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Изследване на едноредово подпряни (анкерирани) стени 

Инж. А. Тоцев, инж. Г. Илов 

 

Това, което преди 15-20 год. беше проблем на други, вече засяга нас. 
Строителството в т.нар. “стеснени градски условия” и в други неудобни тере-
ни е на дневен ред.  Строителните изкопи се налага да бъдат изпълнявани с 
вертикални стени, а когато са по-дълбоки от 5-6 m и допълнително подпирани 
или укрепвани. Освен това, често изкопите са до калкани и то под нивото на 
фундиране на сградите. 

При липса на почвени води най-често укрепването е с изливни пилоти, 
изпълнявани през разстояние или взаимно-врязани или с шлицови стени. Мно-
го по рядко с метални 2Т профилни пилоти през разстояние, запълнено с къси 
талпи до получаване на “берлински” тип укрепване (стена). Поради неблагоп-
риятни динамични въздействия  укрепване на изкопи със забивни пилоти 
практически не се прави. По същата или по други причини шпунтови стени не 
се използват. 

За проектиране на конструктивни укрепвания на дълбоки изкопи българ-
ски нормативи няма. Използват се някои руски и немски норми, които почиват 
на решения от класически тип – най-често на Blum  [2]. Еврокодът [4] не е 
пространен по тези въпроси и коментира само този, свързан със сеизмичното 
натоварване и то в класическа схема. Нашият проектант ползва решения от 
класически тип до съвременни изчислителни програмни решения, базиращи се 
на програмни пакети, повечето с неустановен произход. 

В тази статия сме си поставили за цел да анализираме изчислителната 
схема (фиг.1) за едноредово подпряни (или анкерирани) стени, като същевре-
менно дадем някои препоръки при нейното ползване. 

 

1.  Натоварване върху стената 

Натоварването върху стената е от земен натиск. Традиционно приеман за 
активен с разпределение: класическо линейно, модифицирано от Verdeyen [7] 
или “по Peck”[5]. 

Когато стената е с постоянни функции, коефициентите на сигурност са 
по-големи, поради което стената е вече доста далече от гранично състояние 
(устойчивост). В този случай е редно натоварването да се приеме като земен 
натиск в покой (например по Яки [2]) с линейно разпределение в дълбочина. 

Разпределението на натоварването от активен земен натиск е различно в 
зависимост от начина на подпиране. При неподаваемо подпиране (твърди опо-
ри) или при пасивни (ненапрегнати анкери)– натоварването е от земен натиск с 
използване на показанните на фиг. 1 разпределение. При напрегнати анкери – 
натоварването върху стената е смесено – между активен земен натиск или зе-
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мен натиск в покой и реакция на почвата върху стената. Тази реакция зависи 
от силата на напрягане и при определени нейни стойности “натоварването 
върху стената” може да се превърне  изцяло в реактивно [3]. Това гранично 
състояние означава неефективно напрягане.  
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 Фиг.1. Изчислителна схема за едноредово подпряна стена с натоварване 
от активен земен натиск: а – класическо разпределение, б - модифицирано от 
Verdeyen и в- “по Peck”. 

 

2. Реакция на почвата         

Устойчивостта на едноредово подпряните стени се осигурява от тяхната 
неразкрита част. Често тази дълбочина се определя при отпор на почвата във 
вид на пасивен земн натиск (например определен по Coulomb). Също често за 
сигурност се взема и неговата минимална стойност - тази “по Rankine”, без ко-
рекция.  

Приемането на пасивен земен натиск като отпор на почвата от страна на 
изкопа крие риск. Той се свързва със следната ситуация: в гранично състояние 
и с използване на пасивен земен натиск  се определя дълбочина на забиване t; 
тази стойност като правило за сигурност се завишава (например с 20%), а из-
численията нататък (за максимален огъващ момент и опорна реакция) се про-
веждат със завишено t при запазване на същия  характер на пасивният земен 
натиск. Получават се значителни грешки, както по отношение на силата в опо-
рата, така и в големината на максималния огъващ момент в стената. 

 При съвременните възможности за статически анализ с използване на 
компютърни програми (например SAP2000) може много лесно да се реши въп-
роса с реакцията на почвата. Просто следва се избере начина на подпиране на 
стената в почвата и да се оцени дали акцията на стената върху почвата няма да 
я разруши. Тази оценка е най-трудната част  в решаването на задачата. Обик-
новено се прави най-простото: търси се отношението между силата на пасив-
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ния земен натиск от страна на изкопа  (като максимален отпор на почвата)  и 
интегралната реакция на стената върху почвата от програмното решение. Това 
отношение се дефинира  като коефициент на сигурност. Очевидно тук  проб-
лемът не е статическото решение, а принципът за дефиниране на сигурността. 

 

     3. Изчислителна схема – анализ по SAP2000 

Изчислителната схема е показана на фиг.1. Стената има една явна опора, 
разглежда за линеен метър от нея (греда с ширина 1-ца) и е с крайна коравина 
(EI=const). Опората може да бъде неподаваема или да се осъществява с ненап-
регнат анкер с отчитане на възможността главата му да се премества.  

В изследването са приети три типа активно натоварване: класически 
триъгълников тип, модифицирано по “Verdeyen” и трапецовиден товар “по 
Peck” (фиг.1).  Моделът на земната основа от страна на изкопа е “ закоравя-
ваща се в дълбочина Винклерова основа”  в четири различни варианта 
(фиг.2) : основа с константен коефициент на леглото k (на пропорционалност, 
kPa/m), линейно изменяща се коравина (k) на основата с и без начална стой-
ност и параболично изменение. Типовете на леглото са означени с римски 
цифри, а промяната в коравините с латински букви А,B и С (фиг.2). При избо-
ра на моделите e  прието равенство (равноплощност) на разпределителните kz-
диаграми.  

 
Фиг. 2. Модели на леглото – закоравяваща се в дълбочина основа. Чети-

ри типа разпределение (I,II,III и IV) и три типа коравини (А,В,С) 

Всеки случай поотделно се решава за дебелина на стената 0.4, 0.6 и 0.8 m 
при модул на бетона Е=21 000 МРа. Анкерът се моделира като подаваема пру-
жинна опора  с коравина 25 МN/m, 50 МN/m и 100 МN/m. (Нататък в означе-
нията буквите П и Н означават подаваема и неподаваема опора, 40,60 или 80 – 
дебелина на стената). 

Изследването на всички комбинации е направено със SAP2000. 

а. Разпределение на земната реакция 
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Първият резултат който показваме е изменението на земната реакция за 
стена с дебелина 60 см (фиг.3). 
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Фиг.3. Големина и разпределение на земната реакция за стена с дебели-
на 60 cm за 4-те типа (фиг.2) разпределение на “коравината” на основата. а- 
при неподаваема опора и б-при подаваема опра с коравина 25 МРа/m. 

 За класическо триъгълниково натоварване от активния земен натиск на 
фигурата (3,а)   са показани изменението на земната реакция за всички случаи 
на тип коравина на основата (съгласно  фиг.2).  Най- общо може да се каже, че 
разпределението на земната реакция е твърде различно за различните типове 
легло. Макар и много близки като тип II и III (и двата типа се приемат най-
често в проектни изчисления) максималните стойности се различават с около 
15%  след зоната в близост до дъното на изкопа. Освен това триъгълниковото 
и параболично разпределение на коравината на основата дават най-близки по 
характер диаграми на земната реакция за тези два случая. Площите на диагра-
мите на земната реакция са приблизително еднакви, но тяхният център е на 
различно място, което означава, че силата в опората ще бъде различна. 

 На фиг. 3,б са показани същите зависимости, но за случая на подаваема 
опора. Изводите са аналогични. Общото е, че земната реакция е съвсем раз-
лична за различните случаи и, че зависи както от типа на коравината на осно-
вата (фиг.2), така и от огъвателната коравината на стената, както и от подавае-
мостта на опората. 

 

б. Преместване на стената 

Естествено стената се стреми да се завърти около точката на подпиране. 
Това личи от фиг.4,а , докато при случая на подаваема опора (фиг.4,б) по скоро 
стената се премества.  

Големината на преместванията на стената зависят от модела на коравина 
на основата. Разликите са в границите на 30%, която разлика се запазва и при 
случая на подаваема опора. 
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Фиг.4. Деформация на стената за различно подпиране в основата. а-при 
неподаваема и б-при подаваема опора (анкер). 

 

в. Огъващи моменти 

Най-съществени и най-важни са резултатите за огъващите моменти. То-
ва е така, защото става дума за параметър, свързан пряко с опасност от разру-
шение на стената. На фиг. 5. е показано изменението на големината на огъва-
щите моменти в зависимост от типа на модела на основата съгласно таблицата 
от фиг.2  за стена с d=60  см и за тип В интензивност. 
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Фиг.5. Изменение на огъващите моменти в зависимост от типа на легло-
то. а – за неподаваемо и б- за подаваемо подпиране 

Най-малък е максималният огъващ момент при константно легло, а най-
голям е този при триъгълниково разпределение на коравината на леглото. Тази 
разлика е 40% или твърде висока.  Ако все пак става дума за две крайни типове 
разпределение, то разликите между трапецовидното и параболичното е 12%, 
разлика, която “изяжда” 50% от сигурността на стената. Като проценти тези 
разлики се запазват и при стени с дебелина 40 и 80сm.  

При подаваема опора (фиг.5,б) изводите са аналогични, но като правило 
моментите намаляват (в случая с близо 10%), като съотношенията са прибли-
зително еднакви.  
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Подобни са и резултатите за срязващите напрежения. 

 

г. Опорна реакция 

Беше изследвано изменението на опорната реакция за всеки случай на 
коравина на основата, коравина на стената и подаваемостта на анкера. Това 
изменение е показано на фиг. 6 за подаваема и неподаваема опора. Прави впе-
четление, че в целият диапазон анкерната сила се изменя от 91 до 123 кN. И 
освен това силата нараства с нарастване на дебелината на стената и накрая, ка-
то правило силата в подаваемият анкер е по-малка, но незначително. 
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Фиг. 6. изменение на анкерната сила в зависимост от типа на подпира-
нето за неподаваема (а) и подаваема опора (б)   

Изложеното до тук разглежда триъгълников тип разпределение на нато-
варването от земния натиск. За другите типове (фиг.1) изводите които се нала-
гат  принципно не се различават. 

 

 4. Анализ на решения по SAP2000 и Plaxis 

Задачата която се поставя тук е да се анализират решения на анкерирани 
(подпряни) стени, реализирани по програмата SAP2000 и програма Plaxis. 

SAP2000 е програма за статичен и динамичен анализ основно на конст-
рукции. Тя може да бъде използвана и при по-сложно взаимодействие между 
конструкция и земна основа, такова, каквото е при укрепителните стени. Ре-
шенията са трудоемки. 

 Plaxis е специализирана геотехническа програма, включително и за изс-
ледване на  укрепителни стени. Стената работи в среда от крайни елементи, за 
която среда се задава връзката между главните напрежения чрез формулата на 
Яки. Отделните пластове се задават чрез обемните си тегла, модули на дефор-
мация, φ, ν и c. Програмата не оценява гранично състояние, но дава зоните на 
гранично състояние в почвата. 
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С двете програми бяха решена задача за едноредово анкерирана стена 
при класическо натоварване от земен натиск, при модифицирано на Verdeyen  
и това на Peck (фиг.7). 

а/. Сравнение на “резултатите по SAP2000” 

На фиг. 7  са показани някои резултати за стена d=60 cm  и параболично 
изменение на леглото. Резултатите са получени  “по SAP2000” и за тях  може 
да се каже накратко следното: 
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Фиг.7. Сравнения за земна реакция (а), за преместването на стената (б) и 
за огъващите моменти (в) в зависимост от типа натоварване от земен натиск. 

• За трите типа натоварване от земен натиск, разликите в зем-
ната реакция под дъното са съществени (фиг.7,а). Най-голяма е зам-
ната реакция, получено от натоварването от класически тип (триъ-
гълниково разпределение), следва резултатът от натоварване 
“Verdeyen”. 

• Реципрочното на казаното важи за силата в анкера (112 кN за 
клсическия тип натоварване и 149 кN за натоварване “Verdeyen”. Ан-
керната  сила от “натоварване Peck” е най-голяма (204 кN). 

• Видът на деформационните линии (фиг.7,б) при подаваем 
анкер е логичен. Най-голямо е преместването на опората от товара с 
най-голяма концентрация в горния край на стената (модифицирано 
натоварване на “Verdeyen” и товр на “Peck”). 

• Стремежът на Verdeyen за претоварване на анкера и 
оттоварване на зоната под дъното (чрез модифициране на класичес-
кия триъгълник) личи като резултат в моментовите диаграми 
(фиг.7,в). Моментът пада с 15%, а анкерът се претоварва  с  33%. По-
малък е и огъващият момент при изтегленото в горната половина на 



8 

стената натоварване от земен натиск, така като е направил Peck. Раз-
ликата е 24%. 

   

б/. Сравнение между резултатите  SAP2000 - Plaxis 

На същата фиг. 7 са показани и резултатите от решения с програмата 
Plaxis.  Получените резултати се сравняват с тези, получени със SAP2000, но 
само за натоварване по Verdeyen. 

Решенията с Plaxis са за земна среда с модули 10000 кРа  и 20000 кРа, 
линейно нарастващи в дълбочина. 

Най-важният извод (фиг.7,б) се свързва с преместванията на стената. 
Резултатите за преместването на стената в нейната пета получени с Plaxis, са 
значително по-големи (повече от два пъти)  от тези “по SAP2000”. Това се 
дължи на простата причина, че Plaxis “смята” и деформациите на почвата от 
нейното собствено тегло”, което неминуемо влияе върху крайните деформации 
на стената. Обратно и съвсем различно смята SAP2000 – деформациите на сте-
ната са деформации в една греда, подпряна на пружинни опори (Винклерово 
легло) от определено натоварване ( в случая от земен натиск). 

На второ място разликите между двете решения на Plaxis (за различен 
модул на средата) по отношение на деформациите са неочаквано малки (при 
два пъти промяна в модула). Същото се отнася и по отношение на огъващите 
моменти. 

На трето място. По отношение на огъващите моменти “Plaxis” дава 
около с 35% по големи максимални стойности на огъващия момент (база нато-
варване Verdeyen), което е значително, но очаквано. 

Единствено оптимистичен е резултатът за напреженията от почвата 
върху стената (по Plaxis). На фиг. 7,а това като сравнение е показано. Между 
земния натиск на Verdeyen и “напреженията върху стената” , получени чрез 
програмата Plaxis са успокояващо малки. Това обаче още веднъж потвърждава 
значението на собствените деформации на средата (от собствено тегло на поч-
вата) върху напрегнатото състояние на стената. 

Направените в тази точка изводи са особено тревожни. Разлика в огъва-
щите моменти от 35% е критична по отношение на всякакви запаси в проект-
ните изчисления. Това, като факт следва да се има предвид при проектиране с 
програми като SAP2000 които не отчитат деформациите на системата “стена-
земна среда”.  

 

Заключение. 

В статията бяха разгледани решения на една анкерирана стена, укрепва-
ща дълбок строителен изкоп. Това е извършено за различни условия на подпи-
ране на стената (разпределение на Винклеровите пружини), за различни кора-
вини на стените , за три типа товари за активен земен натиск и за два случая на 
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подпиране – подаваема и неподаваема опора. Бяха получени множество зави-
симости между тези пет променливи параметъра и преместването на стената, 
огъващите моменти в стената, преместването на опорите, големината на зем-
ната реакция. (Тук не се дава пълния анализ на състоянието). Целта беше да се 
видят най-големите проблеми на решенията на този тип стени. Установи се, че 
грешки в  типа на натоварването от земен натиск  и разпределението на Винк-
леровата основа са в състояние да формитат резултат за напрегнато състояние, 
което може да компрометира стената. И понеже разпределението на земната 
реакция и натоварването зависят не само типа на почвата, но и от ефекта на 
засводяването (нещо което трудно се оценява),  то ние си позволяваме да пре-
поръчаме изчисленията да се извършват за различни диаграми от земен натиск 
и разпределение на земната реакция, а оразмерителните усилия да бъдат прие-
ти като резултат на обвивни диаграми. 

На второ място отбелязваме категорично, че решенията по двете прог-
рами на подобни задачи дават разлики (например за максимални огъващи мо-
менти от порядъка на 35%). Тази разлика се дължи на факта, че SAP2000 не 
отчита околната среда и нейното деформационно поведение. Тази разлика се 
преценява за немалка и опасна. Влиза се в опасна зона на липса на сигурност 
по който и да е метод за проектиране. Следователно и особено при строежи с 
големи рискови последствия изчисленията е наложително да се извършват с 
използване на специализирани програми, каквато е например Plaxis. 
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Изследване на едноредово подпряни (анкерирани) стени 

инж.А. Тоцев, инж. Г. Илов 

 

 Р е з ю м е 

  

В статията са анализирани факторите, които влияят върху напрегнатото 
състояние на една анкерирана (подпряна) на едно ниво (например шлицова) 
стена. Това са модела на подпиране и получаваната реакция на почвата под 
дъното на изкопа, коравината на стената, подаваемоста на опората и активното 
натоварване на стената. Получени са множество зависимости. Изчисленията - 
за преместване на стената и разрезните усилия са направени със SAP2000. Ос-
новнията извод подкрепя становището за провеждане на всички възможни из-
слдвания и в  резултат на тях да се изберат най-неблагоприятните условия за 
стената, при които се получават лимитиращи усилия в конструкцията. 

Като втора част в статията се съпоставят резултати за основните оразме-
рителни показатели. Те са получени за едно и също натоварване и параметри 
на почвената среда с програмите SAP2000 и PLAXIS. Изводът е важен: специ-
ализираната програма PLAXIS дава с около 25% по-големи разрезни усилия, в 
сравнение с резултатите от SAP2000. Препоръчва се за изследване на стени от 
шпунтов тип да се използват специализирани програми, каквато е именно 
PLAXIS.  
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Calculation of an supported (anchored) retaining wall 

eng.A.Totsev, eng. G.Ilov 

 

Abstract: 

 

The factors, that influence to the strained state of an one level anchored (sup-
ported) retaining wall are analysed. Those are the model of support and received soil 
reaction along its embedded portion, the flexibility of the wall, the displacement of 
the support and active earth pressure distribution. Many relationships are received. 
The calculation of wall displacement, forces and bending moments are performed 
using SAP2000. The main conclusion sustain the view-point for implementing of all 
possible study and as a  result of them to choose the most unfavourable conditions 
for the wall, whereupon to receive limit forces in the construction. 

Comparing of the results for the main parameters are present in the second 
part of the articel. They are received for the same load and soil parameters using the 
programs SAP2000 and PLAXIS. The conclusion is important: PLAXIS gives with 
about 25% highter bending moments comparing with the results from SAP2000. It is 
recommendet for calculation of retaining walls to use specialized programs, what for 
example PLAXIS is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


