
 

Инжекционни анкери. Носеща способност, определена 
чрез геотехническата програма Plaxis  

Инж. А. Тоцев 
  

РЕЗЮМЕ: 
  Представени са някои изчислителните подходи за определяне на  но-

сещата способност на инжекционни анкери. С изменение на почвени ха-
рактеристики и геометрични параметри са извършени множество реше-
ния за определане на максималната сила в лентовиден анкерен корен, ка-
къвто модел се ползва от специализираната геотехническа програма 
Plaxis 7.2. Въз основа на получените резултати е направен е преход, ана-
логичен на този на Schneebeli, с който се препоръчва носещата способ-
ност на инжекционен анкер с цилиндричен корен. За удобство е съставена 
номограма.   

 
ZUSAMMENFASSUNG: 
Es werden einige Berechnungsverfahren fuer die Ankertragfaehigkeit-

berechnung beschrieben. In Abhaengigkeit von den Bodenkennwerten und 
Geometrischen Parameter wird ein vielzahl Loesungen mit dem geotechnischen 
FE-Programm PLAXIS hergestellt. Der Uebergang von idealen 
Verpresskoerper (laut Plaxis) zum zylindrischen Verpresskoerper ist nach 
Schneebeli durchgefuert worden. Abschliessend wird ein Nomogramm zur 
direkten Ermittelung der Ankertragfaehigkeit dargestellt. 

 

Върху поведението, работата и носещата способност на инжекцион-
ните анкери влияят множество фактори и параметри. От една страна това 
са  всички характеристики на почвата (или почвите)  в която е изпълнена 
самата анкерна конструкция, а от друга – геометричните параметри на ан-
кера като дълбочината на анкериране, наклон на анкера, дължината и нап-
речното сечение на корена на анкера. 

Проблемите при проектирането на този вид конструкции са свързани 
с определянето на максималното усилие, което анкерът е в състояние да 
поеме и неговата т.нар. свободна дължина l (фиг.1). 

 По отношение на второто – дължината на анкера нещата се свеждат 
до простото правило обобщено от Шнеебели [4]: “ Дължината на анкерите 
трябва да бъде такава, че нито една критична плъзгателна повърхнина да 
не преминава през закотвящата им част.”  

 



 

 

2 

l

l k

D

z

. .
.

. ..

. . .

.
..

.

..

. . .

.
..

h

t

A

Стена

Корен

 
Фиг. 1. Схема на инжекционен анкер с основни геометрични пара-

метри. 

Тук целта  е определяне на носещата способност на анкера.  

1. За носещата способност на анкерите 

За определяне на носещата способност на инжекционните анкери  
нещата не са еднозначни. Съществуват различни формули, таблици и гра-
фични препоръки [1,2,3,4,5], при които разликите между получените по 
тях резултати понякога са значителни. Например носещата способност на 
инжекционни анкери може да се определи по: 

Съгласно [3] тя функционално зависи от геометричните рамери на 
корена и якостните свойства  на почватаϕϕϕϕ и c, т.е. 

АГР=Kn.m.n.π.D.lk(0,75.γ.h.tgϕ+c)        (1),  

Тук lk e дължината на корена, D е неговия диаметър, а Kn, m и n  са 
коефициенти, отчитащи плътността на почвата  при корена (и се определят  
от таблици (виж [3]). 

Съгласно [2] изчисляването на граничната сила в инжекционни ан-
кери се извършва по същата формула, като коефициентите Kn, m и n  са 
обединени в един - kФ . Например за средно плътни пясъци той е равен на 
1,5, а за свързани почви е 1,0. 

Schmidt предлага зависимостта [1]: 

 ( ) 






 ⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅⋅= KlDDctgzА ππϕγ
4

7.575.0 2  .                                  (2),  

Венков [1] предлага допустимата сила  да се приема равна на 50% от 
граничната, където последната се определя по формулата: 
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където     D е диаметър на корена; 

        d – диаметър на сондажа; 

       lK- дължина на корена; 

        z- дълбочина на закотвяне; 

K0 - коефициент на страничен натиск в покой в хоризонтално нап-
равление; 

Kα- коефициент на страничен натиск в покой в направление сключ-
ващо ъгъл α с хоризонта. Определя се по формулата: 

    Kα=cosα.1+(1- cosα)K0. 

Показаните до тук формули са логични и се основават на принципа, 
че носещата способност е равна на съпротивлението (чрез якостта на 
срязване) на изстръгване на корена по неговия контур. Формула (3) от-
разява и върхово съпротивление по аналогия с пилотите (qb).  

Schneeebeli  в [4] е получил израз за определяне на носещата способ-
ност на анкери в следния вид: 

z
e

KDlА
tg

aГР γϕπ
ϕπ

2

1
sin

2+=       (4), 

   

Това е извършено чрез разглеждане на общо напрегнато състояние 
на околната почва с формулиране на зони на разрушение около и непос-
редствено до корена на анкера от типа на фиг. 2. 
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Фиг. 2. Схема на разрушение по Schneebeli 

 Формулата важи за несвързани почви.  
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Ostermayer [5]. Изклчително популярeн и представящи третото нап-
равление в определяне на носещата способност са препоръките на Oster-
mayer. Определяне става на  базата на анализ на полеви изпитвания. Това 
се извършва чрез графиките (фиг.3.) известни като графики на Ostermayer 
[5]. 

 
Фиг 3. Графики на Ostermayer (показвани се само тези за свързани 

почви) за носимоспособността на инжекционни анкери. 

Според болшинството автори (вкл. и Oстермайер) при проектиране 
на анкерни конструкции следва да се работи с не повече от 50-60% от по-
лучената гранична носимоспособност. 

Фирмени препоръки. Голяма част от фирмите, занимаващи се с из-
пълнение на анкерни конструкции, предлагат собствени зависимости и 
графики за определяне на граничната носещата способност, съобразени и 
със специфичната технология на изпълнение на анкерите и опита на фир-
мите (Bauer, Soletancshe, IBO-Titan и др.).  

В заключение може да се обобщи, че  в зависимост от приетата схема 
на разрушение и стойностите на изчислените максимални усилия бяха от-
делени накратко три групи зависимости.  Изразите (1), (2) и (3)  представят 
първата група и дават много близки стойности като резултати за носеща 
спосoбност на инжекционни анкери. Изчислителната схема на  Schneebeli е 
различна. Той предполага и приема, че под действие на опънното усилие, 
на което е подложен, коренът увлича почвата около себе си. При надхвър-
лянето на дадено гранично усилие настъпва преплъзване, като около ан-
кера се образува пластична зона (фиг. 2). Това състояние е именно обект на 
силов анализ на базата на който се определя носещата способност на анке-
ра. (Отбелязваме, че така получените усилия [4] са значително  по-големи в 
сравнение с тези, определени  по първата група зависимости.) Последната 
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група зависимости включва предложените от Ostermayer графики, които 
обобщават експериментали резултати препоръчват стойности  по-малки от 
тези по Schneebeli и по-големи от резултатите по формули (1) до (3). 

При наличното разнообразие в препоръки за определяне на носещата 
способност на анкерите е много трудно да се каже еднозначно, кои реше-
ния са по близки до действителните резултати, поради което при проекти-
ране на анкери нормативно е задължително да се извърши пробно на-
товарване. По този начин се доказват заложените носимоспособмности за 
конкретните инженерно-геоложки условия. 

 

2. Програмно изследване за носещата способност на инжекцион-
ните анкери 

Първоначално се търси отговор на въпроса как и в каква степен от-
делните параметри (физико-механични и геометрични) влияят върху но-
сещата способност на анкера. Анализът се извършва със специализираната 
геотехническа програма Plaxis. 

 Програмата Plaxis решава равниннo задачата (фиг.4). Почвата е де-
финирана като среда от триъгълни крайни елементи със следните входни 
параметри: γ, ϕ, c, ν и E. Анкерът представлява напрегнат елемент с ленто-
видна коренова част и с определена надлъжна коравина EA. Кореновата 
част на анкера е с ширина 1-ца, така както е и равнинно решението в 
Plaxis. Разрушенията в средата “почва” следват условията на критерия 
Mohr-Coulomb. 

Избраната схема на анализ е показана на фиг.4. В гранично състоя-
ние (colaps), аналогично на решението на Schneebeli, около анкерният ко-
рен (фиг.5) се формират зони на разрушение, като тяхното нарастване до-
веждат и до “разрушението” на средата. 

2.1.Предварителен пример 

Разгледано е и оценено влиянието на основните характеристики на 
почвата γ, ϕ, c и E и на тези на анкера – ЕА, l, lk, z и α (фиг.1). 

Оценката е извършена за анкер на дълбочина z=10,0 m, с дължина на 
корена lk=6,0 m  с кръгло напречно сечение с диаметър D=20cm (фиг.1). 
Свободната дължина на анкера е 22 m, като стремежът е анкерният корен 
да е достатъчно отдалечен от стената, така че да се елиминира евентуално-
то и влияние. При изследването е прието наклон на анкера α=0° (за обос-
новката виж нататък). Като почвени параметри е прието γ=20 kN/m2, 
ϕ=25°, c=10 kPa и E=15000 kN/m2. 

Изследването на носещата способност включва последователно стъ-
паловидно (с ∆А) увеличаване на анкерното усилие и отчитане на настъпи-
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лите премествания δ на корена (фиг.6).  
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Фиг.4. Модел по Plaxis с развита мрежа. 
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Фиг.5. Разрушение по Plaxis Формиране на зона на разрушение 

Резултатите от изследването са показани на фиг. 6. Полученото пос-
ледно реално стъпало е 2600 kN., а разрушението е станало при Aгр=2580 
kN. 
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Таблица 1. Резултати от поведението на един анкер при натовар-
ване. Програмно изследване 

A, kN δ, m 

200 0,0095 

400 0,0193 

600 0,03 

800 0,042 

1000 0,056 

1200 0,073 

1400 0,099 

1600 0,13 

1800 0,17 

2000 0,227 

2200 0,312 

2400 0,466 

2580 2,63 

     

0
200
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1000
1200
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1600
1800
2000
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2600
2800

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

δδδδ , m

A, kN

 

Фиг. 6. Зависимост сила-преместване за анкера 

 

Тук напомняме, че решенията по Plaxis са за лентовиден корен с 
ширина 1-ца. Следователно, полученият резултат  не съответства на раз-
рушение, свързано с цилиндричното тяло на корена на един инжекционен 
анкер. 

В [4] Schneebeli, както вече бе казано разсъждава върху подобна схе-
ма на разрушения (фиг.2). Той я разглежда също равнинно, както и Plaxis. 
Там Schneebeli приема средно срязващо напрежение в смисъла на гранично 
или якост  (за м2)  и характеризиращо самото разрушение. Именно това 
напрежение се умножава по околната повърхнина на цилиндричния корен 
и се достига до формула за носещата способност. Разсъждавайки анало-
гично тук се получава формулата: 

грkLDА τπ ...= ,            (5) 

където  

k

гр

гр l

А

.1.2
=τ ,                  (6) 

a Aгр е получената носимоспособност за “кореновата лента” по прог-
рамата Plaxis; 

lk – дължината на “лентата”. 

Показаната аналогия с Шнеебели, възприета тук води до израза (5), 
като форма за определяне на носещата способност с използване на резул-
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тати “по Plaxis”. Този израз се препоръчва при важното условие за равен-
ство между Lk и lk. 

За разглеждания случай за носеща способност по (5) се получава: 

.0,215
6.1.2

2580

.1.2
kPa

l

А

k

гр

гр ===τ  

.8100,215.00,6.20.0.14,3... kNLDА грk === τπ  

От посоченият пример е ясно, че основното неизвестно е Агр, за кое-
то следва да се даде лесен начин за определяне, а вече знаейки Агр за “лен-
товидния корен” не е проблем определянето на носещата способност на 
инжекционен анкер по (5). 

2.2.Числени резултати 

Съгласно решенията и изискванията на Plaxis  Агр  за лентовиден ко-
рен зависи от следните параметри: обемно тегло на почвата γ, модул на 
деформация на почвата Eпочва, ъгълът на вътрешно триене и кохезията на 
почвата ϕ и  c, както и от напречната коравина на кореновия елемент ЕА, 
дължината на лентовидния корен lk, дълбочината на която е заложен анке-
ра  z и  неговия наклон спрямо хоризонта α. Влиянието на всички тези 
елементи върху носимоспособността на анкера е отразено графично на 
фиг.6. Това е извършено на базата на множество решения, чийто резултати 
са показани в Таблица 2 и графично на фиг. 6.  

Окончателно могат да се обобщят следните изводи: 

• Пропорционално с нарастване на обемното тегло на почвата на-
раства и носещата способност на анкера. Същата зависимост важи 
и за параметъра z-средна дълбочина на анкерния корен.  

• Е-модулът на почвата  влияе върху преместванията, но не и върху 
носещата способност Агр на лентовидния корен.      

• Съгласно фиг.6 и във връзка с поставените цели се приема линей-
на зависимост между носеща спсособност Агр и ъгъл на вътрешно 
триене ϕϕϕϕ. Аналогично е и влиянието на кохезията c върху крайни-
те резултати, като зависимостта отново е приета линейна. 

• Потвърждава (Остермайер) се, че диаметърът на корена влияе 
върху носещата способност при стойности по-големи от D=0.20 
m. 

• Графиките показват, че за най-често проектираните дължини на 
корена на анкера от 4 m до 8 m, изменението е много близко до 
линейно. След тази дължина относителното нарастването на но-
симоспособността започва да намалява. 
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• Резултатите показват, че влиянието на наклона на анкера α върху 
Агр е незначително и може да не се взима предвид при изчислява-
ненето на носимоспособността. Изразена в проценти тази разлика 
не надвишава 6-7%. 
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Фиг.6. Влияние на основните параметри върху Агр. 

Проведеният анализ с програмата Plaxis за влиянието на отделните 
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параметри върху носещата способност на анкерния корен, показа, че но-
сещата спососбност или максиамалната сила в анкера зависи приоритетно 
от средните напрежения от геоложки товар за остта на корена, от якостни-
те параметри и от дължината на корена, т.е. 

Агр=f(σγ, ϕ, c, lk). 

На база получените резултати, част от които (за lk=6m) са дадени в 
Таблица 2, са изготвени графичните зависимости (номограми) от фиг.7, 
чрез които могат с достатъчна точност да се определи граничната носи-
моспособност на анкер с лентовиден закотвящ елемент.  

Таблица 2. Носеща способност на анкера при lk=6m. 

 
σγ,kN c ϕ0 Aгр,kN Aгр/lk σγ,kN c ϕ0 Aгр,kN Aгр/lk 

    20 445 74     20 1335 223 

  0 30 691 115   0 30 2073 346 

50   40 1027 171 150   40 3062 510 

    20 710 118     20 1605 267 

  10 30 985 164   10 30 2391 398 

    40 1278 213     40 3338 556 

    20 974 162     20 1874 312 

  20 30 1279 213   20 30 2708 451 

    40 1529 255     40 3613 602 

    20 890 148     20 1780 297 

  0 30 1382 230   0 30 2767 461 

100   40 2040 340 200   40 4076 679 

    20 1159 193     20 2049 342 

  10 30 1697 283   10 30 3088 515 

    40 2299 383     40 4382 730 

    20 1427 238     20 2318 386 

  20 30 2012 335   20 30 3408 568 

    40 2557 426     40 4688 781 

 

Изготвената и предложена номограма от фиг.(7) ни позволява бързо 
да получим с добра практическа точност носещата способност на лентови-
ден корен, заложен в решението с Plaxis. Окончателно носещата сособност 
за цилиндричен корен на анкера се определя по  формула (5) или: 

 .... грkLDА τπ=        )
.1.2

(
k

гр

гр l

А
=τ . 
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Ползването на монограмата от фиг. (7) става при следната последо-
вателност. Първоначално за съответните стойности на ϕ и c определяме 
носимоспособността на анкера за метър линеен корен (Агр/lk) и при σγ= 
100kN/m2. Определя се стойността за Агр/lk за истинската стойност на σγ., 
след което по (5) се изчисляват τгр и носещата спсособност Агр в зависи-
мост от истинската дължина на корена lk.  

              

Пример:
ϕ=28
c=10kPa
γ=18kN/m3
z=10m
lk=5m 

Резултати:
Oтчетено Aгр=2471 kN/m2
Plaxis Aгр=2396 kN/m2

lk=6mlk=8m
lk=7m

lk=5m

 σγ=200kN/m2

 σγ=150kN
/m

2Агр/lk 

 σγ=
10

0k
N/m

2

 σ
γ=

γz
=5

0k
N

/m
2

Агр, kN

σz=100kN/m2)

Агр/lkϕ

 

Фиг.7. Номограма за определяне на носещата способност на анкер с 
лентовиден корен (по резултати от Plaxis). 

За показания на фиг.7 пример е отчетено Агр=2470. От тук 
получаваме: 

.247
5.1.2

2470

.1.2
kPa

l

А

k

гр

гр ===τ  

.582247.00,5.15,0.14,3... kNLDА грk === τπ  

 3.Заключение 
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 До тук беше разгледано определянето на носещата способност на ан-
кер с лентов корен с ширина 1-ца - Агр и на анкер с цилиндричен корен - А. 
Резултатът за цилиндричен корен, какъвто е коренът на инжекционен ан-
кер е получен чрез “прехода Schneebeli”. Получената изчислителна проце-
дура ползва номограма, която е резултат от серия решени с използване на 
програмата Plaxis задачи.  

 За сравнение в таблица 3  са дадени резултатите за максималното ан-
керно усилие получени по посочените по-горе методи, получени при съ-
щите изходни данни: 

Таблица 3. Резултати за Aгр. по някои автори. 
Метод: Изчислена носимоспо-

собност на анкера в kN: 
1.Венков [1] 257 
2.По [3] 231 
3.По [2] 339 
4.Schmidt [1] 238 
5.Schneebeli [4] 1975 
6.Ostermayer [5] 650 
Предложение 582 

Предствените резултати потвърждават изказаните по-горе характе-
ристики за отделните решения. Например вижда се че резултатите по фор-
мули от 1-4 са в един и същ порядък и разликите идват от приетите корек-
ционни коефициенти. Стойностите по Ostermayer са близо два пъти по-
големи, а тези по Schneebeli ги надвишават в пъти. Полученият от нас ре-
зултат за носещета способност (Агр=582) е близък до препоръчваният от 
Ostermayer в [5] и значително се различава от получените по формули 1-4, 
както и от резултатът по Schneebeli.  
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