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ВЪВЕДЕНИЕ
Точното определяне на почвените параметри оказва съществено влияние при
проектирането на всяка една геотехническа конструкция. През годините по света
са разработени редица лабораторни и полеви методи, които ни позволяват да
дадем в числен вид, описанието на една сложна и нееднородна среда, каквато е
почвата. Въведени са различни почвени параметри, които в последствие се
използват от проектантите, като входни данни при моделирането и решаването
на всяка една геотехническа задача. Независимо от това дали става въпрос за
плоско или пилотно фундиране, подпорни или укрепителни стени, заздравяване
на земната основа, определяне на устойчивостта на откоси, проектиране на
свлачища и т.н., промяна в почвените параметри, може да доведе до съществени
икономии на строителната конструкция, както и до аварии. Това налага точното
им определяне и интерпретиране.
Настоящата книга разглежда полеви методи, при които резултатите се
получават индиректно, чрез корелационни зависимости. Въпросът относно
точността на методите за определянето на всеки един почвен параметър е открит
за дискусии, но като цяло геотехническата общност по света се е обединила
около лабораторни изпитвания, като например апаратите за плоското и триосово
срязване, компресионните апарати и т.н., които приема за меродавни. В
последствие редица докторанти, учени и проектанти са разработили различни
корелационни зависимости за определяне на основните почвени параметри, като
функция на различни величини (напр. брой удари за проникване в почвата,
върхово съпротивление, околно триене и др.), сравнявайки получените резултати
с лабораторно определените или с тези от едроразмерни полеви опити. Така са
изведени множество зависимости, като целта на настоящата книга е да
систематизира и обедини световното познание по проблема. Получените
стойности на отделните почвени параметри са характеристични.
Тя е предназначена както за студентите от Университета по архитектура,
строителство и геодезия, на които авторът преподава, така и за всички
проектанти, проявяващи интерес към тематиката.
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ГЛАВА 1. СТАНДАРТИЗИРАНО ПЕНЕТРАЦИОННО ИЗПИТВАНЕ
- SPT (STANDART PENETRATION TEST)
Стандарти: БДС EN ISO 22476-3, DIN 4094-2, ASTM D 1586
1.1.

ОПИТНА ПОСТАНОВКА

Стандартното пенетрационно изпитване (SPT) е един вид динамичната
пенетрация и спада към групата на т.нар. полеви методи (in situ) в геотехниката.
За разлика от динамичната пенетрация, той се прави в предварително изпълнен
сондаж, с диаметър по-малък от 250 mm. Принципът е следният (фиг. 1-1):
тежест с тегло 63.5 kg пада от височина 76 cm и забива в дъното на сондажа
специален стоманен накрайник, които позволява вземането на проба (фиг. 1-2).
Отчита се броят на ударите за три последователни прониквания от по 15 cm (фиг.
1-1 б). Меродавни са броят на ударите за проникване от 15-ия до 45-ия cm. Te се
бележат с N30 и се наричат стандартно съпротивление на проникване (за 30 cm.).

а)

б)
Фиг. 1-1. SPT тест а) провеждане на опит; б) опитна постановка [11, 12]

В табл. 1-1 са показани основните параметри на изпитването с SPT. Важно
е да се отбележи, че при едрозърнести почви, вместо накрайника за вземане на
проби (фиг. 1-2), може да се използва конусен накрайник с ъгъл при върха 60º.
При конусен накрайник изпитването се означава с “SPT(C)”.
Характерна особеност на изпитването с SPT е въведената т. нар. горна
граница на N30. Прието е, че тя не може да превишава стойността от 50 удара и
при резултати, по- големи от 50, се приема максималната стойност (N30=50).
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Табл. 1-1. Данни за SPT [6]
Вид динамичен
пенетрометър
Стандартното
пенетрационно
изпитване

Означение

Площ на
върха в
cm2

Маса на
падащата
тежест в kg

Височина на
падане в m

Измерване

SPT

20

63.5 ± 0,5

0,76 ± 0,02

N30

а)

б)

в)

Фиг. 1-2. SPT тест а) схема на накрайника; б) и в) снимки на накрайник
[13, 14]

1.2.

ПРЕХОД ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ N30 КЪМ N60 ИЛИ N1,60

Съществуват различни видове чукове (тежести, бабки) за провеждане на
стандартното пенетрационно изпитване SPT. Ефективността им влияе на „N
стойността“ (N30) - броя на ударите за проникване. Полевите изпитвания
показват, че енергията предавана върху прътите, в зависимост от системата за
натоварване (вида на чука) варира от 30% до 90% от теоретичния максимум на
потенциалната енергия. Максималната стойност (т.нар. теоретична стойност на
енергията на свободно падане на SPT) се определя по формулата:
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𝐸ℎ = ∙𝑚∙𝑣 = ∙

∙𝑣

(1.1) ,

където Eth е енергията на проникване (теоретична стойност на енергията
на свободно падане на SPT);
m е масата на чука;
w теглото на чука;
𝑣=

2𝑔ℎ е скоростта;

h – височината на падане.
Така се получава:
𝐸ℎ =𝑤∙ℎ

(1.2) .

Фиг. 1-3. Видове чукове [37]
Въвежда се показателя N60. Докато N30 има смисъла на брой удари за
проникване 30 cm, то с N60 се означава редуцираният брой удари за проникване
30 cm, с отчитане на загубите на енергия при забиването за различните видове
чукове. Приема се, че ефективността на удара в пръта е около 60% от
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теоретичната потенциална енергията на удара на чук със свободно падане на
тежестта, от където идва индексът „60“. Също така при определяне на N60 може
да се отчете геоложкия товар, дължината на прътите, диаметъра на сондажа, вида
на почвата или размера на наковалнята. Съществуват няколко подхода за
определяне на N60.

Според ASTM D 1586
𝑁

=𝑁 ∙𝑛 ∙𝑛 ∙𝑛 ∙𝑛 ∙𝑛 ∙𝑛

(1.3) ,

където Nf=N30 или броят на ударите получени опитно;
n1 – енергиен корекционен коефициент (в литературата се среща също като
CE);
n2 – корекционен коефициент за дължината на щангите (в литературата се
среща също като CR);
n3 – корекционен коефициент за втулката (в литературата се среща също
като CS);
n4 – корекционен коефициент за диаметъра на сондажа (в литературата се
среща също като CB);
n5 – корекционен коефициент за наковалнята;
n6 – корекционен коефициент за честота на ударите.
Най- важният корекционен коефициент е свързан с енергията предавана на
щангите. Отношението между действително измерената енергия върху прътите
(щангите) към теоретичната енергия се означава с коефициента ERf [16]:
𝐸𝑅 =

действителната енергия върху прътите
теоретичната енергия на свободно падане

(1.4).

Коефициента n2 за дължината на щангите, се въвежда, тъй като при малка
дължината на щангите, значително количество енергия се „отразява“ обратно в
пръта, намалявайки енергията за проникване на SPT накрайника в почвата.
Отвореният връх и тръбата на SPT накрайника обикновено са
конструирани така, че посредством втулка да имат един и същи вътрешен
диаметър. Ако опита се изпълнява без втулка, при различен вътрешен диаметър
на отворения връх и тръбата, това води до намаляване на триенето и респективно
по- малки стойности от реалните на N30 с 10% до 30% [16]. Ефектът е по-голям
при рохки пясъци, от колкото при сбити пясъци. Тази разлика в триенето се
отчита чрез корекционния коефициент n3.
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Установено е, че ако SPT изпитването е проведено в сондажи с диаметър
по- голям от 11,43 cm (4,5 in), отчетените стойности на N30 са по-ниски от онези
в по-малък диаметър на сондажа. Корекционния коефициент е n4.
Наковалнята може да е с различни форма, размери и тегло. Това се отчита
с корекционния коефициент n5.
Относно честотата на ударите, се препоръчва при 20 до 40 удара в минута,
n6=1,00.
В табл. 1-2 до табл. 1-6 са обобщени стойности на тези коефициенти според
различни автори.

Табл. 1-2. Корекционен коефициент за вида на чука n1 [16]
Вид чук
Автоматичен чук
Ролков безопасен чук
Поничен чук

Seed (1984) Per McGregor
and Duncan (1998)
1,67
1
0.75

Robertson&Wride Bowles (1996)
(1997)
0.8-1.5
1.14-1.43
0.7-1.2
1,00-1.14
0.5-1.0
0.64

Табл. 1-3. Корекционен коефициент за дължината на щангите n2 [16]
Дължина на
щангите
Около 30 m
10 – 30 m
6 – 10 m
4–6m
3–4m
0–3m

Robertson&
Wride (1997)
По-малко от 1
1
0,95
0,85
0,75
-

Seed (1984) Per McGregor
and Duncan (1998)
1
1
1
1
1
0,75

Bowles
(1996)
1
1
0,95
0,85
0,75
0,75

Skempton
(1986)
1
1
0,95
0,85
0,75
0,75

Табл. 1-4. Корекционен коефициент за втулката n3 [16]
SPT накрайник
Без втулка
С втулка (рохък пясък)
С втулка (сбит пясък, глина)

Robertson&Wride
(1997)
1.1-1.3
1
1

Bowles (1996)

Skenmpton (1986)

1
0.9
0.8

1.2
1
1
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Табл. 1-5. Корекционен коефициент за диаметър на сондажа n4 [16]
Диаметър на
сондажа
60-120 mm
150 mm
200 mm

Robertson&Wride (1997)

Bowles (1996)

Skenmpton (1986)

1
1.05
1.15

1
1.05
1.15

1
1.05
1.15

Табл. 1-6. Корекционен коефициент за наковалнята n5 [16]
Наковалня

Tokimatsu (1988) Per
McGregor & Duncan (1998)
0.85
0.7
0.9

Малка 2 kg
Голяма 12 kg
Безопастна 2.5 kg

Skempton (1986)
0.7-0.8
0.6-0.7
0.7-0.8

В [15] е показана следната зависимост за определяне на N60.
𝑁

=𝜂 ∙𝑁

∙𝜆∙𝐶

(1.5)

където η1=0,75 е коефициент за корекция на загубата на енергия;
Cn е коефициент за корекция за определено ниво при пясъци;
λ е коефициент за корекция за дължината на щангите.
𝐶 =

(1.6)

′

σγ‘ са ефективните напрежения от собствено тегло на почвата.
В табл. 1-2 е показан коефициента λ за пясъци.
Табл. 1-1. Стойности на коефициента λ за пясъци [15]
Дължина на
щангите в [m]
> 10
6 –10
4–6
3–4

Корекционен
коефициент λ
1,00
0,95
0,85
0,75

В литературата се среща една зависимост за определяне на корекция
свързана с дилатанцията на прахови финни пясъци и финни пясъци под нивото
на водите. В тези случаи възниква порен натиск, който увеличава
съпротивлението на почвата, а от там и броят на ударите. Terzaghi& Peck (1967)
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предлагат следната корекция за прахов фин пясък, когато броят на ударите
превишава 15.
NC = 15 + 0.5 (N30 -15)

(1.7)

При N30<15:
NC=N30.
Когато се работи с програмни продукти за обработка на резултатите, много
от тях използват показаните по-долу формули за определяне на N60. При тях се
въвежда един нов параметър N1,60, който отчита въведения от Liao&Whitman
коефициент CN отчитащ ефективните напрежения на преуплътняване спрямо
базовия брой удари при ефективни напрежения от 100 kPa (1 bar)
𝑁

,

=𝑁

𝐶 =(

′

∙𝐶
) ≤ 1.6

(1.8) ,
(1.9) ,

Където Pa е атмосферното налягане (може да се приеме 1atm ≈100 kPa);
σ'vo е „in situ“ вертикалните ефективни напрежения
n=1 за глини и n=0,5-0,6 за пясъци
Корекционният коефициент CN не може да е по-голям от 2, като за
предпочитане не превишава 1,6. CN се прилага само при определяне на
относителната плътност и ъгълът на вътрешно триене.
В някои източници се среща и параметъра N55. Bowles [37] препоръчва
следната зависимост за определяне на N55 от N60:
𝑁

1.3.

=

𝑁

(1.9а)

КОРЕЛАЦИОННИ ЗАВИСИМОСТИ

В специализираната литература съществуват множество зависимости
между резултатите от SPT и различните почвени параметри. Тук ще бъдат
обобщени голяма част от тях, групирани по почвени характеристики, за различни
видове почви. Зависимостите са показани с означенията на авторите, които са
цитирани. Често пъти не се пояснява дали става въпрос за N30, N60 или N1,60, но
предвид принципа на получаване на тези параметри авторът препоръчва да се
работи с N60 или N1,60.
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1.3.1. КОЕФИЦИЕНТ НА ЛЕГЛОТО kz
В таблиците и формулите са дадени стойности на kz.
Scott (1981):
за песъчливи почви:

kz = 1800N [kN/m3]

(1.10)

за слаби глини:

kz =960N [kN/m3]

(1.11)

Табл. 1-7. Стойности на страничен коефициента на леглото kz за пясъци
при пилоти натоварени с хоризонтална сила [27]
Относителна плътност
NSPT
3
kz [kN/m ] за сух пясък
kz [kN/m3] за водонас. пясък

рохък
4-10
6790
5430

средно сбит
10-30
24430
16300

сбит
30-50
61000
33900

Табл. 1-8. Стойности на коефициента на леглото kz за глини при пилоти
натоварени с хоризонтална сила [27]
Консистенция
NSPT
Недренирана якост на срязване cu [kPa]
kz [kN/m3] за статични товари

меко
пл.
2-4
12-24
8140

ср. пл.
твърда твърда
до тв. пл.
4-8
8-16
16-32
24-48
48-96
96-192
10500
13600
27100

твърда
>32
192-383
54300

1.3.2.
ЕЛАСТИЧЕН МОДУЛ E
В таблиците и формулите са дадени стойности на E.
Tornaghi:
за пясъци или пясък с чакъл :
Е = 7000 𝑁

[kPa]

(1.12)

Bowles (1982) :
E = 98,1a(NSPT+b)

[kPa]

(1.13)

за песъчлива глина :

a = 3.2

b=15

за прахов пясък :

a=3

b=6

за среден пясък :

a=5

b=15

за пясък и чакъл :

a = 12

b=6
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Schmertmann:
за дребен пясък: E = 800NSPT

[kPa]

(1.15)

за среден пясък: E = 1200NSPT

[kPa]

(1.16)

за едър пясък:

[kPa]

(1.17)

[kPa]

(1.18)

E = 2000NSPT

Stroud:
E = 1000αNSPT

α=-0.00107NSPT2+0.136NSPT+1.503
D’Appolonia Alii (1970):
пясък :

E = 98.1(7.5NSPT+180)

[kPa]

(1.19)

пясъци с чакъли :

E = 98.1(7.71NSPT+191) [kPa]

(1.20)

заглинени пясъци :

E = 98.1(10.63NSPT+375) [kPa]

(1.21)

Schultze Menzebach :
за водонаситени пясъци :
E = 98.1(5.27NSPT+76)
Webb:
водонаситени пясъци :

[kPa]

(1.22)

E = 98.1(4.87NSPT+73)

[kPa]

(1.23)

прахово- заглинени пясъци : E = 98.1(3.22 NSPT+16) [kPa]

(1.24)

Kulhawy & Mayne:
заглинени пясъци :

E = 490,5NSPT

[kPa] (1.25)

нормално консолидирал чист пясък :

E = 981NSPT

[kPa]

(1.26)

преконсолидирал чист пясък :

E = 981NSPT

[kPa]

(1.27)
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1.3.3. КОМПРЕСИОННИЯ МОДУЛ ES
В таблиците и формулите са дадени стойности на Es.
Табл. 1-9. Стойности на компресионния модул Es за глини [28]
Автор
Bowels
Webb
Bowels
Behpoor and
Ghahramani

Почва
Глинест пясък
Глинест пясък
Прахови почви, песъчливи прахови почви
или глинести прахови почви
Глини и прахови глини

Корелация [kPa]
Es=1000(0.32NSPT + 4.8)
Es=1000(0.33NSPT + 1.66)
Es=1000(0.3NSPT + 1.8)
Es=170NSPT

Menzebach & Malcev :
за дребнозърнести пясъци : Es = 98.1(3.54NSPT+38)

[kPa]

(1.28)

за среднозърнести пясъци :

Es = 98.1(4.46NSPT+38)

[kPa]

(1.29)

за пясък с чакъл :

Es = 98.1(10.46NSPT+38)

[kPa]

(1.30)

за чакълест пясък :

Es = 98.1(11,84NSPT+38)

[kPa]

(1.31)

Stroud Butler:
за песъчливи глини :

Es = 490,5NSPT

[kPa]

(1.32)

за глинест пясък :

Es = 588,6NSPT

[kPa]

(1.33)

Begemann (1974):
прах с пясък :

Es = 98.1(2.05403NSPT+27,47)

[kPa]

(1.34)

чакъл с пясък :

Es = 98.1(9.1NSPT+93)

[kPa]

(1.35)

Farrent (1963):
за пясък :

Es = 696,51NSPT

[kPa]

(1.36)

Es = 500(NSPT+15)

[kPa]

(1.36a)

Es = 245,25aNSPT

[kPa]

(1.37)

Bowles (1995):

Buisman :
за свързани почви :

за глини (NSPT ≤ 30)

NSPT ≤ 10: a=5

12

ПОЛЕВИ ГЕОТЕХНИЧЕСКИ МЕТОДИ

за глини (NSPT ≤ 30)

NSPT > 10: a=4

за песъчливи глини (NSPT =6-12)

NSPT ≤ 10: a=2

за песъчливи глини (NSPT =6-12)

NSPT > 10: a=3

Stroud- Butler:
за свързани почви :

Es = 98,1aNSPT

за песъчливи глини

a=4.588

за глинест пясък

a=6.118

[kPa] (1.38)

Trofimenkov:
за свързани почви :

Es = 98.1(10.1993NSPT+1.7919)

Vesic:
за свързани почви :

Es = 147,15aNSPT

за глини

[kPa]

[kPa]

(1.39)

(1.40)

a=6 - 10

Фиг. 1-4. Корелация между SPT N60 и Es за несвързани почви (Metzenbach
1967) [33]
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1.3.4. МОДУЛ НА СРЯЗВАНЕ G0
Във формулите по-долу са дадени стойности на G0.
Hara (1974) :
G0 = 15490NSPT0.668

[kPa]

(1.41)

Imai & Yoshimura (1970) :
G0 = 9810NSPT0.780

[kPa]

(1.42)

Ohta (1972) :
за делув. пясъци и свързани почви:
G0 = 13630NSPT0.720

[kPa]

(1.43)

Menzebach & Malcev :
G0 = 9,81aNSPTb

[kPa]

(1.44)

за чист пясък :

a = 650

за прахово- загинен пясък : a = 1182

b=0.94
b=0.76

Crespellani & Vannucchi :
за пясъци :
G0 = 7789,14NSPT0.611

[kPa]

(1.45)

Imai & Tonouchi (1982) :
за алув. глини:
G0 = 17260NSPT0.607

[kPa]

(1.46)

за алув. пясъци:

G0 = 12260NSPT0.611

[kPa]

(1.47)

за делув. глини:

G0 = 24610NSPT0.555

[kPa]

(1.48)

за делув. пясъци:

G0 = 17360NSPT0.631

[kPa]

(1.49)

за други почви:

G0 = 14120NSPT0.680

[kPa]

(1.50)

[kPa]

(1.51)

Ohsaki & Iwasaki (1973) :
за песъчливи почви: G0 = 6374NSPT0.940
за свързани почви:

G0 = 13730NSPT0.710

[kPa]

(1.52)

за други почви:

G0 = 11940NSPT0.940

[kPa]

(1.53)
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Ohba&Toriumi (1970) :
за алув. почви:
G0 = 11960NSPT0.620

[kPa]

(1.54)

[kPa]

(1.55)

Anbazhagan & Sitharam (2010) :
за прахови пясъци с ниско съдържание на глина:
G0 = 24280NSPT0.550

1.3.5. ОБЕМНО ТЕГЛО И ОТНОСИТЕЛНА ПЛЪТНОСТ
Табл. 1-10. Стойности на обемната плътност и относителната
плътност за пясъци [27]
Относителна плътност
NSPT
Относителна плътност Dr [%]
Обемно тегло за влажен пясък
γ [kN/m3]
Обемно тегло за водонас. пясък
γ [kN/m3]

много рохък
рохък
0-4
4-10
0-15
15-35
<15.7 14.919.6
<9.4
8.610.2

средно
сбит
10-30
35-65
17.3-20.4
9.4-11.0

сбит

много сбит

30-50
65-85
17.322.0
10.213.4

>50
85-100
>20.4
>11.8

Табл. 1-11. Стойности на обемната плътност за глини [27]
Относителна плътност
NSPT
Обемно тегло за водонас. глина
γ [kN/m3]

теч.
пласт.
0-2
<15.7

меко
пласт.
2-4
15.718.8

средно
пласт.
4-8
15.720.4

тв.
пласт.
8-16
18.820.4

полутв.

твърда

16-32
18.822.0

>32
>20.4

Meyerhof:
за несвързани почви без почвени води:
2
3
𝛾 = 9.81(1.29968 + 0.05291𝑁𝑆𝑃𝑇 + 0.00106(𝑁𝑆𝑃𝑇 + 0.00075𝑁𝑆𝑃𝑇 ))
(1.56)
за свързани почви без почвени води:
2
3
𝛾 = 9.81(1.3936 + 0.0918𝑁𝑆𝑃𝑇 − 0.004𝑁𝑆𝑃𝑇 + 0.000062𝑁𝑆𝑃𝑇 ))
(1.56-a)

[kN/m3]

[kN/m3]
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Terzaghi- Peck:
за несвързани почви с почвени води:
𝛾 = 9.81(𝑎 + 𝑏𝑁𝑆𝑃𝑇 )
[kN/m3]
при NSPT ≤ 50:

a=1.8559

b=0.0062

при NSPT > 50:

a=2.0414

b=0.0021

(1.57)

Bowles (1982):
за свързани почви с почвени води:
1
𝛾
= 9.81 𝑎−𝑏𝑁
[kN/m3]

(1.58)

𝑆𝑃𝑇

при NSPT < 18:

a=0.5449

b=0.0025

при NSPT ≥ 18:

a=0.59

b=0.0056

Gibbs & Holtz (1957):
за пясъци:
𝑁

D = 21 𝜎 +𝑆𝑃𝑇
0,7

(1.59)

[%]

Schultze & Mezembach (1961):
за пясъци и чакъли :
ln(Dr) = 0.478ln(NSPT)-0.262ln(σ)+2.84

[%]

(1.60)

Skempton:
за пясъци:
98

D = 100

𝑁𝑆𝑃𝑇 𝜎
32+0.288𝜎

[%]

(1.61)

[%]

(1.62)

[%]

(1.63)

Cubrinovski:
за пясъци:
0.06 1.7

D = 100

𝑁𝑆𝑃𝑇 0.23+𝐷
50
9

98
𝜎

Bazara:
за несвързани почви:
𝑁

𝑆𝑃𝑇
D = 100 20(𝑎+𝑏·𝜎′
𝑣0 )

където за

σ‘v0 < 0.732 kg/cm2 : a=1

b=2
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σ‘v0 ≥ 0.732 kg/cm2 : a=3.25

b=0.5

Meyerhof (1957):
за несвързани почви:
𝑁

𝑆𝑃𝑇
D = 21 0.7+𝜎′
𝑣0

(1.64)

[%]

1.3.6. ЪГЪЛ НА ВЪТРЕШНО ТРИЕНЕ
Табл. 1-12. Стойности на ъгъла на вътрешно триене φ за пясъци според
Terzaghi (1953) [27]
Относителна плътност
NSPT
Ъгъл на вътрешно триене φ [0]

много рохък
рохък
0-4
4-10
<28
28-30

средно
сбит
10-30
30-36

сбит

много сбит

30-50
36-41

>50
>42

Peck (1956):
за пясъци и чакъли при дълбочина до 5,00 m за почви над нивото на
почвените води и до 8,00 m за почви под нивото на почвените води :
φ = 27.2+0,28NSPT [0]

(1.65),

Sowers (1961):
за пясъци при дълбочина до 4,00 m за почви над нивото на почвените води
и до 7,00 m за почви под нивото на почвените води:
φ = 28+0.28NSPT

(1.66),

[0]

Malcev (1964):
за пясъци на дълбочина >2,00 m и с ъгъл на вътрешно триене по-малък от
38о:
φ = 20 -5Log(σ’v0)+3.73Log(NSPT)

[0]

(1.67),

Meyerhof (1965):
за глинести почви, мергелни глини, насипи: φ = a+bNSPT-cN2SPT [0] (1.68),
където за пясък и глина ≤ 5%

a= 29.47; b=0.46; c=0.004;
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където за пясък и глина > 5%

a= 23.7; b=0.57; c=0.006;

De Mello (1971):
за песъчливи и песъчливо- чакълести почви на дълбочина >2,00 m и с ъгъл
на вътрешно триене по-малък от 38о:
φ = 19 -3.8σ’v0+8.73ln(NSPT)

(1.69),

[0]

Schmertmann (1977):
за дребнозърнести пясъци : φ = 28+0,14Dr

[0]

(1.70),

за среднозърнести пясъци :

φ = 31.5+0,115Dr [0]

(1.71),

за едрозърнести пясъци :

φ = 34.5+0,10Dr

[0]

(1.72),

за чакъли :

φ = 38+0,08Dr

[0]

(1.73),

Muromachi (1982):
𝝋 = 3.50 𝑁𝑆𝑃𝑇 + 20

[0]

Hatakanda&Uchida (1996):
0.5
за дребен пясък
𝝋 = 3.50𝑁𝑆𝑃𝑇 + 20
0.5
за среден пясък
𝝋 = 3.50𝑁𝑆𝑃𝑇 + 21
0.5
за едър пясък
𝝋 = 3.50𝑁𝑆𝑃𝑇 + 22

(1.74),

[0]
[0]
[0]

(1.74a),
(1.74б),
(1.74в),

Shioi-Fukini (Japanese National Railway 1982):
за пясъци и чакъли:
φ = aNSPTb+c

[0]

(1.75),

където за пясък a= 1.5; b=0.5; c=15;
където за чакъл a= 0.3; b=1; c=27;

Road Bridge Specification:
за прахово- глинести пясъци:
𝝋 = 15𝑁𝑆𝑃𝑇 + 15
[0]

Owasaki & Iwasaki:
за среднозърнести до чакълести пясъци:

(1.76),
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𝝋=

Kulhawy Mayne:
за пясъци:
𝝋 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛

(1.77),

[0]

20𝑁𝑆𝑃𝑇 + 15

𝑁𝑆𝑃𝑇
(12.2+20.3σ’)

0.34

(1.78),

[0]

където σ’ е в [kg/cm2] за центъра на пласта.

1.3.7. KОХЕЗИЯ
Табл. 1-13. Стойности на недренираната кохезия cu за глини [27]
Консистенция
NSPT
Недренирана кохезия cu [kPa]

теч.
пласт.
0-2
0-12

меко
пласт.
2-4
12-24

средно
пласт.
4-8
24-47.9

тв.
пласт.
8-16
47.995.8

полутв.

твърда

16-32
95.8191.5

>32
>191.5

DM-7 [29]:
глинест пясък:

cu = 3.8NSPT

[kPa]

(1.79)

песъчлива глини:

cu = 7.4NSPT

[kPa]

(1.80)

глини:

cu = 12.5NSPT

[kPa]

(1.81)

Begemann:
за свързани почви:

𝒄𝒖 = 98.1

Terzaghi & Peck:
за песъчливи глини :

cu = 6.7NSPT

[kPa]

(1.83)

Sanglerat:
песъчлива глина:

cu = 12.5NSPT

[kPa]

(1.84)

прахова глини:

cu = 10.0NSPT

[kPa]

(1.85)

прахово- песъчлива глина:

cu = 6.7NSPT

[kPa]

(1.86)

.

′

[kPa]

(1.82)
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DeBeer:
за свързани почви:

𝒄𝒖 = 98.1

Shioi- Fukui:
песъчлива глини:
глини:

.

[[kPa]

(1.87)

cu = 5.0NSPT

[kPa]

(1.88)

cu = 10.0NSPT

[kPa]

(1.89)

Fletcher:
за свързани почви:

𝒄𝒖 = 98.1

.

.

[kPa] (1.90)

Фиг. 1-6. Корелация между SPT N30 и недренираната якост на срязване cu
[33]
Hara:
песъчлива глини:

cu = 29NSPT0.72

[kPa]

(1.91)
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Houston:
.

за свързани почви: 𝒄𝒖 = 98.1

(

.

.

)

[kPa] (1.92)

Houston:
за свързани почви максимална стойност:
𝒄𝒖 = 9.36𝑁

.

[kPa]

(1.93)

[kPa]

(1.94)

за свързани почви минимална стойност:
𝒄𝒖 = 6.867𝑁

1.3.8. OCR (коефициент на преуплътняване)
Kulhawy Mayne:
за свързани почви:

𝑶𝑪𝑹 = 0.58

1.3.9. Скорост на напречните вълни vs
Lee:
vs = aNSPTb
[m/s]
пясък:
a=57.4
b=0.49
глина:
a=114.3
b=0.31
прах:
a=105.64 b=0.32

Dikmen:
пясък:
прах:
глина:
други:

vs = aNSPTb
a=73
a=60
a=44
a=58

[m/s]

b=0.33
b=0.36
b=0.48
b=0.39

′

(1.95)

(1.96)

(1.97)
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1.3.10.

ДРУГИ ЗАВИСИМОСТИ

Фиг. 1-7. Корелация между SPT N30 (може да се приеме N60) за пясъци и
чакълести пясъци (SE, GW съгласно DIN18196) за стойности над и под нивото
на почвените води, при коефициент на разнозърненост U≤ 3 за SE и при
коефициент на разнозърненост U≥ 6 за GW. [23]
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Фиг. 1-8. Корелация между между CPT (върховото съпротивление) и SPT N30
(може да се приеме N60) за несвързани почви (SE, SW, SI, GE, GI, GW съгласно
DIN18196) за стойности над нивото на почвените води, при коефициент на
разнозърненост U≥ 2. [23]
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Фиг. 1-5. Корелация между SPT N30 (може да се приеме
на уплътненост (D), респективно относителната плътност
почви (SE, SW, GW съгласно DIN18196), над и под нивото на
при коефициент на разнозърненост U≥ 6 за SW и при
разнозърненост U≤3 за SE. Важи за N30=3-50. [23].

N60) и степента
ID за несвързани
почвените води,
коефициент на
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ГЛАВА 2. ДИНАМИЧНА ПЕНЕТРАЦИЯ (DYNAMIC PROBING) DPSH, DPH, DPM…
БДС EN ISO 22476-2, DIN 4094-3, ASTM D 6951
2.1.

ОПИТНА ПОСТАНОВКА

Динамичната пенетрация също спада към групата на т.нар. полеви методи
(in situ) в геотехниката. Принципът е следният: тежест с определено тегло (напр.
50 kg при тип DPH) пада от определена височина (напр. 50 cm при DPH) върху
вертикално разположен стоманен прът с коничен връх (фиг. 2-1). В резултат от
получената енергия на удара прътът прониква в почвата. Следва ново повдигане
на тежестта, нов удар и ново проникване. Така се получава диаграма показваща
броят на ударите, необходими за проникване на пръта на определена,
предварително нормирана дълбочина (напр. за DPH тя е 10 cm). Като резултат от
проведената динамична пенетрация се получава диаграмата от вида показан на
фиг. 2-2. По ординатата е показана дълбочината на забиване на пръта, а по
абцисата – броят на ударите за проникване (например на всеки 10 cm за DPH).

а.

б.

Фиг. 2-1. а. Динамичен пенетрометър [3] б. Елементи на прът за
динамична пенетрация: 1 – конусен връх; 2- прът с маркировка на всеки 10 cm
за отчитане на проникването;3 – наковалня [2].
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Фиг. 2-2. Диаграма от проведена динамична пенетрация от типа DPH.
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Разбира се брой на удари за проникване на всеки 10 cm не дава никаква
конкретна информация за свойствата на почвата, поради което този вид
изпитвания на почвата се наричат индиректни. Например 7 удара за проникване
10 cm, не е достатъчно като информация, за да се определи вида и свойствата на
почвата. Когато обаче в съседство с пенетрацията е направен проучвателен
сондаж и се знае, че тези 7 удара са необходими за проникване на конуса в глина,
тогава вече, благодарение на усилията на многото учени и инженери, натрупали
солидна база данни по проблема и извели конкретни зависимости, може да се
определят редица почвени параметри с помощта на корелации, които са валидни
конкретно за глина, при която за DPH N10=7.

2.2.

ВИДОВЕ ДИНАМИЧНИ ПЕНЕТРАЦИИ (ПЕНЕТРОМЕТРИ)

Различните почви имат различни съпротивителни способности, срещу
проникване на конуса. Оказва се, че при слаби почви пенетрометър с голяма
тежест е неприложим, тъй като с един удар прътът потъва 50 и повече
сантиметра. Няма как да се изработи универсален пенетрометър за всички видове
почви, поради което са нормирани различни видове динамични пенетрометри.
Основните, познати в практиката са:






динамичен пенетрометър от лек тип (DPL);
динамичен пенетрометър от среден тип (DPM);
динамичен пенетрометър от тежък тип (DPH);
динамичен пенетрометър от свръх тежък тип (DPSH);
динамичен пенетрометър тип гигант (DPG).

В табл. 2-1 са показани основните характеристики на различните
пенетрометри.
Табл. 2-1. Видове динамични пенетрометри [6]
Вид динамичен
пенетрометър

Означение

Лек
Лек тип 5
Среден
Среден тип А
Тежък
Супертежък тип А
Супертежък тип Б
Гигант

DPL
DPL-5
DPM
DPM-A
DPH
DPSH-A
DPSH-B
DPG

Площ на
върха в
cm2
10
5
10
10
15
16
20
20

Маса на
падащата
тежест в kg
10 ± 0,1
10 ± 0,1
30 ± 0,3
30 ± 0,3
50 ± 0,5
63,5 ± 0,5
63,5 ± 0,5
200 ± 0,5

Височина на
падане в m

Измерване

0,50 ± 0,01
0,50 ± 0,01
0,50 ± 0,01
0,20 ± 0,01
0,50 ± 0,01
0,50 ± 0,01
0,75 ± 0,01
0,50 ± 0,01

N10
N10
N10
N10
N10
N20
N20
N10
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В последната колона на табл. 2-1 е показана величината, която се определя
при изпитване с пенетрометър. N10 показва броят на ударите на падащата тежест
за проникване на щангата (пръта) за всеки 10 cm. N20 показва респективно броят
на ударите на падащата тежест, за проникване на щангата (пръта), за всеки 20
cm.

Фиг. 2-3. Пенетрометър от лек тип DPL [6]

Фиг. 2-4. Връх на щангата, тип 1 [6]
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2.3.

КОРЕЛАЦИОННИ ЗАВИСИМОСТИ

В специализираната литература съществуват малко корелации между
резултатите от динамична пенетрация и отделни почвени параметри. По-често
използваният подход е превръщане на резултатите от динамична пенетрация
(например N10) в SPT параметъра N60 и използване на множеството зависимости
между N60 и почвените параметри. На фиг. 2-5 до фиг.2-13 за показани някои
зависимости съгласно немските норми DIN 4094. В DIN 4094 са дадени
стойностите за проникване 30 cm N30, но съгласно дефиницията на N60 (виж Глава
2), авторът счита, че тези стойности могат да се приемат за меродавните N60, тъй
като корекционните коефициенти за получаване на N60 на практика няма как да
бъдат определени.

Фиг. 2-5. Корелация между SPT N30 (може да се приеме N60) и DPH N10 за
едрозърнести почви (SE, SW, SI, GE, GW, GL съгласно DIN18196), над нивото на
почвените води, при коефициент на разнозърненост U≥2. Важи за N10=3-50 и
N30=3-50. [23]
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Фиг. 2-6. Корелация между SPT N30 (може да се приеме N60) и DPH N10 за меко
до среднопластични глини (TL, TM съгласно DIN18196), над нивото на
почвените води, при консистенция 0.75≤IC≤1.50 и степен на водонасищане
0.7≤Sr≤0.9. Важи за N10=2-30 и N30=3-17. [23]
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Фиг. 2-7. Корелация между SPT N30 (може да се приеме N60) и DPH и DPL N10 за
пясък (SE съгласно DIN18196), над и под нивото на почвените води при
коефициент на разнозърненост U≤ 3. Важи за N10=3-50 и N30=3-50. [23]
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Фиг. 2-8. Корелация между SPT N30 (може да се приеме N60) и DPH и DPL N10 за
чакъл (GW съгласно DIN18196), над и под нивото на почвените води при
коефициент на разнозърненост U≥ 6. Важи за N10=3-50 и N30=3-50. [23]
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Фиг. 2-9. Корелация между DPH и DPL (DPL-5) N10 за пясъци (SE съгласно
DIN18196), над нивото на почвените води при коефициент на разнозърненост
U≤ 3. Важи за DPL (N10=3-20), DPL-5 (N10=3-30) и DPH (N10=3-50). [23]

33

ПОЛЕВИ ГЕОТЕХНИЧЕСКИ МЕТОДИ

Фиг. 2-10. Корелация между SPT N30 (може да се приеме N60), DPH, DPL и DPL5 N10 и степента на уплътненост (D), респективно относителната плътност
ID за пясъци (SE съгласно DIN18196), над нивото на почвените води, при
коефициент на разнозърненост U≤ 3. Важи за N10=3-50 и N30=3-50. [23]
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Фиг. 2-11. Корелация между SPT N30 (може да се приеме N60), DPH, DPL и DPL5 N10 и степента на уплътненост (D), респективно относителната плътност
ID за пясъци (SE съгласно DIN18196), под нивото на почвените води, при
коефициент на разнозърненост U≤ 3. Важи за N10=3-50 и N30=3-50. [23]
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Фиг. 2-12. Корелация между SPT N30 (може да се приеме N60) и DPH N10 и
степента на уплътненост (D), респективно относителната плътност ID за
чакълести пясъци (SW, GW съгласно DIN18196), над нивото на почвените води,
при коефициент на разнозърненост U≥ 6. Важи за N10=3-50 и N30=3-50. [23]
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1- SE над п.в.; 2- SW/GW над п.в.; 3- SE под п.в. 2- SW/GW под п.в
Фиг. 2-13. Корелация между CPT (върховото съпротивление) и DPH N10 за
пясъци и чакълести пясъци (SE, SW, GW съгласно DIN18196), над и под нивото
на почвените води, при коефициент на разнозърненост U≤ 3 за SE и U≥ 6 за
SW/GW. [23]
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В [15] е дадена следната зависимост за преход от N10DPL към N10DPH за
равнозърнест пясък (Uc≤3) над нивото на подземните води:
𝑁

= 3𝑁

(за интервала N10DPH=3-20)

(2.1).

𝑁

= 0.34𝑁

(за интервала N10DPL=3-50)

(2.2).

В [24] е дадена следната зависимост за преход от N10DPH към NSPT:
𝑁

(1.1),

=𝛽⋅𝑁

където за DPH β=1,4.
Според Muromachi&Kobayashi [25]:
𝑁

(2.3).

=𝑁

Според Tissoni [25] за прахово- песъчливи чакъли:
0.6𝑁

(2.4).

=𝑁

Според Cestari [25]
𝑁

(2.5),

=𝐶⋅𝑁

където C=1,5 - 2,0

в чакълести почви;

C=2,0 - 2,8

в песъчливи почви;

C=2,8-4,0

в глинести почви.

В [24] е дадена следната зависимост за преход от N10DPH към NSPT:
𝑁
=2⋅𝑁
(1.5),
В [24] е дадена следната зависимост за преход от N10 към N30DPSH:
𝑁
-

=𝑁

(2.6).

Във [15] е показана следната зависимост на Stenzel & Biedermann за
определяне на компресионният модул, на база резултати от динамична
пенетрация:
𝐸 = 𝜔 𝑝 𝜎′ + 0.5𝛥𝜎′ /𝑝

(2.7),

ω1 - коефициент на коравината
- за равнозърнест пясък (Uc≤3) над нивото на подземните води
ω1 = 214 lg (N10DPL) + 71
(за интервала N10DPL=4-50)
ω1 = 249 lg (N10DPH) + 161
(за интервала N10DPH=3-10)

(2.8)
(2.9)
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- за глинести почви в твърда консистенция (0.75≤Ic≤1.30) над нивото на
подземните води
ω1 = 4 lg (N10DPL) + 30
(за интервала N10DPL=6-19)
(2.10)
ω1 = 6 lg (N10DPH) + 50 (за интервала N10DPH=3-13)
(2.11)
ω2 – експонента на коравина
- за равнозърнест пясък (Uc≤3)
- за глинести почви (wL≤35% и IP≤10)

ω2 = 0.5
ω2 = 0.6

σ’γ – ефективно вертикално напрежение от геоложки товар;
Δσ’γ – ефективно вертикално напрежение от конструкцията;
pa – атмосферно налягане;
Във [15] е показана следната зависимост за определяне на относителната
плътност ID, на база резултати от динамична пенетрация:
- за равнозърнест пясък (Uc≤3) над нивото на подземните води
ID = 0.260 lg (N10DPL) + 0.15
ID = 0.435 lg (N10DPH) + 0.10
- за равнозърнест пясък (Uc≤3) под нивото на подземните води
ID = 0.230 lg (N10DPL) + 0.21
ID = 0.380 lg (N10DPH) + 0.23

(2.12)
(2.13)
(2.14)
(2.15)

- за разнозърнест чакълест пясък (Uc≥6) над нивото на подземните води
ID = 0.550 lg (N10DPH) - 0.14

(2.16)

39

ПОЛЕВИ ГЕОТЕХНИЧЕСКИ МЕТОДИ

ГЛАВА 3. СТАТИЧНА ПЕНЕТРАЦИЯ (CONE PENETRATION
TEST) -CPT
БДС EN ISO 22476-1, DIN 4094-1, ASTM D 6067
3.1.

ОПИТНА ПОСТАНОВКА

Статичната пенетрация е полеви методи, при който с променлива статична
сила, при постоянна скорост на проникване, най-често 2 cm/s (±0,5 cm/s), в
почвата се вкарват последователно стоманен връх и водеща стоманена тръба
(фиг. 3-1 а и б). Посредством отчитане на съпротивлението срещу проникване на
върха (конуса) в почвата се определя т. нар. върхово съпротивление (qc, qb или
qt). В последствие силата се прилага върху стоманената тръба и така се отчита
околното триене (fs, qs или qf), най-често в MPa или kPa. В тази последователност
се провежда изпитването до желаната дълбочина (фиг. 3-2). Като резултат се
получават две непрекъснати по дължината диаграми, описващи върховото
съпротивление и околното триене за всеки пласт (фиг. 3-1 б).

а)

б)

Фиг. 3-1. CPT тест а) опитно оборудване; б) схема на опита и диаграма
на получените резултати [8,9]
Уредът (CPTU) позволява и определянето на порният натиск при
проникване (u). Примерна диаграма на порният натиск е показана на фиг. 3-1 б.
Друг параметър, който се дефинира при CPT е коефициента на триене Fr (фиг. 31 б), равен на отношението на околното триене към върховото съпротивление.
𝐹 =

(3.1)
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Фиг. 3-2. Схема на изпитването CPT [6]
При определяне на върховото съпротивление, може да се използва и помодерно оборудване – връх с вградени датчици за отчитане на върховото
съпротивление. Схема на такъв връх е показана на фиг. 3-3.

Фиг. 3-3. CPT-E връх с вграден датчик за електрическо определяне на
върховото съпротивление [6, 31].
По отношение на получените резултати, голямото предимство на
статичната пенетрация, в сравнение с динамичната е възможността за
определяне отделно на върховото съпротивление и околно триене. От друга
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страна изпълнението на динамична пенетрация е много по- лесно и достъпно,
поради малките габарити на опитното оборудване. При статичната пенетрация,
поради голямата опънна сила се налага анкериране на машината (фиг. 3-1 а) или
използването на тежки камиони, като противотежест (фиг. 3-1 б).
В табл. 3-1 и на фиг. 3-4 са дадени размерите на различни видове
накрайници за CPT.
Табл. 3-1. Видове накрайници на CPT. Всички размери са в mm. [23]
Означение
CPT 10
CPTU 10
CPT 15
CPTU 15

dp
35.8
35.8
43.7
43.7

ds
35.9
35.9
44.0
44.0

dc
35.7
35.7
43.8
43.8

eiv
2.6
2.6
2.6
2.6

eih
3.1
3.1
3.1
3.1

hc
33
33
38
38

he
10
10
12
12

Фиг. 3-4. Основни размери на накрайник на CPT.

hu
4.4
4.4

Ip
187.2
187.2
247.0
247.0

Is
133.7
133.7
163.9
163.9
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3.2.

КОРЕКЦИЯ НА СТОЙНОСТИТЕ ОТ CPT

Получените стойности за върхово съпротивление (qc) и околно триене (fs),
по време на изпитването следва да бъдат коригирани за да се отчете ефекта от:
 ефективните напрежения на преуплътняване върху върховото
съпротивление и околното триене. В [32] е предложена следната
зависимост
=𝐶 ∙𝑞

(3.2)

𝑓, = 𝐶 ∙𝑓

(3.3)

𝐶 = ( ) ≤ 1.7

(3.4)

𝑞

,

′

където Pa е атмосферното налягане (може да се приеме 1atm ≈100 kPa);
σ'v са ефективни напрежения на преуплътняване
c – коефициент, който се определя чрез следната формула:
𝑐=𝑓( )

(3.5)

≤ 1.7

𝑓 = 0.78(𝑞 )
𝑓 = (0.32(𝑞 )

.

(3.6)
.

) − 0.49

𝑓 = 𝑎𝑏𝑠[𝑙𝑜𝑔(10 + 𝑞 )]

.

(3.7)
(3.8)

 наличието на тънък твърд пласт, между по-слаби почви. В [32] е
предложена следната зависимост
𝑞 , , ℎ =𝐶ℎ ∙𝑞 ,
(3.9)
Cthin се определя от фиг. 3-5, като Cthin≤1,8 при тънък пласт с дебелина
< 1,20 m; Cthin=1,0 при несвързани почви с дебелина ≥ 1,20 m. Корекцията важи
за конус с площ 10 cm2 (диаметър d=35.7 mm).
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Фиг. 3-5. Определяне на коефициента Cthin (Moss 2006)[32].

3.3.

КОРЕЛАЦИОННИ ЗАВИСИМОСТИ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА
РЕЗУЛТАТИТЕ

В специализираната литература съществуват множество зависимости
между резултатите от CPT и различните почвени параметри. Тук ще бъдат
обобщени голяма част от тях, групирани по почвени характеристики, за различни
видове почви.

44

ПОЛЕВИ ГЕОТЕХНИЧЕСКИ МЕТОДИ

3.3.1.

ЕЛАСТИЧЕН МОДУЛ E

Robertson :
За несвързани почви :
E = 196.2 ∙ 𝑞

(3.10)

[kPa]

3.3.2. КОМПРЕСИОННИЯ МОДУЛ ES
DIN 4094 :
(3.10-a)

𝐸 =𝛼∙𝑞
Табл. 3-2. Определяне на коефициента α [23]
Почва
Леко пластични глини (WL ≤ 35)
Леко пластични глини (WL ≤ 35)
Леко пластични глини (WL ≤ 35)
Леко пластични песъчливи глини (WL ≤ 35)
Леко пластични песъчливи глини (WL ≤ 35)
Изразено пластични глини (WL > 50)
Изразено пластични песъчливи глини (WL > 50)
Силно органични песъчливи глини (35 < WL ≤ 50)
Торф и силно органични глини (WL > 50) wn=50-100%
Торф и силно органични глини (WL > 50) wn=100-200%
Торф и силно органични глини (WL > 50) wn>500%
Глинест пясък
Дребен пясък
Среден и едър пясък
Песъчлив чакъл и чакъл

qc [MPa]
qc < 0.7
0.7 < qc < 2
qc > 2
qc < 2
qc > 2
qc < 2
qc < 2
qc < 1,2
qc < 0.7
qc < 0.7
qc < 0.7
-

α
3<α<8
3<α<8
1 < α < 2.5
3<α<6
1<α<2
2<α<6
1<α<2
2<α<8
1.5 < α < 4
1 < α < 1.5
α < 0.4
α=2
α = 3.5
α=5
α=6

Buisman :
За несвързани почви :
𝐸 = 98.1 ∙ 𝑎 ∙ 𝑞
при qc > 45 :
при 30 < qc ≤45 :
при 10 <qc≤ 30 :
при qc < 10 :

[kPa]

(3.11)

a=1.5
a=3
a=5
a=8

За свързани почви (алувиални пластични глини) :
𝐸 = 98.1 ∙ 𝑎 ∙ 𝑞
[kPa]
при qc > 20 :
a=1.5 - 3

(3.12)

45

ПОЛЕВИ ГЕОТЕХНИЧЕСКИ МЕТОДИ

при qc ≤ 20 :

a=1

Lunne- Christoffersen :
За несвързани почви :
𝐸 = 98.1 ∙ (𝑎 ∙ 𝑞 ∙ 0.9806 + 𝑏)
при qc < 101.97 :
a=4
при qc ≥ 101.97 :
a=2

(3.13)

[kPa]

b=0
b=20

Mitchell :
За пясъци :
𝐸 =𝑎∙𝑞
при qc > 9810 :
при 4905 < qc ≤ 9810 :
при qc≤ 4905 :

[kPa]

(3.14)

[kPa]

(3.15)

a=1.5
a=1.7
a=2

Buisman Sangrelat :
За свързани почви :
𝐸 =𝑎∙𝑞
при qc > 4414.5 :
при 2943 < qc ≤4414.5 :
при 981 <qc≤ 2943 :
при qc < 981 :

a=1.5
a=2.5
a=3
a=7

3.3.3. МОДУЛ НА СРЯЗВАНЕ G0
Imai& Tomauchi :
За несвързани и свързани почви :
G = 28 ∙ 𝑞 .

[kg/cm2]

(3.16)

[kg/cm2]

(3.17)

Stokoe :
За пясъци :
G = 1634 ∙ 𝑞

.

∙ 𝜎′

.
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3.3.4. ОБЕМНО ТЕГЛО И ОТНОСИТЕЛНА ПЛЪТНОСТ

Фиг. 3-6. Корелация между върховото съпротивление qc на CPT и
степента на уплътненост (D), респективно относителната плътност ID за
пясък (SE съгласно DIN18196), при U ≤ 3. Важи за qc=3-30. [23]
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Фиг. 3-7. Корелация между върховото съпротивление qc на CPT и
степента на уплътненост (D), респективно относителната плътност ID за
пясък с чакъл и чакъл с пясък (SW, GW съгласно DIN18196), при U ≥ 6. Важи за
qc=3-30. [23]
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3.3.5. ЪГЪЛ НА ВЪТРЕШНО ТРИЕНЕ

Фиг. 3-8. Корелация между върховото съпротивление qc на CPT и ъгълът
на вътрешно триене φ за пясък (SE съгласно DIN18196), при U ≤ 3. Важи за qc=528. [23]
Durgunoglu- Mitchel (1983):
за несвързани почви:
𝜑 = 14.4 + 4.8 ∙ 𝑙𝑛(𝑞 ) − 4.5𝑙𝑛(𝜎′ )

[0]

(3.18)

DeBeer (1967):
за несвързани почви:
𝜑 = 5.9 + 4.76 ∙ 𝑙𝑛

[0]

(3.19)

Meyerhof (1951):
за несвързани почви:
𝜑 = 17 + 4.49 ∙ 𝑞

[0]

(3.20)

Caquot :
за несвързани почви:
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𝜑 = 9.8 + 4.96 ∙ 𝑙𝑛

[0]

(3.21)

Koppejan :
за пясъци на дълбочина > 2,00 m:
𝜑 = 5.8 + 5.21 ∙ 𝑙𝑛

[0]

(3.22)

Robertson& Campanella (1983):
за несвързани почви:

Фиг. 3-9. Определяне на φ във функция на върховото съпротивление qc
(Robertson& Campanella 1983)[32].

3.3.6. KОХЕЗИЯ
Формулите за кохезия са дадени в kg/cm2, каквато е дименсията на qc, така
че да са в сила зависимостите. За превръщането на получената кохезия от kg/cm2
в kPa да се използва следната зависимост 1 kg/cm2 = 98.1 kPa.

DeBeer :
за свързани почви:
𝑐 =

[kg/cm2]

(3.23)
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Kjekstad (1978) :
за свързани почви:
𝑐 =

[kg/cm2]

(3.24)

Lunne Eide :
за свързани почви:
𝑐 ,
=

[kg/cm2]

(3.25)

[kg/cm2]

(3.26)

[kg/cm2]

(3.27)

[kg/cm2]

(3.28)

[kg/cm2]

(3.29)

𝑐

,

=

Marsland (1974) :
за свързани почви:
𝑐 ,
=
𝑐

,

=

Sunda :
за свързани почви:
𝑐 ,
=

3.3.7. СКОРОСТ НА НАПРЕЧНИТЕ ВЪЛНИ VS
Baldi :
∙

∙

𝑣 =

(3.30)

[m/s]

където pa е атмосферното налягане (може да се приеме 1atm ≈100 kPa);
σ'vo е „in situ“ вертикалните ефективни напрежения
за несвързани алувиални почви:
за свързани алувиални почви:

a=123.9
a=145

b=0.251
b=0.181

Jamiolkowski (1985) :
За несвързани почви :
𝑣 =𝑎∙𝑞
за алувиални почви:

(3.31)

[m/s]

a=241

b=0.235
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За свързани почви :
𝑣 =𝑎∙𝑞
за алувиални почви:

(3.32)

[m/s]

a=211.2

b=0.199

Mayne& Rix (1995) :
За несвързани почви :
𝑣 =𝑎∙𝑞
за алувиални почви:

(3.33)

[m/s]

a=175

b=0.627

3.3.8. ДРУГИ ЗАВИСИМОСТИ
 Класификация на почвите на база резултати от CPT

Фиг. 3-10. Класификация на почвите базирана на резултати от CPT
(Robertson& Campanella 1983)[33].
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 Корелация между NSPT (SPT) и qc (CPT) – Robertson (1997)
𝑞 = 95,67 ∙ 𝐶 ∙ 𝑁

[kN/m2]

(3.34)

Табл. 3-3. Определяне на коефициента C3 според Robertson [58]
Почва
Органични почви
Глина
Глина до прахова глина
Прахова глина до глинеста прахова почва и смес от глина- прах-пясък
Глинеста прахова почва до песъчлива прахова почва
Песъчлива прахова почва до прахов пясък
Прахов пясък до пясък
Пясък
Пясък до чакълест пясък

C3
1,0
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
4,0
5,0
6,0
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ГЛАВА 4. СТАТИЧНА ЩАМПА ИЛИ ПРОБНО СТАТИЧНО
НАТОВАРВАНЕ (PLATE LOADING TEST)
БДС 15130, БДС 8004, DIN 18134, EN ISO 22476-13
4.1.

ОПИТНА ПОСТАНОВКА

В практиката статичната щампа е познат като „пробно статично
натоварване“ или още натоварване с натискова плоча. При него се определят
деформационните характеристики на земната основа (деформационен модул и
коефициент на леглото – Винклерова константа). Предимство на метода е
неговата директна аналогия с действителното натоварване и поведение на
земната основа под фундаментите. Принципът е следният: кръгла стоманена
плоча (фиг. 4-1) се натоварва посредством крик (като за противотежест найчесто се използва тежък камион или багер – фиг. 4-2) на и се отчита потъването
на плочата в земната основа посредством система от индикаторни часовници.
Получава се зависимостта „натоварване-слягане“ (фиг. 4-3).

Фиг. 4-1. Статична щампа [17,18]
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Изпитването е много популярно в пътното и железопътното строителство.
При строителството на сгради и съоръжения, изпитването със статична щампа
дава информация за деформационните свойства в дълбочина около 1,5 до 2,0
пъти диаметъра на плочата. При стандартни диаметри от 300, 400, 500, 600, 762
и 798 mm (според различните стандарти), това означава, че изследваната
дълбочина е неповече от 1,50 – 2,00 m. Обикновено при фундиране на сгради и
съоръжения активната зона на слягане е по- голяма, следователно методът дава
информация за деформационните свойства на земната основа в една ограничена
дълбочина. За определяне на тези свойства на по- голяма дълбочина се използва
пресиометърът или лабораторните методи за изпитване.
Методът е много подходящ за определяне на степента на уплътняване на
насипи; при чакълеста или пясъчна възглавница; при заздравяване на земната
основа, за определяне на ефекта от заздравяване; както и при използване на
геотекстил, геомрежи и т.н. Приложим е при всички видове почви.

Фиг. 4-2. Изпитване със статична щампа [19]

Фиг. 4-3. Размери на натискова плоча 30 cm съгласно DIN 18134 [35]
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Фиг. 4-4. Система за отчитане на слягането съгласно DIN 18134 [35]

Фиг. 4-5. Графично представяне на резултатите [6]
Няколко са стандартите, които нормират изпитването със статична щампа
и поради някои разлики между тях те ще бъдат разгледани отделно.
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4.2.

НОРМИ
4.2.1. БДС 15130-80 [39]

Този стандарт се отнася за земни работи и пътни основи при строежи на
улици и пътища. Натоварването се извършва в три цикъла, съгласно табл. 4-1. За
всяко стъпало на натоварване, товарът се задържа до скорост на слягане помалка от 0,02 mm/min.
Табл. 4-1. Стъпки на натоварване и разтоварване според БДС 15130-80
в MPa [39]
Вид на
конструктивния пласт
1. Пласт от насип или
легло на настилката
2. Подосновен пласт
3. Основа от баластра
4. Основа от трошен
камък

I цикъл

II цикъл

III цикъл

н. 0.05→0.10→0.15→0.20
р. 0.10→0
н. 0.10→0.20→0.30→0.40
р. 0.20→0
н. 0.20→0.30→0.40→0.50
р. 0.25→0
н. 0.20→0.40→0.50→0.60
р. 0.30→0

н. 0.05→0.15
р. 0.075→0
н. 0.10→0.30
р. 0.15→0
н. 0.20→0.40
р. 0.20→0
н. 0.20→0.50
р. 0.25→0

н. 0.05→0.10
р. 0.05→0
н. 0.10→0.20
р. 0.10→0
н. 0.20→0.30
р. 0.15→0
н. 0.20→0.40
р. 0.20→0

Натоварващите плочи според този норматив са с диаметър D=300 mm;
D=400 mm; D=500 mm и D=600 mm. За противотежест се използва МПС с тегло
на задната ос по-голямо с 1 тон от максималния товар по време на изпитването.
Слягането се измерва с 3 индикаторни часовника.

4.2.2. БДС 8004-84 [40]
Този стандарт се отнася за определяне на модула на обща деформация на
свързани и несвързани почви при статично натоварване с щампа (плоча) с площ
5000 cm2 (кръгла или квадратна). Стандартът, респективно методът е
неприложим за:






глинести почви в течна консистенция Ic<0;
почви с коефициент на порите е ≥ 1.5;
торф;
набъбващи почви;
замръзнали почви.

Изпитват се еднородни пластове с дебелина h ≥ 1.5 m.
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При провеждане на опита, за всяко стъпало на натоварване е хубаво да се
изчака т.нар. условна консолидация, което означава нарастване на слягането не
повече от:
 0.1 mm за 120 min при свързани почви;
 0.1 mm за 60 min при несвързани почви.
Слягането се измерва в минимум 3 точки, разположени симетрично спрямо
оста на натоварване.

4.2.3. EN ISO 22476-13 [36] (DIN 18134 [35])
С този стандарт се нормира изпитването със статична щампа. Целта е да се
определи диаграмата натоварване- слягане. При провеждане на опита за
определяне на деформационния модул се спазват следните изисквания:
 Минимум 6 стъпки на натоварване;
 Приблизително еднакъв интервал на натоварване;
 Разтоварване в минимум три стъпки (50%, 25% и 0% от максималния
товар);
 Повторен цикъл на натоварване и разтоварване;
 При липса на други конкретни предписания (в пътното
строителство), за плоча с диаметър 30 cm, като гранични се приемат
слягане от 5mm или нормално напрежение под плочата 0,5 MN/m2.
При провеждане на изпитване за определяне на коефициента на леглото се
използва плоча с диаметър 762 mm. Натоварва се на стъпки
0.005→0.02→0.04→0.08→0.14→0.20 MN/m2. Всяко стъпало на натоварване се
задържа до промяна в слягането не превишаваща 0,02 mm/min.

4.3.

КОРЕЛАЦИОННИ ЗАВИСИМОСТИ

За разлика от описаните до сега методи при изпитването с щампа се
получават, ограничен брой почвени параметри, при това директно на база
получените резултати. Това са общия деформационен модул, еластичния модул
и коефициента на леглото. Много важна характеристика при насипи е
отношението Ev2/Ev1.
Съгласно нормите за проектиране на пътища, при изпълнение на насипи от
едрозърнести и скални материали се проверяват модулите на еластичност и на
деформация на материала чрез натоварване със статична щампа. Определя се
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отношението Ev2/Ev1, където Ev2 и Ev1 са модулите на деформация при втори и
първи цикъл на натоварване. Съгласно нормите за проектиране на пътища:

за автомагистрали и скоростни пътища отношението Ev2/Ev1 е
не по-голямо от 2,00 - за зона А, 2,50 - за зона Б, и 2,20 - за зона В на насипа.

за пътища с прогнозен трафик над един милион броя
еквивалентни оразмерителни оси отношението Ev2/Ev1 е не по-голямо от
посочените гранични стойности за отделните зони на насипа;

за пътища с прогнозен трафик под един милион броя
еквивалентни оразмерителни оси отношението Ev2/Ev1 е не по-голямо от
2,50 - за всички зони на насипа.
Честотата на изпитванията съгласно нормите за проектиране на пътища
при натоварване със статична щампа е едно изпитване на не повече от 200 m.

4.3.1. ОБЩ ДЕФОРМАЦИОНЕН МОДУЛ
В [39] е дадена следната зависимост за определяне на деформационния
модул:
Е = 750𝐷

[kPa]

(4.1)

В [40] е дадена следната зависимост за определяне на общия
деформационен модул:
Е = (1 − 𝜐 )𝑘√𝐴

[kPa]

(4.2)

където υ е коефициента на Поасон, който може да се приеме от табл. 4-2;
k е коефициент на зависещ от формата на плочата:
 за кръгла щампа се приема 0.89;
 за квадратни плочи е 0.88;
A е площта на натоварващата плоскост;
Δp е разликата в произволно избрани натоварвания;
Δs е разликата от сляганията, отговарящи на Δp.
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Табл. 4-2. Определяне на коефициента υ [40]
Почва

υ
0,25
0,30
0,30
0,35
0,40

Чакъл
Пясък
Глинест пясък
Песъчлива глина
Глина

1-υ2
0,94
0,91
0,91
0,88
0,84

Съгласно DIN 18134 [35] деформационния модул за първи и втори цикъл
на натоварване се определя от:
𝐸

[kN/m2]

= 1500 ∙ 𝑟 ∙

(4.3)

Където Δσ и Δs се получават от фиг. 4-5 като се пуска секантна между
0,3σ0max и 0,7σ0max. Радиусът r в уравнението е в mm. σ0max е максималното
нормално напрежение за съответния цикъл на натоварване.

4.3.2. КОЕФИЦИЕНТ НА ЛЕГЛОТО
Изхождайки от дефиницията на коефициента на леглото:
𝑘 =

[kPa/m]

(4.4)

Съгласно DIN 18134 [35] коефициента на леглото се определя с щампа с
диаметър 762 mm, като се определя напрежението σ0, при отговаря на слягане
δ=1,25 mm. Така коефициента на леглото се получава от формулата:
𝑘 =

=

[kN/m3]

.

(4.5)

4.3.3. ЕЛАСТИЧЕН МОДУЛ
В [39] е дадена следната зависимост за определяне на еластичния модул:
𝐸 = 1000

∙ ∙(

)

𝐷

[kPa]

(4.6)

където υ е коефициента на Поасон, който според [39] се приема υ=0.30;
c е коефициент на зависещ от основата:
 за основен или подосновен пласт се приема c=1.00;
 за пласт от насип или при леглото на настилката се приема c=0.785;
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D е диаметъра на натоварващата плоскост в cm;
p е последната най-висока степен на напрежението в контактната плоскост при
натоварване за съответния цикъл;
se е стойността на еластичното слягане на почвата в cm.

4.3.4. СТЕПЕН НА УПЛЪТНЕНОСТ DPr
В [38] са дадени таблици за определяне на степента на уплътненост за
несвързани почви, в зависимост от Ev1 и отношението Ev2/Ev1. Таблица 4-3 се
прилага, само ако е изпълнена Таблица 4-4.

Табл. 4-3. Стойности на степента на уплътненост DPr и деформационния
модул Ev2 за несвързани почви [38]
Почва
Чакъл с пясък (GW, GI)

Чакъл, пясък, пясък с чакъл, (GE, SE,
SW, SI)

Степен на
уплътненост DPr [%]
≥ 100
≥ 98
≥ 97
≥ 100
≥ 98
≥ 97

Деформационен
модул Ev2 [MN/m2]
≥ 100
≥ 80
≥ 70
≥ 80
≥ 70
≥ 60

Табл. 4-4. Стойности на отношението Ev2 /Ev1 в зависимост от степента
на уплътненост DPr [38]
Степен на уплътненост DPr [%]
≥ 100
≥ 98
≥ 97

Отношение Ev2 /Ev1
≤ 2,3
≤ 2,5
≤ 2,6

61

ПОЛЕВИ ГЕОТЕХНИЧЕСКИ МЕТОДИ

ГЛАВА
5.
ДИНАМИЧНА
DEFLECTOMETER) - LWD

ЩАМПА

(LIGHT

WEIGHT

ASTM E2835-11, ASTM D4694-09, ZTVE – Stb 94, 95, 97, RVS 08.03.04
5.1.

ОПИТНА ПОСТАНОВКА

Динамичната щампа спада към групата на т.нар. полеви методи (in situ) в
геотехниката. Тя се използва за определяне на степента на уплътненост, като има
изведени корелационни зависимости за определяне и на деформационния модул
съответстващ на статична щампа при първи и втори цикъл на натоварване.

Фиг. 5-1. Динамична щампа [20, 21]
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Използването на динамична щампа е популярно при труднодостъпни
терени, при които е невъзможно да се изпълни стандартно (статично) щампово
натоварване. В последните години тя се използва все по- масово и като
заместител на класическото щампово изпитване. На фиг. 5-1 е показана схема на
динамичната щампа и диаграма с резултати от изпитването.
Принципът на работа е следния: тежест с маса 10 kg пада от височина 700
mm (или 702 mm) върху кръгла плоча с диаметър 300 mm и дебелина 20 mm.
Енергията на удара се предава чрез пружина (демфиращо устройство). Уредът е
така проектиран, че маскималното ударно натоварване е 7.07 kN с
продължителност на удара 18 ms. Приема се, че плочата е достатъчно корава, за
да се движи заедно с почвата с постоянно ударно натоварване. Деформацията на
почвата се определя чрез интегриране на показанията на акселерометъра.
Изчислява се деформацията (отклонението) от три последователни удара и се
определя динамичния модул Evd по формулата:
𝐸

5.2.

= 1500𝑟

[kPa]

(5.1)

КОРЕЛАЦИОННИ ЗАВИСИМОСТИ

Съществуват корелационни зависимости, за преход от модул получен с
динамична щампа модул Evd, към познатите в практиката модули Ev1 и Ev2. За
целта в последните години, в световната практика са проведени множество опити
за определяне на зависимост между посочените по-горе параметри, при
различните почвени разновидности. Резултатите са отразени в специализираната
литература. Използването на динамична щампа за определяне на
деформационните характеристики на почвата е залегнало в няколко
международни нормативни документа, сред които:
 ASTM E2835-11 (2015) - Standard test method for measuring deflections
using a portable impulse plate load rest device;
 ASTM D4694-09 (2015) - Standard Test Method for Deflections with a
Falling-Weight-Type Impulse Load Device;
 ZTVE – Stb 94, 95, 97;
 RVS 08.03.04 Austrian Road, Rail and Transportation Research
Association.
 Dynamic plate loading test with the aid of the light falling weight
deflectometer TP BF-StB section B 8.3, Germany
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Използвани корелации за преход от Evd към Ev1 и Ev2, за различни почви, за
показани в табл. 5-1, 5-2 и 5-3 [41, 42, 43] и във формулите:
 Съгласно RVS 08.03.04 [43]
за несвързани почви при Ev1 ≥ 25 MN/m2

𝐸

= 10 + 𝐸

(5.2)

за несвързани почви при Ev1 < 25 MN/m2

𝐸

= 𝐸

(5.3)

за свързани почви

𝐸

= 10 + 𝐸

(5.4)

 съгласно KTI [41]
𝐸

= 0.52𝐸

(5.5)

+ 9.1

 съгласно Tompai [41]
𝐸

(5.6)

= 0.62𝐸

Табл. 5-1. Корелация между динамичния модул Evd, степента на
уплътненост DPr и деформационния модул Ev2 за несвързани почви [38]
Почва
Чакъл с пясък (GW, GI)

Чакъл, пясък, пясък с
чакъл, (GE, SE, SW, SI)

Деформационен
модул Ev2 [MN/m2]
≥ 120
≥ 100
≥ 80
≥ 70
≥ 80
≥ 70
≥ 60

Динамичен модул
Evd [MN/m2]
≥ 65
≥ 55
≥ 40
≥ 30
≥ 50
≥ 40
≥ 35

Степен на
уплътненост DPr [%]
≥ 103
≥ 100
≥ 98
≥ 97
≥ 100
≥ 98
≥ 97

Табл. 5-2. Корелация между динамичния модул Evd, степента на
уплътненост DPr и деформационния модул Ev2 за несвързани почви [43]
Почва
Чакъл с пясък (GW, GI)

Чакъл, пясък, пясък с
чакъл, (GE, SE, SW, SI)
Смесени и
финнозърнести почви

Степен на
уплътненост DPr [%]
≥ 103
≥ 100
≥ 98
≥ 97
≥ 100
≥ 98
≥ 97
≥ 100
≥ 98
≥ 97

Деформационен
модул Ev2 [MN/m2]
≥ 120
≥ 100
≥ 80
≥ 70
≥ 80
≥ 70
≥ 60
≥ 45
≥ 30
≥ 20

Динамичен модул
Evd [MN/m2]
≥ 65
≥ 55
≥ 40
≥ 30
≥ 50
≥ 40
≥ 35
≥ 25
≥ 15
≥ 10
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Табл. 5-3. Корелация между динамичния модул Evd, и деформационния
модул Ev1 [43]
Деформационен
модул Ev1 [MN/m2]
0
5
7,5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

5.3.

Динамичен модул
Evd [MN/m2] за
несвързани почви
0
6
9
12
18
24
30
34
38
42
46
50
54
58
62
66
70
74
78
82

Динамичен модул
Evd [MN/m2] за
свързани почви
10
14
16
18
22
26
30
34
38
42
46
50
54
58
62
66
70
74
78
82

ПРОВЕЖДАНЕ
НА
ОПИТ
ЗА
ОПРЕДЕЛЯНЕ
НА
ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ СТАТИЧНА И
ДИНАМИЧНА ЩАМПА

На фиг. 5-2 е показана принципна схема за провеждане на опита за
извеждане на корелации между статична и динамична щампа. Първо се провежда
пробното натоварване със статичната щампа, след което тези с динамичната. Огт
получените 8 резултата за Evd се премахват най- голямата и най- малката
стойност. След което се взима средноаритметичната стойност от 4-те най- близки
резултата.
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Фиг. 5-1. Провеждане на опит за определяне на зависимости между
резултатите от статична и динамична щампа [43]
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ГЛАВА 6. КРИЛЧАТКА (FIELD VANE TEST) - FVT, VST
БДС 8003, ASTM D-2573, DIN 4094-4, EN ISO 22476-9, БДС-EN 1997-2
6.1.

ОПИТНА ПОСТАНОВКА

Срязването с крилчатка спада към групата на т.нар. полеви методи (in situ)
в геотехниката. Кръстовиден накрайник (фиг. 6-1) се забива в почвата, след което
чрез въртене около оста се предизвиква срязване по цилиндрична повърхнина.
Опитът се провежда на дълбочина 4 пъти диаметъра (ASTM) или 30 cm (DIN),
под дъното на предварително изготвен сондаж. Размерите на срязващия
накрайник са показани в табл. 6-1 и на фиг. 6-1. Отношението на височината към
ширината ≥ 2. Опитът се прилага най- често при пластични глини, като е много
ефикасен при тинести почви, където вземането на проби и изследването им в
лаборатория не винаги е възможно. При провеждане на опита се определя
якостта на срязване (върхов и остатъчна. На практика не е възможно
разграничаването на параметрите на якостта на срязване - ъгъл на вътрешно
триене и кохезия. Тъй като при слаби почви ъгълът на вътрешно триене е много
малък, там може да се приеме, че якостта на срязване е равна на кохезията.
Максималната дълбочина за провеждане на опита е 10 m.

Фиг. 6-1. Крилчатка [23, 45]
Накрайникът се забива в почвата със скорост 2 cm/s, без удари, вибриране или
въртене. Цилиндричното почвено тяло се срязва чрез постоянно въртене на
крилчатката със скорост на въртене 0,50/s - 0,10/s.
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Фиг. 6-2. Срязване с крилчатка [44]
Табл. 6-1. Размери на крилчатаката [23, 44]
Описание

Ширина D
[mm]

височина H
[mm]

Дебелина s
[mm]

DIN 4094-4 (FVT 50)
DIN 4094-4 (FVT 75)
ASTM D 2573
БДС 8003 (крилчатка 1)
БДС 8003 (крилчатка 2)
БДС 8003 (крилчатка 3)

50
75
62.5
60
80
100

100
150
130
120
160
200

1.5
3.0
2.0
2.5
3.0
4.0

6.2.

Диаметър на
водача d
[mm]
13
16
-

КОРЕЛАЦИОННИ ЗАВИСИМОСТИ

Съгласно БДС 8003, при определяне на върховата якост на срязване за
крилчатка е в сила зависимостта:
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𝜏

(

=

)
(

)

[kN/m2]

(6.1)

Съгласно БДС 8003, при определяне на остатъчната якост на срязване за
крилчатка е в сила зависимостта:
𝜏

(

=

)
(

)

[kN/m2]

(6.2)

Съгласно DIN 4094, при определяне на върховата якост на срязване за
крилчатка с отношение H/D=2, е в сила зависимостта:
𝑐

[kN/m2]

=

(6.3)

MTmax - максимален въртящ момент;
MTmin - минималният въртящ момент;
MTf – въртящият момент необходим за преодоляване на триенето между щангите
и почвата (при опит в сондаж се приема равен на 0, при вкарване на крилчатката
без сондаж се измерва на място);
Зависимостите в ASTM D 2573 са аналогични, като само означенията са
различни. Там зависимостта в общия вид е:
𝑠

=

(

)

[kN/m2]

(6.3)

T – въртящ момент;
В БДС 8003 и ASTM D 2573 се дефинира понятието чувствителност на
глините (st или svane), на база резултати от FVT. В табл. 6-2 и табл.6.3 са показана
класификация на чувствителността на глините съгласно Mitchell (1976) [34] и
съгласно БДС 8003 [48]. То представлява отношение на върховата към
остатъчната якост на срязване:
𝑠 =

(върхова)
(остатъчна)

(6.4)
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Табл. 6-2. Класификация на чувствителността на глините съгласно
Mitchell (1976) [34]
Класификация
Нечувствителна (Intensive)
Слабочувствителни глини (Slightly sensitive slays)
Средночувствителни глини (Medium sensitive slays)
Многочувствителни глини (Very sensitive slays)
Лекоподвижнии глини (Slightly quick slays)
Средноподвижни глини (Medium quick slays)
Многоподвижни глини (Very quick slays)
Изключително подвижни глини (Extra quick slays)

st
≈1
1-2
2-4
4-8
8-16
16-32
32-64
> 64

Табл. 6-3. Класификация на чувствителността на глините съгласно БДС
8003 [48]
Класификация
Нечувствителна почва
Слабочувствителна почва
Средночувствителна почва
Чувствителна почва
Свръхчувствителна почва
Подвижна почва

st (svane)
до 1
1-2
2-4
4-8
8-16
> 16

Съгласно БДС-EN 1997-2 cfv се коригира с коефициента μ:
𝑐 =𝜇∙𝑐

[kN/m2]

(6.5)

μ се определя в зависимост от границата на протичане на почвата wL (фиг.
6-3) или в зависимост от ефективното напрежение на геоложки товар (фиг. 6-4).

70

ПОЛЕВИ ГЕОТЕХНИЧЕСКИ МЕТОДИ

Фиг. 6-3. Определяне на коефициента μ в зависимост от границата на
протичане на почвата wL за нормално консолидирали глини[1, 15, 46]

Фиг. 6-4. Определяне на коефициента μ в зависимост от ефективното
напрежение на геоложки товар за преконсолидирали глини [1, 15, 46]. σv0 е
ефективно напрежение от геоложки товар.
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ГЛАВА 7. ПОЛЕВИ ПРОКТОР (IN- SITU CALIFORNIA BEARING
RATIO) - IN-SITU CBR
ASTM D-1883-05; BS 1377-9

7.1.

ОПИТНА ПОСТАНОВКА

Полевият проктор спада към групата на т.нар. полеви методи (in situ) в
геотехниката. Разработен е от калифорнийския департамент на американската
магистрална асоцияция. Съществува и лабораторно изпитване със същото
наименование, което не е предмет на настоящата книга и няма да бъде
разглеждано. Принципът на полевия проктор близък до статична пенетрация и
статична щампа. Плосък накрайник с диаметър d=49.65-50.80 cm (площ
приблизително 20 cm2) се вкара в почвата чрез натиск със скорост 1 mm/min.
Тежко МПС служи за противотежест (фиг. 7-1). Определя се силата за
проникване за 2.5 mm и 5.0 mm и получените резултати се сравняват със
резултатите за стандартизирани данни за натрошена скална маса (13.43 kN за
проникване 2.5 mm и 20.14 kN за проникване 5.0 mm). Полученото отношение се
нарича CBR в [%] и е показател за носещата способност на почвите при пътното
строителство. В табл. 7-1 е показана класификацията на земната основа в
зависимост от стойността на CBR.
𝐶𝐵𝑅 =

опитно определно напрежение за проникване
стандартно напрежение за проникване

∙ 100

[%]

(7.1)
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Фиг. 7-1. Полеви CBR [50]
Получените резултати за CBR за 2.5 mm са по-големи от тези за 5.0 mm. Ако
CBR за 5.0 mm е по-голям от CBR за 2.5 mm – опитът се повтаря. При близки
резултати меродавен е този за проникване 5.00 mm.
На фиг. 7-2 е показано устройството на CBR, а на фиг. 7-3 примерна
диаграма от изпитването.

Табл. 7-1. Класификация на земната основа според CBR [51]
CBR [%]
0–3
3–7
7 – 20
20 – 50
> 50

Земна основа
Много лоша
Лоша
Средна
Добра
Отлична
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Фиг. 7-2. Полеви CBR - устройство [50]
На фиг. 7-4 са показани стандартни криви за нормираната натрошена скална
маса при различни проценти на CBR. При 100 % диаграмата съответства на сила
13.43 kN за проникване 2.5 mm и 20.14 kN за проникване 5.0 mm.
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Фиг. 7-3. Примерна диаграма от полеви CBR тест [50]

7.2. КОРЕЛАЦИОННИ ЗАВИСИМОСТИ
Освен основната зависимост съгласно нормите, описваща качеството на
земната основа, в зависимост от резултата от CBR и показана на табл. 7-1 и на
фиг. 7-4, в специализираната литература съществуват някои корелации между
CBR и коефициента на леглото, еластичния модул на почвата и др.

7.2.1. КОЕФИЦИЕНТ НА ЛЕГЛОТО
Според Nascimento & Simoes (1957) коефициентът на леглото се мени в
границите:
 За слаби (меки) почви
𝑘 = ∙ 10 ∙ 𝐶𝐵𝑅 до

∙ 10 ∙ 𝐶𝐵𝑅

[kPa/m]

(7.2)
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Фиг. 7-4. Стандартни криви за нормираната натрошена скална маса при
различни проценти на CBR [50]
 За здрави (твърди) почви
𝑘 = ∙ 10 ∙ 𝐶𝐵𝑅 до

∙ 10 ∙ 𝐶𝐵𝑅

[kN/m3]

(7.3)

7.2.2. ЕЛАСТИЧЕН МОДУЛ E
Heukelon & Klomp (1962)
Според Heukelon & Klomp еластичния модул се определя от:
𝐸 = 10340 ∙ 𝐶𝐵𝑅
CBR е в проценти.

[kPa]

(7.4)
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Nielson (1969)
Според Nielson (1969) еластичния модул се определя от:
[kPa]

𝐸 = 1800 ∙ 𝐶𝐵𝑅

(7.5)

CBR е в проценти.

Lister & Powell (1987)
Според Lister & Powell еластичния модул се определя от:
при CBR≤5

𝐸 = 10000 ∙ 𝐶𝐵𝑅

при CBR>5

𝐸 = 17600 ∙ 𝐶𝐵𝑅

.

[kPa]

(7.6)

[kPa]

(7.7)

CBR е в проценти.
7.2.3. КОРЕЛАЦИЯ МЕЖДУ ПОЛЕВИ И ЛАБОРАТОРЕН CBR
Kate (1980)
Според Kate, при глинести и прахови почви, лабораторно получения CBR е
по- голям от полевия. Предлага се следната зависимост:
𝐶𝐵𝑅лабораторен = 1.35 ∙ 𝐶𝐵𝑅полеви

(7.8)

Обработените резултати показват, че разсейването е голямо и грешката
може да е до два пъти.
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ГЛАВА 8. ПРЕСИОМЕТЪР (PRESSUREMETER TEST) - PMT
BDS EN ISO 22476-6, ASTM D 4719
8.1. ОПИТНА ПОСТАНОВКА
Пресиометрията е in-situ метод разработен през 1956 г. от Louis Menard.
Пресиометърът е единственият уред, чрез който могат да се определят директно
деформационните характеристики на почвата на по-голяма дълбочина.
Доколкото статичната щампа също позволява директното определяне на
деформационния модул, тя е силно ограничена от към дълбочина на изпитването,
особено в сферата на предварителните проучвания.
На избрана дълбочина, в предварително прокаран сондаж с диаметър
близък до този на пресиометъра (но не по-голям с 10% от размера на уреда,
обикновено 10-15 mm) почвата се натоварва странично. Това става чрез гъвкава
мембрана разширяваща се до 40% в зависимост от конструкцията на уреда, която
натоварва радиално почвата.

Фиг.8-1. Оборудване за пресиометрия [9]
В специализираната литература се срещат няколко основни типа
пресиометри:

Пресиометър по Menard (PMT).

Самопробивен пресиометър (SBP). За да се преодолеят проблемите
свързани с пробиването на сондажа и разширението на почвата в тази зона почти
едновременно (Baguelin, Франция (1974) и Wroth, Англия (1974)) е разработен
самопробивен пресиометър.

Push-in пресиометър (PIP) се състои от куха цилиндър с диаметър 78
mm. Инсталира се чрез натиск под дъното на сондажа. При необходимост се
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поставя в сондаж с диаметър 50 mm. Използва се предимно в морското
строителство.

Пресиометър с пълно изместване (FDP). Изключително много
прилича на статичният пенетрометър с коничен връх и се явява самозабивен
пресиометър, подобно на PIP.
В настоящата глава ще бъде разгледан подробно пресиометърът на
Менард, като най-популярен и често използван в практиката. Другите видове
пресиометри са описани в строго специализираната литература [52,53], но
приложението им е доста ограничено. Като цяло принципът им на работа е
сходен с този на Менард.
При него стандартните накрайници са с диаметър от 35 до 73mm, с
отношение дължина към диаметър L/d=4÷6 в зависимост от производителя.
Максималното налягане, с което се работи е ограничено до 5 MPa. Устройство
на пресиометъра е показано на фиг. 8-2.

Фиг.8-2. Устройство на пресиометъра [52]
Последователността на изпитването с пресиометъра на Менард е следната:
 Прави се сондаж в почвата.
 Спуска се пресиометърът до проектната (желана) дълбочина на
изпитването и се фиксира посредством подаване на въздух под
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налягане към двете крайни камери (въздушните). Допълнително тези
камери редуцират краевия ефект.
Подава се налягане от водния резервоар към измервателния
цилиндър (еластичната мембрана), чрез което се създава равномерен
радиален натиск по стените на сондажа. Налягането се подава
стъпаловидно.
Определя се нарастването на обема, респективна на радиуса на
цилиндъра и от там на преместването на почвата, за всяко стъпало на
натоварване.
Изчертава се пресиометричната диаграма (фиг. 8-3).
Като гранично се определя нарастване на обема до 25-30% или
достигане на максималното допустимо напрежение.

Фиг.8-3. Диаграма (резултати) от изпитване с пресиометър [51]
На показаната на фиг. 8-3 диаграма се разграничават няколко участъка
свързани с различни характерни стойности на натоварването:
 при налягане pi се постига първоначалния контакт между мембраната
на измервателната камера и стените на сондажа (почвата) и обратно
уплътняване на разуплътнената при сондиране почва;
 pm е налягане, което кореспондира на напрегнатото състояние на
съответната дълбочина преди прокарването на сондажа;
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 при налягане pf настъпват пластични деформации в почвата;
 граничното натоварване pl е свързано с непрекъснато разширение
(разрушение) на стените на сондажа.
Кривата на пълзене получена чрез изчертаване на промяната на обема
между 30 и 120 секунда при различно налягане позволява точното определяне на
p i и p f.
Фази (участъци) на деформационната крива:
1. възстановяваща се - от началото до налягане pi. След направа на
сондажа и изтегляне на шнековете, стените на сондажа релаксират, като
по този начин се редуцира обема на сондажния отвор. Точката от
кривата при налягане pi бележи момента, в който обема на сондажа е
напълно възстановен до началната си позиция;
2. псевдо-еластична, от налягане pi до налягане pf. Правата между двете
точки се нарича псевдо-еластична поради приликата си с еластичното
поведение при работната диаграма на стомана или бетон. Точката от
кривата при налягане pf e точката, в коята е достигнато максималното
налягане, при което започва пълзене.
3. пластична фаза, започва при налягане pf до налягане pl, при което
налягането остава постоянно, въпреки нарастващия обем.

8.2. КОРЕЛАЦИОННИ ЗАВИСИМОСТИ
8.2.1. МОДУЛ НА ОБЩА ДЕФОРМАЦИЯ ПРИ ПРЕСИОМЕТЪР
EPMT
Деформационния модул EPMT може да бъде взет от псевдо-еластичната фаза
от диаграмата натоварване-деформация или да се изчисли от формулата (8.1),
като примерни стойности са дадени в следващата табл. 8-1.
𝐸

= 2(1 + 𝜐)𝑉

(8.1)

Според някои автори пресиометричния модул е 2 до 3 пъти по-малък от
действителния модул на обща деформация на почвата. В табл. 8-1 са дадени
стойности на EPMT и pl за някои характерни почви. Счита се, че полученият
пресиометричен модул може да се нарече още „страничен“. Анизотропните
свойства на почвата, предполагат различни деформационни характеристики във
вертикална и хоризонтална посока. Поради това, така получения модул не е
подходящ за определяне на слягането (вертикално преместване), а по-скоро за

81

ПОЛЕВИ ГЕОТЕХНИЧЕСКИ МЕТОДИ

проектиране на пилоти и/или укрепителни стени натоварени с хоризонтални
сили.
Табл. 8-1. Стойности за EPMT и pl при различни видове почви (Gambin&
Rousseau)
Видове почви

EPMT [kN/m2]

pl [kN/m2]

Торф
Меки глини
Средно твърди глини
Твърди глини
Мергел
Рохък пясък
Пясък и чакъл
Варовик

200-1500
500-3000
3000-8000
8000-40000
5000-60000
500-2000
8000-40000
80000-200000

20-150
50-300
300-800
600-2000
600-4000
100-500
1200-5000
3000- над 10000

8.2.2. НЕДРЕНИРАНА КОХЕЗИЯ
Недренирната кохези при глини може да се определи по следната формула:
(8.2)

𝑐 =

Np може да бъде приет 8.5, като за глини се мени в границите от 5 до 12.
Пресиометърът дава по-високи резултати за недренирана кохезия в сравнение с
други методи за определянето и. Те са от порядъка на 1,5 до 1,7 по-високи.

8.2.3. МОДУЛ НА СРЯЗВАНЕ
Модула на срязване (страничен) GPMT може да се изчисли от формулата:
𝐺

= 𝑉′ ∙

(8.3)
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ГЛАВА 9. ПЛОСЪК ДИЛАТОМЕТЪР (DILATOMETER TEST) - DMT
ASTM D-6635, DIN 4094БДС-EN 1997-2, БДС EN ISO 22476-5
9.1.

ОПИТНА ПОСТАНОВКА

Плоският дилатометър, популярен още като дилатометър тип Marchetti,
спада към групата на т.нар. полеви методи (in situ) в геотехниката. Принципът е
следният: подобно на статичната пенетрация в почвата се забива щанга с плосък
връх (накрайник – фиг. 9-1). На желаната дълбочина върхът се спира и
посредством газ се подава натиск върху мембраната, като тя натоварва почвата
и се отмества на 1.1 mm. Основно два параметъра се отчитат чрез това изпитване
– деформационния модул на почвата и земният натиск в покой. За целта се отчита
натоварването върху мембраната, при достигане на желаната дълбочина, преди
и след отместването и на 1.1 mm.

Фиг. 9-1. Дилатометър тип Marchetti – схема на изпитването и уред за
изпитване [47]

Фиг. 9-2. Дилатометър тип Marchetti - накрайник [47]
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При изпитване може да се определи модула на определена дълбочина или
да се направи непрекъсната диаграма на всеки 20-30 cm. Изпитването на
определена точка включва:
 Отчитане на първоначалното натоварване върху мембраната – p0;
 Отчитане на натоварване върху мембраната след създаване на налягане
върху нея и отместването и на 1.1 mm – p1;
 Отчитане на натоварване върху мембраната след премахване на налягане
върху нея и прибирането и в първоначално положение – p2.
Един цикъл на натоварване и разтоварване отнема около 2 min, т.е.
проучване с дълбочина 10 m може да бъде проведено за приблизително 30 min.

9.2. КОРЕЛАЦИОННИ ЗАВИСИМОСТИ
9.2.1. ПОКАЗАТЕЛИ СПОРЕД MARCHETTI
Marchetti въвежда понятието три понятия:
 дилатометричен модул (EDMT), които се определя по формулата:
𝐸

= 34.7(𝑝 − 𝑝 )

[kN/m2]

(9.1)

 показател на страничен натиск (KDTM), които се определя по
формулата:
𝐾

=

′

(9.2)

където u – порният натиск и p’0 - ефективните напрежения от геоложки
товар трябва да бъдат определени предварително.
 индекс на материала (IDMT), които се определя по формулата:
I

=

(9.3)

9.2.2. ЗАВИСИМОСТ МЕЖДУ ID, EDMT И ВИДА ПОЧВА И НЕЙНАТА
КОНСИСТЕНЦИЯ

На фиг. 9-3 е показана зависимост между IDMT и вида почва и нейната
консистенция.
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Фиг. 9-3. Зависимост между IDMT, EDMT и вида почва (според БДС EN ISO
14688-2) [37]

9.2.3. КОМПРЕСИОНЕН МОДУЛ
В БДС EN 1997-2 е показана зависимост за преход между дилатометричния
модул EDMT и компресионния модул Eoed.
𝐸

=𝑅 ∙𝐸

[kN/m2]

(9.4)

85

ПОЛЕВИ ГЕОТЕХНИЧЕСКИ МЕТОДИ

където за IDMT≤0.6

𝑅

= 0.14 + 2.36 ∙ 𝑙𝑔 𝐾

където за 0.6<IDMT<3.0

𝑅

=𝑅

𝑅

+ (2.5 − 𝑅

= 0.14 + 0.15(𝐼

(9.5)
) ∙ 𝑙𝑔 𝐾

(9.6)

− 0.6)

(9.7)

където за 3.0≤IDMT<10.0

𝑅

= 0.5 + 2 ∙ 𝑙𝑔 𝐾

(9.8)

където за IDMT>10.0

𝑅

= 0.32 + 2.18 ∙ 𝑙𝑔 𝐾

(9.9)

Ако стойността на RM < 0.85 се приема RM = 0.85 за всички описани
зависимости.
9.2.4. КОЕФИЦИЕНТ НА ЗЕМЕН НАТИСК В ПОКОЙ K0
На фиг. 9-4 е показана връзка между KDMT и K0. Показани са две
зависимости – тази на Marchetti с плътна линия и тази на Schmertmann с
пунктирана линия. При Schmertmann стойността на K0 зависи освен от KDMT и от
φ.

Фиг. 9-4. Зависимост между KDMT и K0 [37]
Според [51] за глини с IDMT<1.2 и за пясъци и прах с IDMT≥1.2 е в сила
следната зависимост:
K =

.
.

− 0.6

(9.10)

86

ПОЛЕВИ ГЕОТЕХНИЧЕСКИ МЕТОДИ

9.2.5. OCR (коефициент на преуплътняване)
Според [51] за глини с IDMT<1.2 и за пясъци и прах с IDMT≥1.2 е в сила
следната зависимост:
O𝐶𝑅 = (0.5𝐾

)

.

(9.11)

9.2.6. НЕДРЕНИРАНА КОХЕЗИЯ cu
Според [51] за глини с IDMT<0.6 е в сила следната зависимост:
𝑐 = 0.22 ∙ 𝜎′ (0.5𝐾

)

.

[kPa]

(9.12)

9.2.7. ЪГЪЛ НА ВЪТРЕШНО ТРИЕНЕ φ
Според [51] за IDMT>1.8 е в сила следната зависимост:
φ = 28 + 14.6 ∙ 𝑙𝑜𝑔 𝐾

− 2.1 ∙ (𝑙𝑜𝑔 𝐾

)

(9.13)
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ПРИЛОЖЕНИЕ I. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОСЕЩАТА СПОСОБНОСТ
НА ПИЛОТИ

Носещата способност е основен геотехнически показател за пилотите и
почвената среда. Всички подходи и свързаните с тях формули за определяне на
носещата способност се изграждат върху два основни показателя на
съпротивлението на почвата върху пилота при стремеж за навлизане в нея. Това
са върхoвото съпротивление qb и страничното триене qs. В специализираната
геотехническа литература съществуват различни подходи за определяне на
носещата способност на пилоти (чрез таблици, с пробно статично и пробно
динамично натоварване, чрез корелации). Един от методите за определяне на
носещата способност на пилоти е чрез корелация с резултати от полеви методи.
Тук са показани зависимости между резултати от статичната пенетрация (CPT)
или стандартното пенетрационно изпитване (SPT) и двата параметъра на носеща
способност на пилоти.

1. КОРЕЛАЦИИ С SPT ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪРХОВОТО
СЪПРОТИВЛЕНИЯ НА ПИЛОТИ
 Meyerhof (1956, 1976)
При определяне на върховото съпротивление на пилоти Meyerhof
предлага:
-за забивни пилоти
𝑞

,

= 40 ∙ 𝑁

∙

≤ 380 𝑁

[kN/m2]

(П1.1)

o пясък с прах, прахов пясък 𝑞

,

= 20 ∙ 𝑁

∙

≤ 300 𝑁

[kN/m2]

(П1.2)

𝑞

,

= 13 ∙ 𝑁

∙

≤ 380 𝑁

[kN/m2]

(П1.3)

o пясък с прах, прахов пясък 𝑞

,

= 13 ∙ 𝑁

∙

≤ 300 𝑁

[kN/m2]

(П1.4)

o пясък с чакъл, пясък

-за изливни пилоти
o пясък с чакъл, пясък

Стойността N55 е средноаритметичната стойност в зоната от 8D над върха
на пилота и до 3D под върха на пилота (фиг. П1-1). Lb е дълбочината на
проникване на върха на пилота в здравия (носещия) почвен пласт, а D- диаметъра
на пилота.
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 Shioi& Fukui (1982)
При определяне на върховото съпротивление на пилоти авторите
предлагат зависимостите показани в табл. П1-1.

Табл. П1-1. Определяне на върховото съпротивление според Shioi& Fukui
(1982)
Определяне на qb,k в [kN/m2]
qb,k=1000N55(1+0,04(Lb/D)) ≤ 300N55
qb,k=60N55(Lb/D) ≤ 300N55

Вид на пилотите
Забивни
Сондажно- изливни

 Martin&Seli&Powell&Bertoulin (1987)
При определяне на върховото съпротивление при забивни пилоти в
глини и пясъци, авторите предлагат:
o Пясък
𝑞
o прахов пясък 𝑞
o глини
𝑞

,
,
,

= 450 ∙ 𝑁
= 350 ∙ 𝑁
= 200 ∙ 𝑁

[kN/m2]
[kN/m2]
[kN/m2]

(П1.5)
(П1.6)
(П1.7)

Фиг. П1-1. Средноаритметичната стойност на N55 за определяне на
върховото съпротивление[37]
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 Shariatmadari & Eslami & Karimpour- Fard (2008)
При определяне на върховото съпротивление на пилоти в пясъци, за
средната стойност на N60 в зоната 8D над върха на пилота и 4D под върха на
пилота, авторите предлагат:
𝑞

,

[kN/m2]

= 385 ∙ 𝑁

(П1.8)

 Aoki& Velloso (1975)
При определяне на върховото съпротивление на пилоти за N60
авторите предлагат следната зависимост за различни видове почви и пилоти:
𝑞

,

= 100 ∙

∙𝑁

[kN/m2]

(П1.10)

Табл. П1-2. Определяне на коефициентите F1 и F2
Вид на пилотите
Пилоти „Франки“
Стоманени пилоти
Забивни стоманобетонни пилоти
Сондажно- изливни стоманобетонни пилоти

F1

F2

2,50
1,75
1,75
3,00 – 3,50

5,00
3,50
3,50
6,00 – 7,00

Табл. П1-3. Определяне на коефициентите F1 и F2
Вид почва
Пясък
Прахов пясък
Глинест прахов пясък
Глинест пясък
Прахов глинест пясък
Прах
Песъчливи прахови почви
Глинесто- песъчливи прахови почви
Заглинени прахови почви
Песъчливо- глинести прахови почви
Глина
Песъчлива глина
Песъчлива прахова глина
Прахова глина

K
10,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
5,5
4,5
2,3
2,5
2,0
3,5
3,0
2,2

α
1,4
2,0
2,4
3,0
2,8
3,2
2,2
2,8
3,4
3,0
6,0
2,4
2,8
4,0
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Прахово- песъчлива глина

3,3

3,0

 Reese & O’Neill (1989)
При определяне на върховото съпротивление на сондажни пилоти в
пясъци, авторите предлагат следната зависимост:
𝑞

,

= 60 ∙ 𝑁

≤ 4500 kN/m2

[kN/m2]

(П1.11)

 Neely (1990, 1991)
При определяне на върховото съпротивление на CFA пилоти в пясъци,
авторът предлага следната зависимост:
𝑞

,

[kN/m2]

= 190 ∙ 𝑁

(П1.12)

При определяне на върховото съпротивление на Franki пилоти (познати
още като пилоти с уширен връх) в пясъци, авторът предлага следната
зависимост:
𝑞

,

= 28 ∙ 𝑁

[kN/m2]

∙

(П1.13)

LB е дълбочината на проникване на върха на пилота в здравия (носещия)
почвен пласт, а D- уширения диаметър на пилота.

 Reese & O’Neill (1999)
При определяне на върховото съпротивление на сондажни пилоти в
свързани почви, авторите предлагат следната зависимост на базата на
недренираната якост на срязване cu. Тя може да се определи от N60, като се
използват зависимостите от Глава 1:
𝑞

,

= 6𝑐 [1 + 0,2

] ≤ 4000

[kN/m2]

(П1.9)

Стойността cu е средноаритметичната стойност в зоната от 2D под върха на
пилота. LB е дълбочината на проникване на върха на пилота в здравия (носещия)
почвен пласт, а D- диаметъра на пилота. Ако cu < 24 kPa, получената стойност за
qb,k се умножава с 0,67.
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2. КОРЕЛАЦИИ С SPT ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОКОЛНОТО
ТРИЕНЕ НА ПИЛОТИ
 Meyerhof (1956, 1976)
При определяне на околното триене на пилоти за несвързани почви
Meyerhof предлага:
за тръбни пилоти

𝑞

,

= 1,9 ∙ 𝑁

≤ 100

[kN/m2]

(П1.14)

за H- пилоти

𝑞

,

= 1,0 ∙ 𝑁

≤ 100

[kN/m2]

(П1.15)

 Shioi& Fukui (1982)
При определяне на околното триене на пилоти авторите предлагат
предлагат следните зависимости:
o
o
o
o

забивни пилоти в пясък
забивни пилоти в глина
сондажни пилоти в пясък
сондажни пилоти в глина

𝑞
𝑞
𝑞
𝑞

[kN/m2]
[kN/m2]
[kN/m2]
[kN/m2]

= 1,9𝑁
= 9,8𝑁
= 1𝑁
= 5𝑁

,
,
,
,

(П1.16)
(П1.17)
(П1.18)
(П1.19)

 Brown (2001)
При определяне на околното триене на пилоти за N55 в границите
от 3 до 50, Brown предлага:
𝑞

,

= 1,8 ∙ 𝑁

[kN/m2]

+ 25

(П1.20)

 Decourt (1982)
При определяне на околното триене на пилоти за N55 в границите
от 3 до 15, Decort предлага:
𝑞

,

= 3,3 ∙ 𝑁

+ 9,8 ≤ 170

[kN/m2]

(П1.21)

 Jesswein&Liu (2018)
При определяне на околното триене за забивни пилоти авторите
предлагат:
.

o Свързани почви

𝑞

,

=

,

≤ 100

[kN/m2]

(П1.22)
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o Несвързани почви

𝑞

,

=

.

+ 12,4 ≤ 100 [kN/m2]

(П1.23)

където L e дължината на забиване, z е дълбочината до център на пласта, а
D е диаметъра или страната на пилота.
 Shariatmadari & Eslami & Karimpour- Fard (2008)
При определяне на околното триене на пилоти в пясъци, за на N60,
авторите предлагат:
𝑞

,

[kN/m2]

= 3,65 ∙ 𝑁

(П1.24)

 Reese & O’Neill (1988)
При определяне на околното триене на снодажни пилоти в свързани
почви, авторите предлагат следната зависимост на базата на недренираната якост
на срязване cu. Тя може да се определи от N60, като се използват зависимостите
от Глава 1:
𝑞

,

[kN/m2]

=𝛼∙𝑐

(П1.25)

Табл. П1-4. Определяне на околното триене при сондажни пилоти, според
Reese & O’Neill (1988)
Недренирана якост на срязване cu [MPa]
< 0.2
0.3 – 0.4
0.4 – 0.5
0.5 – 0.6
0.6 – 0.7
0.8 – 0.9

α
0.55
0.42
0.38
0.35
0.33
0.31

 Aoki& Velloso (1975)
При определяне на околното съпротивление на пилоти за N60
авторите предлагат следната зависимост за различни видове почви и пилоти:
𝑞

,

= 100 ∙

∙𝑁

[kN/m2]

(П1.26)

Коефициентите α, K и F2 се определят от таблици П1-2 и П1-3.
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3. КОРЕЛАЦИИ С CPT ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪРХОВОТО
СЪПРОТИВЛЕНИЯ НА ПИЛОТИ
 Shioi& Fukui (1982)
При пилоти с отношение L/B≥10, авторите предлагат:
𝑞

,

(П1.27)

=𝑞

Стойността qc е средноаритметичната стойност в зоната от 8D над върха на
пилота, до 3D под върха на пилота (фиг. П1-1).
 Eslami & Fellenius (1997, 2004)
Авторите предлагат следната зависимост на базата на qc :
𝑞

,

[kPa]

= 0.98𝑞

(П1.28)

Стойността qc е средноаритметичната стойност в зоната от 8D до 12D
около върха на пилота.
 Begeman
При определяне на върховото съпротивление на пилоти авторът
предлага следните зависимости:
o
o
o
o
o
o

забивни пилоти в свързани почви
забивни пилоти в несвързани почви
забивни пилоти в прахови почви
изливни пилоти в свързани почви
изливни пилоти в несвързани почви
изливни пилоти в прахови почви

𝑞
𝑞
𝑞
𝑞
𝑞
𝑞

,
,
,
,
,
,

= 0.600𝑞
= 0.375𝑞
= 0.400𝑞
= 0.375𝑞
= 0.150𝑞
= 0.200𝑞

[kN/m2]
[kN/m2]
[kN/m2]
[kN/m2]
[kN/m2]
[kN/m2]

(П1.29)
(П1.30)
(П1.31)
(П1.32)
(П1.33)
(П1.34)

 DeRuiter & Beringen (Dutch method) (1979)
Авторите предлагат следната зависимост на базата на qc за несвързани
почви:
𝑞

,

=

(

,

,

)

≤ 15 000 kPa

[kPa]

(П1.35)

qc,2 е средноаритметичната стойност в зоната от 8D над върха на пилота;
qc,1 е средноаритметичната стойност в зоната от 4D под върха на пилота.
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Табл. П1-5. Определяне на коефициента w по DeRuiter & Beringen (1979)
Почвени условия
Пясък с OCR=1
Чакълест пясък, пясък с OCR = 2-4
Дребен чакъл, пясък с OCR = 6- 10

w
1.00
0.67
0.50

 Aoki& Velloso (1975)
При определяне на върховото съпротивление на пилоти от qc
авторите предлагат следната зависимост за различни видове почви и пилоти:
𝑞

,

=

∙𝑞

[kN/m2]

(П1.36)

Коефициентът F1 се определят от таблица П1-2.
 LCPC метод (Bustamante& Gianselli) (1982)
При определяне на върховото съпротивление на пилоти от qc
авторите предлагат следната зависимост за различни видове почви и пилоти:
𝑞

,

=𝑘 ∙𝑞

[kN/m2]

(П1.37)

Коефициентът kc се определят от таблица П1-6.
Табл. П1-6. Определяне на коефициента kc по Bustamante& Gianselli (1982)
Почвени условия

qc/100
[kPa]

Слаби глини
Среднодо твърдопластични глини
Рохък пясък
Полутвърди до твърди глини и прахови почви
Слаби варовикови почви
Средно сбити пясък и чакъл
Изветрял до дискретизирал варовик
Сбити до много сбити пясък и чакъл

< 10
10 - 50
≤ 50
> 50
≤ 50
50 - 120
> 50
> 120

kc за
сондажноизливни
пилоти
0,40
0,35
0,40
0,45
0,20
0,40
0,20
0,30

kc за
забивни
пилоти
0,50
0,45
0,50
0,55
0,30
0,50
0,40
0,40

Авторите препоръчват получените резултати за върхово съпротивление да
се редуцират с коефициент 3.
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4. КОРЕЛАЦИИ С CPT ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОКОЛНОТО
ТРИЕНЕ НА ПИЛОТИ
 Meyerhof (1956) Throrburn&MacVicar (1971) [37]
Авторите предлагат следната зависимост на базата на qc :
𝑞

,

[kPa]

= 0.005𝑞

(П1.38)

Стойността qc е в kPa.
Авторите предлагат следната зависимост на базата на qs :
𝑞

,

(П1.39)

= (1 − 2)𝑞

 Eslami & Fellenius (1997, 2004)
Авторите предлагат следната зависимост:
слаби почви

𝑞

,

= 0,08(𝑞 − 𝑢)

[kN/m2]

(П1.40)

глина

𝑞

,

= 0,05(𝑞 − 𝑢)

[kN/m2]

(П1.41)

твърда глина

𝑞

,

= 0,025(𝑞 − 𝑢)

[kN/m2]

(П1.42)

прахов пясък

𝑞

,

= 0,01(𝑞 − 𝑢)

[kN/m2]

(П1.43)

пясък

𝑞

,

= 0,004(𝑞 − 𝑢)

[kN/m2]

(П1.44)

 Begeman
При определяне на околното триене на пилоти авторът предлага
следните зависимости:
o
o
o
o
o
o

забивни пилоти в свързани почви
забивни пилоти в несвързани почви
забивни пилоти в прахови почви
изливни пилоти в свързани почви
изливни пилоти в несвързани почви
изливни пилоти в прахови почви

𝑞
𝑞
𝑞
𝑞
𝑞
𝑞

,
,
,
,
,
,

= 0.0075𝑞
= 0.0035𝑞
= 0.0040𝑞
= 0.0150𝑞
= 0.0045𝑞
= 0.0070𝑞

[kN/m2]
[kN/m2]
[kN/m2]
[kN/m2]
[kN/m2]
[kN/m2]

(П1.45)
(П1.46)
(П1.47)
(П1.48)
(П1.49)
(П1.50)

 Aoki& Velloso (1975)
При определяне на околното триене на пилоти от qc авторите
предлагат следната зависимост за различни видове почви и пилоти:
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𝑞

,

=

[kN/m2]

∙𝑞

(П1.51)

Коефициентите α и F2 се определят от таблици П1-2 и П1-3.
 LCPC метод (Bustamante& Gianselli) (1982)
При определяне на околното триене на пилоти от qc авторите
предлагат следната зависимост за различни видове почви и пилоти:
𝑞

,

=

[kN/m2]

∙𝑞

(П1.52)

Коефициентът ks се определят от таблица П1-7.
Табл. П1-7. Определяне на коефициента ks по Bustamante& Gianselli (1982)
Почвени условия

qc/100
[kPa]

Слаби глини
Среднодо твърдопластични
глини
Рохък пясък
Полутвърди до твърди глини и
прахови почви
Слаби варовикови почви
Средно сбити пясък и чакъл

< 10
10 50
≤ 50
> 50

Изветрял до дискретизирал
варовик
Сбити до много сбити пясък и
чакъл

ks за
сондажноизливни
пилоти без
обсаждане
30
40

ks за
сондажноизливни
пилоти с
обсаждане
30
80

ks за
забивни
стоманобетонни
пилоти
30
40

ks за
забивни
стоманени
пилоти

60
60

150
120

60
60

120
120

≤ 50
50 120
> 50

100
100

120
200

100
100

120
200

60

80

60

80

> 120

150

300

150

200

В табл. П1-8 са дадени максималните стойности за qs.

30
80
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Табл. П1-8. Максимални стойности на qs [kPa] по Bustamante& Gianselli
(1982)
Почвени условия

qc/100
[kPa]

Слаби глини
Среднодо твърдопластични
глини
Рохък пясък
Полутвърди до твърди
глини и прахови почви
Слаби варовикови почви
Средно сбити пясък и чакъл

< 10
10 50
≤ 50
> 50

Изветрял до дискретизирал
варовик
Сбити до много сбити
пясък и чакъл

Макс. qs за
сондажноизливни
пилоти без
обсаждане
15
35

Макс. qs за Макс. qs за Макс. qs за
сондажнозабивни
забивни
изливни
стомано- стоманени
пилоти с
бетонни
пилоти
обсаждане
пилоти
15
15
15
35
35
35

35
35

35
35

35
35

35
35

≤ 50
50 120
> 50

35
80

35
35

35
80

35
80

120

80

120

120

> 120

120

80

120

120

Авторите препоръчват получените резултати за околното триене да се
редуцират с коефициент 2.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОСЕЩАТА СПОСОБНОСТ
НА ЗЕМНАТА ОСНОВА

Класическите изчислителните методи за определяне на носещата
способност на земната основа се основават преимуществено на параметрите на
фундамента и якостните параметри φ и c на основата.
Втората група методи за определяне на носещата способност на земната
основа ползват резултати от полеви изпитвания. В специализираната литература
съществуват основно зависимости между статичната пенетрация (CPT) или
стандартното пенетрационно изпитване (SPT) и носещата способност на земната
основа.
1. КОРЕЛАЦИИ С SPT
 Модифициран от Bowles метод на Meyerhof (1997)
Meyerhof публикува зависимост за определяне на носещата способност (qa)
на земната основа при слягане 25 mm. За N55 приема стойността от SPT на
дълбочина до 2B под основната плоскост на фундамента.

Фиг. П2-1. Определяне на носещата способност на фундамента в
зависимост от N55 и широчината на основната плоскост B, при
слягане ограничено до 25 mm [37]
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𝑞 =
𝑞 =

.

𝐾
.

.

𝐾 = 1 + 0.33

𝐾

B≤1.2

[kPa]

(П2.1)

B>1.2

[kPa]

(П2.2)
(П2.3)

≤ 1.33

 Burland& Burbidge (1985)
За N55 авторите приемат стойността от SPT на дълбочина B0,75 под
основната плоскост на фундамента.
𝑞 = 15

.

[kPa]

.

(П2.4)

 Parry (1977)
Parry публикува зависимост за определяне на носещата способност
на земната основа при несвързани почви. За N55 авторът приема стойността
от SPT на дълбочина 0.75B под основната плоскост на фундамента.
𝑞 = 30𝑁

 Peck (1974)
𝑞 = 10,6𝑁 ( )

D≤B

[kPa]

(П2.5)

[kPa]

(П2.6)

 Naing (2011)
За пясъци авторът предлага следните зависимости, като за N55
приема стойността от SPT на дълбочина B под основната плоскост на
фундамента.
- дребен пясък
𝑞 = 9,6𝑁 ≤ 380𝑘𝑃𝑎
[kPa] (П2.7)
- среден до едър пясък
𝑞 = 9,6𝑁 ≤ 575𝑘𝑃𝑎
[kPa] (П2.8)
Авторът препоръчва при N55<10 почвата да се уплътни.
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2. КОРЕЛАЦИИ С CPT
 Schmertmann (1978)
Предложените зависимости са за коефициентите от уравнението на
Терцаги за носеща способност.
(П2.9)

0.8𝑁 ≅ 0.8𝑁 ≅ 𝑞

където qc средната стойност в дълбочина за интервала B/2 до 1.1B под
основната плоскост на фундамента. Тази зависимост е в сила за D/B ≤ 1.5.
Така за несвързани почви се получава:
- за ивичен фундамент
𝑞 = 98 ∙ (28 − 0.0052(300 − 𝑞 ) . )
- за единичен фундамент
𝑞 = 98 ∙ (48 − 0.009(300 − 𝑞 ) . )

[kPa]

(П2.10)

[kPa]

(П2.11)

[kPa]

(П2.12)

[kPa]

(П2.13)

За глини се получава:
- за ивичен фундамент
𝑞 = 98 ∙ (2 + 0.28𝑞 )
- за единичен фундамент
𝑞 = 98 ∙ (5 + 0.34𝑞 )

 Meyerhof (1956)
Според Meyerhof, при пясъци са в сила зависимостите П2.1, П2.2 и
П2.3, като:
𝑁

=

[qc е в kg/cm2]

(П2.14)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Развитието на полевите методите за изпитване на почвата не кореспондира
с развитието на науката и техниката от последните десетилетия. Въпреки, че се
интегрират най-съвременните и достижения, в по-голямата си част това са
методи на 30- 40 и повече години. Тези методи са се доказали в практиката.
Натрупан е солиден опит и познание, зависимости и корелации. Особеното при
тези методи, е че те се използват в практиката от редица специалисти като:
инженергеолозите,
строителните
инженери,
пътните
инженери,
хидроинженерите, ВиК инженерите, геотехници и т.н.
Настоящата книга е насочена към всички инженери интересуващи се от
проблемите на полевите методи в геотехниката. Целта на автора е да се събере и
систематизира натрупания световен опит и познание по проблема. Разбира се,
както често се случва в геотехниката, нещата не са еднозначно решени. Понякога
при определянето на един и същи параметър по различни методи, разликите са
големи, но в крайна сметка това е нивото на човешкото познание по проблема.
В своето обучение и практика авторът е имал възможност да се учи и работи
от и с водещи специалисти от световната и българска геотехническа общност, на
които изказва специални благодарности.
София, 2020 г.
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Означения:
Обемно тегло
Относителна плътност
Ъгъл на вътрешно триене
Кохезия
Еластичен модул
Компресионен модул
Общ деформационен модул
Коефициент на леглото
Върхова якост на срязване за крилчатка
Модул на срязване
Брой на удари за проникване 30 cm с SPT
Редуцираният брой удари за проникване 30 cm, с отчитане
на загубите на енергия при забиването и други корекции
Редуцираният брой удари за проникване 30 cm, отчитащ
допълнително
и
ефективните
напрежения
на
преуплътняване
Броят на ударите за проникване на щангата (пръта) за
всеки 10 cm при динамична пенетрация
Броят на ударите за проникване на щангата (пръта) за
всеки 20 cm при динамична пенетрация
Върхово съпротивление на проникване при CPT
Околното триене на проникване при CPT
Степен на уплътненост
Динамичен модул от изпитване с динамична щампа
Модули на деформация при втори и първи цикъл на
натоварване със статична щампа
Дилатометричен модул
Показател на страничен натиск при плосък дилатометър
Индекс на материала при плосък дилатометър
Коефициент на преуплътняване
Върховото съпротивление при пилоти
Страничното триене при пилоти
Гранично напрежение на носеща способност на земната
основа

γ
Dr

φ
c
E
Es, Eoed
E0
kz, ks
Cfv, τvane, cfv
G0
N30
N60
N1,60
N10
N20
qc, qb, qt
fs, qs, qf
DPr
Evd
Ev1 и Ev2
EPMT
KDTM
IDMT
OCR
qb
qs
qа, qult
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