
5. ОТВОДНЯВАНЕ И ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА  
    ПОДЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ 
 
5.1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 Подземните съоръжения се намират в почвена среда, която често е с 
естествена влажност, а в някои случаи нивото на почвените води е високо. Бетонът 
и стоманобетонът са чувствителни към наличието на води и особено на меки (не 
варовити), както и такива, чиито химически състав благоприятства за протичането 
на корозията. Наличието на вода или влага в подземните съоръжения създава 
неблагоприятни условия за експлоатацията, напр.  

- Влажният въздух дава по-добра електропроводимост. С това трябва да се 
съобразяват съоръженията за метрото. 

- Влажната среда ускорява корозията на автомобилите в подземните 
гаражи, дава вредно отражение на постоянно работещите в някои 
подземните съоръжения, напр. продавачи в магазини. 

Тези обстоятелства налагат да се вземат подходящи мерки за отвеждане на 
водите и за защита на бетонните и стоманобетонните конструкции чрез 
хидроизолации. 
 Въпросите по хидроизолациите се изучават в предмети преподавани от 
катедра “Строителни материали и изолации”. Освен това хидроизолациите на 
подземните съоръжения в някои случаи са аналогични на тези на стоманобетоните 
мостове, изучавани в съответната дисциплина. Все пак необходимо е да бъдат 
изяснени отделни въпроси, с оглед да се отрази спецификата на подземните 
съоръжения и от друга страна да се направи връзка с споменатите учебни 
дисциплини. 
 Необходимостта от хидроизолация по всички повърхности в някои случаи 
съществено влияе на избора на конструктивната система и последователността на 
изграждането на подземното съоръжение. Така например за конструкцията от фиг. 
2.10, изпълнявана по траншеен метод, заради наличието на вертикална 
хидроизолация се налага изпълняването на двойна стена. 
 
 
5.2. ОТВОДНЯВАНЕ И ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА 
        ХОРИЗОНТАЛНИ И ЛЕКО НАКЛОНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ 
 
 Най-благоприятно за отводняването е, ако елементите на покриващите 
конструкции са с леко наклонени горни повърхности, вж. фиг. 3.11, 3.12, 3.20, 3.22. 
Ако покриващите конструкции са с хоризонтална горна повърхност, то трябва да се 
осигурят наклони за отводняване мин. 2-2,5%. За тунелите изпълнявани по открит 
способ обикновено се осигурява двустранен наклон на горната им повърхност, вж. 
фиг. 5.1. За подземните съоръжения на големи площи, разгледани в гл. 4, трябва да 
се осигурят наклони по двете направления за отводняване. Освен отвеждането на 
водата покрай стените, в някои случаи може да се наложи предвиждането на 
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отводнителни тръби във вътрешността на площите – напр. при много големи 
размери в план на съоръженията. Примери за такива решения не са дадени, понеже 
те са строго индивидуални. 
 
 

 
Фиг. 5.1. Детайл на хидроизолация: (1) стоманобетонна конструкция; 
         (2) изравнителен пласт; (3) хидроизолация; (4) предпазен пласт; (5) насип. 
 
 Според показания на фиг. 5.1 детайл е предвидено следното. Най-долният 
пласт се изпълнява от циментна замазка, която служи да изравни грапавините на 
конструктивните части и да създаде необходимите наклони. При по-голяма 
дебелина този пласт може да се изпълни в два етапа. Долният слой да бъде от 
бетон, а отгоре да се предвиди замазка. Изравнителният пласт може да бъде с 
постоянна дебелина (напр. замазка 2-3 см), ако горната повърхност на 
конструкцията оформя наклона. Изравнителният пласт може изцяло да отпадне за 
монолитни конструкции, при които оформянето на горната повърхност се 
извършва със специални машини. Такъв тип се предпочита сега за пътните 
мостове, вж. [4]. 
 Хидроизолационният пласт се изпълнява обикновено от листови 
(мембранни, рулонни) материали и по-рядко от мазани (течни). Тези въпроси се 
разглеждат по-подробно в курса по “Стоманобетонни мостове” и затова тук не се 
повтаря изложението. Предпазният пласт служи да не допусне механично 
увреждане на хидроизолацията по време на засипване на съоръжението. В голяма 
част от построените в миналото подземни съоръжение този пласт се изпълняваше 
като циментна замазка с дебелина 4 см. Тя се армираше с мрежа, за да се избегне 
напукването й. Има се предвид, че замазката се полага върху хидроизолацията, 
която е хидрофобен материал, който не може да има сцепление с циментния 
разтвор.  
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 Понастоящем много фирми, специализирани в производството и 
изпълнението на хидроизолации, предлагат и предпазни пластове от фабрични 
материали. На фиг. 5.2 е показано решение, при което се ползва награпен лист от 
изкуствена материя, чиито издатини могат да се “закопчеят”. Този пласт има също 
и хидроизолиращи функции. Но за подземните съоръжения се препоръчва този 
материал да дублира друга листова хидроизолация, да се изпълни като неин горен 
пласт 
 
 

 
Фиг. 5.2. “Закопчаване”на награпени листове 

 
 Друга възможност е показана на фиг. 5.4. Използва се материал от два слоя 
– релефен лист и геотекстил, който при монтирането остава отгоре и има 
дренираща функция. С дадените два примера не се изчерпват всички възможности. 
Понастоящем се предлагат и други материали за оформяне на горния слой на 
хидроизолациите и за защитата им. 
 
 
 
 

 
Фиг. 5.3. Двуслоен материал състоящ се от релефен лист и геотесктил / 
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Фиг. 5.4. Полагане на двуслоен материал върху повърхността на тунел 
изпълняван по открит пособ. 
 
 
5.3. ОТВОДНЯВАНЕ И ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ВЕРТИКАЛНИ И 
СИЛНО НАКЛОНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ 
 
 В подземните съоръжения вертикалните повърхности, както и тези с голям 
наклон създават много добри условия за отводняването. Но и в този случай не бива 
да се “спестява” изолацията, и особено при високо ниво на почвените води, вж. 
фиг. 5.5. На фиг. 5.5 б) и 5.6 е показан дренаж в долния край на стената, който 
осигурява отвеждането на водите. 
 

 
Фиг. 5.5. Вертикална стена а) без хидроизолация ; б) с хидроизолация . 
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 Защитата на вертикалните хидроизолации от механично увреждане по време 
на изпълнението на насипите може да се извърши с материалите показани на фиг. 
5.3 и 5.4. В много от подземните съоръжения построени в миналото 
хидроизолациите по външните повърхности са покрити със защитна зидария, фиг. 
5.6. При нея тухлите лягат по най-малкия си размер (на “калъч”), който е 6.5 см, за 
единичните тухли и съотв. 12 см. – за тухлите-“четворки”, фиг. 6.6. Стени с 
дебелини 6,5 см не се изпълняват в сградите с оглед устойчвостта на зида. Но в 
подземните съоръжения зидария с такава дебелина има само защитна функция. 
След засипването тя е притисната към стената и така тя е укрепена. 
 
 

 
Фиг. 5.6. Зидария, като защита на хидроизолация по вертикална стена:  
         (1) стоманобетонна конструкция; (2) хидроизолация; (3) тухлена зидария. 
 
 
 
5.4. ХИДРОИЗОЛАЦИИ НА ДЪННИ ПЛОЧИ НА ПОДЗЕМНИ 
СЪОРЪЖЕНИЯ 
 
 При високо ниво на почвените води изолирането само на покриващите 
конструкции и стените се оказва недостатъчно. Лисата на изолация отдолу ще 
доведе до следното - поради водния напор водата ще почне да “извира” в дъното на 
подземното съоръжение. На фиг. 5.7 е показан детайл на изолация на дъното. Това 
изпълнение изисква непременно да има дънна плоча, необходима за изолирането на 
съоръжението, дори в случаите за които тя не е необходима за конструктивното 
решение. Т.е. при наличието на високи почвени води не се прилагат 
конструктивните решения, като напр. показаните на фиг. 3.13, 3.14, 3.17. 
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Фиг. 5.7. Хидроизолация на дънна плоча на подземно съоръжение; (1) подложен 
бетон; (2) хидроизолация; (3) дрениращ материал; (4) конструктивен бетон 
(или стоманобетон) на дънната плоча . 
 
 
5.5. ХИДРОИЗОЛАЦИИ НА ПОДЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ 
ИЗПЪЛНЯВАНИ ПО ТРАНШЕЕН МЕТОД 
 
 Описаните до тук решения са свързани с условието, че външните 
повърхности на подземните съоръжения са достъпни за полагането на 
хидроизолациите. Такава възможност липсва, ако подземните съоръжения се 
изпълняват по траншеен метод, виж раздел 2. Един от тези случаи е например, ако 
се прилагат шлиц-стени, които са елемент не само на укрепването, а също служат и 
като вертикални елементи на подземното съоръжение в експлоатация. В този 
случай не може да се изолират външните повърхности на стената, а трябва да се 
търси изолирането по вътрешната й повърхност. Една възможност е стените да се 
обработят с материал, който прониква навътре запълва капилярите на бетонното 
тяло и чрез химическите съставки образува неразтворими кристални съединения, 
напр. решението показано на фиг. 5.8. Използваният материал дава една от 
възможностите. Без да се прави търговска реклама ще бъде отбелязано, че всеки 
материал (и/или детайл) предложен от дадена фирма обикновено има конкурентно 
решение от друг производител. 
 При високо ниво на почвените води може да се наложи специално решение 
за съоръжението изпълнено по траншеен метод, при съобразяване на вида на 
конструкцията хидроизолацията, виж фиг. 2.6 и 2.10. 
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Фиг.5.8. Хидроизолация чрез обработване на бетона отвътре 

 
 

 
 

Фиг. 5.9. Хидроизолация от вътрешната страна на конструкцията 
 
 Друга възможност за изолиране отвътре е показана на фиг. 5.9. От 
вътрешната страна на конструкцията на подземното съоръжение се поставя 
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хидроизолационен пласт. По нататък следва дрениращ пласт, като отвежданата 
вода се събира в дренажи. Тези пластове могат да се покрият със защитна 
облицовка. Друго решение (показано на фигурата) е с армировъчна мрежа, върху 
която се изпълнява пръскан бетон или разтвор (торкрет). 
 При вътрешно разположена хидроизолация трябва да има предвид, че 
бетонната или стоманобетонната конструкция е изложена на влиянието на 
почвените води. Меките (не варовитите) води, а също и такива в които са 
разтворени вещества агресивни към бетона могат да увредят конструкцията. В 
такива случаи към състава и качествата на бетона трябва да се предявят специални 
изисквания подобно на тези към елементи и конструкции във водна среда, като 
стълбове на мостове, пристанищни съоръжения и т. н. 
 Изолирането от вътрешната страна се прилага и за саниране на 
съществуващи подземни съоръжения. За разлика от мостовете и сградите, при 
които повърхностите са достъпни и лесно може да се подмени хидроизолацията, то 
при засипаните подземни съоръжения се оказва съвсем неприемливо разкриването, 
защото се създават неудобства при използването на площите над съоръженията 
(градски зони, пътища, ж.п. коловози и т. н). По рационалното е да се търсят 
решения с извършване на ремонтните работи отвътре на подземното съоръжение. 
 
 
5.6. ФУГИ В ПОДЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ 
 
 В подземните съоръжения има два вида фуги: 

а) Дилатационните фуги [фиг. 5.10 б) и в), фиг. 5.11] допускат 
премествания (вертикални, хоризонтални, и/или завъртания. Така те разделят 
подземните съоръжения на отделни части (секции), които действат като 
самостоятелни конструкции. Това трябва да бъде отчетено при изчислението и 
конструирането. При тунели изпълнявани по открит способ обикновено се 
предвиждат дилатационни фуги разположени напречно на оста на съоръжението. 
Така то се състои от отделни секции не свързани помежду си. Необходимостта от 
дилатационни фуги е свързано с отчитането на геотехническите особености, напр. 
силно променящи се почвени условия водещи до неравномерни слягания или 
големи различия в дебелините на насипа. Отчитането на влиянието на съсъхването 
на бетона, неравномерните температури, земетръсните и други въздействия също 
обуславя разделяне на подземното съоръжение на самостоятелни секции. 

б) Работните фуги [фиг. 5.10 а) и 5.10 г)] съвпадат с местата на прекъсване 
на бетонирането, напр. на връзката между дънна плоча и стена. В работните фуги, 
за разлика от дилатационните няма взаимни премествания и хидроизолацията 
минава непрекъснато. При добро изпълнение на изолацията не би следвало да се 
очаква проникване на вода. Все пак бетонът изливан без прекъсване има плътна 
структура, докато работната фуга е място на потенциални течове при повредена 
хидроизолация. Трябва да се има предвид и трудното ремонтиране на 
хидроизолациите. Поради тези причини допълнителното осигуряване на работните 
фуги с профили не изисква големи средства, но повишава надеждността на 
съоръженията и особено на тези, при които почвените води са с високо ниво. 
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От дадените дефиниции е ясно, че приемането на местата на фугите и 
изборът на техния вид е свързан с конструктивната схема и начина на 
изграждането. Трябва да се имат предвид още и следните крайности: Малкият брой 
на фугите или тяхната липса може да доведе до неблагоприятни последици за 
усилията в конструкциите или да създаде трудности при изграждането или 
експлоатацията. Недобре проектираните или изпълнени фуги създават условия за 
проникване на вода. Поради това трябва да се избягва ненужния брой фуги. От 
друга страна предвидените фуги трябва да бъдат с подходящи изпълнения. 

 

 
a б в 

 
Фиг. 5.10. а) Външна работна фуга; б), в) вътрешна и съотв. външна 
дилатационна фуга; г) вътрешна работна фуга. 
 
 

 
 
Фиг.5.11. Детайл на вътрешна дилатационна фуга в стоманобетонна 
конструкция 
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На фиг. 5.10 а) и г) са показани изпълнения на работни фуги, а на фиг. 5.10 
б) и в) – на дилатационни фуги. Профилите за фугите са от изкуствен каучук, вж. 
фиг. 5.12. Тези профили могат да бъдат разположени в средата на дебелината на 
елемента, вж. фиг. 5.10 б) и г). Такъв детайл се прилага обикновено за бетонни 
конструкции. За стоманобетонни конструкции, с оглед да не се усложнява 
армировката, профилът може да се разположи в бетонното покритие, вж. работната 
фуга от фиг. 5.10 а) и дилатационната фуга от фиг. 5.10 в). Възможно е вътрешно 
разполагане на дилатационната фуга (фиг. 5.11), което предполага подходящо 
оформяне на армировката. 
 

 
 
Фиг. 5.12. Профили за:А) вътрешна дилатационна фуга; Б) вътрешна работна 
фуга; В) външна дилатационна фуга; Г) външна работна фуга. 
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	Фиг. 5.3. Двуслоен материал състоящ се от релефен лист и гео

