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Absract. The paper presents a concise and meanwhile comprehensive description of the long-
term Bulgarian research and construction experience in improvement of collapsible loess soils 
by hydraulic binders. 

Soil stabilization with Portland cement and lime became a widespread practice in the second 
half of the XX century mainly in road construction. In contrast to other countries, in Bulgaria this 
stabilization has found application mainly in foundation works by loess-cement cushion and in 
irrigation construction by impervious screen in collapsible loess. 

The soil-cement cushion represents a compacted and stabilized layer of the soil base, built 
under the foundation, which is intended to replace a part of the collapsible layer, to increase the 
bearing capacity of the soil base and to protect it against moistening. The soil-cement cushion is 
not a continuation of the foundation, but it is a part of the soil base. It is built with loess from the 
excavation, mixed with Portland cement. 

Two types of cushions are used – made of compacted and non-compacted (so-called ‘plas-
tic’) soil-cement. The compacted soil-cement cushion (cement quantity 3-6%) is prepared at op-
timal water content wopt to maximum dry density ρd,max. The ‘plastic’ soil-cement (cement quantity 
8-10%) is made with a water content of the mixture w much higher than wopt, at and above the 
liquid limit of the soil wL, and is used in constrained construction conditions. 

In the sixties and seventies of the XX century the building of a broad network of irrigation 
facilities was started in the Danubian plain, which was seriously hampered by the collapsibility 
and relatively high permeability of loess. Parallel to the other measures for overcoming these 
processes, impervious soil-cement and soil-lime screens were developed for water balancing 
reservoirs in the irrigation network. The impervious screens of stabilized soil with a thickness 
of approximately 0.15 m was constructed in about twenty irrigation water levelers, mainly  in 
North Bulgaria.

Foundation with soil-cement cushion and soil-cement screen in collapsible loess have been 
implemented only in Bulgaria and hopefully the results from that experience will be of interest 
for many professionals and researchers.

Following a brief description of collapsible loess in Bulgaria and of the methods applied for 
its improvement, the paper presents the factors, governing the properties of loess soil-cement, the 
results from the strength gain analyses as well as examples of practical applications in foundation 
and irrigation structures are described.

The long-term research and experience in the foundation work and in irrigation construction 
prove that loess belongs to the soils that are very well stabilized with Portland cement. This is 
due to its favourable mineral and chemical composition – predominating quartz content, slightly 
alkaline reaction and predominance of Са2+  in the ion exchange complex.  

The strength, deformation and hydraulic properties of the loess-cement mixtures can be 
controlled by changing the amount of cement and using chemical additives, which makes these 
materials suitable for a broad range of applications. The loess-cement mixture signifi cantly in- The loess-cement mixture signifi cantly in-The loess-cement mixture significantly in-
creases its strength after long-term curing. This increase is due to phase transformations of the 
calcium silicate hydrates, obtained during the hydrolysis and hydration of cement and from the 
pozzolanic interactions with the loess minerals. 
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The controllable strength and deformation properties of the loess-cement mixtures, their 
impermeability and the possibility to use mixtures with high water content, facilitate their use in 
constrained construction conditions and as impervious screen.

It has been established by small-scale models and in-situ testing that the loess-cement cush-
ion redistributes the stresses transferred by the foundation to a bigger area at the boundary with 
natural loess, which may reduce these stresses to lower values than the initial stress of loess 
collapse. This property of the loess-cement cushion, as well as its impermeability enabled its 
successful application in more than 100 buildings and facilities, including in the foundation of 
the Kozloduy NPP. The soil-cement cushion improves the conditions of foundation works, it is a 
barrier against pollutants migration to the ground water and helps the building to support better 
earthquakes impact. The loess-cement mixtures may be combined with geosynthetic materials, 
so to increase the bearing capacity of the cushion and the impermeability of the water basins 
screens.

Key words: soil stabilization, loess foundation, soil-cement, soil-cement cushion, soil-cement 
screen, strength parameters.

Резюме. В статията се представя сбито, но същевременно изчерпателно обобщение на 
многогодишния изследователски и строителен опит в България в заздравяването на пропа-
дъчни льосови почви опит с хидравлични свързващи вещества. 

За разлика от другите страни, в България заздравяването на почви намери приложение 
главно във фундирането в пропадъчен льос посредством циментопочвена възглавница и 
в хидромелиоративното строителство при изграждане на водозащитни екрани на водни 
басейни. Тези приложения са свързани с разширяването на промишлено-гражданското, 
хидромелиоративното и транспортно строителство в Дунавската равнина, която е почти 
изцяло покрита с пропадъчни льосови наслаги. Извършени са и изследвания за разрабо-
тване на нови методи, съобразени със специфичните български условия.

Един от тези методи е фундирането в льос с циментопочвена възглавница, разработен 
в Геологическия институт при БАН през 70-те години на XX век. Циментопочвената въз-
главница представлява уплътнен и заздравен слой от земната основа, изграден непосред-
ствено под фундаментите, който е предназначен да замени част от пропадъчния пласт, да 
увеличи носещата способност на земната основа и да я предпази от намокряне. 

През шестдесетте и седемдесетте години на ХХ век в Дунавската равнина започна 
изграждане на широка мрежа от хидромелиоративни съоръжения, което e сериозно 
затруднено от пропадъчността и голямата пропускливост на льоса. Наред с другите мерки 
за преодоляване на тези процеси беше разработен цименто- и варопочвен екран при 
строителство на водоизравнители в хидромелиоративното строителство. 

Екранът от заздравена почва с дебелина около 0,15 m беше приложен на повече от 
двайсет водоизравнители, по голямата част от които са в Северна България. Използван е 
екран от пластична циментопочва, корава циментопочва и варопочва, които имат почвено 
покритие с дебелина 0,15 - 0,20 m.

Фундирането с циментопочвена възглавница в пропадъчен льос и  циментопочвения 
екран на водоизравнители са прилагани само в България и предполагаме, че резултатите от 
изследванията във връзка с тях ще представляват интерес и за други страни.

В настоящата статия след кратко описание на пропадъчния льос в България и на 
методите, използвани за неговото подобряване, са изложени факторите, определящи 
свойствата на льосовата циментопочва, резултатите от изследванията върху природата 
на якостта ѝ и нейното изменение с времето, както и примери от приложението във 
фундирането и хидромелиоративното строителство.

Ключови думи: заздравяване на почви, фундиране в льос, циментопочва, циментопочвена 
възглавница, циментопочвени екрани, якостни показатели.
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Символи и означения

C   - количество на цимент или вар
Е0, Е0c - модул на обща деформация (щампов модул) на естествен 

льос, на заздравен льос 
Ip   - показател на пластичност
kf    - коефициент на филтрация (водопропускливост)
n   - обем на порите
рinit. coll   - начален товар на пропадане
рadd.load   - допълнителен товар 
qlim   - гранична носеща способност 
qu   - якост на едноосен натиск
Rtf   - якост на опън (при огъване под концентриран товар)
Rtb   - якост на опън (Бразилски метод)
S    - слягане
σ   - натоварване/напрежение
w   - водно съдържание
wopt    - оптимално водно съдържание
δγ   - пропадъчност при геоложки товар 
φ, c   - параметри на якостта на срязване
ρd                 - обемна плътност на скелета (или обемна плътност на сухата  

маса) 
ρd,max   - максимална обемна плътност на скелета

Въведение 
Заздравяването на почвите с портландцимент и вар стана широко раз-

пространена световна практика през втората половина на ХХ век. предимно 
в пътното строителство. За разлика от другите страни, в България това заз-
дравяване намери приложение главно във фундирането в пропадъчен льос 
посредством циментопочвена възглавница и в хидромелиоративното строи-
телство при изграждане на водозащитни екрани на водни басейни. Тези при-
ложения са свързани с разширяването на промишлено-гражданското, хидро-
мелиоративното и транспортно строителство в Дунавската равнина, която 
е почти изцяло покрита с пропадъчни льосови наслаги. Извършени бяха и 
изследвания за разработване на нови методи, съобразени със специфичните 
български условия.

Един от тези методи е фундирането в льос с циментопочвена възглавница, 
разработен в Геологическия институт при БАН през 70-те години на XX век. 
За кратко време този метод беше приложен на десетки съоръжения. Изготве-
ни са указания за приложение на метода (Указания за..., 1976).

Циментопочвената възглавница представлява уплътнен и заздравен слой 
от земната основа, изграден непосредствено под фундаментите, който е пред-
назначен да замени част от пропадъчния пласт, да увеличи носещата способ-
ност на земната основа и да я предпази от намокряне. Циментопочвената въз-
главница не e продължение на фундамента, а част от земната основа. Тя се 
изгражда с льоса от изкопите на съоръжението, заздравен с портландцимент. 
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Обикновено се построява под цялата сграда и по рядко под отделните фунда-
менти. 

Различават се възглавници от корава и пластична циментопочва. Коравата 
(с количество на цимента 3-8%) се уплътнява при оптимално водно съдържа-8%) се уплътнява при оптимално водно съдържа-
ние wopt до достигане на максимална обемна плътност на сухата маса ρd,max. 
Пластичната циментопочва (с количество на цимента 8-10%) се изгражда 
при водно съдържание на сместа w по-голямо от Wopt, равно или малко по-
голямо от границата на протичане на почвата WL и се използва при стеснени 
строителни условия. 

През шестдесетте и седемдесетте години на ХХ век в Дунавската равнина 
започна изграждане на широка мрежа от хидромелиоративни съоръжения, 
което e сериозно затруднено от пропадъчността и голямата пропускливост 
на льоса. Наред с другите мерки за преодоляване на тези процеси беше 
разработен цименто- и варопочвен екран при строителство на водоизравнители 
в хидромелиоративното строителство. 

Екранът от заздравена почва с дебелина около 0,15 m беше приложен 
на повече от двайсет водоизравнители, по-голямата част от които са в 
Северна България. Използван е екран от пластична циментопочва, корава 
циментопочва и варопочва, които имат почвено покритие с дебелина 0,15 - 
0,20 m. През 1974 г. са изготвени “Указания за проектиране на водоизравнители 
с циментопочвен противофилтрационен екран”. 

Фундирането с циментопочвена възглавница в пропадъчен льос и  
циментопочвения екран на водоизравнители са прилагани само в България 
и предполагаме, че резултатите от изследванията във връзка с тях ще 
представляват интерес и за други страни.

В настоящата статия след кратко описание на пропадъчния льос в 
България и на методите, използвани за неговото подобряване, са изложени 
факторите, определящи свойствата на льосовата циментопочва, резултатите 
от изследванията върху природата на якостта ѝ и нейното изменение с времето, 
както и примери от приложението във фундирането и хидромелиоративното 
строителство.

По-важни характеристики на льоса в България
Пропадъчният льос в Дунавската равнина е от еоличен произход и заема 

около 8-10 000 km2. Най-мощни са льосовите отложения в близост до р. Дунав, 
където дебелината им достига 80-100, от които до 40-50 m са пропадъчни. В 
южна посока постепенно дебелината намалява до няколко метра. Характерна 
особеност на льосовите отложения в Северна България са ясно изразените 
погребани почви (до седем), разделящи отделните льосови хоризонти (до 
шест на брой). 

В зърнометричния състав на льоса преобладава праховата фракция, коя-
то има сравнително постоянно съдържание при песъчливия, типичния и 
глинестия льос и възлиза най-често до 80-90%. По-изменчиво е съдържанието 
на глинестата фракция, която се изменя от 0% до 30%. По този критерий 
Минков (1968) поделя льоса в България на песъчлив – глинестата фракция е 
< 10%, типичен – глинестата фракция варира от 10 до 20% и глинест льос – с 
глинеста фракция от 20 до 30%. Окончателната класификация взема предвид 
и показателя на пластичност на почвата. С по-малко разпространение са т.н. 
льосовиден пясък и льосовидна глина, при които праховата фракция е под 
80% за сметка на съответно по-голяма песъчлива или глинеста фракция.

Типичният льос притежава най-голяма пропадъчност, като максимално 
измерените стойности при геоложки товар са достигали 170 cm (основно в 
случаи на необлицовани напоителни канали). Значителен е броят на сградите 
и съоръженията, които са сериозно засегнати от пропадъчността на льоса.

От всички свързани почви льосът се характеризира с най-висока 
водопропускливост. При льосовидния пясък коефициентът на филтрация kf  
варира в диапазона 3,0-5,0 m/d, при песъчливия льос kf  е 1,0-2,5 m/d, при 
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типичния - 0,25-0,75 m/d, при глинестия – 0,18-0,20 m/d и при льосовидната 
глина - <0,10 m/d. Характерна особеност на българския льос е неговата 
нееднородност както във вертикална, така и в хоризонтална посока (Minkov 
& Evstatiev, 1977). Така например значителни изменения в пропадъчността на 
льоса се наблюдават на много малки хоризонтални разстояния. С други думи 
провеждането на детайлни инженерногеоложки проучвания е предпоставка 
за съществено намаляване на строителните разходи, както и за повишаване 
на безопасността на съоръженията.

В България льосовите основи се поделят на два типа в зависимост от 
тяхната пропадъчност при геоложки товар δγ: първи тип T1 при δγ <5 cm и 
втори тип T2 при δγ>5 cm. Льосовата основа тип T1 пропада практически 
само при допълнителен строителен товар, по-голям от т.н. начален товар на 
пропадане рinit. coll. Втори тип льосова основа T2 пропада както при геоложки, 
така и при допълнителен товар рadd.load.

Строителната практика категорично е доказала, че конструктивните 
мерки, независимо от какъв характер са, не са в състояние сами по себе си 
да елеминират опасността от пропадане. Това е наложило разработване и 
прилагане на редица методи и техники за противопропадъчна подготовка на 
льосовата основа преди самото строителството (Evstatiev, 1988). 

Целта на противопропадъчната подготовка при льосова основа от първи 
тип T1 е да се намали напрежението предавано от фундаментите върху 
земната основа до такава стойност, която няма да предизвика пропадане, т.е. 
рadd.load <рinit.coll. В България най-често прилаганите методи за тази цел са: уве-
личаване на площта на отделните фундаменти или заместването им с обща 
железобетонна плоча, уплътняване с тежка трамбовка, цименто-почвена 
възглавница и уплътняване с къси пирамидални пилоти (Evstatiev, 1995). 

При льосова основа от втори тип T2 премахването на пропадъчността на 
льосовата основа може да се осъществи по два пътя в зависимост от типа 
на конструкцията и дълбочината на фундиране: посредством превръщане на 
земната основа от тип T2 в тип T1 или чрез едновременно елиминиране на 
пропаданeто при геоложки и допълнителен товар. 

За противопропадъчна подготовка на льосови основи от типа T2
 
у нас 

са прилагани следните основни методи: уплътняване чрез предварително 
намокряне, уплътняване чрез предварително намокряне и дълбочинни 
взривове, уплътняване чрез почвени пилоти, заздравяване чрез силикатизация 
(за съществуващи сгради). Успешно е прилагано и удълбочаване на 
строителния изкоп в комбинацията с уплътняване с много тежка трамбовка и 
циментопочвена възглавница. С други думи фундирането с циментопочвена 
възглавница е приложимо самостоятелно при льосова основа тип T1, а при 
льосова основа тип T2 - само в комбинация с други методи. Същото се отнася 
и за циментопочвените екрани на водоизравнители.

Приложението на разглежданите методи беше предшествано и 
съпроводено с лабораторни изследвания и теренни опити. Лабораторните 
изпитвания за заздравяване с портландцимент на различните льосови 
разновидности са извършени през шестдесетте и седемдесетте години на 
миналия век (Евстатиев, 1965, 1973, 1987). Научните изследвания върху 
механичното поведение на циментопочвените възглавници (Евстатиев и др. 
1979 и 1980, Мinkov et al. 1981, Карачоров, 1989) и върху формирането на 
якостта и нейното изменение във времето (Евстатиев, 1984; 1987; Ангелова и 
Евстатиев, 1985, Angelova & Evstatiev, 1990) са извършени през седемдесетте 
и осемдесетте години. Резултатите от по-важните приложения на възглавни-
цата и екраните са описани от Минков и Евстатиев (1975), Карастанев (1988), 
Евстатиев и Ангелова, ред. (1993), Jefferson et al. (1995, 2008).

Основна цел на настоящата статия е да обобщи тези резултати в един 
актуализиран вид за да станат достъпни до по-широк кръг от специалисти.
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Фактори, определящи свойствата на заздравената с портланд-
цимент льосова почва

Влиянието на различни фактори върху основните свойства на льосовата 
циментопочва като якост на едноосен натиск qu, якост на опън (при огъване 
под концентриран товар) Rtf, якост на опън (бразилски метод) Rtb, якост на 
срязване φ и c, водопропускливост kf, водоустойчивост и мразоустойчивост, е 
изследвано обстойно чрез подходящи лабораторни и полеви анализи. Резулта-
тите от тези анализи са представени в цитираните по-горе източници. Тук ще 
бъдат дискутирани само основните изводи от тези изследвания.

а) Влияние на състава на льоса и на количеството на цимента
Льосът притежава благоприятен зърнометричен, минерален и химичен 

състав от гледна точка на заздравяването му с портландцимент, доказателство 
за което са високите стойности на qu на циментопочвата. В лабораторни 
условия при количество на цимента C=10%, след едномесечно отлежаване 
и водонапито състояние, qu на пробите от песъчлив льос достига до 1,5-2,0 
МРа, от типичен льос - до 2,5–3,5 МРа и от глинест льос - до 5,0-6,0 МРа; 

По-малката якост при песъчливия льос се дължи на по-трудното му 
уплътняване (обемна плътност на сухата маса на уплътнените проби 
ρd,max=1,62–1,66 g/cm3) и на повишеното съдържание на слюда – до 25%; 

При глинестия льос при лабораторни условия и при еднакво С се получават 
по-добри якостни показатели в сравнение с песъчливия и типичен льос. При 
реални условия обаче, поради по-трудното смесване на този льос с цимента 
се постигат по-ниски стойности на qu , близки до тези на типичния льос;

С льос от карбонатните хоризонти на съвременната и на погребаните 
почви се получават по-добри якостни показатели в сравнение с тези на 
залягащите под тях льосови хоризонти, което се обяснява с насищането на 
поглъщащия комплекс с Са2+.

Зависимостта qu=f(C) е изследвана при основните льосови разновидности 
при стойности на C от 2 до 30%, така че да се получи представа за qu при 
различни приложения на циментопочвата. 

Характерът на зависимостта qu=f(C) зависи от състава на льоса. При 
песъчливия и типичния льос с по-ниско съдържание на глина след едномесечно 
отлежаване тя е праволинейна при C от 2% до 30% (права 1 на фиг. 1). С 
увеличаване на глинестото съдържание при глинестия льос зависимостта 
qu=f(C) се описва от степенна функция (крива 2 на фиг. 1). 
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Фиг. 1. Зависимост между qu и C след 28-дневно отлежаване на циментопочва от: 1 – типичен льос; 2- глинест 
льос.

Fig. 1. Relationship between qu and C for soil-cement after 28 days of curing with: 1 – silty loess; 2- clayey loess.

От съпоставката на стойностите на qu-30 (в MPa) след отлежаване 30 дни и 
на qu-7

 след отлежаване 7 дни е установена зависимостта:
qu-30=1,50 qu-7 – 0,08

която за практически цели може да се приеме като:
qu-30=1,50 qu-7

При C=10% и след едномесечно отлежаване, за песъчливия льос средните 
стойности на Rtf  ≈ 0,9 МРа, а на Rtb≈0,49 МРа, за типичния льос - Rtf≈1,1 МРа 
и Rtb≈0,52 МРа, при глинестия льос - Rtf ≈1,2 МРа и Rtb≈0,72 МРа.

Също при C=10% отношението qu/ Rtf при проби от песъчливия льос е 
около 2, от типичния – около 2,5 и от глинестия – около 5. Средната стойност 
на отношението qu/Rtb при песъчливия и типичния льос е между 4-5, а при 
глинестия – около 8.

По отношение на якостта на срязване е установено следното:
- при песъчливия льос кохезията с варира обикновено от 0,45 до 0,55 МРа, 

а φ= 29° до 32°. 
- при типичния льос с се изменя най-често от 0,5 до 1,0 МРа, а φ= 23° до 29°. 
- при глинестия льос с варира от 1,2 до 2,0 МРа, а φ= 19° до 23°.
Основният извод от извършените анализи е, че заздравеният льос 

има управляема якост, което позволява от него да се приготвят смеси, 
удовлетворяващи изискванията на различни приложения: изграждане на 
циментопочвена възглавница, при която се изисква по-малка якост (qu = 0,5 – 
1,0 МРа), на циментопочвен екран и пътна основа, при които якостта трябва 
да бъде по-висока (qu = 2,0 - 4,0 МРа), на циментопочвени тухли и блокчета, 
където необходимата якост е още по-голяма – до 8,0 - 10,0 МРа.

Линейните деформации при изсъхване зависят от глинестото 
съдържание на льоса. Това влияние силно намалява след смесване на льоса 
с портландцимент, но започва да нараства след глинесто съдържание около 
20% (фиг. 2).
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Фиг. 2. Относителни линейни деформации вследствие на свиване при изсъхване в зависимост от глинестото 
съдържание при: 1 – уплътнен типичен льос; 2 – уплътнен типичен льос, заздравен с 10% портландцимент.

Fig. 2. Shrinkage due to drying vs. clay content for: 1 – compacted silty loess; 2 – compacted and stabilised silty loess 
with 10% of cement.

Пробите от песъчлив и типичен льос с малко глинесто съдържание 
показват по-висока мразоустойчивост дори със сравнително по-малко С в 
сравнение с глинестия льос. При еднакви други условия се установява много 
силно влияние на карбонатното съдържание върху мразоустойчивостта на 
циментопочвата. При високо карбонатно съдържание пробите с C=12% имат 
малки загуби в теглото си дори след 20 цикъла на замразяване и размразяване, 
докато тези с ниско карбонатно съдържание се разпадат.

Беше направен извода, че за изграждане на циментопочвени екрани 
трябва да се предпочитат льосови почви с Ip<17% и с по-високо карбонатно 
съдържание, например карбонатния хоризонт на съвременната почва.

б) Влияние на уплътняването и изходното водно съдържание на цимен-
топочвата

Поради голямата повърхност на почвените частици и сравнително 
малкото количество на цимента, доброто уплътняване е един от най-важните 
фактори за получаване на циментопочва с висока якост и устойчивост. Това 
в най-голяма степен се отнася при нейното използване за възглавница и 
противофилтрационни екрани. 

На фиг. 3 са представени правите lgqu = f(n), получени с типичен льос 
(Ір=4,6%, фракция 0,05÷0,005 mm – 78%) от района на АЕЦ “Козлодуй” с ко-
личество на цимента от 4% до 15%. Вижда се голямото намаление на qu с 
малко увеличение на обема на порите n при всички количества цимент.



Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences ©  93

Фиг. 3. Зависимост между qu (в MPa) и n при песъчлив льос, заздравен с портландцимент: 1 – C=4%; 2 – 
C=7%; 3 – C=10%; 4 – C=12%; 5 – C=15%; 

Fig. 3. Relationship between qu and n for sandy loess stabilized with: 1 – C=4%; 2 – C=7%; 3 – C=10%; 4 – C=12%; 
5 – C=15% of cement.

С увеличаване на плътността на циментопочвата силно се понижава 
нейната водопопиваемост (фиг. 4), респективно и се увеличава и 
мразоустойчивостта ѝ.

Фиг. 4. Зависимост между капилярната водопопиваемост и плътността при типичен льос, заздравен с 10% 
цимент.

Fig. 4. Relationship between capillary water absorbtion and density of silty loess stabilised with 10% of cement.



   94   Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences ©

Освен със стандартно уплътняване са направени опити и с много голяма 
уплътнителна работа (статично уплътняване до 18,0 МРа), при които е 
установено, че qu може да се увеличи многократно, но максималната му 
стойност не съответства на wopt за достигане на ρd,max, а е при w с няколко 
процента над wopt за съответната уплътнителна работа. Например, при смес от 
типичен льос с 8% цимент и при статично уплътняване 12 МРа wopt=10%, но 
максималната стойност на qu=8,0 МРа е при w=14,0%.

Изследванията с w>wopt, (т.н. пластична циментопочва) показват, че с 
нарастване на водното съдържание якостта логично намалява. Същевременно 
след изходно водно съдържание от около 40-41% якостта намалява много по-
бавно, но съществено се подобрява обработваемостта на циментольосова-, но съществено се подобрява обработваемостта на циментольосова-льосова-
та смес (Kitazume et al., 2000). За типичен льос от гр. Козлодуй, Чакалова 
(2006) установява, че при w до около 30%, което приблизително съвпада с 
wL по БДС, циментольосовите смеси (С варира от 5÷15%) са в земновлажна 
консистенция (клас К1 по метода на Абрамс) и не са пригодни за приложение. 
При увеличаване на w с 2-3% смесите са слабо пластични (клас К2), а при 
w≈wL=35,6% по ASTM те придобиват по-голяма пластичност (клас К3), 
лесно се изливат и самоуплътняват. При w>44% циментольосовите смеси 
преминават в течна консистенция (клас К4) и проявяват водоотделяне, разсло-
яване и дехомогенизиране в резултат на седиментационни процеси. 

При пластичната циментопочва, благодарение на по-доброто хомо-
генизиране на сместа и на създаване на условия за по-добро взаимодействие 
на цимента с почвата, якостта се увеличава значително с течение на времето. 
Например якостта на едноосен натиск на проби взети от противофилтрационен 
екран 21 години след неговото изграждане, се е увеличила около 10 пъти, 
достигайки до стойност qu=12,1 МРа (Карастанев, 1988).

в) Ефект на химически добавки
Чрез различни химични добавки може да се въздейства на колоидната  

компонента на почвата, да се изменя рН на средата, да се увеличава обема на 
циментовия гел и да се поддържа равновесието между неговите компоненти, 
да се активизира взаимодействието между почвените частици и свързващите 
вещества, да се хидрофобизира повърхността на почвените частици и др. В 
резултат на тези въздействия се постига увеличение на якостта при еднакво 
количество цимент, нараства водоплътността, мразоустойчивостта и др.

В България е изследван ефектът на химическите добавки Са(ОН)2, СаСL2, 
FeCl3, NaOH, Na2SO4, Na2CO3 и повърхностноактивни вещества (емулсия 
от горено машинно масло, соабщок, лупласт, лутол и др.) (Евстатиев, 1965; 
Ангелова, 1987). От тези изследвания са получени следните по-съществени 
резултати:

- добавката на Са (ОН)2  в количество от 0,2 до 1,0% води до значително 
увеличение на qu при глинестия льос и при повишено хумусно съдържание;

- добавката на СаСL2 в количество от 0,2 до 2% е най-ефективна при 
песъчливия льос като увеличава qu  до 1,7 пъти след 15 цикъла на замразяване 
и размразяване на образците;

- Na2CO3 в количество 0,2 - 0,8% увеличава qu до 30% при глинестите 
разновидности, но в по-големи количества има отрицателен ефект;

- повърхностно-активните добавки (например, маслена емулсия в коли-
чество 0,3–0,4%) намаляват водопопиваемостта и увеличават мразоустойчи-
востта на циментопочвата;

- оптималното количество на химичната добавка зависи от времето на от-
лежаване на пробите;

- след продължително отлежаване положителният ефект на някои алкални 
добавки, който се наблюдава след едномесечно отлежаване при някои от 
льосовите разновидности, се загубва (Angelova, 1992). 
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Механизъм на формиране и нарастване на якостта на циментопочвата
Използването на циментопочва в България при фундиране в льос на 

отговорни съоръжения, включително атомна електроцентрала, наложи да се 
проведат изследвания върху нейната дълговременна якост и да се изяснят 
процесите, които я формират. Изследванията включват изпитване на лабора-. Изследванията включват изпитване на лабора-
торни проби отлежавали в срок до 2 години (Евстатиев, 1984; Angelova & 
Evstatiev, 1990), както и на проби, взети от циментопочва от реални съоръже-
ния след тяхната продължителна (до 21 години) експлоатация. 

Най-важните изводи от изследванията върху механизма на формиране и 
нарастване на якостта на циментольосовите смеси са следните:

- при всички количества цимент и льосови разновидности се наблюдава 
значително увеличение на qu  в периода на отлежаване между един месец и 
две години: при пробите от песъчлив и слабоглинест льос то е около 2 – 3 
пъти, а при тези от типичен льос увеличението на якостта достига до около 
4,5 - 5 пъти. Следователно, стойностите на qu след едномесечно отлежаване 
могат да се приемат за меродавни с голям запас;

- след 180 дневно отлежаване, при песъчливия и типичния льос за всички 
стойности на C, а при слабоглинестия при C<7%, се наблюдава по-бързо 
нарастване на qu в сравнение с предишния период; при слабоглинестия льос 
с C=10-15% се наблюдава сравнително равномерно увеличение на якостта в 
периода до две години;

- при уплътняване по-ниско от  ρd,max  и при по-ниски стойности на C е 
наблюдавано задържане в растежа на qu или неговото намаление, което 
потвърждава важността на доброто уплътняване; 

- значително нарастване на якостта с времето е установено при образци от 
противофилтрационен екран, изграден от пластична циментопочва 21 години 
след строителството - qu е нараснала над 10 пъти в сравнение с тази на 28-ия 
ден, достигайки стойност от 12,1 MPa.

Паралелно с изследванията върху нарастването на якостта на 
циментольосовите смеси са извършени електронномикроскопски, 
рентгенографски и други анализи за установяване на структурните изменения, 
които се извършват в тях. 

Като изходна база за сравнение служат наблюденията върху структурата 
на льосови проби от песъчлив, типичен и глинест льос, уплътнени при wopt за 
достигане на ρd,max без цимент (фиг. 5). Структурата на уплътнения песъчлив 
и типичен льос е подчертано зърнеста, като пясъчните и прахови зърна са 
повече или по-малко обвити от глинести частици, докато при глинестия 
льос преобладава плътна маса от глина и дребен прах (в случая глинестото 
съдържание е 27%, пясъчното - 1% и праховото - 72%). При песъчливия льос 
обемът на порите е по-голям отколкото при типичния, а при глинестия льос 
той е значително по-малък в сравнение с другите две разновидности. 
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a)        b)

          
          
          
    

 c)

Фиг. 5. Структура на уплътнен льос без портландцимент: a) песъчлив льос; b) типичен льос; c) глинест льос. 
Бялата линия в долната част на снимките измерва μm – в случая 100 μm

Fig. 5. Structure of compacted loess without Portland cement: a) sandy loess; b) silty loess; c) clayey loess. The white 
line on pictures measures μm – in the case 100 μm

Няколко дни след смесване с портландцимент, предимно в пробите от 
песъчлив и типичен льос и в по-малка степен в тези от глинест льос, започват 
да се установяват игловидни образувания с дължина 3-8 μm и диаметър 
0,2 - 0,5 μm (фиг. 6). Те не се наблюдават навсякъде. В местата, където се 
срещат свързват пясъчни и прахови частици помежду им. Това са калциеви 
хидросиликати C-S-H, които по всяка вероятност са продукти на хидратацията 
на клинкерните циментови минерали, т.е. на т. н. от Herzog & Mitchell (1963) 
първични процеси. Продуктите на пуцолановите реакции, които възникват 
между отделения при хидратацията на цимента Са(ОН)2 и почвените частици, 
се наричат вторични процеси.     

След първите месеци на отлежаване структурата на циментопочвата 
постепенно започва видимо да се различава от тази на уплътнения льос 
освен с наличието на игловидните C-S-H, още и с образуването на еднородна 
финозърнеста маса, свързваща по-едрите частици (фиг. 6b). 
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a)        b)

    
Фиг. 6. Игловидни калциеви хидросиликати C-S-H в ранните срокове на отлежаване на  циментопочвата:       

а) типичен льос с 10% цимент след 2 дни; b) песъчлив льос с 10% цимент след 1 месец 

Fig. 6. Needle-like calcium silicate hydrates C-S-H binding the soil particles at the early stages of curing: а) silty loess 
with 10% Portland cement after two days; b) sandy loess with 10% Portland cement after 28 days of curing.

След 6-месечно и особено след едногодишно отлежаване настъпват 
съществени изменения в дребнозърнестата субстанция. В нея вече не се 
различават най-дребните почвени частици и циментови зърна, като тя все повече 
заприличва на застинал гел (фиг. 7), сред който се наблюдава гъста плетеница 
или мрежа от нишки дълги по няколко микрона. Така възниква структура, която е 
съвсем различна от тази при уплътнения льос (срв. фиг. 7 и фиг. 5b).

Фиг. 7. Типичен льос с 10% цимент след едногодишно отлежаване 

Fig. 7. Silty loess with 10% Portland cement after one year curing
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Измежду праховите и пясъчни частици, свързани с гелообразна маса, 
се наблюдават плътни мрежовидни фази от преплетени нишки (фиг. 8а) 
с дължина от няколко микрона, които понякога наподобяват пчелна пита 
(фиг. 8b). Подобни образувания са наблюдавани в образци от разтвора на 
каменозидани съоръжения от ранното средновековие в България (Evstatiev & 
Rashev, 1988).

   a)         b)

Фиг. 8. Нишковидни и мрежовидни хидросиликати в типичен льос заздравен с 10% портландцимент: 
а) при проби след едногодишно отлежаване в лабораторни условия; b) при образци от противофилтрационен 
льосоциментов екран 6 години след строителството

Fig. 8. Interlaced and network-like silicate hydrates in silty loess with 10% Portland cement: a)  after 1 year curing time 
in laboratory conditions; b) - samples from impervious loess-cement screen 6-year after the construction

Финозърнестата циментираща маса при смесите с типичен льос е повече 
и обемът на порите е по-малък, отколкото при смесите с песъчлив льос. С 
това се обяснява и по-малката якост на циментопочвените смеси, приготвени 
от песъчлив льос.

При глинестия льос циментиращата маса е повече от включените в нея 
прахови частици. До към един месец тя има зърнест облик. След това, както 
при типичния льос, тя става все по-плътна и с все по-малко пори. След няколко 
месеца се появяват мрежовидни образования, а в по-големите пори се виждат 
преплетени нишки, подобни на тези при песъчливия и типичния льос. Общо 
взето финозърнестата свързваща маса при глинестия льос е повече, отколкото 
при песъчливия и типичния льос, с което се обяснява по-голямата якост на 
циментопочвените проби, приготвени с глинест льос.

След продължително отлежаване се наблюдава реакция на хидратирания 
цимент с прахови и пясъчни частици (пуцоланови взаимодействия или 
вторични  процеси по Herzog & Mitchell,1963), изразяваща се във възникване 
по повърхността на последните на ореол от малки нишки с дължина 0,5 μm, 
които свързват частиците с останалата циментираща маса (фиг. 8а).

По отчупените повърхности, наблюдавани със сканиращ електронен 
микроскоп, по кварцовите и фелдшпатови зърна често се виждат свързани 
с тях откъснати парчета от свързващата субстанция. Повърхността на 
слюдените частици, които са в по-голямо количество при песъчливия льос, е 
гладка без видима връзка с нововъзникналите фази, което е една от причините 
за по-малката якост на циментопочвата приготвена от него.

Електронномикроскопските наблюдения бяха съпроводени с 
рентгенографски изследвания, резултатите от които са описани в от 
Евстатиев (1984, 1987); Ангелова, (1987); Angelova & Evstatiev (1990). Най-
важните резултати от тях могат да бъдат резюмирани както следва:
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- известно време след смесването с цимента се наблюдава нарастване 
и разширяване на рефлексите на почвените минерали, които съвпадат с 
рефлексите на клинкерните минерали на цимента;

- в ранните срокове на отлежаване се появяват рефлексите на Са(ОН)2: 
0,492 nm, 0,13 nm и 0,263 nm, които се маркират по разширяването на съ-
ответните рефлекси на почвени минерали и се запазват по-дълго време при 
пробите съдържащи малко глина;

- калциевите хидросиликати са гелообразни фази с много малки размери 
на единичните кристали (диаметър 0,2 – 0,5 μm), поради което те трудно 
се подават на рентгенографско изследване. Все пак тяхното образуване 
вследствие на взаимодействието на отделената при хидратацията на цимента 
вар с почвените минерали се проследява с непрекъснатото разширение на 
рефлексите при 0,302 – 0,304 nm, където при естествения льос се намира най-
силния рефлекс на карбонатите.

- увеличението на рефлекса при 0,302 – 0,304 nm е съпроводено с появата 
на други слаби рефлекси в зоната 2θ =29-32°, например 0,295 – 0,299 nm, 
който не се наблюдава в естествения льос; 0,288 – 0,290 nm, който е нов 
рефлекс при някои от льосовите разновидности, а при други се установя-
ва с увеличението на основния рефлекс на доломита, който се намира на 
това място; отбелязан е също и рефлекс при 0,284 nm след продължително 
отлежаване на сместа; всички тези рефлекси, заедно с основния рефлекс при 
0,302 – 0,304 nm отразяват образуването на гелообразните C-S-H, посочени 
на електроно-микроскопските снимки. Друг нов рефлекс е наблюдаван при 
0,756 – 0,769 nm след по-дълго отлежаване в пробите от глинест льос. Той 
отразява образуването на калциеви хидроалуминати, които в разглежданите 
смеси имат по-малък принос във формирането на якостта.

- диференциално-термичните анализи дадоха подкрепяща информация за 
образуването на С-S-H, която се коментира в цитираните по-горе трудове.

В обобщение на извършените лабораторни изследвания следва 
важния извод, че минераложкият и химическият състав на льоса е фактор 
благоприятстващ заздравяването му с цимент. В льоса преобладават силикати 
и особено дисперсен кварц, които осигуряват условия за добра връзка с 
продуктите на хидратация на цимента. Много важно е, че поровият разтвор 
притежава алкална или слабо алкална реакция. Високото съдържание на високо 
дисперсен СаСО3 и на  Са2+ в поглъщащия комплекс прави глинестата фракция 
по-малко активна. Всичко това благоприятства процесите на хидратация и 
хидролиза на циментовите минерали, протичането на интензивни пуцоланови 
реакции и нарастването на якостта на циментольоса във времето.

Практически решения и приложения
Циментопочвена възглавница при фундиране в льос
а) Експериментални изследвания
Приложението на циментопочвената възглавница при фундиране в 

льос беше предшествано и съпътствано от описаните по-горе лабораторни 
изпитвания, както и от изследвания с умалени модели и от теренни опити при 
реални условия.

Изследванията с умалени модели са започнати с лабораторна вана с раз-
мери 0,5х0,5х0,3 m. Моделираната двуслойна основа се състои от долен слой 
от льос с дебелина 0,20 m и с модул на обща деформация Е0=16,0 МРа и го-
рен слой от пластична циментопочва с променлива дебелина h и количество 
на цимента, така че да се получат различни съотношения между дебелината 
на възглавницата h и диаметъра на щампата d – h/d, както и между модулите 
на обща деформация на двата слоя Еоc и Ео– Еоc/Ео. При част от опитите е из-
питвана армирана основа, като е поставян геотекстил между двата слоя. На-
товарването е извършвано с хидравлична преса посредством метален щамп 
с d=5,0 cm, съпроводено е с измерване на деформациите до разрушаване на 
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горния слой и с измерване на напреженията между двата слоя посредством 
сензори поставени между тях. 

От тези изпитвания е установено, че наличието на циментопочвения 
слой значително увеличава носещата способност на двуслойната основа 
(Евстатиев, 1987). Докато долният льосов слой има условна гранична носеща 
способност qlim = 0,125 – 0,150 МРа, то двуслойната основа при h/d=1 има 
qlim ≈ 1,0 МРа, а при h/d=0,4 - qlim ≈ 0,65 МРа. Армирането с пласт от геотек-
стил увеличава qlim  с 20 – 40%. Установен е също начина на разрушаване 
на горния слой и неговата преразпределяща роля спрямо напреженията, 
предавани от щампа.

Резултатите от опитите с лабораторна вана са проверени с изпитвания в 
експериментално корито, построено в естествен льос (Евстатиев и др. 1979, 
1980). 

Горният слой при изпитванията в експериментално корито, също от 
пластична циментопочва, има h=10,0 cm и C=13% (при серия опити А) и 
C=6,3% (при серия опити Б) (фиг. 9). Използвани са щампи с d от 5,64 cm до 
30,07 cm, така че са получени резултати при различни стойности на h/d за 
двете серии опити. 

 

  a)

            

             b)
   

Фиг. 9. Зависимост „напрежение-деформация”: σ-  приложено напрежение, S - слягане
а) за двуслойна земна от серия А за щампи с площ: 1 - 25 cm2 ; 2 - 64 cm2; 3 - 121 cm2; 4 - 169 cm2; 5 - 256 cm2; 6 - 

400 cm2; 7 – 710 cm2; 8 – 710 cm2 за естествената льосова основа. b ) за двуслойна земна от серия Б за щампи с площ: 
1 - 64 cm2 ; 2 - 121 cm2; 3 - 169 cm2 ; 4 - 256 cm2; 5 - 400  cm2; 6 - 710 cm2; 7 – 710 cm2 за естествената льосова основа.

Fig. 9. Stress-strain relationship:  σ – applied stress; S -settlement
a) two-layered base of series A for plates with an area: 1 - 25 cm2 ; 2 - 64 cm2; 3 - 121 cm2; 4 - 169 cm2; 5 - 256 cm2; 

6 - 400 cm2; 7 - 710 cm2;  8 - 710 cm2 for the natural loess base;  b) two-layered base of series B for plates with an area: 1 - 64 
cm2; 2 - 121 cm2; 3 - 169 cm2; 4 - 256 cm2; 5 - 400 cm2; 6 - 710 cm2; 7 - 710 cm2 for the natural loess base.
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Експерименталните циментопочвени възглавници са квадратни, като 
тяхната ширина е 8-10 пъти диаметъра на щампата. Направените изпитвания 
са с циментопочвена възглавница с h=0,8 m за да се определят якостните и 
деформационни параметри само на циментопочвата от двете серии. 

Модулите на обща деформация на льоса и на циментопочвения слой са 
следните: при серия А - Е0= 17,0 МРа и Е0c =400,0 МРа, Е0c /Е0=23,5, а при 
серия Б – Е0= 25,0 МРа и Е0c =200,0 МРа, Е0c /Е0=8. 

От извършените опити са установени зависимостите “напрежения 
деформации” при различно h/d за двете серии опити, границата на псевдо-
еластичното поведение на основата и на нейното разрушаване (фиг. 9). 

Направена е съпоставка на измерените слягания с изчислените по различни 
методи за единичен фундамент на двуслойна основа. Установено е, че с 
увеличаване на диаметъра на щампа настъпва все по-голяма съпоставимост 
между получените резултати. Въз основа на това се прави препоръка, че при 
изпитвания с умалени модели трябва да се използват щампи с диаметър по-
голям от 18 cm.

Разрушаването на горния слой се извършва под формата на пресечен 
конус, чиято горна повърхност по площ съвпада с площта на щампа, а площта 
на долната повърхност е площта на т.н. “фиктивен фундамент”, по която се 
преразпределят напреженията, предавани от щампа. Ъгълът, по който се 
извършва това преразпределение при големите щампи, е 50°-60°.

Изследванията в експериментални корита бяха продължени с нато-
варвания на циментопочвена възглавница с щамп 4 m2 и с огъваем щамп 
с площ 24 m2 (Minkov et al., 1981; Stefanoff et al., 1983). Възглавницата има 
модул на обща деформация Е0c=95 МРа и дебелина в първия случай 2,0 m и 
във втория – 1,5 m. Модулът на обща деформация на естествения льос, който 
e разположен под възглавницата, е средно Е0=16,0 МРа.

Резултатите от опитните натоварвания показват нарастване на носещата 
способност на двуслойната земна основа, състояща се от естествен льос 
и циментопочвена възглавница, изградена върху него. При основа само 
от естествен льос слягането S на щамп с площ 4 m2 при товар σ=0,18 MPa 
възлиза на S=50 mm. При двуслойна основа слягането на същия щамп при 
товар σ=0,24 MPa възлиза на S=9 mm (фиг. 10а). Подобно  слягане S=9,6 mm 
е измерено при натоварване σ =0.21 MPa на щамп с площ от 24 m2 също при 
двуслойна земна основа (фиг. 10b). 

Тензометричните измервания на напреженията потвърдиха, че цименто-, че цименто-
почвената възглавница  преразпределя напреженията, предавани от щампа на 
границата между двата слоя на значително по-голяма площ – до 8 пъти по-
голяма от площта на щампата.

Моделните и теренни изпитвания, както и данните от литературни из-
точници позволиха да бъдат направени някои важни изводи с оглед на 
приложението на циментопочвената възглавница: 

•	 циментопочвената възглавница започва забележимо да увеличава 
носещата способност на льосовата основа при h/d>0,2 и Е0c/Е0>5.
•	 съществува добра сходимост между измерената гранична носеща 
способност на възглавницата и изчислената по някои теоретични и 
полуемпирични методи за двуслойна основа (Карачоров, 1989).
•	 наличието на циментопочвена възглавница значително разширява 
границата на псевдо-еластичното поведение на основата.
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a)

     b)

Фиг. 10. Опитно щампово натоварване на двуслойна земна основа (циментопочвена възглавница върху 
естествен льос): а) щамп с площ 4 m2; b) щамп с площ 24 m2;

Fig. 10. Plate loading test of two-layered base (a soil-cement cushion over natural loess): а) – plate with 4 m2 loading 
area; b) plate with 24 m2 loading area

б) Проектиране на циментопочвена възглавница
Проектирането на циментопочвена възглавница е извършвано според 

Указания (1976) и включва:
•	 изисквания към инженерногеоложките проучвания – най-важното е да 
се определи типът на льосовата основа и дебелината на пропадъчната зона;
•	 изисквания към материалите - практически всички льосови почви 
могат да се използват за циментопочвена възглавница; чрез съответни ла-; чрез съответни ла-
бораторни изпитвания се определят необходимото количество на цимента 
и якостно-деформационните показатели на циментопочвата;
•	 дебелината на възглавницата зависи от размерите на фундамента, 
от натоварването върху него и от началния товар на пропадане на 
льоса рinit. coll.; основният принцип при проектирането на възглавницата 
при единични и ивични фундаменти е нейната дебелина и модул на 
обща деформация да се подберат така, че напреженията предавани от 
фундамента на границата с естествения льос, да бъдат по-малки от рinit coll
•	 за изчисляване на дебелината на циментопочвената възглавница 
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в Указания (1976) се препоръчва метода на фиктивния фундамент като 
ъгълът на разпределение на напреженията варира в диапазона 35-40° 
в зависимост от количеството на цимента (фиг. 11); в практиката са 
използвани и други теоретични и полуемпирични методи при проектиране 
на циментопочвената възглавница при фундиране с единични и ивични 
фундаменти. (Карачоров, 1989;  Evstatiev et al., 2008).

Фиг. 11. Принципна схема за изчисляване на циментопочвена възглавница по метода на условния фундамент: 
b – ширина на фундамента; h – дебелина на циментопочвената възглавница

Fig. 11. Principal scheme for the design of a soil-cement cushion according to the “fictitious foundation” method: 
b – foundation width; h – thickness of soil-cement cushion

•	 технология - циментопочвената смес се приготвя стационарно или 
на място с помощта на смесител за цимента и роторна фреза; тя може да 
бъде корава или пластична; основните изисквания към технологичните 
операции се свеждат до спазване на проектните пропорции, до 
доброто хомогенизиране на сместа и до нейното уплътняване до 
проектната плътност; уплътняването трябва да завърши до 5 часа след 
поставянето на цимента в почвата; полагането и уплътняването на 
сместа не трябва да се извършва при температури под 5о С и при силни 
валежи; производителността на труда зависи от площта на изкопа и от 
възможностите на използваната техника;
•	 контрол - при изграждането на циментопочвената възглавница се 
контролира раздробяването на почвата и хомогенизирането на сместа, 
поставянето в почвата на проектното количество на цимента, постигането 
на ρdmax при оптимално водно съдържание wоpt и деформационния модул.
в) Приложение на циментопочвената възглавница
От края на шестдесетте години на ХХ век до наши дни фундирането с 

циментопочвена възглавница в пропадъчен льос е използвано при повече от 
100 сгради и съоръжения, включително почти всички съоръжения на АЕЦ 
“Козлодуй’, трите най-високи телевизионни кули в Северна България: в Русе, 
Тутракан и Силистра, много промишлени и административни сгради с висо-
чина до 18 етажа, охладителни кули на ТЕЦ и др. По-нататък ще бъдат разгле-
дани някои от по-големите приложения. 
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Циментопочвената възглавница при фундирането на АЕЦ “Козлодуй”
Строителството на АЕЦ “Козлодуй” започва в началото на 70-те години 

като са построени общо 6 реактора. Понастоящем първите четири са в процес 
на извеждане от експлоатация.

Главните проблеми на фундирането на Централата са свързани с нали-
чието на  пропадъчен льос. Дебелината на льоса варира от 10 до 14 m  и 
представлява основа от първи тип. Под котата на фундиране сумарното 
пропадане при натоварване 0,3 МРа по лабораторни данни достига 12 cm, 
а сумарното слягане е от 12 до 31 cm при Ео=17,0 – 23,5 МРа също по 
лабораторни данни. 

При първите четири енергоблока бе необходимо да се отстрани опасността 
от пропадане и неравномерно слягане на льосов пласт с дебелина от 2,5 до 5 m, 
разположен под фундаментите. Вместо първоначалното проектно решение – 
изземване на льоса и изграждане на баластрова възглавница, беше възприето 
друго решение, което включва задълбочаване на изкопа, уплътняване на 
дъното му с тежка трамбовка и изграждане на циментопочвена възглавница 
до котата на фундиране. При V и VІ енергоблокове поради малко по-
голямата дебелина на льоса, циментопочвената възглавница е комбинирана 
с баластрова възглавница. 

Опитът от фундирането на АЕЦ “Козлодуй” с циментопочвена възглавни-
ца на шестте енергоблока е описан от Jefferson et al. (2008), където са дадени 
технологията на изграждане на възглавницата, принципната схема на фунди-
рането на отделни съоръжения и основните земномеханични параметри на 
льосовата основа и на циментопочвената възглавница.

Приносът на циментопочвената възглавница за сеизмичната устойчивост 
на съоръженията на АЕЦ “Козлодуй” беше изследван след Вранчанското 
земетресение от 1977 г., при което щети понесоха само две административ-., при което щети понесоха само две административ-
ни сгради на Централата, които са фундирани направо в естествения льос 
(Minkov & Evstatiev, 1979).

Приложението на този метод при фундиране на ядрени съоръжения 
продължава и понастоящем. Предвижда се бъдещото Национално хранилище 
за ниско- и средно активни отпадъци, както и промишлени сгради, свързани 
с извеждането от експлоатация на първите четири енергоблока, да бъдат 
фундирани върху циментольосова възглавница. 

Циментопочвена възглавница в комбинация с други методи при основа 
от ІІ тип

Когато пропадъчният пласт под фундамента има неголяма дебелина, 
може да се използва комбинация от задълбочаване на изкопа, уплътняване 
с тежка трамбовка, изграждане на почвена и циментопочвена възглавница. 
Този начин беше приложен при фундирането на охладителни кули на ТЕЦ 
“Русе”.

Охладителните кули са леки съоръжения, но чувствителни към неравно- леки съоръжения, но чувствителни към неравно-, но чувствителни към неравно-
мерно слягане. Те имат напорни тръбопроводи и големи резервоари – с площ 
1700 m2 и обем 3400 m3 вода, което налага да се вземат сериозни водозащитни 
мерки.  Охладителните кули са фундирани на дълбочина 5 m с пръстеновиден 
фундамент, чието натоварване е 0,13 МРа. Льосовата основа е от ІІ тип. Про-
падането от геоложки товар е δγ = 12 сm и се проявява на дълбочина от 4,5 до 
9,0 m от повърхността.

Опасността от пропадане беше избягната посредством удълбочаване на 
изкопа, уплътняване на дъното с тежка трамбовка (с уплътнителен ефект 
до 1,5 m) и изграждане на почвена (с дебелина 0,5 m) и циментопочвена 
възглавница (фиг. 12).

Горната повърхност на възглавницата е с конична форма, за да се стича 
проникналата от бетоновия резервоар вода към канавката. По тази причина 
дебелината на възглавницата от 0,90 m под фундамента достига до 1,50 m 
под центъра на кулата. Дебелината на слоевете е по 15 cm, като най-горните 3 
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слоя са с 3-4% цимент, а останалите с 2%.
Начинът, по който бяха фундирани охладителните кули, беше приложен 

на няколко 12 етажни жилищни сгради в гр. Русе и при високите телевизион-
ни кули в гр. Русе, Тутракан и Силистра. 

Поради необходимостта телевизионните кули да бъдат построени на въз-
можно най-високо място, всички те попадат в льосова основа от ІІ тип.
   

Фиг. 12. Разрез през фундамента и земната основа на охладителните кули на ТЕЦ “Русе”: 1-естествен льос; 
2-льос, уплътнен с тежка трамбовка; 3–почвена възглавница, 4–циментопочвена възглавница; 5–конична част на 
циментопочвената възглавница, 6–пясъчен дренаж; 7–фундамент; 8–бетонна плоча; 9–дренажна канавка; 10–
обратен насип; 11–тротоар.

Fig. 12. Cross-section of the foundation and of the soil base of the cooling towers of the Rousse TPP: 1 – natural 
loess; 2 – loess, compacted with a heavy tamper; 3 – soil (loess) cushion, 4 – loess-cement cushion; 5 – inclined part of the 
soil-cement cushion, 6 – sand drainage; 7 – foundation; 8 – concrete plate; 9 – drainage ditch; 10 – backfill embankment; 
11 – sidewalk.

Предварителният проект предвиждаше фундиране с изливни пилоти 
тип “Беното”, преминаващи през льоса и достигащи на дълбочина над 30 m 
до плътни глини. Поради голямата стойност на този метод и трудностите 
при изпълнение на толкова дълги пилоти с голям диаметър беше решено 
противопропадъчната подготовка на основата да се осъществи чрез 
комбинация от циментопочвена възглавница и уплътняване с тежка 
трамбовка. 

Най-голям интерес представлява случаят с TV кулата в гр. Русе, която е 
най-висока и с най-трудни геоложки условия.

Телевизионната кула с височина 198 m е построена в края на льосовото 
плато южно от  гр. Русе, на кота 150-153 m. Льосовият комплекс е с дебе- 150-153 m. Льосовият комплекс е с дебе-
лина около 30 m и се състои от пет льосови хоризонта, разделени от четири 
погребани почви, които са добре изразени. Под льоса залягат червени плътни 
глини и чакъли.

Установено е, че пропадъчност при геоложки товар притежава слоят от 
7,0 до 16,0 m, като пропадъчността при σ=0,3 МРа е 2-3%. При геоложки то-
вар, който е по-малък от σ=0,3 МРа, пропадъчността е ниска, т.е. основата е 
от слабо изразен ІІ-ри тип.

Нивото на подземните води е в плиоценските седименти и няма опасност 
да се повдигне и да навлезе в льоса, който е добре дрениран от двата склона 
от север и юг.
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 Фундирането на кулата е осъществено по следния начин:
- направа на изкоп до кота −14,50 m; кота 0,00 съответства на кота 153,0 m;
- уплътняване на дъното на изкопа със 7-тонна трамбовка, с която се 

постига повишаване на ρd>1,50 g/cm3 до дълбочина 3 m и модул на обща 
деформация Е0=20,0 МРа; 

- изграждане на циментопочвена възглавница с дебелина 4,5 m и 
диаметър 45 m; възглавницата се състои от три пласта по 1,5 m с количество 
на цимента съответно 2, 4 и 6%, увеличаващо се отдолу нагоре и модул на 
обща деформация Е0 на съответните пластове 50, 80 и 120 МРа, измерени със 
щампа; използвана е почва от изкопа за изграждане на възглавницата.

Подготовката на земната основа, фундирането на кулата, многогодишните 
измервания на слягането и тяхното сравнение с прогнозираните слягания са 
описани от Evstatiev et al. (2008).

В ъ з гл а в н и ц а  о т  п л а с т и ч н а  ц и м е н т о п оч в а
Възглавница от пластична циментопочва с вертикални и конични 

удължения е приложена при фундирането на жилищен блок в гр. Русе и на 
хотел в гр. Оряхово.

Жилищният блок в гр. Русе представлява монолитна сграда, състояща се от 
две тела – съответно на 11 и 18 етажа. Тяхното фундиране е на дълбочина 7 m 
от повърхността на стоманобетонни плочи с натоварване σ = 0,3 МРа.

Под котата на фундиране (-7,0 m) до дълбочина 11,0 m от повърхността 
земната основа представлява пропадъчен и силно слегваем  льос, под кой-
то заляга непропадъчен льос с ρd>1,50 g/cm3. От лабораторни изпитвания е 
установено, че при натоварване σ=0,3 МРа общите деформации от пропадане 
и слягане биха достигнали до 40-50 cm, които са няколко пъти по-големи от 
допустимите за този тип сгради. 

За да  се избегнат тези големи деформации беше необходимо да се отстра-
ни опасността от пропадане и слягане на льосов пласт с дебелина 4,0 – 4,5 m. 
За да се постигне това бяха разгледани две възможности:

•	 удълбочаване на изкопа до дълбочина 9,0 m и уплътняване на дъното на 
изкопа с тежка трамбовка с уплътнителен ефект 2,0 – 2,5 m; 
•	 удълбочаване на изкопа до дълбочина 9 m, изграждане на 
циментопочвена възглавница с дебелина 2,0 m с вертикални удължения 
с дължина 2,5 m. 
Поради стеснените строителни условия (близо до изкопа се намират други 

сгради и улица) първата възможност беше отхвърлена. Същото се отнася и за 
обсъжданото преди това пилотно фундиране – тежката машина за изграждане 
на пилоти, с която се разполагаше по това време, нямаше достъп до изкопа. 

При тези условия фундирането на 11 етажната сграда, където изкопът 
беше с по-малка площ, е осъществено по следния начин (фиг. 13):

- изкопът е задълбочен до възможния краен предел - 9,0 m;
- в подравненото дъно на изкопа с площ 250 m2 са изкопани 20 шурфа (по 

1 на всеки 12,5 m) с форма на призматични тела с горна основа широка 2 m и 
долна основа – широка 1 m;

- шурфовете бяха запълнени с пластична циментопочва, с която беше из-
градено и плоското тяло на възглавницата с дебелина 2 m;

- пластичната циментопочва е приготвена на повърхността в близост до 
изкопа в смесител с вертикална ос, като е използван льос взет от изкопа, и 
смесен с 10% портландцимент и водно съдържание w=32%;

- възглавницата има ширина с 1 m по-голяма от тази на изградената вър-зглавницата има ширина с 1 m по-голяма от тази на изградената вър- m по-голяма от тази на изградената вър-ър-
ху нея стоманобетонната плоча; възглавницата е изградена на слоеве от по 
25-30 сm, които са уплътнявани с плосък вибратор;

- от изпитване на пробни тела, изрязани от възглавницата един месец след 
нейното изграждане, е установено, че qu ≈2,0 MРa.
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Фиг. 13. Принципна схема на фундиране на 11-етажна сграда върху пластична циментопочвена възглавница

Fig.13. Scheme of the foundation of the 11-storey building with plastic loess cement cushion

При по-широкия изкоп на 18-етажното тяло, беше изградена възглавница 
от корава циментопочва посредством по-производителния метод – чрез 
смесване на място с помощта на роторна фреза. Вертикалните удължения 
бяха изпълнени под форма на четири призматични тела с горна широка и 
долна тясна основа, които достигат до непропадъчния льос. 

Геодезическите измервания потвърдиха прогнозата, че в резултат на 
приложените мероприятия сляганията на земната основа са в допустимите 
граници. 

Хотелът в гр. Оряхово е фундиран в пропадъчен льос с дебелина около 
6,0 m под стоманобетонната фундаментна плоча, като е използвана възглав-
ница от пластична циментопочва с дебелина 3,20 m с вертикални удължения 
- шурфове със същите размери и разположение, както при 11 етажната сграда 
в гр. Русе.

Противофилтрационни екрани на водоизравнители в 
хидромелиоративното строителство

Климатичните условия в Дунавската равнина налагат изграждане на 
голям брой напоителни системи. Водоизравнителните басейни са важен 
елемент на тези системи. Те представляват водни басейни с площ около 30 
000 m2 и дълбочина до 3,0 m, в които се събира вода за напояване и се подава 
когато има нужда. 

Водоизравнителите се строят в най-високата част на платата, където 
льосът е най-пропадъчен и най-водопропусклив. Това изисква изграждане 
на водонепропусклива  облицовка, която се явява ключов фактор за тяхното 
безаварийно функциониране. След неуспешна експлоатация на бетонови 
облицовки и глинени екрани, циментопочвените и варопочвените екрани 
на дъната на водоизравнителите се оказаха много подходящо решение на 
проблема. 

Внедряването на цименто- и варопочвените екрани се извърши след 
продължителни лабораторни експерименти (вж. по-горе) и изпитвания в 
опитни канали. В резултат на тях беше установено, че: 

•	 при песъчливия и типичния льос най-подходящи са екраните 
от корава и пластична циментопочва, като последният вид екран се 
препоръчва за водоизравнители с малка площ;
•	 при глинест льос по-добри резултати се получават с варопочвения 
екран. 
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Общият брой на водоизравнителните басейни с екран от заздравена 
почва е 21. По-долу ще бъдат разгледани три примера на такива екрани.

Е к р а н  о т  п л а с т и ч н а  ц и м е н т о п оч в а
Водоизравнителят на Земеделската опитна станция “Лом” има площ 

1200 m2 и полезен обем 2500 m3. Построен е на льосова основа от ІІ тип със 
сумарно пропадане при геоложки товар 50-60 сm. Циментопочвеният екран 
е изграден през 1965 г. само по дъното. По откосите е положена бетонова 
облицовка (фиг. 14). 

 
Фиг. 14. Ъглов детайл от облицовката и дънния екран: 1 – екран от пластична циментопочва, 2 – поли-

етиленово фолио, 3 – почвено покритие, 4 – бетонова облицовка

Fig. 14. Detail of the concrete lining and the bottom screen: 1 – a screen of plastic soil-cement, 2 – polyethylene foil, 
3 – soil cover, 4 – concrete lining

Циментопочвата е направена от почва от карбонатната зона с Ip=14%, 
карбонатно съдържание 21%, смесена с 10% цимент и 30-32% вода. 
Циментопочвената смес по дъното на изравнителя е уплътнена с плосък 
вибратор до ρd=1,55 g/cm3. Якостта на едноосен натиск на циментопочвата 
след едномесечно отлежаване е qu =1,2 –1,3 MРa. Екранът е защитен с 15 cm 
слой от уплътнена почва за да се осигури необходимата мразоустойчивост. 

След 5-годишна експлоатация е направен ремонт на изравнителя, който 
включва снемане на защитното почвено покритие, полагане на непрекъсната 
полиетиленова мембрана върху циментопочвата, след което почвеното 
покритие е възстановено. Впоследствие водоизравнителят е в непрекъсната 
експлоатация. Понижаването на водното ниво за едно денонощие, отчитано 
с градуирани рейки, е 2-3 cm. Тук се включва просмукването през бетоновата 
облицовка на откосите и изпарението.

Екранът е изследван през 1986 г., т.е. 21 година след неговото изграждане, 
като е отстранено в малък участък почвеното и полиетиленовото покритие, 
огледана е повърхността на екрана и са взети проби за лабораторни анализи 
- изпитване на якост на едноосен натиск, определяне на количеството на 
цимента, на плътността и на структурните изменения в циментопочвата с 
течение на времето (Карастанев, 1988). 

Два са най-съществените резултата от това изследване:
•	 якостта на екрана след отлежаване 21 година се е увеличила около 
10 пъти, достигайки до стойност qu =12,1 МРа при непрекъсната 
експлоатация на изравнителя и съответни климатични въздействия;
•	 екранът е монолитен, без пукнатини по повърхността, в него са 
настъпили микроструктурни и фазови изменения, с които се обяснява 
увеличението на плътността и якостта.
Циментопочвеният екран с покритие от полимерно платно притежава 
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много добри експлоатационни характеристики, което го прави особено 
подходящ при условията на пропадъчен льос.

Е к р а н  о т  ко р а в а  ц и м е н т о п оч в а
Екранът от корава циментопочва е използван при 17 водоизравнитела в 

пропадъчен льос, при 2 водоизравнитела в нельосова почва и при изграждане 
на 2 санитарни сметища. При изравнителите екранът има дебелина 15 – 25 cm 
с почвено покритие от 15 cm.

При льосова основа от ІІ тип, преди изграждане на екрана, льосът е 
уплътняван с предварително намокряне. Такъв е случаят с изравнителя на 
помпената станция “Софрониево” – Врачанско, който има дължина 246 m, 
ширина 61 m и дълбочина на водата 2 m. Площта на дъното му е около 
16 000 m2. Пропадъчната зона от геоложки товар е с дебелина 12 m. След 
извършване на изкопните работи и изграждане на дигите льосът е уплътнен 
с предварително намокряне, като 4 месеца е поддържан воден стълб от 0,5 до 
0,8 m  до затихване на деформациите на основата. 

Пропадането на основата, измерено по геодезичен път, се изменя от 30 до 
80 сm като пропадъчните пукнатини се разпространяват до 35 m от оста на 
дигите, т.е. до 3 пъти дебелината на пропадъчната зона.

След завършване на водоналиването е изграден циментопочвения екран 
(C=10%) чрез смесване на място с роторна фреза и уплътняване с пътен ва-10%) чрез смесване на място с роторна фреза и уплътняване с пътен ва-
ляк. Сместа е уплътнена с wopt=17% до ρd=1,67 g/cm3. След изграждането на 
изравнителя тя има kf=1,6.10-6 cm/s и qu=1,9 МРа, а след 20 години qu=4,4 МРа 
(Карастанев, 1988).

При водоизравнителите на льосова основа от І тип или друга непропадъчна 
основа не се прилага предварително водоналиване, а след подравняване на 
дъното се пристъпва към изграждане на циментопочвения екран.

Е к р а н  о т  в а р о п оч в а
Изравнителят “Василовци” от напоителната система “Лом –запад” 

попада в зоната на глинестия льос (съдържание на глинеста фракция 25%) и 
по тази причина е използван екран от варопочва.

Изравнителят има площ 7000 m2 и обем 15 000 m3. Льосът под изравнителя 
заедно с льосовидната глина има дебелина 7 m и представлява основа от І 
тип. Пропадане от допълнителен товар е възможно само под ограждащия го 
насип.

От лабораторни изпитвания е установено, че почва от дъното на изравнителя, 
смесена с 6% негасена вар при wopt=20%, уплътнена до ρd=1,60 g/cm3 има qu=2,10 
МРа след отлежаване 50 дни и коефициент на филтрация kf=2,0.10-7 cm/s. 

Самият екран (с дебелина 12 – 15 cm) е приготвен по следния начин. 
Дъното на изравнителя е разделено на участъци с площ 2000 m2. На всеки от 
участъците след подравняване на дъното е приложена една и съща технолож-
ка схема: разстилане на негасената вар в количество 10 – 12 кg/m2; смесване 
на варта с почвата с тежък дисков плуг; добавяне на вода до достигане на 
wopt и повторно смесване с плуга; престояване на сместа едно денонощие, 
уплътняване на сместа с пътен валяк, насипване на защитен почвен слой и 
уплътняването му също с валяк.

След 20-годишна експлоатация бе установено, че наред с участъците, в 
които екранът е запазен, съществуват и такива, в които състоянието му не е 
добро. Причината за това трябва да се търси в недостатъци в технологията: 
приготвяне на сместа с дисков плуг, неравномерно уплътняване поради 
невъзможност да се осигури еднакво водно съдържание и др.

При пробите, взети от участъците със запазен екран, са получени 
стойности на qu =6,8 МРа.

Въпреки недостатъците на варопочвения екран на разглеждания 
изравнител считаме, че този екран е перспективен за районите изградени от 
глинест льос при условие, че се подобри технологията на изграждане.
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Заключение 
Въз основа на резултатите от многогодишните изследвания върху заздра-

вяването на льосови почви с хидравлични свързващи вещества, както и от 
практическите приложенията при фундирането и хидромелиоративното стро-
ителство могат да се направят следните основни изводи:

•	 Льосът е от строителните почви, които много успешно се заздравяват 
с портландцимент. Това се дължи на лесната му обработваемост и уплът-
няемост, както и на благоприятния му минерален и химичен състав - пре-
обладаване на дисперсен кварц в неговия състав, слабоалкална реакция и 
високо съдържание на Са2+ в поглъщащия комплекс.
•	 Посредством изменение на количеството на цимента и използване на 
химически добавки може да се управляват якостните, деформационните и 
филтрационни свойства на циментольосовите смеси, което ги прави под-
ходящи за широк кръг от приложения в строителството.
•	 Циментольосът след многогодишно отлежаване значително увели-
чава якостта си. Това увеличение се дължи на фазови превръщания на 
калциевите хидросиликати, получени от хидролизата и хидратацията на 
цимента и от пуцолановото взаимодействие с льосовите минерали. 
•	 Управляемите якостни и деформационни качества на циментольосо-
вите смеси, високата им водоплътност и възможността да се приготвят с 
високо водно съдържание позволиха тяхното прилагане за изграждане на 
фундаментни циментопочвени възглавници и на противофилтрационни 
екрани от заздравена почва.
•	  От моделните изследвания и изпитвания при реални условия е ус-
тановено, че циментольосовата фундаментна възглавница преразпределя 
предаваните й от фундамента напрежения на по-голяма площ на граница-
та с естествения льос, което създава условия тези напрежения да се на-
малят до стойности по малки от началния товар на пропадане на льоса. 
Това свойство на възглавницата, както и нейната водоплътност, позволиха  
успешното ѝ приложение на повече от 100 сгради и съоръжения, включи-
телно при фундирането на АЕЦ “Козлодуй”.
•	 Циментопочвената възглавница подобрява условията за изграждане 
на фундамента, като същевременно е бариера срещу разпространението 
на замърсители в земната основа и повишава сеизмичната устойчивост на 
съоръженията.
•	 Циментольосовите смеси могат да се комбинират с геосинтетични 
материали, с което се увеличава носещата способност на приготвените 
с тях възглавници и водоплътността на противофилтрационните екрани.
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