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В Ъ В Е Д Е Н И Е 
 
През месец януари 2019 год. бе проведено инженерно-геоложко проучване на 

площадка в поземлен имот 56784.522.847, ул. Костаки Пеев № 21, гр. Пловдив. На 
нея е предвидено изграждане на нова асансьорна шахта, която ще бъде изградена от 
външната страна на северната фасада на съществуващата сграда. 

Целта на инженерно-геоложкото проучване бе изясняване на инженерно-
геоложките и хидрогеоложки условия на терена, върху който ще се осъществи 
новопроектирано строителство. Поради тази причина на проучвателната площадка се 
проведе следния обем проектно-проучвателни и камерални работи: 

• Предварителен оглед на проучваната площадка; 
• Инженерно-геоложка и хидрогеоложка рекогносцировка (обследване) на  

района на площадката; 
• Събиране, обработка и анализ на климатични, геоложки, геоморфоложки, 

хидроложки, хидрогеоложки и инженерно-геоложки данни за проучвания район; 
• Прокарване на проучвателнa изработкa (сондаж) за изясняване на 

литоложкия строеж, за допълване сведенията за земната основа и изясняване 
дълбочината на подземните води, пряко касаещи проектираното строителство; 

• Полеви изследвания („in situ”) по метода „Стандартен пенетрационен тест 
(SPT) в проучвателния сондажи; 

• Вземане на земни проби за лабораторни изследвания; 
• Анализ на резултатите от лабораторните изследвания; 
• Оценка на хидрогеоложките и инженерно-геоложки условия на площадката. 
Получените резултати от полевите и лабораторни изследвания са анализирани 

и обобщени в настоящия доклад, като са дадени съответните препоръки и 
заключения, касаещи земната основа. 

Инженерно-геоложкото проучване се извърши от специалисти на 
„Водоканалгеотех” с ръководител инж. Ст. Галитов. 

За целта на инженерно-геоложкото проучване, на площадката (Приложение 
№1 и №2), с помощта на сондажна апаратура УГБ-1ВС, бе прокаран проучвателен 
сондаж с дълбочина 6,0 m. Паралелно с прокарването му, в него бяха проведени 
3 бр. динамични пенетрационни изпитвания тип „SPT”, съобразени с изискванията на 
Еврокод 7 и БДС EN 1997-2:2007. Получените физични, деформационни и якостни 
параметри, след обработката на данните от пенетрациите, са представени в геолого-
литоложката колонка на проучвателен сондаж № 2 /Приложение № 3/, както и към 
добавените към доклада текстови приложения. 

Местоположението и дълбочината на проучвателната изработка бяха избрани 
в зависимост от предоставеното ни техническо задание, възможността за сондиране, 
както и от изискванията за гъстота и дълбочина на изработките в райони със 
сеизмична интензивност IX по скалата на МКШ-64, по макросеизмичното райониране 
на Република България. 

Местоположението на проучвателната изработка е посочено на приложената 
ситуация в М 1:250 /Приложение № 2/. 

При проведеното проучване са взети 4 броя земни проби за определяне на 
физико-механичните показатели на строителните почви, от които 3 бр. ненарушени и 
1 бр. нарушена, както и една земна проба за определяне агресивността на геоложката 
среда към бетона. 

Възложител на проучването е ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ 
ХИЛЕНДАРСКИ” . 
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1. Местоположение на площадката, обща характеристика и изученост на 
района 

Проучваната площадка се намира в централната част на гр. Пловдив, на 
улициа „Костаки Пеев” № 21 /виж Приложение № 1/. 

Проучваният терен е равнинен. В дълбочина е изграден от кватернерните 
алувиални отложения на незаливаемата тераса на река Марица, представени от 
прахово-песъчливи глини, дребнозърнести, среднозърнести и едрозърнести пясъци, 
които залягат върху плиоценски глинесто - песъчливи отложения. Преходът между 
тях, както във вертикална, така и в хоризонтална посока не е закономерен. 
Фациалните изменения при седиментацията на тези отложения не позволяват да се 
определи ясна граница между тях. 

Изучеността на терена в съседство до горепосочената площадка е добра През 
годините, в района около нея са правени множество инженерно-геоложки и 
хидрогеоложки проучвания по-малки и по-големи площадки. В настоящата разработка 
е използвана част от изходната база за земната основа и хидрогеоложките условия, 
на тези намиращи се в близост до горепосочената. 

 
2. Физико-географски очерк 

2.1. Релеф и геоморфология 
Морфоструктурното развитие на Пазарджик - Пловдивското поле е в резултат 

на периодично появяващите се негативни движения в Горнотракийския грабен през 
плиоцена и кватернера и съпътстващите ги акумулационни и ерозионно-
денудационни процеси. 

Северната оградна верига е представена от хълмисти и силно 
пенепленизирани ридове на Същинска и Ихтиманска Средна гора с надморска 
височина 800-1000 m, а южната - от значително по-високите и стръмни масиви на 
Централните и Западните Родопи. 

Акумулативният релеф на низината има средна надморска височина около 
200 m и относително малки хипсометрични денивелации. На север и на юг низината 
се задига отначало плавно, а след това все по-стръмно и преминава в склоновете на 
Средна гора и Родопите.  Линията на най-голямото понижение върви по р. Марица от 
запад на изток. 

2.2. Хидрология и хидрография 
Хидрографската мрежа в района е сравнително добре развита. Територията е 

набраздена от множество реки, спускащи се по склоновете на оградните планински 
масиви.  Гъстотата на речната мрежа за равнинната част е 0,4-0,8 km/km2, а за 
склоновите участъци достига до 1,2 km/km2.  Основна река в района е Марица. 

Отточният режим за поречието на р. Марица е много променлив, но не се 
характеризира с голяма поройност, т.е. не е налице пълно пресъхване и внезапни 
наводнения за голяма част от притоците й. Поречието на р. Марица се характеризира 
със средно устойчив период на пълноводие с продължителност 6-7 месеца.  
Средната дата на постъпване на пълноводието е декември-януари, а средната дата 
на неговото завършване е май-юни.  През периода на пълноводие се оттича 70-90% 
от общия обем на оттока. 

Средната дата на настъпване на маловодието на север и на юг са съответно 
юни-юли и юли-август, средната дата на неговото завършване е септември-ноември. 
Главният минимум на оттока е през август.  През периода на маловодие се оттичат 1-
3% от общия обем на оттока. През летните месеци водите на по-големите притоци се 
изразходват за напояване или формират подрусловия поток в собствените си 
наслаги. 
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2.3. Климат 
Климатът и неговите главни елементи оказват пряко влияние върху 

количествата, режима и качествената характеристика на повърхностните и 
подземните води в района.  Факторите, имащи най-голямо значение са валежите, 
температурата, влажността на въздуха, изпарението и др. 

Валежите представляват главна приходна част в баланса на подземните и 
повърхностните води. Средногодишната сума на валежите за 55 годишен период за 
най – близката станция – Пловдив е 540 mm. 

 
Таблица 2.3.1. Средномесечни, сезонни и годишни суми на валежите за ст. 

Пловдив /1931 – 1985год./ 
Месец I II III IV V VI VII VIII IХ Х ХI ХII 
Валежи, 

mm 
42 32 38 45 65 63 49 31 35 43 47 49 

 
Сезон Зима Пролет Лято Есен Годишно 
Валежи, 

mm 
123 149 144 124 540 

 
Режимът на валежите (дъжд и сняг) в района подчертава умерено-

континенталния климат и средиземноморското влияние.  В сравнение със 
средногодишната сума на валежите в България (673 mm), същата за района е твърде 
ниска.  За периода 1931-85 за станция Пловдив тя е 540 mm.  Наблюдава се 
максимум - през май и юни и два минимума (през февруари и август).  
Средногодишният брой на дните със снежна покривка е 50, като средната дата за 
първата снежна покривка е 1-10 декември, а за последната — 1-10 април.  

Средната дебелина на покривката е 10 cm.  Направената кратка 
характеристика на валежния режим в района показва, че делът на подхранването на 
подземните води от падналите в низината валежи е малък.  Значително по-
продължително и по-ефективно е подхранването от падналите валежи в оградните 
планински склонове, където средногодишната сума на валежите е 650-800 mm. 

Данните за температурата на въздуха са: средна януарска – 0,3 оС, средна 
юлска – 24 оС и средна годишна – 12,1 оС.  Въпреки наличието на дни със замръзване 
на почвата този период не е продължителен. Това дава възможност за инфилтрация 
и през част от зимния период. 

Величината на изпарението е в пряка връзка с останалите климатични 
фактори и най-вече с температурата и дефицита на влажност. Опитът показва, че 
изпарението в района има високи стойности, съизмерими с тези на падналия валеж и 
много силно влияе върху режима и минерализацията на подземните води. 

Проникването на мраз в почвата в района е на дълбочина до 35 см. 
От кратката климатична характеристика на района може да се обобщи, че 

режимът и качественият състав на подземните води следват хода на климатичните 
елементи, но са отместени по време.  През пролетта обилното снеготопене и валежи, 
по-ниските температури и малкият дефицит на влажността обуславят главния 
максимум на количествата и нивата на подземните води. 

През лятото се получава главният минимум поради високите температури, 
острия дефицит на влажност, голямото изпарение и транспирацията. Термичният 
режим е рязко различен за подземните води и въздуха. 

 
 



Инженерно-геоложко проучване на площадка в поземлен имот 56784.522.847, ул. Костаки Пеев № 21, 
гр. Пловдив 

6 
 

3. Геоложки строеж 

3.1. Тектонска характеристика 
Проучваният район се намира в южната централна част на Пловдивския 

грабен. Грабенът е ограничен на юг от система разломи, сателитни на Маришкия 
дълбочинен разлом. На север по сноп от млади разседи опира до Средногорския 
антиклинорий. На запад грабенът завършва силно стеснен в зоната на Маришкия 
дълбочинен разлом около гара Белово. Източната му граница се маркира от 
Чирпанския хорст. 

В геоложкия разрез на района, върху пъстра блоковоразломена подложка от 
допалеозойски и мезозойски скали са установени седиментите на плиоцена и 
кватернера. 

 

 
 

3.2. Геоложки условия 
Литостратирафските единици, изграждащи разглеждания район обхващат 

тесен хроностратиграфски диапазон – от кредата до кватернера. Интерес за 
настоящата разработка преставляват кватернерни седиментни образувания. 
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Креда (К) 
В Средногорската геосинклинална област, където попада и град Пловдив, през 

сенона (мезозойската ера) се натрупват много мощни утайки. По дъното на тази 
област се развихря и андезитен магматизъм, при което става разливане на 
среднобазична лава. При това внедряване на тази синтектонска магма са се 
образували Пловдивските тепета. / Еким Бончев - Геология на България /. 
Изследванията в естествени разкрития и по сондажни данни  показват, че тепетата са 
изградени от андезити и докамбрийски метаморфити. Скалите са характеризирани 
петрографски и петрохимично. Според Бояджиев (1973) скалите, изграждащи 
Пловдивските тепета се характеризират от гранитоиден тип скали и за тях, като общо 
название може да се използва названието „сиенити”. Сиенитите представляват 
безкварцови или бедни на кварц скали. Съдържанието на фелдшпати и плагиоклаз ги 
привързва най-вече към групата на Витошките плутоноти. Структурата им е едро до 
среднозърнеста. По своя генезис те са магмени интрузивни скали. 

Неоген (N2)  
Неогенските седименти в района са представени от Ахматовската свита (ah N1-

2). Същата заляга трансгресивно върху пъстра блоково-разломена подложка от скали 
с докамбрийска, горнокредна и палеогенска възраст. В разглеждания район 
Ахматовската свита е покрита от кватернерни алувиални наслаги. В свитата се 
отделят три макроцикъла, отразяващи площната смяна на седиментоотлагането ( 
Драгоманов и др. 1981 год.). Долните два макроцикъла се разкриват на голяма 
дълбочина в сондажи. Третият макроцикъл има големи разкрития на повърхността, а 
в участъците, където е препокрит, кватернерната покривка не надхвърля 40÷50 m. 
Изграден е от глини, песъчливи глини, глинести пясъци и по-малко чакъли, с отделни 
валуни. По генезис това са алувиално-пролувиални образувания с характерен жълто-
ръждив цвят. Дебелината на Ахматовската свита е от 16 до 300 m. Не играят роля в 
условията проектираното строителство. 

Кватернер(Q) 
Кватернерните наслаги имат повсемесно разпространение. Формирането им е 

в пряка връзка с геоморфоложкото и неотектонското развитие на областа през 
кватернера. По морфоложка засебеност и характер кватернерните наслаги в 
разглеждания район са разпространени под формата на алувиални отложения. 
Изграждат големи площи южно и северно от р. Марица. В основата си са изградени 
от глинести, чакълни и песъчливи материали. Те са вседствие на акумулативната 
дейност на р. Марица. Пясъците имат полимиктов, кварцфелдшпатов състав и 
жълтеникав цвят. Глинестата компонента е монтморилонитов тип. По сондажни данни 
дебелината на описаните алувиални образувания обикновено варира в по-малки 
граници, а в разглеждания район достигат на дълбочина до 25÷30 m. 

3.3. Геолого-литоложки строеж и физико-механични свойства на 
строителните почви на проучваната площадка 

Теренът на проучвателната площадка е равнинен. Той е изграден в дълбочина 
до 6,0 m от наслаги с кватернерна възраст. 1- 0,190 MPa, 2- 0,222 MPa, 3- 0,200 MPa, 
4- 0,184 MPa 

Според визуалните особености и физико-механичните свойства на 
преминатите литоложки разновидности, които се разкриват до проучената дълбочина 
отделяме пет вида строителни почви /виж Приложение № 3/: 

Строителна почва  1 
Насип – тази строителна почва представлява изкуствено създаден насип при 

строителството на съществуващата сграда, покрит от настилка, съставена от плочи с 
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дебелина 10 cm. Строителна почва 1 се разкрива в проучвателнa изработкa с 
дебелина от 0,80 m /виж Приложение № 3/. 

Строителна почва 1 задължително да бъде иззета при изкопни работи. Да се 
приеме за 100% земна почва с временен откос 1:1. 

Строителна почва  2 
Глина, прахова, тъмнокафява – тази строителна почва се разкрива в 

интервала 0,80÷2,50 m. 
По време на проучването, от строителна почва 2 сме взели и лабораторно 

изследвали ненарушена земна проба. Анализът ù класифицира почвата като 
прахова глина. Резултатите от полевите и лабораторни изпитвания са посочени в 
Таблица 3.3.1. 

 
Таблица 3.3.1. Обобщени показатели за строителна почва 2 

ПОКАЗАТЕЛИ ДИМЕНСИЯ НОРМАТИВНИ 
ИЗЧИСЛИ

-ТЕЛНИ 

ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ЛАБОРАТОРНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ 

Специфична плътност, ρs g/cm3 2.70 - 
Обемна плътност, ρn g/cm3 1.90 - 
Обемна плътност на скелета, ρd g/cm3 1.45 - 
Обем на порите, n % 46.00 - 
Коефициент на порите, e - 0.862 - 
Естествено водно съдържание, W % 30.60 - 
Показател на пластичност, Ip % 32.90 - 

Показател на консистенция, Ic - 0.67 
среднопластична 

- 

Степен на водонасищане, Sr - 0.96 - 
Наименование по БДС 676: - прахова глина  
ъгъл на вътршно триене, ϕ (°) 21 18 
кохезия, с MPa 0.008 0.004 
Изчислително натоварване, R0 MPa - 0.190 

ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ДИНАМИЧНИТЕ ПЕНЕТРАЦИИ 

Недренирана кохезия - CU kPa 22.26 - 
Върхово съпротивление на конуса - QC MPa 0.71 - 
Одометричен (компресионен) модул на 
деформация - Eeod 

MPa 1.63 - 

Eластичен модул (модул на Юнг) - ЕY MPa 3.55 - 
Обемно тегло – γ kN/m3 16.48 - 
Обемно тегло във водонаситено 
състояние– γr 

kN/m3 18.34 - 

Скорост на напречните сеизмични вълни 
VS 

m/s 88.90  

Група на почвата (НППФ*)  - Група „Б” 
Група на почвата (НПССЗР**) - Група „D” 

*НППФ – Норми за проектиране на плоско фундиране; 
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** НПССЗР - Норми за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни 
райони. 

 
При изкопни работи е 100% земни почви, с най-стръмно допустим временен 

откос при естествена влажност и ненатоварена берма - 1:0,30 за дълбочина на 
изкопа до 2,0 m. При изкопи от 2,0 до 2,5 m се препоръчва прошарено укрепване, а 
при тези над 2,5 m - укрепване по отделен проект. 

Строителна почва  3 
Глина, прахово-песъчлива, светлокафява – тази строителна почва се разкрива 

в интервала 2,50÷3,70 m. 
По време на проучването, от строителна почва 3 сме взели и лабораторно 

изследвали ненарушена земна проба. Анализът ù класифицира почвата като 
прахово-песъчлива глина. Резултатите от лабораторните изпитвания са посочени в 
Таблица 3.3.2. 

 
Таблица 3.3.2. Обобщени показатели за строителна почва 3 

ПОКАЗАТЕЛИ ДИМЕНСИЯ НОРМАТИВНИ 
ИЗЧИСЛИ

-ТЕЛНИ 

ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ЛАБОРАТОРНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ 

Специфична плътност, ρs g/cm3 2.70 - 
Обемна плътност, ρn g/cm3 1.95 - 
Обемна плътност на скелета, ρd g/cm3 1.56 - 
Обем на порите, n % 42.00 - 
Коефициент на порите, e - 0.731 - 
Естествено водно съдържание, W % 25.20 - 
Показател на пластичност, Ip % 15.70 - 

Показател на консистенция, Ic - 0.78 
твърдопластична 

- 

Степен на водонасищане, Sr - 0.93 - 

Наименование по БДС 676: - прахово-
песъчлива глина  

ъгъл на вътршно триене, ϕ (°) 18 15 
кохезия, с MPa 0.025 0.014 
Изчислително натоварване, R0 MPa - 0.222 
Група на почвата (НППФ)  - Група „Б” 
Група на почвата (НПССЗР) - Група „D” 

 
При изкопни работи е 100% земни почви, с най-стръмно допустим временен 

откос при естествена влажност и ненатоварена берма - 1:0,30 за дълбочина на 
изкопа до 2,0 m. При изкопи от 2,0 до 2,5 m се препоръчва прошарено укрепване, а 
при тези над 2,5 m - укрепване по отделен проект. 

Строителна почва  3 
Пясък, дребнозърнест, светлокафяв – тази строителна почва е установена в 

интервала 3,70÷5,40 m. В интервала 4,50÷4,90 m се разкрива прослойка от 
едрозърнест пясък, който също е причислен към строителна почва 3. 
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От строителна почва 3 сме взели и лабораторно изследвали нарушена земна 
проба. Анализът ù класифицира почвата като дребен пясък. Резултатите от 
полевите (динамична пенетрация тип „SPT”) и лабораторни изпитвания са посочени в 
Таблица 3.3.3. 

Таблица 3.3.3. Обобщени показатели за строителна почва 4 

ПОКАЗАТЕЛИ ДИМЕНСИЯ НОРМАТИВНИ 
ИЗЧИСЛИ-
ТЕЛНИ 

Изчислително натоварване, R0 MPa  0.200 

ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ДИНАМИЧНИТЕ ПЕНЕТРАЦИИ 

Ъгъл на вътрешно триене – φ (°) 30.88 - 

Относителна плътност ID % 42.13 
средно сбит 

- 

Динамичен модул на срязване G MPa 92.88 - 
Върхово съпротивление на конуса - QC MPa 5.09 - 
Одометричен (компресионен) модул на 
деформация - Eeod 

MPa 9.73 - 

Eластичен модул (модул на Юнг) - ЕY MPa 13.56 - 
Обемно тегло – γ kN/m3 19.02 - 
Обемно тегло във водонаситено 
състояние– γr 

kN/m3 19.22 - 

Скорост на напречните сеизмични вълни 
VS 

m/s 155.91 - 

Група на почвата (НППФ)  - Група „Б” 
Група на почвата (НПССЗР) - Група „D” 

 
При изкопни работи е 100% земни почви. Предвид дълбочината на залягане и 

наличието на подземни води, при изкопни работи в строителна почва 4 се изисква 
укрепване. 

Строителна почва  5 
Глина, прахово-песъчлива, светлокафява – тази строителна почва се разкрива 

в интервала 5,40÷6,00 m. 
По време на проучването, от строителна почва 5 сме взели и лабораторно 

изследвали ненарушена земна проба. Анализът ù класифицира почвата като 
прахово-песъчлива глина. Резултатите от полевите и лабораторни изпитвания са 
посочени в Таблица 3.3.4. 

 
Таблица 3.3.4. Обобщени показатели за строителна почва 5 

ПОКАЗАТЕЛИ ДИМЕНСИЯ НОРМАТИВНИ 
ИЗЧИСЛИ

-ТЕЛНИ 

ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ЛАБОРАТОРНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ 

Специфична плътност, ρs g/cm3 2.70 - 
Обемна плътност, ρn g/cm3 2.02 - 
Обемна плътност на скелета, ρd g/cm3 1.66 - 
Обем на порите, n % 39.00 - 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДИМЕНСИЯ НОРМАТИВНИ 
ИЗЧИСЛИ

-ТЕЛНИ 

Коефициент на порите, e - 0.627 - 
Естествено водно съдържание, W % 21.90 - 
Показател на пластичност, Ip % 11.70 - 

Показател на консистенция, Ic - 0.33 
мекопластична 

- 

Степен на водонасищане, Sr - 0.94 - 

Наименование по БДС 676: - прахово-
песъчлива глина  

ъгъл на вътршно триене, ϕ (°) 23 20 
кохезия, с MPa 0.015 0.007 
Изчислително натоварване, R0 MPa - 0.184 

ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ДИНАМИЧНИТЕ ПЕНЕТРАЦИИ 

Недренирана кохезия - CU kPa 22.26 - 
Върхово съпротивление на конуса - QC MPa 0.71 - 
Одометричен (компресионен) модул на 
деформация - Eeod 

MPa 1.63 - 

Eластичен модул (модул на Юнг) - ЕY MPa 3.55 - 
Обемно тегло – γ kN/m3 16.48 - 
Обемно тегло във водонаситено 
състояние– γr 

kN/m3 18.34 - 

Скорост на напречните сеизмични вълни 
VS 

m/s 118.79  

Група на почвата (НППФ)  - Група „Б” 
Група на почвата (НПССЗР) - Група „D” 

 
При изкопни работи е 100% земни почви. Предвид дълбочината на залягане и 

наличието на подземни води, при изкопни работи в строителна почва 5 се изисква 
укрепване. 

 
4. Подземни води в района 
Стуктурните особености на проучваният район обуславят наличието на порови 

подземни води, които са привързани към неогенските и кватернерни седименти, като 
само последните представляват интерес за настоящата разработка. 

4.1. Хидрогеоложка характеристика на района 
Стуктурните особености на проучваният район обуславят наличието на порови 

подземни води, които са привързани към кватернерните седименти. Акумулирани са 
основно към песъчливите и песъчливо-глинести отложения, които са разслоени от 
глинести прослойки на редица пластове. Мощността на кватернерният водоносен 
хоризонт достига до 15÷20 m, а коефициентът на филтрация се изменя в широки 
граници- от 5÷10 до 70÷150 m/d. 

Кватернерният хоризонт е безнапорен до слабонапорен. Посоката на движение 
на подземният поток е югозапад-североизток, като средният хидравличен градиент е 
0,0028. 
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Режимът и амплитудата на изменение на водното ниво, във връзка с 
подхранването и дренирането е различно. Най-високи са през месеците февуари-
април, а най-ниски през септември-ноември. Подхранването на хоризонта се 
осъществява главно от река Марица, която е и главната отводнителна артерия в 
района. 

4.2. Хидрогеоложки условия на проучваната площадка 
Подземните води установени при проучването са акумулирани в песъчливите 

кватернерни отложения (строителнa почвa 4). 
В границите на площадката, подземните води имат безнапорен до 

слабонапорен характер. Кватернерният водоносния хоризонт се подхранва главно от 
река Марица, както и от долу-лежащия Неогенски водоносен комплекс. Проучваната 
площадка се намира на около 1,8 кm южно от река Марица. 

С помощта на направения проучвателен сондаж бе установено, че нивото на 
подземните води е на 3,40 m от терена, или на абсолютна кота 155,40 m. 
Замерването е направено през месец януари 2019 г. Този период маркира началото 
на влажния период, със сравнително високи нива на подземните води. 

В проучвания район има изградена канализационна мрежа, която се явява 
изкуствен регулатор на нивата на подземните води. Поради тази причина считаме, че 
амплитудата на колебание на нивото на подземните води е до 1,00 m, т.е. в по-
влажен период на годината, нивата на подземните води могат да достигнат до кота 
155,90 m, а в по-сушав да се понижат под 154,90. 

При фундиране на дълбочина под горепосочените абсолютни коти и в 
зависимост от сезона, може да се очаква водоприток в строителния изкоп. Неговото 
количество, както и препоръки за начина на отводняване са предмет на 
допълнително заключение и при нужда ще се дадат в по-късен етап на проектиране. 

Препоръчваме изкопните работи, подготовката на земната основа и полагането 
на фундаментите да става последователно и без прекъсване. 

На основание взетата земна проба /виж Протокол № 4/19.01.2019 г/ за 
определяне агресивността на геоложката среда към бетон и съгласно БДС 9075-89, 
можем да направим следното заключение: 

• геоложката среда е слабоагресивна към бетон, произведен от 
обикновен портланд цимент, с водоциментно отношение В/Ц 0,56÷0,60 и 
клас по водонепропускливост Вв 0,4.; 

• геоложката среда е неагресивна към бетон, произведен от обикновен 
портланд цимент, с водоциментно отношение В/Ц 0,46÷0,55 и клас по 
водонепропускливост Вв 0,6. 

Не очакваме промяна на геоложката средата към настоящия момент. 
 

5. Условия на фундиране 
Проучваната площадка е годна за проектираното строителство. В дълбочина е 

изградена от кватернерни алувиални отложения, които в инженерно - геоложко 
отношение отделяме в пет вида инженерно-геоложки разновидности (строителни 
почви). 

Земната основа, сравнявайки я с тази от съседни площадки се класифицира, 
като площадка с ІІ категория на сложност на инженерно-геоложките условия. Това е 
площадка, разположена в границите на един геоморфоложки елемент, изграден (в 
сферата на влияние на сградата) от издържани в план и разрез две и повече 
разновидности; физико-геоложки явления се проявяват слабо; има един издържан по 
простирание водоносен хоризонт (кватернерен). 

По вида на строителните почви земната основа се отнася към група „Б”. 
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Физико - механичните показатели на почвите са посочени в т.3.3 от текста. 
Тяхното залягане в дълбочина е дадено на приложената към текста литоложка 
колонка на проучвателния сондаж /Приложение № 3/. 

Препоръчваме фундирането да се извърши върху еднородна основа на 
дълбочина под строителна почва 1. 

Стойностите на R0, посочени при физикомеханичните характеристики на 
строителните почви се отнасят за фундаменти с ширина 1 m и дълбочина на 
фундиране 2 m. За други дълбочини и ширини да се коригират. 

При съществуващите местни хидрогеоложки условия и при фундиране на 
дълбочина под абсолютна кота 155,40 m, се очаква водоприток към строителния 
изкоп. Неговото количество ще се определи, след като окончателно се даде проектно 
решение за дълбочина на фундиране на сградата, както и размера площта на 
бъдещия строителен изкоп. Тогава ще бъде предложено, ако е необходимо, начина 
на отводняване и необходимостта от водопонизителна система. Водопритокът е в 
пряка пропорционална зависимост от дълбочината на полагане под кота водно ниво и 
площта на строителния изкоп. 

Препоръчваме изкопните работи, подоготовката на земната основа и 
полагането на фундаментите да става последователно и без прекъсване. 

При изкопни работи на по-малко от 3,0 m до съществуващи сгради, 
съоръжения и инфраструктура се препоръчва укрепване на изкопа от към тях. 

Препоръчваме съща при фундиране на дълбочини под съществуващи 
фундаменти на съседни сгради, да се укрепи частта на изкопа откъм тях, като това да 
става на ламели с дължина до 2,0 m. Също така да се предвиди укрепване на 
строителния изкоп и при дълбочини по-големи от 2,0 m. 

При направата на строителния изкоп да бъдат взети мерки за неговото 
отводняване както от подземни води, така и от повърхностни (по време на проливни 
дъждове, очакваното максимално средноденонощно количество на паднал валеж е 
105,3 mm/m2). 

Временните откоси на строителните почви, посочени в текста се отнасят за 
времетраене до 15 дни от изкопаване на строителната яма. 

 
6. Физико - геоложки явления. Сеизмичност. 
По време на проучването физико - геоложки явления и процеси в района на 

площадката не са установени и не се очакват такива прояви. 
Съгласно макросеизмичното райониране на Република България, проучваната 

площадка попада в област със сеизмична интензивност IX степен по скалата на 
МШК – 64. Коефициент на сеизмичност е Кс = 0,27. 
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
 

На база проведеното инженерно-геоложко проучване на площадка в поземлен 
имот 56784.522.847, ул. Костаки Пеев № 21, гр. Пловдив, можем да направим 
следните заключения: 

1. Проучваната площадка е годна за проектираното строителство. 
2. Теренът в дълбочина до 6,00 m е изграден от кватернерни алувиални 

отложения, които в инженерно-геоложко отношение разделяме в пет вида 
строителни почви. 

3. Физико-механичните свойства и условно изчислителните натоварвания на 
строителните почви са дадени по-горе в текста (т. 3.3). 

4. Да се спазят препоръките, дадени в условията на фундиране (виж. т. 5). 
5. Нивото на подземните води по време на проучването е установено най-високо 

на абсолютна кота 155,40 m. Замерването е направено в началото на влажния 
период. При фундиране под тази кота и в зависимост от сезона се очаква 
водоприток към строителния изкоп. Амплитудата на колебание на нивото на 
подземните води е до 1,00 m. 

6. При фундиране при горното условие ще има наличие на водоприток в 
строителният изкоп и се препоръчва отводняване, което е предмет на отделен 
проект. В него ще се препоръча начина за постигане на водопонизителен 
ефект и определи количеството на водопритока, технологията на изпълнение 
на съоръженията за това отводняване и др., чрез така нар. „Хидрогеоложки 
проект за водопонизителна система”. 

7. Геоложката среда е слабоагресивна към бетон, произведен от обикновен 
портланд цимент, с водоциментно отношение В/Ц 0,56÷0,60 и клас по 
водонепропускливост Вв 0,4. Същата е неагресивна към бетон, произведен от 
обикновен портланд цимент, с водоциментно отношение В/Ц 0,46÷0,55 и клас 
по водонепропускливост Вв 0,6. 

8. Глинестите строителните почви се характеризират с бавна инфилтрация, която 
в случай на валеж би била предпоставка за наводняване на строителния изкоп. 
В този случай да се предвиди отводняване на водите от валежите. 

9. Предвид степента на сеизмичната интензивност в района на проучване, трябва 
да бъдат съблюдавани изискванията за проектиране на сгради и съоръжения в 
земетръсни райони. 

10. Преди полагане на фундаментите, основата да се приеме от комисия в която 
да участва инженер-геолог. 
 

Неразделна част от настоящия доклад са три основни текстови и три основни 
графични приложения. 

 
 
 
 
 

Съставил: 
       /инж. А. Симов/ 
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„ВОДОКАНАЛПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД
София; ул. Брегалница №107; ет.2, ап.4

тел.: 981 33 24; 0878 194801
e-mail: vodocanalproekt@abv.bg

П Р О Т О К О Л

ОТ ИЗПИТВАНЕ
№ 3 / 16.01.2019 г.

1.Строителна почва
(наименование на продукта – тип, марка, вид и др.)

2. "ВОДОКАНАЛГЕОТЕХ" ЕООД.
(наименование и адрес на заявителя, номер и дата на протокола за

вземане на извадки )

3. Метод за изпитване: БДС-ЕN-ISO1997-2; БДС 644; БДС 646; БДС 647; БДС-
648 ;БДС 649; БДС 676; БДС 2761; БДС 2762; БДС 8992; БДС 10188; БДС 14783.
(наименование и номер на стандартите или валидираните вътрешно-
лабораторни методи)

4. Дата на получаване на извадките за изпитване в  лабораторията -
12.01.2019 г.

5. Количество на изпитваните извадки – 4 броя.
№ 3 - 1 от С-1 дълбочина - 1,50 – 2,00 м.
№ 3 - 2 от С-1 дълбочина - 2,50 – 3,00 м.
№ 3 - 3 от С-1 дълбочина - 3,70 – 4,00 м.
№ 3 - 4 от С-1 дълбочина - 5,50 – 6,00 м.

Обект: „ИГП на площадка в ПИ 56784.522.847, ул.”Костаки Пеев” №21,
гр.Пловдив”.

(фабричен номер на образците, количество на пробите и тяхната маса,
количество на партидите, номер на фактурата от внос, дата на
производство)

6. Дата на извършване на изпитването - 13.01. – 15.01.2018 г.

РЪКОВОДИТЕЛ ЛИ:
/инж.Ст.Алипиев/
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№ по
ред

Наименование
на

показателя

Единица
на

величи-
ната

Стандарти/
валидиран
и методи

№ на
образец
по вх.-

изх.
дневник

Резултати от
изпитването
(стойност,

неопределе-
ност)

Стойност и
допуск на

показателя

Условия
на

изпит-
ването

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Специфична плътност g/cm3 БДС 646 3-1 2,70 ± 0,01 2.65  2.76

П
О

С
Т
А
Н
Д
А
Р
Т

2. Обемна плътност g/cm3 БДС 647 3-1 1,90 ± 0,01 1  2.5
3. Обемна плътност на скелета g/cm3 БДС 647 3-1 1,45 ± 0,01 0,60  2,69
4. Обем на порите - БДС 647 3-1 0,46 ± 0,00 0,10  0,90
5. Коефициент на порите - БДС 647 3-1 0,862 ± 0,02 0,3  2,5
6. Водно съдържание % БДС 644 3-1 30,6 ± 0,1 1  80
7. Граница на протичане % БДС 649 3-1 52,6 ± 0,1 10  100
8. Граница на източване % БДС 648 3-1 19,7 ± 0,0 9  80
9. Показател на пластичност % БДС 648 3-1 32,9 ± 0,1 1  60
10. Показател на консистенция - БДС 2761 3-1 0,67 ср.пласт. 0,1  1
11. Зърнометричен състав БДС 2762 3-1 -

11.1 Валуни 200mm % БДС 2762 3-1 0  0.0
11.2 Чакъл  едър 20020mm % БДС 2762 3-1 0  100
11.3 Чакъл  среден 205mm % БДС 2762 3-1 0  100
11.4 Чакъл  дребен 52mm % БДС 2762 3-1 0  100
11.5 Пясък  едър 20,5mm % БДС 2762 3-1 1 0  100
11.6 Пясък  среден 0,50,25mm % БДС 2762 3-1 2 0  100
11.7 Пясък  дребен 0,250,1mm % БДС 2762 3-1 3 0  100
11.8 Прах  едър 0,10,01mm % БДС 2762 3-1 17 0  100
11.9 Прах  ситен 0,010,005mm % БДС 2762 3-1 12 0  100

11.10 Глина  едра 0,0050,001mm % БДС 2762 3-1 31 0  100
11.11 Глина  колоидна0,001mm % БДС 2762 3-1 34 0  100
11.12 Коефициент на разнозърненост БДС 2762 3-1 5 1  5

12. Класификация БДС 676 3-1 Прах.глина

№ по
ред

Наименование
на

показателя

Единица
на

величи-
ната

Стандарти/
валидиран
и методи

№ на
образец
по вх.-

изх.
дневник

Резултати от
изпитването
(стойност,

неопределе-
ност)

Стойност и
допуск на

показателя

Условия
на

изпит-
ването

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Специфична плътност g/cm3 БДС 646 3-2 2,70 ± 0,01 2.65  2.76

П
О

С
Т
А
Н
Д
А
Р
Т

2. Обемна плътност g/cm3 БДС 647 3-2 1,95 ± 0,01 1  2.5
3. Обемна плътност на скелета g/cm3 БДС 647 3-2 1,56 ± 0,00 0,60  2,69
4. Обем на порите - БДС 647 3-2 0,42 ± 0,00 0,10  0,90
5. Коефициент на порите - БДС 647 3-2 0,731 ± 0,006 0,3  2,5
6. Водно съдържание % БДС 644 3-2 25,2 ± 0,1 1  80
7. Граница на протичане % БДС 649 3-2 37,5 ± 0,1 10  100
8. Граница на източване % БДС 648 3-2 21,8 ± 0,1 9  80
9. Показател на пластичност % БДС 648 3-2 15,7 ± 0,0 1  60
10. Показател на консистенция - БДС 2761 3-2 0,78 тв.пласт. 0,1  1
11. Зърнометричен състав Б ДС 2762 3-2 -

11.1 Валуни 200mm % БДС 2762 3-2 0  0.0
11.2 Чакъл  едър 20020mm % БДС 2762 3-2 0  100
11.3 Чакъл  среден 205mm % БДС 2762 3-2 0  100
11.4 Чакъл  дребен 52mm % БДС 2762 3-2 1 0  100
11.5 Пясък  едър 20,5mm % БДС 2762 3-2 1 0  100
11.6 Пясък  среден 0,50,25mm % БДС 2762 3-2 5 0  100
11.7 Пясък  дребен 0,250,1mm % БДС 2762 3-2 10 0  100
11.8 Прах  едър 0,10,01mm % БДС 2762 3-2 35 0  100
11.9 Прах  ситен 0,010,005mm % БДС 2762 3-2 14 0  100

11.10 Глина  едра 0,0050,001mm % БДС 2762 3-2 17 0  100
11.11 Глина  колоидна0,001mm % БДС 2762 3-2 17 0  100
11.12 Коефициент на разнозърненост БДС 2762 3-2 5 1  5

12. Якост на срязване БДС 10188 3-2
12.1 Ъгъл нa вътрешно триене  БДС 10188 3-2 18о 30/

12.2 Кохезия МPa БДС 10188 3-2 0,025  0,001
12.3 Тангенциално

напрежение


0,1 МPa МPa БДС 10188 3-2 0,058
12.4 0,2 МPa МPa БДС 10188 3-2 0,090
12.5 0,25 МPa МPa БДС 10188 3-2 0,106
13. Класификация БДС 676 3-2 Пр.пес.глина
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№ по
ред

Наименование
на

показателя

Едини-
ца на

величи-
Ната

Стандарти
/валидиран
и методи/

№ на
образец

по вх.-изх.
дневник

Резултати от
изпитването
(стойност,
неопреде-

леност)

Стойност
и допуск

на показа-
теля

Условия
на

изпит-
ването

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Зърнометричен състав БДС 2762 3-3 0 - 100

П
О

С
Т
А
Н
Д
А
Р
Т

1. 1 Валуни 200mm % БДС 2762 3-3 0 - 100
1. 2 Чакъл  едър 20020mm % БДС 2762 3-3 0 - 100
1. 3 Чакъл  среден 205mm % БДС 2762 3-3 0 - 100
1. 4 Чакъл  дребен 52mm % БДС 2762 3-3 0 - 100
1. 5 Пясък  едър 20,5mm % БДС 2762 3-3 3 0 - 100
1. 6 Пясък среден 0,50,25mm % БДС 2762 3-3 33 0 - 100
1. 7 Пясък  дребен 0,250,1mm % БДС 2762 3-3 47 0 - 100
1. 8 Прах  едър 0,10,01mm % БДС 2762 3-3 17 0 - 100
1. 9 Прах  ситен 0,010,005mm % БДС 2762 3-3 - 0 - 100

1. 10 Глина  едра 0,0050,001mm % БДС 2762 3-3 - 0 - 100
1. 11 Глина  колоидна0,001mm % БДС 2762 3-3 - 0 - 100
1. 12 Коефициент на разнозърненост БДС 2762 3-3 3,7 1 - 5

2. Класификация БДС 676 3-3 Дребен пясък

№ по
ред

Наименование
на

показателя

Единица
на

величи-
ната

Стандарти/
валидиран
и методи

№ на
образец
по вх.-

изх.
дневник

Резултати от
изпитването
(стойност,

неопределе-
ност)

Стойност и
допуск на

показателя

Условия
на

изпит-
ването

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Специфична плътност g/cm3 БДС 646 3-4 2,70 ± 0,01 2.65  2.76

П
О

С
Т
А
Н
Д
А
Р
Т

2. Обемна плътност g/cm3 БДС 647 3-4 2,02 ± 0,01 1  2.5
3. Обемна плътност на скелета g/cm3 БДС 647 3-4 1,66 ± 0,00 0,60  2,69
4. Обем на порите - БДС 647 3-4 0,39 ± 0,00 0,10  0,90
5. Коефициент на порите - БДС 647 3-4 0,627 ± 0,006 0,3  2,5
6. Водно съдържание % БДС 644 3-4 21,9 ± 0,4 1  80
7. Граница на протичане % БДС 649 3-4 25,8 ± 0,1 10  100
8. Граница на източване % БДС 648 3-4 14,1 ± 0,0 9  80
9. Показател на пластичност % БДС 648 3-4 11,7 ± 0,1 1  60
10. Показател на консистенция - БДС 2761 3-4 0,33 меко пл. 0,1  1
11. Зърнометричен състав БДС 2762 3-4 -

11.1 Валуни 200mm % БДС 2762 3-4 0  0.0
11.2 Чакъл  едър 20020mm % БДС 2762 3-4 0  100
11.3 Чакъл  среден 205mm % БДС 2762 3-4 1 0  100
11.4 Чакъл  дребен 52mm % БДС 2762 3-4 2 0  100
11.5 Пясък  едър 20,5mm % БДС 2762 3-4 9 0  100
11.6 Пясък  среден 0,50,25mm % БДС 2762 3-4 12 0  100
11.7 Пясък  дребен 0,250,1mm % БДС 2762 3-4 20 0  100
11.8 Прах  едър 0,10,01mm % БДС 2762 3-4 27 0  100
11.9 Прах  ситен 0,010,005mm % БДС 2762 3-4 9 0  100

11.10 Глина  едра 0,0050,001mm % БДС 2762 3-4 11 0  100
11.11 Глина  колоидна0,001mm % БДС 2762 3-4 9 0  100
11.12 Коефициент на разнозърненост БДС 2762 3-4 5 1  5

12. Класификация БДС 676 3-4 Пр.пес.глина

ЗАБЕЛЕЖКА І: Ако е необходимо, протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени
изпитвания (заключения не се допускат) само в съответствие с изискванията на т. 5.10.5 от БДС ЕN ISO/IEC 17025:2005.

ЗАБЕЛЕЖКА ІІ: Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Извлечения от изпитвателния
протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на лабораторията за изпитване.

ПРОВЕЛ  ИЗПИТВАНЕТО: РЪКОВОДИТЕЛ ЛИ:
/инж.Алипиева/ / инж.Ст.Алипиев/
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Диаметър на зърната d в mm.
Коефициент на разнозърненост Cu= d60 /d10 = 19,0

ЗЪРНОМЕТРИЧЕН СЪСТАВ
Протокол № 3, Лаб.№ 3-1, Изработка - C-1,  Дълбочина - 1,50 - 2,00 м.

Обект: „ИГП на площадка в ПИ 56784.522.847, ул.”Костаки Пеев” №21, гр.Пловдив”.

едър среден дребен
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Диаметър на зърната d в mm.
Коефициент на разнозърненост Cu= d60 /d10 = 47,5

ЗЪРНОМЕТРИЧЕН СЪСТАВ
Протокол № 3, Лаб.№ 3-2, Изработка - C-1,  Дълбочина - 2,50 - 3,00 м.

Обект: „ИГП на площадка в ПИ 56784.522.847, ул.”Костаки Пеев” №21, гр.Пловдив”.

едър среден дребен
Чакъл

дребенедър среден

Пясък
едър ситен

Прах
едра колоидна > 0,001

Глина



2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,00010,0010,010,1110100

те
гл

ов
ни

 п
ро

це
н т

и  
н а

 з
ъ р

н а
т а

 с
 д

и а
м

е т
ъ р

 >
d

Диаметър на зърната d в mm.
Коефициент на разнозърненост Cu= 3,7

ЗЪРНОМЕТРИЧЕН СЪСТАВ
Протокол №3, Лаб.№3-3, Изработка C-1, Дълбочина - 3,70 - 4,00 м.

Обект: „ИГП на площадка в ПИ 56784.522.847, ул.”Костаки Пеев” №21,гр.Пловдив”.

едра 0,005-0,001 колоидна > 0,001

Глина
едър 200-20 среден 20-5 дребен

Чакъл
дребенедър 2-0,5 среден

Пясък
едър  0,1 - 0,01 ситен

Прах
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Диаметър на зърната d в mm.
Коефициент на разнозърненост Cu= d60 /d10 = 92,9

ЗЪРНОМЕТРИЧЕН СЪСТАВ
Протокол № 3, Лаб.№ 3-4, Изработка - C-1,  Дълбочина - 5,50 - 6,00 м.

Обект: „ИГП на площадка в ПИ 56784.522.847, ул.”Костаки Пеев” №21, гр.Пловдив”.

едър среден дребен
Чакъл
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едра колоидна > 0,001

Глина
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DYNAMIC PENETRATION TEST 
 
 

 
 
Customer: Пловдивски университет „Паисий 
Хилендарски”  
Site:  
Location: Поземлен имот 56784.522.847, 
ул. Костаки Пеев № 21, гр. Пловдив 
 

 

 
Equipment technical characteristics SPT HOLE 
 Regulation ref.  DIN 4094 
 Weight of striking mass  63,5 Kg 
 Freefall height  0,76 m 
 Weight of striking system  45 Kg 
 Diameter of cone tip  50,46 mm 
 Area of tip base  20 cm? 
 Rod length  2,25 m 
 Weight of rods /m  8,52 Kg/m 
 Depth first rod joint  1,02 m 
 Tip penetration  0,45 m 
 Number of blow by tip  N(45) 
 Correlation coeff.  0,725 
 Coating/Slurries  No 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Съставил: 
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TEST... Nr.1 
 

 
Equipment used... SPT HOLE 
Test performed on 09.1.2019 г. 
GWT found 
 
Processing type nr. blows: Average 
 

Depth (m) No. of blows 
2,15 3 
2,30 3 
2,45 2 

  
4,35 3 
4,50 10 
4,65 17 

  
6,05 1 
6,20 2 
6,35 3 

 
 
 
ESTIMATE TEST GEOTECHNICAL PARAMETERS  Nr.1 
 
COHESIVE SOIL S 
Undrained cohesion 
Description Nspt Layer depth 

(m) 
Correlation Cu 

(KPa) 
Layer (1) 
Layer 

3,625 0.00-2,45 Terzaghi-Peck 22,26 

Layer (3) 
Layer 

3,625 4,65-6,35 Terzaghi-Peck 22,26 

 
Qc (CPT Cone resistance) 
Description Nspt Layer depth 

(m) 
Correlation Qc 

(Mpa) 
Layer (1) 
Layer 

3,625 0.00-2,45 Robertson (1983) 0,71 

Layer (3) 
Layer 

3,625 4,65-6,35 Robertson (1983) 0,71 

 
Oedometric module 
Description Nspt Layer depth 

(m) 
Correlation Eed 

(Mpa) 
Layer (1) 
Layer 

3,625 0.00-2,45 Stroud e Butler (1975) 1,63 

Layer (3) 
Layer 

3,625 4,65-6,35 Stroud e Butler (1975) 1,63 

 
Young's modulus 
Description Nspt Layer depth 

(m) 
Correlation Ey 

(Mpa) 
Layer (1) 
Layer 

3,625 0.00-2,45 Apollonia 3,55 

Layer (3) 
Layer 

3,625 4,65-6,35 Apollonia 3,55 
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Unit weight 
Description Nspt Layer depth 

(m) 
Correlation Unit weight 

(KN/m?) 
Layer (1) 
Layer 

3,625 0.00-2,45 Meyerhof ed altri 16,48 

Layer (3) 
Layer 

3,625 4,65-6,35 Meyerhof ed altri 16,48 

 
Saturated unit  weight 
Description Nspt Layer depth 

(m) 
Correlation Saturated unit  weight 

(KN/m?) 
Layer (1) 
Layer 

3,625 0.00-2,45 Meyerhof ed altri 18,34 

Layer (3) 
Layer 

3,625 4,65-6,35 Meyerhof ed altri 18,34 

 
Shear wave velocity 
Description Nspt Layer depth 

(m) 
Correlation Shear wave velocity 

(m/s) 
Layer (1) 
Layer 

3,625 0.00-2,45 Ohta & Goto (1978) 
Low plasticity clays 

and silty clays 

88,9 

Layer (3) 
Layer 

3,625 4,65-6,35 Ohta & Goto (1978) 
Low plasticity clays 

and silty clays 

118,79 

 
COHESIONLESS SOIL S 
Relative density 
Description Nspt Layer depth 

(m) 
Nspt corrected for 
presence of water 

table 

Correlation Relative density 
(%) 

Layer (2) 
Layer 

19,575 2,45-4,65 17,2875 Gibbs & Holtz 
(1957) 

42,13 

 
Shear resistance angle 
Description Nspt Layer depth 

(m) 
Nspt corrected for 
presence of water 

table 

Correlation Angle of friction 
(°) 

Layer (2) 
Layer 

19,575 2,45-4,65 17,2875 Malcev (1964) 30,88 

 
Young's modulus 
Description Nspt Layer depth 

(m) 
Nspt corrected for 
presence of water 

table 

Correlation Young's modulus 
(Mpa) 

Layer (2) 
Layer 

19,575 2,45-4,65 17,2875 Schmertmann 
(1978) Sands 

13,56 

 
Oedometric module 
Description Nspt Layer depth 

(m) 
Nspt corrected for 
presence of water 

table 

Correlation Oedometric 
module 
(Mpa) 

Layer (2) 
Layer 

19,575 2,45-4,65 17,2875 Menzenbach e 
Malcev 

9,73 

 
Unit weight 
Description Nspt Layer depth 

(m) 
Nspt corrected for 
presence of water 

table 

Correlation Unit Weight 
(KN/m?) 
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Layer (2) 
Layer 

19,575 2,45-4,65 17,2875 Meyerhof ed altri 19,02 

 
Saturated unit  weight 
Description Nspt Layer depth 

(m) 
Nspt corrected for 
presence of water 

table 

Correlation Saturated Gamma 
(KN/m?) 

Layer (2) 
Layer 

19,575 2,45-4,65 17,2875 Terzaghi-Peck 
1948-1967 

19,22 

 
Poisson's modulus 
Description Nspt Layer depth 

(m) 
Nspt corrected for 
presence of water 

table 

Correlation Poisson 

Layer (2) 
Layer 

19,575 2,45-4,65 17,2875 (A.G.I.) 0,32 

 
Dynamic shear modulus 
Description Nspt Layer depth 

(m) 
Nspt corrected for 
presence of water 

table 

Correlation G 
(Mpa) 

Layer (2) 
Layer 

19,575 2,45-4,65 17,2875 Ohsaki & Iwasaki 92,88 

 
Shear wave velocity 
Description Nspt Layer depth 

(m) 
Nspt corrected for 
presence of water 

table 

Correlation Shear wave 
velocity 
(m/s) 

Layer (2) 
Layer 

19,575 2,45-4,65 17,2875 Ohta e Goto 
(1978) 

155,91 

 
Liquefaction 
Description Nspt Layer depth 

(m) 
Nspt corrected for 
presence of water 

table 

Correlation Liquefaction 
safety factor 

Layer (2) 
Layer 

19,575 2,45-4,65 17,2875 Seed e Idriss 
(1971) 

2,36 

 
Coefficient of earth pressure at rest K0=SigmaH/P0 
Description Nspt Layer depth 

(m) 
Nspt corrected for 
presence of water 

table 

Correlation K0 

Layer (2) 
Layer 

19,575 2,45-4,65 17,2875 Navfac 1971-1982 3,56 

 
Qc (CPT Cone resistance) 
Description Nspt Layer depth 

(m) 
Nspt corrected for 
presence of water 

table 

Correlation Qc 
(Mpa) 

Layer (2) 
Layer 

19,575 2,45-4,65 17,2875 Robertson (1983) 5,09 
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