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УВОД 
 Развитието на съвременния транспорт изисква построяването на подземни 
съоръжения. Според технологията на изпълнението им те се класифицират в две групи: 
 а) изграждани без нарушаване на естествения терен; 
 б) изграждани по открит начин. 
 Съоръженията от група а) се изучават главно в дисциплината “Тунели” и към тях 
освен тунелите по железниците, пътищата и метрополитените се причисляват и станциите и 
другите конструкции за метрото изпълнявани без нарушаване на терена. 
 Към група б) спадат транспортните съоръжения изграждани с изкопаване, изпълнение 
на конструкциите и допълнително засипване като: 

- някои тунели и станции на метрополитените; 
- тунели за автомобилно движение или релсов транспорт в градовете; 
- пешеходни подлези под улици, площади, пътища, ж.п. коловози, аерописти и т. н. 
- подземни гаражи. 
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Настоящата учебна дисциплина е посветена на съоръженията от група б), като 
основно се разглеждат въпросите на конструкциите, взаимодействието им с почвената среда 
и начините на изграждане. Материалът в тази дисциплина е тясно свързан с въпроси от 
“Строителни материали”, “Строителна статика”, “Стоманобетон”, “Инженерна геология” 
“Земна механика”, “Фундиране”, “Пътища”, “Железници”. По подходящ начин се прави 
обвръзка с тези дисциплини, без да се повтарят изучени теми и въпроси. 

Първото подземно транспортно съоръжение изпълнено у нас по открит начин преди 
около 70 години е пешеходният подлез под коловозите на гара Горна Оряховица. В 
последните десетилетия бяха изградени много съоръжения от този тип. Най-голям брой и 
най-разнообразни по конструкции и предназначение са в София, между които и следните: 

- Метролиния Обеля – ж.к. Люлин – пл. Св. Неделя 
- При НДК – транспортен тунел, пешеходни подлези, подземни гаражи, тунели и 

станция на метро. 
- Пешеходен подлез под площада и коловозите на Централна гара, подземна 

многоетажна конструкция за паркиране на автомобили, автосервиз и магазини. 
- Пешеходни подлези на пл. Св. Неделя, по бул. България, Цариградско шосе, 

Ботевградско шосе и т. н. 
 
 Построени бяха също подземен гараж в Пазарджик, пешеходни подлези в Пловдив, 
Варна, както и в други градове и ж.п. гари.  

Някои примери от изпълнение на подземни съоръжения са дадени в раздел 6. 
 

1. ОСНОВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА МЕТРОПОЛИТЕНИТЕ 
 
1.1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Метрополитенът (метрото) е градска железница разположена на обособено трасе, което 
не се пресича с улиците и другите комуникации. Линиите и станциите на метрото 
обикновено са разположени под земята. В някои случаи (напр. в крайни квартали и 
приградски зони) метролиниите и станциите са надземни и тогава задължително имат 
огради, за да не се допускат пешеходци, животни или превозни средства. Надземна е 
станцията Обеля на Софийското метро (разположена на мост над р. Какач) и прилежащ 
участък (виж раздел 6). Предвидено е някои бъдещи линии в кварталите Дървеница и 
Младост да бъдат надземни. 

Има градски скоростни железници разположени изцяло върху конструкции (естакади), 
напр. така наречения S-Bahn Берлин. В същия град има метро (U-Bahn) в подземни тунели. 
Някои части от метрото минават по мостове над реки, напр. в Москва над Москва река, Киев 
над Днепър. Виадуктът в квартал Нусле в Прага е с кутиеобразна връхна конструкция, в 
която са разположени линии на метро, а на повърхността – пътните платна на градска 
магистрала.  

Проектирането, строителството и експлоатацията на метрополитените включва 
следните дейности: 

а) избор на генералната схема на метромрежата; 
б) проектиране на линиите и станциите в план и профил; 
в) проектиране, полагане и експлоатацията на горното строене на железния път; 
г) проектиране на строителните конструкции на тунелите, станциите и на другите 

съоръжения; 
д) архитектура и художествена украса на метростанциите; 
е) изпълнение на строителството – земни работи, укрепване на изкопи, изграждане на 

строителни конструкции; 
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ж) електроснабдяване – силнотокови тягови и осветителни инсталации; 
з) подвижен състав (влакове за метро) – проектиране, производство, експлоатация; 
и) сигнализация, съобщителни връзки, радиоуредби във влаковете и станциите; 
к) вентилационни уредби; 
л) ръководство на експлоатацията и обслужване на пътниците. 

 
 В настоящия курс е включена обща информация за метрополитените и повече 
подробности по въпросите от група г) и е) и то само за проектирането и изграждането на 
тунели и станции на метрото изпълнявани по открит начин. Останалите групи въпроси се 
решават от други специалисти, в това число и обучавани в други висши училища и 
техникуми. 
 
1.2. ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ НА МЕТРОПОЛИТЕНИТЕ 
 

Метрополитенът като транспортна система има следните предимства: 
- Разполагането метрото на обособени трасета позволява да се развиват по-големи 

средни скорости в сравнение с другите видове градски транспорт: трамваен, 
тролейбусен, автобусен. При това се съкращава времето за пътуване. 

- При целесъобразно развита метромрежа се съкращава броя на обществените 
превозни средства, движещи се по улиците, а до известна степен и на личните 
автомобили. Това има и екологически ефект – намалява се замърсяването и шума. 

- За разлика от наземния обществен транспорт, при метрото по-лесно може да 
нарасне превозна му способност, като се увеличи броя на вагоните във влаковете 
и/или се намали интервала между тях. Увеличаване на превозната способност на 
другите видове градски транспорт е свързана с нарастване на транспортното 
натоварване по улиците ,задръствания и намаляване на средната скорост. 

-  Метростанциите могат да служат и като укрития по време на война. 
Недостатъци на метрото са: 

- Относително голяма е стойността на капиталовложенията за строителните работи 
и експлоатационните съоръжения. 

- Метрото се характеризира с ниска степен на аварийност, но евентуални повреди и 
аварии са с тежки последствия. Така напр. поради наводнението в Прага през 2002 
г. метрото не се експлоатираше дълго време. Спирането на тока в Ню Йорк през 
2003 г. създаде затруднения за евакуацията на пътниците. 

- Метрополитените в някои градове (Москва, Лондон) бяха атакувани от терористи, 
при което имаше човешки жертви и материални щети. 

- Няма визуална представа за пътуващите. Този недостатък се компенсира чрез 
информация по високоговорители във влаковете, указателни табели в станциите, 
схеми на метромрежата и т.н  

Световната практика показва, че метрото се рентира в градове с милионно население. 
От друга страна липсата му в такива големи градове създава сериозни затруднения за 
транспортното обслужване на гражданите. 

 
1.3. ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 
 

Първата метролиния е построена в Лондон и тя започва да се експлоатира от 1863 г., а 
в Ню Йорк – от 1868 г. В началото влаковете на тези метрополитени са с парни локомотиви, 
а от края на 19-ти век преминават на електрическа тяга. Първите метрополитени в 
континентална Европа са в Будапеща 1896 г. и в Париж 1900 г. През 30-те години започва 
строителството и експлоатацията на московското метро, а през следващите десетилетия и в 
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други 12 града на бившия СССР. Първите 2 линии в Азия са построени в Токио (1927 г.) и 
Осака (1933 г.). В последните десетилетия нараства броя на метрополитените в света, и 
главно в Европа, Източна Азия и Америка. Понастоящем метро има в около 100 града от 
всички континенти. 

При обявяването на София за столица тя е трета в България по брой на населението 
(след Русе и Пловдив). За около 100 години броят на жителите в София достига милион. При 
този брой на населението и отдалечеността на някои квартали като Младост и Дружба на 
изток, Люлин – на запад, Надежда и Илиенци на север, необходимостта от метро е очевидна.  

През 1972 г. с Постановление на Министерския съвет се приема технико-
икономическия доклад за строителство на метро в София. Строителството започва през 1979 
г. Оказана е техническа помощ от страна на руски специалисти, като проектирането и 
изпълнението на експлоатираната линия се извърши от български организации. При 
стопанската стагнация през 90-те години на 20-ти век бе поставен въпроса за замразяване на 
строителството. Направените икономически сравнения показаха, че разходите по 
консервация на недовършеното строителство са значителни. В този труден период управата 
на Столичната община успя да вземе правилното решение за продължаване на 
строителството. 

Първият участък от метрото в София бе открит за експлоатация (с пътници) през 1998 
г. между станциите “Сливница” и “К. Величков”. Последва продължението до ст. 
“Опълченска” през 1999 г., до площад “Света Неделя” (станция “Сердика) през 2000 г и 
“Сливница” Обеля през 2003 г. 

През 2005 г. завършиха строителните работи на станция “Интерпред” при парк-хотел 
“Москва”, която е свързана с изградения вече тунел под бул. Драган Цанков. Същата година 
започна строителството на метростанции “Софийски университет” и “Стадион В. Левски”. 
Японска фирма с български подизпълнители започва изграждането по щитов метод на 
участъка “Света Неделя” – “Стадион В. Левски”. Планира се това строителство да завърши 
през 2007 г. и с това да се осигури движението на влакове до “Интерпред”. 

Подвижният състав на софийското метро е руско производство. 
 

1.4. ВИДОВЕ ГЕНЕРАЛНИ СХЕМИ НА МЕТРОМРЕЖАТА 
 
 В генералната схема се фиксират основните направления и опорните пунктове, които 
са свързани с основните пътникопотоци. Генералната схема също трябва да е съобразена с 
особеностите на града и затова тя представлява неразделна част от градоустройствения му 
план. Освен това в генералната схема трябва да се отчитат възможностите за етапно 
изграждане на метрото. 
 Познати са следните генерални схеми: 
 а) Радиална (фиг. 1.1 а). Прилага се в градове с население до около 4-5 милиона (напр. 
Санкт Петербург, Киев, Прага) и при които в центъра им се събират основните артерии. При 
пресичане на линиите на метрополитените всяко направление обикновено се разполага на 
отделно ниво. Избягват се станции на повече от две нива, защото при многоетажните 
станции достъпът до най-долния етаж изисква дълго слизане. Освен това пространственото и 
конструктивното решение на такива станции е усложнено. Споменатите проблеми са 
свързани с условието, че движението на влаковете по всяка линия е автономно. Така е прието 
в Москва, както и в градовете, чиито метрополитени са изградени с участието на руски 
специалисти. Другаде, като напр. в Ню Йорк и Лондон, влаковете преминават от една линия 
в друга и на един перон на възлова станция спират влакове с различни маршрути. 
 б) Радиално-кръгова (фиг. 1.1 б) – за градове с многомилионно население. Напр. 
метрото в Москва е с 15 радиуса и един вътрешен кръг. Изгражда се и външен пръстен 
свързващ новите райони. 
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 в) Правоъгълна (фиг. 1.1 в), приложена в Париж, Лондон, Чикаго и др. 
 г) Кръгова (фиг. 1.1 г) – в Глазгоу. 
 д) Линейна (фиг. 1.1 д) – в Атина, Хелзинки, Балтимор и др. 
 е) Х-образна (фиг. 1.1 е) – в Сапоро и Киото. 

  
Фиг. 1.1. Видове генерални схеми на метрополитените  
 
 В някои случаи схемите на метрото са по-сложни и съдържат елементи от различните 
основни схеми, показани тук. 

Генералната схема на Софийското метро при започване на строителството му е 
предвидена като радиална с 3 линии (диаметри), вж. фиг. 1.2 (Улиците и булевардите са с 
имената им от преди 1990 г.). 

I линия. Засега е изграден радиуса Обеля - ж.к. Люлин - пл. Св. Неделя. С 
въвеждането му в експлоатация успешно се реши проблема за пътуването между ж.к. Обеля, 
Люлин и центъра. При съставянето на схемата бе предвидено този диаметър да продължи 
през Орлов мост, Цариградско шосе, ж.к. Младост до гара Искър. В последните години се 
реши да бъде направено изменение – от центъра линията да мине покрай СУ “Кл. Охридски” 
и до Националното радио в тунели изграждани без нарушаване на терена. Оттам да се 
използва готовия вече тунел под бул. Драган Цанков. Предвижда се от Парк хотел “Москва” 
метрото да бъде надземно като минава през кв. Дървеница до Младост 4, вж. фиг. 1.3. Има и 
идея за отклонение от този диаметър до Аерогарата. 
 Тунелът под бул. Др. Цанков първоначално бе замислен да служи за трамвайна линия. 
След като основните строителни работи по него са завършени, метрото може с по-малко 
средства ще достигне до източните квартали. Предишният вариант има предимството, че 
минава близо до комплексите Яворов, Изток и Гео Милев. За сметка на това неговото 
реализиране е свързано с частично или пълно затваряне на Цариградско шосе по време на 
строителството или с прилагането на по-скъпия тунелен метод. 
 Според новата генерална схема се предвижда и продължение на западния радиус от 
ж.к. Обеля до ж.к. Надежда, където да бъде свързан с ІІ линия (с пунктир на фиг. 1.3). 
 II линия – Промишлена зона Илиенци - Централна гара – пл. Св. Неделя – НДК – кв. 
Хладилника. Преди около 20 години при строителството на НДК се изпълниха строителните 
работи за метротунелите от пресечката на бул. Витоша и бул. Патриарх Евтимий, до хотел 
“Хемус” както и две станции. Целта на това строителство бе да се избегнат бъдещи подземни 
работи в района на НДК. Вестибюлът на станцията при НДК засега се използва като базар. 
 III линия - Горна баня – бул. Цар Борис III – Руски паметник – СУ “Кл. Охридски” – 
гара Подуене – кв. Враждебна. При благоустрояването на площада пред гара Подуене от тази 
линия са изградени няколко десетки метра тунел, под други транспортни съоръжения. Тук се 
изхождаше от същите съображения, както при строителството в района на НДК. 
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Фиг. 1.2. Генерална схема на Софийското метро при започване на строителството му 
 
 

. 
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Фиг. 1.3. Генерална схема на Софийското метро от 2004 г., виж вестник 
“Строителство-градът”, бр. 13/2004 г. и [14] 

  
Очакваните пътникопотоци по II и III линия са по-малки отколкото по I. Затова 

строителни работи по тях едва ли ще започнат преди завършването на метрото до Младост. 
Според изказване на бившия кмет Софиянски, цитирано в пресата, метролинията Централна 
гара .- кв. Хладилника ще бъде завършена след 18 години. Тук ще отбележим, че в другите 
градове обикновено с приоритет се строят линиите осъществяващи връзка с основните ж.п. 
гари. 

Реализацията на генералната схема на софийското метро е забавена в сравнение с 
първоначалните намерения и засега основно се разчита на надземния транспорт. Но 
световната практика е показала, че при наличие на повече от една линия ефективността на 
метрото значително нараства. Това обстоятелство и икономическите условия ще са 
определящи за бъдещите решения по сроковете за строителство и доуточняването на 
схемата. 
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1.5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИНИИТЕ И СТАНЦИИТЕ В ПЛАН И  
      ПРОФИЛ 
 
 Радиусът на хоризонталните криви обикновено се избира не по-малък от 600 m. При 
затруднения предизвикани от усложнени инженерно-геоложки условия, необходимост от 
разрушаване на солидни сгради или трудни преустройства на инженерни съоръжения се 
допускат криви до 300 m. За кривите с радиус под 2000 m са необходими преходни криви. 
Там, където влаковете маневрират без пътници се допускат и по-малки радиуси, напр. за 
коловози за смяна на посоката на движение при крайни станции, във връзките между 
отделни линии, в депата и т. н. 
 Метростанциите се разполагат в прави участъци, или по изключение в криви с радиус 
не по-малък от 800 m. 
 Надлъжният наклон на линиите се приема не по малък от 3  с оглед на 
отводняването. При затруднени условия се допускат и хоризонтални участъци, но 
водоотвеждащите канавки трябва да са наклон не по-малък от 2 . Максималният наклон 
на подземните линии на метрото е 40 , а на надземните - 35 . 

oo
o /

oo
o /

oo
o / oo

o /
 Метростанциите се изграждат в едностранен надлъжен наклон равен по 3 . По 
изключение и при основателни причини наклонът може да бъде увеличен до 5 . Допускат 
се също и станции в хоризонтален участък, но водоотвеждащите канавки трябва да са с 
наклон 3 . 

oo
o /

oo
o /

oo
o /

 Елементите на надлъжния профил се приемат не по-малки от изчислителната дължина 
на влаковете, като се държи сметка и за бъдещото им удължаване. 
 
1.6. ГАБАРИТИ НА ТУНЕЛИТЕ 
 
 В метрополитените са установени следните габарити: 
 - за подвижния състав, т.е. за максималните размери на возилата; 
 - строителен габарит, т.е. за минималните светли широчини и височини, в които не 
могат да бъдат разположени елементи на строителните конструкции; 
 - за експлоатационни съоръжения; този вид габарит заема междинно положение 
между другите два и дава ограниченията за разполагане на кабели, сигнали и т.н. 

За тунели с правоъгълно сечение трябва да се осигури светла височина не по-малка от 
3950 mm над горния ръб на релсите и светла широчина мерена от оста на коловоза 1900 mm 
(фиг. 1.4). В обсега на тези размери не могат да навлизат вертикалните и хоризонталните 
елементи на строителните конструкции. Другите размери показани на фигурата се отнасят за 
очертанието на строителния габарит в долната и горната му част, за отводнителни канавки, 
подпорни стени при преходите към открити участъци и др. 
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Фиг. 1.4 Строителен габарит на тунели за метро с кръгло и с  правоъгълно сечение 
  
  
 
1.7. ГОРНО СТРОЕНЕ НА ЖЕЛЕЗНИЯ ПЪТ 
 
 Междурелсието в метрото е както на нормалните ж.п. линии (у нас и в повечето 
европейски страни то е 1435 mm). Така е прието, за да може да има връзки с националната 
ж.п. мрежа, необходими за достъп на машини за поддържане, за транспортиране на 
подвижен състав до ремонтни заводи и др. 
  
 

  
Фиг. 1.4. Горно строене: а) в двупътен тунел; б) в метростанция. 

 
Баластовото легло създава еластичност на горното строене, но изисква редовни грижи 

за поддържането, което в подземните участъци на метрото е затруднено и затова не се 
прилага. Друга възможност е релсите могат да бъдат закрепени за дънна бетонна плоча, но в 
този случай скрепленията им трябва да бъдат достатъчно еластични. В софийското метро, а и 
другаде, има участъци, в които релсите са положени на дървени траверси, забетонирани в 
дънна плоча. От чуждата практика е установено, че дървените траверси в тунелите на 
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метрото при почти постоянна температура и влажност имат трайност около 35 год. 
Подмяната на траверсите изисква разбиване на бетона около тях. Поради това дънната плоча 
трябва да бъде от две части: долна (част от строителната конструкция) и горна (елемент на 
горното строене, подлежащо на подмяна). 
 Влаковете на метрото са електрическа тяга. Токът е прав, като в софийското метро е с 
напрежение 825 V. Токът тече по контактна релса (положителен полюс), разположена 
странично на коловоза и закрепена на конзола (фиг. 1.5). От релсата токът се подава на 
мотрисите чрез специални колела. Ролята на отрицателен полюс се изпълнява от релсите на 
коловоза. 
 
1.8. СТАНЦИИ, ТУНЕЛИ И ДРУГИ СТРОИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ НА  
       МЕТРОТО 
 
 В станциите на метрото има помещения с различно предназначение. Влизането и 
излизането от метростанциите става чрез така наречените вестибюли. Там се намират каси за 
билети, места за контрол при влизането, търговски обекти и др., фиг. 1.6. Обикновено те са 
разположени непосредствено под терена и в някои случаи могат да са свързани с пешеходни 
подлези. Много станции на московското метро са с надземни вестибюли - разположени на 
терена и оформени като сгради. За станция “Стадион В. Левски” е проектиран надземен 
вестибюл, разположен в Борисовата градина близо до кръстовището на булевардите Евлоги 
Георгиев и Драган Цанков. 

Пероните за качване и слизане се намират под вестибюлите. В станциите се 
разполагат и служебни помещения, тягови подстанции и т.н. При връзката на тунелите със 
станциите се разполагат вентилационните връзки, които служат за намаляване на скоростта 
на въздушния поток от влаковете. Формата на станциите в план зависи от броя на 
коловозите, възможните начини на качване и слизане на пътниците и връзката с 
вестибюлите. На фиг. 1.7 са показани някои видове станции при наличие на два коловоза. 
При възлови станции, в които коловозите на отделните линии са разположени на едно ниво 
броя на коловозите е по-голям. На фиг. 1.8 са показани някои конструкции на метростанции. 

Участъковите тунели се намират по линиите на метрото. Всеки коловоз може да се 
намира в отделен тунел или двата коловоза да са в общ тунел. Глухите тунели се намират 
при крайните станции и служат за преминаване на влаковете от единия на другия коловоз. 
Съединителни връзки се предвиждат при станции, в които две линии се пресичат на 
различни нива. Те представляват тунели за преминаването на влакове от една линия в друга. 
В зависимост от приетия начин на експлоатация, съединителните връзки могат да служат за 
преминаване на влакове с пътници или само за маневриране на празни подвижни състави. 

При метростанции разположени на голяма дълбочина между вестибюла и пероните 
има наклонени тунели, в които са разположени ескалатори за качване и слизане. Връзката на 
подземната част на метрото с надземната, а също със ж.п. мрежата става с портални входове. 
При тези входове често се правят рампи с подпорни стени. 

Други подземни строителни съоръжения на метрото са вентилационни камери, шахти 
и канали, водосъбирателни шахти с помпени станции, помещения за подстанции (в които 
променливия електрически ток се превръща в прав с необходимото напрежение). 
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Фиг. 1.6. Напречни разрези на метростанции:  

    а) двуетажна;1 - вентилационна връзка; 2- вентилационна камера; 
    3 – вестибюл; 4 – касова зала във вестибюла; 5- разпределителна зала 
    6 – тягова подстанция; 7 – служебни помещения;8 – перони; 
    9 – участъкови тунели; 
    б) триетажна 1 – вестибюл и служебни помещения; 2 – перони; 
    3 – тягова подстанция; 4 – кабелен етаж; 5 – вентилационна връзка; 
    6 – вентилационна камера. 
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Фиг. 1.7. Схеми на метростанции 
 

а б 

в г 
Фиг. 1.8. Видове метростанции изпълнявани по открит способ: а) едноотворна с плосък 
                покрив; б) двуотворна, с един ред колони в средата; в) триотворна, с два реда  
                колони на перона; г) едноотворна със сводов покрив. 
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2. ОБЩО ЗА ПОДЗЕМНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ, 
ИЗПЪЛНЯВАНИ ПО ОТКРИТ СПОСОБ 

 
2.1. Дефиниране на основните методи за изпълнението на подземни 

съоръжения по открит способ 
 
 Котлованния метод за се състои в следното: Извършва се изкоп за яма (котлован), 
която може да бъде с откоси (фиг. 2.1 а) или с укрепване (фиг. 2.1 б, в, г). Следва кофриране, 
армиране и бетониране на конструкцията на подземното съоръжение. После се сваля 
укрепването и се насипва отгоре и в страни от съоръжението. 
 Траншейният метод (фиг. 2.2) се характеризира с направата на траншеи, в които се 
изпълняват стените на подземното съоръжение. Те могат да бъдат във формата на шлиц-
стени или като поредица от прилепнали един към друг изливни пилоти. След това 
обикновено се изгражда покриващата конструкция. После се извършва изкопа между 
изградените стени и под покриващата конструкция. При необходимост се изпълнява долна 
плоча. 

 
 
Фиг. 2.1. Изпълнение на подземни съоръжения по котлованен метод: 
      а) без укрепване; б)с укрепване; в), г) комбинирано с укрепване и  

откоси; 1-откоси; 2-контур на съоръжението; съществуващи    
сгради; 4- временно укрепване. 
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Фиг. 2.2. Примерна последователност на изпълнение на подземно съоръжение по 

 траншеен метод:  а), б) изпълнение на шлиц-стени; 
 в) изливане на горна плоча; г) направа на изкоп и долна плоча.  

 
2.2. Примери за прилагане на различни методи на изграждане 
 

 
Фиг. 2.3. Двуетажен тунел в ж.к. Люлин. 

 
На фиг. 2.3 е даден напречния разрез на двуетажен тунел в ж. к. Люлин изпълнен по 

трашеен метод. На терена е разположена ж.п. линията София-Перник, която сключва остър 
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ъгъл с оста на тунела. При прокарването му в началото са изпълнени два реда от изливни 
пилоти. За изпълнението на пилотите в обсега на ж.п. линията коловозът бе временно 
изместен. Пилотите служат за опори на стоманобетонна покриваща конструкция. След 
завършването й на долния етаж е изградена двукамерна рамкова конструкция за метрото, 
която е засипана с баластра. Така е оформено нивото на бул. Тодор Александров, който в 
този участък е две пътни платна, разделени от трамвайна линия разположена по средата. За 
това ниво са изградени стени, опиращи в пилотите и дънна плоча.  

На фиг. 2.4 до 2.7 са дадени схеми и снимки от изпълнението на тунел в центъра на 
Берлин. Съоръжението пресича р. Шпрее и осъществява връзка на новите сгради на 
Федералното правителство с основни булеварди. В напречен разрез конструкцията 
представлява затворена монолитна рамка. Изпълнението е съобразено с високото ниво на 
водите и сложните геоложки условия. 

 

 
 

Фиг. 2.4. Напречен разрез тип 2-2 – изпълнение по котлованен метод като изкопът е 
укрепен със стоманен шпунт. Рамката е фундирана на стоманени пилоти под стените 
на правоъгълното сечение. 
 

 
 

Фиг. 2.5. Машина за извършване на изкопи за шлиц-стени 
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