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НАЦИОНАЛНИ ПАРАМЕТРИ НА БДС EN 1998-5:2004, ЕВРОКОД 8, ФУНДАМЕНТИ, 
ПОДПОРНИ КОНСТРУКЦИИ И ГЕОТЕХНИЧЕСКИ АСПЕКТИ 
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1
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, Хаджийски, К.

1
, Тодоров, М.

2 

 

Резюме 
 

Представени са числени решения и анализи на резултатите от проведeните 

изследвания за  дефиниране на някои от параметрите, допуснати за национален избор 

съгласно EN 1998-5:2004. Изследвана е устойчивостта на земни откоси с различен наклон в 

случаите на хомогенен почвен масив и при наличие на повърхностен пласт с по-малка 

плътност в два варианта - с и без отчинане на инерционните сили от сеизмичното движение. 

Определени са коефициенти на сигурност срещу загуба на устойчивост. Обосновано е 

използването на коефициенти за усилване на сеизмичното въздействие при различни 

топогрофски особености. Дефинирани са горните граници на тангенциалните напрежения за 

склонност към втечняване на водонаситени несвързани литоложки разновидности, 

респективно коефициент на сигурност срещу втечняване. На базата на анализ на числени 

решения за реални земни профили е предложена функция за редуциране на максималното 

сеизмично ускорение в дълбочината от земната повърхност.  

 
 

NATIONAL PARAMETERS FOR BDS EN 1998-5:2004, EUROCODE 8, FOUNDATIONS, 
RETAINING STRUCTURES AND GEOTECHNICAL ASPECTS 

 

Simeonov, S.
1
, Germanov, T.

2
, Hadjiyski, K.

1
, Todorov, М.

2 

 

Summary 
 

Presented are numerical solutions and analyses of results obtained by investigations carried 

out for evaluation of some parameters subject to national definition in compliance with EN 1998-

5:2004. The stability of land slopes with various inclinations for homogeneous soil strata and with a 

surface layer of lower density is also studied in two cases – with and without accounting for the 

seismic inertial forces. Coefficients of safety against loss of stability are determined. The use of 

amplification coefficient for the seismic input in case of specific topographic features is well-

grounded. The upper limit of the shear stresses for liquefaction susceptibility of water saturated 

cohesionless lythology types and the relevant safety coefficient against liquefaction are properly 

defined. A function for PGA reduction with increasing death is proposed based on analysis of 

numerical solutions of real soil profiles. 
________________________________________________________________________________________________ 
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Въведение 
В настоящия доклад са показани част от изследванията, проведени за определяне на 

параметрите в Националното приложение към Еврокод 8 “Проектиране на строителни 

конструкции за сеизмични въздействия” – част 5 “Фундаменти, подпорни конструкции и 

геотехнически аспекти”. В общия случай предвидените за дефиниране на национално ниво 

параметри са посочени в клаузи, включващи стойности, алтернативни методи за изчисление, 

допълнителна непротиворечаща информация и информативни приложения. Показани са част 

от числените решения за изследване устойчивостта на земни откоси с различен наклон в 

случаите на хомогенен почвен масив и при наличие на повърхностен пласт с по-малка 

плътност в два варианта - с и без отчинане на инерционните сили от сеизмичното движение. 

Целта е чрез анализ на измененията в коефициентите на сигурност срещу загуба на 

устойчивост и формата на хоризонталните премествания да се обоснове необходимостта от 

използване на коефициенти за усилване на сеизмичното въздействие при различни 

топогрофски особености. Анализирани са резултатите от изследване динамичната 

устойчивост на земна среда от водонаситени несвързани литоложки разновидности чрез 

обобщени критерии, подобни на дадения в основното приложение В към част 5. В резултат 

са дефинирани горните граници на тангенциалните напрежения за склонност към 

втечняване, респективно коефициент на сигурност. Аналитичната зависимост за редуциране 

на максималното сеизмично ускорение в дълбочината от земната повърхност е дефинирана 

на базата на анализи на числени решения за множество реални земни профили. Разгледани са 

случаите на: регулярни профили (намаляване на скоростите на разпространение на 

сеизмичните вълни с приближаване на земната повърхност); земни профили със склонност 

към  развитие на тиксотропни процеси без настъпване на пълно втечняване; земни профили 

със склонност към  развитие на тиксотропни процеси и реализиране на пълно втечняване.  

 

Относно коефициентите за усилване на сеизмичното въздействие в зависимост 
от топографските особености (Приложение А към EN 1998-5:2004)  

В Приложение А (информативно) се препоръчва: при изолирани стръмни скатове и 

откоси, за площадки в близост до горния ръб, ординатите на еластичния изчислителен 

спектър на реагиране да се умножат с коефициент ST ≥ 1.2; при била с ширина в короната, 

значително по-малка от ширината в основата им, за усреднени ъгли на откоса > 30° - ST ≥ 

1.4, а при по-малки стойности - ST ≥ 1.2; при наличие на повърхностен пласт с по-малка 

плътност, най-малката стойност на ST в предходните два случая да се увеличи с минимум 

20%; приема се, че ST се променя линейно от билото към основата, където достига стойност 

1.0. 

 За изследване влиянието на топографията са проведени числени решения за анализ на 

устойчивостта на откоси с използване на програмния продукт Plaxis –V8.5. Разгледани са 

случаите на изолиран стръмен откос при хомогенен масив и при наличие на повърхностен 

пласт с по-малка плътност. Разработени са два вариатнта - с и без отчитане на инерционни 

сили от сеизмичното движение. Ъгълът на наклона е вариран в границите от 18.43
о
 до 33.69

о
. 

Използвани са моделът на Mohr – Coulomb и уравненията за главните напрежения на Smith – 

Griffith. Крайните елементи са с триъгълна форма и 15 възлови точки. За краткост на 

изложението са дадени само част от резултатите при среден наклон на откоса 1:2 (26.56
о
). На 

фиг. 1 а, 1 б, 1 в и 1 г е показано разпределението на хоризонталните премествания за 

случаите на хомогенен масив и при наличие на повърхностен пласт с по-малка плътност във 

вариантите без и с отчитане на инерционните сили. За всеки конкретен случай е изчислен 

коефициентът на сигурност срещу загуба на устойчивост. Резултатите са дадени в графична 

форма на фиг. 2 

От анализа на целия обем числени решения могат да се направят следните 

заключения: коефициентите на сигурност срещу загуба на устойчивост намаляват при 

отчитане влиянието на инерционните сили; наличието на повърхностен пласт с по-малка 

плътност занижава коефициента на сигурност;  с намаляването на наклоните  на откосите  се 

наблюдава увеличение  
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Фиг. 1а. Хор. преместване без инерционни сили  Фиг. 1 б. Хор. преместване с инерционни сили 

при хомогенен масив 

 

  
Фиг. 1в. Хор. преместване без инерционни сили   Фиг. 1г. Хор. преместване с инерционни сили 

При по-слаб пласт на повърхността 
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Фиг. 2 

на разликата между коефициентите на сигурност при статичен анализ и с отчитане на 

инерционните сили;  формите на графиките на функциите “коефициент на сигурност – ъгъл 

на наклона” за случаите на хомогенен масив и при наличието на повърхностен пласт с по-
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ниска плътност се различават съществено; при отчитане на инерционните сили от 

сеизмичното движение зоните на максималните премествания се изместват към веждите на 

откосите (съответствие с тенденцията от т. А3  на Приложение А).  

Резултатите от анализите на разпределението на хоризонталните премествания и 

измененията  на стойностите на коефициентите на сигурност срещу загуба на устойчивост 

при различните варианти доказват целесъобразността от въвеждането на коефициенти за 

усилване на сеизмичното въздействие в зависимост от топографските особености. 

 

Относно горните граници на тангенциалните напрежения за склонност към 
втечняване (EN 1998-5:2004: 4.1.4 “Втечняване на почви”) 

Съгласно EN 1998-5:2004: 4.1.4 “Втечняване на почви” водонаситените несвързани 

литоложки разновидности се разглеждат като склонни към втечняване, когато 

предизвиканите от земетръсното движение тангенциални напрежения надвишават дадена 

част λ от критичните напрежения,  причинили втечняване при земетресения в миналото. 

Препоръчителната стойност е 0.8, съответстваща на коефициент на сигурност 1.25. При 

условие, че не са изпълнени изискванията на 4.1.4(7) и 4.1.4(8) Еврокод 8 препоръчва (като 

минимум) изследване на податливостта на втечняване по обобщени критерии, свързващи “in-

situ” определени характеристики (брой на ударите при стандартен пенетрационен опит, 

нормализирани за ефекти от геоложки товар и енергетично отношение - N1(60), върхово 

съпротивление при конусен пенетрационен опит - qc1, скорост на разпространение на 

напречните сеизмични вълни - Vs и др.) и критичните тангенциални напрежения (τе), 

предизвикали втечняване при минали земетресения. По същество коефициентът λ задава 

частта от τе, достигането на която по време на земетръсното въздействие е индикация за 

реална опасност от втечняване на водонаситените несвързани почви. 

В световната практика са известни десетки критерии за оценка податливостта на 

втечняване на водонаситени пясъци при динамични (в частност сеизмични) въздействия. 

Подборът на критерии зависи от наличната сеизмологична информация и 

физикомеханичните параметри на пясъците, с които разполагаме. Препоръчително е 

използването на критерии, изискващи параметри на почвите, които могат да се определят от 

полеви експерименти. Предимството на полевите методи пред лабораторните е, че при тях не 

се елиминира влиянието на циментацията между почвените частици и естественото водно 

съдържание.  

От натрупания през последните две десетилетия значителен опит може да се твърди, 

че обобщените критерии дават резултати в твърде широки граници. Оценките, основани на 

тях, понякога могат да бъдат противоположни, даже несъвместими. Вероятността за 

нереална оценка на опасността от втечняване при използване единствено на обобщени 

критерии е значителна. За подкрепа на това твърдение е направен подробен анализ на 

съпротивителната способност срещу втечняване на водонаситени пясъци, разположени на 

различна дълбочина в девет действителни земни профила. Анализът е проведен с използване 

на следните обобщени критерии: Kuribayashi и Tatsuoka; Ying и Tong ; Китайски норми за 

строителство в земетръсни райони; Yegian и Vitelli; Stokoe, Roesset, Bierschwale и Aouad; 

Dobry, Powel, Yokel и Ladd; Iwasaki, Tatsuoka, Tokida и Yasuda; Yasuda и Tokida; Yasuda и 

Tokida във вариант с LR по  Yokota; Kagawa; Seed, Mori и Chan. Физикомеханичните 

характеристики на пясъците са определени в лабораторни условия и на място. Коефициентът 

на сигурност срещу втечняване (SF) е изчислен по критериите, които дават възможност за 

това. Коефициентът λ е определен като реципрочна стойност на SF. По някои от критериите 

са определени максималните земетръсни ускорения на земната повърхност (amax) в части от 

земното ускорение (g), превишаването на които може да предизвика втечняване. За краткост 

в таблица 1 са показани резултатите за един от земните профили.                                                
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                                                                                                                                             Таблица 1 

КРИТЕРИЙ ВТЕЧНЯВАНЕ (да/не) FS λ amax 

Kuribayashi & Tatsuoka не    

Ying & Tong не    

Китайски противоземетръсни норми да    

Yegian & Vitelli не 1.72 0.58  

Stokoe et al. не    

Dobri et al. не   0.355 

Iwasaki et al. да 0.98 1.02 0.196 

Yasuda & Tokida не 1.36 0.74 0.273 

Yasuda & Tokida (LR по Yokota) да 0.87 1.15 0.173 

Kagawa не 1.27 0.79  

Seed et al. да 0.64 1.56 0.127 

 

От анализа на целия обем информация се налага категоричният извод, че обобщените 

критерии дават резултати в твърде широки граници. Максималните разлики между 

стойностите на коефициентите λ (SF), получени за деветте профила по различните критерии 

варират между 119% и 257%. Резултатите от настоящото изследване и значителният опит, 

натрупан от изследване на редица строителни площадки, дават основание да се предложи λ = 

0.75, респективно коефициент на сигурност срещу втечняване 1.33. 

 
Относно редуциране на максималното сеизмично ускорение с увеличаване на 

дълбочината от земната повърхност (EN 1998-5:2004: 5.2(2)Р “Правила за концептуално 
проектиране”) 

Съгласно EN 1998-5:2004: 5.2(2)Р “Правила за концептуално проектиране”) при 

възприемане на предпоставката, че амплитудата (максималното ускорение) на сеизмичното 

движение намалява в дълбочина на земния профил е необходимо потвърдждение с 

подходящо изследване. Максималната стойност на сеизмичното ускорение на определена 

дълбочина в никакъв случай не трябва да бъде по-ниска от известна част р от  

произведението αS (максималното ускорение на земната повърхност). Еврокод 8 препоръчва 

р=0.65, като не предписва изменение в зависимост от дълбочината от земната повърхност (z). 

Целта на анализа е да се предложи функционална зависимост на р от z, като по този начин се 

отчетат закономерностите в модифицирането на сеизмичните сигнали с приближаване на 

земната повърхност.  

За численото изследване на изменението на максималните ускорениея на сеизмичните 

сигнали в дълбочина са разработени модели на редица реални земни профили. Чрез 

многократно решаване на правата задача на инженерната сеизмология са определени 

максималните ускорения в предварително избрани представителни точки от земния профил. 

Варирана е силата на входното въздействие с цел обхващане на по-широк диапазон на 

реализираните в земната среда ъглови деформации. Изследвани са и земни профили, склонни 

към развитие на тиксотропни процеси – генериране на допълнителен порен натиск в 

пластовете от водонаситени несвързани литоложки разновидности. Разграничени случаите 

на пълно втечняване (допълнителния порен натиск достига размера на началните ефективни 

напрежения) от тези, при който генерирания допълнителния порен натиск е част от 

началните ефективни напрежения. Числените решения са разделени в три групи: първа група 

– за регулярни земни профили (намаляване скоростите на разпространение на сеизмичните 

вълни с приближаване на земната повърхност) без склонност към развитие на тиксотропни 

процеси; втора група – за земни профили със склонност към  развитие на тиксотропни 

процеси без настъпване на пълно втечняване; трета група - за земни профили със склонност 

към  развитие на тиксотропни процеси и реализиране на пълно втечняване. Определени са 

стойностите на редукционните коефициенти р (отношение на максималното ускорение на 



 121 

определена дълбочина към максималното ускорение на земната повърхност). На фиг. 3 а, 3 б 

и 3 в са показани част от резултатие съответно за първа, втора и трета група земни профили.  

 
 

        
       Фиг. 3а    Фиг. 3б      Фиг. 3в 

 
 

Установено е, че при регулярни земни профили без склонност към развитие на 

тиксотропни процеси се наблюдава устойчива тенденция на плавно увеличаване на 

максималното ускорение на сеизмичните сигнали с приближаване на земната повърхност – 

редукционният фактор р расте с намаляване на z до достигане на граничната стойност 1.0. 

При земни профили със склонност към  развитие на тиксотропни процеси без настъпване на 

пълно втечняване изменението на максималното ускорение в повърхностните земни 

пластове е несзначително – редукционният коефициент обикновено е в границите от 1.0 до 

0.9. При земни профили със склонност към  развитие на тиксотропни процеси и настъпване 

на пълно втечняване редукционния коефициент варира в много широки граници (в някои 

случаи значително надвишава стойността 1.0), което прави невъзможно търсенето на обща 

аналитична зависимост. За профили от този тип е необходим подробен анализ.   

На базата на анализите на числени решения, голяма част от които не са дадени тук, е 

приета следната аналитична зависимост за р: за дълбочини от земната повърхност z в 

интервала  от 0 до 10 m,  р = 1- 0.01z, където z е  в метри; за  z > 10,  р = 0.9. Така описаната 

функция на р сравнително добре обхваща случаите на регулярни земни профили без 

склонност към развитие на тиксотропни процеси и земни профили в който е възможно 

генериране на допълнителен порен натиск без опасност от настъпване на пълно втечняване. 

При земни профили със склонност към  развитие на тиксотропни процеси и настъпване на 

пълно втечняване дефинирането на аналитична зависимост е невъзможно, което налага 

провеждането на анализи за всеки конкретен случай.  

 

Заключение 
Основните резултати от описаните в настоящия доклад изследвания са: доказана е 

целесъобразността от въвеждането на коефициенти за усилване на сеизмичното въздействие 

в зависимост от топографските особености; дефинирани са горните граници на 

тангенциалните напрежения за склонност към втечняване (λ = 0.75, респективно коефициент 

на сигурност срещу втечняване 1.33); определена е функционална зависимост между 

редукционния фактор за максималните ускорения (р) и дълбочината от земната повърхност 

(z) (за z в интервала  от 0 до 10 m,  р = 1- 0.01z; за  z > 10,  р = 0.9).  

 


