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 Увод 

Това ръководство е ново помагало при обучението за работа с програмите GEO5. 

Разработено е като отговор на често задавани въпроси от потребителите. Целта на всяка част е 

да обясни, как да се решат конкретни технически задачи чрез прилагането на програмите 

GEO5. 

Всяка част съдържа няколко раздела: 

Увод – теоритично изясняване на въпроса; 

Задача – описание на всички входни данни, необходими за решението чрез избраната 

програма; 

Решение – в този раздел са показани стъпките за решение на задачата; 

Заключение – Оценка на решението и евентуални корекции. 

Във всяка част има бележки, които доизясняват проблема, както и препратки към други 

литературни източници. 

Основнитете помагала за обучение по програмите GEO5 (от FINE s r.o.) са следните: 

− Помощ – обяснява функциите на програмата в детайли;  

− Видеоуроци – показва работата с програмата и нейното ефективно 

използване;  

− Ръководства за работа – обясняват как се решават конкретни 

технически задачи; 

− Ръководства за проверка  – проверка за коректността на резултатите 

чрез сравняването им с изчисления на ръка или с други програми. 

 

В първия раздел е показано как се превключват стандарти и как се избира 

изчислителен метод, което е еднакво за всички GEO5 програми. В следващите 

раздели по избрания стандарт се извършват проверките на конструкцията. 
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Част 1.   Aнализ на настройките и администратор на настройки 

 

Тук е изяснена правилната употреба на администратора за настройките, чрез който се 

избират  стандартите, частните коефициенти и  проектния подход. Това е основната стъпка, 

необходима за всички програми GEO5. 

Увод 

Програмата GEO5 се използва в 90 държави по света. Задачата на инженерите е еднаква 

навсякъде – да осигурят безопасност и експлоатационна годност на строежите. 

Основните характеристики на конструкциите (напр. геометрията на стената, терена, 

местата на анкерите и др.) са еднакви навсякъде по света, но начините за доказване, че проектът 

е надеждно оразмерен, както и методите на анализ, които се използват, са различни. Много 

нови методи и различните коефициенти за анализ водят до въвеждане на голям обем от данни и 

сложни програми. Администраторът на настройки е създаден във версия 15 на GEO5,  за да се 

опрости този процес. 

В администратора на настройките се определят всички входни параметри, включително 

стандарти, методи и коефициенти, приети за съответната държава, където ще се изпълнява 

проектът. Идеята е всеки потребител да разбира настройките, дефинирани в програмата (или   

да определи нови настройки на анализа), които след това да използва в работата си. При 

работата с програмата по-нататък връщането към администратора на настройките и 

настройките на редактора е само по изключение.  

Задача: 

Да се извърши анализ на гравитационна подпорна стена (фиг. 1) за преобръщане и 

приплъзване в съответствие със следните стандарти и проектни подходи:   

1) CSN 73 0037 

2) EN 1997 – DA1 

3) EN 1997 – DA2 

4) EN 1997 – DA3 

5) Коефициент на сигурност SF=1.6 
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Решение: 

Първо въведете данни за конструкцията и геоложките условия в прозорците: 

“Geometry”, “Assign” и “Soils”. Прескочете другите прозорци, защото те не са важни за този 

пример. 

Фиг. 1: Схема на гравитационна подпорна стена за анализ 

 

Фиг. 2: Прозорец  “Geometry” – въвеждане размерите на гравитационна стена 

Таблица 1: Параметрите на почвата 

Почва 

(Класификация на 

почвата) 

Обемно тегло 

[ ]3mkNγ  

Ъгъл на 

вътрешно 

триене  

[ ]°efϕ  

Кохезия на 

почвата 

[ ]kPacef  

Ъгъл на триене 

м/у бетона и 

почвата  

[ ]°δ  

MG –  чакъл, сбит 19,0 30,0 0 15,0 

 

В прозореца  “Assign” първоначално почвата е зададена автоматично като един или 

няколко слоя. Това може да бъде променено според конкретната задача. 
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Когато въвеждането на конструкцията е направено, трябва да изберем стандарта и 

накрая да стартираме анализа на гравитационната стена. 

Нека за пример в прозорец „Настройки” (“Settings”) да натиснем бутона „Избери” 

(“Select”) и да се спрем на номер  8 – “Чешка Република – стари стандарти CSN (73 1001, 73 

1002, 73 0037)”. 

 

Фиг. 3: Диалогов прозорец „Опис на настройки”/“Settings list” 

Забележка: Изгледът на този прозорец зависи от стандартите, които са активни в Settings 

administrator (Администратор на настройките) – повече информация можете да намерите в 

помощ (натиснете F1). Ако настройката, която искате да използвате, не е в списъка на 

диалоговия прозорец „Опис на настройки”/“Settings list”, можете да я активирате чрез 

администратора на настройките (Settings administrator). 

Сега ще се отвори прозореца „Проверка”/“Verification”, където може да се видят 

изчислените натоварвания на конструкцията от собствено тегло и от земен натиск, както и 

резултатите от проверките за преобръщане (53,1%) и приплъзване (66,5%). (бел. на ред.: Тези 

стойности трябва да се подразбират като проценти на ефективно използване на 

конструкцията. Граничната стойност е 100% и над нея настъпва загубата на устойчивост, 

т.е всяка стойност под 100% удовлетворява техническите изисквания, но от икономическа 

гледна точка е добре стойностите да са близко до 100%.) 
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Прозорец “Verification” – резултати от анализа съгласно стандарт CSN 73 0037 

След това се върнете на прозорец „Опис настройки”/“Settings list” и изберете ред номер 3 – 

“Standard – EN 1997 – DA1”.  

 

Диалогов прозорец  „Опис на настройки”/“Settings list” 
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Отново отворете прозорец „Проверка” “Verification” и запишете резултата (55,6% и 

74,7%) за EN 1997, DA1. 

 

Прозорец „Проверка „(“Verification) – резултати от анализа съгл. EN 1997, DA1 

Повторете процедурата като изберете номер 4 “Стандарт  EN 1997 – DA2” и номер 5  

“Стандарт  EN 1997 – DA3”. 

Анализираната степен на използване на конструкцията е  (77,8% и 69,7%) за EN 1997, 

DA2 или (53,5% и 74,7%) за EN 1997, DA3.  Вариант 5 (анализ с помощта на коефициент за 

сигурност) е по-сложен. В прозореца  „Настройки”/“Settings” кликнете върху бутон 

„Редактирай/“Edit”. Това ще ви покаже възможните настройки на анализа. Направете проверка 

чрез бутон “Safety factors (ASD)” и след това въведете коефициента на сигурност срещу 

преобръщане и плъзгане със стойност 1.6. (Според досегашните български норми 

коефициентът за сигурност срещу преобръщане е 1,5, а срещу хлъзгане е 1,2.)  
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Диалогов прозорец  “Възможни настройки на анализа: Гравитациона подпорна стена” 

Натиснете бутон OK, за да стартирате анализа (69,0% и 77,1%). 

 

Прозорец „Проверка” / “Verification” – резултати от анализа при стойност  SF = 1.6 

Ако желаете да използвате тази стойност по-често, е добре да я запаметите чрез 

кликване в меню „Добавете в администратора” / “Add to administrator”. После задайте име на 

бутона , както е показано по-долу, уточнете вида стена в десния прозорец, а именно “Gravity 

Wall” и  следващия път ги използвайте като стандартни настройки.  
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Диалогов прозорец  за въвеждане на възможни стойности и промяна на настройките в 

администратора “Add current settings to the Administrator” 

Диалоговият прозорец  „Опис на настройки”/“Settings list” след това изглежда така: 

 

Диалогов прозорец „Опис на астройки”/ “Settings list” 
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Проверка 

Степен на използване на конструкцията  в проценти при различни стандарти: 

          Преобръщане   Хлъзгане 

1) CSN 73 0037      53,1%  66,5% 

2) EN 1997 – DA1    55,6%  74,7% 

3) EN 1997 – DA2    77,8%  69,7% 

4) EN 1997 – DA3    53,3%  74,7%  

5) Коефициентът на сигурност е равен на SF=1.6   

69,0  77,1 

 

Анализът е задоволителен по смисъла на различните стандарти. 

Забележка: Този прост метод може да се използва за сравнение на подпорни конструкции или 

анализ на устойчивост. Когато се разглеждат фундаменти, натоварването  трябва да бъде 

изчислено съгласно съответните стандарти. Това е причината, поради която няма смисъл да 

сравняваме проектирания фундамент с еднакви стойности на натоварване  в различните 

стандарти. 
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Част 2.   Проектиране на ъглова стена  

В тази част е описан анализ за проектиране на ъглова стена. 

Задача 

 Проектирайте ъглова стена с височина 4,0m. и анализ съгласно 1997-1 (EC 7-1, Design 

approach 1). Теренът зад конструкцията е хоризонтален. Водното ниво е на 2,0 m. дълбочина. 

Зад стената има разпределен товар с дължина 5,0 m. и  интензивност10 kN/m2. Почвата под 

фундамента се състои от MS – наносен сбит пясък със степен на водонасищане 8,0<rS  и 

носимоспособност   175kPa. Почвата зад стената  представлява S-F –  пясък със следи от фини 

глинести частици, средно  сбит. Ъгловата стена се изпълнява  от стоманобетон с клас C 20/25. 

 

Схема на ъглова стена 
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Решение: 

 За решение на задачата ще използваме програма GEO5 за ъглова стена. Обясняваме  

този пример стъпка по стъпка: 

 В прозореца „Настройки”/“Settings” кликнете върху “Select” и след това изберете ред  с 

номер 3 – “Standard – EN 1997 – DA1”. 

 

Диалогов прозорец „Опис настройки”/“Settings list” 

В прозорец ”Геометрия” / “Geometry” изберете формата на стената  и въведете 

размерите й.  
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Прозорец  “Geometry” 

В процорец „Материал” / “Material” въведете материала за изработка на стената. 

 

Прозорец “Material”, където се въвеждат характеристики на материала, 

 от който се изгражда конструкцията 

След това, определете параметрите на почвата чрез кликване върху бутон „Добави” / 

“Add” на прозореца  “Soils”. Стената обикновено се изследва  за  земен натиск при покой.  За 

изчисление на земен натиск при  покой, изберете за ред „Почва”/”Soil” вариант 

„Несвързани”/“Cohesionless”. 

 

Диалогов прозорец „Добавете нови почви” / “Add new soils” 
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Забележка: Стойността на активния земен натиск зависи още от триенето между гърба на 

стената и почвата. Ъгълът на триене се определя от материала  за изработка на стената и 

ъгъла на вътрешно триене на почвата. При бетонни стени ъгълът на триене е в интервала  

( ) efϕδ ⋅÷≈ 3
2

3
1

 

Таблица с параметри на почвата 

Почва 

(класификация на почва) 

Дълбочина 

на 

залягане 

[ ]m  

Обемно 

тегло 

[ ]3mkNγ  

Ъгъл на 

вътрешно 

триене 

[ ]°efϕ  

Кохезия 

на почвата 

[ ]kPacef  

Ъгъл на 

триене между 

стената и 

почвата 

[ ]°=δ  

S-F – пясък със следи от 

глинести частици, средно 

сбит 

0,0 ÷ 4,0 17,5 28,0 0,0 18,5 

MS –наноси от сбит 

пясък 8,0<rS  
˃4,0 18,0 26,5 30,0 17,5 

 

В прозорец  „Терен” /“Terrain” изберете картинка хоризонтален терен. 

 

Прозорец „Терен” / “Terrain” 

 Водното ниво е на дълбочина 2,0 m. В прозорец  „Вода”/“Water” изберете подходящата 

статическа схема за водния натиск зад стената.  
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Прозорец „Вода” / “Water” 

 В следващия прозорец дефинирайте „Външното натоварване”/“Surcharge”. В 

прозорците „Вид”/“Type” и „Вид дейност”/„Type Action” запишете съответно 

“Strip”/„Ограничен” и  “Permanent”/„Постоянен”/ равномерно разпределен товар.  

 

Диалогов прозорец „Ново външно натоварване”/“New surcharge” 

В прозореца  „Пасивен  отпор пред стената” /“FF resistance” изберете схема на терена пред 

стената и след това дефинирайте други параметри на пасивния отпор пред стената.  
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Прозорец „Пасивен  отпор пред стената ” /“FF resistance” 

Забележка: В този случай не вземаме предвид  пасивния отпор на стената, за да бъдат 

резултатите консервативни. Отпорът пред стената  зависи от характеристиките  на 

почвата и допустимото преместване на  конструкцията.  При изчислението можем да 

вземем земния натиск в покой на почвата.  Позволява се, да се работи с пасивния земен 

натиск, само ако е възможно достатъчно голямо преместване на стената. (за повече 

информация вижте HELP – F1). 

 След това в прозореца „ Фазови настройки” /“Stage settings” изберете вид на проектната 

ситуация. В този случай последният ще бъде постоянен / permanent. Също така, изберете  вида 

на земния натск, действащ  върху стената. В нашият случай, изберете  активен земен натиск, 

при който стената може да има   преместване. 

 

Прозорец „ Фазови настройки” / “Stage settings” 

 Сега отворете прозорец „Проверка” / “Verification”, където можете да анализирате 

резултатите за преобръщане и приплъзване на ъгловата стена. 
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Прозорец „Проверка” / “Verification” 

 

Забележка: С бутона  „В детайли”/ “In detail” в дясната част на екрана се отваря диалогов 

прозорец с детайлна информация за резултатите от анализа. 

 Резултати от анализа: 

Проверката на приплъзване не е задоволителна, степента на използване на конструкцията е 

следната:  

− Преобръщане: 52,8 % 97,10933,208 =>= klvzd MM  [kNm/m] SATISFACTORY./ЗАДОВОЛИТЕЛНА 

− Приплъзване: 124,6 %  94,8178,65 =<= posvzd HH
     

 [kN/m] NOT OK./ НЕЗАДОВОЛИТЕЛНА 

Предоставят се няколко възможности за оптимизация на решението, например:  

- Да се насипе по-подходяща почва зад стената  

- Да се заздрави земната основа 

- Да се оформи зъб под фундамента  

- Да се удебели тялото на стената 

Тези промени ще бъдат икономически и технологично сложни, така че изберете най-лесния 

вариант. Най-ефективният начин е да се подобри формата на стената, за да се получи 

скокообразно подобрение на резултата. 
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Оптимизация на решението: промяна геометрията на стената 

Върнете се към прозорец  „Геометрия” / “Geometry”  и променете формата на ъгловата 

стена. За подобряване на устойчивостта срещу приплъзване в програмата се въвежда зъб под 

фундамента.  

 

Прозорец „Геометрия”/ “Geometry” (Промяна на размерите на ъгловата стена) 

Забележка: Зъбът под фундамента обикновено се изчислява като наклонена основна 

плоскост. Ако влиянието на зъба се приеме за пасивен отпор, тогава програмата го разчита 

като хоризонтална основна плоскост.  В този случай обаче, устойчивостта на 

конструкцията срещу хлъзгане се изчислява  до нивото на основата на зъба. (Повече 

информация в HELP – F1 

След това преизчислете устойчивостта на новата конструкция  за преобръщане и 

приплъзване. 
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Прозорец „Проверка” / “Verification” 

 Сега резултатите от проверката на преобръщане и приплъзване са задоволителниВ 

прозорец  „Носимоспособност” /“Bearing capacity”,  изчислете носимоспособността на почвата 

под фундамента 175kPa. 

 

Прозорец „Носимоспособност” / “Bearing capacity” 

Забележка: В случая  изчислихме носимоспособността на почвата под фундамента по 

изходни данни, които  получаваме от геоложкото проучване, респективно от някои 

стандарти. Тези стойности са много консервативни, така че е по-добре за изчислението да 
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ползва програмата „Плоски Фундаменти// Spread footing, която взема под внимание и други 

влияния като наклон на натоварване, дълбочина на фундиране и  т.н. В прозорец 

„Оразмеряване” / “Dimensioning” изберете „Поверка за тялото на стената”/”Wall stem checking”. 

Получавате проектна носеща армировка в тялото на 6 Ø 12 mm, което задоволява напълно 

изискванията за носимоспособност.  

 

Прозорец „Оразмеряване”/ “Dimensioning” 

  

 

Следваща стъпка е отваряне на прозорец „Устойчивост” / “Stability” и изчислявате общата 

устойчивост на стената. В нашия случай  се използва методът на Bishop, който води до 

консервативни резултати. Направете анализа с оптимизация по кръгово-цилиндрична 

хлъзгателна повърхнина и  оставете програмата да изработи сама резултатите след натискане на 

бутон “OK”.  Диаграмите и числовите стойности ще бъдат показани в меню „Ъглова стена” / 

„Cantilever wall”. 
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Програма „Устойчивост на откоси” /“Slope stability” 

Заключение: 

− Преобръщане: 49,5% 16,10852,218 =>= klvzd MM   [kNm/m]      SATISFACTORY / ЗАДОВОЛИТЕЛНО 

− Приплъзване: 64,9 %    47,6427,99 =>= posvzd HH     [kN/m]    SATISFACTORY / ЗАДОВОЛИТЕЛНО 

− Носимоспособност: 86,3        00,17506,151 =>= σdR          [kPa  SATISFACTORY / ЗАДОВОЛИТЕЛНО 

− Проверка за тялото на стената: 81,5 %    88,8413,104 =>= EdRd MM   [kN·m] SATISFACTORY/ 

ЗАДОВОЛИТЕЛНО 

− Обща устойчивост: 40,8 %      Mетод – Bishop (оптимизация)  SATISFACTORY / ЗАДОВОЛИТЕЛНО 

В крайна сметка ьгловата стена е SATISFACTORY / ЗАДОВОЛИТЕЛНА. 
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Част 3.   Проверка на гравитационна/масивна стена 

 

В тази част се изчислява съществуваща стена за постоянни и временни проектни натоварвания. 

Етапите на строителство също са обяснени. 

Задача 

Използвайки стандарт EN 1997-1 (EC 7-1, DA2) да се изчисли съществуваща гравитационна 

стена за устойчивост срещу преобръщане и приплъзване. 

Пътният трафик също оказва въздействие върху стената с интензивност от 10 kPa. Проверете 

възможността за инсталиране на предпазна ограда върху короната на стената. Натоварването от 

удар при  автомобилна катастрофа се приема със стойност 50 kN/m и действа хоризонтално на 

1,0 m над терена. Размерите и формата на бетонната стена могат да се видят на чертежа по-

долу. Наклонът на терена зад конструкцията е °= 10β . Почвата зад стената представлява  

песъклива тиня. Ъгълът на триене между почвата и стената е °= 18δ . 

Определянето на носимоспособността и оразмеряването на стената не са част от тази задача. В  

това изчисление се вземат предвид ефективните стойности на  почвените характеристики. 

 

Схема на гравитационна стена  - задача 

Решение: 

 За решаване на задачата използвайте програма GEO5 – „Гравитационна стена” /”Gravity 

wall”. Етапите на анализ на този пример са следните: 
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− Първи етап – анализ на съществуваща стена спрямо пътния трафик. 

− Втори етап – анализ за въздействието на удар от превозното средство върху  короната 

на стената. 

Етап 1: Въвеждане на данни 

 В прозорец „Настройки” / “Settings” кликнете върху „Избор”/“Select” и изберете ред 

номер 4 – “Standard– EN 1997 – DA2”.  

 

Диалагов прозорец”Опис на настройки”/ “Settings list” 

 След това в прозорец „Геометрия”/“Geometry”, изберете формата на гравитационната 

стена и дефинирайте параметрите й. 

 

Прозорец „Геометрия” / “Geometry” 
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 Като следваща стъпка въведете материала на стената и геоложкия профил. Обемното 

тегло на стената е 324 mkN=γ . Стената е направена от бетон C 12/15 и стомана B500. След 

това дефинирайте параметрите на почвата и ги задайте на профила. 

Таблица с параметрите на почвата 

Почва 

(Класификация на 
почвата) 

Обемно тегло 

[ ]3mkNγ  

Ъгъл на 
вътрешно 

триене [ ]°efϕ  

Кохезия на 
почвата 

[ ]kPacef  

Ъгъл на триене 
стена – почва 

[ ]°=δ  

MS – песъклива 
тиня, твърда 
консистенция 

18,0 26,5 12,0 18,0 

 

 

Диалогов прозорец „Добавете нови почви” / “Add new soils” 

Забележка: Стойността на активния земен натиск зависи също от ъгъла на триене между 

стената и почвата “ ( ) efϕδ ⋅÷≈ 3
2

3
1 “. В този случай  вземете предвид влиянието на 
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триенето между стената и почвата със стойност от efϕ⋅3
2  (δ =18° ), когато се изчислява 

земен натиск. (Повече информация в  HELP – F1). 

 В прозорец „Терен” / “Terrain” изберете схемата на терена зад стена. Дефинирайте 

неговите параметри по отношение на дължина на насипа и ъгъла на наклона, както е показано 

по-долу. 

 

Прозорец „Терен” / “Terrain” 

 В следващия прозорец дефинирайте „Външно натоварване” /“Surcharge”. Въведете 

външното натоварване от пътен трафик в ред Strip с разположението си на терена и като вид 

действие изберете „Променлив” / “Variable”. 
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Диалогов прозорец „Редактирай външно натоварване”/ “Edit surcharge” 

 В прозореца „Пасивен отпор пред стената ” / “FF resistance” изберете схема на терена 

пред стената и дефинирайте останалите параметри на почвата пред стената. 

 

Прозорец „Пасивен отпор пред стената”/“Front face resistance” 

Забележка: В този случай не вземате под внимание пасивния отпор пред стената, в 

следствие на което резултатите ще бъдат консервативни. Пасивният отпор зависи от  

характеристиките на почвата и допустимата денивелация на структурата.  Използваме 
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натиск при покой при  добре уплътнена почва. Използването на пасивен земен натиск е 

прието, само ако има достатъчно голямо преместване на стената. (Повече информация в  

HELP – F1). 

В прозорец „Фазови настройки” / “Stage settings” във поле „Вид на  проектната 

ситуация”, изберете  “permanent”/”постоянен”. 

 

Прозорец „Фазови настройки” / “Stage settings” 

Отворете прозорец „Проверка”/ “Verification”, където ще анализираме гравитационна 

стена за приплъзване и преобръщане. 

 

Прозорец „Проверка” – етап 1” / “Verification – stage 1” 

Забележка: Чрез бутон „По-подробно” /“In detail” в дясната част на екрана се отваря 

диалогов прозорец с детайлна информация за резултатите от  изчислението. 
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Далогов прозорец „Детайлна проверка”/ “Verification (in detail)” 

Забележка: За анализ, базиран на EN-1997, програмата определя дали силата действа 

благоприятно или неблагоприятно. Всяка следваща сила се умножава по съответния  частен 

коефициент, който  е в доклада. 

Отворете прозорец „Устойчивост” / “Stability” и анализирайте цялостната стабилност на 

стената.  

В нашия случай  се използва методът на Bishop, който води до консервативни резултати. 

Направете анализа с оптимизация по кръгово-цилиндрична хлъзгателна повърхнина и  оставете 

програмата да изработи сама резултатите след натискане на бутон “OK”.  Диагарамите и 

числовите стойности ще бъдат показани в меню „Гравитационна стена” / „Gravity wall”. 
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Програма „Устойчивост на откоси – етап 1” / “Slope stability – stage 1” 

Резултати от анализа: етап 1 

При изчислението на носимоспособност  търсете стойностите на преобръщане и 

приплъзване на стената. След това трябва да определите общата устойчивост. В тази задача, 

степента на използване на стената е: 

Преобръщане: 70,0 %         73,26391,376 =>= klvzd MM   [kNm/m] SATISFACTORY/задоволително 

Приплъзване:  90,6 %     17,13853,152 =>= posvzd HH  [kN/m] SATISFACTORY/задоволително 

Обща устойчивост: 72,3 %  Mетод на Bishop (оптимизация)    SATISFACTORY/задоволително 
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 Етап 2: Въвеждане на данни 

 Сега въведете втория етап на анализ с бутон  „Етап на конструиране 2”/”Сonstruction 

stage 2” в левия ъгъл на екрана. 

 

„Конструктивен етап” / “Stage of construction” 

 В този етап може да се определи натоварването от превозното средства, чрез използване 

на прозорец „Въвеждане на сили” / “Input forces”. Натоварването е инцидентно за превозно 

средства с тегло 5 тона (50 kN/m). 

 

Диалогов прозорец „Въвеждане на сила –етап 2  ” / “Edit force” – construction stage 2 

 ( при възможен инцидент) 

 Сега отворете прозорец „Настройка на етапа” / “Stage settings” и променете ситуацията 

на „ инцидентна” / “accidental”.  

 

Прозорец „Настройка на етапа” / “Stage settings” 

 Данните, които сме въвели  в другите прозорци в етап 1 не са променени, така че не е 

необходимо да ги отваряме отново. Изберете „Проверка” / “Verification”, за да направите 

отново проверка за преобръщане и приплъзване.  
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Прозорец „Проверка – етап 2” / “Verification – stage 2” 

− Етап 2: Резултати от анализа 

От резултатите се вижда, че съществуващата стена е недостатъчно устойчива при удар 

на превозно средство в преградата. В този случай  степента на използване на стената е: 

− Преобръщане: 116,3 %         13,56862,488 =<= klvzd MM  [kNm/m] NOT OK. 

− Приплъзване: 102,9 %           35,14239,138 =<= posvzd HH  [kN/m]  NOT OK. 

Заключение: 

 Съществуващата гравитационна стена може да понесе натоварването от автомобилното 

движение според изискванията на първия етап на конструиране, но не е достатъчно устойчива 

за удар от превозно средство с тегло 5 тона според заданието във втория етап. 

 Възможно решение на задачата за поемане на удара от превозно средство биха могли да 

бъдат почвени анкери или поставяне на преграда по контура на пътя, която да възпрепятства 

удара в стената. 
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Част 4.   Проектиране на неанкерирани пилотни укрепителни стени  

 

В тази част се разглежда проектирането на неанкерирани пилотни укрепителни стени при 

постоянно натоварване и  при наводнение / flooding 

Задача: 

 Да се проектира неанкерирана пилотна укрепителна стена  по стандарт EN 1997-1 (EC 

7-1, DA3) в нееднородна геоложка среда.  Дълбочината на изкопа е 2,5 m. Водното ниво е на 

дълбочина 1,0 m. Да се изчисли конструкцията и за случаи на наводнение, когато водата е на 

1,0 m над  короната на стената (трябва да бъде инсталирана преграда срещу наводнение). 

 

Схема на неанкерирана пилотна стена 

Решение: 

 Тази задача се решава с програма GEO5, Проектиране на шлицови стени.  По-долу 

обясняваме решението на задачата стъпка по стъпка: 

− 1 етап: постоянна проектна ситуация 

− 2 етап: инцидентна проектна ситуация 

−  Оразмеряване на  пилотите   

− Решение   
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 Етап  1: Въвеждане на данни 

 В прозорец „Настройки” /  “Settings” кликнете на бутон “Select” и след това изберете 

ред 5– “Standard – EN 1997 – DA3”. 

 

Диалогов прозорец „Опис на настройки” /  “Settings list” 

 След това, въведете параметрите на почвата и  задайте профила. 

 

Диалогов прозорец „Въведете нови почви” / “Add new soils” 
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Таблица с характеристики на почвата 

Почва 

(Класификация на 
почвата) 

Дълбочина 

[ ]m  

Обемно 
тегло 

[ ]3mkNγ  

Ъгъл на 
вътрешно 
триене 

[ ]°efϕ  

Кохезия на 
почвата 

[ ]kPacef  

Ъгъл на триене 
стена – 

почва [ ]°=δ  

S-F – Пясък със 
следи от  глина; сбит  

0,0 – 1,5 17,5 29,5 0,0 14,0 

SC – Глинест пясък, 
средно  сбит 

1,5 – 2,5 18,5 27,0 8,0 14,0 

CL, CI – Глина 
твърдо- до средно- 
пластична   в твърда 
консистенция 

от 2,5 21,0 19,0 12,0 14,0 

  

 В прозорец „Геометрия”/ “Geometry”, изберете профила на дъното на изкопа и въведете 

дълбочината му. 

 

Прозорец „Геометрия” / 

“Geo metry

” 

Забележка: Коефициентът за намаление на земния натиск под дъното на изкопа се  определя 

като се анализира braced sheeting (retaining wall with soldier beams) only; за стандартна 

пилотна стена е равен на  1,0 За повече информация вижте  HELP (F1). 
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 В този случай не използваме полетата “Anchors”, “Props”, “Supports”, “Pressure 

determination”, “Surcharge” и “Applied forces”. Полето „Земетресение” / “Earthquake” също не 

оказва влияние при това изчисление, защото строежът  не се намира в сеизмично активна зона. 

В прозорец „Терен” / “Terrain”, остава опцията „хоризонтален“ / „horizontal“. 

  В прозорец „Вода” / “Water” въведете стойност на водното ниво GWT  – 1,0 m. 

 

Прозорец „Вода” /“Water” –  етап 1 

След това в прозорец „Фазови настройки” / “Stage settings”, изберете за проектна 

ситуация „постоянна” / „permanent”. 

 

Прозорец „Настройки на етап”/“Stage settings” 

Сега отворете прозореца „Анализ”/ “Analysis” и кликнете бутона  

„Анализирай”/“Analyze”. Програмата показва решението на задачата.  
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Прозорец „Анализ” / “Analysis” 

Забележка: За свързани почви много от стандартите препоръчват използване на минимална 

стойност на земния натиск върху укрепителната стена. Стандартната стойност на 

коефициента за активен земен натиск е Ka = 0,2.  Това означава, че минималният натиск 

върху конструкцията  е  0,2 от геоложкия товар, но не по-малко. 

 При проектирането на пилотна укрепителна стена ние се интересуваме от дълбочината 

на забиване в почвата и разрезните усилия в конструкцията. За първия етап на конструиране 

резултатите от анализа са: 

− Дължина на конструкцията:     m83,4   

− Необходима дълбочина на забиване под дъното на изкопа:  m33,2   

− Mаксимален огъващ момент:                            mkNmM 21,28max,1 =  

− Mаксимална сила на срязване:                                        mkNQ 98,56max,1 =   

 

В следващия етап Ви показваме как се изчисляват минималната дълбочина на забиване 

в почвата и разрезните усилия в конструкцията при наводнения. 

Етап 2: Въвеждане на данни 

 Сега изберете етап 2 от менютата  и после „Фаза на конструиране” / “Stage of 

construction” от най-горния ляв ъгъл на вашия екран. (Ако е необходимо, добавете нов етап) 
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Меню:  Фаза на конструиране /Stage of construction 

 

  В прозорец „Вода” / “Water” променете нивото на водата зад конструкцията  на -1,0 m. 

При изчисленията не се взема под внимание нивото на водата в изкопа. 

 

Прозорец „Вода”/ “Water” – Етап2 

  

След това в прозорец „Фазови настройки” / “Stage settings” изберете вид на ситуацията 

„Аварийна”/ “Accidental”.  

 

Прозорец „Фазови настройки” / “Stage settings” 

Всички останали стойности са същите, както за първия етап, така че не е необходимо да 

променяте данните в другите прозорци. Продължете към прозорец „Анализ” / “Analysis” и 

натиснете отново бутон  „Анализирай”/“Analyze”. 
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Прозорец „Анализ”/ “Analysis” 

 

Във втория етап резултатите от изчислението са: 

− Дължина на конструкция                m56,6   

− Необходима дълбочина на забиване под дъното на изкопа:                        m06,4   

− Mаксимален огъващ момент:                                   mkNmM 00,142max,2 =  

− Mаксимална сила на срязване:                                     mkNQ 17,185max,2 =   

 Следва оразмеряване на конструкцията според максималния огъващ момент.Необходимата 

дължина на конструкцията е  по-голямата от двете стойности, изчислени в етап 1 и етап 2 . 
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Проектиране на  шпунтова стена: 

Проектирайте шпунтовите стени  според максималния огъващ момент, като използвате 

таблицата по-долу  с допустимите стойности. 

Основни параметри на  шпунтовите стени: 

 

Проектиране на шпунтови стени според стандарт  ČSN EN 10 248-1. 

 Въз основа на таблицата  изберете шпунтов профил VL 503 (500 × 340 × 9,7 mm), клас 

стомана  S 270 GP, на който максималният огъващ момент е  mkNM 0,224max = . 

 Проверката за сигурност на конструкцията се проверява с уравнението: 

     mkNmMmkNM dov 142224 max =>=  

Решение на задачата: 

 При проектирането на неанкерирана укрепителна стена  се проверяват стойностите на 

минималната дълбочина на забиване в почвата и  разрезните усилия в конструкцията: 

− Минимална дълбочина на забиване в първия етап:   2,33 m 

− Минимална дълбочина на забиване във втория етап: 4,06 m 

Приемаме за окончателно шпунтовата стена да бъде  с дълбочина на забиване 4,1 m и 

обща дължина 6,6 метра. 

 

Заключение: 

Проектираната шпунтова стена е с профили VL 503 от S 270 стомана и с обща дължина 6,6 

метра. 
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Част 5.   Проектиране на анкерирана укрепителна стена  

 

В тази част  се представя проектирането на укрепителна стена с един ред анкери. 

Задача: 

 Да се проектира стена с един ред анкери, направена от шлицови профили, съгласно 

стандарт EN 1997-1 (EC 7-1, DA3). Дълбочината на изкопа е 5,0 m. Редицата анкери са на 1,5 m 

дълбочина под терена. Геоложкият профил, подземните води и формата на дъното са същите 

като в предишната задача. Втори етап не е включен, защото няма да  се разглеждат наводнения. 

 

Схема на анкерирана шлицова стена 

 За решаване на този проблем  се използва програма GEO5, меню „Проектиране на 

шлицови стени” / „Sheeting design”. Ето стъпките на решението:  

− Стъпка 1: основна проектна ситуация – стена, запъната в  почвата 

− Стъпка 2: основна проектна ситуация -   стена, свободно подпряна в почвата 

Решение:  

Стъпка 1: Въвеждане на данни 

Оставете прозорците „Настройки”/ “Settings”, „Профил” / “Profile”, „Почви”/ “Soils”, 

„Терен” /“Terrain”, „Вода”/ “Water” и „ Фазови настройки”/ “Stage settings” от предишната 
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задача  без промяна. Също така, изтрийте етап 2, тъй като ще използвате отново файла от 

задача №  4. 

 В прозорец „Геометрия” / “Geometry”, въведете дълбочина на изкопа 5,0 m. 

 Отворете прозорец „Анкери” / “Anchors” и кликнете на бутона „Добави” / “Add”. В този 

случай добавете един ред анкери на дълбочина 1,5 m под короната на стената с разстояние 

между анкерите 2,5 m. Също така дефинирайте дължината на анкерите (последното не се 

отразява в програмата  „Проектиране на шлицови стени” / „Sheeting design”, ефектът е само 

визуален) и наклон на анкерите (15 градуса). 

В прозорец „Фазови настройки” / „Stage Settings“ изберете  “permanent.“ 

 

Прозорец „Анкери” / ”Anchors” 

 В прозорец „Анализ” / “Analysis” изберете опора в основата. Добавете „Стена, запъната 
в  почвата” / “Wall fixed at heel”, след което задайте  анализ. 
 

 

 В този случай търсим да изчислим дълбочината на забиване на конструкцията и силата 

в анкера. За стената, запъната в  почвата, стойностите са: 
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− Дължина на конструкцията:                                          m72,10  

− Дълбочина на забиване в почвата:                                           m72,5   

− Сила в анкера:                                                       kN77,165   

− Максимален момент:                                                        mkNm /16,89  

− Максимална сила на срязване:                                                mkN /27,128  

 

 Сега  изчислете стената като свободно подпряна в почвата (етап 2). След това сравнете 

резултатите с тези от предишния етап и проектирайте дълбочината на  забиване. 

Анализ 2: Въвеждане на данни 

Добавете проверка в горния ляв ъгъл на прозореца. 

 

Меню „Проверка” / “Verification” 

 Изберете опция „Стена, свободно подпряна в почвата„ / “Wall hinged at heel” и 

направете  изчислението. 

 

Прозорец „Анализ” / “Analysis” 

За стена, свободно подпряна в почвата, стойностите са: 

− Дължина на конструкцията:                                                m85,7  
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− Дълбочина на забиване:                                                     m85,2   

− Сила в анкера:                                                       kN68,201   

− Максимален момент:                                                              mkNm /35,119  

− Максимална сила на срязване:                                                mkN /84,69  

−  

Резултати: 

 Общата дължина на конструкцията  трябва да бъде в интервала  “Hfixed – Hhinged”. За 

стена, запъната в почвата, дължината на конструкцията е по-голяма , но силата на анкера е по-

малка. За стена, свободно подпряна в почвата, е обратно -  колкото е по-голяма силата в анкера, 

толкова е по-малка дължината на конструкцията. Остава Вие да изберете кой вариант 

предпочитате.  

Заключение:  

В нашия проект ще използваме  профили  VL 503 от стомана S 270 с обща дължина 9,0 

m, анкери с  носимоспособност 240 kN и разстояния между тях 2,5 m.  В следващата част ще 

имате възможност да проверите  конструкцията с програмата „Проверка на шлицови стени“ / 

„Sheeting check“. 

Забележка: Проектирането не може да се приема за окончателно  преди  да бъде проверено с 

програмата  „Проверка на шлицови стени“  / „Sheeting check“, защото върху реалната 

конструкция се извършва преразпределение на  земния натиск, породено от анкерирането.  
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Част 6.   Проверка на укрепителна стена с един ред анкери 

 

В тази част ще ви покажем как се проверява проектирана укрепителна стена за 

устойчивост на анкерите и обща устойчивост на конструкцията.  

Задача: 

Извършете проверка на укрепителната стена, която проектирахте в задача 5. За 

решението на задачата използвайте програма GEO5, „Проверка на шлицови стени“ / „Sheeting 

check“: 

− Етап 1: направа на изкоп с дълбочина 2,0 m и размери  на стената 

− Етап 2: анкериране на стената и  направа на изкоп с  дълбочина 5,0 m. 

 

Етап 1: Въвеждане на данни 

 Като начало копирайте данните от последната задача, в която проектирахте стена с 

програмата  “Sheeting design”.  Чрез кликване на бутон „Добави” / “Edit”  и в горните менюта 

изберете „Копиране на данни” / “Copy data”. В програмата „Проверка на шлицови стени“ / 

“Sheeting check”  кликнете върху бутон „Добави” / “Edit” и след това върху  “Paste data” / 

„Постави данни“.  Сега вече имате най-важните данни от последната задача, копирани  в тази 

програма, така че не е необходимо да въвеждате много нови стойности. 

 

Диалогов прозорец „Въведете данни” / “Insert data” 
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В прозорец „Настройки” / “Settings” изберете отново ред номер  5 – “Standard – EN 

1997, DA3”. Задайте анализ  на земния натиск чрез избор на опция “Намаляване според 

изчислителните параметри” / Reduce according to analysis settings”. Въведете коефициент за 

минималната стойнаст за активен земен натиск k=0,20. 

 

Прозорец „Настройки (Анализ на земния натиск“Settings (Analysis of pressures)” 

Забележка: Опцията „Анализ на земния натиск – да не се намалява”/ “Analysis of depending 

pressures – do not reduce”позволява да бъдат изчислени активния и пасивен земен натиск, без 

да се намаляват техните стойности с частни коефициенти. Така е по-добре за оценка на 

реалното поведение на канструкцията. От друга страна, този подход не  съответствува на 

стандарт  EN 1997-1 standard. (за повече информация HELP – F1)  

 След това отворете прозорец “Mодул hk ”/  “Modulus hk ” и изберете “анализ  – 

Schmitt”/“analyze - Schmitt. Това е метод за определяне модула на земната реакция, който 

зависи от модула на деформация на почвата и коравината на конструкцията. (За повече 

информация HELP – F1) 

 

Прозорец “Mодул hk ”/   “Modulus hk ” 

Забележка: Модулът на обща деформация е важен при изчисление  на слягането в еласто-

пластична среда..  Модулът hk  влияе на деформацията, която е необходима за постигане на 

активен или пасивен земен натиск. (Повече информация в HELP – F1) 

В прозорец „Почви” / „Soils“ въведете следните стойности за всеки вид почва. 

Коефициентът на Поасон и модулът на слягане  не са въведени в предишната програма, така 

че трябва да  ги добавите тук. 
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Вид почва 

 (Класификация на почвата) 

Коефициент 

на Поасон 

[ ]−ν  

Модул на деформация 

[ ]MPaEoed  

SF – Фин пясък, средно  сбит 0,30 21,0 

SC – Глинест пясък, средно сбит  0,35 12,5 

CL – Глина с ниска или средна 

пластичност, твърда консистенция 
0,40 9,5 

 

 В прозорец  „Геометрия” / “Geometry”  дефинирайте параметрите на шлицовата стена– 

вид на стената,  дължина,  коефициент на намаляване на земния натиск под дъното на изкопа, 

размери и материал на конструкцията. От подменюто „Вид на стените”/”Type of walls” изберете 

„Шпунтов профил”/”Sheet pile”и в по - долното подменю добавете параметрите VL 503 (500 × 

340 × 9,7 mm). 

 

Диалогов прозорец “Edit section” 

 Сега в прозорец „Изкопи” / “Excavation” дефинирайте дълбочина на първия изкоп – 2,50 

m за първия етап. 
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Прозорец „Изкопи” / “Excavation” 

 

 Сега отидете  в прозорец „Анализ” / “Analysis”. В лявата част на прозореца вие виждате 

модул почвена реакция, в дясната част - земен натиск и преместване. (За повече информация 

вижте HELP – F1) 

 

Прозорец „Анализ” / “Analysis” 
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 Етап 2: Въвеждане на данни 

 Добавете друг етап, както е посочено по-долу. Тук дефинирайте анкерирането на 

стената и изкопите. Менюта „Настройки”/ “Settings”, „Профил” / “Profile”, „Mодул Kh” / 

“Modulus Kh”,  „Почви” /“Soils” и „Геометрия”/ “Geometry” са неактивни, тъй като въведените 

данни са едни и същи за всички етапи. Можете да промените данните само в прозорци 

„Изкопи” / “Excavation” и „Анкери” / “Anchors”. 

 В прозорец „Изкопи” / “Excavation”, променете дълбочината на изкопа до крайната стойност  – 

5,0 m.  

 

Прозорец „Изкопи” / “Excavation” 

 След това отидете на прозорец „Анкери” / “Anchors” и кликнете върху бутона „Добави” 

/ “Add”. За тази конструкция добавете ред анкери на дълбочина 1,5 m под  нивото на терена . 

Дефинирайте също и другите важни параметри: общата дължина на анкера – въведете 10 m, 

ъгъл на наклона 15° и разстояние между анкерите 2,5 m. Въведете сила от предварително 

напрягане, равна на 240 kN, както  и диаметъра на анкера. 



Ръководство за работа с програмите GEO5                                                                     Старт Консулт ЕООД ® 

Книга 1 

50

 

Прозорец „Анкери” / “Anchors” 

Забележка: Коравината на анкерите е взета под внимание в следващите етапи на изчисление. 

При деформацията на укрепителната стена силите в анкерите се променят. (За повече 

информация HELP – F1). 

 Не променяйте други входни данни. Сега направете  изчисление, за да получите 

максималните стойности на разрезните усилия и максималното преместване на анкерираната  

конструкция. 

 

Прозорец „Анализ” / “Analysis” 

 

 



Ръководство за работа с програмите GEO5                                                                     Старт Консулт ЕООД ® 

Книга 1 

51

 

Прозорец „Анализ (вътрешни сили)” /“Analysis (Internal forces)” 

 

Прозорец „Анализ” / “Analysis” – строителен етап 2 (Деформация и налягане върху 

структурата) 

Проверка за носимоспособността на напречното сечение според материала: 

Максималеният момент във стената  е 116,03 kN/m 

Шпунтовите профили VL 503 (500 × 340 × 9,7 mm) с марка на стоманата S 270 GP са 

зодоволителни.   

(Допустим момент = mkNmMmkNM u 0,1160,224 max =>= ) 

Максимално преместване на конструкцията с 30,1 mm също е задоволително. 

Проверка за устойчивостта на анкерите 

Отваряте прозорец „Вътрешна устойчивост ” / “Inter. stability”. Можете да видите, че  

вътрешната устойчивост на анкерите е незадоволителна. Това означава, че анкерът може да се  

приплъзне в почвата. 
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Прозорец „Вътрешна устойчивост – незадоволителен резултат” / “Internal stability” – not 

satisfactory result 

 Причината е, че анкерът е прекалено къс, така че в прозорец „Анкери” / “Anchors”, 

променете дължината на 12 m. Този нов анкер  отговаря на изискванията за вътрешна 

устойчивост. 

 

Прозорец „Вътрешна устойчивост” / “Internal stability” – задоволителен резултат 

 Последната проверка е за обща устойчивост на конструкцията. Кликнете върху бутона 

„Външна устойчивост” / “External stability”. Той ще отвори програмата ”Устойчивост на 

откоси” / “Slope stability”. В прозорец „Анализ” / “Analysis” кликнете на “Analyze”. Сега можете 

да видите, че устойчивостта на откосите е приемлива. 
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Прозорец „Външна  устойчивост” / “External stability” 

 

Решение: 

− Носимоспособност на напречното сечение:                                        

51.8 %  mkNmMmkNM u 0,1160,224 max =>=             ЗАДОВОЛИТЕЛНО. 

− Вътрешна устойчивост:  87,5 % kNFkNFvzd 2404,274 =>=  ЗАДОВОЛИТЕЛНО 

− Обща устойчивост:  84.8 % Метод – Bishop (optimazation)          ЗАДОВОЛИТЕЛНО 

 

В този случай проектираната конструкция отговаря на всички проверени параметри. 
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Част 7.   Проверка на  стена с няколко реда анкери 

 

В тази част ще ви покажем как се проектира мулти-анкерирана стена. 

Задача 

 В тази задача ще проверите мулти-анкерирана стена, направена от стоманени 

профили I 400 с дължина 21,0 m. Дълбочината на изкопа е 15,0 m. Теренът е 

хоризонтален. Допълнителното натоварване действа върху повърхността и е постоянно 

с размер  20,25 mkN . Водното ниво зад конструкцията е на 10,0 m под  терена. 

 

Схема на стена  с няколко реда анкери 

Таблица за параметри на почвата и скалите 

Почва, скала 
(класификация) 

 
Дълбочина 
[ ]m  

Обемно 
тегло 

[ ]3mkNγ  

Ъгъл на 
вътрешно 
триене 

[ ]°efϕ  

Кохезия на 
почвата 

[ ]kPacef  

Деформационни 
модули 

[ ]MPaEdef  

Коеф. 
на 
Поасон 

[ ]−ν  

CL, CI – Глина 
твърдопластична 

0,0 – 2,0 19,5 20 16 6,0 0,4 

CS – Песъчлива 
глина , твърда 
консистенция 

2,0 – 4,5 19,5 22 14 7,0 0,35 

R4 (солидна 
скала), ниска 
якост 

4,5 – 12,0 21 27,5 30 40,0 0,3 
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R3 (солидна 
скала), средна 
якост 

12,0 – 16,6 22 40 100 50,0 0,25 

R5 (мека  скала), 
много ниска 
якост 

16,6 – 17,4 19 24 20 40,0 0,3 

R5 (мека  скала), 
много ниска 
якост 

17,4 – 25,0 21 30 35 55,0 0,25 

R5 (мека  скала), 
много ниска 
якост 

от 25,0 21 40 100 400,0 0,2 

Ъгълът на триене между стената и почвата е °= 5,7δ  за всички слоеве. Също 

така, обемното тегло при водонасищане  е равно на показаното по-горе обемно тегло.   

Имайте предвид, че за почвата е използван модулът на деформация.   

 

Таблица с позицията и параметрите на анкерите 

Анкер 
№. 

Дълбочина 
[ ]mz  

Дължина 
[ ]ml  

Основа 
[ ]mlk  

Откос 
[ ]°α  

Разстояние 
[ ]mb  

Сила в анкер 
[ ]kNF  

1 2,5 19,0 0,01 15,0 4,0 300,0 
2 5,5 16,5 0,01 17,5 4,0 350,0 
3 8,5 13,0 0,01 20,0 4,0 400,0 
4 11,0 10,0 0,01 22,5 4,0 400,0 
5 13,0 8,0 0,01 25,0 4,0 400,0 

 

Всички анкери имат диаметър mmd 0,32= , модул на еластичност  

GPaE 0,210= . Разстоянието между анкерите е mb 0,4= . 

Решение 

 За решаването на тази задача ще използваме програмата GEO5  –  „Проверка на 

шлицови стени” / „Sheeting Check”. Анализът се извършва по класическия начин без 

редукция на входните данни, така че да бъде определено реалното поведение на 

конструкцията . Вътрешната  и общаустойчивост на анкерната система ще бъде 

проверена с коефициент на сигурност 1,5. В това решение се предполага, че са 

въведени видовете почви и профили и постоянното товарно състояние, изброени по-

горе.  

 В прозорец „Настройки” / “Settings” изберете ред № 1 – „Стандарт  - 

коефициенти на сигурност ” / “Standard – safety factors”.  
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След това преминете към прозорец „Геометрия” / “Geometry“ и въведете основните 

размери в този раздел и също така коефициентът на намаляване на земния натиск под 

дъното на изкопа, който в този случай е 0,4. 

 

Диалогов прозорец”Нов раздел” / “New section” 

Забележка: За класическите подпорни стени коефициентът на намаляване на земния 

натиск под дъното на изкопа е равен на 1,0. За подпорните стени, същият е по-малък 

или равен на единица в зависимост отразмера и разстоянието между укрепващите 

елементи (За повече информация Help - F1). 

 

 Ето как протича поетапно конструирането на стената.   Във всеки етап 

разглеждате стойностите на разразните усилия и деформации. Ако стената не е 

стабилна за някои от етапите на конструиране  или се получава прекомерна 

деформация, следва да променим конструкцията – например да се  увеличи 

дълбочината на забиване, да се увеличат анкерните сили и т.н. 

 В етап 1 от конструирането изкопът е дълбок 3,0 m. В етап 2 анкерът се поставя 

на дълбочина 2,5 m. Водното ниво зад стената е на дълбочина от 10,0 m под 

повърхността. 
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Прозорец „Анкери –етап на конструиране2” /  “Anchors” – Construction stage 2 

 В третия етап на конструиране изкопът е  дълбок 6,5 m. В четвъртия етап 

анкерът е на дълбочина 5,5 m. Водното ниво не се променя. 

 

 

Прозорец „Анкери – строителен етап 4” / “Anchors” – Construction stage 4 
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В петия етап от конструиране изкопът се прави на дълбочина 9,0 m. В шестия 

етап анкерът се поставя  на дълбочина 8,5 m. Дълбочината на водното ниво не се 

променя. 

 

Прозорец „Анкери –етап на конструиране 6” / “Anchors” – Construction stage 6 

 В седмия етап дъното на изкопа изкопа е на дълбочина 11,5 m. В осмия етап 

анкерът се поставя на дълбочина от 11,0 m. Водното ниво пред стената  е на 12,0 m под 

повърхността. Водното ниво зад стената не се променя. 
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Прозорец „Анкери –етап на конструиране 5” / “Anchors” – Construction stage 5 

В девети етап на конструиране изкопът е дълбок 13,5 m. В десетия етап анкерът 

се поставяна дълбочина от 13 m. Водното ниво  пред стената е на 15,5 m под 

повърхността. 

 

Прозорец „Анкери –етап на конструиране 10”/  “Anchors” – Construction stage 10 

В 11-ти и последен етап изкопът е  дълбок 15,0 m. Не се  добавят нови анкери. Водното 

ниво пред стената е на дълбочина 15,5 m. Зад стената то е на дълбочина 10,0 m. 

 

Прозорец „Анкери –етап на конструиране 11” / “Anchors” – Construction stage 11 

Забележка: Поради деформацията на стената силите в анкерите се променят. Тези 

промени зависят от коравината на анкерите и деформацията при главата на анкера. 
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Силата може да намалява (загуба от предварително напрягане ) или да се увеличи. 

Анкерите могат да бъдат предварително напрегнати до необходимата стойност във 

всеки етап от конструирането. 

 

Резултати от  изчислението: 

На схемите по-долу са показани резултатите от изчислението на последния 11 етап на 

конструиране. 

 

Прозорец „Анализ (Kh + земен натиск)”/ “Analysis (Kh + pressures)” 

 

Прозорец „Анализ (Разрезни усилия)” / “Analysis (Internal forces)” 
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Прозорец „Анализ (деформации и натоварвания)”/“Analysis (Deformation + stresses)” 

Всички разгледани етапи са задоволителни  – това означава, че конструкцията е 

устойчива и функционална във всички етапи на  изграждане. Също трябва да се 

уверите, че деформацията не е прекомерно голяма, както и че анкерната сила не 

надвишава носимоспособността на анкера (Потребитят следва да направи тези 

проверки, защото те не са включени в програмата Sheeting check). 

• Максималното изместване на стената е 28,8 mm, което е задоволително. 

Забележка: Ако програмата не намери задоволително решение в някои от етапите на 

конструиране, прегледайте и променете изходните данни - например увеличете 

дължината на конструкцията  или силата в анкерите, променете броя и/или 

позициите на анкерите и т.н.
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Проверка на напречното сечение на  конструкцията 

 Отворете прозорец „ Обвивни диаграми” / “Envelopes” в първия етап, където ще 

видите максималните и минималните стойности на показателите. 

• Максимална сила на срязване:   mkN24,237  

• Максимален огъващ момент:   mkNm80,220   

 

Прозорец „ Обвивни диаграми” / “Envelopes” 

Огъващият момент е изчислен за един метър от фронта укрепителната конструкция, 

така, че  Вие следва да изчислите момента, действащ върху  един вертикален елемент 

от укрепителната конструкция. Разстоянието между  вертикалните укрепителни 

елементи в нашия пример е 2,0 m, така че полученият момент става  220,80 * 2,0 = 441,6 

KNm. 
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Потребителите могат да извършват проверка на напречното сечение I 400 ръчно или с 

помощта на програмата FIN EC – STEEL. 

 

 

Проверка – напречни сечения  I 400 – изходен файл от програма FIN EC STEEL 

 

− Обща степен на използване на напречното сечение: %8,72  

− Проверка на носимоспособност: kNmMkNmM Ry 6,441582,606 max, =≥=  

 

Проектираното сечение отговаря на критериите. 

 

Забележка: Оразмеряването и проверката на бетонните  и стоманени стени не са 

част от програма  Sheeting Check, но са планирани за бъдеща версия. 
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Анализ на вътрешната устойчивост 

Отидете на прозорец „Вътрешна устойчивост” / “Internal stability” в последния етап на 

конструиране, вижте максималната допустима сила на всеки анкер и  изчисления  

коефициент насигурност.  Изискуемата стойност на коефициента за сигурност е  1.5. 

 

Прозорец „Вътрешна  устойчивост ”/ “Internal stability” 

 

Забележка: Проверката се прави по следния начин: най-напред определяме 

итерационно силата в анкера, като резултат от равновесието от всички сили, 

действощи върху почвения клин. Този почвен клин има следните граници: гърба на 

конструкцията, терена, средата на анкерния корен и теоретичната височина на 

конструкцията. Ако анкерът се окаже незадоволителен, най-добрият изход е, да го 

направим по-дълъг или да му намалим напрегателната сила.  
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 Проверка на  обща устойчивост  

 Последният необходим анализ е „Обща устойчивост” / “Еxternal stability”. 

Бутонът автоматично ще отвори програмата „Устойчивост на откоси” / “Slope stability”, 

когато изчислявате общата устойчивост. 

 

 

Програма „Устойчивост на откоси” / “Slope stability” 

 

Заключение: 

 Конструкцията е успешно проектирана с максимална деформация от 28,8 mm. 

Резултатът е задоволително за този тип конструкция.  Също така,   граничните усилия в 

анкерите не са превишени. 

• Проверка за носимоспособност на сечението – SATISFACTORY/ ЗАДОВОЛИТЕЛНО 

• Вътрешна устойчивост – SATISFACTORY/ЗАДОВОЛИТЕЛНО 

Анкер №  4 (изчислен коефициент на сигурност): 50,1>34,5 amin == SFSF . 

• Обща устойчивост – SATISFACORY/ЗАДОВОЛИТЕЛНО 

 коефициент на устойчивост по метода на Bishop:            50,1>92,2 == sSFSF  

 

Проектираната укрепителна конструкция удовлетворява критериите. 
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Част 8.   Анализ на устойчивостта на откоси 

 В  този раздел ще  видите как се проверява устойчивостта на  откосите  по 

кръгово-цилиндрична или полигонална хлъзгателна повърхнина  и ще разберете 

разликите между различните методи за анализ.  

Задача: Да се изследва  устойчивостта на проектирания склон с  гравитациона 

подпорна стена. Това е постоянна проектна ситуация. Необходимият  коефициент на 

сигурност е SF = 1,50. Няма вода  по склона. 

 

Схема на задачата 

Решение: 

 За решаване на този проблем ще използваме програма GEO5, „Устойчивост на 

откоси“ / „Slope stability“. По-долу ще обясним всяка стъпка за решаването на този 

проблем: 

• Aнализ № 1: оптимизиране на кръгово-цилиндричната хлъзгателна повърхнина 

по метода на Bishop  

• Aнализ № 2: проверка на устойчивостта на откоса по всички методи 

• Aнализ № 3: оптимизация  на полигонална хлъзгателна повърхност (Spenser) 

Анализ на резултатите  (Решение): 

– Aнализ 1: Въвеждане на данни 
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 В прозорец „Настройки” / “Settings” кликнете върху бутон „Избери” / “Select” и 

изберете  ред № 1 – „Стандарт – коефициент на сигурност”/“Standard – safety factors“.  

 

Диалогов прозорец „Опис на настройките настройки”/ “Settings list” 

 След това моделирайте интерфейсните слоеве (геометрията на пластовете и 

терена), използвайки следните координати: 

 

Добавяне на интерфейсни точки 
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На първо място в прозореца „Интерфейс” / “Interface” въведете граничните 

координати в задачата. Координатата „Дълбочина на най - дълбоката точка от профила” 

/ „Depth of deepest interface point“ е само за визуализиране на примера  – не оказва 

влияние върху  изчисленията. 

 

След това въведете геоложкия профил, определете параметрите на почвата и ги задайте  

за изчисление. 

 

Диалогов прозорец „Добавете нови почви” / “Add new soils” 
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Забележка: В този анализ се проверява дълготрайната устойчивост на откосите. 

Ето защо, тази задача се решава с ефективните стойности  на параметрите на  

срязване на почвите (
efef c,ϕ ). Шистознността на почвите – различни параметри на 

почвата в различни посоки  - не се разглеждат в примера. 

Таблица с параметри на почвата 

Почва 
(Класификация на 
почвата) 

Ед. тегло 
[ ]3mkNγ  

Ъгъл на 
вътрешно 
триене [ ]°efϕ  

Кохезия на 
почвата 

[ ]kPacef  

Зададен  
номер на 
пласта 

MG – Чакълести 
наноси,  сбити 

19,0 29,0 8,0 
1 

S-F – Фин пясък, 
сбит 

17,5 31,5 0,0 
3 

MS – Прахов пясък, 
сбит 8,0>rS  18,0 26,5 16,0 

4 

Моделиране на гравитационна стена като твърдо тяло с обемно тегло  

30,23 mkN=γ . Плъгателната повърхност не минава през  стената, защото  тя е  с 

висока якост. (За повече информация HELP – F1) 

 В следващата стъпка определете допълнителното натоварване, което ние 

считаме за постоянно и  разпределено върху повърхността на терена. 

 

Диалогов прозорец „Външни натоварвания” / “New surcharges” 
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Забележка: Външното натоварване е въведено за 1 m по фронта на склона. 

Единственото изключение може да бъде концентрираното допълнително 

натоварване, където програмата изчислява ефекта на натоварването пряко върху 

разглеждания профил. За повече информация HELP (F1).  

 Прескочете прозорците „Насип” / “Embankment”,  „Профил на изкопа ” /“Earth 

cut”, „Анкери” “Anchors”, „Армировки” / “Reinforcements” и „Вода” / “Water”. Също и 

опцията „Земетресение” / “Earthquake” няма отношение към този анализ, защото 

откосът не се намира в сеизмична зона. 

 След това в прозорец „Фазови настройки” /  “Stage settings” изберете проектната 

ситуация. Приемаме я за „Постоянна” / “Permanent”. 

 

Прозорец „ Фазови настройки” / “Stage settings” 

Анализ 1 – кръгово-цилиндрична  хлъзгателна повърхнина 

 Отворете прозорец  „Анализ” / “Analysis и въведете  първоначална плъзгателна 

повърхност, използвайки координати на центъра (x, y) и неговия радиус или с помощта 

на мишката директно върху екрана  – чрез кликване на интерфейса, въведете  три 

точки, през които да мине хлъзгателната повърхнина. 

Забележка: В свързани почви кръгово-цилиндричните хлъзгателни повърхнини 

се проявяват по-често. За несвързани почви трябва да бъде направено изчисление по 

полигонална  хлъзгателна повърхнина за проверка на устойчивостта (за допълнителна 

информация HELP – F1). 

 Сега изберете “Bishop” като метода за анализ и след това задайте  неговия вид 

чрез опцията „Оптимизация” / “Optimization”. Накрая направете проверка чрез 

кликване на „Анализ” /  “Analyze”. 
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Прозорец „Анализ/“Analysis” – Bishop – оптимизация на кръгово-цилиндричната 

хлъзгателна повърхнина 

Забележка: Оптимизацията се състои в намиране на оная кръгово-цилиндрична 

хлъзгателна   повърхнина, която има най-нисък коефициент на устойчивост – 

критична хлъзгателна повърхнина. Оптимизирането на кръгово-цилиндричната 

хлъзгателна  повърхнина в програмата „Устойчивост на откоси” / „Slope stability” се 

отнася до целия склон и е много надеждна. По итерационния метод на Bishop ще 

получим един и същи резултат за критична кръгово-цилиндрична хлъзгателна  

повърхнина, въпреки приетите различни начални хлъзгателни повърхнини.  

Изчисленият коефициент на устойчивост в тази задача по метода на Bishop  е 

задоволителен:  

  50,182,1 =>= sSFSF  SATISFACTORY / ЗАДОВОЛИТЕЛНО 

Анализ 2: 

 Сега изберете друг метод за анализ от лентата с инструменти в горния десен 

ъгъл на прозорец „Анализ” / „Analysis”. 
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Лента с инструменти „Анализ”/ “Analysis” 

 

 В прозорец „Анализ” / „Analysis” променете анализа на „Стандартен” / 

“Standard” и изберете „Всички методи” / “All methods”. След това кликнете на 

“Analyze”.  

 

Прозорец „Анализ – всички методи – стандартен тип анализ” / “Analysis” – All 

methods – standard type of analysis 

 

Забележка: Използвайки тази процедура, кръгово-цилиндричната хлъзгателна 

повърхнина, получена по всички методи, кореспондира на критичната хлъзгателна 

повърхнина от предишния анализ по метода на Bishop. За по-добри резултати, Вие 

трябва да изберете метода и след това да оптимизирате хлъзгателната повърхнина. 

 Стойностите за  устойчивост на откоса са: 

− Bishop:   50,182,1 =>= sSFSF  SATISFACTORY / ЗАДОВОЛИТЕЛЕН 

− Fellenius / Petterson: 50,161,1 =>= sSFSF  SATISFACTORY / ЗАДОВОЛИТЕЛЕН 

− Spencer:   50,179,1 =>= sSFSF  SATISFACTORY / ЗАДОВОЛИТЕЛЕН 

− Janbu:   50,180,1 =>= sSFSF  SATISFACTORY / ЗАДОВОЛИТЕЛЕН 

− Morgenstern-Price:  50,180,1 =>= sSFSF  SATISFACTORY / ЗАДОВОЛИТЕЛЕН 

− Šachuňanc:  50,163,1 =>= sSFSF  SATISFACTORY / ЗАДОВОЛИТЕЛЕН 

 

Забележка: Изборът на метод за анализ зависи от опита на потребителя. Едни от 

най-популярните методи са ламелните, от които най-използван е този на  Bishoр. Той 

дава консервативни резултати.  
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За армирани или акерирани насипи се предпочитат други методи (Janbu, Spencer и 

Morgenstern-Price). Тези методи отговярат на всички условия за разновесие и 

характеризират по-добре поведението на откоса.  

Не е необходимо (или правилно), да се анализира откос по всички методи. Например, 

шведският метод на Fellenius – Petterson дава много консервативни резултати,  

където  кофициентите на сигурност  са  нереално ниски. Тъй като този метод е 

много известен и в някои страни е препоръчителен за анализ на устойчивост на 

откоси, той е  включен в софтуер  GEO5. 
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Aнализ 3 – полигонална  хлъзгателна повърхнина 

 В последната стъпка от анализа въведете многоъгълна хлъзгателна повърхнина. 

Като  метод изберете “Spencer”, като  тип анализ изберете „Оптимизация” / 

“Оptimization”, въведете многоъгълна хлъзгателна повърхнина и направете  

изчислението. 

 

Прозорец „Анализ “Analysis” – Spencer – оптимизация на многоъгълна хлъзгателна 

повърхнина 

 Стойностите на нивото на устойчивост на откоса са: 

         50,158,1 =>= sSFSF  SATISFACTORY / ЗАДОВОЛИТЕЛНО 

 

Забележка: Оптимизацията на многоъгълната хлъзгателна повърхнина е постепенна 

и зависи от местоположението  на първоначалната хлъзгателна повърхнина. Това 

означава, че  е добре да се направят няколко изчисления с различни начални 

хлъзгателни повърхнини  и с различен брой ламели. Оптимизацията на полигонални  

хлъзгателни повърхнини могат да бъдат засегнати от локални минимуми за 

коефициента на устойчивост. Това означава, че реално е необходимо, да се намери 
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критичната повърхност. Понякога е по-удобно за потребителя да въведе начална 

многоъгълна пръзгателна повърхност с подобна форма и място както 

оптимизираната кръгово-цилиндрична хлъзгателна повърхнина. 

 

 

Локални минимуми 

Забележка: Потребителите често се оплакват, чe плъзгателната повърхнина след 

оптимизация „изчезва”. За несвързани почви, където kPacef 0= , критичната 

плъзгателна повърхнина е същата като най-наклонената линия на повърхността на 

откоса. В този случай, потребителят трябва да промени параметрите на почвата 

или да въведе ограничения, през които плъзгателната повърхнина няма да премине. 

Заключение:  Устойчивостта на откоса след оптимизация е: 

− Bishop (кръгова - оптимизация):  50,182,1 =>= sSFSF

 SATISFACTORY / ЗАДОВОЛИТЕЛНО 

− Spencer (многоъгълна - optimization):  50,158,1 =>= sSFSF

 SATISFACTORY / ЗАДОВОЛИТЕЛНО 

Проектираният откос с гравитациона стена отговаря на изискванията за устойчивост. 
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Част 9.   Устойчивост на откос с подпорна стена  

 

В тази част описваме анализ на устойчивостта на съществуващ откос, след което 

се  моделира шлицова стена и се проверява нейната вътрешна и обща устойчивост. 

Задача: 

 Направете  анализ на съществуващ откос и след това проверете проектираната  

укрепителна стена на откоса за паркинг. При изчислението помислете за постоянна 

проектна ситуация във всички строителни етапи. Проверете устойчивосттачрез 

коефициентите на сигурност.  Необходимата стойност на кофициента  е 50,1=sSF . 

Всички анализи на устойчивостта са направени по метода Bishop с оптимизация на 

кръгово-цилиндричната хлъзгателна повърхнина. 

 

Схема на задачата 

 Стената е направена от бетон клас C 30/37, с дебелина на стените mh 5,0= . 

Изчисленото съпротивление на срязване на стената е mkNVRd 325= . 

Решение: 

За решаване на тази задача ще използваме програма GEO5  „Устойчивост на 

откоси” / „Slope Stability”. Описваме решаването на задачата стъпка по стъпка. 
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− Етап 1: моделиране на откос, определяне коефициент на сигурност на 

съществуващ откос; 

− Етап 2: направа на изкоп  за паркинга  (само като работен етап)  

− Етап 3: изграждане на стената, анализ на вътрешна и обща устойчивост ; 

− Решение на задачата: 

Етап 1: Моделиране на откос  

 В прозорец „Настройки” / „Settings” кликнете върху бутон „Избери” / „Select” и 

след това изберете настройки на ред № 1  „Стандарт –  коефициенти на сигурност” / 

“Standard – safety factors”. 

 Моделирайте интерфейса на пластове и терена чрез следните координати: 

 

„Координати на профила” 

Забележка: Ако данните са въведени некоректно, може да бъде направена корекция 

като натиснете бутона UNDO ( Ctrl-Z). По този начин можете да използвате 

обратната функция  REDO (Ctrl-Y). 

 

Бутони „Undo” и „Redo” 

 След това дефинирайте параметрите на почвата и ги добавете към профила. 
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Таблица с параметри на почвата 

Почва 
(Класификация на почвата) 

Обемно тегло 
[ ]3mkNγ  

Ъгъл на 
вътрешно триене 

[ ]°efϕ  

Кохезия на 
почвата 

[ ]kPacef  

SM – Тинест пясък, 
 средно сбит 

18,0 29,0 5,0 

ML, MI – Тиня с ниска до 
средна плътност, твърда 
консистенция 8,0<rS  

20,0 21,0 30,0 

MS – Тинест пясък, сбит 18,0 26,5 12,0 
 

 В прозорец „Настройки на етап” /  “Stage settings” изберете постоянна проектна 

ситуация. 

Aнализ 1 – устойчивост на съществуващ откос 

 Отворете прозорец „Анализ” / „Analysis” и стартирайте проверка на устойчивост 

на началния откос. За метод на проверка изберете  „Bishop” и след това направете 

оптимизация на кръгово-цилиндричната хлъзгателна повърхнина . Как да го направите 

е описано в предишната част или в HELP (F1). 

 

Aнализ 1 – устойчивост на начален откос 

 Коефициентът на устойчивост на началния откос, получен по метод Bishop, е: 
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50,126,2 =>= sSFSF  Satisfactory / Задоволителен 

Етап 2: моделиране  на изкопа 

 Сега добавете втория етап на конструиране с помощта на бутона в горния ляв 

ъгъл на прозореца. 

 

Лента с инструменти „Етапи на конструиране” / „Construction stages” 

Добавете изкопа към профила чрез добавяне на точки (по подобие на добавяне 

на точкикъм текущия профил) в прозореца „Профил на изкопа”/ „Earth cut”. Изкопът 

зашлицовата стена е с ширина 0,5 m. След като сте готови, кликнете върху „OK”. 

 

„Координати на  изкопа” / „Coordinates of the earth cut” 

Забележка: Ако дефинирате две точки с еднакви  x координати (виж снимката), 

програмата ще ви попита, дали искате да добавите нова точка в ляво или в дясно. 

Схемата на резултатите от въвеждането на точките е обозначена с червен и зелен 

цвят в диалоговия прозорец. 
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Прозорец „Профил на изкопа” / „Earth cut” 

 

Етап 3: Изграждане на укрепителна стена 

 Сега проектирайте шлицова стена.  В прозорец „Насип” / „Embankment” 

въведете точките на профила на насипа. Така се моделира лицето на стената (вижте 

снимката). 

 

„Точки на насип” / „The points of embankment“ 
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Прозорец „Насип” / „Embankment” 

 

Aнализ 2 – вътрешна устойчивост на укрепителната стена 

 За да се провери  вътрешната устойчивост по кръгово-цилиндричната 

хлъзгателна повърхнина е необходимо да моделирате стената като твърда почва с 

фиктивна кохезия, а не като твърдо тяло. Ако се моделира като твърдо тяло, 

повърхността на хлъзгане няма да може да пресече стената.   

 

Забележка: Съпротивлението на срязване на RC укрепителната стена се моделира с 

помощта на фиктивна кохезия, която можем да определим като: 

kPa
h

V
c Rd

fict 650
5,0

0,325
===  

 

където: [ ]mh   – ширина на стената, 

  [ ]mkNVRd  – съпротивление на срязване на стената. 

 

 Сега се върнете кам първи етап и добавете  нов почвен пласт с наименование 

„Материал за укрепителна стена” / „Material of the retaining wall”. Дефинирайте 
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стойността на фиктивната кохезия  kPacef 650= , ъгъла на вътрешно триене като ниска 

стойност  (например °= 1efϕ ), защото програмата не позволява въвеждане на 0. 

Дефинирайте обемно тегло 325 mkN=γ , което съответства на стоманобетона. 

 

Aнализ 3 – устойчивост на откос зад укрепителната  стена на изкопа (вътрешна  

устойчивост) 

 Резултатите от анализа на вътрешната устойчивост показват, че откосьт  на 

изкопа е стабилен: 

                50,160,1 =>= sSFSF  Satisfactory / Задоволителен 
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Aнализ 3 – Обща устойчивост на укрепителната стена 

Сега добавете друг анализ с помощта на лентата с инструменти в левия долен ъгъл на  

екрана.  

 

Toolbar “More Analyses” 

 

Преди да стартирате анализа на общата устойчивост на откоса,  добавете 

ограничения за оптимизацията. Не бива да се използват окръжности, които да пресичат 

стената (за повече информация HELP – F1). В нашия пример ограничителната линия е 

шлицовата стена.   

 

Aнализ 4 – Ограничения на процедурата за оптимизация 

Забележка: за анализ на  обща устойчивост  на откоса е прието укрепителните 

стени да се разглеждат като тяло. Когато стената е моделирана като твърдо тяло, 

хлъзгателната повърхнина не може да я пресича  при оптимизацията. 
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Aнализ 4 – устойчивост в изкоп и укрепителна стена  (обща устойчивост) 

От резултатите за обща устойчивост виждате, че откосът в изкопа и 

укрепителната стена са стабилни: 

50,159,2 =>= sSFSF  Satisfactory / Задоволителен 

Заключение: 

 Целта на този раздел е да потвърди устойчивостта на проектирания откос и 

укрепителна стена за изграждането на паркинг чрез изчисления за вътрешна и обща 

устойчивост. Резултатите са следните:  

− Aнализ 1 (устойчивост на съществуващ откос):  

50,126,2 =>= sSFSF  Satisfactory / Задоволителен 

− Aнализ 2 (вътрешна устойчивост на откос):  

50,160,1 =>= sSFSF  Satisfactory / Задоволителен 

− Aнализ 3 (външна устойчивост на откос):  

50,159,2 =>= sSFSF  Satisfactory / Задоволителен 

Tози откос на изкопа с шлицова стена от бетон (с ширина 0,5 m) отговаря на 

критериите за дълготрайна устойчивост. 
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Забележка: Проектираната подпорна стена трябва да бъде проверена за напрежение 

от огъващ момент при натоварване от активен земен натиск. Този огъващ момент 

може да бъде изчислен с програми GEO5  „Проектиране на шлицови стени“ / 

„Sheeting design“ и „Проверка на шлицови стени“ / „Sheeting Check“. 

За същия огъващ момент е необходимо да се проектира и провери армировката  – 

например с програма FIN EC – Concrete 2D. 
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Част 10.   Оразмеряване на разширяващи се основи (плоски 

фундаменти)  

 

В този раздел ще ви покажем как най-лесно и ефективно да оразмерим плосък 

фундамент. 

Задача: 

 Чрез използване на стандарти  EN 1997-1 (EC 7-1, DA1), оразмерете единичен плосък 

фундамент. Силите от колоната, които действат върха на фундамента са:  yxyx MMHHN ,,,,  . 

Теренът е хоризонтален; фундира се S-F – фин пясък, средно сбит. На 6 m под терена има слабо 

изветрели шисти. Водното ниво също е с дълбочина 6,0 m. Дълбочината на фундамента е на 2,5 

m под първоначалния терен. 

 

Схема на задачата – анализ на носимоспособност на плоския фундамент 

Решение 

 За решаването на тази задача ще използваме програма GEO5  –  „Разширяващи се 

основи“ / „Spread footing“. Първо ще въведем всички данни във всеки прозорец с изключение 
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на „Геометрия” / “Geometry”. В прозорец „Геометрия”  след това ще проектираме плоски 

фундаменти. 

Етап: Въвеждане на данни 

 В прозорец „Настройки” / “Settings”, кликнете на „Избери” / “Select” и след това 

изберете ред № 3 – “Standard – EN 1997 – DA1”. 

 

Прозорец „Опис на настройки” / “Settings list” 

 Също така изберете метод на анализ  – в този случай „Изчисление при дренирано 

състояние” / “Analysis for drained conditions”. Не се изчислява слягането. 

 

Прозорец „Настройки” /  “Settings” 

Забележка: Обикновено плоските фундаменти се изчисляват за дренирано състояние чрез 

използване на ефективните стойности за почвените параметри( efef c,ϕ ). Изчислението за 

недренирано състояние се извършва за свързани почви и  при бързо натоварване като се 

използват общите параметри за кратковременна якост на почвата ( uu c,ϕ ). Съгласно EN 

1997, кратковременната стойност на триенето винаги се взема под внимание като 0=uϕ . 

В следващата стъпка въведете геоложкия профил, параметрите на почвата и ги задайте на 

профила. 
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Tаблица с параметри на почвата 

Почва, скала 

(класификация) 

Профил 

[ ]m  

Обемно 
тегло 

[ ]3mkNγ  

Ъгъл на 
вътрешно 

триене [ ]°efϕ  

Кохезия на 
почвата 

[ ]kPacef  

S-F – Фин пясък, средно 
сбит  

0,0 – 6,0 17,5 29,5 0,0 

Слабо изветрели шисти from 6,0 22,5 23,0 50,0 

 

В следващата стъпка отворете прозорец „Фундаменти” / „Foundation“. Като вид 

фундамент изберете „Центрични  плоски фундаменти” / „Centric spread footing“ и попълнете в 

полето за размерите дълбочината спрямо първоначалния терен  от първоначална степен, 

дълбочина на  фундиране, височината  на фундамента и наклона на  теренната повърхност. 

Също така, въведете теглото на претоварване, което е породено от засипването на фундамента с 

почва след неговата направа. 

 

Прозорец „Фундамент” / „Foundation“ 

Забележка: Дълбочината на фундиране зависи от много различни фактори, каквито са 

климата, хидрогеологията и  геоложките условия на площадката. В Чехия и България  

дълбочината на фундиране е препоръчително да бъде не по-малко от 0,8 метра под 

повърхността поради опасност от замръзване. За глини е препоръчително дълбочината да е 

по-голяма, а именно 1,6 m. При анализа за  наносимоспособност на фундамента за дълбочина 

на фундиране се приема минималното вертикално разстояние между основната плоскост  и  

проектната теренна линия. 
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В прозорец „Натоварване” / „Load“ въведете стойностите на силите и моментите, действащи 

върху горната част на фундамента: yxyx MMHHN ,,,, . Тези стойности получаваме от 

програмата структурен анализ и можем да ги въведем в нашия анализ чрез кликване на 

„Въвеждане” / „Import“. 

 

Прозорец „Натоварване” / „Load“ 

Забележка: За оразмеряване на плоските фундаменти, проектното натоварване е 

доминиращото. В този случай обаче, използвате настройки  на анализа EN 1997-1 - DA1, и 

трябва да въведете и  полезен товар, тъй като анализът изисква две проектни комбинации.   

 

Диалогов прозорец „Задайте натоварване” / „Edit load“ 

 В прозорец „Материал” / “Material”, въведете характеристиките на материала за 

фундамента.  

Пропуснете прозорец „Допълнително натоварване„ / “Surcharge”,  тъй като няма 

допълнително натоварване в близост до основата.  

Забележка: Допълнителното натоварване около фундамента влияе върху изчисленията за 

слягане и завъртане на фундамента, но не върху носимоспособността. Когато разглеждаме 
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носимоспособността във вертикално направление, външният товар винаги действа 

благоприятно, но няма теория, чрез която да  изследваме това влияние.  

 В прозореца „Вода” / „Water“ въведете дълбочина на подземните води 6,0 m.  

 Няма да въвеждаме опцията пясъчно-чакълеста основа, защото сме избрали 

пропускливи несвързани почви под основната плоскост.   След това отворете прозорец 

„Фазови настройки/ „Stage settings“ и изберете „permanent“ за проектна ситуация.   

 Оразмеряване на фундамента 

 Сега отидете на прозорец „Геометрия” / „Geometry“ и задайте функция  „Dimensions 

design“, с която програмата определя минималните размери  на фундамента. Тези размери 

могат да бъдат променени по-късно. 

 В диалоговия прозорец е възможно да се въведе носимоспособност на почвата под 

фундамента Rd или да се избере „Анализ” / „Analyze“. Програмата автоматично анализира 

теглото на фундамента и теглогото на почвата под фундамента и определя минималните му 

размери. 

 

Диалогов прозорец „Оразмеряване на фундамент „/ „Foundation dimensions design“ 

Забележка:Проектирането на центрични или ексцентрични плоски фундаменти винаги се 

извършва така, че размерите му са толкова малки, колкото  да осигурят 

носимоспособността мy. Опцията  “Input”озармерява плоските фундаменти съобразно 

въведената носимоспособност на земната основа 

Можем да проверим резултата в прозорец „Носимоспособност”/ “Bearing cap.”.  
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Прозорец „Носимоспособност” / „Bearing capacity“ 

 

Вертикална носимоспособност:  97,7 %            59.53222.545 =>= σdR [kPa] 

SATISFACTORY / ЗАДОВОЛИТЕЛНА 

 

Заключениее: 

Носимоспособността  на проектирания фундамент  (2,0x2,0 m) е задоволителна. 

 



Ръководство за работа с програмите GEO5                                                                     Старт Консулт ЕООД ® 

Книга 1 

92

Част 11.   Слягане на плоските фундаменти 

 

В тази част показваме изчисленията за слягане и завъртане на плоските 

фундаменти. 

Задача: 

 Да се изчисли  слягането на центрично натоварени плоски фундаменти, 

проектирани в предишната част  (10). Оразмеряване на плоски фундаменти). Размерите 

натоварването и геложкият профил са същите като в последната част. Сметнете  

слягането, като използвате модулите на деформация и вземете предвид  коравината на 

фундамента. Изчислете фундамента  за гранични експлоатационни състояния. За 

статически неопределима конструкция с плоски фундаменти граничното слягане е: 

0,60lim, =ms  mm. 

 

Схема на задачата – анализ на слягане на плоски фундаменти 
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Решение: 

За решаване на задачата ще използваме програма GEO5  – „Разширяващи се 

основи“ / „Spread footing“. Ще използваме данните от предишната част, където почти 

цялата необходимата информация е вече въведена. 

 Въвеждане на данни: 

 Проектирането на плоски фундаменти в предишната задача беше направено 

съгласно стандарт  EN 1997, DA1. Еврокодовете не изискват задължителна теория за 

слягане. Проверете настройката в прозорец  “Settings” чрез кликване върху бутон 

„Редактирай” / “Edit”. В раздела „Слягане” / “Settlement” изберете метод „Анализ чрез 

модул на  деформация” / “Analysis using oedometric modulus” и определете активната 

зона на слягане  според „ коравината на конструкцията” / “based on structural strength”. 

 

Диалогов прозорец „Рездактиране на текущи настройки”/ “Edit current settings” 

Забележка: Коравината на почвата представлява съпротивление на почвата срещу 

деформация от натоварване. Използва се само в Чехия и Словакия. В други държави 

границите на активаната зона на слягане е описано като процент от напреженията 

от геоложки товар. Препоръчителните стойности  за почвената коравина се вземат 

от стардартите CSN 73 1001  (Земна основа под фундамента). 

 В следващата стъпка дефинирайте параметрите на почвата за анализа на слягане. 

Трябва да редактираме почвата и да добавим стойностите на коефициента на Поасон, 

коефициент на почвена коравина и модулите на деформация, респективно модули на 

деформация. 
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Tаблица с параметри на почвата 

Почва, скала 
(класификация) 

Обемно 
тегло 

[ ]3mkNγ  

Ъгъл на 
вътрешно 
триене 

[ ]°efϕ  

Коефициент  
на  почвена 
коравина 

[ ]−m  

Модули на 
деформация 

[ ]MPaEdef  

Коефициент 
на Поасон 

[ ]−ν  

S-F – Фин пясък, 
средно сбит 

17,5 29,5 0,3 15,5 0,3 

Леко изветрели 
шисти 

22,5 23,0 0,3 500,0 0,25 

 

Aнализ: 

 Сега направете изчисление в прозорец „Слягане” / “Settlement”. Слягането 

винаги се  изчислява за експлоатационно натоварване. 

 

Прозорец „Слягане” / “Settlement” 
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В прозорец „Слягане” / “Settlement” е необходимо да се въведат други параметри: 

Напрежение от геоложки товар върху основната плоскост на фундамента се пресмята 

от проектното ниво на терена. 

Забележка: Стойността на геоложкия товар върху основната плоскост влияе върху  

общото слягане и върху дълбочината на активната зона – по-голямият геоложки 

товар предполага по-малко слягане. Възможността от въздействието на геоложкия 

товар върху основната плоскост зависи от времето, в което изкопът стои отворен. 

Ако изкопът на фундамента е отворен за дълъг период от време, земната основа се 

разуплътнява и не е възможно да отчетем първоначалното напрегнато състояние на 

земната основа.  

- За определяне на редукционния коефициент при изчисляване на слягането 

изберете опцията „Ефект от височина  на фундамента“ / „Consider foundation 

thickness effect“ (κ1). 

Забележка: Коефициентът “ 1κ ”оказва влияние върху дълбочината на фундамента и 

дава по-реалистични резултати за слягането. 

Резултати от изчислението 

 Крайното слягане е  16,9 mm. В рамките на решението по гранични 

експлоатационни състояния ние сравняваме стойностите на изчисленото слягане с 

граничните такива, които са допустими за  конструкцията. 

Забележка: Коравината на конструкцията  (почва - фундамент) има голямо влияние 

върху слягането.Тази коравина се описва чрез коефициент  k – ако k е по-голям от  1, 

фундаментът се приема за корав и слягането се изчислява  под характеристичната 

точка (разположенана 0,37l или 0,37b от центъра на фундамента, където l и b са 

размерите на фундамента). Ако коефициентът е по-малък от 1, слягането се 

изчислява под средата на фундамента.  

- Изчислената коравина на фундамента е  10,137=k . Слягането се изчислява под 

характеристичната точка на фундамента. 
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Забележка : Препоръчителните стойности на граничното слягане за различните 

типове конструкции могат да бъдат намерени в различните стандарти – например 

CSN EN 1997-1 (2006), който се нарича Проектиране на геотехнически съоръжения. За 

България важат таблиците от националното приложение към Еврокод 7. 

Програмата „Плоски фундаменти”/”Spread footing” също така дава разултати за 

завъртането на фундаментите, които се изчисляват от разликата в слягането на всеки от 

ръбовете. 

 

Завъртане на фундамент – начин на изчисление 

− Завъртане по  направление x : )1000(tan75,0 ∗⋅   

− Завъртане по  направление y : )1000(tan776,1 ∗⋅   

Заключение 

 Този плосък фундамент задоволява изискванията за слягане. 

 Слягане: 9,160,60lim, =≥= ssm  [mm]. 

 Не е необходимо да се проверява завъртането на този фундамент.
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Част 12.   Изчисления за консолидацията нод насипи 

В този раздел ще видите как се изчислява консолидацията под построения 

насип. 

 

Въведение: 

Почвената консолидация отчита времето на слягане (изчисление за почвената 

деформация) под външни (постоянни или променливи) натоварвания. Външният товар  

води до нарастване на напрежението в почвата и постепенното изтласкване на водата от 

порите, т.е. консолидация на почвата.  Началната консолидация съответства на 

ситуация, при която е налице разсейване на порен натиск в почвата; вторичната 

консолидация засяга реологични процеси в скелета на почвата (така нар. „пълзящ 

ефект” / „creep effect").  Това е зависещ от времето процес и се влияе от няколко 

фактора  (например пропускливост на почвата и слегаемост, дължина на дренажни 

пътища и др.). По отношение на степента на консолидация разграничаваме следните 

случаи на слягане на почвата: 

− окончателно слягане, съответстващо на 100% консолидация, предизвикана от 

външното натоварване 

− частично слягане, съответстващо на определена степен на консолидация от 

съответното външно натоварване  

Задача: 

Определете слягането под средата на насипа,  изграден от непропусклива глина 

за първата година и за десетата година след построяване. Направете изчисленията 

според стандарт CSN 73 1001 (използвайки модул на слягане), активната зона на 

слягане, определена чрез  коефициента за почвена коравина. 
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Схема на задачата - укрепване 

Решение: 

За решаване на задачата ще използваме софтуер GEO 5 – програма „Слягане” / 

„Settlement”. Ето този пример стъпка по стъпка: 

 

− 1-ви етап – моделиране на профила, изчисление  на първоначално 

геостатично напрежение; 

− 2 –ри 
етап – добавяне на външното натоварване   от насип; 

− 3-ти до 5ти етапи – изчисляване на консолидацията на насипа на различни 

етапи от време  (съгласно задачата); 

− Оценка на резултатите (заключение). 

 

Основна задача (процедура): Етап 1 

Проверете „Извършване на консолидационни изчисления” / "Perform 

consolidation analysis" в полето на прозорец „Настройки” / "Settings". След това изберете 

специфични настройки за изчисляване на слягането от „Опис на настройки” / "Settings 

list". Тази настройка описват изчислителния метод за слягането и активната зоната на 

слягане. 
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Прозорец „Настройки” / "Settings" 

 

 Забележка: Това изчисление се взема предвид за така нар. първична консолидация  

(разсейване на порен натиск). Вторично слягане (пълзене), което може да възникне 

главно с неконсолидирани и органични почви, не се решава с този пример. 

 

 След това въведете  слоевете на геоложкия профил. Целта е да се изберат два 

пласта, в които се извършва консолидация. 

 

Прозорец „Интерфейс” / "Interface" 

 

 Забележка: Ако има еднородна почва, за да се изчисли консолидацията е необходимо 

да се въведе фиктивен слой (да се използват същите параметри за двата почвени 

слоя, които са отделени от първоначалния геоложки профил), за предпочитане е 

слоят а бъде на дълбочина в зоната на деформация. 

 

 След това определете „ Неслегваем подпочвен слой ” / "Incompressible subsoil" 

(IS) (на дълбочина 10 m) чрез въвеждане на координати, подобно на досегашното 

моделиране на геоложкия профил.  Приема се, че под  IS няма слягане. 

 

Параметрите на почвата се описват в следващата стъпка. За почви, които са 

несвързани, е необходимо да се определи коефициентът на пропускливост  " k " или 

коефициентът на консолидация " vc ". Приблизителните стойности могат да бъдат 

намерени в HELP (F1). 
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Диалогов прозорец „Модификация на параметри на почвата” / "Modification of soil 

parameters" 

Tаблица с параметри на почвата 

Почва 
(класификация на 
почвата) 

Обемно 
тегло 

[ ]3mkNγ

 

Коефициен

т на 
Поасон 

[ ]−ν  

Компресионе

н модул 
[ ]MPaEoed  

Коеф. На 
коравина на 
конструкция

та 
[ ]−m  

Коеф. на 
пропускливо

ст 
[ ]daymk  

Глинеста почва 18,5 0,3 1,0 0,1 5100,1 −⋅  

Насип 20,0 0,35 30,0 0,3 2100,1 −⋅  

Пясъчна тиня 19,5 0,35 30,0 0,3 2100,1 −⋅  

 

След това задайте почвите на профила. Опцията за външното натоварване в 

първия етап не е взета под внимание, защото то е представено в този пример чрез 

действителното тяло на насипа (в етапи от 2 дo 5). В следващата стъпка въведете 

водното ниво (наричано по-долу "GWT") с помощта на профилните точки - в нашия 

случай на нивото на  терена. 

 В прозорец „Фазови настройки” / “Stage settings”, можете да промените само 

пластовете и да дооформите изкопа; стандартните настройки остават същите. 

 

Първият етап „Изчисление” /"Calculation" представлява геостатичното 

напрежение в първоначалния конструктивен етап. Въпреки това е необходимо да се 

определят основните гранични условия и изчисление на консолидацията на почвата в 



Ръководство за работа с програмите GEO5                                                                     Старт Консулт ЕООД ® 

Книга 1 

101

следващите етапи.  Горната и долната граница  по профила на несвързаните почва е 

въведена, както и посоката на водния поток от този слой – т.e. пътят на дренирането.  

 

"Aнализ" –Етап 1 

 

 Забележка: Ако въведете „Неслегаем доленпочвен слой” / "Incompressible subsoil", 

след това посоката на водния поток от консолидираната почва е само нагоре.  

 

Основна задача (процедура): Етапи 2 дo 5  

Преминете към втори етап чрез лентата с инструменти в горния ляв ъгъл на 

екрана. 

 

Лента с инструменти „Конструкционен етап” / „Construction stage“ 

 

Дефинирайте насипа чрез въвеждане на координати. Определете типа почва за 

насипа. 
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„Етап 2 – Профилини точки за насипа” /"Stage 2 – Embankment interface points" 

 

„Етап 2 – Насип + Задача” /"Stage 2 – Embankment + Assignment" 

 

 Забележка:  Насипът действа като допълнително натоварване върху терена. 

Предполага се, че един добре уплътнен (оптимално уплътнен) насип теоритично не 
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сляга. На практика  може да се появи слягане (лошо уплътняване, „пълзене на 

почвата”), но програмата „Слягане”/ „Settlement” не се занимава с това. 

 

 В прозорец „Анализ”/ "Analysis" въведете продължителността на 2-ри етап, 

cъответстващ на реалното време на изграждане на насипа. Действителното изчисление 

на слягането все още не може да се извърши, защото за определяне на консолидацията 

трябва да се знае цялата история на натоварване на конструкциятаа, т.e. всички 

конструктивни етапи. 

 

Прозорец „Анализ – Конструктивен етап 2” / "Analysis – Construction Stage 2" 

 

Тъй като насипът е изграден постепенно, разгледайте нарастването на  

натоварването във втория конструктивен етап. За следващите етапи се задава тяхната  

продължителност (1 година, т.e. 365 дни за 3-ти етап; 10 години, т.e. 3,650 дни за 4-ти 

етап и цялостното слягане  за  5-ти етап), а цялото натоварване се въвежда в началото 

на етапа. 

 

Изчисленията са направени след въвеждане на последния етап, който е включен 

в „Общо слягане” / "Overall settlement" (можете да го проверите на всеки етап с 

изключение на първия). 

 

Прозорец „Изчисление – Строит. Етап 5” / "Calculation – Construction Stage 5" 

 



Ръководство за работа с програмите GEO5                                                                     Старт Консулт ЕООД ® 

Книга 1 

104

Резултати от анализа: 

При изчисляване на общото слягане можем да наблюдаваме частични стойности 

на консолидацията под центъра на насипа. Получили сте следните максимални 

стойности за слягане в отделните конструктивни етапи: 

 

− Етап 1: само геостатично натоварване – слягането не е изчислено. 

− Етап 2 (външно натоварване от насип): за 30 дни → 29.2 mm 

− Етап 3 (непроменен): за 365 дни → 113.7 mm 

− Етап 4 (непроменен): за 3650 дни → 311.7 mm 

− Етап 5: общо слягане → 351.2 mm 

 

„Анализ – Конструктивен етап 5 (общо слягане)” /"Analysis – Construction stage 5 

(Overall settlement)" 

 

При интерес към общото слягане на насипа след изграждането му,  можете да 

видите резултатите за 3-ти и 4-ти етап (бутон „Стойности” / "Values")  и после чрез 

опция "Сравни с етап 2"/”Compared stage 2” да покажете съответната стойност на 

слягането. 
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„Анализ – Слягане (разлики, сравнени с предишни етапи)” / „Analysis – 

Settlement (differences compared to previous stages)" 

 

Заключение: 

Слягането под средата на насипа след една година от неговото построяване е 

84.5 mm (= 113.7 – 29.2), а след десет години е 282.5 mm (= 311.7 – 29.2). 

 

 


