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Фундиране в слаби почви.

1.Общи положения . 
При оразмеряване на фундаментите по деформации на земната основа се изисква, изчислените

или измерени деформации да не превишават граничните за дадената конструктивна схема
деформации, които от своя страна няма да предизвикат  допълнителни разрезни усилия в
конструкцията. Един от начините за намаляване деформациите на земната основа е да се увеличат
размерите на фундаментите. Това от своя страна води до допълнителни разходи и не всякога е
технически възможно. В случаите, когато проектирането на земната основа по носеща способност
или по деформации не могат да бъдат удовлетворени, се приема че земната основа е изградена от
слаби почви. Следователно, понятието слаби почви не е свързано само със свойствата на тези почви,
но и с вида на съоръженията и чувствителността на конструкцията. 

В зависимост от физичните свойства, към слабите почви могат да бъдат причислени: 
• свързани почви в течна и течно-пластична консистенция и такива с голяма порестост, т.е с

коефициент на порите е>1,1 за глини; е>1,0 за песъчливи глини; е>0,7 за глинести пясъци; 
• рохки пясъци с плътност: е>0,8 за фини; е>0,75 за дребни и е>0,7 за средни и едри пясъци.

При фундиране в слаби почви, освен чрез дълбоко заложени фундаменти (пилоти и кладенци)
се използва и изкуствено заздравяване на земната основа. 

2.Механично заздравяване на почвите.

Този метод за подобряване на свойствата на почвите се постига чрез изкуствено уплътняване.
При уплътняването, вкараната в почвата енергия преодолява триенето и сцеплението между
почвените частици и ги намества по-близо една до друга. По такъв начин се намалява обема на
порите, увеличават се контактите между почвените частици. 

По-малкият обем на порите намалява възможността за промяна на водното съдържание и при
непроменен зърнометричен състав консистентните граници също не се променят, което означава че
консистенцията се подобрява. Подобряването на консистенцията (например при преминаване от
пластична към твърда) се намалява деформируемостта и водопропускливостта на почвата, нараства
якостта на срязване (увеличават се триенето и сцеплението). 

2.1.Повърхностно уплътняване с тежки трамбовки.
Прилага се в случаите, когато пласта слаба почва е с малка дебелина или активната зона на

деформациите не е голяма. Използват се тежки трамбовки с център на тежестта разположен в долната
част (Фиг.1а) и с тегло 1,5 - 4 тона (15-40 kN). С помощта на багер или кран трамбовките се пускат от
височина около 4,0m. Дебелината на уплътняваната зона зависи от броят на ударите (свободни
спускания на трамбовката).  В началото тази зона е незначителна, на с увеличаване броят на ударите
се увеличава (фиг.1б). Трамбоването продължава, до достигането на т.н. “отказ” (достигане на
постоянно понижение от n-тия удар). Обикновено се приемат следните стойности на отказа: a=0,5cm
за песъчливи пови и a=2,0cm за глинести почви. Общото понижение на терена (s) зависи от вида на
трамбовката и свойствата на почвата, но то достига не повече от 20 -30cm. 

Приблизителната  дълбочина на уплътнената зона може да се приеме:

k
dt = ; диаметърът на трамбовката;  к = 0,7 - 0,8.

Уплътняването се извършва при оптимално водно съдържание (Wopt). При естествено водно
съдържание W<Wopt почвата се доовлажнява, като допълнителното количество вода се определя с
израза: 

)( wwQ optdw −=∆ ρ .



При водно съдържание W>Wopt насипаната почва следва да се разкрие и да се остави да
изсъхне или да се смеси с друга по- суха почва.
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За ускоряване процеса на консолидация на водонаситени глинести почви, може да се направи
пясъчна възглавница, а по дълбочина пясъчни пилоти. 

Фиг.3. Почвени и пясъчни пилоти

2.3.Дълбочинно хидровибриране.  
Използва се за уплътняване на пясъци лежащи върху здрави почви. В почвата се забива тръба и

през нея се нагнетява вода до пълно водонасищане. След това на 20-30cm от тръбата се поставя
дълбочинен вибратор, който се пуска в действие. От горе се досипва пясък и се уплътнява с
вибратора на разстояние 50-60cm шахматно. В случая се използва ефектът, че при вибриране рязко се
намалява триенето на несвързаните почви, зърната се наместват и почвата става по-плътна. 

2.4. Виброфлотация
Прилага се за уплътняване на слаби свързани почви и пясъци. Принципна схема на

виброфлотация е показана на фигура 5. Вибраторът се вкарва в почвата промиване с вода (1).
Посредством комбинация от вибриране и вода под налягане почвата временно се втечнява, при което
вибраторът потъва от действието собственото си тегло (2). При достигане до проектната кота
флотацията на водата се преустановява. Чрез вибрирането в затворено пространство, се намаляват
празнините между почвените частици. Едновременно с това около вибратора се образува отвор,
който се запълва с зърнест материал (3). Накрая вибраторът бавно, на няколко етапа се изважда, при
което се образува уплътнена зона с диаметър 2.0 – 4.0 m. 

2.5. Виброуплътняване 
Прилага се за уплътняване на почви, при които има разуплътняване и намаляване на носещата

способност на земната основа. Специално оборудван вибратор се спуска до желаната дълбочина. Той
размества и уплътнява почвата. Сондата е снабдена с маркучи, запълнени със зърнест материал.
Първо, вибраторът се спуска до проектната дълбочина (Фиг. 6-1). След това последният се повдига и
от неговият връх се изсипва зърнестия материал (Фиг.6-2). По нататък вибраторът се спуска отново и
уплътнява насипаният материал (Фиг.6-3). 

Фиг.4. Схема на дълбочинно
хидровибриране
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Фиг. 5.Етапи на виброфлотация
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2.5. Изграждане на вертикални дренаци
При изграждане на съоръжения в морски територии или строителство на пътища в крайбрежни

райони често се налага изграждане на насипи с на ниво по-високо от това на водния басейн. Тези
насипи обикновено се изграждат върху слаби неуплътнени почвени пластове с голяма дебелина. При
бързо изграждане на такива насипи е възможно разрушаване на земната основа, а така значителни
неравномерни слягания. Големината на сляганията зависи от вида на почвите, водното съдържание и
големината на натоварването. Времето за достигане на стабилизираното слягане може да продължи с
години. Това естествено ще оскъпи строителството. За ускоряване процеса на консолидация се
изграждат дренажи в правоъгълна или триъгълна мрежа на разстояние 1 – 2.5m. Дренажният пласт е
от едрозърнести почви и осигурява вертикална филтрация. За хоризонтална филтрация се поставят
вертикални дренажи (фиг.7). 

Фиг.7. Изграждане на вертикални дренажи

3.Химично, физично и физико-химично заздравяване 

В случая, чрез вкарване в почвата на различни химични реагенти (свързващи вещества),
топлинна енергия, електрически ток и други се променя състава на почвата, увеличава се плътността,
якостта и водоустойчивостта, намалява се водопропускливостта и пропадъчността на заздравената
почва. 

3.1.Силикатизация. 
Това е химично заздравяване. Използват се два метода: едноразтворна и двуразтворна

силикатизация:
• При двуразтворната силикатизация последователно в почвата се вкарват (нагнетяват) водно

стъкло (натриев силикат Na2nSiО2) и калциев хлорит (CaCl2). При химичната реакция се получава
силициева киселина (каменовидна маса). Използва се за заздравяване на пясъци.  

• При едноразтворната силикатизация в почвата се инжектира само водно стъкло, а ролята на
другия разтвор изпълняват солите, които се съдържат в почвата. Подходящ е за заздравяване на



льосови почви. Чрез този метод през 1966г. у нас са заздравени основите на църквата “Света
Тройца” в Свищов. 

3.2.Циментация. 
В почвата се нагнетява циментово мляко (суспензия от вода и цимент) или циментов разтвор

(вода, цимент и пясък) при почви с голям обем на порите. Този метод е подходящ за заздравяване на
едри пясъци, чакъли и напукани скали (например в основите на язовирни стени) и други. 

3.3.Битумизация.
Използват се свойствата на битума, че в контакт с хладка вода или почва, се слива с почвата и

не се размива. Използва се за уплътняване на едри пясъци, чакъли и напукани скали. 

3.4.Глинизация. 
В почвата се нагнетява глинен разтвор. Това е най-евтин начин за намаляване

водопропускливостта на всякакъв вид чакъли, пясъци, напукани скали и льосови почви. 

3.5. Инжекционни технологии – “Jet Grouting” 
Тази технология е свързана с инжектиране в почвата на различни вещества, които заздравяват

почвите. Най-широко разпространение има технологията “Soilcrete Jet Grouting” (soil – почва +
concrete – бетон). Една оценка за приложимостта на отделните инжекционни технологии е дадена от
немската фирма “Keller”, която има филиали в много страни в Европа и Африка е дадена на фиг.8. 

Фиг. 8.
6

Технологията “Jet Grouting” се изпълнява по следната схема: 
1. В долния край на сондата е монтирана дюза която се спуска до проектната кота. 
2. Нагнетяването на разтвора (със зърнеста текстура) започва със силна струя от долния край

на съответния елемент. Излишната вода от съответната смес (почва и цимент) се изхвърля
на повърхността през пръстеновидно пространство между сондажният прът и стените на
сондажа. По време на инжектирането се контролират съответните параметри. 

3. За всички варианти на технологията “Soilcrete” инжектирането е съпроводено с ерозия на
почвата. Турбулентното движение предизвикано от уредите за инжектиране, следствие
неравномерното смесване води до образуването утайка в почвата в третираната зона.
Докато разтворът в изгражданият елемент а се утаи, хидростатичното налягане в сондажа се
поддържа чрез добавяне на нов разтвор (фиг.9). 
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4. Елементът “Soilcrete” може да бъде изграждан на ново място или между изградени вече
елементи, в зависимост от вида на конструкцията (Фиг.9). 

Фиг.9

3.5.Електроосмоза. 
Това е електро-химично заздравяване. В почвата се пуска прав ток. Използва се ефекта, че

глинестите частици имат водни обвивки, които съдържат соли и са електролити. При електро-осмозата тези
обвивки стават по-тънки. По такъв начин се изсушават водонаситени прахови пясъци и глини. Водата
се придвижва към катода и се водочерпи, а глинестите частици движейки се към анода уплътняват
почвата в този участък. 

По такъв начин се ускорява консолидацията на водонаситени глинести почви, създават се
условия за коаголация на глините. 

Следва да се има предвид, че този процес е обратим и за
неговото стабилизиране почвата могат да се нагнетяват
разтвори (например калциев хлорид), като се получава
електро-химично заздравяване. 

3.6.Термично заздравяване.
Използва се свойството на свързаната почва при

изпичане да се превръща в материал със значителна якост
(керамични изделия). В почвата се вкарва топлинна енергия чрез тръби с горещ въздух (6000-8000).
Методът е подходящ за свързани почви - особено за льос.  
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4.Заменяне на част от земната основа. 

Част от слабата земна основа се заменя с друга почва, изкуствено създаден пласт с по-добри
механически свойства. 

4.1.Почвена подложка.
Заменящият пласт има предназначението да създаде възможност за по-плитко фундиране,

когато фундирането с дълбоко заложени фундаменти е неикономично. В зависимост от свойствата на
заменящия пласт и здравата земна основа се определя ширината на по-здравата почвена подложка.

Фиг.11. Почвена подложка.

В зависимост от съотношението на
деформационните модули на почвената подложка (Ео1) и на здравата почва (Ео2) се определя
разпределението на земната реакция и ширината на почвената подложка (Вп). Предаването на товара
под ъгъл ϕ0 (спрямо ширината на фундамента В) зависи от свойствата на почвата. ϕ0 е по-голям при
по-здрава подложка и по-слаб пласт под нея.

При:  Ео1≈Ео2 ; ϕ0≈450 ; Вп= В+2hп;
Ео1<Ео2 ; ϕ0≈300÷350; Вп= В+2hпtgϕ0;
Ео1>Ео2 ; ϕ0≈00; Вп≈ В;

4.2. Пясъчна възглавница.
Заменящият пласт играе роля на разпределителна възглавница, чрез която се намалява

натоварването върху слабата почва. 

Фиг.12.
Пясъчна възглавница



9

Пясъчните възглавници изпълняват ролята на своеобразни “еластични” фундаменти. Поради
своята огъваемост те трансформират седловидното натоварване в контактната плоскост в
камбановидно на повърхността на слабите пластове, разпределяйки го на значително по-голяма площ.
За да е изпълнено това условие е необходимо дебелината на възглавницата да бъде hв≥0,2B. 

Фиг.13. Хидравлично действие на пясъчната възглавница

Поради по-малката деформируемост, пясъчната възглавница разпределя напреженията на
много по-голяма площ отколкото при еднородната почва. Съгласно теорията на линейно-
деформираното полупространство, разпределителният ъгъл ϕ0=900, докато при пясъците той е�0

≠900. 
Дебелината на пясъчната възглавница се определя от условието pz,max≤Rп. (Rп - изчислителното

натоварване на почвата под възглавницата).
Поради камбановидния характер на диаграмата на контактните напрежения върху пласта под

пясъчната възглавница, пластичните зони се образуват около оста на фундамента и почвата не може
да бъде изтласкана в страни както при коравите фундаменти. 

При водонаситените почви пясъчната възглавница има благоприятно хидравлично действие
като съкращава пътя на филтрацията  и времето за консолидация.

Пясъчната възглавница намалява неблагоприятното действие на хидродинамичния натиск
върху почвените частици и препятства тяхното изнасяне. Тя играе роля на обратен филтър и не
допуска суфозия. По такъв начин се подобрява структурата на слабите почви (особено на
водонаситените). 

5.Фундиране в льосови почви.

5.1.Особености на физико-механичните свойства при структурно неустойчивите
пропадъчни почви.
При голямото разнообразие от почви, с които се среща строителят, особени затруднения

предизвикват структурно-неустойчивите пропадъчни почви. При тях следствие някои допълнителни
въздействия рязко се нарушава структурата, намаляват се якостните характеристики, увеличават се
сляганията и се намалява носещата способност. Тези почви в естествени условия са недоуплътнени.
За нашата страна това са льосовите почви, които заемат значителна част от строителната територия в
Северна България. 

Основно строително свойство на льосовите почви е наличието на макропори, които в
натоварено състояние и при насищане с водно съдържание над естественото, рязко променят своята
плътност. При това се получават значителни и неравномерни слягания на сградите и съоръженията.
Това основно строително свойство се нарича пропадане. Пропадъчността на льосовите почви се
дължи на тяхната недоуплътненост. 

Пропадането е процес на доуплътняване във водна среда. 
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При льосовите почви преобладава типичната прахова фракция - те са от еоличен произход.
Праховата фракция е 50-70%, а глинестата 10-20%. 

 Льосовите почви имат клетъчна макроструктура, която обуславя високата им порьозност.
Освен това льосът притежава макропори, които се виждат с просто око.

При навлажняване, водата разрушава циментационните и водноколоидните връзки между
отделните зърна и при наличие на товар, клетъчната структура преминава в зърнеста, при което
льосът се уплътнява. 

Обемът на порите за льоса е над 45% при пропадъчните и под 40% за непропадъчните. 
Компресионните. свойства на льоса се характеризират с това, че при по-голямо водно

съдържание, при един и същи товар, деформациите са по-големи. 

Фиг.14.Схеми за определяне пропадъчноста на льосовите почви

5.2.Характеристика на пропадането.
Льосовите почви по начало са се образували при сух климат. Пропадането, както бе отбелязано,

става за сметка на макропорите. В допирните точки между частиците се явяват тангенциални
напрежения, които се стремят да преместят една частица спрямо друга. На тангенциалните
напрежения се противопоставя сцеплението в малко влажно или сухо състояние. При намокряне
сцеплението и триенето рязко намаляват и макроструктурата рухва.

Количествената оценка на пропадъчността става по две схеми: с една крива на слягане (схема а)
и с две криви на слягане (схема б), показани на фиг.14.

Определянето на пропадъчността по схема а се извършва на базата на компресионен опит с
една крива. До определено натоварване р, опитът се провежда при естествено водно съдържание.
След това, при същото натоварване почвеният образец се воднасища. Обемът на макропорите ще се
определи с израза: 

h
hh

n pp
mp

'−
= ; или '

ppmp ssn −= ; 

hp - височината на почвения образец в компресионната касетка при натоварване р, преди
намокряне; 

'
ph - височината на същия образец след намокряне при натоварване р;

h - първоначалната височина на образеца; 



Методът с две криви (схема б) изисква компресионният опит да се проведе с два образци, които
следва да имат еднаква начална плътност. Както е видно от горната формула, обемът на макропорите
е абсолютната вертикална деформация дължаща се само на намокрянето. Следователно обемът на
макропорите е идентичен с разликата в относителната деформация преди и след намокрянето, т.е.

'
ppmp ssn −= .

Съществува и съкратен метод за определяне обема на макропорите разработен от
проф.Г.Стефанов. Ненарушен образец се изпитва при товар q (например  0,3 МPа), по първа схема,
при което се получава обема на макропорите nmq . 

За произволен товар р, обема на макропорите се изчислява с формулата

nmp=λpq .nmp 

Коефициентът λpq може да се отчете от графики в зависимост от товара q (товарът при който се
намокря пробата) и от геоложкия товар pγ (теглото на почвата над пласта от който е взета
изследваната проба.

В зависимост от големината на обема на макропорите при натоварване q=0,3МPа, льосовите
почви се класифицират по следните критерии:

• непропадъчни                 nm3  ≤ 0;
• слабо пропадъчни         0≤ nm3<0,02;
• средно пропадъчни    0,02≤ nm3≤0,07;
• силно пропадъчни       nm3>0,07. 

Фиг

За
на ма

на ге
стойн
ще бъ

съотв
стойн
11

.15. Схеми за изчисляване пропадането на
льосова основа.

 определяне пропадането в естествени условия се използуват лабораторните резултати за обема
кропорите - кривата nmр=f(p) (фиг.15).

При известна графика nmр=f(p) и дебелина на пласта пропадъчен льос hi се определя големината
оложкия товар за средата на пласта σγ '  (Фиг.12). Тогава за натоварване p=σγ се отчита
остта на обема на макропорите nmp. Пропадането от действието на собственото тегло на почвата
де

∆hпр=hi.nmp .

При наличие на допълнително натоварване от фундаменти или други съоръжения, за
етната дълбочина се определя напрежението σz . Тогава за натоварване p=σγ +σz се отчита
остта на  и се изчислява пропадането ∆hпр.  
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При земна основа с няколко пласта почви с различни характеристики на пропадъчността
общото пропадане ще бъде сума от пропаданията на всичките пластове (n - броя).  

∑=∆
n

iimpnp hnh
1

, . 

С цел предпазване на конструкциите от вредните последици от пропадането на льосовите почви
се препоръчват следните строителни мерки:

водозащитни мерки: 
• да се намали до минимум притока на атмосферни и други води до льосовата земна основа.

Направата на строителния генерален план на строителната площадка трябва да осигури
ненарушаване (дори улесняване) на естествения отток на водите; 

• сгради с мокър технологичен процес трябва да се разполагат така, че да не влияят на съседните
съоръжения;

• най-отговорните съоръжения по възможност да се разполагат в районите с най-тънки льосови
пластове;

• планировката да осигури естествен отток на атмосферните води, района на строителната
площадка да се огради с водозащитни канавки.

Конструктивни мерки: това е главно изкуствено заздравяване на земната основа като:
• повърхностно уплътняване;
• термична обработка;
• силикатизация;
• предварително намокряне (с цел уплътняване).

При строителство в райони с льосови почви специални мерки са необходими при проектиране
на водопроводните и канализационните мрежи:
• тръбопроводите (гравитационни и напорни) вътре в помещенията като правило се полагат над

нивото на подземния етаж. При условие, че се налага прекарване на тръбопроводи под пода на
мазетата те трябва да се полагат във водонепропускливи канали с наклон отвеждащ водите в
аварийни контролни кладенци.

• проектирането на водопроводните, канализационните и топлофикационни канали трябва да се
извършва с осигуряване на възможност за пълно отстраняване на намокряния и утечки на водата.
Целесъобразно е да се проектират устройства за автоматично контролиране на напора в процеса
на експлоатацията, с цел своевременно отстраняване на повредите.

6.Фундиране в заторфени, тинести и насипни почви.

6.1.Фундиране в заторфени почви. 
Заторфените почви (или торфът) се отнасят към категорията особени почви, които имат

специфични свойства като:

• голяма порьозност и пълно водонасищане;
• наличие на органични примеси, които се разлагат във времето;
• голяма деформируемост;
• изменение на сляганията във времето;
• променливост и анизотропност на якостните, деформационните и филтрационните

характеристики при действието на товари; 

Земната основа изградена от заторфени почви може да бъде еднородна и нееднородна (с най-
разнообразно разположение на торфените пластове на почвения масив) (фиг.16).
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Фиг.16. Типове земна основа от торфени почви

В зависимост от съдържанието на органичните примеси, изразени с отношението q (отношение
на теглото на органичните примеси в почвен образец изсушен при температура 1050 към неговото
общо тегло) земната основа се класифицира като:

слабо заторфени   0,10< q ≤0,25; 
средно заторфени 0,25< q ≤0,40;
силно заторфени   0,40< q ≤0,60;
торф   q >0,60.

Компресионните и якостните свойства на торфа и заторфените почви се изследват чрез
стандартен компресионен апарат, като почвения образец се натоварва на малки стъпала (до 20kPa) и
максимално натоварване до 100кРа. 

Проектирането на фундаментите разположени върху земна основа от заторфени почви се
извършва заторфени почви се извършва по гранични състояния (на деформации и обща устойчивост)
като се отчита нестабилизираното (изменящо се във времето) напрегнато състояние на почвата. 

Големината на порния натиск и изменението на деформациите във времето (степента на
консолидация) се допуска да се определят по едномерната задача на филтрационната консолидация.
(виж лекцията “консолидация”).

Условното изчислително натоварване на заторфените почви е от 40 до 250кРа в зависимост от
вида на почвата и наличието на органичните примеси. Модулът на обща деформация е от 800 до
5100кРа. 

Ако изчисленията по деформации или носеща способност се окажат недопустими за
проектираните сгради и съоръжения, то следва в проекта да се предвидят:
• мерки за намаляване възможностите за деформации на земната основа;
• преминаване (пълно или частично) през пласта заторфена почва с фундаментите, включително и с

пилотни фундаменти;
• при тънки торфени пластове, премахване на същите и направа на почвени, баластрени или

пясъчни възглавници;  
• предварително уплътняване на торфените пластове чрез пясъчен намив.

6.2.Фундиране в тинести почви. 
Тинестите почви се характеризират със следните особености:

• голяма деформируемост;
• бавно протичане на деформациите във времето;
• променливост и анизотропия ма якостните и деформационните характеристики;
• проява на тиксотропни свойства, т.е. необходимост от отчитане на реологичните свойства;
• тиксотропията предизвиква временно размекване на тинята при динамични въздействия. 
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При тинеста земна основа, явяваща се дъно на водоем е необходимо направата на пясъчен
намив осигуряващ предварително натоварване от теглото на пясъка, а след изграждане на
съоръжението свободна филтрация на водата в процеса на уплътняването. Дебелината на пясъчния
намив се определя от условието за осигуряване носещата способност на земната основа, включваща и
дебелината на пясъчния пласт.

Съкращаването на времето за предварително уплътняване може да се постигне с направата на
дренажни пясъчни или картонени пилоти; замяна на тинестата почва с по-здрава почва; каменна
заскалявка и други

Модулът на обща деформация на тинестите почви е значително по-малък от този на другите
почви (от 800кРа за глини при коефициент на порите 2,00 до 5100 - за глинести пясъци с
коефициент на порите 0,8). Дълбочината на активната зона на деформациите се приема при условие
σz≤ 0,1σγ. 

6.3 Варо-циментови пилоти
Варо-циментовите пилоти се използват за стабилизиране на пътни и железопътни насипи.

В почвата се инжектира суха смес от цимент и негасена вар. Методът е подходящ за заздравяване на
земна основа изградена от глини и органични почви с водно съдържание най-малко 20%. 

За изграждането на варо-циментовите пилоти се използва сондажна техника със специален
смесител. Сместа се формира автоматично, чрез компютърна обработка съответните дози.  

Последователност при изпълнение (фиг.17).
1. Смесителят се сондира до определена дълбочина. 
2. Измерената смес от вар и цимент е поставена в сондажната тръба и смесителя. Пилотите се

изливат чрез едновременна ротация на смесителя и водочерпене на подземните води. Варо-
циментовите пилоти обикновено опират в твърда скала. 
Размерите на пилотите са променливи размери и варира от 500 до 1000 mm при

максимална дължина - 20m.

Фиг.17. Изпълнение на варо-циментови пилоти

6.4.Фундиране в насипни почви.
Както и другите особени почви, насипните почви се характеризират със следните особености:

• нееднороден състав;
• неравномерно слягане;
• самоуплътняване от действието на собственото тегло;
• изменение на геоложките условия (намокряне и разлагане на органичните примеси);
• възможно набъбване при насипи от набъбващи глинести почви.
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Самоуплътняването на насипните почви от действието на собственото тегло може да се
приеме, че е приключило за следните приблизителни срокове:
1. Послойно изградени, при недостатъчно уплътняване, насипи - 0,5÷2 години за насипи от

песъчливи почви и 2÷5 години за насипи от глинести почви; 
2. Насипи на депо от производствени отпадъци и почви:
• песъчливи почви 2÷5 години;
• глинести почви 10÷15 години; 
• шлаки и формовъчна глина 2÷5 години;
• пепели 5÷10 години.
3. Сметища от песъчливи почви 5÷10 години а от глинести почви 10÷30 години.

Проектирането на земната основа от насипни почви се извършва по гранични състояния.
Допълнителното слягане от разлагане на органичните примеси при непълно водонасищане

може да се изчисли с израза

hqs
s

d

ρ
ρ

η
.

= ; 

където: 
η= 0,4 - коефициент отчитащ разлагането на органичните примеси както в порите, така и в
контактите между частиците;
q - съдържанието на органичните примеси (важи за q=3-10%);
h - дебелината на насипния пласт.

При проектиране на земната основа от насипни почви може да се предвиди:
• използване на насипа като естествена земна основа;
• прилагане на допълнителни мерки за намаляване слегваемостта на насипите;
• увеличаване дълбочината на фундиране, включително и пилотни фундаменти.

За естествена основа се препоръчва да се използват слягащи се насипи както следва:
• планомерно изградени насипи с достатъчно уплътняване;
• насипи на депо и строителни отпадъци, които съдържат едри пясъци, чакълести почви и

гранулирани шлаки.

За леки сгради с натоварвания до 400kN (при единични фундаменти) и до 80 kN/m (при ивични
фундаменти) могат да се използват всички видове планомерно изградени насипи и насипи на депо и
строителни отпадъци. В другите случаи се допускат само временни сгради с трайност до 15 години.
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