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Резюме 

Статията е посветена на едно практическо изследване във връзка с проектиране-
то на голям „Хотелски и офис комплекс” в зоната на летище София. Сградата е 22 
етажна, висока 110 m и е на застроена площ от 2390 m2. Конструкцията е скелетно без-
гредова, като вертикалните противоземетръсни конструкции  се представляват от ос-
новно ядро, в което са поместени и стълбищно-асансьорните комуникации. Сградата в 
план е с формата на „Н” – две косо разположени едно спрямо друго основни тела с 
връзка между тях.   

В статията се разглежда особеността на земната основа с оглед на нейната при-
годност за фундиране на високи сгради. Разглеждат се подробно и критично инженер-
но-геоложката и земномеханичната информация, получена в два последователни док-
лада. Обосновава се изборът на изчислителните почвени характеристики – якостно-
деформационни, необходими за провеждане на проектния анализ. Оценява се земната 
основа, включително възможността и необходимостта тя да бъде заздравена. Оценява 
се дълбочината на фундиране с оглед на изискването на Наредба 2/07 за проектиране 
на съоръжения в земетръсни райони. Отделно се оценява проблемът с втечняването на 
почвите в основата на комплекса. 

Въведение 

Сградата на хотелския и офис комплекс е предвидена да бъде построена в 
района на летище София. Кадастрално площадката се намира в м. Летище.  

 
1 
Проф. д-р инж. Георги Илов, ръководител на кат. „Геотехника”, УАСГ, бул. Хр. Смирненски 1,  

  1046 София, България, Web: www.uacg.bg, e-mail: gilov@abv.bg 
2 Д-р инж. Андрей Тоцев е главен асистент към кат.„Геотехника”,УАСГ, бул. Хр. Смирненски 1, 
  1046 София, България, Web: www.uacg.bg, e-mail: a_tocev@abv.bg 
3 Инж. Димитър Диков е асистент към кат. „Геотехника”, УАСГ, бул. Хр. Смирненски 1, 1046 
  София, България, Web: www.uacg.bg, e-mail: dikov_fte@uacg.bg 
 



 2 

Сградата се проектира на застроена площ от 2390 m2 и с един сутеренен етаж и 
20-22 етажа (две крила) над нивото на терена. В план сградата обединява три тела в 
едно цяло във формата на косо “Н”.Конструкцията е стоманобетонова - скелетно 
безгредова с височина 110 m. Сеизмичните конструкции включват централно мощно 
ядро, развито в свързващата двете секции средно тяло и няколко периферни ВНК кон-
струкции, представляващи комбинирани вертикални ферми. Ядрото понася приблизи-
телно 80% от сумарните сеизмични товари. Обща представа за сградата се получава от 
фиг. 1. Сеизмичността на района (IX степен) и големите вертикални товари – 1400 MN 
обуславят една висока категория на строежа. 

Целта на статията е да представи решение за фундаментни конструкции, 
съобразени с конкретните инженерно-геоложки условия и същевременно създаване на 
основа за по-нататъшни конструктивни решения. При анализа са използвани резултати 
от статико-динамични изследвания на сградата. 

 
При разработването на проектните решения са използвани: 
 

• Инженерногеоложки доклад за терена на бъдещата строителна 
площадка. 

• Резултати от статико-динамичен анализ на конструкцията на сградата. 

 

Фиг.1. Общ вид на сградата 

  

1. Инженерногеоложки и земномеханични изследвания. Земна 
основа и почвени води 

Площадката на сградата попада в централната част на Софийската котловина в 
района на летище София, разположена в незаливната тераса на р. Искър. Теренът е 
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заравнен с насипни зони. Геоложки е изграден от плиоценски и кватернерни 
отложения. 

Площадката е проучена чрез: 
• 12 бр. проучвателни моторни сондажи с дълбочина 20-42 m. 
• 28 бр. пенетрационни изследвания на различни нива, тип SPT, съгласно 

ASTM 5626. 
• Лабораторни анализи на 32 земни проби с обобщени резултати, 

показани по-долу. Лабораторните изследвания са направени съгласно 
изискванията на БДС. 

В резултат от проучването се отделят следните почвени разновидности: 
Пласт 1. Насип от глина с чакъл – нееднороден по състав и структура и без 

значение за фундирането на сградата. В различните сондажи е установен с мощност 
0,6-1,6 m до 3,10 –5,0 m. 

Пласт 2. Чакъли с песъчлив запълнител (Кватернер). Алувиални почви, разпо-
ложени в горната част на естествената кватернерна покривка под насипните материа-
ли. Установен е във всички сондажи с мощност 5,50 – 6,80 m. Чакълите са разнозър-
нести със заоблени зърна. На места чакълите преминават в зачакълени пясъци.  

Пласт 3. Глина, песъчлива – прахова, до глинест пясък (Плиоцен). Глината е 
алувиална и заляга под чакълите. В сондажи МС 3,4 и 9 дебелината и е 0,6-3,9 m и за-
ляга на дълбочина 7,9-8,0 m. от терена. В сондажи МС6 променя цвета си, като се 
прослоява от разнозърнест едър до среден пясък  и достига до 9,3 m..  

Пласт 4. Пясък средно до едрозърнест (Плиоцен). Алувиален произход, заляга 
под чакълите (пласт 2) и замества глината в зоната на сондажи МС 8 и МС 11. Дебели-
ната му е 2-3,3 m и заляга на дълбочини 8,90-11,8 m. Пясъкът е средно до едрозърнест, 
заглинен сбит. Има ограничено площно разпространение и е извън зоната на фунда-
ментите на сградата. 

Пласт 5. Пясък, разнозърнест до глинест пясък (Плиоцен). Пластът изгражда 
преобладаващата част от земната основа, установен във всички проучвателни сонда-
жи, като пълната му дебелина не е премината. В района дебелината му надвишава 100-
150 m, като започва от 8,0 – 14,0  m. 

Зоната на пласт 5 е представена от незакономерно и нерегулярно редуване на 
едър до дребен разнозърнест сбит до средно сбит пясък с глинест пясък до прахова 
песъчлива глина.  – несвързани и свързани материали. Най общо почвените материали 
преминават от по-едри към по-дребни фракции в дълбочина. 

   Тази основна и определяща зона от земната основа е проучена от 13 бр. нена-
рушени земни проби и 28 бр. пенетрации – SPT. Резюме на резултатите е представено 
в Таблица 1. 

2. Оценка на условията за фундиране  

2.1. Оценка на база лабораторни изследвания 
От геоложка гледна точка земната основа до дълбочина 40-42 m. (прогнозно и 

повече), предвид на етажността – във височина и под нивото на терена, както и 
предвид на товарите, които се предават в земната основа от конструкцията на сградата, 
инженерногеоложките условия се оценяват като задоволителни. Основните 
аргументи за това са: 

• сравнително висока деформируемост на основата главно в зоната на 
пласт 5;  
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Таблица 1. Резюме за свойствата на почвите, характеризиращи земната основа до дълбочини 42.0 m. 

 

Почвен 
пласт 

Наименование γ, 
kN/m3 

е 
- 

Ip, 
% 

Ic 

- 

Mk  0,1/0,2/0,3 

MPa 
ϕ 
º 

c, 
kPa 

Eo, 
MPa 

Ro, kPa 

Пласт 
1 

Насип 18,5 - - - - - - - - 

Пласт 
2 

Чакъли с пясъчен 
запълнител 

22.0 - - - - 42 - 45 40 

Пласт 
3 

Глина, песъчлива 
прахова до гл.пясък 

18.5 0.558 15 0.58 4/6.9/9.7 28/23 31.7/17.6 13.8 225 

Пласт 
4 

Пясък средно до 
едрозърнест 

18.6 0.618 5.3 0.63 4.6/7.6/12 25/21 15.3/8.5 15.2 250 

Пясък разно-
зърнест до глинест 

пясък: 
-глинести м-ли 
-несвърз. м-ли. 

 
 
 

18.7 
20.8 

 
 
 

0.79 
- 

 
 
 

6.7 
- 

 
 
 

0.65 
- 

 
 
 

4.1/7.7/11 
- 

 
 
 

28/23 
36 

 
 
 

26/14.5 
- 

 
 
 
- 

21 

 
-

- 
Пласт 

5 

Интегрални 
изч.стойности 

19.5 - - - - 27 7 17 250 

 
 

Таблица 2. Групи почви 

Почвен пласт Група съгласно НППФ 1996 [11] Група съгласно НПСЗР 2007 [13] Забележка: 
Пласт 1    
Пласт 2 Група A Група B  
Пласт 3 Група Б Група D  
Пласт 4 Група Б Група D  
Пласт 5 Група Б Група D  
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• Сравнително малките плътностни показатели на почвените материали и 
консистенции – основно средно пластичните типове, както и предвид 
нерегулярното и незакономерно прослояване на почвите от 
генерализираната земна основа [1]. 

         В таблица 2 са посочени групите почви съгласно [11] и [13] за отделните 
пластове. 

Общо земната основа, като съвкупност от почвени пластове, може да бъде 
категоризирана като: 

Съгласно НППФ [11] - Основа Група почви Б – средно сбити, средни и дребни 
пясъци; свързани почви в твърдо-до мекопластична консистенция с е < 0,7/1,0/1,1 съ-
ответно за глинести пясъци/ песъчлива глина/ глина. 

Съгласно НПСЗР [13], Основа – Група почви D – депозити от рохки до средно 
плътни несвързани почви (със свързани прослойки)  и депозити от меко-до твърдо-
пластични свързани почви. 

Следва да се отбележи, че съгласно Наредба 07/2-2007 год. за Проектиране на 
сгради и съоръжения в земетръсни райони [13] по показатели – Vs – скорост на разп-
ространение на напречни сеизмични вълни и N30SPT – бр удари за потъване 30 сm, зем-
ната основа в долната половина на зоната от 30 m е с показатели на Почви група С. 

Съгласно класификацията на НППФ96 (чл.12) [11] сградата се категоризира ка-
то: Категория I. 

В геотехническо отношение и съгласно Еврокод 7, част 1. Геотехническо проек-
тиране сградата е Геотехническа категория 3 – големи конструкции с повишени рис-
кове, сравнително тежки почвени условия  и конструкции в райони с висока сеизмич-
ност. 

Хидрогеоложките условия на терена се определят като нормални.  Водни ни-
ва са регистрирани във всички проучвателни сондажи на дълбочини 4,8-5,20 m от ни-
вото на терена. Акумулирани са в алувиални чакъли и формират безнапорен воден 
хоризонт. Сезонните колебания са около 1,00 m. 

Химическият анализ на почвени проби показва, че “почвените води не са агре-
сивни към бетона и стоманата”.  

Сеизмична активност. Съгласно НПССЗР-1987 г. територията на София е 9-та 
сеизмична степен по скалата на МSK. Коефициентът на сеизмичност е кc = 0,27 

2.2. Оценка на земната основа в резултат на SPT изследванията 
 
SPT изследванията са проведени за дълбочини над 10 m. Въз основа на получе-

ните резултати (Таблици 3 до 8) и техния анализ са отделени два под пласта с означе-
ние 5, а и 5, б. Условната граница в това подразделение е прието ниво 34-35 m от тере-
на, от което ниво на долу видимо нарастват средните стойности на всички якостно-
деформационни параметри на почвата от интегралния 5-ти пласт. От това ниво надолу 
ударите N30 нарастват двойно (42 на 90); компресионните модули нарастват от 8,6 на 
13,8 МРа; коефициентът на леглото нараства от 52 на около 86 MРа; върховите съпро-
тивления нарастват от 5,8 на около 10. Ъглите на вътрешно триене не променят значи-
телно своите стойности и са почти постоянни в границите 34-370.  
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Таблица 3. Средни стойности за някои основни параметри на почвите, 
представящи земната основа 

a. Мк , Е0 , k0 , qс  и ϕϕϕϕº 

Дълбо-
чина, m 

N30,SPT 

 
Мк и 
Ео,МPa 

ks,MPa/m 
и qс ,MPa 

ϕ 
º 

10-12 40/27 8.4/15.4 52/5.5 36.5 

17-20 38/27 8.2/14.4 51/5.3 35.3 
25-30 42/27 8.6/15.4 52/5.8 34 
34-35 90/54 13.8/28.7 89/10.8 35.5 
40-42 78/47 12.3/25.1 78/9.4 34.3 

 
Забележки:  

1. В знаменател на N30, SPT са показани редуцираните резултати 
2. В знаменател на Мк са показани общите деформационни модули Ео. 
3. В знаменател на коефициента на леглото ks са показани върховите 

съпротивления qс. 
 

б. Прието напластяване според N30, SPT 

 

Пластове 
Мощности, 

m (средно) 

Пласт 1 1.00 

Пласт 2 6.00 

Пласт 3 3.60 

Пласт 4 5,00 

Пласт 5 > 32 

 
 

В Таблица 4 са посочени усреднени стойности за свойства на отделните типове 
почвени пластове, които нататък ще бъдат в основа на проектните изчисления. (Резул-
татите са получени като усреднени стойности от лабораторни и SPT изследвания). 
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Таблица 4. Усреднени почвени параметри, приети за проектни изчисления 

 Лабораторни изследвания От SPT - изследвания 
Поч-
вен 
пласт 

 
Наименование 

h 
m 

γ, 
kN/m3 

e 
Ip, 

% 
Ic 

Mk 

0,1/0,2/0,3 
ϕ0 c, 

kPa 
E0, 

MPa 
R0, 
kPa 

N30, 

бр. 

Mk 
(Eo) 
MPa 

ks (qc) 
MPa/m 

ϕ0 

SPT 

Пласт 
1 

Насип 1.0 18.5 - - - - - - - - - - - - 

Пласт 
2 

Чакъли с пяс. 
запълнител 

6.0 22.0 - - - - 42 0 45 400 - - - - 

Пласт 
3 

Глина,песъчл-
ива прахова 
до гл.пясък 

3.6 18.5 0.558 15 0.58 4/6.9/9.7 
28 

(23) 
31.7 

(17.6) 
13.8 225 - - - - 

Пласт 
4 

Пясък средно 
до едрозърн. 

 18.6 0.618 5.3 0.63 4.6/7.6/12 
25 

(21) 
15.3 
(8.5) 

15.2 250 - - - - 

Пласт 
5,а 

Пясък разно-
зърнест до 

глинест пясък 
24 18.5 0.79 

ср. 
сб.п. 

- 4.1/7.7/11 27 7 16 250 
40 

(27) 
8,4 

(15,4) 
51 

(5.5) 
35 

Пласт 
5,б 

Пясък разно-
зърнест до 
глинест пясък 

>8 19.5 
ср. 
сб.п. 

 - 5.1/9.6/13.7 27 7 20 250 
84 

(50) 
13 

(27) 
84 

(10.1) 
35 

 
В таблицата: 
γ - обемното тегло на почвата в естествено състояние; Ео – модул на еластичност средна стойност (за 0,2 MPa); 
е – коефициент на порите;     Ro – условно изчислително натоварване. 
Ip – показател на пластичност;    N30 – брой удари при SPT 
Iс – показател на консистенция;     В знаменател са редуцираните стойности; 
Мк – компресионни модули при 0,1, 0,2 и 0,3 MPa;  Мk (Eo) – компресионен и общ деформационен модул от SPT; 
ϕ - ъгъл на вътрешно триене – нормативен/изчислителен; ks – коефициент на леглото от SPT; 
с – кохезия – нормативна/изчислителна стойност;  qc – върхово съпротивление от SPT. 
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3. Проверки за втечняване на почвата 

 
Въпросът за втечняване на почвите се коментира в случай на фундиране с 

обща фундаментна плоча с форма и размери, показани в на фиг.2. Средното нато-
варване в основната плоскост на плочата в условия на земетръс е 406 kPa. 

 

 

Фиг. 2. Схема на общата плоча 

3.1. Обстоятелствен анализ 
 
Както беше отбелязано в т. 2, при извършване на проучвателните работи на 

обекта са установени 5 вида почвени разновидности, дефинирани поотделно като 
типове почви по-горе.Проверява се възможността за втечняване на 
разновидностите от тип 5 – пясък разнозърнест до глинест, изграждащи земната 
основа от 3,00 m под дъното на фундамента.Подобни разновидности, които 
формират интегралния пласт 5, се приема - с мощност повече от 100 m – ИГ докалд 
[1]. „Пласт 5” е класифициран като среден и дребен глинест пясък на места 
заглинен със степен на сбитост” относителна плътност” Dr=0, 31-0, 76 - средно 
0, 55 - средно сбит.    

Съгласно зърнометричните криви коефициентите на разнозърненост са от 6 
до 12 с преобладаващи диаметри на зърната 0,1-2,0 – 70-90%  

Нивото на почвените води е установено на кота – 4.90 m от терена.  
Оценката за втечняване е предварителна и се извършва по приблизи-

телни методи.  
Причината за втечняване се приема нарастването на порния натиск по време 

на земетръс (динамични въздействия), при което ефективните напрежения 
намаляват и също така намалява и якостта на срязване на почвата.Опасността е 
свързана със загуба на устойчивост -локална и глобална на почвата под 
сградата. 
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Известно е, че върху втечняването влияние оказват: 
• Зърнометричният състав. 
• Началната относителна плътност. 
• Динамичните (вибрациионни) характеристики. 
• Дренажните условия на пясъчния депозит. 
• Големината и вида на приложения товар. 

За конкретния случай зърнометричният състав не е благоприятен за 
втечняване, т.е. той би спомогнал за втечняването.На места в земната основа (в 
зоната на пласт 5) и относителната плътност е с неоптимистични начални 
стойности (Dr=0,31-0,50). Дренажните възможности на пясъка са налице, но той е 
затворен от 3 метров глинест пласт, повсеместно.(Тук вероятно ще се наложи този 
глинест пласт да се перфорира, за създаване на добри дренажни условия). 

Благоприятно би действала дълбочината на фундиране 4,5+3,5 m, която 
може да бъде приета за 8,00 m (виж нататък), както благоприятно би подействало и 
наличието на прослойки от заглинени пясъци.Също благоприятно би подействал 
срещу потенциално втечняване и широката площ на натоварване в основата и то в 
размер от около 400 kPа. 
 

Известно е също, че съществува малка вероятност за втечняване на 
почвите, ако: 

• пясъците не са в рохко състояние - в случая опитно установените 
резултати за плътност обхващат и горната граница (0,33) на показателя на 
плътност (т.е.регистриран е и един резултат 0,31 за относителна плътност); 

• вероятността за втечняване може да се пренебрегне, когато коефициентът 
сеизмичното ускорение Кс< 0,15 и едновременно с това са изпълнени едно 
или повече от следните условия :   

- пясъците имат съдържание на глина, по-голямо от 20%, и 
показател на пластичност Ip>10 (в случая не е налице); 

- пясъците имат съдържание на прах, по-голямо от 35%, и в 
същото време нормализираната стойност на SPT - N1 (60) > 20.Това 
условие не е налице – виж по-долу; 

- пясъците са чисти и N1 (60) > 30 (това условие е на границата, 
пясъците не са чисти). 

Малка е вероятността при плитко заложени фундаменти, когато пласта се 
намира на дълбочина  > 15,00 m в случая пясъкът е на дълбочина след 11 m, но 
фундирането е на 8,00 m. 

В съответствие с критериите на Еврокод 8 (т.4.3) изследване за 
втечняване е наложително. 

Съгласно проучванията, пласт 5 е дефиниран като разнозърнест пясък с 
голяма мощност. Същият се разпростира непосредствено под котата на фундиране 
~-8.0m. 

Резултатите от зърнометричния анализ на пробите непосредствено под 
котата на фундиране обаче показват, че разглежданите пясъци не са изявено разно-
зърнести – U=d60/d10= 7 ÷ 12 (фиг.3).Това означава, че при определени условия, 
независимо от наличието на глинести прослойки, и класифицирането на пясъците 
като разнозърнести, в този пласт могат да се създадат условия за втечняване.  
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От друга страна от показаните зърнометрични криви в [1] се вижда 
(фиг.3), че фракцията прах за тези проби достига до 25%, което е също едно от 
условията за втечняване при сеизмични въздействия. 

 

Фиг. 3. Характерна зърнометрична линия за пласт 5 

3.2. Оценка по резултатите от SPT изпитвания.  
 
Числената оценката за втечняване на почвата е извършена по приблизителен 

метод, основан на принципи на Seed, и с използване на резултати от динамични 
пенетрации – SPT. 

На фиг.4 са показани резултатите от SPT изследванията, проведени във 
всички сондажи. Показана е апроксимираща линия за резултатите N30 коригирани с 

ефективните напрежения от собствено тегло на почвата в 30N  . 
Оценката на втечняване се извършва на базата на сравнение между циклич-

ните срязващи напрежения предизвикващи втечняване ττττL и тангенциалните 
напрежения които предизвиква земетресение с ускорение на повърхността на 
терена α - τЕ (или техните относителни стойности), като: 

' '
0,65 ,          1 0.015 ;Е

d dr r z
g

γ

γ γ

στ α
σ σ

 
= = −  

 
 

α − е  върховото ускорение на ниво земна повърхност; 

'γσ − ефективно напрежение от геоложки товар; 

γσ − пълно напрежение от геоложки товар; 

dr − редуциращ напрежението коефициент; 
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 Срязващото напрежение, предизвикващо втечняване, се определя чрез 
графиките  В1 от приложение B на Еврокод 8 част 5 (стр.35) [8], като за сигурност 
пясъкът от пласт 5 е определен като прахов със съдържание на 5% прах . 
Стойностите за τL са отчетени за модифицирана стойност на съпротивление на 
проникване на SPT 

 

1(60) 30. .( )
60

= N

ER
N N C ; 

N30 – измерената стойност на място; 
CN - корекция за ефективни напрежения от геоложки товар; 
 

'

100
NC

γσ
=    Или  '

2000
0,70log( )

γσ
=NC ; 
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Фиг.4. Резултати от изследването за втечняване 
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ER/60 се определя от долната таблица в зависимост от магнитуда на земет-
ресението (Тук е прието, че магнитудът на земетресението е М=7,5). 

 
 
 
Отчетените стойности за τL от фиг. В1 на [8] се коригират за магнитуд, раз-

личен от 7,5 с коефициентът СМ определен съгласно следващата таблица. 
 

Магнитуд М 5.5 6.0 6.5 7 8 
СМ 2.86 2.20 1.69 1.30 0.67 

 
Изчисления са направени за прахов пясък с съдържание на прах 5% и за зе-

метресение с магнитуд М=7,50 и с сеизмичен коефициент 0,27, съответстващи на 
IX степен на сеизмичност.  

 
За приетата съгласно фиг. 4 линейна апроксимация за SPT резултатите за 

земната основа, представена от пласт 5 са направени изчисления по горната проце-
дура. Всички стойности за N1(60) са получени около или над 30. Съгласно графика 

В1 на [8] относителното напрежение, предизвикващо втечняване  '
L

γ

τ
σ , получава 

стойности над 0,50, което е далеч над относителните срязващи напрежения, пре-

дизвикани от земетресението '
Е

γ

τ
σ

 . 

На фиг. 4  са показани резултатите от това изчисление. 
 
Анализирайки резултатите за N30 от фиг. 4. е видно, че втечняване може да 

се получи при резултати получени от сондаж 2 и сондаж 3 като “най-опасни”. За 
тях отделно са направени изчисления за втечняване.  

На фиг. 4 (дясно) са показани резултати,  като изменение на 
'
γ

τ
σ
Е  и 

'
γ

τ
σ

L  във 

функция на дълбочината z. Оказва се, че съгласно данните за сондаж 3 ще се полу-
чи втечняване в зона от 11 m на земната основа  или  от 22 до 33 m, мерено от ни-
вото на терена. Това е единственото място (съгласно проучванията и направените 
прогнози за 4,8 и 9 сондаж), където може да се получи втечняване. На дълбочина 
под 33 метра втечняване не може да се получи. 

На същата фигура са показани и резултатите за сондаж 2.При него няма ре-
гистрирана зона на втечняване. Същото важи и за почвите от всички останали сон-
дажи. 
 

Заключение за потенциално втечняване 
 
Проведеният анализ на втечняване на земната основа, извършен на базата на  

резултати от SPT, зърнометричните криви и постановките на Еврокод 8.5. показват, 
че е възможно втечняване на почвата в някои зони на земната основа. (Това 
заключение се смята за предварително). Ако се приеме решение за фундиране на 
сградата, което е свързано с подобряване на почвата  с цел елиминиране на 

Магнитуд М 5.25 6.0 6.75 8.5 
ЕR/60 1.5 1.32 1.13 0.89 
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условията за втечняване или с използване на пилоти не се налага допълнително 
изследване за втечняване. В противен случай, нарочно изследване за втечнява-
не следва да се проведе. 

 
Казаното в заключението до тук (на база анализ в тази точка) се отнася за 

една прекалено песимистична прогноза. Песимистичността идва от там, че 
изследването е за прахови пясъци със само 5% прах. В същност  от всички 
изследвани почвени проби за дълбочини от пласт тип 5 не показват, че въобще има 
почви “прахови пясъци”.Всички 14 пробни изследвания показват почви от вида 
прахов гл.пясък или прахова песъчлива глина. Всички те имат в своето съдържание   
прахова фракция от 22 - 64% и глина  минимум 9% (освен 1 бр.проба от сондаж 3  
от дълбочина 29 m).  

Тези факти “водят” до една по-оптимистична прогноза срещу 
втечняването. Например за фактическата страна за най-опасната зона за втечняване 
може да се каже следното: 

За отбелязаната на фиг.4. възможна зона на втечняване бяха уточнени 
допълнително следните факти.От дълбочина 29 м в сондаж 23 е взета почвена 
проба. (В това място има най-голяма несигурност по отношение на 
втечняване).Точно на това място е регистрирано най-малката стойност за N30 = 12 
(въобще). Там е регистрирана течна консистенция (Ic = -1,19). Също там 
коефициентът на порите е 0,891. Това показва слаба почва, но не и почва, която ще 
се втечни. Тази проба показва съдържание на глина 5% и на прах 31% или глинест 

прахов пясък. Това променя нещата, защото  
'
γ

τ
σ

L  вече се отчита от крива 1 на 

Еврокод 8.5 и резултатът за тази дълбочина е 
'

0,19  и  0,16
γ

τ
σ

=L , а не както е отбе-

лязано в таблиците (за прах 5%) 0,09 и 0,07. И в двата случаи коефициентите на 
сигурност вече стават 1,18 и 1,0  което променя общото заключение за зона на 
втечняване направено по-горе. Освен това следва да се отбележи, че става дума за 
дълбочини от 29,0 m и ,че на повърхността на терена ще бъде построена сграда, 
фундирана в системата “плитко заложени фундаменти”. 

Всичко това, казано като допълнение и уточняване показва, че е необходимо 
да се проведе допълнително изследване, целящо окончателно доказване 
възможностите за втечняване на почвата, резултатите от което неминуемо ще се 
отразят върху решението за избор на типа на фундиране.  

 
Тук, по отношение на втечняването на почвите под сградата може да се каже 

допълнително и следното: 
• Съгласно т.4.1.4. (7) на Еврокод 8.5. оценка за втечняване при 

плитко заложени фундаменти може да не се прави за песъчливи 
почви на дълбочина по-голяма от 15,00 m. 

• (13) При почви склонни към втечняване се провеждат мерки за 
заздравяване на земната основа. Това може да стане чрез 
уплътняване на почвата и/или чрез нейното дрениране. 

• (12) При фундиране с пилоти, носещата способност на пилота след-
ва да се изчисли с нулево съпротивление в зоните от почви склонни 
към втечняване. 
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4. Относно консолидация на земната основа 

Консолидационни процеси ще текат в пласт 3. Той е глинест, но е 
сравнително тънък в сравнение с  размерите на сградата в план. За този пласт и 
условията, в които се намира, консолидационните процеси ще приключат бързо, 
още в строителния период.  Пласт 5 е основно несвързан или слабо свързан и в него 
не се очакват консолидационни прояви. 

5. Дълбочина на фундиране 

Дълбочината на фундиране се съобразява с няколко основни изисквания за 
сградата и геоложката основа. Това са: 

• Положението на здравия пласт в дълбочина; 
• Нивото на почвените води; 
• Носещата способност на земната основа; 
• Дълбочина на замръзване на почвата; 

 За сгради от типа на изследваната - с клас на значимост IV , меродавната 
дълбочина на фундиране (като минимална стойност) се определя съгласно 
изискването на чл. 58 на НПССЗР 2007 за носещата способност на земната основа 
за особено (извънредно) съчетание на натоварването при съобразяване за 
коефициент на сигурност минимум 1,20. 

Определящо за минимална дълбочина на фундиране се очаква да бъде 
изискването на чл. 58.(2)-3 което определя дълбочина на фундиране 1/15 от 
височината а сградата (група почви С) или 1/10 за фундиране в групи почви D и Е. 
Вторият случай - така както е категоризирана земната основа означава дълбочина 
на фундиране 7,7-8,0 m. – мерена от “ ниво под”  сутеренен етаж до основната 
плоскост на фундаментите (фундамента). Предвид приетата архитектурна схема с 
едно подземно ниво, тази дълбочина е от същата гледна точка неприемлива. 

 Благоприятно решение за намаляване дълбочината на фундиране би било 
предприемането на мерки за подобряване на земната основа в първите 30 m от 
нивото на терена. От тези мерки ще зависи окончателната дълбочина на 
фундиране. Ако те подобряват свойствата на почвата и я доближават до тази за 
категория С, дълбочината на фундиране ще може да бъде приета до 1/15 от 
височината на сградата или на 5-5,5  м от нивото на  пода на  сутерена.  

По същият начин стои въпросът, ако се обоснове категорията на почва С, 
вместо тази – определена в ИГ доклад почва група D.  Това може да стане, защото 
по резултати от SPT групата може да се приеме за група С. Подобно стои въпросът 
и за определяне на кaтегорията по признаka “скорост на разпространение на 
сеизмичните вълни” (очаквана скорост vs>180 m/s.). 

Заключение по дълбочината на фундиране 

Явно въпросът за дълбочина на фундиране е съществен. Група D на земната 
основа изисква дълбочина на фундиране 1/10 част от височината на сградата, а 
група С – съответно 1/15 и то мерена от под сутерен. Разликата означава 3% повече 
конструкция и то в най-натоварената част на сградата. В доклада за инженерногео-
ложките проучвания земната основа е определена от група почви D. Вярно е, че в 
тази нерегулярно прослоена зона под сградата има прослойки (почви), които 
принадлежат към група почви D, но има и прослойки, които принадлежат към 
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група почви С. Освен това, съгласно Норми за проектиране в земетръсни райони) 
по показател SPT по скоро земната основа е изградена от почви група С. Същото в 
известен смисъл важи и за скоростите на разпространение на сеизмичните вълни. 
Така, че този въпрос (от там и за дълбочината на фундиране) следва да бъде 
изяснен с допълнително проучване и с категорично експертно мнение, още 
повече, че от “ групата почви” зависи съществено и сеизмичното натоварване.  

В Правилника за анти - сеизмично строителство (важащ до 2007 год.) няма 
дефинирани почви група D и Е и няма ограничения за минимална дълбочина на 
фундиране с оглед на “сеизмичните типове почви”. Проблемът остава в 
проверката за носещата способност на фундаментите. 

 
София, 2009 год.  
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Abstract 

This article is dedicated to a practical study in connection with the design of a 
“Hotel and office complex” in the area of Sofia Airport. The building is 22 storey high 
(about 110m) with living area of 2390 square meters. The construction is a reinforced 
concrete skeleton with flat slabs, and the vertical anti – seismic structures are mainly po-
sitioned in a central core, were can be found stair – lift communications. The building 
plan is in the shape of “H” – two obliquely positioned relative to each other wings with 
link between them. 

An examination is made on the peculiarity of the soil base with a view to its sta-
bility for the foundation of tall buildings. The geological and soil mechanics information 
obtained from the two consecutive reports is considered critical and detailed. A justifica-
tion is made on the choice of the design soil shear strength and deformation parameters, 
needed to perform the design analysis. An evaluation is made of the soil base, including 
the possibility and the need to be strengthened. The foundation depth is evaluated in or-
der with the requirements of the Ordinance 2 / 07 for design of structures in seismic ar-
eas. Separately is assessed the problem of soil liquefaction in the base of the complex. 
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