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Резюме 

В доклада са представени резултати от лабораторни изследвания на смеси от льос и 
малки количества портландцимент с високо водно съдържание.Установена е якостта на 
едноосен натиск, водоплътноста и сорбционата им способност след 28-дневно 
отлежаване.Предлага се тези пластични циментпочвени смеси да се използват без 
уплътняване за изграждане на изолационни екрани на хранилища за битови и индустриални 
отпадъци в Северна България. Доказва се ефективността от тяхното приложение. 

 
ISOLATION SCREENS BY PLASTIC LOESS-CEMENT MIXTURES 

 
Boriana Tchakalova, Krastyo Todorov, Doncho Karastanev 

 
Abstract 

The paper presents results from laboratory analyses of mixtures of silty loess and small 
quantities of Portland cement prepared at high water content. The unconfined compressive strength, 
permeability and sorption are determined after 28-days of curing time. The mixtures analyzed in 
this study could be applied to build isolation screens without compaction for waste disposal in 
North Bulgaria. It is demonstrated the effectiveness of their application. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 
Льосът в Северна България има значителна водопропускливост. Коефициентът на 

филтрация k варира от 2.89*10-5 m/s при песъчливия до 2.08*10-6 m/s.при глинестия льос 
(Минков, 1968). По тази причина е необходимо при строителството на хранилища за битови 
и индустриални отпадъци да се полагат изолационни екрани, за да се избегне проникването 
на замърсители в подземните води. В редица случаи подходящи за тях са смеси от местен 
льос и портландцимент, приготвени при високо водно съдържание и прилагани без 
уплътняване. У нас т.н. “пластични” циментопочви са използвани успешно за изграждане на 
противофилтрационни екрани на водоизравнители и при фундиране на висока сграда в Русе 
(Минков и Евстатиев, 1975). 

В настоящия доклад се описват свойствата и технологичните характеристики на 
пластична циментопочва с оглед прилаганато й като изолационен екран на хранилища за 
отпадъци в льосови терени. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИЗХОДНИТЕ МАТЕРИАЛИ 

За изготвянето на смеси с високо водно съдържание без уплътняване е използвана проба 
от прахов льос от района на Козлодуй. По класификационните си показатели (табл. 1 и 2) той 
се определя като прахова песъчлива глина (по БДС) и като CL- lean clay with sand (по 
ASTM).  

 
Таблица 1. Класификационни показатели  на типичен льос по БДС 676 

 
Зърнометричен състав 

чакъл пясък прах глина 
Пластичност 

>2 
mm 

2 – 0.1 
mm 

0.1 – 0.005 
mm 

< 0.005 
mm Wp WL Ip 

% % % % % % % 

0 4 87 9 17.3 29.4 12.1 
 

Таблица 2. Класификационни показатели на типичен льос по ASTM D 4318 
 

Зърнометричен състав 
чакъл пясък прах+глина 

Пластичност 

>4.75 
mm 

4.75-0.075 
mm 

<0.075 
mm PL LL PI 

% % % % % % 

0 17 83 17.3 35.6 18.3 

 
В използваната льосова разновидност съдържанието на силициев диоксид е 53% 

(табл.4). Отношението SiO2 : R2O3, използвано като геохимичен белег, е 3,6. Тази стойност е 
характерна за праховия льос (Минков, 1968) и се съгласува добре с ниското съдържание на 
глинеста фракция (9%). Общото количество на водоразтворимите соли е под 0,30%. Водният 
извлек е слабо алкален. Стойността на водородния показател pH е 8,10. Поради малкото 
съдържание на глинеста фракция количеството на хумусно вещество е незначително. 

По класификационни показатели и веществен състав изследваната льосова разновидност 
се счита за подходяща за заздравяване с хидравлични свързващи вещества (Евстатиев, 1984). 

Като заздравител е използван преснопроизведен портландцимент, сертифициран по БДС 
EN ISO 9001/2001 и БДС EN ISO 14001/1998. 
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Таблица 3. Химически състав на типичен льос, определен с рентгенофлуорисцентен анализ 

 

SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO CaO MgO Na2O K2O ЗН 
1000оС 

% % % % % % % % % % 

53.93 0.65 11.34 3.80 0.05 3.46 11.02 1.50 1.61 13.21 

 
МЕТОДИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

За предвидените лабораторни изследвания са приготвени цилиндрични пробни образци 
с диаметър d= 5cm и височина h= 10 cm (h:d = 2:1) от неуплътнена циментопочва с високо 
водно съдържание по методика, съобразена с изискванията на японски стандарт JSF T 821-
1990: Practice for Making and Curing Noncompacted Stabilized Soil Specimens. 

Към въздушносух льос е добавян портландцимент в количество 5, 10 и 15 тегловни % 
спрямо теглото на почвата. След хомогенизиране и добавяне на определеното количество 
вода приготвената смес е изсипвана (изливана) на три равни части в цилиндрични матрици 
като от всяка прибавена част е отстранен въздухът чрез слабо стръскване. Цилиндричните 
матрици са съхранявани при 100% относителна влажност и температура около 200С в 
продължение на 28 дни. 

Подвижността на смесите е оценена чрез определяне на тяхната консистенция по метода 
на Абрамис (БДС 7016). Те се делят на 4 класа в зависимост от големината на слягането след 
изсипването им в стандартизирания пресечен конус. Смесите от клас К1(слягане 0 – 2 cm) се 
приема, че са със земновлажна консистенция, смесите от клас К2 и К3 (слягане съответно 2–8 
cm и 8–14 cm) – с пластична консисетнция, а смесите от клас К4 (слягане 14 cm) – с течна 
консистенция (Симеонов, ред, 1991). 

Извадените от формите пробни образци са изпитвани след 24–часово водонасищане. 
Якостта на едноосен натиск qu е определена чрез разрушаване на пробни образци на 
хидравлична преса при скорост на вертикалните деформации 11.8 mm/h. Коефициентът на 
филтрация k е определен във филтрационен апарат по метода на “падащ напор” (Head, 1982) 
като във филтрационната касета са вграждани цилиндрични образци с d= 9.4 cm и h= 10cm. 
Посочените стойности за якостта и водоплътността са средноаритметични от изпитването на 
три успоредни пробни образци. 

Йоннообменният капацитет е определен по ОН-33.67589-79. Сорбцията на Cs+  и Sr2+ е 
определена след 4-часов контакт на пробата с 0,5М разтвори на цезиеви и стронциеви соли.  

 
РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО 
Подвижност на циментопочвените смеси 

За целите на настоящото изследване предлаганите циментопочвени смеси е необходимо 
да се изливат лесно без да загубват своята еднородност. С нарастване на водоциментовото 
съотношение В/Ц подвижността на смесите се увеличава, тъй като намалява гранично 
състояние на срязване и вискозитета им. Резултати от досегашни изследвания са показали, че 
циментопочвените смеси придобиват достатъчна подвижност и могат лесно да се изсипват 
(изливат) при водни съдържания около и малко над границата на протичане на 
заздравяваната почва (Karastanev, 1998). В тази връзка е определена границата на протичане 
на льоса и на смесите с различно количество цимент по БДС и ASTM. Установи се, че 
добавянето на цимент увеличава границата на протичане на смесите само 0,5–1,0%. На тази 
база се прие за начално водно съдържание за всички смеси границата на протичане WL  на 
льоса. 

При водно съдържание, съвпадащо. с границата на протичане по БДС (29,4%), изследваните 
смеси се оказаха със земновлажна консистенция (Таблица 4) и не са пригодни за приложение. 
При увеличаване на водното съдържание с 2–3% над W L смесите са слабо пластични (клас К2). 
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Едва при водни съдържания над установената по АSTM граница на протичане LL = 35,6% те 
придобиват по-голяма пластичност (клас К3) и лесно се изливат и самоуплътняват. При водно 
съдържание над 44,5% смесите преминават в течна консистенция (клас К4) и са склонни към 
водоотделяне, разслояване и дехомогенизиране в резултат на седиментационни процеси. 

Всички образци за лабораторни изпитвания са изготвени от смеси с водни съдържания 
от 33% до 44,5%, т.е. в диапазона, в който те придобиват и запазват пластична консистенция. 

 
Таблица 4. Консистенция по БДС 7016 на смеси от льос и 10 % портландцимент в 

зависимост от водното съдържание 
 

Водно 
съдържание Слягане Клас Консистенция 

% cm - - 

29.5 <2 K1 земновлажна 
33.6 4.0 K2 пластична 
38.4 11.6 K3 пластична 
40.5 12.7 K3 пластична 
44.5 >14 K4 Течна 

 
Якост на едноосен натиск 

При нашите смеси в зависимост от количеството на цимента и изходното водно 
съдържание якостта на едноосен натиск qu след 28-дневно отлежаване варира от 0,4 до 1,8 
МРа (Таблица 5). Якостта нараства с увеличаване на количеството на цимента (фиг.1 ) като 
смесите с 10 и 15% цимент придобиват на 28-я ден якост около и над 1,0 МРа. Якостта на 
едноосен натиск намалява с увеличаването на водното съдържание (фиг. 2) 
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Фиг. 1. Зависимост якост на едноосен натиск qu от количеството цимент c 
 
При смеси с малки количества цимент от особено важно значение за придобиване на по-

голяма якост е доброто уплътняване (Евстатиев, 1984). При краткия срок на отлежаване 
пластичните смеси, приготвени без уплътняване, имат по-малка якост, отколкото корави смеси 
със същия състав,  уплътнени при оптимално водно съдържание Wopt до стандартна плътност 
�ds.Установено е, че якостта на пластичните циментопочви нараства чувствително във времето и 
в много случаи след по-продължително отлежаване тя е дори по-висока от тази на коравите 
циментопочви. При екрани от пластична циментопочва в Северна България якостта нараства от 
0,7–1,0 МРа на 28–я ден до 12–16 МРа след 20-години (Карастанев, 1988). 
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Таблица 5. Якост на едноосен натиск qu на смеси от льос и портландцимент след 28–дневно 
отлежаване 

 

Количество 
цимент В/Ц фактор 

Изходно 
водно 

съдържание 

Обемна 
плътност след 

28 дни 

Якост на 
едноосен 
натиск 

c  Wi ρ qu 
% - % g/cm3 MPa 
5 7.3 34.39 1.84 0.81 
5 8.4 39.44 1.80 0.56 
5 9.5 44.39 1.77 0.43 
10 3.9 33.64 1.86 1.45 
10 4.4 38.39 1.81 1.28 
10 4.95 44.52 1.77 0.90 
15 2.7 33.83 1.85 1.77 
15 3.1 40.64 1.80 1.45 
15 3.5 43.87 1.78 0.97 
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Фиг. 2. Зависимост якост на едноосен натиск qu от  водното съдържаниеWi 
 

Коефициент на филтрация 
Коефициентът на филтрация на прахов льос в естествено състояние е средно 1.7*10-5 m/s 

(Минков и Евстатиев, 1962). Заздравеният льос има значително по-голяма водоплътност. При 
изследваните смеси, приготвени при Wi>LL без уплътняване, коефициентът на филтрация се 
изменя от 1.50*10-6 до 1.19*10-9 m/s (Таблица 6).  

 
Таблица 6. Коефициент на филтрация на смеси от льос и портландцимент 

 

Количество 
цимент 

Водно 
съдържание 

Обемна 
плътност 

Коефициент на 
филтрация 

c Wi ρ k 
% % g/cm3 m/s 
5 39.44 1.80 8.51*10-7 
10 33.64 1.86 1.50*10-6 
10 38.39 1.81 7.54*10-8 
10 44.52 1.77 1.19*10-9 
15 40.64 1.80 1.01*10-7 
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Йоннообменен капацитет 

Йоннообменният капацитет (заместване с амониев йон) на пластична смес от льос и 10% 
цимент е 11.26 meq/100g (2,03 mg/g) и е по-добър отколкото на изследвания льос(6.83 
meq/100g ). Тази смес подобно на много глини  задържа 16,2 mg/g Cs+  и 2,71 mg/g Sr2+ 

 
Технологична характеристика на смесите 

Смесите от прахов льос и 5–15% портландцимент с водно съдържание над границата на 
протичане по ASTM са подвижни (клас К3) и лесно се изсипват (изливат) и самоуплътняват в 
достатъчна степен. Те са устойчиви и поради праховия си състав съхраняват продължително 
време (повече от 60 min) своята първоначална подвижност. Изградените с тях пробни 
образци имат плътна структура. След 28–дневно отлежаване във влажна среда не се установи 
свиване и напукване на втвърдената маса.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изхождайки от получените резултати се установи, че от технологична и икономическа 
гледна точка най-подходящи за изграждане на изолационни екрани на хранилища за битови 
и индустриални отпадъци в льосови терени са смесите от прахов льос и 10% портландцимент 
с водно съдържание 38–40%. Поради лесното приготвяне и полагане  и сравнително ниската 
цена екраните от пластична циментопочва ще са конкурентно способни на другите 
предлагани досега защитни облицовки. 
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ВЛИЯНИЕ НА СКОРОСТТА НА СРЯЗВАНЕ  
ВЪРХУ ОСТАТЪЧНАТА ЯКОСТ НА СРЯЗВАНЕ НА ПОЧВИ  

ОТ СФОРМИРАНИ ПОВЪРХНИНИ НА СВЛИЧАНЕ 
 

Христина Заякова1 
 

Резюме 
Влиянието на скоростта на движение на свлачищното тяло по вече сформирана повърхнина 

на разрушение е интересен аспект на проблема за формиране на остатъчната якост на срязване 
на почвите. 

 
INFLUENCE OF DISPLACEMENT RATE ON RESIDUAL SHEAR STRENGTH OF SOILS 

FROM FORMED LANDSLIDE SURFACES 
 

Hristina Zayakova 
 

Abstract 
Influence of the rate of displacement of landslide massif over the formed in slow drained sliding 

surfaces, is an interesting aspect of the problem of residual shear strength formation. 
 

                                                 
1 Христина Заякова, инж., ВСУ “Любен Каравелов”, гр. София 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
Вследствие на редица фактори вече формирани свлачища се активизират. Многообразието 

от причини, водещи до тези катастрофални последствия, могат да бъдат сведени до: 
• повишаване на водното съдържание на почвата на вече сформирани свлачищни 

масиви вследствие на увеличаване дебита на атмосферните води; 
• неправилна експлоатация на инжeнерно-технически съоръжения от 

инфраструктурната мрежа; 
• стихийни бедствия като земетресения, наводнения и др.; 

Независимо от наличието и превеса на един или друг фактор, внезапното нарушаване на 
склоновата стабилност генерира и процес на изменение на остатъчната якост на срязване. 
Интересен аспект на този проблем е връзката м/у скоростта на това разрушение и показателите 
на остатъчната якост на срязване на почвата от свлачищната повърхнина.  

Мобилизирането на якостни показатели на почвата от повърхнината на разрушение, 
достатъчно близки до т. нар. дълготрайна (остатъчна) якост на срязване, е в тясна връзка с вида, 
ориентацията и формата на дисперсната фаза на глинестата почва. В свое изследване на 
влиянието на бавното, дренирано срязване в/у показателите на дълготрайната якост на глини 
Lupini(1981) дефинира два ясно различими модела на генериране на остатъчното 
съпротивление: турбулентен и плъзгащ.  

Турбулентният модел на формиране на остатъчното съпротивление обединява почви,  в 
чиято твърда фаза преобладават частици с кръгла форма. Тяхната ориентация практически не 
оказва влияние на този процес, а движението им в при формиране на остатъчната якост 
представлява ротация в посока на свличането. Характерно за такива почви е пропорционално 
високият остатъчен ъгъл на вътрешно триене, зависещ главно от формата и заклинването м/у 
отделните частици и не толкова от коефициента на триене м/у самите тях. 

Плъзгащият модел наблюдаваме при глинести частици с плочковидна форма, чието 
поведение в процеса на загуба на устойчивост и прогресиращо пластично течение е добре 
известно на науката, а именно постепенна ориентация и подреждане на глинестите частици в 
посока на срязването. Повърхнината на срязване, характерна за тези почви, е тънък, полиран 
слой, който практически не се влияе от по-нататъшните изменения на напрегнатото състояние 
на масива. 

Разбира се, съществуват глинести почви, за които няма ясно доловим превес на едната над 
другата форма на разрушение. Загубата на устойчивост при тях се характеризира с една 
неутрална транслационна форма на формиране на остатъчна якост на срязване, обоснована от 
равновесното съотношение на обли към плочковидни глинести частици. 

Почвата в една сформирана вследствие на бавно, дренирано срязване свлачищна повърхнина 
реагира на  промяната на напрегнатото и деформирано състояние на масива по различен начин. 
Последваващото изменение, внезапното увеличение на скоростта на срязване на разрушения 
масив, инициира и промяна на характеристиките на остатъчното срязващо напрежение на масива, 
които, както Lemos (1986) установява, невинаги имат благоприятно влияние от инженерно-
техническа гледна точка насока. Вследствие на едно такова катастрофално преместване е 
възможно рязко падане на показателите на дълготрайната якост на срязване, сравнени с техните 
стойности, получени при бавно дренирано срязване на почвата. Нещо повече, Lemos (1986) сочи 
явна връзка м/у модела на срязване, усвоим за дадената почва, и така наречения негативен ефект 
на високата скорост на срязване в/у тези показатели. А именно – почви, проявяващи плъзгаща 
форма на формиране на остатъчното съпротивление в повърхнината на разрушение, реагират 
негативно на внезапното увеличение на скоростта на деформациите.  

Напротив, за почви с турбулентна форма на срязване е характерна  позитивна реакция на 
високата скорост на движение на масива и рязко увеличение на показателите на остатъчната 
якост. 
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Дефиниран е и т.нар. неутрален ефект проявен при почви, чието поведение не може да бъде 
ясно класифицирано. 

 
2. АПАРАТУРА И МЕТОДИКА 
2.1. Тестваща апаратура 

Изпитването на почвени образци от свлачищната повърхнина на Свлачище на път III-406 
(Севлиево - Дряново) - (Севлиево - Велико Търново) бе извършено с Рингов срязващ апарат на 
Bromhead. 

Сред многообразието от практически разработки в областта на торзионния срязващ тест 
апаратът на Bromhead (1979) (Фиг. 1) намира най-широко приложение в лабораторната работа, 
поради съчетанието на ясна концепция на апарата и простота на неговата употреба, в сравнение 
с подобните му апарати. Извършените с него опити дават резултати, приблизително съвпадащи 
с тези от добре известния ни плоскостен срязващ тест. 

В ринговия срязващ апарат на Bromhead се вгражда пръстеновидна нарушена проба от 
свързана почва с водно съдържание близко до границата на протичане на почвата. Пробата не 
бива да съдържа частици с големина надвишаваща 10% от дебелината й и е желателно нейното 
претриване през стандартно сито с отвор 0.5 мм, за да се избегне негативното влияние на 
съдържанието на по-големи от указания размер почвени частици в/у крайните резултати. 

 

 
Фиг. 1. Общ изглед на ринговия срязващ апарат 

 
Пръстеновидната почвена проба е с вътрешен диаметър 7 см и външен 10 см и дебелина 0.5 

см. Опитът се извършва под вода и в дренирано състояние, което се осигурява посредством 
двете порьозни бронзови плочки, закрепени към долната подвижна и горната неподвижна част 
на контейнера, в който се вгражда пробата. 

Торзионното срязващо напрежение се предава в/у пробата от двойката усукващи лостове, 
които придържат пробата неподвижна докато електрически мотор индуцира въртенето на 
долната част на пробната касетка спрямо неподвижната горна. 



 

 576

Съпротивлението на срязване се получава под действие на двоицата F1 и F2, измерени 
посредством динамометър. 
 
2.2. Тестова методика: 

Вградената в апарата пръстеновидна почвена проба бе изпитана съгласно препоръките на 
стандарта ASTM-D  6467-99. 

Пробата консолидира при три нормални напрежения – 100, 200, 300 КPa, бе подложена на 
предварително срязване при скорост 20º/мин., след което бе срязана последователно на три 
скорости на срязване: 60º/мин.(скорост 1), 15º/ мин.(скорост 2) , 4º/ мин. (скорост 3), за трите 
нормални напрежения.  
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Фиг. 2. Зависимост между срязващото напрежение и срязващата деформация за нормално 

консолидационно напрежение 100 КPa 
 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Изложените на Фиг. 2 резултати явно илюстрират тенденцията при формиране на 

дълготрайната якост на срязване на почвената проба и при трите нормални консолидационни 
напрежения. Избраните скорости на торзионния тест го класифицират като бързо срязване, т.е. 
срязване, което максимално наподобява катастрофално и внезапно свличане на свлачищен 
масив. В същото време те се отличават в пъти една от друга, давайки една по-пълна картина на 
поведението на масива при изменение на напрегнатото и деформираното му състояние. От 
графиките е видна мобилизацията на срязващото съпротивление на почвената проба при малки 
стойности на преместването. Тези върхови стойности на съпротивлението постепенно 
намаляват до стойността на дълготрайната якост на срязване при продължаваща срязваща 
деформация. При това колкото по голяма е скоростта на срязващата деформация, толкова по 
късно се проявява този своеобразен пик на якостта на срязване. В последствие зависимостта 
якост/деформация на срязване се установява в рамките на фиксиран интервал на срязващото 
напрежение, чиято долна граница е остатъчната якост на срязване. 
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Резюме 

Приложението на система за укрепване със стоманени двойно Т профили и дъсчена 
обшивка между тях, извесна като “Берлинска стена”, при технологична промяна в 
изпълнението на пилотната система позволява чрез сондиране през глини и чакъли се 
избягва необходимостта от забиване със сонетки, а запъването на частта от пилота под 
дъното на строителната яма се осъществява чрез дозабиване или чрез частично бетониране. 
Тази промяна в технологията позволява прилагането на метода в стеснените, гъсто застроени 
райони на централната градска част, където стремежът да се осигурят паркоместа сваля 
котите на фундиране на едно, две и повече подземни нива. 

 
“BERLINER WALL”- TECHNOLOGICAL OPPORTUNITIES 

FOR FORTIFICATION OF DEEP EXCAVATIONS  
 

Elena Demireva 
Abstract 

The article considers a technological modification in a well-known fortification system none as 
“Berliner Wall” leading to an expansion of its usage onto crowded urban environment. The 
advantages and disadvantages of the technique are examined. The problems of changes in loads are 
explained, the places of reinforcement are optimized, and recommendations for applications are 
given. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 
Система за укрепване със стоманени двойно Т профили и дъсчена обшивка между тях е 

извесна като “Берлинска стена”. За първи път приложена при строителството на Берлинското 
Метро, тази технология на укрепване, появила се след шпунтовите стени е била 
предпочетена поради по-голямата коравина на профилите в сравнение с огънатата ламарина 
на шпунта. 

Днес, повече от половин век след появата си, този вид укрепване все още се прилага и в 
много случаи е най-доброто конструктивно решение, масово прилагано и в други страни в 
Европа и в Америка.  

Проектирането на укрепителните мероприятия за изкопите на I Метродиаметър на 
Софийското метро започва с Берлинска стена, но на практика се прилага само на IV 
Метростанция. Стоманените профили са 2Т 55 и 2Т50 горещо валцовани, през 75 см с 
дъсчена обшивка между тях. От строителните етапи на IV Метростанция са и първите у нас 
изследвания на премествания и деформации на “Берлинска стена”. Появата на начални 
премествания, изменението им във времето, затихването им както и обратни изчисления за 
избор на методика за предварителното им определяне. [1] 

Берлинската стена е относително гъвкава система. Поемането на огъващи моменти от 
земен натиск, полезни товари, воден натиск и земетръс се определя от съпротивителния 
момент на 2Т профила. Профилите се произвеждат от редова марка строителна стомана – 
нисковъглеродна и/или нисколигирана- А и В - Ст3кп и Ст3пс, с Rsn=235 MPa. Така 
максималните моменти, които може да поеме Берлинската стена, зависят от номера на 
профила и от отстоянието между пилотите. Но стъпката между профилите вдига разхода на 
материал и с този параметър не е възможно да се варира в широки граници. От друга страна 
отстоянията в не могат да са и много големи – те определят дебелината на дъсчената 
обшивка, която добива размери на талпи и даже на бичмета при отстояния над 1,5м. Разбира 
се, обшивката се изчислява за конкретен земен натиск на участъци в дълбочина.фиг.1 

в

дъсчена обшивка в откопаната част

2Т   - стоманени пилоти 
терен

хидроизолация

крайна стена
 

Фиг.1. Берлинска стена – класическо изпълнение на укрепване с хидроизолация 
 
Засводяването при Берлинската стена, както и при пилотите се определя по формулата 

на Прокофиев или по Шнеебели и зависи от ширината на фланша. Това е една от причините 
при Берлинската стена да се използват широкофланшови а-профили. Втората причина е 
чисто технологична – за зацепване на дъсчената обшивка е необходим резерв, особено при 
пилот отклонен във вертикално отношение. При забити профили, пилотът се отклонява от 
вертикално положение срещайки по пътя си по-здрави почвени разновидности. Ако 
забиването е със сонетка, вертикалността се запазва донякъде поради центрирането на чука 
върху бабката. При Метростанция IV, където земните пластове са разнородни, при 
откопаване бяха разкрити участъци, при които единия профил 2Т55 се е завъртял, зацепил 
фланша на съседния и го разкъсал на две. Трудно забиване, невъзможност за инвентарно 
използване – всичко това доведе до навлизане и утвърждаване на други строителни 
технологии за укрепване на изкопи – сондажни пилоти, шлицови стени, торкрет с анкери и 
др. 

Интензивното градско строителство в през последните години, въвеждането на новите 
разпоредби за устройство на територииите с изисквания за минимум 1 гараж на апартамент в 
новопостроена сграда, наложи усвояването на подземните части на парцелите на едно или 
две подземни нива и все по-често прилагане на укрепване Берлинска стена.  
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ПРЕДИМСТВА НА БЕРЛИНСКАТА СТЕНА  

1. При наличие на вода и/или пясък има опасност от обрушване между пилотите и 
допълнителни мероприятия за укрепване. Берлинската стена с дъсчената си обшивка е 
укрепваща и противосуфозионна. Този вид укрепване е най-целесъобразно при подпорно 
разстояние до 5м и при песъкливи водонаситени почви, т.е. при фундиране под вода в 
пясък.  

2. Но не появата на повече прослойки с водонаситен пясък доведе до по-широкото 
приложение на Берлинските стени през последните години. А възможността да се изпъляват 
Берлински стени с обикновена сондажна машина. Това е изход да се реши проблема с 
укрепването без специализирана техника за шлицове, пилоти, шпунтове или сонетки. 
Сондирането на отвори ф300 позволява в тях да се спусне 2Т22-а, а в сондаж ф350 - 2Т27-а. 
Тази технологична промяна в изпълнението на пилотната система позволява чрез сондиране 
през глини и чакъли се избягва необходимостта от забиване със сонетки, а запъването на 
частта от пилота под дъното на строителната яма се осъществява чрез дозабиване или чрез 
частично бетониране.Сн.1 

 

 
 

Сн. 1. Конзолно укрепване на строителен изкоп с дълбочина 5 м, с водно ниво в зона на 
пясъчна прослойка на кота -2,5м 

 
3. Покачването на цената на квадратен метър застроена площ доведе до тенденции за 

търсене на максимално уплътняване на разрешеното застрояване. За подземните части 10 см 
по-дебела контурна стена на 1000 кв м парцел са ≈18 кв.м. площ. Така се появява идеята 
дъсчената обшивка да се изпълни зад вътрешния фланш на 2Т профилите. По този начин 
Берлинската стена се явява укрепване с минимална загуба на пространство – при 2Т22 
бетонната стена с покритието става 24,5см, а при 2Т27 - 29,5см, фиг.2,Сн.2 Армировката на 
колони и шайби по контура се разполага между пилотите с директна бетонова връзка с 
фундаментната плоча. 

дъсчена обшивка 
в откопаната част

2Т   - стоманени пилоти хидроизолация крайна стена
 

 
Фиг. 2. Берлинска стена с дъсчено укрепване зад фланша откъм терена 

 



 

 581

 
 

Сн. 2. Участък от укрепване на строителен изкоп с дъсчена обшивка зад пилотите - 
откъм терена. 

 
4. Хидроизолацията може да се изпълни залепена по фланшовете на профила, 2Т 

профилите се превръщат в твърда армировка на крайните стени. фиг.3  

терен

хидроизолация

крайна стена

2Т   - стоманени пилоти 

 
 

Фиг. 3. Берлинска стена с дъсчено укрепване зад фланша откъм терена и вбетонирани 2Т 
пилоти 

 
НЕДОСТАТЪЦИ НА БЕРЛИНСКАТА СТЕНА 

Малката относителна коравина на стената 
EJ
H  при по-големи подпорни разстояния 

изисква подпиране, на 1, 2 и повече нива, така че преместванията да не превишават 
допустимите за конкретен обект и състояние. Определянето им, при конзолно стояща стена, 
може да се определи при предпоставката, че точката на запъване е в мястото на 
максималните моменти.фиг.4 

ds.M.M
EJ
1

p1p1 ∫=Δ

 
 

Фиг. 4. Определяне на очакваното преместване при върха на конзолно стояща стена 
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Като статическа схема 
В статическите изчисления на укрепителните огради собственото тегло на съоръжението 

не оказва влияние и не се отчита. Избор на технологичния метод на укрепване зависи от 
получените разрезни усилия и възможността на укрепването да ги поеме. Относителната 

коравина на Берлинската стена
EJ
H  позволява да се работи с екстремните стойности на 

земния натиск – активен при свободно преместване на укрепването към откопаната част и 
пасивен отпор при възпрепятствано от почвата преместване. Фиг.5  

 
 

Свободно преместване   Преместване към масива 
към изкопа     възпрепятствано от почвата 

 
Фиг. 5. Пример за коефициент на страничен натиск [ ]o20=φ  определящ натоварването върху 

укрепителната ограда 
 

Като статическа схема стените могат да бъдат конзолни и подпрeни. Местата на 
подпиране за конкретен геоложки профил и 2Тпилоти се определят по теорията на Винклер 
за конструкция на еластична основа, като граница на безкрайна греда 5,3. ≤Lα . За. 
кватернерни твърдопластични глини и 2Т20а L=4m. 

( ) 5,30,4.
10.2030.10.1,2.4

5,05,1.12,0.15000.
4
.

4 88
4 =

+
=

−
L

EJ
bK пр

 

Дъсчена обшивка 
Определяне на необходимата дебелина на обшивката при класическо изпълнение на 

Берлинска стена и засводяване на земния натиск откъм терена. Фиг.6 

 
Фиг. 6. Отчитане на пространственото действие при класическо изпълнение на 

укрепването. 5,05,1. += bbпр  
 
При разположение на дъсчената обшивка по схемата на фиг.2 и 3, не се отчита 

засводяване.фиг.7 Дебелината на дъските се изчислява като греда на 2 опори, натоварена с 
припадащия се земен натиск на участъци, в дълбочина. 
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Фиг.7. Натоварване при дъсчена обшивка от страната на терена. 

Забитата част на пилотите работи като дискретна система. 
 
В Заключение може да се подчертае, че укрепване от типа Берлинска стена е удачно 

технологично решение със сравнително ниска цена на кв.м укрепена площ и малка дебелина, 
в много случаи предпочитано от проектанти и инвеститори. 
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