-геоложките
условия на набелязаните
варианти

Избор на участъка за
разположение на
съоръжението

Избраният участък за
строителството

Комплексна оценка на
инженерно-геоложките
условия на участъка

Избор на оптимален
вариант на подземното съоръжение

Сферата на
взаимодействие на
съоръжението с
геоложката среда

Получаване на инженерногеоложките характеристики на почвата

Проектиране (изчисляване, оразмеряване и
конструиране) на подземното съоръжение

Табл.4.1.2. Съдържание на работите при инженерногеоложките проучвания
Видове работи

Етапи на проучване
По архивни
ИнженерноДетайлно
материали геоложка карта

Аеровизуално наблюдение (описание на
местността от въздуха)

с

с

-

Маршрутно наблюдение (описание на
местността от наземно обследване)

+

+

-

Инженерно-геоложки изработки (галерии,
шурфове, сондажи и др. вземане на почвени
образци и проби)

с

+

+

Лабораторно изследване на почвата и
почвените води

с

+

+

Полеви изследвания на почвата

с

+

+

Геофизични изследвания на почвата

с

+

+

Хидрогеоложки изследвания (опитно
филтрационни работи)

-

с

с

Стационарни наблюдения (за подземни води,
физико-геоложки процеси и явления

-

с

с
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Условни знаци: + - изпълнява се задължително;
с - изпълнява се по специално задание;
- - не се изпълнява.
Освен дадените в табл.4.1.2 видове работи, при всеки етап се извършват
камерални работи, включващи обработката и обобщаване на получените
инженерногеоложки данни и подготовката на отчетни материали. При
необходимост проектантската фирма може да възложи проучването на специални
работи, като например обследването на съществуващите сгради и съоръжения.
Инженерногеоложките проучвания на участъци с неблагоприятни физикогеоложки процеси и явления, като правило е съпроводено със стационарни
наблюдения. Целта на тези наблюдения е изучаване на динамиката на тяхното
развитие, а също така и установяване площта на тяхното проявление и
дълбочината на интензивното им развитие, условията и причините за възникване,
формите на проявление и развитие. Освен това трябва да се изпълнят специални
изследвания на почвата за оценка възможността за изменение на нейните свойства
вследствие тези процеси. Така например в свлачищни райони се изучават
якостните характеристики на почвата при изменение на напрегнатото състояние,
водното съдържание, ориентацията на повърхностите на свличане при
продължително действие на товарите с отчитане на реологическите свойства на
почвата.
Обектът на инженерногеоложките работи при проучване на района по
архивни материали зависи от степента на изученост на района, поради което не е
нормиран.
Обемът на инженерногеоложките работи при изготвянето на карта зависи от
сложността на инженерногеоложките условия на участъка, от площта на
изследваната територия, а също така и от вида на строителството и характера на
проектираното съоръжение. При това проектантът е длъжен да изисква
разстоянията между отделните инженерногеоложки изработки да не бъдат поголеми 150 - 200 m по оста на трасето и напречно 30 - 50 m. При проучване на
подземни съоръжения с ограничени размери в план, изработките се правят по
контура на стените и по осите на колоните при разстояние между тях 200-20 m.
Дълбочината на изработките е 8 - 10 m под дъното на подземното съоръжение или
навлиза 2.0 – 3.0 m във водоупорния слой.
Обемът на детайлно инженерногеоложко проучване се определя от вида и
конструктивните особености на подземното съоръжение, от степента на сложност
и изученост на геоложките условия. Разстоянието между изработките е не поголямо от 30 - 50 m по оста на съоръжението и 30 – 40 m напречно. Дълбочината е
както при предния етап.
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4.1.4. Основни принципи при определяне съдържанието и обема на
изследванията на свойствата на почвите
При съгласуване на програмата за проучване, проектантът е длъжен да
изисква изследването на строителните свойства на почвите да се извърши
комплексно, като се включат лабораторни и полеви изследвания. Основни
фактори, определящи изследванията се явават особеностите на почвените
условия, вида и конструктивните особености на подземното съоръжение.
Физичните характеристики на почвите, като правило се определят
предимно с лабораторни методи. Използването на полеви методи (пенетрации,
радиоактивни и други) се налага тогава, когато е невъзможно вземането на
ненарушени почвени образци.
Якостните характеристики на почвите се определят с лабораторни или
полеви методи. Полевите методи се прилагат в случаите, когато не може да се
вземат ненарушени почвени проби или когато почвите съдържат зърна с голям
диаметър близък до размера на пробата. В този случай якостните характеристики
се определят на място чрез директно срязване (целик), пенетрации, пресиометър и
дилатометър. Съпротивлението на срязване на слаби почви се определя с
“крилчатка”. Ъгълът на вътрешно триене на пясъци се определя чрез статични
или динамични пенетрации.
Деформационните характеристики на почвите следва да се определят на
място, чрез полеви методи. Лабораторните методи могат да се използват за оценка
изменението на почвите във времето, а също така за съкращаване времето на
полските изследвания, ако за дадена площадка са установени достоверни връзки
между деформационните характеристики, определени лабораторно и “на място”.
Основните видове лабораторни и полеви изследвания на почвите и
прилагането им са дадени в табл.4.1.3 и табл.4.1.4.
Табл.4.1.3. Лабораторно изследване на почвите
Строителна почва
Свойства

Характеристика

скални

(показател)
Физични

Механични

едрозърнести

песъчлива

глинести

(за запълнителя)

Естествено водно съдържание

с

+

+

+

Хигроскопична влага

-

с

+

с

Плътност

+

с

+

+

Пластичност и консистенция

-

с

-

+

Зърнометричен състав
Деформационни
Якостни
а) при едноосен натиск
б) при срязване

-

с
с

+
с

с
+

+
-

с

с

с
+
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Условни означения: Същите, както в табл.4.1.2.
Табл.4.1.4. Полеви изследвания на почвите
Цел на изследването
Определяне на

Вид на изследването

Строителна почва

Статична пенетрация

+

Установяване закономерността на
изменение
на
характеристиките
+

Динамична
пенетрация

+

+

+

+

+

-

+

+

Пробно статично
натоварване

-

-

-

+

-

+

+

+

Пресиометрия

-

+

-

+

-

-

+

+

Срязване на място

-

-

-

-

+

+

+

+

Срязване с крилчатка

-

+

-

-

+

-

-

+

Електропроучване

+

+

-

-

-

+

+

+

Геоложки
разрез

Условни означения:

Физични
характеристики

Деформационни
характеристики

якостни
характеристики

Едрозърнести

Песъчливи

Глинести

+

+

+

-

+

+

+ изследването се препоръчва;
- изследването не се прави.
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4.2. УКРЕПЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ИЗКОПИ
4.2.1. Устойчивост на откосите и на дъното на строителните изкопи
Откосите и дъното на строителните изкопи трябва да бъдат осигурени:
откосите срещу срутване, а дъното срещу повдигане. При проектирането на
устойчиви откоси на ямата трябва да се вземат под внимание всички
неблагоприятни действащи фактори:
натоварвания върху терена близо до откосите;
повърхностни и атмосферни води;
възможности за наводняване на строителната яма;
филтрационен натиск на влизащата в ямата подзимна вода;
възможността за изменение на физико-механичните свойства на
почвата с времето;
дълбочина на ямата и продължителност на времето, през което ще
стои открита.
Откосите могат да бъдат вертикални и наклонени.
Вертикаалните откоси могат да съществуват само при свързаните почви. Те
са икономични, но същевременно са най-чувствителни на външни влияния.
При еднородни почви, предпазени от неблагоприятно действащи фактори,
вертикалните откоси на строителната яма не трябва да имат по-голяма височина
от:
Н≤

4.с

tg( +φ/2),
k .
4

(4.2.1)

Където: γ, φ и c са съответно изчислителните стойности на обемното тегло, ъгълът
на вътрешно триене и кохезията.
В случай, че вътрешното триене е малко или, че не може да се осигури
едновременно действие на триенето и кохезията изразът добива вида:
Н≤

4с
k

(4.2.2)

k = 1,5 ÷ 2– коефициент на сигурност
Първата формула важи при свързани почви в пластична консистенция, а
втората при свързани почви в полутвърда и твърда консистенция.
Устойчивостта на откосите се оценява с познатите методи от земната
механика, базиращи се на граничното равновесие на части от почвения масив.
За изкопи с дълбочина до 6,0 m при еднородни почви, предпазени от
неблагоприятни фактори, наклоните на устойчиви временни откоси могат да
бъдат приемани съгласно табл. 4.2.1.
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Табл. 4.2.1. Наклони на откоси на временни строителни изкопи
Вид на почвата
Наклони при дълбочина
до 3,0 m
до 6,0 m
Насип
1 : 1,25
1 : 1,5
Дребни и прахови пясъци
1 : 1,25
1 : 1,5
Едри пясъци и чакъли
1:1
1 : 1,25
Глинести пясъци
1 : 0,67
1:1
Песъчливи глини
1 : 0,67
1 : 0,75
Глини
1 : 0,5
1 : 0,67
Льос (сух)
1 : 0,5
1 : 0,75
Напукани изветрели скали 1 : 0,1
1 : 0,25
Свежи скали
1:0
1 : 0,1
Устойчивостта на дъното срещу повдигане, причинено от натиска на
неукрепените откоси, се проверява чрез изследване на възможните
кръговоцилиндрични повърхнини, които преминават през земната основа под
петата на откоса (фиг. 4.2.1).

Фиг. 4.2.1. Плъзгане по кръговоцилиндрични плъзгателни повърхнини

Устойчивостта на дъното при пластични глини е застрашена и в случаите,
когато откосите са укрепени. Възможни са три начина (подхода) за решаване на
тази задача:
1)
определяне на дълбочината на изкопа (Нmax), при което ще се получи
повдигане на дъното (загуба на устойчивост);
2)
определяне на минималното запъване на укрепяващите анкерирани
или подпрени стени;
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3)

определяне на коефициента на устойчивост на дъното на изкопа.

а)

За да се установи при каква дълбочина на изкопа ще се получи
повдигане на дъното, е необходимо да се изследва устойчивостта на
ненатоварената повърхност ВВ΄ вследствие на действието на страничното
натоварване р (фиг. 4.2.2). В зависимост от мощността на изследвания пласт h
спрямо широчината на ямата b се различават два случая: h<b (фиг.4.2.2.а) и h>b
(фиг.4.2.2.б). В първия случай може да се получи частично повдигане на дъното
близо до стените, а във втория – цялостно повдигане.

Фиг.4.2.2. Устойчивост на дъното на строителната яма
а – при h<b; б – при h>b

Натоварването р върху равнината FB в момента на гранично равновесие ще
бъде теглото на почвата, намалено с тангенциалните напрежения τ, които действат
по вертикалната повърхност FC по цялата дължина на ямата, а и челните
повърхности ABFC:
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р=

1 2
1
[.Н.r.a – τ.(Н.a + 2.Н.r)] = Н.[γ-c( + )]
а.r
r а

(4.2.3)

От теорията за гранично равновесие (L.Prandtl) е известно, че изтласкването
на идеално свързана почва (φ=0, τ=c), от равнината ВВ' нагоре ще настъпи след
завъртане по окръжностите с център В (В'), когато натоварването достигне
стойността
r
à

рmax = 5,14с (1+0,44 ).

(4.2.4)

От сравняването на уравнения (4.2.3) и (4.2.4) се получава при:
h < b и a < h (фиг.4.2.2.а)
h

5,14с1  0,44 
a

Нmax =
;
1 2
  c  
h а

(4.2.5)

h < b и h < a < 2h

при

2h  a
)
a
Н=
;
1
2h  a
  c(  2
)
h
h.a
5,14с(1  0,44

(4.2.6)

при h < b и а > 2h
Нmax =

5,14с
.
с

h

(4.2.7)

Когато h > b (фиг.4.2.2.б) се използват горните формули,но вместо h в тях
трябва да се постави широчината на ямата b.
б) Според Како и Керизел (Caquot, Kérisel) повдигането на дъното отговаря на
схемата, показана на фиг.4.2.3.
То се изразява чрез плъзгане по дължината на повърхнини от вида АСВ. В
т.А (неизкопаната част) вертикалното напрежение е:
q1 = γ.Н,
(4.2.8)
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Фиг.4.2.3. Устойчивост на дъното на изкопа

а в изкопаната част т.В то е:
q2 = γ.t

(4.2.9)

Ако се пренебрегне собственото тегло на почвата (безтегловна среда)
нормалното напрежение, действуващо върху плъзгателната повърхнина е:
σn1 = еπtgφ .σn2
(4.2.10)
и още
 
4 2

σn1 = q1.tg( - ),

 
4 2

σn2 = q2.tg( - ),

(4.2.11)

откъдето се получава
 
4 2

q1 = q2.tg2.( - ).еπtgφ = q2.kp .еπtgφ,

(4.2.12)

или
t =

H
.
K p еtg

(4.2.13)

В табл.4.2.2. са дадени стойностите на t/Н за различни стойности на ъгъла на
вътрешно триене φ. От нея се вижда, че при високи стойности на
φ
необходимото запъване е твърде малко.

φ
t/H

Табл.4.2.2. Стойности на t/H в зависимост φ
20º
30º
40º
0,156
0,056
0,016
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Терцаги (Terzaghi) разглежда решаването на тази задача като отчита
вътрешното съпротивление на почвата зад стената при пропадането ú надолу.
Оттук следва и по-малкото от γ.H вертикално напрежение в т.А. Той счита,
че при липса на запъване коефициентът на сигурност относно повдигането на
дъното на изкопа зависи само от ъгъла на вътрешно триене и се изменя от 8 до 50
при изменение на ъгъла φ от 30º до 40º.
При свързани почви отношението между полусбора на главните напрежения
в т.А и в т.В (фиг.4.2.3) е:

2

σ1 = σ3 + 2.с. .

(4.2.14)

При
q1 = σ1+ c; q2 = σ3 - c

(4.2.15)

и

2

(4.2.16)

2с

(1+ )

2

(4.2.17)

q2 = q1 - 2.c.(1+ ),
се получава за
t=H-

Терцаги, държейки винаги сметка за срязващите напрежения, които се
противопоставят на пропадането на земните маси зад стената, е изследвал случай,
когато ямата е била изкопана до основата на стената (нулево запъване). Според
получените резултати дъното на такава яма може да се повдигне, ако дълбочината
на изкопа надхвърли критичната височина
Н = 5,7

с
.


(4.2.18)

в)

Оценка за сигурността на дъното срещу повдигане може да се получи от
зависимостта
k=

рk
,
рt

(4.2.19)

където:
рk = cNc+(γ.t – γw.J.t)Nq+½γ.b.Nγ;

(4.2.20)

рt = (H+t)γ+(t+  H)γwJ;

(4.2.21)

Nc, Nq и Nγ са коефициенти на носеща способност и се отчитат от графики в
зависимост от ъгъла на вътрешно триене φ. (НЗМФ, фиг.ІХ.3-8),
b=B

tg (45   / 2)
,
tg (45   / 2)

(4.2.22)
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J е хидравличният наклон. На фиг.4.2.4 е дадена изчислителната схема за
изследване устойчивостта на дъното.
При изпълнение на изкопи в идеално свързани почви (φ≈0) или за почви в
твърда консистенция (не може да се осигури едновременно действие на триенето
и кохезията) коефициентът на сигурност се получава от

Фиг.4.2.4. Изчислителна схема за изследване устойчивостта на дъното

следните изрази:
за h > 0,7B
за h < 0,7B

c.N с
,
 .H  q
c.N cD
k=
,
 .H  q

k=

(4.2.23)
(4.2.24)

където: N c и N cD се определят по графики (НЗМФ фиг.ХVІІІ.2-3) в зависимост
от, h, H и В;
с и ср са стойности на кохезията за двата почвени пласта. Останалите
означения са дадени на фиг.4.2.5.
Изчисленият коефициент на сигурност k трябва да бъде по-голям или наймалко равен на 1,2 ÷ 1,3

Фиг.4.2.5. Устойчивост на дъното на строителни изкопи
в идеално свързани почви
а – h ≥ 0,7B;
б – h < 0,7B
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4.2.2. Видове укрепявания
За да се осигури устойчивостта и да се гарантира сигурността на
вертикалните стени на изкопите те се изпълняват с укрепяващи конструкции от
различни материали, по различни начини и технологии.
а)
обикновено укрепяване (стенни конструкции от дъски и талпи);
б)
водоплътни стенни конструкции:
- дървени, метални и стоманобетонови елементи (шпунтове);
- взаимноврязвани изливни на място пилоти;
- шлицови стени.

Фиг.4.2.6. Някои типове дървени (а),
стоманени (б), стоманобетонови
(в), взаимноврязвани изливни на
място пилоти (г) - укрепителни
стени.

в)

неплътни укрепителни стени

Фиг.4.2.7. Неплътни укрепителни стени
а – изливни пилоти;б – стоманени тръби; в – стоманени профили; г - шлицови елементи
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Укрепващите конструкции от гледна точка на статическата работа
(статическа система) се разделят на две основни групи:
а)
конструкции, които осигуряват устойчивостта си посредством
неразкритата част под дъното на укрепявания изкоп – конзолни стени;
б)
конструкции, чиито стабилитет се осигурява допълнително чрез
разположени на едно ниво (статически определими) или на повече нива подпори,
подкоси или анкери (статически неопределими).
На фиг.4.2.8 са дадени огъвателните линии (пунктир) на стената,
изчислителните диаграми на активния натиск и пасивното съпротивление (плътна
линия) и с точки получените при опити и измерване при изпълнени съоръжения.
Както се вижда от диаграмите активният натиск и пасивното съпротивление
зависят от поддаваемостта на анкера (опората), от огъваемостта (коравината EJ)
на стената и от деформируемостта на почвата, в която е запъната стената.

Фиг.4.2.8. Статически системи на стените
а – конзола; в – греда на две опори; с - греда на две опори,
свободно подпряна долу в почвата; d – запъната долу,подпряна неподвижно горе;
e – деформируемо подпряна горе, запъната долу.
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4.2.3. Статическо изчисляване на укрепитъелните стени
Изчислителните методи се разглеждат според вида на статическата система
на укрепителната стена:
а)
конзолни стени;
б)
статически определими анкерирани (подпрени) стени;
в)
статически неопределими анкерирани (подпрени) стени.
4.2.3.1. КОНЗОЛНИ СТЕНИ
4.2.3.1.1. Натоварване
Активен земен натиск

Фиг.4.2.9. Натоварване на конзолна стена
а – при липса на подземни води; б – при наличието на подземни води.

ра = Kа(γz+q ) -

1  Ка
c.
tg

(4.2.25)

При идеално свързани почви (φ=0)
ра = γz+q - 2c,

(4.2.26)


където: Ка = tg2 ( -φ/2) коефициент на активен земен натиск;
4
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γ – обемното тегло на почвата; ако почвата е водонаситена трябва да се
вземе γ', но в този случай стената поема допълнително хидростатичен натиск;
z – дълбочина на разглежданата точка, считано от горния ръб на стената;
q – товар върху терена (kN/m2);
φ – ъгъл на вътрешно триене;
с – кохезия.
Пасивен земен натиск
рр = Кр (γ z'+q) +

К р 1
с.
tg

(4.2.27)

За идеално свързани почви
рр = γ.z' + q + 2.с

4

(4.2.28)


2

където Кр = tg2 ( + ) е коефициент на пасивния земен натиск; за да се отчете
обстоятелството, че преместванията, които са необходими за да се прояви изцяло
пасивният земен натиск са значителни (от порядъка на 10 cm) добре е Кр да се
корегира с коефициент на сигурност (Шнеебели (Schneebeli) – k = 0,5);
z' – дълбочината на разглежданата точка, считано от дъното на изкопаната
яма.
Пасивен земен натиск, осигурен чрез контрабанкет
В някои случаи изкопаването на строителната яма се извършва по такъв
начин, че част от почвата, разположена непосредствено до станета, остава на
място (фиг.4.2.10), за да играе ролята на контрабанкет.
Определянето на напрежението, което пасивният земен натиск упражнява
върху стената, при тези условия е сложен проблем, за който не е получено точно
решение. Възможно е следното приблизително решение (фиг.4.2.10)
Между точките m и n диаграмата на пасивния земен натиск се изменя
линейно и диаграмата е А m n b.
При няколко пласта с различни земномеханични характеристики активният
и пасивният земен натиск се получават, като във формулите γ.z се замества с
напреженията (геоложкия товар), съответствуващи на общото тегло на различните
пластове, разположени над разглежданата точка. Стойностите за Ка, Кр, φ и c се
вземат като тези за съответните почвени пластове.
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Фиг.4.2.10. Определяне на пасивния земен натиск при контрабанкет
Аа – диаграма при дъно горен ръб кантрабанкет;
Вб - диаграма при липса на контрабанкет

4.2.3.1.2. Определяне на максималното запъване
Конзолните стени се съпротивляват на земния натиск благодарение на
своето запъване в дъното на изкопа. Един опростен метод на изчисление, който е
класически, е този на Блум (Blum). Основната предпоставка е, че стената поема
част от активния земен натиск в горната част, което предизвиква проявяването на
пасивен земен натиск в долната част на запъването. (фиг.4.2.11)

Фиг.4.2.11. Схема за изчисляване на запъването по Blum
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Принципът на изчисление се състои в допускането, че за определен център
на завъртане R, моментът на всички сили, действуващи върху стената, е равен на
нула:
ΣMr=0
(4.2.29)
Равновесието на хоризонталните сили предполага съществуването на
реакция с, която се противопоставя на пасивния земен натиск. За опростяване
Blum приема:
а)
реакцията С действа концентрирано в центъра на въртене R (в
действителност това действие се проявява под тази точка върху определена
дължина на стената);
б)
максималната дължина, необходима за развитието на това реактивно
действие е равно на 20% от дълбочината на центъра на въртене под точката с
нулево налягане (точката, където се уравновесяват ра и рр ) (фиг.4.2.12).
Голямо предимство на метода на Blum е, че е възможно прилагането на
графичните методи на статиката, както са особено удобни при наличност на
външни натоварвания и различни почвени пластове.

Фиг.4.2.12. Графично определяне на запъването по Blum.
1 – диаграма на активния земен натиск (ра); 2 – диаграма на пасивния земен натиск (рр); 3 –
резултантен земен натиск (р р- ра); 4 – верижен полигон; 5 – силов полигон.

При много дълбоко запъване почвата около забитата част на стената не е
вече само в пластично състояние, а преминава в еластично (фиг.4.2.13) и зависи от
еластичната дължина на забитата част:
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L' =

4

1
L =
2

4

2 EJ
,
k

(4.2.30)

Табл.4.2.3. Стойности на коефициента на леглото
Коефициент на леглото
k (kN/m3)

Вид и състояние на почвата

забивни
стени

сондажни излети
на място

650 - 2500

500 - 2000

2500 - 5000

2000 - 4000

5000 - 8000

4000 - 6000

Твърди глини и песъчливи глини (Ic>1,0); едри пясъци
(0,55≤е<0,70)

8000 - 13000

6000 - 10000

Чакълести пясъци (0,55≤е<0,70); чакъл с пясъчен пълнител

8000 - 13000

10000 - 20000

Течнопластични глини и пластични глини с показател на
консистенция 0≤Ic<0,25
Мекопластични глини и песъчливи глини (0,25≤Ic<0,50);
глинести пясъци в пластична консистенция 0≤Ic<1,00); прахови
пясъци с коефициент на порите 0,6≤е<0,8; льос
Твърдопластични и полупластични глини и песъчливи глини
0,75≤Iс<1,0; твърди глинести пясъци (Ic>1,0); фини пясъци
(0,6≤е<0,75) и средни пясъци (0,55≤е<0,70)

Където: Е - еластичнен модул на материала, от който е изградена стената;
J – инерционен момент на ивица от стената с широчина единица, (m4/m
или m3);
k – коефициент на еластичния отпор (на леглото); според Verdeyn той
варира от 5 до 120 MN/m3;

Фиг.4.2.13. Изчислителна схема при много дълбоко запъване и разпределение
на резултантните напрежения в еластичната зона
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Резултантното напрежение, действащо върху стената в т.С, където
равновесието преминава от пластично в еластично, има стойност за пластичната
зона
σс = рр – ра = γ(kp-ka)zc,

(4.2.31)

където: zc e дълбочината на точка т.С под точката с нулево напрежение.
В еластичната зона изчисленията са много сложни освен в следните два
случая:
а)
забиването е много голямо и дължината на стената, върху която
действат еластичните напрежения е по-голяма от 3,5L':
f > 3,5L'
в този случай имаме
σc =

2Qc 2 M c
+
.
( L) 2
L

(4.2.32)

б)
забиването е малко и дължината на стената, върху която
действуват еластичните напрежения, е по-малка от 0,6L':
f ≤ 0,6L'
Тогава имаме:
σc =

4Qc 6 M c
+ 2 .
f
f

(4.2.33)

Във формулата Qc е срязващото усилие в т.С, дължащо се на действуващите на т.С
пластични напрежения;
Mс - моментът в т.С от същите напрежения;
f – дължината на стената под т.С, върху която действат еластичните
напрежения.
За всяка стойност на zc т.е. котата, под която равновесието преминава в
еластично, може да се изчислят σcпл., или стойността σc в пластичната зона, и σcел –
същата стойност в еластичната зона. Мястото на т. С (респективно zc) се определя
от условиетоюю:
σcпл. = σcел.
(4.2.34)
То отговаря на пресечната точка на кривите σcпл.=f(za) и σcел.= f(zс).
Разпределението на резултантните напрежения в еластичната зона е
приблизително следното:
а)
f ≥ 3,5L'
Необходимо е да се внимава за знаците на Qc и Мс. Положителната посока
са посочени на фиг.4.2.13.
б)
f ≤ 0,6L'
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Фиг. 4.2.14. Разпределение на резултантните напрежения
(натоварване) при f ≤ 0,6L'

4.2.3.2. Статически определими анкерни стени
Такива стени са закотвени или подпрени само на едно ниво. Те са просто
подпрени в основата и не се отчита влиянието на запъването.
4.2.3.2.1. Натоварване
Активен земен натиск
Върху стойността на земния натиск оказва силно влияние анкерирането. То
възпрепятства преместването на стената до такава степен, че се формира зона на
активен земен натиск диаграмата на която не е триъгълна.
При отместване на стената в основата (подаване на почвата в зоната на
пасивния земен натиск) теренът се срязва по кръговоцилиндрична плъзгателна
повърхнина, чиято ос C е разположена по линията на действие на анкерното
усилие Р. (фиг.4.2.15).

Фиг. 4.2.15
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Напреженията, които действат върху окръжността на разрушение, могат да
бъдат изчислени по теорията на плъзгателните повърхнини. На практика се
използва графичен метод (Шнеебели т.9.6). По този начин за всяка разглеждана
окръжност се получават вертикалната и хоризонтална компоненти на общия
натиск върху окръжността, както и моментът по отношение на центъра С.
Търсената окръжност ще бъде тази, за която собственото тегло на почвата, която е
в движение, се уравновесява от вертикалната компонента от активния земен
натиск.
Като първо приближение може да се допусне, че диаграмата на
действуващия хоризонтално върху стената земен натиск е правоъгълна и че
нейното лице е почти равна на получената чрез триъгълна диаграма на Ранкин.
Така получаваме:
ра = γКa

1 К а
Н
+КaqC,
2
tg

където Н е общата височина на стената.
Пасивен земен натиск
Тъй като стената може да се премества свободно в основата си независимо
от анкерирането в горния край, диаграмата на напреженията от пасивен земен
натиск е триъгълна. Използват се формулите дадени при конзолна стена.
4.2.3.2.2. Определяне на минималното запъване и на усилието
в анкера (разпонката)
При кръгова плъзгателна линия

Фиг.4.2.16
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Дадени са X,Y и M. Окръжността е тази, за която Y=G (теглото на
защрихованата част от фиг.4.2.16).
От моментовото уравнение получаваме
f
3

(t - )Ер=

К р
6

(3t.f2 - f3)=g.G - M

(4.2.35)

Задавайки стойности за t можем да изчислим f, а следователно и пасивния
земен натиск.
От уравнението за равновесие на хоризонталните сили се получава усилието
в анкера.
р = х-Ер.

(4.2.36)

По този начин се определят само условията за общо равновесие, без да се
получава разпределението на напреженията, които действуват върху стената.
При правоъгълна диаграма

Фиг.4.2.17

При дадено Н се получава
х = γКa.H²+(Кa.q -

1 Кp
c).Н.
tg

(4.2.37)

От моментовото уравнение за приложната точка на Р остава

30

IIра част на курс лекции: Подземни транспортни съоръжения
Специалност: „Транспортни съоръжения”

b.Ep =

К p
(3.t.f2 –f 3)=х.Х.
6

(4.2.37)

Задавайки стойности за H и t, може да се определи запъването f и пасивния
земен натиск.
За усилието в анкера получаваме р = Х-Ер
4.2.3.3. Статически неопределими анкерирани стени
Това са стени, които са подпрени (закотвени) на няколко различни нива, или
стени, които са закотвени само на едно ниво, но са достатъчно дълбоко запънати.
В почвата зад такива стени се формират, както пластични, така и еластични
зони. Точното им решение не е никак просто.
Емпирични методи
Използват се при заместване (или подпиране) на няколко нива. Показаните
на фиг.4.2.18 диаграми дават обвивката на максималните напрежения, които могат
да се проявят по време на изкопаването на ямата.

Фиг.4.2.18 Диаграми на обвивката на максималните напрежения
а - несвързани почви; б - пластични глини; в - твърди глини

а)

несвързани почви

ра=0,65КаγН;

б)

пластични глини

ра=(1- m
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в)

твърди глини

ра=(0,20 до 0,40)γН,

m=1 за пластична глина и m=0,4 при

Н
≥6 и ако в дълбочина съществува
с

обширна зона от мека глина

Фиг.4.2.19

Усилието в един анкер или една подпора е Р.
Моментът в опората е
М=

Р.L
10

(4.2.39)

Максималният момент в полето между опорите е
М=

QL
10

(4.2.40)

Моментът върху първата опора може да бъде точно изчислен като се
изхожда от диаграмата на активния земен натиск.
Изчисляване по теорията на еластичността в случай с анкери
Когато е закотвена с анкери, има възможност да се поддържа в тях всякакво
желано опънно усилие, при условие, че то е по-голямо от необходимия минимум
32

IIра част на курс лекции: Подземни транспортни съоръжения
Специалност: „Транспортни съоръжения”

за установяване на плааастично равновесие в зоната на активния земен натиск. За
да се сведат до минимум деформациите, респективно слягванията, около изкопа е
от полза теренът зад стената да се поддържа, доколкото е възможно в еластично
равновесие.
Напрежения, предизвикани от единичен анкер
σm=

Р
,
2L

(4.2.41)

Фиг.4.2.20

Където:

L= 4

4 EJ
е еластичната дължина на стената
k

Когато анкерът е разположен близо до короната на стената, разпределението
на напреженията е съгласно фиг.4.2.21.

Фиг.4.2.21. Разпределение на напреженията от единичен анкер,
разположен близо до короната

а) - при 1,5L≤d≤2L; б) - при d<L(почва без кохезия)

За случай б:

h
2

Р = Кр.γ.h.(d+075L- ).
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Тази формула позволява да се изчисли h, като се задават стойности за d и Р.
В този случай до дълбочина h теренът е в пластично състояние на пасивен земен
натиск. Ако почвата притежава определена кохезия или ако е приложено външно
натоварване, еластичното напрежение при короната на стената може да бъде
ненулево.
Напреженията, предизвикани от различни анкери, се суперпонират. Приема
се, че равновесието е еластично във всички зони, където резултантното
напрежение е по-голямо от активния земен натиск по Rankine:
σ ≥ pa = Кa(γ.z+q) -

1  Кa
c
tg

(4.2.42)

Напрежения в зоната на запъването
В зоната на запъването на стената се установява принудително пластично
равновесие, тъй като там се проявява пасивното съпротивление на почвата
(фиг.4.2.22). Приема се, че напреженията от активния и пасивния земен натиск по
Ранкин, преминават в еластични напрежения над т.С, където се пресичат двете
диаграми.
Пасивният
земен
натиск
уравновесява
напреженията,
които не са поети от анкерите.
Минималното
необходимо
запъване
се
получава
от
равенството на площите на
двете защриховани диаграми.

Случай на
запъване на стената
Фиг.4.2.2.2

дълбоко

В случай, че запъването е чувствително по-голямо от
определеното по посочения по-горе начин, под пластичната зона в
дълбочина на стената се установява друга зона на еластично
равновесие.
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Определянето
на
т.С
на
преминаването от пластично
към еластично състояние се
извършва по същия начин, както
при определяне диаграмата на
еластичните напрежения. Трябва
да се има пред вид, че усилията
Qс
и
Mс следва да
съответствуват
на
всички
напрежения
(натоварвания),
които действуват върху стената
над т.С, и на усилията от
анкерите
Фиг.4.2.23

4.2.4. Изчисляване на анкерите
Земните анкери имат предназначението да поемат усилия или
опорни реакции от конструкциите и да ги предадат в дълбочина на
земните пластове.
Голямо приложение намират инжекционните анкери. Той се
сътои (фиг.4.2.23) от три основни части:

Фиг.4.2.23 Инжекционен анкер

а)
пасивна част или зона на закотвяне в терена (корен),
образуван от последователно инжектиране на циментов разтвор, с
която се предават усилията от металния обтегач на околния терен;
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б)
активна част или глава на анкера, от която част анкерът
се напряга и закотвя в конструкцията;
в)
обтегач, който свързва пасивната с активната част.
Съществува
голямо
разнообразие
по
отношение
на
конструктивното оформяне на анкерите в повечето случаи патенти на
различни фирми. Основно те могат да бъдат разделени:
а)
временни и постоянни (включени в работата на
съоръжението повече от две години);
б)
активни и пасивни, дали са включени в работата със или
без предварително напрежение (натягане)



“Технически указания за проектиране, изчисление, изпълнение и контрол на анкерното
укрепване”. МСА, ДСО “Хидрострой” 1981 г.
Томов, Б., Евстатиев, А. и др. Инжекционни напрегнати анкери. С., Техника, 1983 г.

Носимоспособността на анкерите зависи от много фактори, поважните от които са:
- носимоспособността на обтегачите;
- плътността на почвата и геоложкия товар;
- зърнометричния състав и φ и с;
- дължината и диаметъра на корена;
- налягането на инжектирането;
- начинът на изпълнение на сондажните работи;
- взаимното разположение на анкерите и др.
4.2.4.1. Изчисляване на закотвянето при анкери в несвързани почви
За сега не съществува задоволителен метод за изчисляване на
анкерите. Това има относително значение, тъй като повечето от
използуваните в практиката анкери са предварително напрегнати,
следователно всеки от тях е изпробван, преди да бъде включен в
работа. Често пъти предварителното изпитване се извършва с
натоварване, малко по-голямо от експлоатационното.
Под действието на Р анкерът се стреми да се премести, при
което увлича и околната почва. При надхвърляне на дадено гранично
усилие настъпва приплъзване, като около анкера се образува пластична
зона. Преместването в тази зона е аналогично на това, което става във
върха на пилота по време на забиване.
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Фиг.4.2.24. Схема на закотвяне на анкер

Граничната линия на плъзгане, ограничаваща пластичната зона
има вида, показан на фиг. 4.2.24. Тя пресича оста на анкера под ъгъл
π/2-φ. Да приемем, че и самата закотвяща част оформя плъзгателната
повърхнина.
Тази схема предполага естествено, че теренът е несвиваем.
Това спокойно може да се допусне за зоната на закотвяне, тъй като тя е
силно уплътнена от инжекционния разтвор.
Ако пренебрегнем собственото тегло, можем да приемем, че
напрежението σ, действуващо върху граничната линия на плъзгане се
изменя по следния начин (за несвързани почви):
σ = σое2πtgφ

(4.2.43)

Горната формула σое2tgφ за съжаление може да даде само
отношението между напреженията, съществуващи в краищата на
пластичната зона:
σ1 = σое2πtgφ

(4.2.44)
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Равновесното състояние е доста сложно, поради което се
допуска, че изменението на σ е линейно. Тогава средното напрежение
действащо върху закотвящата част е:
σср. =

1  е 2tg
1   о
= σо
2
2

(4.2.45)

Приема се, че в резултат на инжектирането в почвата се е
установило състояние на всестранен натиск:
σ1= σ2= σ3=γ.z,

(4.2.46)

където z е средната дълбочина на закотвяне.
Тъй като σо действа в зона на понижено налягане, то
съответствува на напрежение от активен земен натиск, т.е.
σо = К а γz

(4.2.47)

За средното напрежение се получава
σср. =

Ка

1  е 2tg
γz
2

(4.2.48)

Средното напрежение на срязване, което противодейства на
изтръгването на анкера е:
τср. = σср.sinφ,

(4.2.49)

така, че за граничната сила на изтръгване може да се запише:
Ргр.=πDL К а sinφ

1  е 2tg
γz
2

или

Ргр.= πDLК3 γz,

където:

D е диаметърът на корена на анкера;
L – дължината на корена на анкера;
К3 – коефициентът на закотвяне.
φ
20°
30°
К3
1,3
5,5

(4.2.50)
(4.2.51)

40°
30

Пример: L=6 m, D=0,10 m, z=6 m, γ=18kN/m3, φ=30°
Ргр.=1100 kN
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Тази стойност съвпада добре с експерименталните резултати.
При анкери в свързани почви
В този случай тангенциалното напрежение не зависи от
натисковото усилие, или:
τ=c=const,
(4.2.52)
където с е кохезията.
Граничната сила на изтръгване е:
Ргр. = πDL.c
(4.2.53)
Вижда се, че граничната сила е по-малка отколкото при
почви с вътрешно триене.
При същите условия със сравнително висока кохезия с=100 кРа
Ргр. = 190 kN.
Този резултат показва големите затруднения при
изпълнението на анкериране в свързани почви.
Друга формула за носимоспособността е следната:
Ргр. = kn.m.n.π.D.L(0,75γ.h.tgφ+c),
(4.2.54)
Където: kn е коефициент отчитащ плътността на почвата. Приема се в
зависимост от ID по таблица 4.2.5.
Табл.4.2.5. Стойности на коефициента kn
ID
0,2 – 0,3
0,3 – 0,4
0,4 – 0,5
0,5 – 0,6
0,6 – 0,7
> 0,7
Свързани почви

kn
1
1,1 – 1,2
1,2 – 1,5
1,5 – 2,0
2,0 - 2,5
3,0
1,0

m – коефициент, отчитащ дължината на закотвяне в
почвата, приема се по табл.4.2.6.
Табл.4.2.6. Стойности на коефициента m
L,m
m
< 4,0
1
4,0 – 8,0
0,9 – 0,95
8,0 – 12,0
0,8 – 0,90
При свързани почви при многократно инжектиране n = 1,5÷2,0
- L е дължина на анкерния корен;
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- γ е средно обемно тегло на почвата над зоната на
закотвяне;
- h е дълбочината (мерена от повърхността на терена) на
закотвящата зона;
- D е диаметърът на анкерния корен съгласно формула
(4.2.55);
- φ и с са якостните параметри на почвения пласт, където
се закотвя анкерът
D=2

1 е V
 ,
е L

(4.2.55)

където : е - коефициент на порите на почвата;
V' - обемът на инжектирания разтвор;
L - дължината на анкерния корен.
4.2.4.2. Изчисляване дължината на анкерите
Дължината на анкерите трябва да бъде такава, че нито една
критична плъзгателна повърхнина да не преминава през закотвящата
им част (фиг.4.2.25).

Фиг.4.2.25

За случая показан на фигурата, проверката може да се извърши,
като се изчисли сумарният момент на всички задържащи сили, т.е.
всички напрежения, действуващи върху плъзгателната повърхнина.
Условието, което трябва да бъде спазено, е този задържащ момент да
бъде по-голям от момента на силите на тежеста.
М2>G.g.
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При наличност на външно натоварване то също трябва да се
вземе пред вид. Обратно може да се пренебрегне пасивния земен
натиск в основата, защото това опростяване е в полза на сигурността.
Във всеки случай за това обобщено изследване не трябва да се вземат
пред вид усилията от анкерите.
По този въпрос не съществува единно решение на задачата за
проверка на устойчивостта на анкерираните конструкции и за
определяне на необходимата дължина на анкерите. По-долу ще се
разгледа методът на Кранц.

Фиг.4.2.26. Изчислителна схема към метода на Кранц

На масива абсd действат силата на земния натиск Еа', реакцията
на стената Еа, реакцията на почвата Q, както и анкерната сила А'.
Максималната сила А', при която масивът остава устойчив, се получава
от равновесието на силовия многоъгълник на фиг.4.2.26, при
удовлетворяване на условието
k = А'/ А = Ах'/ Ах ≥ 1,5(2,0);
1,5 – за временни анкери;
2,0 – за постоянни анкери,
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в противен случай са необходими корекции – най-често на дължините
на анкерите.
При двуредно подпиране са възможни два варианта на взаимно
разположение на анкерите.
Вариант І. Горният анкер е по-къс от долния (фиг.4.2.27)

Фиг.4.2.27. Изчислителна схема към метода на Кранц при двуредно
подпиране – горния анкер е по-къс

Коефициентът на сигурност трябва да отговаря на изискването за
масив абсd:
k = А х'/А1х≥(1,5÷2)
за масив абс'd'
k = Ах''/ (А1х+ А2х)≥(1,5÷2)
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Вариант ІІ. Горният анкер е по-дълъг от долния

Фиг.4.2.28. Както фиг.4.2.27 – горният анкер е по-дълъг

за масив абсd
k = Ах'/(А1х+ А2х)≥(1,5÷2)
за масив абс'd'
k = Ах''/А2х≥1,5÷2
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4.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА КОНСТРУКЦИИТЕ С
ОСНОВАТА
Взаимодействието на конструкциите с основата се свежда до
теорията за изчисляване на конструкции върху еластична основа. В
най-общ вид тя е изградена върху основните уравнения за огъването на
греди и плочи.
Основното уравнение за огъването на една греда е
EJ

d 4w
= q(х) – р(х).
dx 4

(4.3.56)

При плочи уравнението е
 d 4 w( х, y)
d 4 w( х, y ) d 4 w( х, y 
 =q(x,y) - p(x,y), (4.3.57)

2

4
dx 2 dy 2
dy 4 
 dx

D 

където D е цилиндричната коравина и се определя по формулата
D=

Eh 3
12(1  y 2 )

Диференциалните уравнения са неопределими и не могат да
бъдат решени в дадения вид. Необходимо е да се въведе връзката
между провисването w и земната реакция р:
p = f(w).

(4.3.58)

Тази връзка за сега е все още хипотетична и отразява модела на
леглото.
Формула (4.3.58) предполага, че във всяка точка провисването на
конструкцията w(x,y) е равно на слягането на земната основа s(x,y), т.е.
че съществува непрекъснат контакт между основната плоскост на
фундамента и почвата
w(x,y) = s(x,y)
В зависимост от модела на леглото са възникнали и различни
хипотези за решенията на конструкциите на еластична основа.
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4.3.1. Видове хипотези
4.3.1.1. Хипотеза на Винклер
Хипотезата е изградена върху предложението на руския академик
Н.Фус (1798 г.) приел линейна зависимост между реакцията р и
слягането на почвата s в една и съща точка т.е.
р = К.s = К.w

(4.3.59)

В изчисленията тази зависимост за първи път е използвана от
Винклер (1867 г.). Горната зависимост всъщност представлява моделът
на леглото по тази хипотеза. Коефициентът К се нарича “коефициент
на леглото” или коефициент на Винклер, или Винклерова константа.
Този коефициент не е точно физична константа на почвата, а
изчислителна характеристика на системата връхна конструкция –
фундамент – земна основа и зависи не само от почвата, но и от размера
и формата на основната плоскост на фундамента, натоварването,
дълбочината на фундиране, EJ на връхната конструкция и фундамента
и други фактори.
Физически земната основа по тази хипотеза представлява
система от вертикални пружини, несвързани една с друга и
деформиращи се независимо една от друга (фиг.4.3.29)

Фиг.4.3.29. Схема на земната основа по хипотезата на Винклер

4.3.1.2. Хипотеза на еластично изотропно полупространство
Еластичното полупространство е еластична среда, която се
простира в дълбочина и встрани до безкрайност и е ограничена отгоре с
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равнина. Основата работи в еластичен стадии. Свойствата на почвата
не се изменят по дълбочина.
Конструкциите, които се изчисляват по тази хипотеза се разделят
на три групи:
а)
конструкции, които работят в условията на равнинна
задача:
б)
конструкции,
които работят в
условията
на
ососиметрична задача
в)
конструкции,
които работят в
условията
на
пространствена задача
Конструкции, които работят в условията на равнинната задача, се
разделят на:
а)
конструкции, земната основа на които работи в
условията на равнинна деформация;
б)
конструкции, земната основа на които работи в
условията на равнинно напрегнато състояние.
Към първия тип се причисляват линейните конструкции –
подпорни стени и др.

Фиг.4.3.30. Ивичен фундамент и елемент, който работи в условията равнинна
деформация

Основната формула, която дава връзката между натоварването Р
разпределено по линия и слягането s(x) на разстояние х от линията на
натоварването, а формулата на Фламан:
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2 1 y 2 x
ln ;
Eo

d

w(x) = s(x) = - p

(4.3.60)

d е произволна константа с дименсия дължина
Уравнението (4.3.60), всъщност представлява “моделът на
леглото” при плоската задача за равнинна деформация при хипотезата с
еластично-изотропно полупростанство.

Фиг.4.3.31. Статическа схема към формула (4.3.60)
а-линейно натоварване Р , б-елемент с широчина В, който работи в
условията на равнинна деформация

Връзката Р =f(w) се използва при решение на уравнение (4.3.56).
Съвместното решение на (4.3.56) и (4.3.60) се извършва по различни
начини.
Вторият тип конструкции, които работят в условията на плоската
задача, са конструкциите, чиято основа се намира в равнинно
напрегнато състояние – например рандбалка, стъпила върху стена и др.
Конструкциите, които работят в условията на ососиметричната и
пространствената задачи, се различават значително от случаите на
плоската задача. За връзка между земната реакция и слягането на
почвата в основната плоскост на фундаментите и встрани от нея се
използува формулата на Бусинеск:
w(x) = s(x) =

P(1  2 )
E o x

(4.3.61)

4.3.1.3. Хипотеза на Пастернак
При тази хипотеза земната основа на фундаментите се
характеризира с два коефициента на леглото С1 и С2. Първият
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коефициент С1 е подобен по физически смисъл на Винклеровата
константа и представлява зависимост между слягането на отделна
точка и стойността на земната реакция в тази точка. Вторият
коефициент (коефициент на срязването) позволява да се определи
интензивността на вертикалните сили на срязване, които се пораждат
от взаимното преместване на съседните пружини т.е. отразява силите
на триене и сцепление между почвените частици. Моделът на леглото –
зависимост от земната реакция р и вертикалното преместване w при
хипотезата на Пастернак се дава с уравнението
р = C1 w-С2  2 w.

(4.3.62)

При този модел, както самите характеристики C1 и С2, така и
методите за тяхното определяне остават спорни и неизяснени.
4.3.1.4. Други модели
Модел на Филоленко – Бородич
Към уравнението за огъване на конструкцията се използва и
уравнението за еластичната нишка, натоварена със земната реакция
Н

d 2 w( x)
= р(х)
dx 2

(4.3.63)

където Н е силата на напрягане на нишката.
Метод на Власов
Земната основа на гредите и плочите работи като еластичен слой,
лежащ на корава основа. Моделът на Власов се характеризира с два
параметъра: коефициент К аналогичен на коефициента на коравината в
теорията на местните еластични деформации (хипотеза на Винклер) и
коефициент, отчитащ разпределителната способност на основата.
Метод на Симвулиди
Земната основа се разглежда като еластично изотропно
полупростарнство и решенията са получени при четири условия на
съвместна работа на гредата със земната основа:
-

w(xo)=s(xo)
w(x)=s(x)

-

в левия край на гредата,
в средата на гредата;
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А[w(x)]=А[s(x)] равенство на площите, образувани
от слягането на почвата и провисването на гредата;
равенство на наклоните на еластичната линия на гредата и
на линията на слягане на почвата за средата на гредата.
Метод на Левингтон и Грасхоф
Метод на Оде
Метод на Жемочкин
4.3.2. Определяне на изчислителните характеристики на почвите
Определянето на изчислителните характеристики на почвата е
един от основните, все още неизяснени проблеми при решението на
конструкциите върху еластична основа (взаимодействието на
конструкциите със земната основа).
4.3.2.1. Определяне на модула на обща деформация
Съгласно т.4.1.4 деформационните характеристики на почвите
следва да се определят на място, чрез полеви методи (табл.4.1.4). По
изключение могат да се ползват дадените стойности в “Норми за
проектиране на плоско фундиране”, 1996 г. табл.2.1., табл.2.2. и
табл.2.3. съответно за пясъчни почви, плиоценски глини и кватернерни
глинести почви.
Стойностите на коефициентите на Поасон ν не са регламентирани
в нашите норми. Ориентировъчни данни за ν са дадени в табл.4.3.7., а в
табл.4.3.8 съгласно БДС 8004-75
Табл.4.3.7. Стойности на коефициента на Поасон
Вид почва
ν
Твърда глина
0,10 – 0,20
Плътна глина
0,25 – 0,30
Песъчлива глина
0,33 – 0,37
Пластична глина
0,38 – 0,45
Чакъл
0,12 – 0,17
Пясък
0,17 – 0,29
Глинест пясък
0,21 – 0,29
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Табл.4.3.8. Стойности на коефициента на Поасон съгласно БДС 800475
Вид почва
ν
Чакъл
0,25
Пясък и глинест пясък
0,30
Песъчлива глина
0,35
Глина
0,40
Когато в дебелината на еластичния пласт (на активната зона) са
включени почви с различни модули на обща деформация, усреднената
стойност на деформационния модул на пласта се получава по
формулата
n

 hi
Ео =

1
n

zi

hi
1 E zi
oi

,

(4.3.64)

Където hI са дебелините на пластовете със съответните деформационни
модули Еoi, а σzi са средните напрежения, предизвикани от действието
на външните вертикални натоварвания
По същия начин се определя и усреднената стойност на
коефициента на Поасон.
4.3.2.2. Определяне на коефициента на леглото
Определяне на коефициента на леглото чрез щампови
натоварвания
В основата на това определение стои формула (4.3.59) т.е.
коефициентът на леглото представлява онова натоварване
(напрежение), при което се получава слягане, равно на единица. Тази
зависимост може да се представи и във вида
К=

p
s

При щамповите изпитвания (пробно статично натоварване) се
получава зависимостта “натоварване-слягане” – s = f (p) (фиг.4.3.32)
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Фиг.4.3.32. Зависимост между равномерно разпределено натоварване р
и слягането s [s=f(p)]

Като
се
използва
теорията
на
линейно-изотропното
полупространство, тази зависимост трябва, при по-малки натоварвания
да бъде подчинена на закона.
s = (1-ν2) ω A

p
,
Eo

(4.3.65)

А е лицето на основната плоскост,
ω - коефициент, който според Горбунов-Посадов може да
бъде определен в зависимост от отношението на страните на основната
плоскост от табл.4.3.9.
където

Табл.4.3.9. Стойности на коефициента ω
Форма на основната плоскост

ω

Кръг
Квадрат
Правоъгълник с отношение на
страните:
1,5
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0,89
0,89
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Съгласно БДС 8004-75 – “Пробно натоварване” зависимостта
между слягането и натоварването е
Ео = ω (1-ν²) А

р
,
s

(4.3.66)

където
Δp – изменението на натоварването в границите на
пропорционалността, а Δs - съответното нарастване на слягането,
ωсе приема за кръгли плочи 0,89; за квадратни – 0,88
(както табл.4.3.9).
Като се използват формули (4.3.65) и (4.3.66) и се има предвид
дадената по-горе дефиниция за коефициента на леглото се получава
К=

Eo

(4.3.67)*

 (1   2 ) A

Независимо, че определянето на коефициента на леглото с
помощта на щампа се приема за най-меродавно, то също не е
освободено от някои условности вследствие намесата на допълнителни
фактори и най-вече мащабния. Поради тази причина Терцаги и Пек
предлагат корекционна формула за определяне на слягането на
фундаментите с по-голяма основна плоскост, която има вида
s = s0,3(

2в 2
),
в  0,3

(4.3.68)

където s e в cm; s0,3 е слягането на щампа с размери 0,30х0,30 m, а в е
широчината на фундамента в m.
Горната формула дава възможност да се определи К за различни
основни плоскости на фундаментите, при което, първо се получава
очакваното слягане на фундамента с по-голяма площ и след това се
определя коефициентът на леглото, като се използва също формула
(4.3.59). Вертикалното натоварване остава същото, при което е
определено s0,3
Таблично определяне на коефициента на леглото
Табличното определяне на коефициентите на леглото се
използва, когато липсват полеви изследвания.
Стойностите на коефициента на леглото по Флорин са дадени в
табл.4.3.10.
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Табл.4.3.10. Стойности на коефициента на леглото по Флорин
Обща характеристика на
почвата
Почви с ниска плътност

Средно плътни почви

Плътни почви

Много плътни почви

Твърди почви

Скални почви
Изкуствена основа
Строителни материали

Наименование на почвата

Коефициент на
леглото Кs, МРа/m

Водонаситена мека пова
Неуплътнен пясък
Глина мокра, размекната
Пясък, уплътнен при натоварване
Насип на чакъл
Влажна глина
Добре уплътнен пясък
Добре уплътнен чакъл
Трошляк
Твърдо пластична глина
Добре
уплътнени
песъчливоглинести почви
Твърда глина
Мека напукана скала
Варовик
Пясъчници
Замръзнали почви
Здрава ненапукана скала

1000 - 15000

Фундиране върху пилоти
Тухли
Бутобетон
Бетон и стоманобетон

50 – 150
4000 – 5000
5000 – 6000
8000 - 15000

1–5

5 – 50

50 – 100

100 – 200

200 – 1000

Значително по-диференцирано са дадени коефициентите на
леглото, определени с щампови изпитвания от Бартошевич и Цейтлин
като е включено очакваното максимално провисване на конструкцията
(табл.4.3.11), което позволява известна интерация при решението.
Табл.4.3.11. Стойности на коефициентите на леглото по Бартошевич
и Цейтлин
Вид на почвата, определен по
зърнометричен състав.
Обемна плътност, ρ g/cm2

Пясък чакълест и едрозърнест
ρ=2,15-1,85 със съдържание
чакъл:
до 50%
до 30%
до 10%
Пясък среднозърнест
ρ =1,66-1,79 g/cm3
Пясък дребнозърнест
ρ=1,85-1,88 g/cm3
Пясък прахов
ρ=1,59-1,83 g/cm3

на

Степен
на
водонасищане
Sr
неограничена

0,34
0,65
0,31
0,62
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Коефициент на леглото Кs в МРа/m,
съответстващ на очакваното максимално
провисване на конструкцията, в mm
0,25
0,5
0,75
1,0
2,0
3,0

120
100
80

100
90
65

90
75
60

80
75
55

70
65
50

65
60
50

70
110
80
70
50

60
90
60
55
40

50
70
45
45
35

40
65
40
40
35

35
55
35
35
30

35
50
35
35
30
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Глинест пясък, прахов, лек
ρ=1,57-1,64 g/cm3
Песъчлива глина, прахова
ρ=1,87-1,95 g/cm3
Песъчлива глина, льосовидна
ρ=1,58 g/cm3

0,47
0,70
0,44
0,65
0,93
0,48
0,53

50
45
120
105
85
80

45
40
105
95
75
65

40
35
90
85
70
55

40
30
80
75
60
50

30
25
55
50
45
35

30
25
50
45
40
30

У нас нормативният документ за проектиране на фундаментите
на сгради, изпълнявани по метода “пакетно повдигани плочи” съдържа
също таблица за определяне коефициента на леглото (табл.4.3.12).
Табл.4.3.12. Стойности на коефициента на леглото съгласно
“Указания за проектиране и изпълнение на сгради по метода “пакетно
повдигани плочи”. НИСИ, С., 1972.
Г
р
у
п
а

Строителна почва – наименование, плътност,
консистенция

№

1
2
3

4

5

Скали
Полускални породи, едър и среден чакъл;
мергел; твърда глина
а) дребен чакъл; сбит чакълест и едър пясък;
полутвърда глина
б) средно сбит чакълест и едър пясък; сбити
средни и дребни пясъци; глинест чакъл;
глинест пясък и песъчлива глина -–твърди и
полутвърди
а) среден и дребен пясък – средно сбити;
свързани почви – твърдо пластични
б) фин пясък, средно сбит; льосови почви;
свързани почви – средно до меко пластични
Рохкави
пясъци
–
водонаситени;
течнопластични глини; насипни почви;
органични почви; кватернерни почви с
коефициент на порите:
е>0,7 – за глинест пясък
е>1,0 – за песъчливи глини
е>1,1 – за глини
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Нормативно
почвено
натоварване РН
съгласно
табл.3,4,5 и 6 на
НиП-70, Мра

Почвена константа
Ks, МРа/m
на
за
основните
кратковретовари
менни и
сеизмич.
товари

> 0,5

-

-

0,4 – 0,6

40 – 50

120

0,3 – 0,45

30 – 40

100

0,3 – 0,35

30

80

0,2 – 0,3

15 – 25

70

0,15 – 0,25

10 - 20

60

0,08 – 0,15

5 – 10

30

IIра част на курс лекции: Подземни транспортни съоръжения
Специалност: „Транспортни съоръжения”

Определяне на коефициента на леглото с помощта на
формули
Формулите, които се използват за определяне коефициента на
леглото, са тясно свързани с условията за деформация на почвите под
фундаментите. Оттук следва, че първостепенна роля в тях играят
деформационните модули на почвата и статическата схема за
деформация на земната основа на фундаментите.
Формула на Герсеванов и Мачарет
К = 0,28

bE o4

(4.3.69)

(1  2 ) EJ

Формулата важи за частния случай – ивица натоварена с
концентрирана сила.
По близки резултати между двете хипотези, както за моментите,
така и за други величини се получават по формулата на Горбунов –
Посадов
Eo

,
(4.3.70)
2
2 (1   )b.l n ( 4 )
b
където α =
e отношението между дължината и широчината на
a

К=

ивицата. Необходимо условие за нейното прилагане е α > 10 и земната
реакция да няма нулеви или близки до нула стойности по дължина на
гредата.
Според Кьоглер коефициентът на леглото в зависимост от
размерите на фундамента и мощността на деформируемия пласт под
него може да бъде определен по следните формули
За квадратен фундамент:
К = Eo

a  2H
,
aH

(4.3.71)

За ивица:
К = Eo

2
b  2H
bl n
b

(4.3.72)
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Според Яки:
За правоъгълен елемент:
К=

2 Eo
3 b

(4.3.73)

За кръгла основна плоскост:
К = Eo

D  2H
;
DH

(4.3.74)

За безкрайно дълги ивици (греди)
К=

Ео
.
H

(4.3.74)

В горните формули:
Н е дебелината на деформируемия пласт;
а – страна на квадрата;
b – широчина на ивицата;
D – диаметър на кръглата плоскост.
В следващите формули се отчита и коравината на конструкцията.
Първата е на А.Весич, а втората на В.Минков.
K=

0,65
b

K=

0,85E o
(1  2 )

12

E o b Eo
.
;
EJ 1  2

3

Eob
EJ (1  2 )

(4.3.75)

.

(4.3.76)

При изчисляване на подземни съоръжения е необходим
коефициента на леглото в хоризонтална посока във връзка с
оразмеряването на вертикалните стени и на рамките като цяло.
При липса на засипка коефициентът на леглото се определя,
както за вертикални натоварвания по начините и формулите, дадени
по-горе. Когато встрани от стените има засипка, обобщеният
коефициент на леглото Koб. включващ влиянието и на естествената
почва и на засипката се определя по формулата:
Kоб. =
Където:

K1 K 2
,
K1  K 2

(4.3.77)

Kоб. e обобщеният коефициент;
K1 – коефициент на леглото на засипката;
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K2 – коефициент на леглото за естествената почва встрани
от засипката.
В случай, че изкопът за полагане на конструкцията е с откоси
(фиг.4.3.33а) коефициентът на леглото е променлив в дълбочина и се
определя по формулата
K1z =
където

Ео
,
bz

(4.3.78)

bz = b1+(h-z) tgα;
b1 – отстъпът в дъното на изкопа;
h - дълбочина на изкопа;
α – наклонът на откоса;
z – дълбочината мерена от горния край на конструкцията

Фиг.4.3.33. Схема за определяне на коефициента на леглото встрани
на подземни съоръжения с обратна засипка

а – при наклонени стени на изкопа, б – при вертикални откоси;
h – височина на съоръжението, K1z и K2z – съответно коефициент на
леглото на засипката и на почвата встрани от засипката

В случай, че съоръжението се изгражда в изкоп с вертикални
укрепени стени (фиг.4.3.33б), коефициентът на леглото на засипката е
K1 =

Еo
bo

(4.3.79)

В горните формули Ео на насипа се определя чрез директно
натоварване на опитен участък на място. За съоръжения с по-малка
значимост Ео може да се определи от таблици или посредством
компресионни опити.
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4.4. ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ В СЛОЖНИ
ГЕОТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ
4.4.1. Водонаситени почви
Водонаситени почви са тези строителни почви, при които цялото
порно пространство е запълнено с вода. Почвата представлява вече
една двуфазна дисперсна система, състояща се от минерална фаза
(скелет) и свободна вода. В този случай почвата е с максимално водно
съдържание wr и степента на водонасищане е Sr = 1,00.
Преминаването на воден поток през порите на почвите без
прекъсване на хидравличната връзка се нарича филтрация.
От
своя
страна
филтрационният
поток
предизвиква
хидродинамичен натиск, респективно филтрационен натиск, който при
определени условия може да причини разрушаване на почвата или
филтрационен прорив. От друга страна, при наличие на филтрационен
поток може да се получи откъсване и извличане на почвените частици,
което също може да предизвика разрушаване на почвата или суфозен
прорив.
От действието на импулсни или динамични сили несвързаните
или слабосвързаните водонаситени почви се уплътняват. При това
уплътняване частта от водата намираща се в намаления обем следствие
уплътняването се изтласква и това изтласкване най-често (поради
наличие на водоупор в дълбочина) е нагоре. Поради внезапността и
краткотрайността на динамичното или импулсно въздействие
изтласкваната вода не може да напусне веднага порното пространство,
което предизвиква покачване на налягането в нея. Това налягане се
противопоставя на напреженията от външното натоварване и
геоложкия товар, при което триенето между почвените частици изчезва
и якостта на срязване в почвата става равна на нула. Това явление при
водонаситените пясъци се нарича втечняване.
Фитрационният и суфозен прорив, както и втечняването на
пясъците, са опасни явления за устойчивостта на съоръженията, поради
което трябвя да се взимат мерки за тяхното предотвратяване.
4.4.2. Слаби и особени почви
Към особените почви спадат така наречените пропадащи и
набъбващи почви.
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Пропадащи почви са льосът и льосовидните седименти от
еоличен произход. Тези почви са с голяма пористост и притежават
свойството пропадъчност.
Пропадъчност е свойството на почвите да деформират (слягат)
допълнително при намокряне и непроменящо се натоварване
действащо върху тях (от собствено тегло или външно натоварване).
Пропадъчността на почвите се обяснява с тяхната
недоуплътненост, т.е. пропадъчността е процес на доуплътняване на
почвата във водна среда.
Пропадъчността на почвите се характеризира количествено с
обем на макропорите nmp или с коефициент на макропорите emp.
Набъбващи почви са тези почви, които при намокряне си
увеличават обема. Набъбване може да се развие както при
ненатоварени, така и при натоварени почви.
4.4.2.1. Механично заздравяване на почвите
Този метод за подобряване на свойствата на почвите се постига
чрез изкуствено уплътняване.
При уплътняването, вкараната в почвата енергия преодолява
триенето и сцеплението между почвените частици и ги намества поблизо една до друга.
По такъв начин се намалява обемът на порите, увеличават се
контактите между почвените частици.
По-малкият обем на порите намалява възможността за промяна
на водното съдържание и при непроменен зърнометричен състав
консистентните граници също не се променят, което означава че
консистенцията се подобрява.
Подобряването на консистенцията (например при преминаване от
пластична към твърда) се намалява деформируемостта и
водопропускливостта на почвата, нараства якостта на срязване
(увеличават се триенето и сцеплението).
- повърхностно уплътняване с тежки трамбовки;
Прилага се в случаите, когато пластът слаба почва е с малка
дебелина или активната зона на деформациите не е голяма.
Използват се тежки трамбовки с център на тежестта разположен
в долната част и с тегло 1,5 - 4 тона (15-40 kN).
С помощта на багер или кран трамбовките се пускат от височина
около 4,0m.
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Фиг.4.4.2.1.1. Повърхностно уплътняване с тежки трамбовки

Дебелината на уплътняваната зона зависи от броя на ударите
(свободни спускания на трамбовката).
В началото тази зона е незначителна, нo с увеличаване броя на
ударите, тя се увеличава (фиг.4.4.2.1.2.).

Фиг.4.4.2.1.1.Зависимост на слягането от броя на свободните пускания на
трамбовката

Трамбоването продължава, до достигането на т.н. “отказ”
(достигане на постоянно понижение от n-тия удар).
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Обикновено се приемат следните стойности на отказа: a = 0,5cm
за песъчливи пови и a = 2,0cm за глинести почви.
Общото понижение на терена (s) зависи от вида на трамбовката и
свойствата на почвата, но то достига не повече от 20 -30cm.
дълбочинно уплътняване (земни пилоти, вертикални
дренажи)
Използва се при свързани почви главно за заздравяване на
пропадъчни льосови почви, с голяма дълбочина на активната зона на
деформациите.
Първоначално, в почвата се правят отвори с тръба, при което
почвата в страни се уплътнява.
Полученият отвор се запълва с уплътнена почва. За пробиване на
отворите (сондиране) се използват няколко начина:
тръба със загубен връх - в долната част на тръбата се поставя
дървен или стоманен връх, който остава в почвата (фиг.4.4.2.1.2.а);
в други случаи се използва тръба с отварящ се връх
(фиг.4.4.2.1.2.б); при забиването този връх е затворен и след достигане
на проектната кота върхът се отваря и при изваждане на тръбата се
оформя сондажния отвор;
чрез взривяване; със сондажна тръба се пробива тесен отвор с
диаметър 60-80mm; в него се нареждат взривни патрони (заряди); след
взривяването се получава уплътняване на почвата (фиг.4.4.2.1.2.с).
-

Фиг.4.4.2.1.2. Земни пилоти и вертикални дренажи

Запълването на получените отвори се извършва, чрез трамбоването на
почвата на пластове при водно съдържание w=wopt.
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Ефектът от уплътняването е двоен - подобрява се качеството на
земната основа почва чрез по-здрава почва и уплътняване на слабата
почва в страни.
За ускоряване процеса на консолидация на водонаситени
глинести почви, може да се направи пясъчна възглавница, а по
дълбочина пясъчни пилоти.

Фиг.4.4.2.1.3. Изпълнение и фундиране с почвени пилоти

-

дълбочинно хидровибриране

Използва се за уплътняване на пясъци лежащи върху здрави
почви. В почвата се забива тръба и през нея се нагнетява вода до пълно
водонасищане.
След това на 20-30cm от тръбата се поставя дълбочинен
вибратор, който се пуска в действие.
От горе се досипва пясък и се уплътнява с вибратора на
разстояние 50-60cm шахматно.
В случая се използва ефектът,
че при вибриране рязко се
намалява
триенето
на
несвързаните почви, зърната се
наместват и почвата става поплътна.

Фиг.4.4.2.1.4. Изпълнение и фундиране с
почвени пилоти
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-

Виброфлотация

Прилага се за уплътняване на слаби свързани почви и пясъци.
Принципна схема на виброфлотация е показана на Фиг.4.4.2.1.5.
Вибраторът се вкарва в почвата чрез промиване с вода (1).
Посредством комбинация от вибриране и вода под налягане,
почвата временно се втечнява, при което вибраторът потъва от
действието собственото си тегло (2).
При достигане до проектната кота флотацията на водата се
преустановява.
Чрез вибрирането в затворено пространство, се намаляват
празнините между почвените частици. Едновременно с това около
вибратора се образува отвор, който се запълва с зърнест материал (3).
Накрая вибраторът бавно, на няколко етапа се изважда, при което
се образува уплътнена зона с диаметър 2.0 – 4.0 m.

4.4.2.1.5. Етапи на виброфлотация и общ изглед по време на изпълнение

Прилага се за уплътняване на почви, при които има
разуплътняване и намаляване на носещата способност на земната
основа.
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Специално оборудван вибратор се спуска до желаната дълбочина. Той размества и уплътнява почвата.
Сондата е снабдена с маркучи, запълнени със зърнест материал.
Първо, вибраторът се спуска до проектната дълбочина (Фиг. 4.4.2.1.5.-1).
След това последният се повдига и от
неговият връх се изсипва зърнестия
материал (Фиг.4.4.2.1.5.-2).
По нататък вибраторът се спуска отново
и уплътнява насипаният материал (Фиг.
4.4.2.1.5.-3).

4.4.2.1.6. Уплътняване на насипания материал

- Вертикални дренажи
При изграждане на съоръжения в морски територии или
строителство на пътища в крайбрежни райони често се налага
изграждане на насипи на ниво по-високо от това на водния басейн.
Тези насипи обикновено се изграждат върху слаби неуплътнени
почвени пластове с голяма дебелина.
При бързо изграждане на такива насипи е възможно разрушаване
на земната основа, а така значителни неравномерни слягания.
Големината на сляганията зависи от вида на почвите, водното
съдържание и големината на натоварването.
Времето за достигане на стабилизираното слягане може да
продължи с години.
Това естествено ще оскъпи строителството. За ускоряване
процеса на консолидация се изграждат дренажи в правоъгълна или
триъгълна мрежа на разстояние 1 – 2.5m.
Дренажният пласт е от едрозърнести почви и осигурява
вертикална филтрация. За хоризонтална филтрация се поставят
вертикални дренажи (фиг.4.4.2.1.7.).
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4.4.2.1.7. Технология на изпълнение на вертикални дренажи

4.4.2.2. Химичическо, физическо и физико-химично заздравяване
В случая, чрез вкарване в почвата на различни химични реагенти
(свързващи вещества), топлинна енергия, електрически ток и други се
променя състава на почвата, увеличава се плътността, якостта и
водоустойчивостта,
намалява
се
водопропускливостта
и
пропадъчността на заздравената почва.
Силикатизация.
Това е химично заздравяване. Използват се два метода:
едноразтворна и двуразтворна силикатизация:
При двуразтворната силикатизация последователно в почвата се
вкарват (нагнетяват) водно стъкло (натриев силикат Na2nSiО2) и
калциев хлорит (CaCl2).
При химичната реакция се получава силициева киселина
(каменовидна маса). Използва се за заздравяване на пясъци.
При едноразтворната силикатизация в почвата се инжектира
само водно стъкло, а ролята на другия разтвор изпълняват солите,
които се съдържат в почвата.
Подходящ е за заздравяване на льосови почви.
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Чрез този метод през 1966г. у нас са заздравени основите на
църквата “Света Тройца” в Свищов.
- Циментация
В почвата се нагнетява циментово мляко (суспензия от вода и
цимент) или циментов разтвор (вода, цимент и пясък) при почви с
голям обем на порите.
Този метод е подходящ за заздравяване на едри пясъци, чакъли и
напукани скали (например в основите на язовирни стени) и др.
- Инжекционни технологии (“Jet Grouting”)
Представляват група техники за впръскване на различни химически
реагенти - свързващи вещества (заздравители) - служещи за
подобряване на качествата на почвата.
Технологията позволява няколко метода на впръскване на
свързващите вещества (циментов разтвор). Впръскването се
осъщесвява с разтвори позволяващи работа при високо налягане, с
висока скорост. Заздравителите разрушават почвената структура,
смесват се с получената маса до хомогенна смес след което образуват
каменовидна маса.
Този вид почвени модификации играе важна роля при
фундирането и по-специално при третиране на почви под нови или
съществуващи сгради; при строителство на тунели; при почви под
влияние на почвени води.
Използват се следните групи циментационни техники.
 Инжектиране под ниско налягане: заздравяващият композит се
инжектира под ниско налягане, при което не се нарушава структурата и
обема на почвата. Използва се широк набор от свързващи вещества –
циментово мляко, циментов разтвор, битум, глинест разтвор и други.
Използването на дадени свързващи вещества се определя от
филтрационните свойства на почвите.
При скорост на филтрацията над 1.10 -2cm/sec се използва циментов
разтвор.По-скъпите композити на база лепила се използват при
филтрации до 1.10-6cm/sec. Почви с по-висока филтрация не са
подходящи за заздравяване.
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4.4.2.2.1. Инжектиране с циментов разтвор под високо налягане

а) сондиране
с промивка

б) изтегляне на лоста и инжек- в) Изпълнение на следтиране с високо налягане
ващите участъци

4.4.2.2.2. Технология на изпълнение на “Jet Grouting”

Етапи от изпълнение на инжекционно заздравяване на почвата
под високо налягане:
 Инжектиране на уплътняващи композити: високовискозни
заздравители с голям ъгъл на вътрешно триене се инжектират в
уплътняваната почва. Композита действа като радиален хидравличен
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крик, преместващ почвените частици. Резултатът е контролирано
уплътняване.
 Обмазняване: свързващото вещетво се инжектира под високо
налягане в почвата чрез специална тръба с клапи.Сместа прониква в
получените цепнатини и модифицира почвата до такава с по-голяма
плътност.
 Инжектиране под високо налягане: методът се различава от
предходните по това, че се разрушава основно структурата на
почвата. Получената почвена маса се смесва с композита до
получаване на хомогенна маса, образуваща в последствие
каменовидна маса. Методът приложим за всякакъв тип почва, като
се представя еднакво добре при глини, прах, пясък и чакъл.
Позволява също използване на различни видове разтвори – найчесто водно – циментови. При изискване за водонепропускливост се
използват водно – циментово – бентонитни.

а) Еднокомпопнентна
инжекционна система

б) Двукомпонентна
инжекционна система

в) Трикомпонентна
инжекционна система

4.4.2.2.3. Технология на инжектиране под високо налягане – видове системи

Съществуват три основни системи за впръскване на свързващото
вещество:
1. Еднокомпонентна – разрушаването на почвената структура се
осъществява чрез самото свързващо вещество.
еднокомпонентната, при което се повишава нейната ефективност.
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2. Трикомпонентна (“Kajima”) - разрушаването на почвата се
извършва чрез смес на вода и въздух под високо налягане, подавани
чрез специална дюза. Свързващият материал се подава от друга дюза
разположена по-ниско от предходната.
3. Двукомпонентна (преходна) система – модификация на
Методи за инжектиране с високо налягане
Еднокомпонентна инжекторна система – използва се мощна
помпа за изтласкване на композита. Той преминава през сондажната
колона до комплект дюзи разположени над сондажното длето.
Голямата скорост и енергия на струята разрушава и разбърква почвата
заобикаляща сондажния лост, образувайки колона от заздравен
материал. Диаметърът на изработката варира от 40 cm до 120 cm.








Основни машини използвани за процеса:
помпа с голям дебит и високо налягане (300 l/min; 70MPa);
сондажна платформа снабдена с необходимите принадлежности за
процеса, както и таймер контролиращ издигането на сондажната
колона;
сондажна колона специално пригодена за впръскване на композита –
снабдена със специални дюзи и сондажно длето;
силози за подготовка и съхранение на свързващото вещество, с
капацитет позволяващ работа без прекъсване.

Методика на работа: просондира се отвор до нужното ниво,
след което се затварят отворите за промивната течност; през дюзите за
инжектиране започва нагнетяване на композит с налягане от 20 МРа до
60 МPа; едновременно с това сондажният лост се върти и издига бавно;
скороста на въртене варира от 10 до 30 об./min, а скороста на издигане
– 20 до 50 cm/min.
Трикомпонентна инжекторна система – това е подобрена
система, при която се използва смес от вода и въздух за да се разруши
структурата на почвата. Въздухът увеличава радиуса на проникване и
облекчава смесването на фракциите. При този метод излишъкът от
материал се изнася навън от сондажа.
В същото време втвърдителят се впръсква под ниско налягане – около 5
МPа, през дюза разположена под тази за водно-газовата смес.
При тази ситема диаметърът на изработката може да достигне
диаметър от 2 m.
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Нужните машини са:
помпа с голям дебит и високо налягане (300l/min; 70MPa) – за вода;
помпа за ниско налягане (120l/min; 7MPa) – за композита;
сондажна платформа снабдена с необходимите принадлежности за
процеса, както и таймер контролиращ издигането на сондажната
колона;
сондажна колона специално пригодена за впръскване на трите
компонента – снабдена със специални дюзи, трипроводен адаптер и
сондажно длето;
силози за подготовка и съхранение на свързващото вещество, с
капацитет позволяващ работа без прекъсване;
компресор за сгъстен въздух;
резервоар за вода.

Методика на работа: процедурата на сондиране е същата като
на еднокомпонентната система. Разликата е в процедурата на
инжектиране на заздравителя: подават се водата и въздухът през дюза
монтирана на трипроводния адаптер; голямото налягане и сила
разрушава околната почва и я разбърква; композитът се впръсква от
дюза разположена по-надолу от тази за водно-въздушната смес;
въртейки се и издигайки се бавно, сондажната колона прави възможно
третирането на желания участък.
Тази система е по–рентабилна на места с трудна за сондиране
почва поради това, че за постигане на същия диаметър и обем с
еднокомпонентната е нужно да се изработят няколко сондажа.
Недотатъци са:
- по–голямата сложност и повечето оборудване;
- извозването на материал от сондажа което определя по-висока
цена, както и евентуални проблеми при почви с по-малка филтрация.
Предимство на еднокомпонентната система е приложението при
различни ъгли на работа, при укрепване на сгради и тунели където
мястото е ограничено. По–краткото време за подготовка, сравнително
ниска цена, по–чист и по-тих спрямо трикомпонентната инжекционна
система.
Двукомпонентна система на впръскване - тази по-нова версия е
комбинирана от предходните. Базирана е основно на еднокомпонентната, но заради повишаване на радиуса на проникване е
приложен газ (компресорен въздух), впръскван едновременно с
втвърдителя.
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а) Циментови тела получени при инжектиране на б) Циментови тела получени при инжектиране на
циментов разтвор под високо налягане
циментовия разтвор под нормално налягане

4.4.2.2.4. Циментови тела получени при инжектиране с циментов разтвор при
различни

Средно диаметърът на колоната-почва третирана чрез
еднокомпонентния метод, се повишава от 0,80 до 1,80 inch само чрез
добавяне на въздух. Разликата в оборудването е единствено добавеният
компресор за въздух.
Различни експерименти са проведени за да се изведат точните
зависимости между параметрите с цел определяне на оптималните
комбинации на диаметъра на колоната скоростта на изработка,
икономии и здравина на различните видове почви.
След като се избере дадена комбинация за даден вид почва,
препоръчителна практика е инвеститорът да изпълни серия от
проучвания на място, за да сравни тези параметри.
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Таблица 4.4.2.2.1. Обобщаване на обхвата на параметрите най-често
използвани за трите различни системи
Параметри за инжекционно циментиране
1-Fluid
2-Fluid
3-Fluid
Min Max Min Max Min Max
Налягане на свързващия инжекционен
разтвор (MPa)
20

60

30

60

3

7

Разход на свързващия разтвор (l/min)

40

120

70

150

70

150

Налягане на въздуха (MPa)

-

-

0,6

1,2

0,6

1,2

Разход на въздух (l/min)

-

-

Инжекционно налягане на водата (MPa)

-

-

Разход на вода (l/min)

-

-

2000 6000 2000 6000

-

-

20

50

-

70

150

Диаметър на дюзата за свързващото
вещество (mm)
1,5

3

-

3

4

8

Диаметър на дюзата за вода (mm)

-

-

1,5

-

1,5

3

Коаксиално отваряне на дюзата за въздух
(mm)

-

-

-

2

1

2

Скорост на въртене (rpm)

10

25

1

10

5

10

Скорост на изваждане (cm/min)

10

50

7

30

5

30

ИЗЧИСЛЯВАНЕ ЗА СРЕДНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА ИЗРАБОТКАТА

За целите на изчисленията е нужно добро познаване на типа и
състоянието
на почвата. Факторите важни за изработката на
циментовия композит са:
 вида на почвата;
 консистенция;
 обемна плътност;
 зърнометричен състав;
 водно съдържание;
 атербергови граници.
1. Първоначално е необходимо да се избере желаната крайна якост
на третираната почва. С този параметър и с помощта на даденото
приложение (Зависимост между якостта и количеството инжектиран
цимент) може да се определи неоходимото количество цимент за
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инжектиране със системата "Jet Grouting" във всеки кубически метър
обработвана почва.
В случай, че се използва друг втвърдител, различен от цимент, се
извършва лабораторен анализ, за да се определи този параметър
(крайната якост).
2. Определя се диаметърът на колоната от почва, подлежаща на
обработка и количеството цимент за цялата колона.
3. Определят се съставките на заздравителя.Основно изискване към
заздравителя е да може да се изпомпва. При водоциментната смес,
пропорциите от вода и цимент влияят на възможността за изпомпване и
върху якостта. Увеличаването на водоциментовия фактор увеличава
възможността за изпомпване, но намалява стойността на крайната
якост. Други аспекти, които влияят на композиционната смес са:
произхода на почвата; зърнометричния й състав; водопропускливостта
и водното съдържание.

4.4.2.2.5. Граници на приложение за циментово изграждане, химично
заздравяване и инжектиране с цимент

Във водопропускливи, зърнести формирования, почвените води и
водите от заздравителя, могат да се дренират навън от обработваната
почва. Затова разтвори с висок водоциментов фактов са необходими.
Обратно, във свързани, слабо-проускливи почви, много слабо
дрениране може да се осъществи, поради което е необходимо
използването на заздравител с по-малък водоциментов фактор.
При високо пропускливи почви, и където якостта е от
второстепенно значение, може да се добави бентонит в заздравителя, за
да редуцира ефекта от дрениране.
Основно, водоциментовият фактор при обикновенно използвани
заздравяващи разтвори е в границите от 1,0 до 1,5. Идеалният
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коефициент на смесване обаче, трябва да се определи от изпитванията
"in situ".
4. От (1), (2) и (3), изпълнителят може да изчисли количеството
на заздравителя, който трябва да се инжектира за метър от
обработваната колона.

4.4.2.1.13. Изкоп, заздравен с
инжектиране
под
вискоко
налягане на циментов разтвор

5. Изпълнителите на заздряването е необходимо да изберат
налягането за инжектиране (препоръчително между 40 и 50 MPa).
Идеалното налягане за инжектиране е определено на базата на опитни
изпълнения и изпитвания "in situ". Този фактор е функция на
капацитета на помпата за високо налягане и вида на почвата.
6. Изпълнителите на заздравяването трябва да изберат размера и
броя на дюзите, които трябва да се монтират така, че инжектирането да
пробива и пронизва.
7. От (4) и (6), изпълнителите са способни да изчислят времето за
инжектиране на 1 m от колоната.
8. Изпълнителите могат да изберат стъпката за изваждане
(обикновенно 3 и 8 cm) и да изчислят времето необходимо за
инжектиране и количеството на заздравителя за всяко ниво.

74

IIра част на курс лекции: Подземни транспортни съоръжения
Специалност: „Транспортни съоръжения”

9. Изпълнителите могат да изберат скоростта на въртене на
струята на заздравителя. Необходимо е да се завърти един или два пъти
на стъпка.

4.4.2.2.6. Номограма за определяне на работните параматри на сондажната техника

- електроосмоза – електрохимично заздравяване
В почвата се пуска прав ток. Използва се ефектът, че глинестите
частици имат водни обвивки, които съдържат соли и са електролити.
При електро-осмозата тези обвивки стават по-тънки. По такъв начин се
изсушават водонаситени прахови пясъци и глини.
Водата се придвижва към катода и се водочерпи, а глинестите
частици движейки се към анода уплътняват почвата в този участък.
По такъв начин се ускорява консолидацията на водонаситени
глинести почви, създават се условия за коаголация на глините.
Следва да се има предвид, че този процес е обратим и за неговото
стабилизиране почвата могат да се нагнетяват разтвори (например
калциев хлорид), като се получава електрохимично заздравяване.
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4.4.2.2.7. Принципна схема на заздравяване с електроосмоза

- термическо заздравяване
Използва се свойството на свързаната почва при изпичане да се
превръща в материал със значителна якост (керамични изделия).
В почвата се вкарва топлинна енергия чрез тръби с горещ въздух
0
(600 -8000C).
Методът е подходящ за свързани почви - особено за льос.
- битумизация;
- смолизация;
- глинизация;
4.4.2.3. Заменяне на част от земната основа
- почвена подложка
Заменящият пласт има предназначението да създаде възможност
за по-плитко фундиране, когато фундирането с дълбоко заложени
фундаменти е неикономично.
В зависимост от свойствата на заменящия пласт и здравата земна
основа се определя ширината на по-здравата почвена подложка.

4.4.2.3.1. Схема на почвена подложка
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Предаването на товара под ъгъл φ0 (спрямо ширината на
фундамента В) зависи от свойствата на почвата.
φ0 е по-голям при по-здрава подложка и по-слаб пласт под нея.
При: Ео1Ео2 ; φ0450 ;
Вп= В+2hп;
0
0
Ео1<Ео2 ;φ030 35 ; Вп= В+2hпtgφ0;
В зависимост от съотношението на деформационните модули на
почвената подложка (Ео1) и на здравата почва (Ео2) се определя
разпределението на земната реакция и ширината на почвената
подложка (Вп) (фиг. 4.4.2.3.1.).
Ео1>Ео2 ;φ000; Вп В;
Заменящият пласт играе роля на разпределителна възглавница,
чрез която се намалява натоварването върху слабата почва.
Пясъчните възглавници изпълняват ролята на своеобразни
“еластични” фундаменти.
- пясъчна възглавница
В този случай заменящият пласт играе роля на разпределителна
възглавница, чрез която се намалява натоварването върху слабата
почва.
Поради своята огъваемост, те трансформират седловидното
натоварване в контактната плоскост в камбановидно на повърхността
на слабите пластове, разпределяйки го на значително по-голяма площ.
За да е изпълнено това условие е необходимо дебелината на
възглавницата да бъде hв0,2B.
където: В е широчината на основната плоскост на фундаментите.
Дебелината на пясъчната възглавница се определя от условието :
pz,max  Rп.
(Rп - изчислителното натоварване на почвата под възглавницата).

4.4.2.3.2. Схема на пясъчна възглавница
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При средно натоварване в основната плоскост на фундаментите
pср, средното натоварване на повърхността на слабите почви е
p z ,cr  pср

B
B  2hB tg 0

а максималното натоварване е:
pz,max=k.pср ; k=f(ЕB/Ео2)
Поради камбановидния характер на диаграмата на контактните
напрежения върху пласта под пясъчната възглавница, пластичните зони
се образуват около оста на фундамента и почвата не може да бъде
изтласкана в страни както при коравите фундаменти.
При водонаситените почви пясъчната възглавница има
благоприятно хидравлично действие като съкращава пътя на
филтрацията и времето за консолидация.
При пясъчните възглавници ограничаването на преместванията
се осъществява чрез увеличаването на тяхната дебелина, тъй като в
активната зона и то в горния й край се включва пласт с по-голям
деформационен модул.
Слягаянето на фундаментите при наличие на пясъчна
възглавница може да бъде изчислено по метода на послойно сумиране,
като с приближение осовите вертикални нормални напрежения в
земната основа σz(z) вследствие на натоварването p ср. в основната
плоскост на фундаментите се изчислят, както за еднородно
полупространство, например с диаграмата на Steinbrenner.
Пясъчната възглавница намалява неблагоприятното действие на
хидродинамичния натиск върху почвените частици и препятства
тяхното изнасяне.
Тя играе роля на обратен филтър и не допуска суфозия.
По такъв начин се подобрява структурата на слабите почви
(особено на водонаситените).

4.4.2.3.3. Схема на движение на водния поток без и с пясъчна възглавница
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4.4.2.4. Насипи и намивни почви
Както и другите особени почви, насипните почви се характеризират със
следните особености:
• нееднороден състав;
• неравномерно слягане;
• самоуплътняване от действието на собственото тегло;
• изменение на геоложките условия (намокряне и разлагане на органичните примеси);
• възможно набъбване при насипи от набъбващи глинести почви.
Самоуплътняването на насипните почви от действието на собственото
тегло може да се приеме, че е приключило за следните приблизителни
срокове:
1. Послойно изградени, при недостатъчно уплътняване, насипи 0,5÷2 години за насипи от песъчливи почви и 2÷5 години за насипи от
глинести почви;
2. Насипи на депо от производствени отпадъци и почви:
• песъчливи почви 2÷5 години;
• глинести почви 10÷15 години;
• шлаки и формовъчна глина 2÷5 години;
• пепели 5÷10 години.
3. Сметища от песъчливи почви 5÷10 години а от глинести почви
10÷30 години.
Проектирането на земната основа от насипни почви се извършва
по гранични състояния.
Допълнителното слягане от разлагане на органичните примеси
при непълно водонасищане може да се изчисли с израза
q.
s   . d .h ;
s
където:
η = 0,4 - коефициент отчитащ разлагането на органичните примеси
както в порите, така и в контактите между частиците;
q - съдържанието на органичните примеси (важи за q=3-10%);
h - дебелината на насипния пласт.
При проектиране на земната основа от насипни почви може да се
предвиди:
• използване на насипа като естествена земна основа;
• прилагане на допълнителни мерки за намаляване на слегваемостта на
насипите;
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• увеличаване дълбочината на фундиране, включително и пилотни
фундаменти.
За естествена основа се препоръчва да се използват слягащи се
насипи както следва:
• планомерно изградени насипи с достатъчно уплътняване;
• насипи на депо и строителни отпадъци, които съдържат едри пясъци,
чакълести почви и гранулирани шлаки.
За леки сгради с натоварвания до 400kN (при единични
фундаменти) и до 80 kN/m (при ивични фундаменти) могат да се
използват всички видове планомерно изградени насипи и насипи на
депо и строителни отпадъци. В другите случаи се допускат само
временни сгради с трайност до 15 години.
Изграждането на пясъчен намив се използва в случаите, когато се
строи в ниските крайречни и крайморски земи, когато се усвояват
площи от морето и се изравняват ерозирани терени с голяма площ за
нуждите на строителството или за земеделски цели.
Изграждането на един пясъчен намив включва следните
операции: разрохкване и всмукване на материалите от кариерата във
вид на пулп, транспортиране на пулпа до площадката за намиване,
източване на пулпа и отлагане на твърдите частици върху определената
за намиване площ, отвеждане на избистрената вода извън намитата
площ.
Всмукването на материалите се извършва при вихрово движение
на водата със скорост няколко m/s, при което се увличат разрохнатите
преди това твърди частици и образуват с водата намивния пулп. В
зависимост от зърнометричния състав на материалите обемното
отношение между твърдите частици и водата може да бъде от 1:6 до
1:25.
Транспортирането на пулпа се осъществява обикновено по
напорен пулпопровод със скорост 3-6 m/s. Разстоянието от кариерата
до площта на намиване е обикновено 1,5 – 2,5 km и зависи от
зърнометричния състав на пулпа. Има случаи обаче, когато пулпът се
транспортира на по-големи разстояния.
Отлагането на твърдите частици на пулпа на мястото на намива
може да се извърши при руслови условия (надводен намив) и във водна
среда (подводен намив). Мястото на намива предварително се огражда
с диги. Отвеждането на водата от намивното поле се осъществява или с
открити канали, започващи непосредствено от края на намивната площ,
или с тръбопроводи и шахтови преливници.
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Намиването на почвата за всяка строителна площадка се
извършва по индивидуален проект с отчитане на релефа на местността
(т.е. откъде ще се подава пулпа, къде ще изтича водата и т.н..). Почвата
за изграждане на намив трябва да отговаря на редица изисквания.
Основен показател, от който може да се прецени нейната годност е
зърнометричният състав. Предпочитат се чистите разнозърнести речни,
езерни и морски пясъци. Макар и много рядко намиви се правят и от
свързана почва.
По технологията на хидронамивите се отлагат и складират
отпадъчните шламове и хвост от рудодобивната и рудообработващата
промишленост, както и пепелта и сгуропепелта от ТЕЦ.
Проектът за хидронамив се осъществява въз основа на
инженерно-геоложко проучване, което трябва да изясни строежа и
свойствата на земната основа под намивния насип, необходимото
количество намивен материал и кариерата, от която той ще бъде
доставен.
В зависимост от площта, намивната територия се разделя на
участъци преградени с диги. Дебелината на намивания пласт е 3-5 m,
но може да бъде и повече. Най-често се използват плаващи земснаряди, които разработват почвата в акваторията и я транспортират по
напорния тръбопровод до намивния участък. У нас са използувани
земснаряди с производителност 1000 m3/h и 360 m3/h.
Качествата на намитата територия като земна основа зависят от
физикомеханичните свойства на естествената почва и от дебелината,
зърнометричния състав и степента на уплътненост на намива. Много
често намиви се правят върху слаби тинести и торфени почви, при
които прогнозирането на устойчивостта е най-трудно.
Намивите, когато са водонаситени, имат склонност към
втечняване при земетръсно въздействие. След Вранчанското
земетресение от 1977 година в терасите и намивите бяха установени
деформации от втечняване на почвите (фиг. 4.4.2.4.1.).
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Фиг. 4.4.2.4.1. Деформация на ж.п. линия на Русенското пристанище по
време на Вранчанското земетресение от 1977 год. вследствие втечняване на водонаситена намивна почва.
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