


Ивайло Иванов

ОТВОДНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ИЗКОПИ

Методи за изчисляване и примери,
съгласно изискванията на Еврокод 7

Áúëãàðñêà

ïúðâî èçäàíèå

януари 2013

ôîðìàò 60/84/16

© Автор: д-р инж. геол. Ивайло Иванов

© Èçäàòåëñòâî  

www.dimax-bg.com

ISBN 978-954-782-050-0



Настоящата книга е написана в помощ на инженерите от 
строителните и геоложките специалности, както и на всички, 
на които се налага отводняване на изкопи. В нея авторът се 
е постарал да изложи някои методики за понижаване на 
нивата на подземните води при направа на строителни изкопи, 
съобразени с принципите и изискванията на Еврокод 7. 
Предложените аналитични формули позволяват сравнително 
точни изчисления при неголеми водопонизителни системи. 
За по-сложни водопонижения се препоръчва използването на 
специализиран софтуер за моделиране на филтрацията.

Рецензент
проф. дгн Михаил Гълъбов
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