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РЕЗЮМЕ 
  

Целта на направеното изследване е оценка на ефективността на отводняването на 

съществуващ уличен участък при въведен критерий за допустимо водно разпространение. 

Определени са проектните места на дъждоприемните оттоци и е направена съпоставка между 

тяхното местоположение и брой в двата случая - съществуващо положение и проектно 

решение. Разгледани са варианти с използване на различни видове оттоци: шахти с отвори в 

бордюра, комбинирани шахти с решетка и отвор в бордюра и шахти с понижен напречен 

профил в регулата. Анализирано е влиянието на запушването на оттоците върху образуващото 

се водно разпространение. Направени са изводи и препоръки относно вида на използваните 

оттоци и минималните разстояния между тях в зависимост от големината на надлъжния и 

напречния наклон на съответния участък. 

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

 Настоящото изследване е направено с цел оценка на ефективността на изградени 

дъждоприемни оттоци (шахти) на съществуващ уличен участък и извеждане на препоръки 

относно допустимите минималните разстояния между тях в зависимост от стойностите на 

надлъжните и напречните наклони и вида на използваните дъждоприемни шахти. 

    Разгледан е уличен участък от бул. „Васил Левски”, от ул. „6
-ти

 септември” до ул. 

„Аксаков” с обща дължина 996.37m. и надлъжни наклони от 0,32% до 1,59%.  

Преобладаващите стойности за надлъжните наклони са в интервала 0,3 - 0,5%.  Улицата е 

изградена с асфалтова настилка, с двустранен напречен наклон със средна стойност 2%, с 

изключение на първите 270m., където лявото платно е със среден напречен наклон 1%, на 

места достигащ 0,5%.  

Изчисленията са направени по отделно за двете платна за движение и прилежащите им 

тротоари. Широчината за всеки разглеждан участък е 14m.,  която включва три ленти за 

движение с широчина по 3m. всяка и тротоар с широчина 5m. 



В първия етап от изследването е анализирано съществуващото положение на 

дъждоприемните оттоци. Във втората част са определени местата на проектните оттоци  

и тяхната ефективност, при въведен критерий за допустимо водно разпространение 1,5m. 

Разгледани са варианти с използване на единични и двойни дъждоприемни шахти. Направен е 

анализ на съответстващото водно разпространение при въведен фактор на запушване 50%. 

Изследвани са варианти с използването на шахти с отвор в бордюра и шахти с понижение в 

регулата. 

 При определяне на местата на дъждоприемните оттоци е използвана методика, 

разработена в САЩ [4], при която разстоянията между шахтите се определят в зависимост от 

зададено максимално допустимо водно разпространение и геометричните параметри на 

разглеждания участък. Изчисленията са направени за период на еднократно претоварване на 

канализационната мрежа 2г. (минималната допустимата стойност за жилищни и централни 

територии в населени места с над       10 000 жители [2] - табл.1.) Тази стойност отговаря на 

318 l/s на ha  интензивност на оразмерителния дъжд за зона 1, в която попада гр. София [1]. 

 
Табл. 1 

№ по ред 
Вид на урбанизираната територия 

и нейните елементи 

Период на еднократно 

претоварване на мрежата 
Р, год. 

1. Дъждовна канализация 0,5 

2. Населени места с до 10 000 жители 1 - 2 

                 Населени места с над 10 000 жители 

3. Жилищни територии 2 - 3 
4. Производствени територии 1 - 3 

5. 
Смесени централни територии, територии за обществено 

обслужване в урбанизираните територии 
2 - 5 

6. Подземни пътни съоръжения 10 
 

Съгласно използваните в САЩ норми (табл.2)*, допустимото водно разпространение за улици със скорост 

на движение до 70km/h и обособени ленти за паркиране е ½ от широчината на лентата за движение. При 

широчина на пътната лента 3m. и среден напречен наклон 2% за разглежданата улица, това съответства  на 1,5m. 

широчина на водното разпространение и 3cm. дълбочина на водата при бордюра. 

Табл. 2 

Тип улица 
Период на еднократно 

претоварване в години 

Широчина на водното 

разпространение 

Високоскоростни 

<70км/ч 10 банкет+1м. 

>70 км/ч 10 банкет 

вдлъбнати верт. криви 50 банкет+1м. 

Събирателни 

<70км/ч 10 1/2 от пътната лента 

>70 км/ч 10 банкет 

вдлъбнати верт. криви 10 1/2 от пътната лента 

Обслужващи  
нивелетна права 5 (10) 1/2 от пътната лента 

вдлъбнати верт. криви 10 1/2 от пътната лента 
* В България няма приети норми за допустимо водно разпространение 

 

 

 

 

 

 



2. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ШИРОЧИНАТА НА ВОДНОТО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ЗА ИЗГРАДЕНИТЕ 
ДЪЖДОПРИЕМНИ ШАХТИ 

 

 В разглеждания участък има изградени общо 135 дъждоприемни шахти, от които 65 двойни и 

5 единични, поставени в бордюрните закръгления. Водното разпространение, съответстващо на 

изградените шахти в изследвания участък е изчислено с използване на следния алгоритъм[4]: 

 

        2.1 Определяне на оразмерителното водно количество Q: 

    
Aq

Q ,
360


        (1) 

където: 

А – отводнявана площ в хектари; 

q – интензивност на оразмерителния дъжд; 

φ – отточен коефициент. 

За отточния коефициент е приета стойност 0,90 [1]. 

 

        2.2 Изчисляване на водното разпространение Т: 
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     (2) 

където: 

Sx – напречен наклон; 

SL – надлъжен наклон; 

n – коефициент на Манинг. 

В зависимост от вида на настилката коефициентът на Манинг приема различни стойности (табл.3). За асфалтови 

настилки най-често се използва n= 0,017.  

 

Табл.3. Стойности за коефициента на Манинг n 

Настилка n 

Бетон – средно състояние 0,013 

Бетон – лошо състояние 0,016 

Асфалт – средно състояние 0,017 

Асфалт – лошо състояние 0,021 

 

      2.3 Определяне на поетото от шахтата водно количество Qi: 

     i f 0 s 0Q EQ Q R E R 1 E ,          (3) 

където: Rs – съотношение между поетия страничен поток към общия страничен поток; определено по 

формула(4): 

    

1,8

s 2,3

X

0,0828V
R 1/ 1 ,

S L

 
  

 
     (4) 

Rf – съотношение между поетия преден поток към общия преден поток, изчислено по формула (5) или отчетено 

от диаграма (фиг. 1): 

 Wi
f 0

W

Q
R 1 0,295 V V ,

Q
        (5) 

В горната формула V0 е скоростта на водния поток, при която се появява така нареченото „изплискване“.  



Съотношението Rf не може да надвишава стойността 1,0. Поради сложността на определяне големината 

на V0, стойността на Rf се отчита от диаграма в зависимост от скоростта на водния поток V и дължината на 

избраната шахта L. 

 

 
Фиг.1. Диаграма за определяне стойността на Rf  

 

       2.4 Определяне на ефективността на работа на шахтата Е:  

iQ
E

Q
        (6) 

       2.5 Определяне на пропуснатото водно количество Qb , което се прибавя към общото 

оразмерително водно количество Q за следващата шахта: 

b iQ Q Q 
       (7) 

От анализа на изчислените стойности за водното разпространение Т за изследвания участък могат 

да се направят следните констатации:  

- Въведеният критерий за максимално водно разпространение от 1,5m. се удовлетворява само в 
първите два участъка от нивелетата, съответно с надлъжни наклони 1,45% и 1,59% и напречен наклон 
2% (фиг.2.), където получените стойности за Т са около 1,3m. В лявото платно на същия участък, където 
напречният наклон варира в интервала 0,5-1% стойностите на водното разпространение значително 
превишават въведената допустима стойност 1.5m. , като достигат до 3,6m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Фиг.2. 

 

 

- В следващите изследвани участъци, характеризиращи се с минимални надлъжни наклони (от 0,32% 

до 0,49%), водното разпространение надвишава въведеният критерий от 1,5m. средно с 50cm., като 

на места достига до 2,4m. (фиг.3).  

 

 

 

 

 

 
Фиг.3. 

 

 

 



 

 

 

- В края на разглежданата улица, където има вдлъбната вертикална крива не са поставени 
дъждоприемни оттоци (фиг.4.), което е абсолютно недопустимо. 

 
Фиг.4. 

 

От анализа на получените резултати следва, че широчината на водното разпространение на 

пътното платно зависи от надлъжния наклон на улицата и най- вече от напречния. Използването на 

напречни наклони от 1%, 0,5% и по-малки води до задържане на голямо количество дъждовна вода на 

пътната настилка и изисква по-голям брой дъждоприемни оттоци, които да осигуряват нейното 

поемане.  

Прави впечатление, че разстоянията между изградените шахти в участъците с надлъжни наклони 

1,45% и 1,59% са значително по-малки (под 20m.), отколкото аналогичните разстояния при критично 

малки наклони. В разглеждания случай, при надлъжен наклон 0,32%, разстоянията между шахтите 

превишават 40m., а трябва да бъдат значително по-малки от съответните разстояния в участъците с 

наклони 1,45% и 1,59%. 

В зоната на повечето бордюрни закръгления липсват оттоци, необходими за възпрепятстване 

навлизането на вода в кръстовищата от странични улични клонове. 

 

3. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗСТОЯНИЯТА МЕЖДУ ПРОЕКТНИТЕ ОТТОЦИ ПРИ ДОПУСТИМО 

ВОДНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ 1,5M. И ИЗПОЛЗВАНЕ НА СТАНДАРТНИ ЕДИНИЧНИ 

ДЪЖДОПРИЕМНИ ШАХТИ 

 

 По описаният в т.2 метод, за изследвания уличен участък са определени проектните места на 

дъждоприемните оттоци и тяхната ефективност на работа Е. Общият брой проектирани дъждоприемни шахти, 

необходими за ограничаването на водното разпространение до приетата допустима стойност 1,5m. е 148. В 

резултат на извършените изчисления  са получени следните резултати: 

- Максималната ефективност на работа на единична шахта с размери 0,5/0,5m. е 78% при надлъжен 

наклон SL=0,32%, а минималната - 71% при наклон SL=1,59%; 

 

 

 



- Най-малките проектни разстояния между шахтите са както следва:  

o 12m. при SL=0,32% и SX=2%; 

o 7,5m. при SL=1,59% и SX=1%; 

o под 3m. при SL=1,45% и SX=0,5%. 

- Най-голямотото проектно разстояние между шахтите е 24m. при надлъжен наклон SL=1,59% и напречен 

наклон 2%. 

От направеното сравнение се вижда, че проектните разстояния в участъците с минимални надлъжни и 

напречни наклони силно се отличават (в пъти по-малки) от разстоянията между изградените оттоци, което 

означава, че в тези участъци не е осигурено ефективно отводняване на повърхностните води. 

 

4. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗСТОЯНИЯТА МЕЖДУ ПРОЕКТНИТЕ ОТТОЦИ ПРИ ДОПУСТИМО 

ВОДНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ 1,5M. И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДВОЙНИ ДЪЖДОПРИЕМНИ 

ШАХТИ 

С цел извършване на експериментална оценка на ефекта от използване на двойни дъждоприемни шахти 

вместо единични са изчислени водното разпространение и ефективността на работа на шахтите на същия 

експериментален участък. В резултат на направените изчисления е установено, че ефективността на работа на 

двойна шахта с дължина 1m. (1,0/0,5 m) е максимално 91% при наклон SL=0,32% и минимално - 80% при наклон 

SL=1,59%. Най-малките разстояния между шахтите са както следва: 13m. при SL=0,32% и SX=2% и 3 m при 

SX=0,5%. Най- голямото разстояние между шахтите е 27m. при надлъжен наклон SL=1,59% и напречен наклон 

2%. При използване на двойни шахти водното разпространение намалява незначително, само с 5-6cm., а 

ефективността на оттоците се увеличава с 10-13%. 

Използването на двойни дъждоприемни шахти не води до съществено увеличаване на проектните 

разстоянията между тях (вж. табл.4) и съответно до намаляване на броя на необходимите шахти. Увеличава се 

само ефективността им на работа.  

Табл. 4 

Надлъжен 
наклон 

SL 

  

Напречен 
наклон 

Sx 

  

Ефективност 
E, % 

Разстояния между 
шахтите 

L, m. 

Единична 
шахта  

Двойна 
шахта 

Единична  
шахта 

Двойна 
шахта 

1.45% 

2% 71 80 24 26 

1% 70 82 7.5 8 

0.5% 69 81 3 3 

1.59% 
2% 70 80 25 27 

1% 71 81 8 8.5 

1.20% 2% 71 82 22 24 

0.38% 2% 77 90 13 14 

0.49% 2% 75 88 15 16 

0.40% 2% 77 90 13 15 

0.32% 2% 78 91 12 13 

1.43% 2% 71 81 21 24 
Табл. 4 

 

5. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОРАЗМЕРИТЕЛНОТО ВОДНО КОЛИЧЕСТВО ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА 

ДЪЖДОПРИЕМНИ ШАХТИ С ПОНИЖЕНИЕ В РЕГУЛАТА  
 

Понижението в регулата води до увеличаване на напречния наклон и при една и съща стойност на водно 

разпространение Т дава възможност за провеждане на по-голямо водно количество, отколкото при стандартен 

напречен профил (фиг. 5). 



 
Фиг.5.  Напречен профил с понижение в регулата 

 

Наклонът на понижения участък SW се определя по формулата:  

W X

a
S S ,

W
        (8) 

където: W e широчината на понижения участък, равна на широчината на дъждоприемната шахта.  

Допълнителното водно количество QW в понижения участък се определя по формулата: 

W SQ Q Q ,         (9) 

където: 

QS – водно количество преди понижения участък:  

    
1,67 0,5 2,67

S X L

0,376
Q S S T ;

n
      (10) 

Q – общо водно количество, пропускано през понижения напречен профил. 

S
W S

0

Q
Q Q Q

1 E
  


      (11) 

Е0 от формула (11) се изчислява по формулата: 

W

W X
0 2,67

W

X

S

Q S
E 1/ 1 ,

Q S

S
1 1

T
1

W

 
 
 
 
 
   
  
  
   
    

  

    (12) 

За разглеждания уличен участък, при избрано понижение в регулата а=50mm. по цялата и дължина и 

широчина на дъждоприемната шахта W=50cm. са изчислени водните количества, пропускани през напречния 

профил. Получени са следните резултати: 

- За участък с надлъжен наклон SL=1,59% (максимален за изследвания участък) общото водно количество, 

пропускано през напречен профил с понижение е 0,03076m
3
/sec, а за стандартно напречно сечение без 

понижение - 0,00998m
3
/sec. 

- За участък с надлъжен наклон SL=0,32% (минимален за участъка) общото водно количество, пропускано 

през напречен профил с понижение е 0,01380m
3
/sec, докато  при  стандартно напречно сечение без понижение е 

0,00479m
3
/sec. 

От изчисления пример е видно, че водното количество, пропускано през напречен профил с понижение в 

регулата е около три пъти по - голямо от водното количество, пропускано през профил със стандартно триъгълно 

напречно сечение. В резултат на това разстоянията между дъждоприемните оттоци се увеличават също около три 

пъти, и техният брой се намалява чувствително.  

Имайки предвид това, понижение в регулата следва да се използва при малки надлъжни наклони, тъй като 

при използване на стандартно триъгълно напречно сечение проектните разстояния между водооттоците са много 

малки и от гледна точка на икономическа ефективност на отводняването следва да бъдат увеличени. 

 

 



6. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОРАЗМЕРИТЕЛНОТО ВОДНО КОЛИЧЕСТВО ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА 

ВОДООТТОЦИ С ОТВОР В БОРДЮРА  

 

Отворите в бордюра са ефективни при отводняване на улици със значителна дълбочината на водата в 

регулата. Те са по-малко податливи на запушване, не пречат на пътния трафик и са особено ефективни при 

малки надлъжни наклони. Най - често те се използват в комбинация с дъждоприемна шахта с решетка (фиг.6).  

Дължината на отвора, необходима за поемане на целия поток на участък с еднакъв напречен наклон се 

определя по формулата: 
0,6

0,42 0,3
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X

1
L 0,817Q S ,

nS

 
  

 
    (13) 

където LT е дължина на отвора, необходима за поемане на 100% от оттока. 

За поемане на цялото водно количество (за разглеждания участък), при максимален надлъжен наклон 

SL=1,59% е необходнима шахта с дължина на отвора над 4,1m. или с дължина 1,9m. при най-малкия наклон 

SL=0,32%. Това прави отводняването само с отвор икономически неизгодно. За предпочитане е използването на 

единична комбинирана шахта с решетка и отвор в бордюра. Наличието на отвор в бордюра (при SL=1,59%), 

поема допълнително 20% от оттока, като с намаляване на надлъжния наклон този процент нараства и достига 

35% при SL=0,32, т.е. тяхната ефективност нараства с намаляване на надлъжния наклон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.6.  Комбинирана шахта с решетка и отвор 

 

 

7. ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ЗАПУШВАНЕТО НА ОТТОЦИТЕ ВЪРХУ  

ОБРАЗУВАЩОТО СЕ ВОДНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПЪТНОТО ПЛАТНО 

 

При определяне на проектните места на дъждоприемните оттоци е необходимо да се вземе предвид и 

вероятността от запушване на шахтите с отломки и тиня, което се изразява с т.н. коефициент на запушване. При 

коефициент на запушване 50%, разглежданите единични водоприемни шахти с размери 50х50сm. ще имат два 

пъти по-малка ефективна площ (0,125m
2
), вместо 0,25m

2
 при коефициент на запушване 0%. Аналогично 

двойните шахти с размери 100х50сm. ще бъдат с ефективна площ 0,25m
2
, вместо 0,5m

2
.  

За единична дъждоприемна шахта, при прието запушване от 50% водното разпространение се увеличава с 8-

10сm спрямо неговата стойност при коефициент на запушване 0%. Аналогичното сравнение при същите 

стойности на запушване, но при използване на двойната шахта показва, че водното разпространение за 50% 

запушване се увеличава от 2 до 7сm спрямо стойността без запушване. Получените разлики за оценявания 

параметър за двата вида шахти са практически минимални, което прави използването на двойни дъждоприемни 

шахти не достатъчно ефективно, тъй като не води до значително намаляване на водното разпространение. 

 

8. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

 

Разстоянията между изградените дъждоприемни оттоци на участъци с надлъжни наклони с минимални 

стойности са средно 3 пъти по - големи от получените проектни разстояния от хидравличното оразмеряване на 

същите участъци. В резултат се формира водно разпространение с широчина от 2 - 2,4m., което превишава 

допустимата стойност с 35-60%. Това означава, че за разглеждания участък при критично малки стойности на 

надлъжните наклони не е осигурено ефективно отводняване. 

От направените изследвания се стига до заключението, че използването на двойни дъждоприемни оттоци 

вместо единични, е неефективно. Необходимите междинни разстояния, удовлетворяващи въведения критерии за 

максимално водно разпространение са с не повече от 2m. по-малки от необходимите при използване на единични 



шахти. Следователно проектните разстояния за двата вида шахти са практически едни и същи. Двойните шахти 

биха имали предимство единствено при степен на запушване по-голяма от 50%. 

Разстоянията между проектните оттоци в участъците с напречни наклони 0,5 % и 1% са твърде малки, 

следователно отводняването с шахта с решетка не е ефективно и трябва да се използват други типове шахти, 

например шахти с понижение в регулата. При малки надлъжни наклони се препоръчва използване на 

комбинирана шахта с решетка и отвор в бордюра. 

Трябва да се отбележи, че нормите за определяне на периода на еднократно претоварване на 

канализационните мрежи у нас са значително по-малки от използваните в чужбина (например САЩ и Англия) и 

по наше мнение следва да бъдат преосмислени.  
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