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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Земното тяло на пътя е основен конструктивен елемент, който трябва да запази

своята устойчивост и проектно положение през целия експлоатационен период, като

се изключи възможността за поява на недопустими деформации, свличане на откоси

и др. Основна цел е гарантиране безопасността и сигурността на движението.

Оразмеряването и поетапното изпълнение на земното тяло е комплексен

процес, който изисква да се вземат предвид:

→ видът на почвата и характерът на теренната повърхност;

→ климатичните, хидрогеоложките и хидроложките особености на района;

→ осигуряване устойчивостта на насипите, изкопите и естествените склонове;

→ създаване на условия за ефективно отводняване на повърхностните и почвените

води;

→ възможност за прилагане на механизирани методи и технологии по време на

строителството;

→ осигуряване безопасността и сигурността на движението;

→ изискванията за опазване и възстановяване на околната среда



II. УСТОЙЧИВОСТ НА НАСИПИ

Изисква се удовлетворяването на проверки за крайни гранични състояния (ULS-Ultimate Limit State) за тялото на насипа, при

неговото взаимодействие с естествената земна основа и прилежащите конструкции и съоръжения. При извършването на

проверките трябва да се вземат предвид краткотрайните, дълготрайните и сеизмичните изчислителни ситуации.

В резултат от оразмеряването следва да се определи:

• Наклона на откосите на насипа;

• Общата и относителната устойчивост, и хидравличната устойчивост на тялото на насипа и естествената земна основа.

1. Натоварване от пътен трафик

Съгласно Наредбата за проектиране на пътища в Р България,

натоварването от пътен трафик при оразмеряване на земното тяло

се определя чрез прилагане на товарен модел LM1 по БДС EN

1991-2. Еврокод 1: Въздействия върху строителните

конструкции. Част 2: Подвижни натоварвания от трафик

върху мостове.

Моделът LM1 включва площни разпределени товари и тандем-

система от двуосни съсредоточени товари, която може да бъде

заменена с еквивалентен равномерно разпределен товар.
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2. Наклони на откосите на насипа

Наклоните на откосите на насипа се определят на база на изследване за обща

устойчивост на насипа. Допуска се прилагането на типови решения за

наклоните на откосите на насип с височина до 4 метра, но за райони със

земетръсно ускорение не по-голямо от 0,15g и при наклон на естествената

земна основа не по-голям от 1:5, независимо от вида на почвата. Виж

таблицата по-долу !

Съгласно Наредбата за проектиране на пътища оразмеряването на наклоните на

откосите на насипите може да се извърши с помощта на таблици и номограми, като

височината му е нормирана от 4 до 10 метра, за райони със земетръсно ускорение

до 0,15g и наклона на естествената земна основа до 1:5.

Изграждащите насипа почви и 

материали трябва да бъдат от 

групите А-1, А-2 и/или 

стабилизирани почви и 

материали от групите А-3, А-

4, А-5, А-6 и А-7.

Клас на пътя

едрозърнести,

слабосвързани

почви и скални

материали

прахов чакъл

и пясък

глинест чакъл и пясък,

фин пясък,

прахови почви,

глинести почви

група А-1 групи А-2-4, А-2-5
групи А-2-6, А-2-7,

А-3,А-4, А-5, А-6,
А-7

Атомагистрали и

скоростни пътища
1 : 1,5 1 : 1,75 1 : 2

I клас 1 : 1,5 1 : 1,75 1 : 1,75

II клас 1 : 1,5 1 : 1,5 1 : 1,75

III клас 1 : 1,5 1 : 1,5 1 : 1,5

Местни и общински

пътища
1 : 1,5 1 : 1,5 1 : 1,5
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3. Изследване на общата устойчивост и деформации

Първоначално се приема геометрията на откосите. На всеки 5-6 метра по

височина на откоса се предвиждат берми с широчина не по-малка от 2 метра,

след което се прилага изчислителен метод за проверка на устойчивостта.

Проверяват се всички основни форми на разрушение:

→ глобални хлъзгателни повърхнини, преминаващи през тялото на насипа от

върха до основата на откоса, тангиращи с естествената земна основа;

→ глобални хлъзгателни повърхнини, преминаващи през тялото на насипа от

върха до основата на откоса, навлизащи в естествената земна основа;

→ локални хлъзгателни повърхнини, преминаващи през тялото на насипа по

височина на откоса

Общата устойчивост на откосите на насипите се изследва чрез равнинни или

пространствени изчислителни модели. При изчислителни ситуации от

статично действащи товари са регламентирани следните методи за

съставяне на изчислителен модел:

→ ламелни методи по теория на граничното равновесие за хлъзгане по

кръгово-цилиндрична хлъзгателна повърхнина или повърхнина с произволно

сечение;

→ блокови методи по теория на граничното равновесие – подходящи при

равнинно хлъзгане;

→ метод на редукция на якостта на срязване на почвата при модел на

почвения масив по крайни елементи
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При сеизмичната изчислителна ситуация

общата устойчивост на откосните почвени

масиви трябва да се изследва с помощта на

следните методи:

→ ламелни методи, блокови методи и метод

на редукция на якостта на срязване на

почвата;

→ съгласно теорията на Newmark за

определяне на перманентните преместрания

на откосен почвен материал;

→ динамичен анализ на почвения масив по

метода на крайните елементи (МКЕ)

Карта на сеизмичната опасност, показваща максималните 

стойности на ускорението на земната основа в (g) с период на 

повтараяемост 475 години

Земетресенията в България са

сред най-опасните природни

бедствия, тъй като 97 % от 

територията на страната е 

застрашена от сеизмични

действия !



II.1 ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА ПЪТНИТЕ НАСИПИ ЗА УСТОЙЧИВОСТ 

Дълбочината на активната зона на напреженията и деформациите в

естествената земна основа на насипа е регламентирано да се

определя най-често с числен модел на взаимодействието на насипа

и естествената земна основа при отчитане на еласто-пластичното

поведение на почвата и изменението на нейната коравина в

дълбочина.

Пластични зони в теренната основа на насипа

а) затворена; б) отворена

→ В естествената земна основа се допускат пластични

зони с дълбочина не по-голяма от 0,05.В, където В е

широчината на основата на насипа.

→ Когато е необходимо пластичните зони могат да се

„затварят“ чрез изграждането на контрабанкети.

4. Естествена земна основа. Активна зона на напреженията и

деформациите. Изследване на обща устойчивост

Изследването на устойчивостта на естествената земна основа на

насип включва извършване на проверки за следните крайни

гранични състояние:

→ загуба на обща устойчивост при формиране на едностранни и

двустранни хлъзгателни повърхнини;

→ загуба на обща устойчивост при хлъзгане по контактната

повърхност между насипа и естествената земна основа, при

наклонен терен;

→ формиране на големи пластични зони в естествената земна

основа под петите на откосите на насипа

При изграждане на насипи върху естествена земна основа с

наклон по-голям от 1:5, повърхността на основата се оформя

стъпаловидно по направление на наклона на ската !!!
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1.5 Деформации на насипи

Оразмеряването на пътни насипи за деформации се състои в извършване на проверки за експлоатационни гранични състояния.

Деформациите на насипа включват деформациите на почвите в тялото на насипа и на почвите в естествената земна основа до

дълбочината на активната зона.

Деформациите на насипа следва да се определят с помощта на изчислителни модели по МКЕ (метод на крайни елементи) на

системата „насип/естествена земна основа“ - равнинни или пространствени, с използване на подходящи физични (конструктивни)

модели за материалите.



III. УСТОЙЧИВОСТ НА ИЗКОПИ И ЕСТЕСТВЕНИ СКЛОНОВЕ

1. Устойчивост на изкопи

Устойчивостта на изкопите и естествените склонове в обсега на земното тяло на пътя се доказва с извършване на проверки за

крайни гранични състояния, при отчитане на съвместната работа на почвения масив с прилежащите конструкции и съоръжения.

Наклоните на откосите на изкопа се определят на базата на изследване на общата устойчивост за меродавни

изчислителни ситуации, като се допуска прилагането на опростени решения за регламентирани случаи.

Клас на
пътя

скала,

неизветряла и 

слабо

изветряла

скала, силно

изветряла,

вкл. едрозър-

нести почви

прахов чакъл

и пясък

глинест чакъл и

пясък, фин пясък, 

прахови почви,

глинести почви

група А-1
групи А-2-4,

А-2-5

групи А-2-6, А-2-

7, А-3, А-4,

А-5,А-6, А-7

Автомагистр

али и 

скоростни 

пътища

10:1 - 5:1 5:1 - 1:1 1:1 - 1:1,5 1:1,5 - 1:1,75

I клас 10:1 - 5:1 5:1 - 1:1 1:1 - 1:1,5 1:1,5 - 1:1,75

II клас 10:1 - 5:1 5:1 - 1:1 1:1 - 1:1,5 1:1,5 - 1:1,75

III клас 90 º - 5:1 5:1 - 1,5:1 1:1 - 1:1,3 1:1,5

Местни и 

общински 

пътища

90 º - 5:1 5:1 - 1,5:1 1:1 - 1:1,3 1:1,5

Типови решения за наклоните на откосите на изкоп с височина  

до 4 метра

При изкопи с височина от 4 до 10 метра в

естествена земна основа с еднороден геоложки

профил, за райони с изчислено земетръсно

ускорение не по-голямо от 0,15g, могат да се

прилагат опростени методи за определяне на

наклоните на откосите на изкопа: метод с

използване на таблични данни, при условие че

откосът на изкопа е дрениран и/или метод с

използване на номограми.



III. УСТОЙЧИВОСТ НА ИЗКОПИ И ЕСТЕСТВЕНИ СКЛОНОВЕ

2. Устойчивост на естествените склонове

Съгласно Наредбата за проектиране на пътища, когато пътното трасе преминава

в участък на естествен откосен терен (склон) е необходимо да се изследва

устойчивостта на склона както над пътя, така и под него. Методите за изследване

и оразмеряване трябва да отчитат важни фактори като:

→ нарушаване на естественото равновесно състояние на терена вследствие на

промяната на неговата геометрия и допълнително натоварване от страна на

пътната конструкция;

→ терен с активни свлачищни процеси;

→ терен с активни срутищни процеси

При терени с активни срутищни

процеси трябва да се проведе

специфично изследване за 

движението и въздействието на 

падащите блокове и отломки скален 

материал, с цел проектиране на 

адекватни защитни съоръжения и 

конструкции

***

При терени с активни свлачищни

процеси изследването трябва да се 

проведе в съответствие с 

действащата нормативна уредба и 

да бъде обвързано с проектирането

на съответните геозащитни

мероприятия



При изграждането на пътищата и съответно техните елементи

следва да се мисли и за периода на експлоатация и поддържане.

Съвременните технологии позволяват мониторинг в реално

време, което от своя страна е предпоставка за бърза реакция при

индикация за потенциален проблем и събиране на достатъчно

информация на база, на която при ремонта на пътя да се вземат

адекватни и ефективни решения.

На схемата е показано цялостно решение на мониторинг на

процесите, протичащи в насипа. Системата е съставена от

различни компоненти, отчитащи водното налягане, слягането,

устойчивостта на откосите и други. Информацията се следи в

реално време.

IV. МОНИТОРИНГ НА НАСИПИ И СВЛАЧИЩА

IV.1 МОНИТОРИНГ НА НАСИПИ

Насипите са основен елемент при 

изграждането на пътя.                   

Тяхното състояние е пряко 

свързано със състоянието на 

настилката, а от там с аварийността

и комфорта на движение

Сканирайте QR 

кода, за да видите 

цялостното 

решение и всеки 

един от 

компонентите по 

отделно



Свлачищата са едно от най-големите предизвикателства за

изграждането на качествени и устойчиви пътища.

В Р Бъглария са регистрирани 2180 свлачища, като от тях 847 са

активни (данни към 31.12.2019 г.). Към момента у нас те се следят

основно по архивни данни и чрез геодезически измервания, а

превантивните мерки се ограничават до тяхното укрепване и/или

стабилизиране.

Съвременните технологии позволяват мониторинг на

свлачищата в реално време и съответно предприемането на

мерки за неутрализирането на ефекта от тях.

На схемата е показана система за мониторинг, отчитаща

преместванията, водното налягане и други компоненти пряко

влияещи върху стабилитета на свлачището и пътя. Системата

позволява събиране на подробни данни и следене на райна в

реално време.

IV. МОНИТОРИНГ НА НАСИПИ И СВЛАЧИЩА

IV.2 МОНИТОРИНГ НА СВЛАЧИЩА

Технология за мониторинг на свлачища, разработена от RST Instruments 

Ляво - видео; Дясно - подробна информация за системата



ВИДЕА

Изграждане на Коридор 10

https://www.youtube.com/watch?v=9NwQuFtDt0o

Подпорната стена на срутищата по пътя за Рилския манастир - статия и видеоклип

https://news.bg/bulgaria/podpornata-stena-na-srutishtata-po-patya-za-rilskiya-manastir-e-pochti-gotova.html

https://www.youtube.com/watch?v=9NwQuFtDt0o
https://news.bg/bulgaria/podpornata-stena-na-srutishtata-po-patya-za-rilskiya-manastir-e-pochti-gotova.html


БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО !


