
 На фиг. 2.5 е дадена снимка на машина за изкопаване на шлиц-стени, а на фиг. 2.6 - 
друга секция от същия тунел, но изпълнена по траншеен метод. 

 
 
Фиг. 2.6. Напречен разрез тип 1-1. Изпълнено е укрепване със шлиц-стени подпрени с  

разпорки и представляващи външна рамка. Носещата конструкция (вътрешната  
рамка) е изпълнена след изкопаване на пространството оградено от външната  
рамка. 
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Фиг. 2.7. Снимка по време на строителството. В челото на тунела се вижда укрепване 
със стоманен шпунт. Сградата с купола отзад е Райхстага – парламентът на 
Германия. 
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Фиг. 2.8. Укрепване със стоманен шпунт и инвентарен кофраж за стоманобетонна 
конструкция 
 

На фиг. 2.8 е показано укрепване на изкопна яма със стоманен шпунт, т.е. който се 
изважда след изграждане на конструкцията на съоръжението. На фиг. 2.9 е даден един по-
рядко прилаган случай, при който стоманения шпунт се прилага при изграждане по 
траншеен метод, т.е. шпунтът остава като постоянен елемент. 

На фиг. 2.10 е показано изграждане по траншеен метод при високо ниво на почвените 
води. Изпълняват се първо щлиц-стените. След това  се излива покриващата конструкция 
върху терена. После се изкопава габарита на тунела, при което водата се изчерпва с помпи. В 
пода на тунела се изпълнява подложен бетон. Върху него и по вътрешните повърхности на 
шлиц-стените се полага хидроизолация. Следва направата на стоманобетонна конструкция с 
формата на обърнато П, чиято долна плоча служи за разпорка на шлиц-стените. Тази 
конструкция остава на сухо благодарение на хидроизолацията. 
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Фиг. 2.9. Съоръжение изпълнено по траншеен метод със стоманен щпунт 

 
 
 

 
 

Фиг. 2.10. Съоръжение изпълнено със шлиц-стени при високо ниво на почвените води 
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2.3. Материали, елементи и конструкции 
 
 Елементите на подземните съоръжения изпълнявани по открит способ обикновено са 
стоманобетонни и по-рядко бетонни. 
 Стоманени елементи се използват обикновено за временни съоръжения: скелета на 
монолитни конструкции, шпунтови стени и др. В редки случаи метални части могат да бъдат 
постоянни елементи, напр. анкери, пилоти, шпунт от стомана, виж фиг. 2.4 и 2.9. 
 Тук няма да бъде отделено място на въпросите за материалите, оразмерителните 
проверки и конструирането на елементите, понеже те са предмет дисциплините 
“Стоманобетон и стоманобетонни конструкции” и “Стоманобетонни мостове”. В настоящата 
дисциплина ще бъдат посочени само някои специфични особености на подземните 
съоръжения. 
 Основно вниманието ще бъде насочено към конструктивните форми и детайли на 
подземните съоръжения, свързани с експлоатационните изисквания, въздействията, 
изчислителните модели и начина на изграждане. 
 
2.4. Натоварвания и въздействия 
 
2.4.1. Постоянни натоварвания 
 
 Към постоянните натоварвания спадат теглата на конструктивните части и 
вертикалния товар от теглото на насип и настилка върху покривните елементи на 
съоръженията. Трябва да се отчете земния натиск и въздействието от съсъхване на бетона. 
 За изчисленията при проектирането могат да бъдат препоръчани следните величини: 

- обемно тегло на почвата 18 3m/kN ; 

- ъгъл на вътрешно триене на почвата 30 ; кохезия 0; o

- обемно тегло на стоманобетонни елементи 25 3m/kN ; 

- обемно тегло на замазки изолации 22 3m/kN ; 
- коефициент на сигурност за постоянни натоварвания =1,35 Gγ

 
2.4.2. Временни натоварвания от превозни средства 
 
 Подземни съоръжения намиращи се под пътища и улици трябва да бъдат проектирани 
за автомобилни натоварвания като обикновено се ползват нормите за проектиране на 
мостове, вж. [4]. При изчисленията трябва да се вземе под внимание разположението на 
лентите за движение спрямо съоръжението, при което има по-голямо разнообразие в 
сравнение с мостовете. Така напр. оста на тунелите на Софийското метро между станции 
«Константин Величков» и «Сердика» е успоредна на направлението на бул. Тодор 
Александров. При пешеходни подлези оста на съоръжението най-често е перпендикулярна 
на улицата. Има и пешеходни подлези, разположени косо спрямо улиците, напр. този при 
Орлов мост в София. 
 За съоръжения разположени под улични кръстовища и площади може да се приемат 
два основни случая на натоварване с автомобилни ленти (колони): успоредно на едната от 
улиците (или оста на съоръжението) и перпендикулярно на нея. Междинните случаи на косо 
разположение на завиващите превозните средства може да не се изследват, приемайки че 
усилията при тях са доста близки до тези за основните случаи. 
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 В настоящия курс не се повтарят дефинициите и правилата за подвижните 
автомобилни и ж.п. товари дадени в «Стоманобетонни мостове», а се разглеждат само някои 
особености, специфични за проектирането на подземните съоръжения. 
 За подземни съоръжения с големи площи трябва да се отчете и следното 
обстоятелство. Подвижните товари за пътни мостове са дефинирани за обичайните 
широчини на пътните платна. Така например в Еврокод 1 [5], приет като основа за бъдещите 
български норми за проектиране на мостове [6] е отбелязано, че подвижните товари се 
отнасят за широчина на пътното платно до 42 m. Затова при съоръжения с големи площи за 
проектирането могат да се приемат подвижни товари различаващи се от тези за мостове, след 
необходимата обосновка. 
 Съоръженията под ж.п. линии и гари се изчисляват за подвижните товари за 
проектиране на ж.п. мостове. За конструкции под насип динамичните коефициенти се 
намаляват както следва: 
 
 

(2.1)  
0.1

101
00.1

≥
−
−

−=
hred φφ

   

 
където: 
 
φ  - динамичен коефициент за конструкции с баластово легло, разположено върху  
       конструкцията; 

φred  - динамичен коефициент за конструкции под насип 
h - дебелината на покритието в m, включващо насипа и баласта, h  се мери от горния  
     ръб на траверсата, до горната повърхност на конструкцията, а при сводове - до най- 
     горната точка на свода. 
 

За съоръжения под насип товарите от колелата се разпределят под ъгъл 300 спрямо 
вертикалата (фиг. 3.2). 
 Конструкциите трябва да бъдат изследвани и за натоварванията в строително 
състояние. В някои случаи те могат да се окажат по-големи от експлоатационните. Напр. при 
монтаж на елементи на сглобяеми конструкции въздействията от някои кранове могат да се 
окажат по-тежки от тези предизвикани от подвижните товари в експлоатация. 
 Коефициентът на сигурност за подвижните натоварвания Qγ се приема равен на 

- 1,50 - от автомобили и пешеходци; 
- 1,45 – от ж.п. товарен модел LM71 
- 1,20 – от ж.п. товарни модели SW. 
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	Фиг. 1.3. Генерална схема на Софийското метро от 2004 г., ви
	“Строителство-градът”, бр. 13/2004 г. и [14]



