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Abstract:
The usage of “sheet pile wall” is very common solution in Denmark due to the geographic
situation of the country – low sea level, a significant part of the state border is sea, high
groundwater level, poor geotechnical conditions. The “sheet pile wall” is used for strengthening
of embankments, reclaim marine territories and as a supporting walls of railway lines and
roads. As a consequence of this, a very common solution is to use the sheet pile walls as a part of
the substructure of bridges – overpasses of railway lines and roads when the alignment is in
excavation. From one side, the “sheet pile wall” are used as wing walls of the bridge and they
support the road embankment. From another side, it is used as an abutment walls of the bridge.
The part of the wall acting as a bridge support is design with a concrete “hammer beam”. The
“hammer” in some cases is connected to the bridge deck by means of concrete hinges. Very
often, “sheet pile wall” in the zone of the wing walls is combined with anchors in order to take
increased section forces. Common variants in Denmark practice for connection of the bridge
superstructure and sheet pile substructure are presented and analyzed in the paper.
Keywords:
Bridges, Sheet Pile Substructure, Danish Practice.

1. ВЪВЕДЕНИЕ
Приложението на стоманени шпунтови стени като част от долното строене (устои)
на мостове се среща нерядко в съвременната практика [1], [2], [3]. При интегрални
мостове обикновено връхната конструкция завършва със стоманобетонен елемент, кораво
свързан със шпунтовата стена, която изпълнява функцията на устой. Възможно е да има
обединяващ стоманобетонен или стоманен елемент, кораво свързан с шпунта, върху който
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да стъпва връхната конструкция (посредством съответни устройства – еластомерни
лагери, съвършени лагери, стоманобетонна става и др.). На Фигура 1, Фигура 2, Фигура 5
са показани мостови конструкции с устои тип шпунтови стени от европейската практика.
На Фигура 3 и Фигура 4 е представен пътен мост в Beverungen, Германия с монолитна
стоманобетонна плочеста връхна конструкция L=7 m [9]. Короната на шпунтовата стена е
вбетонирана на разстояние 150mm в стоманобетонната плоча на връхната конструкция
(knife-edge bearing). Според системата на европейските норми при изчисление на
стоманени шпунтове следва да се спазват изискванията на EN 1993-5 и EN 1997
Поради уязвимостта на стоманата от корозия съответните продукти следва да имат
адекватна корозионна защита (цинкови, полимерни и др. покрития) с цел осигуряване на
надеждност в рамките на нормирания проектен експлоатационен срок. Изискванията по
отношение на стоманата за горещо валцувани сечения за стоманени шпунтови стени са
нормирани в европейския стандарт EN 10248-1.

Фигура 1. Надлез с устои от стоманени шпунтови стени в Полша [6]
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Фигура 2. Мост с интегрални устои от стоманени шпунтови стени
и стоманобетонна обединяваща греда [8]

Фигура 3. Мост с отвор 7m. , Beverungen, Германия (knife-edge bearing) [9].

Фигура 4. Изглед на устой от стоманен шпунт LARSSEN 703 SP на мост с отвор 7 m. [9].
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Фигура 5. Надлези над скоростната жп линия Копенхаген-Рингстед, Дания [10].
На Фигура 7 е представено подземно съоръжение (плитко заложен тунел) с дължина
310 m от които 160 m са покрити със стоманобетонна връхна плоча, а вертикалните стени
представляват стоманени шпунтови стени, обединени в горния си край със
стоманобетонна греда. Такъв тип конструкция често се дефинира като плитко заложен
тунел, но всъщност представлява засипан мост с широчина надхвърляща значително
отвора.
В зависимост от агресивността на средата загубата на дебелина от сечението на
стоманения шпунт вследствие на корозия може да бъде от порядъка на 0,01÷0,02
mm/година (според EN 1993-5: 2007) В зависивост от локацията спрямо водното ниво
(дефинирани са съответни зони на корозия) и агресивността на средата тази скорост може
да бъде значително по-голяма. Основни фактори от които зависи скоростта на загубата на
дебелина от корозия са видът на почвите, вариацията на водното ниво (сладки и солени
води), присъствието на кислород и присъствието и концентрацията на други агресивни
замърсители. Според EN 1993-5:2007 следва да се отчете при конструктивните изчисления
на стоманен шпунт загубата на дебелина като функция на проектния експлоатационен
срок. На Фиг.1.6 е представен стоманобетонен мост с интегрални устои от стоманени
шпунтови стени Полша строен в началото на ХХ век, свидетелстващ за дълговечността на
подобно решение [5].
Основните предимствата на използването на стоманена шпунтова стена като устой
на мостова конструкция при съпоставка със стандартното решение със стоманобетонни
устои са:
 Бързина на изпълнението при сравнение с други варианти за изграждане на устои.
 Не е необходимо оформяне на откос както при стандартен изкоп, което намалява
земните работи и изисква по-малка зона на отчуждение, липсват или са сведени до
минимум мокри процеси, като по този начин се минимизира замърсяването на
околната среда около строителната площадка. Поради относително по-голямата
компактност са подходящи за строителство на устои на мостове в градски условия.
 Относително по-голямата деформативност на стоманените шпунтове води до помалки усилия от температурни промени (и др. въздействия) вледствие на рамковия
ефект при интегрални или полуинтегрални мостове в сравнение с класически
стоманобетонен устой [4].
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Шпунтовите стени могат ефективно да се използват при високо ниво на
подпочвените води или при водни препятствия без да се налагат сложни дейности
по отводняване на изкопите.

Фигура 6. Стоманобетонен мост в Полша от началото на ХХ век [5]

Фигура 7. Подземно съоръжение със стени – стоманени шпунтове в Бразилия [11].
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2. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДОЛНО СТРОЕНЕ ОТ ШПУНТОВИ СТЕНИ
ЗА МОСТОВЕ В ДАНИЯ
Приложението на шпунтови стени в Дания е широко разпространено с оглед на
географското разположение на страната – ниска надморска височина, голям процент
границата на държавата е морска, високо ниво на подпочвени води, лоши геоложки
условия. Те биват използвани за укрепване на изкопи, усвояване на морска територия,
както и за подпорни стени на пътища и ж.п. линии. В следствие на горепосоченото, много
често срещано решение е шпунтовите стени да бъдат част от долното строене на надлези
над пътища и ж.п. линии в изкоп. От една страна шпунтовите стени са използвани като
“крила” на съоръжението и съответно те поддържат насипа зад стената. От друга страна се
използват като устои на съоръжението. По-нататък са представени два характерни
примера за пътен и пешеходен надлез над скоростната жп линия Копенхаген – Рингстед
(проектна скорост 200km/h), разработени с участието на авторите.
На Фигура 8 е представен стоманобетонен кос надлез от обикновен бетон с отвор
L~13 m. Връхната конструкция представлява монолитна стоманобетонна плоча, стъпваща
върху стоманена шпунтовата стена, изпълняваща функцията на устой. Напречното
сечение на мостовата конструкция е представено на Фигура 9. В зоната на моста освен
земния натиск шпунтовата стена следва да поеме и вертикалните и хоризонтални реакции
от връхната конструкция, което е причина за по-голямата дълбочина на забиване – Фигура
10. Шпунтовата стена е с височина около 8м. и се налага с оглед намаляване на
хоризонталните премествания и на разрезните усилия да бъдат предвидени анкери –
Фигура 8 и Фигура 10.

Фигура 8. Пътен надлез L~13m над жп линия Копенхаген-Рингстед, Дания,
с интегрални устои.
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Фигура 9. Напречен разрез на мостовата конструкция.

Фигура 10. Стоманена шпунтова стена в зоната на мостовата конструкция.

Фигура 11. Детайл на връзка между монолитна плочеста връхна конструкция с
обединяваща греда (cap beam) и стоманен шпунт.
На Фигура 11 е представен детайлът на връзка между връхната конструкция и
шпунтовата стена, завършваща с обединяваща стоманобетонна греда. В зоната над
стоманения шпунт е предвидена сгъстена армировъчна мрежа с оглед предаване на
опорната реакция на моста. Конструктивните изчисления и детайлиране са реализирани
при спазване на изискванията на системата Еврокод и съответните датски национални
приложения. Взаимодействието между шпунтовата стена и почвения масив е отчетено
посредством нелинейни пружини със съответстваща на дадените пластове коравина.
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На Фигура 12. са представени два едноотворни стоманени (от стомана S355 по
ЕN10025-2) пешеходни моста, подпряни върху шпунтови стени посредством еластомерни
лагери. Връхните конструкции на двата моста са подобни. На Фигура 13. е показано
стъпването на връхната конструкция посредством неопренови лагери върху стоманена
плоча с дебелина 40mm заварена за горния край на стоманения шпунт. По дефинитивно
задание на възложителя, от съображения свързани със спецификата на поддръжката и
изискуемия външен вид, връхната кострукция представлява просто подпряна в шест точки
стоманена кутиена греда с ортотропна пътна плоча с трапецовидни надлъжни ребра.
Напречното сечение е показано на Фигура 14. Пътната конструкция представлява
ортотропна стоманена плоча с дебелина 10мм, оребрена с трапецовидни надлъжни ребра и
пълностенни напречници. Описаните по-горе ограничителни условия водят до
сравнително сложна за изпълнение кутиена стоманена връхна ортотропна конструкция.
Поради неголемия отвор и височината на връхната конструкция на моста е сравнително
малка h=500mm, поради което няма възможност за достъп вътре в кутията.
Трапецовидните надлъжни ребра са заварени по периметъра си към пълностенните
напречници – Фигура 16. Този детайл е приемлив за пешеходни мостове при които
интензитета на циклично променливите полезни товари е относително нисък.
Предвидените в напречниците отвори са за циркулация на въздуха. На Фигура 16 е
показан и детайлът за връзка на междинното стебло от кутията със стоманените плочи,
формиращи долния пояс на кутиената греда, подобен на детайлът на връзка между
пълностенния напречник и долния пояс на гредата и продиктуван от липсата на достъп
вътре в кутията. При това положение пълностенният напречник е натоварен на опън
напречно на дебелината и следва към стоманата да се предявят допълнителни изисквания
за клас Z15 по ламеларно разслояване в съответствие с EN 1993-1-10. Изчисленията на
връхната конструкция са проведени в съответствие с EN 1993-1-1 и EN 1993-2. По слабо
отговорните заваръчни шевове от които не зависи осигуряването на херметичност на
кутията са изпълнени прекъснато в съответствие с предписанията на EN 1993-1-8.
Eластомерните лагери са тип С по EN 1337-3. Носещата способност на шпунтовите стени
е осигурена чрез адекватно анкериране. Изчислителните проверки за шпунтовите стени са
реализирани в съответствие с предписанията на EN 1993-5 и EN 1997.

Фигура 12. Стоманени пешеходни мостове с отвори ~15m.
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Фигура 13. Подпиране на стоманен пешеходен мост върху еластомерни лагери.

Фигура 14. Стъпване на стоманен пешеходен мост върху стоманена плоча заварена за
горния край на шпунтовата стена.

Фигура 15. Напречен разрез на стоманения мост.

Фигура 16. Детайл на връзка между надлъжно ребро и пълностенен напречник (ляво) и
между междинно стебло и долен пояс на стоманена кутия (дясно).
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Шпунтови стени като част от долното строене на мостове (обикновени или
интегрални устои) са ефективни и се прилагат нерядко в европейската практика най-често
при пътни и пешеходни мостове с малки отвори в изкоп. Поради специфичните теренни и
хидрогеоложки условия този вариант намира широко приложение в датската строителна
практика. Следва да се отбележи, че приложението на шпунтови стени за устои на мостове
с малки отвори е лесно, бързо, технологично и свързано с максимална компактност на
строителната площадка и сериозно намаляване на мокрите процеси, а оттам благоприятно
влияние по отношение на минимизиране на замърсяването на околната среда. Обикновено
детайлът на връзка между връхната конструкция на моста и шпунтовата стена е
сравнително сложен и неговото изчисление и конструктивно оформление изисква
сериозно внимание с оглед оптимизиране на поведението на конструкцията. Наред с това
относителната гъвкавост на шпунтовите стени води до намаляване на неблагоприятните
ефекти от температурни въздействия свързани с рамковия ефект при интегрални мостове.
Поради компастността на строителната площадка и бързината на изпълнение такова
решение може да бъде ефективно при строителство на мостове в урбанизирани територии
или други притеснени условия (например свързани със собственост и отчуждаване).
Възможността за приложение на шпунтови стени като елемент от долното строене на
мостове с малки отвори следва да се разглежда сериозно при концептуалното
проектиране, тъй като в определени случаи може да бъде по-ефективно от други
стандартни решения.
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