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РЕЗЮМЕ 

Многообразните и уникалните форми на разрушение на скалните откоси, 
както и множеството влияещи външни фактори, правят много трудно създаването на 
точни норми за проектиране на скални откоси. Водещи учени в областта на земната и 
скална механика, са категорично против “нормирането” на проблема и са 
привърженици на идеята за “инженерен” подход при решаването проектиране на 
скални откоси. При него инженерът, базирайки се на цялостния си геотехнически  
опит и познание, предлага, аргументира и доказа с изчисления избраният от него 
вариант на решение, като спазва общите геоетхнически правила и норми.  В този 
смисъл нормите дават не толкова строгото решение на проблема, колкото разглежда 
принципните правила и обобщава най-често срещаните форми на разрушение и 
принципния подход при решаването им, валидни както за скални, така и за земни 
откоси. 

 
 

1. Въведение 

Съществуват различни подходи при решаване на проблемите с проектиране на 
скални откоси. Методът на поетапно изпълнение и наблюдение все по-рядко се 
прилага, тъй като днес никой не може да си позволи лукса да види резултатът от 
изпълнението на един откос, след което да се вземат окончателните решения. При 
наличието на съвременни специализирани програмни продукти, днес все по рядко се 
провеждат изчисленията "на ръка". При програмното (компютърно) проектиране 
проблемът не е в точността на изчислението, а в изчислителния модел – доколкото той 
"пасва" на конкретния масив. Всичко останало зависи от якостните свойства на 
масива.  

По отношение на якостните свойства на скалните масиви (като основни и най-
важни) по инерция от земната механика до 60-те години  на миналия век те се свеждат 



до  Kулоновите параметри на якостта на срязване – ъгъл на вътрешно триене ϕ и 
„кохезия” с. (При това съществува огромният проблем за преход между скали и скални 
масиви.). След това рязко се сменя посоката на интерпретация на якостните свойства 
като разбиране (Barton, Chobey [2], Ladaniy и много други). Водещите при 
определянето им са пукнатините – c тяхната  грапавост и състояние. Те са базата за 
определяне на свойствата на масивите, но вече и само в местата на прекъсване  или в 
пукнатините на масивите. Параметърът на якостта отново е ъгълът характеризиращ 
триенето, но в грапавите пукнатини, който вече зависи и от напреженията в тези 
пукнатини. Това е второто направление в якостната оценка на скалните масиви. 

В последните 10-15 години отново се наблюдава връщане към 
земномеханияните параметри ϕ и с.  Причините за това се свързват с основно с 
използвания метод на кръгово- цилиндрична плъзгателна повърхнина за оценка на 
устойчивостта на откоси, или със съвременните програмни продукти за изследване на 
НДС на масиви по МКЕ, използваща линейна зависимост за якостта на срязване или за 
критерий за разрушение. Това връщане към познатите Кулманови параметри на 
якостта на срязване се дължи основно на E.Hoek [4] който систематизира 
характеризирането на масивите, на базата на което препоръчва параметрите на якостта 
на срязване в своя критерий като доказва, че той добре се апроксимира в линеен вид и 
дава възможност за определяне на параметрите на „линията” ϕ и с. Това се счита за 
най-точното е най-вярно при относително ниските (в сравнение с минните) откоси, 
каквито са строителните.       

 
 
 

 
 

 
 
А)Оценка на устойчивостта. Решение в Plaxis 

 
 
Б) Графика на Lambe за оценка на 
устойчивостта на откос 

Фиг.1. Оценка на устойчивостта – програмно и чрез графики и номограми 
 
Самото проектирането на скални откоси се свързват със свойства като: 

• минерално-петрографското състояние на скалата –  твърдост, якост, 
изветряемост, изменяемост във времето; 

• структура на напластяването - обща изветрялост; 



• механично състояние на скалите и реологични свойства на масива – 
структура и текстура, микро и макро структура, “наплочаване”, 
напластяване, напуканост, наличие на нарушени (отслабени) зони; 

• напрегнато и деформирано състояние (НДС); 
• динамично натоварване в резултат от взривни работи, движение на 

МПС и земетресения; 
• наличие на планински, ледникови и повърхностни води във скалните 

пукнатини; 
• дълготрайност (срок за експлоатация) на скалния откос; 
• и други. 

 
Днес решенията свързани с проектирането на скални откоси неминуемо 

ползват програмни резултати (фиг. 1,а) при които оценката на устойчивостта става 
именно на базата на НДС на масива, използвайки  принципа на деформациите или този 
на напреженията или на тяхното нарастване [7]. 

Успоредно с това се ползват и графични зависимости за оценка на 
устойчивостта. На фиг. 1,б е показана графика на Taylor, Lambe и Whitman [4] от 
където лесно може да се отчетат коефициентите на сигурност чрез избраната 
интегрална величина. 

 

2. Предварително и приблизително проектиране на скални 
откоси  

Съобразяването с всички посочени по-горе „условия” е трудна задача и това 
се прави практически само при особено отговорни строителни откоси или при минни, 
където голяма част от неизвестните се установяват за един и същи масив, а откосите 
(за различни етапи на разкриване) са много на брой. Това е друга причина, особено 
при по-ниските откоси, те да се проектират, като се използват приблизителни или 
практически подходи.    Много често това става и при разработването на вариантни 
трасета. Правило е да се използват бързи или практически методи за определяне на  
параметрите на откоси. В същност нещата се свеждат до препоръки за наклони и 
берми на откоси. 

Това, т.нар. „предварително проектиране” много често и особено при нисък 
клас на пътя се превръща в окончателно. (Изпълнението на скални откоси е проблем 
свързан най-вече със строителство на пътища).  

Както беше отбелязано едно подобно всеобхватно разглеждане на проблема не 
винаги е възможно. В специализираната литература [1,4 и мн. др.] съществуват някои 
приблизителни решения или ускорени методи  за определяне на наклона на скален 
откос. Едно от популярните в инженерната практика решения, са предложените от 
Brandecker [3] препоръки. Тази практика е особено популярна в Австрия и се 
регламентира с национален стандарт.   

2.1. Избор на наклон на откоса 

В оригиналната си разработка Brandecker групира различните видове скални 
масиви в пет отделни “Скални групи” – Таблица 1. Така той  обединява скалите с 
относително сходни свойства, като в последствие в зависимост от височината на 



откоса и съответната скална група, препоръчва минималният необходим устойчив 
наклон – Табл.1 и фиг.2. Получените  резултати представляват усреднени наклони за 
проектни откоси без да се отчита специфичното (особено) влияние на напукаността и 
наличието на укрепителни съоръжения. 

 
Таблица 1. Наклон на скален откос за различни видове скали и при  различни  

височини на откосите(Brandecker) 
 

Скална група А B C D E 
  Вид скали 

 в масива 
           
 
 
 

 Вис. на      
 откоса, [m] 

Магмени и 
силно мета-
морфни скали 
(гранит, гнайс 
и пр.) криста-
линен варо-
вик, здрави 
конгло-мерати 

Предимно 
вс. палео-
зойски и 
мезо-зойски 
варовици и 
доломити, 
пасъчници  и 
здрави шисти 

Изветрели и 
слабо напукани 
скали от групи 
А и В; слаби 
варови-ци, мер-
гели и пясъч-
ници ( терциер 
и креда) 

Глинести ши-
сти, мека мерг. 
глина, ронлив 
филит и др. 
(още свързани 
и ненапълно 
разрушени 
скали) 

Напълно 
изветрели 
скали 
(несвързани  
и глинести 
шисти). 

 
 
 

0 - 7 m 
 
 
 

 
 
 

7 – 15 m 
 

 
 
 
 

15 – 25 m 
 
 

 
 
 
 

25 – 40 m 

 

При тези 
всъщност 
почви и които 
в строителен 
смисъл вече 
не могат да 
бъдат 
наречени 
скали, са 
необходими 
допълнителни 
изследвания 
за доказване 
на 
устойчивостта 
на откоса. 

 

2.2. Берми при скални откоси 

При изпълнението на високи скални откоси почти винаги срещат големи 
трудности свързани със строителните работи по оформяне и укрепване на откоса. За 



височини по-големи от 8-15 m (в зависимост от скалите, изграждащи масива) се 
предвижда изпълнението на берми (наричани още банкети). Широчината на бермата е 
1-3 m, като при необходимост те могат да бъдат и още по-големи. При много високи 
откоси се проектират берми на всеки 8-15 m в зависимост от състоянието и 
напукаността на масива. При формирането на бермата е добре да се използват налични  
(близки до хоризонта пукнатини)  за тяхното изпълнение. 

 

                
Фиг.2. Определяне на наклона на откоса за различните скални групи (Brandecker) 

 
Практически, при особени геоложки условия, е възможно да не се изпълнява 

берма. Някои автори считат, че бермите нарушават границата на стабилност на откоса 
и възниква концентрация на напрежения в мястото на срязване. Едно такова 
елиминиране на бермите следва да бъде обосновано със съответните изчисления. Най-
често подобни отслабени места, с явна концентрация на напрежение се усилват чрез 
допълнително укрепване със скални анкери. Тези (и някои други въпроси) се 
уточняват единствено при използване на програми за изследване на НДС на масисва. 

В подкрепа на необходимостта от изпълнение на берми могат да се посочат 
следните аргументи: 

• Лесното и безопасно изпълнение на откоса (поетапно слизане отгоре надолу) в 
процеса на строителството; 

•  По-лесното, а в някои случаи и единственото възможно решение, за 
изпълнение на предвидените усилващи конструкции като: пилоти, скални 
класически анкери, скални дюбелни анкери, пломби, каменни крепежи 
(зидове) и др.; 

• Възможно е изпълнението на огради против падащи камъни, като с бермите се 
намалява височината на падане, а от там и кинетичната им енергия; 

• Лесното и безопасно поддържане на откоса; 



• Реалната възможност за поставяне на съответната измервателна апаратура за 
наблюдение (екстензометри, анкерни дози и др.); 

• Възможността за значително по-лесно доукрепяване на откоса при нужда 
(предвид нееднородни условия на масива и сложната картина по отношение 
на инженерногеоложките, хидрогеоложките, земно и скално механичните 
параметри на терена, една подобна възможност е голямо предимство както за 
проектанта, така също и за изпълнителя и инвеститора); 

• Решаване на проблема със събирането и отвеждането на повърхностните и 
планински води; 

 
Фиг.3. Определяне на наклона на откоса за различнитескални  

групи в зависимост от височината му (Brandecker) 

 

 



2. Някои особености свързани с конструкцията на скалните 
откоси  

Разгледаното практическо проектиране на скални откоси, включително 
планирането на берми, не е възможно там, където стабилността на откоса значително 
се влияе от типа и ориентацията на напукаността на масивите и по-конкретно тази с 
неблагоприятно пространствено  разположение. В тези случаи съществуват и/или 
неустойчивост на скални блокове по повърхността на откоса или склона. На практика 
не е лесно да се прецени, дали да се запази естествено очертание на масив подобно на 
показаните на фиг.4 и фиг.5 примери или е да се предпочете едно проектиране 
(съгласно фиг.1 или фиг.2).  

 

 
Фиг.4. Варианти на оформяне и укрепване на скален откос при  

отчитане на напукаността на масива (Brandecker – [3]) 
 
Разбира се едно съобразяване с вида и особеностите на склона и неговата 

скална структура (тук се има предвид всякакъв вид нарушения и дефекти в масива) е 
напълно целесъобразно. Важно е да се отчитат фактори като: степен на напуканост, 
отвореност на пукнатините, състояние и наличие на пълнител в пукнатините, 
движението на водите и т.н. [1]. Всичко това показва, че изборът на подход при 
решението  се базира и е пряко свързан с провеждането на задължителните 
предварителни проучвания. 

4. Откоси в неустойчиви масиви  

За скалните склонове при които вече се наблюдава движение, или такива, 
които при незначителна външна намеса губят равновесие, е абсолютно наложително 
провеждането на задълбочени предварителни проучвания за установяване на 
целесъобразността и практическата възможност за проектиране на устойчив скален 
откос. Това са случаи, в които показаното по-горе само може да ни подведе, поради 
което следва да се подхожда с необходимото внимание.   



Неустойчиви са масивите с ниски якостни показатели, неподходяща 
напуканост, силно изветрели пукнатини с пълнител, особено масиви при които са вече 
получени премествания в миналото и те силно са редуцирали якостта на срязване и 
много други случаи за маисви с наличие на вода и в силно сеизмични райони и  др.  

Изпълнението на откоси в такива терени носят в себе си цялото изобилие от 
проблеми на устойчивостта, като всеки отделен случай е строго  индивидуален и 
много различен. Необходими са и някои специални изследвания като например за 
тектониката на откоса, за скоростта на движение на масите и др. 

 

 
Фиг5. Геоложка структура обуславяща наклона на скалния  

откос и някои възможности за рарзрушение [5] 

5. Конструктивни мероприятия при скални откоси  

Устойчивостта на един скален откос зависи не само от природните дадености 
(релеф, скали, състояние, структура, дефекти и пр.), но и от вида, големината и метода 
на изпълнение, както и от вида, големината и срока на използваните на укрепителните 
откосни конструкции. При необходимост от допълнително укрепяване е възможно 
използването на целият набор от укрепителни съоръжения познати от 
специализираната и класическа литература. Това е илюстрирано на фиг.6. Показан е 
откос в който са предвидени различни укрепителни мерки – локални и глобални.  

Венецът на откоса е заздравен чрез подредени скални късове. Следва 
локалното му укрепване с подпорна стена. Следващото „мероприятие” в този най-
горен (трети) участък е покритие с мрежа и последващо торкретиране, като 
торкретното покритие е захванато с дюбели (мет. пръти, гвоздеи) за масива. По този 



начин е получен ефект за локална – повърхностна устойчивост (срещу откъсване и 
падане на късове или цели скални блокове). 

Показаната берма на границата между трети и втори участък на откоса  е 
заздравена с бетонова облицовка и предпазен бордюр. Същото е предвидено и при 
втората берма. Укрепването има локален ефект и гарантира здравината на самата 
берма. Това заздравяване, комбинирано с отводнителни канавки  успешно събира и 
отвежда дъждовна или повърхностна вода (нещо, което се препоръчва). 

Между двете берми е изпълнена пломба, която само локално заздравява 
масива  или го предпазва от нататъшно разрушение в същата зона. 
 

 
Фиг. 6.  Примерен откос с видовете укрепителни „мероприятия”. 

 
Общата устойчивост на откоса се гарантира чрез поредицата, разположена в 

три реда дълбоки инжекционни анкери и основно  в най-ниската част от откоса (трети 
участък). В тази част е изградена и стоманобетонна стена, която разпределя силите от 
анкерите. Допълнително стената  подобрява повърхностната устойчивост в този най-
долен или трети участък. 

Средният участък също е укрепен с инжекционни анкери, които са по-къси 
поради локално ( в тяхната зона) отслабване на масива.    



Накрая в петата на откоса са изпълнени  слабо наклонени дренажи, с които се 
цели намаляване на нивото на скалната вода и на нейното неблагоприятно въздействие 
върху устойчивостта. 

Задължително при проектиране на скални откоси се поставят предпазни 
огради. 

Това най-общо са конструктивните мероприятия като разновидности, които се 
срещат при проектирането на откоси. Трябва да се добави и същински дюбелни 
анкери, инжектиране и глобалните мерки за отводняване  и тогава вече картината на 
укрепването ще бъде пълна.  
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ABSTRACT 

Stability analyses are performed in order to assess the safe of an excavate slope or the 
equilibrium conditions of natural slope. There are many different analysis technique, which 
depends on the site condition and the failure model. This paper presents a review of classical 
and numerical techniques used in rock slope stability analysis. The paper summarize the 
advantages and disadvantages of the different methods and presents the most popular 
techniques for quick calculation of the rock slope stability.    
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