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ABSTRACT 
In many cases the local scour on the bottom around bridge piers is bigger than the depth 

of their foundations, thus jeopardizing the safety and reliability of the whole bridge 
construction. The bridge piers are designed in different shapes and dimensions, the most 
common being round, rectangular, square, rectangular with oblique edges, rectangular with 
round ends, lenticular, etc.  

The local scour scale depends on many various factors which can be divided into three 
groups. The first group includes the geometric characteristics of the piers such as size, shape, 
etc. The second group of factors includes the hydraulic characteristics of the flow in the bridge 
area  and the third group includes the physical-mechanical parameters of the sediments around 
the piers.  

The results from the trials show clearly that there is a relation between the scour depth 
and the shape and size of the pier. This fact imposes the necessity of deep and detailed studies 
of the eventual scour around the bridge piers which should be conducted before of along with 
the preparation of initial studies and the design of serious facilities such as all types of bridge 
constructions. 
 
ОПИСАНИЕ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 
Взаимодействието между мостовите опори и речното дъно при изградени или ново 

проектирани мостове е твърде сложен процес и много често води до размер на местната 
ерозия около мостовите опори надвишаващ дълбочината на фундиране. Факторите, влияещи 
на размера на местната ерозия, както в план така и в дълбочина са твърде много и могат да се 
обособят в няколко групи. В първата от тях влизат геометричните характеристики на 
опорите, като размер, форма и др. Втората група фактори са хидравличните характеристики 
на течението в зоната на моста /интензитета на потока, дълбочина на потока, скоростта на 
отместване, средната скорост, разпределението на скоростта и грапавината на речното 
легло/, а третата група са физико-механични характеристики на дънните отложения около 
опорите като геотехническите параметри на дънните отложения. Въпреки множеството 
публикации по проблема е очевидна нуждата от допълнителни изследвания, ориентирани 
повече към условията от хидравлична и морфологична гледни точки и в зависимост от 
формата на опорите. 

В настоящия доклад са представени резултатите от направените изследвания на 
хидравличен модел за определяне влиянието на формата на мостовите опори върху размера 
на местната ерозия около тях. 
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КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЕРОЗИОННИТЕ ПАРАМЕТРИ  
Факторите, влияещи върху размера на дълбочината на местната ерозия при мостовите 

опори са скорост на приближаващия се поток, дълбочина на потока, широчина на опората, 
гравитационно ускорени, дължина на опората, размер и градация на материала от речното 
легло, ъгъл, под който приближаващия поток атакува опората, форма на опората, 
конфигурация на леглото, задръствания от лед или отломки. 

 
ФОРМА НА ОПОРАТА  
Мостовите опори се проектират в най-различни форми и размери, като най-често се 

използват  такива с кръгла, правоъгълна, квадратна, правоъгълна със скосени ръбове, 
правоъгълна със заоблени краища, лещовидна форма и др. Ефектът от формата на опората се 
разглежда от редица изследователи (e.g. Laursen  and Toch 1956, Dey 1997, Breusers 1977, 
Breusers and Raudkivi 1991, Melville and Coleman 2000).  Основното заключение е, че колкото 
по-тъпа е опората, толкова по-дълбоко е местното изравяне. Счита се, че формата на 
страната на основата, разположена по течението, има малка значимост за максималната 
дълбочина на изравяне. Формата на опората често се отразява чрез използването на 
коефициент за формата. Melville and Chiew (2000) цитират работата на Mostafa (1994), в 
която се предлагат коефициенти за размери на еднородни опори, т.е. за опори с 
непроменливо сечение по протежение на дълбочината. Mostafa измерва дълбочината на 
местното изравяне за различни форми мостови опори с еднаква проектирана широчина (140 
mm). От неговите резултати става ясно, че при кръглата опора ерозията е най-малка, докато 
при правоъгълна опора с тъпи ръбове ерозията е най-голяма. На практика коефициентите за 
форма са от значение единствено, ако може да се потдържа осов поток, защото и най-
малкият ъгъл на атака ще елиминира всякакви ползи от опора с аеродинамична форма 
(Melville and Chiew 2000). Нееднородните опори обхващат опори с пилотни фундаменти, 
кесони, опори с плоча и заострени опори. Опорите, заострени надолу, предизвикват по-
голяма ерозия от кръгла опора със същата широчина.    

 
РАМЕР НА ОПОРИТЕ  
Резултатите от проведените експерименти ясно показват, че съществува връзка между 

дълбочината на изравяне и формата и размера на опората. Това заключение може да бъде 
физично обяснено чрез факта, че изравянето е резултат от системата на подковния 
водовъртеж, чиито размери са функция от диаметъра на опората. Shen et al. (1969) правят 
извода, че подковният водовъртеж като един от основните причинители на ерозията е 
пропорционален на числото на Рейнолдс, което от своя страна е функция на диаметъра на 
основата. Въздействието на размера на опората представлява интерес, главно когато данните 
от лабораторните изследвания се интерпретират, за да се използват при полеви условия. 
Breusers and Raudkivi (1991) стигат до извода, че размерът на ерозионната яма, формирана 
около половината периметър на основата, разположен срещу течението, е пропорционален 
на корен трети от диаметъра на основата (или проектираната ширина на опората).  Колкото 
по-голяма е опората, толкова по-голям е размерът на ерозионната яма и толкова по-дълго е 
времето, необходимо за развитието й.  

 
ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА МЕСТНА ЕРОЗИЯ 
Местната ерозия около мостови опори е подробно изследвана в лабораторни условия. 

Съществуват редица формули за определяне на размера на местната ерозия, като голяма част 
от уравненията се базират на лабораторни експерименти, а не на реални ситуации. Тези 
уравнения се различават значително по форма и размери на прогнозируемите величини. 
Експерименталните тестове на прототипи с реални размери са много скъпи и в някои случаи 
дори невъзможни, то единственият възможен начин за проучване на проблема е чрез 
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лабораторен модел. Целта на всеки експеримент е да предскаже поведението на прототипа 
чрез моделни наблюдения. За постигането на тази цел често се използва концепцията за 
подобията, така че измерванията на една система (в лабораторни условия) да могат да се 
използват, за да се опише поведението на подобна система (при полеви условия). 

 
МОДЕЛИРАНЕ НА РЕЧНИ ТЕЧЕНИЯ 
При моделно изследване на речните течения се използват както деформирани, така и 

недеформирани модели. Недеформираните модели намират приложение в случаите, когато 
трябва да се възпроизвеждат бурни течения, преходни участъци, криви на свободната 
повърхнина и др. При изследване на въпроси, свързани с пропускната способност на леглото, 
движението на наносите, регулирането на потока и т.н. се използват геометрически 
деформираните модели. 

Съгласно класификацията на Цюрихската хидравлична лаборатория, която 
класификация е установена въз основа на теоретичен анализ, опитни изследвания и 
непосредствени наблюдения в натура, речните моделни изследвания могат да се разделат на 
три категории: 

1. Реки с едри, крупни наноси Ако мащабът на модела в този случай се избере 
така, че моделните наноси (при запазване на същото специфично легло, което имат речните 
наноси) да получат достатъчна големина на зърната, тогава въз основа на Фрудовия закон за 
подобието могат да се получат резултати, които в количествено отношение напълно 
задоволяват. Този метод може да се приложи само в случаите, когато явленията, които 
трябва да се изследват, протичат в сравнително къси интервали от време, например явления 
на отлагане на наноси в язове ва планински реки, които влачат едри наноси. 

2. Големи реки в низините (реки със ситни наноси при дълготрайно протичане 
на процесите). В този случай за модела се избират наноси, чието специфично тегло е по-
малко от специфичното тегло на речните наноси. Подобието между модела и натура се 
контролира, като на модела се възпроизвежда измереното и утвърдено състояние на реката, 
докато големината и видът на модените наноси и мащабът за време се определят по 
аналогичен начин, както при възпроизвеждане на грапавината, т.е. чрез допълнителни опити. 

3. Специална категория представляват задачите, свързани с установяването на 
ерозивното действие на водата в участъка зад язовете и язовирните стени при скални речни 
легла. В този случай вместо скалното легло ,чието съпротивление по отношение на ерозията 
не може да се пренесе в мащаб, на модела се възпроизвежда легло от материал, връзката 
между отделните елементи на който е много слаба. Съпротивлението на този материал чрез 
подходящо експериментиране се установява така, че да отговаря на сътоянието на 
равновесие, което трябва да съществува в моделното легло преди възпроизвеждане на яза, 
респективно язовирната стена. Тук не съществува мащаб за време и моделното изследване 
трябва да продължи дотогава, докато се получи дефинитивна и ясна картина за обема на 
ерозията. Резултатите в този случай са само качествени. 

От горното се вижда, че моделирането на речните течения изисква ивършването на 
редица предварителни проучвания и непосредствени натурни измервания. При това се касае 
не само до чисто хидроложки проучвания, които в дадения случай са абсолютно 
необходими, но и до някои морфоложки изследвания и измервания (снимане на профили, 
анализ на наносите и пр.). 

 
МОДЕЛИ С ПОДВИЖНО ДЪНО 
При моделиране на местни ерозии в зоната на хидротехнически съоръжения в 

специалната литература са известни три метода, състоящи се в следното: 
- критерии за моделиране по влачеща сила; 
- критерии, основани на началното придвижване на дънните частици; 
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- критерии, основани на хидравличната едрина на частиците, съставящи наносния 
транспорт 

 
ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 
ОПИСАНИЕ НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНАТА УРЕДБА 
Експерименталната уредба направена в ЦНИЛХИ (Централна Научно-Изследователска 

Лаборатория по Хидравлични Изследвания) при УАСГ, гр. София предтавлява 
експериментален канал с правоъгълно напречно сечение с широчина 1.40 м. и дължина 10.00 
м. В началото на канала се намира мерен преливник с помоща, на който се определя 
преминаващото през канала водно количество. След мерния преливник е изградена 
успокоителна разпределителна стена, а в края на експерименталния канал е монтирана 
регулираща решетка, с помоща на която се поддържа желаната дълбочина в канала. Между 
успокоителната разпределителна стена и регулиращата решетка е поставен експериментален 
стълб с различна геометрична форма. 

 

 
Снимка 1. Изглед на експерименталната уредба гледана по течението 

 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ЧАСТ 
Направени са експерименти за определяне на влиянието на формата  на мостови опори върху 

размера на местната ерозия около тях на по-горе описаната експерименталната уредба. 
Изследванията са направени с експериментален стълб с форма съгласно детайл “А” и 
експериментален стълб с кръгла форма D=40mm (детайл “Г”): 

 
Фигура 1. 

Разгледани са 3 изчислителни случая за двата различни типа експериментални стълбове /Табл. 
1/: 
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Таблица 1. 

Изследвания 
Широчина 
/Диаметър/ 
на стълба 

Дълбочина Скорост
Водно 
количество 

Фракция 
на пясъка 

  mm mm m/s m3/s mm 
Случай I 40 148 0.0261 0.054 0.5 
Случай II 40 175 0.0220 0.054 0.5 
Случай III 40 180 0.0214 0.054 0.5 

 
ПОЛУЧЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАПРАВЕНИТЕ ЕКСПЕРИМЕНТИ  
Представени са резултатите получени от направените изследвания за влиянието на 

формата  на мостови опори върху размера на местната ерозия около тях. На Фигура 2. може 
да се видят представени изолиниите на местната ерозия при изследването направено и за 
Случай II за експериментален стълб с форма съгласно детайл “А”. На Фигура 3 е показана 
връзката между дълбочината на изравяне и времето за двете изследвани форми на 
експерименталния стълб и при трите изчислителни случая. 

 
Фигура 2. Случай II – h=17.5mm, Q=0.054m3/s 
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Фигура 3. Детайл “А” и Детайл “Г” – Случаи I, II и III 
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ИЗВОДИ 
Като извод може да се отбележи, че резултатите от проведените експерименти ясно 

показват, че съществува връзка между дълбочината на изравяне и формата и размера на 
опората. Това налага задълбочени и детайлни изследвания на възможните размиви около мостовите 
опори, които трябва да се провеждат преди или съвместно с изготвянето на предварителните 
проучвания и проектирането на отговорни съоръжения каквито са всички мостови конструкции. 
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