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РЕЗЮМЕ: 
  Статията представя един сравнително нов, съвременен метод за 

уплътняване на земната основа. Представено е сравнение между 
отделните методи за повърхностно уплътняване, предимствата и 
недостатъците им, както и сферата им на приложение. Описана е 
технологията на импулсното уплътняване, основните технически 
параметри, начинът на контрол на степента и ефекта от 
уплътняването. Показан е един пример за импулсно уплътняване не 
територията на град Силистра.  

 
KURZFASSUNG:  

 

Масовото приложение на методи за повърхностно уплътняване на 
земната основа намира все по-голямо приложение в съвременното пътно 
строителство. Необходимостта от обратни насипи в пътното, както и в 
градско строителство, проектирането в особени почви, а също и 
изграждането на земнонасипни язовирни стени и диги са все въпроси, 
чието успешно реализиране и експлоатация в голяма степен зависи от 
качеството на изпълнение на необходимото уплътняване. В инженерната 
практика масово приложение намира така нареченото повърхностно 
уплътняване, при което слабият (неуплътнен) пласт е с малка мощност и се 
счита за достатъчно да се уплътни земната основа на малка дълбочина. 
Редица примери от последните години [3] показват последиците и 
неудобствата, които предизвиква лошото реализиране на уплътнителните 
работи. Отстраняването на авариите предизвикани от възникващите в 
резултат неравномерни деформации е сложно, скъпоструващо и налага 
временно преустановяване експлоатацията на съответния строителен или 
инфраструктурен обект. Особено осезаемо недоброто изпълнение на 
уплътнителните работи се усеща в сферата на пътното и железопътното 
строителство, където в най-добрият случай то води до известен 
дискомфорт при пътуване, а в нередки случаи и до компрометиране на 
самото съоръжения и по сериозни аварии. 

В инженерната практика съществуват различни методи за 
уплътняване на земната основа, като най-масово в зависимост от 
почвените условия и желаната дълбочина на уплътняване се използват 



следните технологии: 
• ръчни механични трамбовки - ефективна дълбочина на 
уплътняване 0,1-0,4 m; 

• уплътняване посредством класически (статични) валяци - 
ефективна дълбочина на уплътняване 0,2-0,5 m;; 

• уплътняване посредством динамични валяци - ефективна 
дълбочина на уплътняване 0,4-1,0 m; 

• импулсно уплътняване (фиг.1)- ефективна дълбочина на 
уплътняване 2,0-7,0 m; 

• уплътняване с тежки трамбовки - ефективна дълбочина на 
уплътняване 10,0-14,0 m; 

 Изборът на конкретна технология на уплътняване зависи от редица 
фактори, сред които: местоположение на строителната площадка, наличие 
на чувствителни сгради в съседство, вид и свойства на земната основа, 
желана дълбочина на уплътняване, вид на новостроящата се конструкция, 
технологични ограничения и себестойност на уплътнителните работи.  

 

 1. Импулсно уплътняване 

 Иновативна съвременна технология за уплътняване, респективно 
подобряване на свойствата на земната основа е т.нар метод на импулсно 
уплътняване или "импулсен уплътнител" (Impulsverdichtung). 
Технологията се базира на високочестотни удари върху земната основа 
посредством хидравлични ударни чукове.  

а)   б)  

 Фиг. 1. Импулсно уплътняване (а) и уплътняваща плоча (б). 
 Импулсният уплътнител произхожда от  компактора  Rapid Runway 
Compactor, който e разработен в началото на 90-те години от  Британската 
Международна фондация BSP  в сътрудничество с Министерството на 
отбраната на Великобритания за ремонт на бомбени кратери на военни 
самолетни писти. Импулсният уплътнител се състои от три части: 



уплътняваща пета /стоманена плоча/, ударен капак и хидравличен чук с  
падаща тежест. Уплътняващата пета (фиг.1, б) е натоварваща тежка плоча 
от стомана с диаметър 1,5 m. Тя се свързва с ударния капак, а чукът се 
монтира на конзола (стрела) върху носещ елемент за 40 – 48 тона (напр. 
Caterpillar 345B). 

 Енергията на уплътняване се създава от тежест падаща от 
определена, относително ограничена височина, върху уплътняваща плоча. 
Последната остава в непрекъснат контакт с основния пласт, което 
позволява ефективното разпределение на ударната енергия. От показаните 
по-горе ефективни дълбочини на уплътняване се вижда, че  методът на 
импулсното уплътняване запълва нишата между "валирането" и 
уплътняването с тежки трамбовки. Последното е скъпоструващо, 
времеемко и неприложимо в съвременните градски условия, поради 
неблагоприятното динамичното въздействие върху съседните сгради и 
съоръжения. Това прави много целесъобразно използването на импулсния 
уплътнител при необходимост от заздравяване на земната основа в 
границите от 1-2 m до 6-7 m, съобразно проектните изисквания и 
почвените условия.   

 

 2. Технически параметри 

 Техническите параметри на уплътнителната техника определят 
количеството енергия на уплътняване и респективно интензивността, 
височината, масата и растера на уплътняване, необходими за постигане на 
желаните резултати. Всеки един от тези параметри варира в следните 
граници: 

• уплътнителна тежест - 5, 7, 9 или 12 тона; 

• падаща височина - 0,80 - 1,20 m; 

• диаметър на уплътняващата плоча - 1,50 m; 

• интензивност (честота) на ударите - 40 - 60 удара/мин; 

• ефективна дълбочина на уплътняване 2,0-7,0 m; 

• енергия на уплътняване - 2,4 - 6,4 MNm/min . 

 Уплътняването се извършва в предварително зададени точки с 
последователността показана на фиг.2. Обикновено разстоянието между 
отделните  точки се приема 2,50-3,00 m, като в процеса на уплътняване се 
контролира ефекта и при необходимост гъстотата се увеличава или 
намалява. На практика уплътняващото действие се изследва теоретично и 
експериментално. Получените резултати се използват за оптимизиране на 
параметрите с цел достигане на максимална ефективност. Теоретичните 



изследвания включват компютърна симулация на импулсното действие, 
респективно на енергията и вълнообразното отражение. 
Експерименталните опити върху различни видове почви и условия служат 
за доказване на теоретичните анализи и контрол на заложените в проекта 
резултати. 

 

  
Фиг. 2. Растер и последователност на уплътняване на новостроящ се път [3]. 

 

 Основната причина за все по-масовото приложение на технологията 
на импулсно уплътняване е голямата ефективност на метода при 
дълбочини до 6-7 m. Едно сравнение на енергията на уплътняване при 
използване на метода на импулсното уплътняване и този на уплътняване с 
тежки трамбовки показва, че при уплътняване с тежки трамбовки тя се 
мени в границите 0,5-4,4 MNm/min, докато при метода на импулсното 
уплътняване тя варира от 2,4-6,4 MNm/min.  

 

 4. Контрол на получените резултати  

 При уплътняване на земната основа или на насипи, съществуват два 
подхода за контрол на степента на уплътняване - директен и индиректен. 
При директния подход се определя обемната плътност на скелета ρd и 
посредством проктор - стандартната плътност ρPr. Степента на уплътняване 
се получава от равенството: 

 
 
 
 При индиректния подход се определят якостните и деформационни 
параметри на почвата посредством: 

• California Bearing Ratio (CBR); 
• Benkelman Balken; 
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• динамично (Evd) и статично (Ev2/Ev1) щампово натоварване; 
• динамична и статична пенетрация. 

 
 Примери за резултатите от динамична пенетрация от тежък тип при 
уплътняване на дига по поречието на река Дунав, преди и след импулсно 
уплътняване е показан на фиг.3 [Adam].  

 а) б)  

 Фиг. 3. Резултати от DPH (а) и СРТ (б) преди (черно) и след (червено) 
уплътняването [3]. 
 

 5. Примери за реализирани обекти в България 

  При строителството на голям супермаркет на територията на град 
Силистра се наложи уплътняване на земната основа под единичните 
фундаменти (фиг.4). Съгласно данните от инженерно- геоложкото 
проучване строителната почва, в която се фундира представлява лъос със 
слаби якостно- деформационни параметри. За целта се проектира 
импулсно уплътняване в зоната под фундаментите с растер 2,00 m. 
Използва се девет тонна машина на фирмата "TerraMix", с падаща 
височина 1,20 m и интензивност 50 удара/ мин. По време на уплътняването 
се получи слягане на земната основа в зоната на уплътняването от 110 cm. 
 Ефектът на уплътняване беше изследван посредством динамична 
пенетрация DPL. Получените резултати показаха подобряване на земната 
основа в дълбочина до 4,30 m, като коефициентът на подобрение се мени в 
границите 1,7 - 2,8. 

  Предимство на посочената технология пред алтернативните методи 
са изключително кратките срокове за уплътняване (в рамките на 1-2 дни) и 



голямата ефективност на метода. 

                                  
Фиг. 4. Импулсно уплътняване на обект "Kaufland"- Силистра. 

   

 6. Заключение  

 Често пъти в съвременното строителство не е възможно да се 
достигне желаната носимоспособност и недеформируемост на земната 
основа, под пътната настилка, или онази, в която се фундира и строи. 
Пренебрегването на този факт води  до компрометиране на конструкцията, 
проблеми при експлоатацията и скъпоструващи укрепителни 
(заздравителни) мероприятия [2].  Съществуват различни методи и 
технологии за подобряване на якостно деформационните параметри на 
почвата. Изложения в настоящата статия подход е един ефективен 
съвременен метод, подходящ при повърхностно уплътняване на земната 
основа в границите от 2,00 до 7, 00 m. Методът на импулсното 
уплътняване е сравнително нова за България технология. До момента на 
територията и има изпълнен само един обект по показаната методика. 
Получените резултати са обнадеждаващи и са предпоставка за масовото 
използване на технологията в бъдеще, както в пътното, така и в 
жилищното строителство. 
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