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Чертеж: Профили стълби и подпорна стена

Обект: Възстановяване на пътека със стълби и подпорна стена 
            за пешеходен достъп от автобусна спирка "Кокалянско ханче", 
            до СБДПЛР "Панчарево", с. Кокаляне, район „Панчарево“, 
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отводнителен улей ACO V100 или екв.

нова бетонирана ивица

30°

30°

Скални анкери IBO R25N поцинковани L=4m

корона тип EXX ш42mm

Скални анкери IBO R25N поцинковани L=6m

корона тип EXX ш42mm

горнище диабази

парапет (стоманена тръба ф 60/3)

укрепващ
и набит

и железа N25 L=2m
Скални анкери

нова ст.б. облицовка 30cm

парапет (стоманена тръба ф 60/3) h=105cm

барбакани ф=100мм през 2м

парапет (стоманена тръба ф 60/3)

парапет (стоманена тръба ф 40/3)

закладна част с планка 80/80/6

стоманобетонна плоча ≥ 18см
(износоустойчив- клас С 28/35)
трамбована основа 2%

отводнителен улей ACO V100 или екв.

бетонно легло
под канал

нова ст.б. облицовка 30cm

бетонно легло
под канал

2%

подпорна стена - стоманобетон
(по ниво терен h=0÷50cm)

парапет (стоманена тръба ф 60/3)

стоманобетонна плоча ≥ 18см
(износоустойчив- клас С 28/35)
трамбована основа

закладна част с 
планка 80/80/6

отводнителен улей ACO V100 или екв.

подпорна стена - стоманобетон
(по ниво терен h=0÷50cm)

бетонени ажурни 
елементи на тревна фуга

стара зидана подпорна стена

2%

НАДЛЪЖЕН ПРОФИЛ СТЪЛБИ 

2%трамбована основа
пясъчно легло 10смстоманобетонен борд

(мин. 10cm над ниво терен)

парапет (стоманена тръба ф 60/3)

закладна част с планка 80/80/6

бетонни плочи- шестоъгълни "пчелна пита" стоманобетонна плоча ≥ 18см
(износоустойчив- клас С 28/35)
трамбована основа

ПРОФИЛ СТЪЛБИ И КАНАЛ ПРИ ПОДПОРНА СТЕНА

ПРОФИЛ СТЪЛБИ И КАНАЛ

ПРОФИЛ СТЪЛБИЩНА ПЛОЩАДКАПРОФИЛ ШЕСТОГРАМНА ПЛОЩАДКА С ПЛОЧИ

стоманобетонна плоча ≥ 18см
(износоустойчив- клас С 28/35)
трамбована основа


