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I. ОБЩА ТЕОРИЯ

Съвкупността от съоръжения и конструктивни мероприятия,

предназначени за предотвратяване преовлажняването на Земното тяло

образува „системата за отводняване“ на пътя, която включва:

(1) Отвеждане на повърхностните води от пътното платно и околния

терен чрез:

→ Пътни окопи

→ Предпазни окопи

→ Отводнителни улеи

→ Подходящ напречен наклон на пътното платно

(2) Предпазване на Земното тяло от действието на почвените води

чрез:

→ Дренажи

→ Изолационни/дрениращи пластове - берми

→ Укрепване на откоси

(3) Предпазване от течащите, постоянни и периодични води чрез

водозащитни съоръжения

→ Водостоци

→ Мостове

→ Подпорни стени

→ Буни

→ Корекции на коритата на течащите води – реки, потоци, дерета и т.н.



I. ОБЩА ТЕОРИЯ

Източници на овлажняване са:

→ Валежите от дъжд и сняг

→ Водата от страничния терен, събираща се до пътното тяло

→ Подпочвените води, достигащи до Земното тяло по капилярен път

→ Водните пари, образуващи се в Земното тяло

→ Постоянните и периодични течащи води и рекички, които се премостват от Земното легло

ИЗТОЧНИЦИ НА ОВЛАЖНЯВАНЕ

Водата, проникваща в 

земното тяло, 

овлажнява почвата и 

по този начин 

намалява нейната 

носимоспособност и 

устойчивостта на пътя

ВОДНО-ТОПЛИНЕН РЕЖИМ

ВОДОПЛЪТНОСТ НА ЗЕМНОТО ТЯЛО

Водоплътността е основна предпоставка за предпазване на земната

основа от преовлажняване. За водоплътност говорим при настилката,

банкетите, водещите ивици, средната разделителна ивица.

Влажността в Земното тяло зависи и от температурните колебания през годината. Водата в

Земното тяло, под влияние на валежите, температурните изменения и атмосферното

налягане се намира в непрекъснато движение. В нашата климатична зона

различаваме 4 характерни периода на „водно-топлинния режим“:

→ Есенен

→ Зимен

→ Пролетен

→ Летен



II. КОЛИЧЕСТВО ВАЛЕЖИ

Количеството валежи са основен показател при оразмеряване на отводнителната система

на пътя и оказват влияние при цялостното проектиране и изграждане на пътищата. В

съвременното пътно строителство, отводняването е основен проблем, предвид

климатичните изменения през последните 20-30 години.

По данни на НИМХ има увеличение на валежите с 66 % за периода 1990 - 2015 г.

спрямо предходния 30-годишен период 1961 - 1990 г. Разглеждайки периода 1990 -

2015 г. се забелязват множество аномалии и трудно се намира логика и

последователност между отделните години.

Колебания на средногодишната сума на валежа (в mm) 

през периода 1988-2014 г., Източник: НИМХ-БАН

„Пътищата в РБългария

са проектирани при норма 

на валежите 600 л/м² 

средногодишно, а в 

момента се наблюдават 

1000 л/м²“ 

(X-та Национална 

конференция по 

транспортна 

инфраструктура, 

проф. Н. Михайлов)



III. ОТВОДНЯВАНЕ В ИЗВЪНГРАДСКА СРЕДА

В РБългария, при извънградските пътища, се използва отворена система на

отводняване, чиято основна цел е да отведе по най-бързия и безопасен начин

повърхностната вода от пътя до отводнителните съоръжения и да не допуска

навлизане на вода от терена към конструкцията на пътя. След като водата достигне

отводнителната система тя се сепарира и/или отвежда до канали, водни

басейни, реки и др.

ОКОПИ

Пътните окопи или канавки са с различни форми и размери. Стандартно у нас

се използват трапецовидни окопи с различен наклон на рамената - 1:1,5 от

вътрешната страна и 1:1 от външната. Възможно е да се изпълняват и с овално или

триъгълно сечение. Пътните окопи могат да бъдат фабрично произведени или излети

на място - машинно или ръчно.

Основни съоръжения за 

отвеждане на водата и съответно 

предпазването от нея в 

извънградски условия са:

→ Отводнителни окопи (канавки)

→ Улеи

→ Дренажи

→ Водостоци

СТАНДАРТЕН ЕЛЕМЕНТ ЗА 

ОТВОДНИТЕЛЕН ОКОП 



III. ОТВОДНЯВАНЕ В ИЗВЪНГРАДСКА СРЕДА

УЛЕИ

Наричани още италиански улеи се използват за отвеждане на водите от настилката

или бермите до пътните окопи. Улеите основно се използват при по-високи

насипи и изкопи. Стандартно се използват стоманобетонни, фабрично произведени

с трапецовидна форма, които се наставят един в друг.

Основни съоръжения за 

отвеждане на водата и съответно 

предпазването от нея в 

извънградски условия са:

→ Отводнителни окопи (канавки)

→ Улеи

→ Дренажи

→ Водостоци

ИЗПЪЛНЕН УЛЕИ В НАСИП



III. ОТВОДНЯВАНЕ В ИЗВЪНГРАДСКА СРЕДА

ДРЕНАЖИ

Дренажите имат основна задача да предпазват земното тяло и конструкцията от

навлизане на подпочвени води. Дренажните системи са по-сложни съоръжения,

съставени от няколко елемента.

Стандартно се изпълняват в тесен изкоп на дъното, на който се излива подложен

бетон, върху който се поставя дренажна тръба с диаметър от 100 до 200 mm.,

перфорирана по цялата си дължина, а в сечението й перфорациите са в обхват от

240∞, след което изкопа се запълва с дрениращ материал.

Основни съоръжения за 

отвеждане на водата и съответно 

предпазването от нея в 

извънградски условия са:

→ Отводнителни окопи (канавки)

→ Улеи

→ Дренажи

→ Водостоци

ДРЕНАЖНА СИСТЕМА



III. ОТВОДНЯВАНЕ В ИЗВЪНГРАДСКА СРЕДА

ВОДОСТОЦИ

Водостоците са основни елементи на отводнителната система на всеки извъградски

път, те осъществяват връзка с пътните окопи и поемат водата от тях. Целта им е да

прекарат водата от едната страна на пътя до другата. Често се използват и за

премостване на канали, потоци и много малки реки.

„БАТЕРИЯ“ ОТ ДВА ВОДОСТОКА С ГОЛЯМ ДИАМЕТЪР, ЗА ПРЕМОСТВАНЕ 

НА ВОДНО ПРЕПЯДСТВИЕ

В съвременното строителство се използват основно водостоци от стомана или

полипропилен, които са в пъти по-леки, по-евтини и по-лесни за обработка и

поддържане от стоманобетонните водостоци.



IV. КОНСТРУКЦИИ ОТ ВЪЛНООБРАЗНА СТОМАНА

Първите приложения на тръби и конструкции от вълнообразна стомана

датират от края на XIX век. Руски публикации показват, че през 1875 г. там са

произведени метални вълнообразни тръби, а през 1887 г. от тях са произведени общо

1300 линейни метра проходи под жп линии. През 1886 г. в САЩ Джеймс Х. Уотсън

патентова вълнообразна стоманена тръба и през същата година там започва

производството й.

В Европа тази технология намира приложение след Втората световна война, а в

България успешно се прилага от 2009 - 2010 г. при изграждането на значими

инфраструктурни обекти.

Основно конструкциите се делят на два вида:

• Спирално навити тръби Хелкор (HelCor), свързани с шев, чиито краища се

съединяват посредством скоба;

• Конструкции от листова стомана, свързани с болтове, които в зависимост

от големината на вълната се делят на три вида:

- Мултиплейт (MultiPlate) - с вълна 55 х 220 mm

- Суперкор (SuperCor) - с вълна 140 х 381 mm

- Ултракор (Ultracor) - с вълна 237 х 500 mm

IV.1 ИСТОРИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ И ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Целта на огъването на стоманата 

е подобряване коравината на 

конструкцията и съвместната й 

работа със заобикалящия я 

насип, често наричан 

инженерен насип

Конструкциите от вълнообразна 

стомана в пътното строителство 

намират приложение при 

изграждането на:

→ водостоци

→ проходи за животни и хора

→ мостове

→ тунели

→ подлези

→ селскостопански проходи

→ обсадни тръби

→ покриване на транспортни ленти



IV. КОНСТРУКЦИИ ОТ ВЪЛНООБРАЗНА СТОМАНА

IV.2 СЪСТАВНИ ЕЛЕМЕНТИ

Процесът на производство на конструкциите се състои от механично студено формуване на листовете от стомана, които

след това се подлагат на горещо поцинковане. Стоманените тръби и конструкциите от вълнообразна стомана могат да бъдат

покрити с допълнително антикорозионно покритие.

Стоманените конструкционни елементи се свързват помежду си с поцинковани болтове, като начина на свързване на

отделните листове се разработва от всеки производител. Най-често се използват болтове М20, клас 8.8 с овална или

конусовидна глава с дължина от 32 до 75 mm в зависимост от дебелината на свързаните стоманени плочи и от мястото на

свързване в конструкцията.



IV. КОНСТРУКЦИИ ОТ ВЪЛНООБРАЗНА СТОМАНА

IV.3 ЕТАПИ НА ПРОЕКТИРАНЕ

→ определяне функцията на обекта (водосток, виадукт, екологичен проход и т.н.)

→ определяне на формата

→ определяне на водния поток и светлия отвор (за водостоци и мостове)

→ избор на типа на фундамента (директно полагане, полагане върху стоманобетонен или стоманен фундамент)

→ определяне височината на покритието

→ определяне на типа подвижен и постоянен товар

→ уточняване на типа материал за обратен насип и монтажа процедура

→ извършване на статически изчисления и определяне на допустимите деформации, възникващи по време на изграждането

→ избор на типа защита от корозия в зависимост от изискваната дълготрайност

→ проектиране на втока и оттока

→ избор на монтажни дейности



IV. КОНСТРУКЦИИ ОТ ВЪЛНООБРАЗНА СТОМАНА

IV.4 ЗАЩИТА ОТ КОРОЗИЯ

Защитата от корозия на конструкциите от вълнообразна стомана се

изпълнява в производствени условия и се състои в:

• горещо поцинковане на плочите и допълнителните елементи към тях

• допълнително епоксидно покритие - в случай на необходимост

Стандартно конструкциите от вълнообразна стомана се предлагат с

антикорозионна защита, изпълнена чрез горещо поцинковане. Ако спецификата на

обекта го изисква, стоманените конструкции могат да бъдат защитени от корозия и

с допълнително антикорозионно покритие. За постигане на добра адхезия, преди

нанасяне на боята, поцинкованата повърхност се почиства чрез пясъкоструене в

заводски условия.

В зависимост от заложените в проекта изисквания допълнителното

антикорозионно покритие се нанася:

→ по цялата повърхност на конструкцията от едната или от двете страни - външна

и вътрешна

→ от външната страна в зоната на входа и изхода на конструкцията

→ от вътрешната страна на конструкцията до нивото, до което достига водата

→ комбинация от предложените варианти

Допълнителните защитни 

покрития са полимерни или 

епоксидни.                                     

Тяхната употреба е 

препоръчителна при агресивна 

околна среда и /или специфични 

условия на експлоатация



IV. КОНСТРУКЦИИ ОТ ВЪЛНООБРАЗНА СТОМАНА

IV.5 МОНТАЖ

Преди да се пристъпи към изпълнение на съоръжението,

трябва да се провери дали физичните параметри на

почвата, предназначена за изпълнение на основата и

насипа отговаря на нужните изисквания:

• максимален размер на зърната на насипа

• коефициент на филтрация

• дебелина на фундамента от инертен материал

• широчина на фундамента в напречното сечение на

съоръжението

• коефициент на уплътняване на материала за фундамента

• дебелина на пясъчна подложка върху фундамента

Монтажът на съоръжението следва да се извършва

съгласно монтажната схема предоставена от страна на

производителя и при спазване на минималните

изисквания:

• Минимална височина между върха на съоръжението и

горния ръб на асфалта

• Ширина на насипа около съоръжението

• Дебелина на пластовете на насипа около съоръжението

• Уплътняване на насипа над и около конструкцията - с

лека техника

• Плътност на насипа

Изпълнен фундамент и монтаж на дъното на 

съоръжението

Монтаж на съоръжение



IV. КОНСТРУКЦИИ ОТ ВЪЛНООБРАЗНА СТОМАНА

IV.5 МОНТАЖ

ПРЕЗАСТЪПВАНЕ НА СТОМАНЕНИ ЛИСТОВЕ 

В НАДЛЪЖНА ПОСОКА

ПРЕЗАСТЪПВАНЕ НА СТОМАНЕНИ ЛИСТОВЕ 

В НАПРЕЧНА ПОСОКА



V. ОТВОДНЯВАНЕ В ГРАДСКА СРЕДА

Основната разлика на отводнителните системи в градски условия от

тези в извънградски условия е принципа на работа на системата.

В градски условия тя е структурирана от затворен тип - водата се събира,

сепарира и отвежда до предвидените за целта места. Основната им цел е

да съберат повърхностните води, чрез дъждоприемни шахти.

Шахтите се монтират в краищата на улиците, до тротоарите, като по този

начин се гарантира оптималната им работа. Те са свързани помежду си с

тръби. Дъждопримените шахти се свързват с канализационната мрежа

посредством ревизионни шахти. Много важен елемент на шахтите са

техните капаци, които трябва да понесат натоварването на

автомобилния трафик.

Капак на ревизионна шахта ACO Multitip

Дъждоприемна шахта ACO Combipoint

← Бордюр с интегрирано отводняване - ACO 

KerbDrain

Водата се събира директно в бордюра и не се

задържа на пътното платно



VI. ТЕНДЕНЦИИ В ТЕХНОЛОГИИТЕ ЗА ОТВОДНЯВАНЕ

I. Отводнителните системи трябва да бъдат с много голям отводнителен капацитет

Един от основните инженерни проблеми е свързан с климатичните промени и увеличаването на количеството валежи. Липсата

на яснота за количеството дъждовни води в бъдеще обединява всички около тезата, че отводнителните системи трябва да бъдат с

много голям отводнителен капацитет.

II. Опазване на водите в обхвата на пътя

Друг проблем, пред който са изправени пътните инженери е свързан с опазването на околната среда, в конкретния случай с

опазване на водите в обхвата на пътя, тяхното правилно събиране, сепариране и разпределение.

III. Линейно отводняване

Все по-често се говори за прилагането на

отводнителни системи, базирани на

линейното отводняване. Повечето

системи успяват да съберат 100 % от

водите при много силни валежи. Може

да бъде използвано в градски и

извънградки условия. Монтира се

успоредно и/или перпендикулярно на

пътя.← ← ← Системи за линейно

отводняване ACO Monoblock

за градски и извънградски

условия



ВИДЕА

Обходен път на гр. Ахелой

https://www.youtube.com/watch?v=NcDRgXtJDQk

Подпомагане създаването на градска среда на бъдещето - ACO Urban Surface Design - The Street

https://www.youtube.com/watch?v=2rOfBsAvXDU

Линейно отводняване на тротоари - на руски език

https://www.youtube.com/watch?v=XVo1_GvpGYI

https://www.youtube.com/watch?v=NcDRgXtJDQk
https://www.youtube.com/watch?v=2rOfBsAvXDU
https://www.youtube.com/watch?v=XVo1_GvpGYI


БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО !


