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Резюме: Еврокод 7 - новият европейски стандарт за геотехническо проектиране 

трябва да бъде въведен в България през 2010г. Тази статия представя определянето на 
носещата способност на почвата според Еврокод 7. Направено е сравнение между 
Българските норми и Евронормите. Носещата способност на земната основа се определя 
за два типа почвени условия  дренирани и недренирани. Националното ни приложение към 
Еврокод 7 – трябва да се изясни и допълни с оглед улесняване на геотехническото 
проектиране в нашата страна. 

 
І. Увод. 
Еврокод 7: „Геотехническо проектиране” се състои от две части: 
Част 1 - „Основни правила” и част 2- „Изследване и изпитване на земната основа”. 

Към част първа има „Национално приложение” – БДС EN 1997-1 / NA. 
Еврокод 7 – Геотехническо проектиране, Част 1 отговаря на европейските норми EN-

1997-1, издадени на три официални езика - немски, френски и английски. Всички 
противоречащи на този документ национални стандарти трябва да бъдат отменени до м. март 
2010 г. У нас поради недостатъчна готовност на специалистите е отложено временно 
задължителното въвеждане на новите стандарти.  

По Еврокод 7 -1 приложение А [1] е необходимо да се изследва носещата способност 
на земната основа в дренирано и недренирано състояние. Прави се сравнение между 
получената носещата способност по едното и другото състояние. При изчисляването на 
носещата способност на земната основа се ползват формули предложени от различни учени 
(Терцаги, Березанцев, Бринч- Хансен), но всички те имат своите недостатъци. Не се отчитат 
всички възможни форми на фундаментите, ниво на почвени води, земетръс и други. Това 
предлага възможност за доусъвършенстване на метода и формулировката. В Еврокод 7 [2] е 
предложена формула,  която има доста различия от подобната в Българските норми[1]. 

 
ІІ.  Еврокод 7 и Еврокод 0 – основни положения. 
В Еврокод 7-1 се работи по метода на граничните състояния с различни частни 

коефициенти за приетите пет типа гранични състояния – EQU, STR, GEO, HYD и UPL. 
Различни са коефициентите и в трите  изчислителни методи заложени в Еврокод 7. Трябва да 
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се вземат впредвид всички възможни гранични състояния за отделната земна основа, така 
също и на разрушения на съседни конструкции от премествания в земната основа. 
В Националното приложение БДС EN 1990:2003/NA:2008 [6]  точка NA.2.5 е записано, че 
изчисляването на конструктивни елементи (фундаменти, пилоти, стени в сутер ени и 
др.)(STR), включващо и геотехничиски въздействия и носимоспособността на земната 
основа (GEO) се провежда, като се използва подход 2, допълнен от EN 1997. В същата точка 
са дадени коефициентите за определяне на изчислителни стойности на 
въздействия(STR/GEO) (Група В).  В този подход се прилагат изчислителни стойности за 
геотехническите въздействия, както и за други въздействия върху или от конструкцията от 
таблица NA.А.1.2 (B). Подходите се различават по начините на въвеждане на частните 
коефициенти на въздействията. Стойностите на частните коефициенти са дадени в 
националното приложение БДС EN 1997-1:2004/NA:2007 [3]. Дали този подход ще бъде 
използван в Еврокод 7, предстои да бъде решено. В Еврокод 7 са въведени три геотехнически 
категории -1,2 и 3. Първата за съоръжения  и почви с минимален риск от гранични 
премествания и разрушения. Втората категория - обикновени типове конструкции и 
фундаменти. Към геотехническа категория 3 се отнасят  най – високо рискови обекти,  
условия на фундиране и фундаментни конструкции , непопадщи в категории 1 и 2. 
Изчислителните стойности на въздействия по (STR/GEO) по таблица NA.А.1.2 (B) на БДС 
EN 1990:2003/NA:2008 [6] се получават от характерестичните при умножаване с 
коефициенти γF , както следва: 

за неблагоприятни постоянни въздействия 1,35 Gki sup ; 
благоприятни постоянни въздействия 1,0 Gki inf; 
преобладаващи променливи въздействия 1,5 Qki; 
съпътстващи променливи въздействия (Други) 1,5y0i Q ki . 

Според  БДС EN 1990:2002 т. 3.5. (1)Р  изчисляването по гранични състояния, трябва да се 
базира върху изпитването на модели на конструкцията и на натоварванията, които 
подхождат на съответните гранични състояния. 
Проверки трябва да се извършват за всички възможни изчислителни ситуации и случаи на 
натоварване,  като изискването по т. 3.5. (1)Р се постига с описания в раздел 6 метод на 
частните коефициенти. 
 

ІІІ. Носеща способност на земната основа по Еврокод  7. 
За носещата способност на земната основа все още нямаме национално приложение 

засега се ползва общото приложение “D”. 
1. Носеща способност на земната основа  при недренирани условия. 

Според  Еврокод  7 – 1 - приложение “D” БДС EN 1997-1 : 2005 [1], отнасящо се за всички 
страни на Европейския съюз - носещата способност на земната основа при недренирани 
условия по т. D.3 е:  

(1) 

Разликата между тази формула и Българските норми  е добавянето на коефициента bc за 
наклона на основната плоскост на фундамента спрямо хоризонта под ъгъл a, като  

(2) 

Никъде в нормите не е споменато за дименсиите на  ъгъла a, но би трябвало да бъде в 
радиани. 
Коефициентът за наклона на натоварването, причинен от хоризонтален товар Н също има 
друго изражение, различно от това по сега действащите български норми: 
 
(3)  
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(4)   Н<=A’.cu      
- cu  e недренираната якост на почвата, получена в условията на недренирано, 
неконсолидирано изпитване в триаксиален апарат или при бързо срязване с плоскостен 
апарат. То съвпада с условията за бързо натоварване на водонаситени почви при невъзможно 
дрениране на водата. Отнася се, преди всичко за глинести и други почви с нисък коефициент 
на филтрация, при които поради много бързи срокове на строителството и слабата им 
водопропускливост, водата няма време да напусне порите на почвата. В случая другата 
якостна характеристика на почвите fu е приблизително равна на 0. Недренираната якост на 
почвата  може да се получи и при изпитване на почвата на място с крилчатка споед 3.3.10.3 
(2) на [1] и според [4]. 
 

2. Носещата способност на земната основа  при дренирани условия. 
При дренирани условия носещата способност на земната основа по т.D.3 на [1] е:  

 
(5) 
 
Първото събираемо в (5) отчита влиянието на ефективната стойност на кохезията върху 
носещата способност на почвата, второто - на ефективния геоложки и полезен товар на 
почвата откъм страната на изтласкване  до нивото на основната фуга. Третото събираемо 
отчита  влиянието на обемното тегло на почвата под основната фуга. В израза за „R“ 
символът γ’ представлява изчислителното ефективно обемно тегло на почвата под котата на 
фундиране . 

• Коефициентите на носимоспособност са: 
 
(6) 
 
(7) 
 
(8) 

 
където                  е стойността на ъгъла на повърхностно триене почва – конструкция. 

Коефициентите за носеща способност - Nq, Nс, Nγ по Еврокод 7 са подобни на тези от 
нашите норми. Формулите за коефициентите  Nq , Nс са подобни, а Nγ е завишен два пъти в 
сравнение с този по Българските норми това не е в полза на сигурността поради завишаване 
на носещата способност на земната основа. Нека отбележим, че при всички коефициенти, 
участващи в носещата способност на земната основа са използвани f’ и  с’, където  с’  е  
кохезията, определена с ефективни напрежения, а f’ е ъгълът на вътрешно триене, получен от 
ефективните напрежения. Тези ефективни якостни характеристики на почвите са получени с 
триаксиален апарат при консолидирано - дренирано изпитване и бавно срязване след 
консолидиране при плоскостен апарат. Какво представляват f’ и с’, това са изчислителни 
стойности,  но би трябвало в съвместимост с всички други Евронорми да получат индекси 
“d”- това са изчислителните стойности според Еврокод 7 и означенията в него. Добре е това 
да бъде отбелязано в националното ни приложение БДС EN 1997-1 : 2005 . 

• Наклонът на основната плоскост на фундамента се отчита с коефициентите: 

(9) 

(10) 
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Досега в Българските норми [2] не се вземаше в предвид наклонът на основната плоскост на 
фундамента. 

• За формата на фундамента се използват коефициенти sc, sq и sγ в зависимост от това, 
дали той е правоъгълен, квадратен или кръгъл. За квадратни и кръгли фундаменти 
съответните коефициенти са еднакви.  

В копието на електронен носител  на Еврокод 7 - БДС EN 1997-1:2005 [1] стр. 153 е 
направена печатна грешка. Би трябвало sγ = 0.7 да бъде записано за квадратна или кръгла 
форма, а не да се квалифицира като коефициент  sc , което не е вярно. 
В приложението  никъде не е споменато за носещата способност на ивичните фундаменти. 
Каква ще бъде тяхната носеща способност? За ивичен фундамент коефициентите, отчитащи 
формата на основната плоскост по Българските норми се вземат sc = sq = sγ = 1 при размери 
B/L > 10.  

•  Отчита се влиянието на наклона на натоварването причинен от  хоризонтална сила Н 
с коефициентите: 

 
(11) 
 

по нашите норми [2]: 

(12) 

 

(13) 
 

по нашите норми [2]: 

(14) 

 

(15) 

по нашите норми [2]:  

(16) 

Както е видно от  горните формули има промяна във самите тях и в степенният показател 
който в [2] е 3, а по  Еврокод: 7 се изчислява като: 

(17) 

когато Н действа по направление на В’; и 

(18) 

когато Н действа по направление на L’. 

В случаите, когато хоризонталната компонента на натоварването Н образува  ъгъл Ѳ с 
посоката на L’, показателят m може да се изчисли по формулата:  
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(19) 

По подобен начин се отчитат и ексцентрицитетите на резултантата спрямо центъра на 
основната плоскост еL и eb. Товарът q’ се противопоставя на разрушението. Това е 
геоложкият товар над нивото на основната плоскост. При наличие на момент в едната посока 
се получава едностранно изтласкване на почвите под фундамента, който е по - често 
срещаният случай на разрушение [Фиг.1]. Ако почвите са доста слаби и фундирането е на по-
голяма дълбочина, изтласкване на почви към повърхността може да не се наблюдава, имаме 
само пропадане на фундамента, а сляганията могат да достигнат доста големи стойности. 
Под действие на ексцентричното натоварване част от основната плоскост на фундамента се 
„отлепва” и неработещата част се изключва с въведените ефективни размери на основната 
плоскост – L’ и B’ и ефективна площ  А’=L’.B’. Ако гледаме само приложението, то никъде не е 
записано как точно се определят стойностите на еL и eb, дали се ползват изчислителните 
стойности на моментите и вертикалната компонента на резултантата или характеристичните 
[7]. Логично е да бъдът изчислителните. 

Колко процента е сигурността, която се залага между общото натоварване върху 
основната плоскост спрямо носещата способност на земната основа? По Българските норми 
[2] сигурността е в рамките от 10 до 30 %. По Еврокод 7 [1] в зависимост от изчислителния 
метод и комбинацията частният коефициент за носимоспособност на земната основа γR е или 
1 или 1,40.  Кой изчислителен метод ще използваме ще бъде избрано допълнително. 
Задаваме си и въпроса, до какви дълбочини се прилага тази формула?  Или по-точно какво е 
отношението между ширината на фундамента В и дълбочината на фундиране t, при които се 
прилага тази проверка? 

В приложение „Е” на [1] за предварителна оценка носимоспособността на земната 
основа  при почви могат да се използват резултати от полеви изпитвания с пресиометър.  

              
Фиг. 1. Схема за определяне на носещата способност на земната основа 

 

Изводи: 
Необходимо е в Националното ни приложение да има пълно съответствие  на 
означенията, използвани за изчислителни и нормативни характеристики на сили, 
въздействия  коефициенти и размери.  

.sincos 22 θθθ bL mmmm +==
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В Българските норми [2] формулите за носещата способност на земната основа са 
подобни на тези в Еврокод 7 със съответните различия описани в статията. 
 Има завишение на коефициентите на сигурност при полезни и постоянни 
натоварвания. В Еврокод  7 има въведени много частни коефициенти за различните 
гранични състояния и изчислителни ситуации, които не са като тези в Българските 
норми. 
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