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РЕЗЮМЕ
Комбинираните елементи от телена мрежа и запълнител от инертен материал се
характеризират с висока гъвкавост, дълготрайност, здравина, водопропускливост,
икономичност и умело се вписват в околната среда. Благодарение на тези си качества
намират приложение главно при предотвратяване на ерозионни проблеми, защита на
откоси, изграждане на подпорни стени, хидротехнически съоръжения и други.
В статията са представени резултатите от хидравлично изследване на
проводимостта на коритото на р. Пикла в района на с. Калояново и влиянието на
комбинираните елементи върху хидравличните параметри на течението. Представени са
и някои технически решения и препоръки относно екологосъобразното и икономически
рентабилно използване на споменатите елементи при укрепване на речните брегове на
равнинни реки.
ВЪВЕДЕНИЕ
Комбинираните елементи от телена мрежа и запълнител от инертен материал се характеризират
с висока гъвкавост, дълготрайност, здравина, водопропускливост, икономичност и умело се вписват в
околната среда. Благодарение на тези си качества намират приложение главно при предотвратяване
на ерозионни проблеми, защита на откоси, изграждане на подпорни стени, хидротехнически
съоръжения и други.
В статията са представени резултатите от хидравлично изследване на проводимостта на
коритото на р. Пикла в района на с. Калояново и влиянието на комбинираните елементи върху
хидравличните параметри на течението. Представени са и някои технически решения и препоръки
относно екологосъобразното и икономически рентабилно използване на споменатите елементи при
укрепване на речните брегове на равнинни реки.

ХИДРАВЛИЧНИ ИЗЧИСЛЕНИЯ
По-долу са представени резултати от направените хидравлични изчисления с цел
проверка на пропускната способност на река Пикла в границите на изследвания участък,
намиращ се с.Калояново, като се определят котите на свободната водна повърхност при
съществуващото състояние на речното корито и след изграждане на предвидените речни
съоръжения.
Хидравличните изчисления са реализирани с помощта на математическия модел HECRAS (Hydrologic Engineering Center - River Analysis System) версия 3.1.3, разработен от
корпуса на военните инженери на САЩ (U.S. Army Corps of Engineers). При
еднодименсионалните модели, какъвто е HEC-RAS, се приема, че водата тече само в
надлъжна посока. Те представят терена като поредица от напречни профили, като се
пресмята средната скорост и дълбочината на течението във всеки профил.
Резултатите от модела, получени по време на изчисленията са дълбочината на
течението (котата на свободното водно ниво), широчината на водното огледало, котата на
енергийната линия, наклона на триене, скоростта на течението, критичната дълбочина
(котата на линията на критичните дълбочини), обема вода под изчисления профил и
хидравличния режим, при който се придвижва водното течение във всяко изследвано
сечение.
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За коректното представяне на напречното сечение на речното легло и надлъжния
наклон на изследвания речен участък са използвани подробни напречни профили (Фигура 1).
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Фигура 1 - Схема на изчислителния участък от р. Пикла в с. Калояново

Изследваният участък обваща дължина от около 1250 м. и е разположен на река Пикла
в границите на с. Калояново. Същият е ориентиран в посока север-юг. В границите на
изследвания участък речното корито е коригирано, като корекцията е земен профил и е
силно деформирана и брасла с буйна растителност. Това е причина за намалената пропускна
способност и оттам периодичното заливане на прилежащите територии при преминаване на
високи води.
На следващите снимки (Снимки 2, 3 и 4) се вижда състоянието на речното корито,
което е силно обрасло с дървета и хасти.

Снимка 1 - Състояние на речното корито в горната част на участъка.
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Снимка 2 - Изглед към моста при профил 10

Снимка 3 - Състояние на речното корито в долната и средната част на участъка.

При хидравличните изчисления са използвани стойности на коефициента на
грапавината във формулата на Манинг: n=0.035 за зоната на основното речно легло и 0,045
за заливаемите при високи води речни тераси, като последните са оценени въз основа на
оглед на съществуващото положение и сравнителен анализ с литературни данни и резултати
от аналогични изследвания. (Guide for Selecting Manning's Roughness Coefficients for Natural
Channels and Flood Plains United States Geological Survey Water-supply Paper 2339, G.J.
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Arcement, Jr., V.R. Schneider, USGS). За най-долното (гледано срещу течението) напречно
сечение се приема нормална дълбочина при зададен среден наклон 0,0038.
В Таблица 1 са показани оразмерителните максимални водни количества с характерни
обезпечености, които са използвани при хидравличните изчисления.
Таблица 1

Pt
Qpt
%
m3/s
0.1
148.94
1
77.70
За да бъде обективно оценено влиянието на предложеното проектно решение върху
формираните водни нива в реката при преминаване на високи води, са проведени изчисления
за два основни изчислителни случая, а именно:
- съществуващо положение;
- коригирано речно легло.
По-надолу са показани последователно получените резултати за всеки един от тях.
Резултати от хидравличните изчисления за съществуващото положение на
речното корито.
Основната цел на изчисленията е определяне на хидравличната проводимост на
участъка и линията на свободната водна повърхност (котите на водните нива) по неговата
дължина. Изчисленията са проведени за показаните в Таблица 1 характерни водни
количества, като граничните условия са зададени чрез стойностите на нормалните дълбочини
в двата края на изчислителния участък.
На Фигура 2 е показан надлъжен профил на изследвания участък от река Пикла в
изследвания участък в с. Калояново при съществуващо положение на речното корито с
изчислената линия на свободната водна повърхност за водни количества с вероятност за
превишение съответно 1% и 0,1 %.
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Фигура 2 - Надлъжен профил с изчислената линия на свободната водна повърхност за водни количества с
вероятност за превишение съответно 1% и 0,1% при съществуващо положение на речното корито.

Резултати от хидравличните изчисления за предложеното проектно решение за
укрепване на участъка от реката.
Този изчислителен случай съответства на предложеното проектно решение за
укрепване на участъка от реката, в границите на с. Калояново. Мероприятията включват,
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почиставане на коритото изграждане на диги по двата бряга и укрепване на откосите с
матраци.
На Фигура 3 е показан надлъжен профил на изследвания участък от река Пикла в
изследвания участък в с. Калояново при проектно положение с изчислената линия на
свободната водна повърхност за водни количества с вероятност за превишение съответно 1%
и 0,1 %.
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Фигура 3 - Надлъжен профил с изчислената линия на свободната водна повърхност за водни количества с
вероятност за превишение съответно 1% и 0,1% при проектно положение

Резултатите от проведените хидравлични изчисления за участъка на р. Пикла,
преминаващ праз с. Калояново показват, че при съществуващото положение на изследваният
участък речното корито не притежава достатъчна хидравлична проводимост и не е състояние
да проведе оразмерителни водни количества с вероятност за превишвние съответно 1%,
0,1%. В този случай водите на реката заливат част от територията на селото, разположена в
непосредствена близост до реката. Критично място се явява мостът при профил 10, който е с
недостатъчно сечение за провеждане на оразмерителните водни количества. След
предложените мероприятия за почистване и преоформяне на речното корито, мостът ще
проведе водно количество с вероятност за превишение 1%, но няма да бъде в състояние да
пропусне без подприщване количество с вероятност за превишение 0,1%. Предложеното
проектно решение е в състояние да защити участъка от заливане при оразмерителни водни
количества с вероятност за превишение съответно 1% и 0,1%. Съгласно действащите
нормативни документи, корекции на реки в границите на населени места трябва да са в
състояние да проведат водни количества с вероятност за превишвние 1%, като коритото
трябва да е в състояние да ропусне водно количество с вероятност за превишение 0,1% при
изчерпване на запаса. Средните скорости на водното течение достигат до 3,20 m/s, поради
което се предвижда защита на откосите с матраци тип “Рено” против изравяне, която е част
от проектното решение.
ТЕХНИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ
За укрепване на речните брегове и дъно при равнинни реки могат да се дадат ралични
технически решения. Най-подходящи за долното течение на равнинни реки със сравнително
ниски стойности на средната скорост на течението са комбинираните елементи от телена
мрежа и запълнител от инертен материал. По-долу са представени някои от възмовжните
детайли за укрепване на речните брегове с по-горе споменатите съоръжения.
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На Фигура 4 е показан детайл за укрепване на речните брегове чрез “Рено матраци” от
двойноусукана телена мрежа, който е избран за укрепшане на изследвания участък от река
Пикла в границите на с. Калояново.

Фигура 4 – Напречен разрез на укрепване чрез “Рено матраци”

На по-долу показаните фигури (от Фигура 5 до Фигура 12) са показани различни типове
детайли за укрепване на речно дъно и речни бреговете на равнинни реки. На Фигура 5 е
показан детайл за укрепване на речните брегове чрез габиони и земни анкери.

Фигура 5 – Напречен разрез на укрепване чрез габиони и земни анкери

На Фигура 6 е показан детайл за укрепване на речните брегове чрез габиони, земни
анкери и модулни системи от двойно усукана телена мрежа.
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Фигура 6 – Напречен разрез на укрепване чрез габиони, земни анкери и модулни системи от двойно усукана
телена мрежа

На Фигура 7 е показан детайл за укрепване на речните брегове в непосредствена
близост до път чрез фабрични матраци и модулни системи от двойно усукана телена мрежа.

Фигура 7 – Напречен разрез на укрепване чрез фабрични матраци и модулни системи от двойно усукана
телена мрежа

На Фигура 8 е показан детайл за укрепване на речните брегове чрез габиони от двойно
усукана телена мрежа.
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Фигура 8 – Напречен разрез на укрепване чрез габиони от двойно усукана телена мрежа

На Фигури 9, 10 и 11 са показани детайли за изпълнение на дънни речни прагове от
фабрични габиони и матраци от двойно усукана телена мрежа.

Фигура 9 – Разрез през дънен речен праг от фабрични габиони от двойно усукана телена мрежа
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Фигура 10 – Разрез през дънен речен праг от фабрични габиони и матраци от двойно усукана телена мрежа

Фигура 11 – Разрез през дънен речен праг от фабрични габиони и матраци от двойно усукана телена мрежа

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По-горе представените комбинирани елементи от телена мрежа и запълнител от
инертен материал се характеризират с висока гъвкавост, дълготрайност, здравина,
водопропускливост, икономичност и умело се вписват в околната среда. Благодарение на
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тези си качества намират приложение главно при предотвратяване на ерозионни проблеми,
защита на откоси, изграждане на подпорни стени, хидротехнически съоръжения и други. Те
са подходящи най-вече при долното теяение на реките (равнинни реки). Освен избора на
подходящи речни съоръжения е необходимо провеждане на периодичен мониторинг и
адекватно стопанисване както на реконструираните и възстановени участъци, така и на
останалите съществуващи естествени или коригирани речни участъци.
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