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РЕЗЮМЕ 
Компрометирането на транспортните съоръжения при преминаването им в 

непосредствена близост до речни течения се явява една от основните причини за 
настъпване на аварии. Това налага своевременното вземане на мерки за укрепването на 
речните легла.  

В статията са представени резултатите от хидроложко и хидравлично изследване на 
р. Джерман в района на гр. Дупница с цел определяне параметрите на течението в района 
на съществуващата 5-та ж.п. линия. Въз основа на получените резултати са разгледани 
варианти за укрепването на речните брегове, както и изграждане на дънен праг с цел 
намаляване на скоростта на течението, а от там и на изравящата сила.  
 
ВЪВЕДЕНИЕ 
Компрометирането на транспортните съоръжения при преминаването им в 

непосредствена близост до речни течения се явява една от основните причини за настъпване 
на аварии. Това налага своевременното вземане на мерки за укрепването на речните легла.  

Участъкът разгледан в настоящия доклад е с дължина около 250 м. и се намира 
непосредствено преди входа на ж.п. тунел    № 2 в гр. Дупница по 5-та ж.п. линия.  

Компроментирана е дясната ограждаща подпорна стена на река Джерман. Основното 
течение на река Джерман е по десния бряг на реката (конкавния бряг), непосредствено до 
подпорните стени, в следствие на левия завой, който прави реката в зоната на разглеждания 
участък и отложилите се по левия бряг (конвексния бряг) речни наноси. Напречното сечение 
на реката е стеснено също от натрупаните по левия й бряг строителни отпадъци и насипи от 
земни маси. Условно участъкът може да се раздели на четири подучастъка. Непосредствено 
преди входа на ж.п. тунела е първият участък с дължина около 36 м., в който подпорната 
стена по десния бряг на реката е напълно разрушена в следствие на подкопаване на основите 
й и изнасяне на материала зад нея, след което се е разрушила и самата стена (Снимки 1, 2 и 
3). Вторият участък е непосредствено преди първия нагоре срещу течението на река 
Джерман и е с дължина 73 м. В него е подкопана основата на подпорната стена и е започнало 
изнасяне на материала зад нея (Снимки 4, 5, 6, 7 и 8). В третия участък, който е с дължина 47 
м. не се забелязват проблеми и не се налагат възстановителни мероприятия, тъй като той не 
отдавна е бил укрепен (Снимки 8 и 9). Последният четвърти участък е нагоре срещу 
течението след третия участък и е с дължина 17м. При него както при втория участък е 
подкопана основата на подпорната стена и има опасност от изнасяне на материала зад нея 
(Снимка 9). 
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Снимка 1 – Поглед по течението към Участък 1 на разрушента подпорна стена по десния бряг на р. 
Джерман 

 
Снимка 2 – Поглед към Участък 1 - разрушента подпорна стена по десния бряг на р. Джерман 

 

 
Снимка 3 – Поглед към Участък 1 - разрушента подпорна стена по десния бряг на р. Джерман 

 

Участък 1 

Участък 1 

Участък 1 
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Участък 2 

Снимка 4 – Поглед към Участък 2 - изнасяне на насипания материал зад подпорната стена по десния бряг 
на р. Джерман в следствие на подкопаване на основата на стената 

 

 

Участък 2 

Снимка 5 – Поглед към Участък 2 – компроментирана подпорна стена по десния бряг на р. Джерман в 
следствие на подкопаване на основата й. 

 

 

Участък 2 

Снимка 6 – Поглед към Участък 2 –  изнасяне на насипания материал зад подпорната стена по десния 
бряг на р. Джерман в следствие на подкопаване на основата на стената 
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Снимка 7 – Поглед към Участък 2 – подкопана основа на подпорната стена по десния бряг на р. Джерман 
 

  
Снимка 8 – Поглед към Участъци 2 и 3 по десния бряг на р. Джерман 

 

 
Снимка 9 – Поглед към Участъци 3 и 4 по десния бряг на р. Джерман 

 
По-долу са представени резултатите от хидроложко и хидравлично изследване на р. 

Джерман в района на гр. Дупница с цел определяне параметрите на течението в района на 
съществуващата 5-та ж.п. линия. Въз основа на получените резултати са разгледани варианти 
за укрепването на речните брегове, както и изграждане на дънен праг с цел намаляване на 
скоростта на течението, а от там и на изравящата сила.  

Участък 3 

Участък 4 

Участък 3 

Участък 2 

Участък 2 
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ХИДРАВЛИЧНИ ИЗЧИСЛЕНИЯ 
По-долу са представени резултати от направените хидравлични изчисления с цел 

проверка на пропускната способност на река Джерман в границите на изследвания участък, 
намиращ се гр. Дупница, като се определят котите на свободната водна повърхност при 
съществуващото състояние на речното корито и след изграждане на предвидените речни 
съоръжения (възстановяване на разрушените подпорни стени и изграждане на дъненн праг).  

Хидравличните изчисления са реализирани с помощта на математическия модел HEC-
RAS (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. 

За коректното представяне на напречното сечение на речното легло и надлъжния 
наклон на изследвания речен участък са използвани 31 напречни профили (Фигура 1). 
Изследваният участък обваща дължина от около 300 м. и е разположен в границите на гр. 
Дупница. Същият е е ориентиран в посока север-североизток – юг-югозапад, като попада в 
края на хоризонтална крива, при което водното течение се насочва в посока на вдлъбнатия 
(десен) бряг. Речното корито е с параболична форма и липсва добре оформена заливна 
тераса. Като цяло разглежданият участък е коригиран. 

След 1990 г. са регистрирани няколко високи води, последното от които през декември 
2010 г., предизвикващи заливания на част от съседните парцели. 

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. 
Arcement, Jr., V.R. Schneider, USGS). За най-долното (гледано срещу течението) напречно 
сечение се изчислява ключова крива средния наклон на дъното в тази част от реката. От нея 
се интерполира водното ниво (за съответното водно количество) в първия изчислителен 
профил. 
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Фигура 1 – Схема на изчислителния участък от р. Джерман 
В Таблица 1 са показани оразмерителните максимални водни количества с характерни 

обезпечености, които са използвани при хидравличните изчисления. 
Таблица 1 

Pt Qpt 
% m3/s 
0.1 386.3 
1 212.3 
5 124.5 
10 99.7 
50 34.3 

 
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 с изградена подпорна стена откъм страната на ж.п. линията. 
По-надолу са показани последователно получените резултати за всеки един от тях.  
 
Резултати от хидравличните изчисления за съществуващото положение на 

речното корито. 
На Фигура 2 е показан надлъжен профил на изследвания участък от река Джерман 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 %. 

 

 Volume II, Number 4, 2012 
 Technical studies 95 



Science & Technologies 

0 50 100 150 200 250 300
506

507

508

509

510

511

512

513

514

Main Channel Distance (m)

El
ev

at
io

n 
(m

)
Legend

WS  PF 2

WS  PF 1

Ground

LOB

ROB

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

german dupnica

 
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 почистено речно легло, възстановена 

брегозащитна стена и изграден дънен праг. 
Този изчислителен случай съответства на предложеното решение за укрепване на 

участъка от реката. На Фигура 3 е показан надлъжен профил на изследвания участък от река 
Джерман при почистено речно легло, възстановена брегозащитна стена и изграден дънен 
праг 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 почистено речно легло, възстановена брегозащитна стена и 
изграден дънен праг 
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Резултатите от проведените хидравлични изчисления за участъка на р. Джерман, 
преминаващ праз гр. Дупница показват, че при съществуващото положение на изследваният 
участък речното корито е в състояние да проведе водно количество с вероятност за 
превишвние 1%. При същите условия речното корито не е в състояние да проведе водно 
количество с вероятност за превишвние 0,1%. В този случай водите на реката заливат част от 
околните терени. Изграждането на дънен праг ще предизвика незначително подприщване на 
водните нива над прага – от кота 510.54 до кота 511.20 в Профил 5 за водни количества с 
обезпеченост 1% и от кота 511.90 до кота 512.26 за водни количества с обезпеченост 0,1%. 
Средните скорости на водното течение ще достигнат стойности до 3.8 m/s преди прага и 5.35 
m/s след прага, което налага укрепяването по дъното след прага с рисберма с цел защита от 
ерозия. Необходимо е за вбъдеще удължаване на защитната стена по левия бряг на р. 
Джерман с цел защитата на града от наводнения. 

 
ТЕХНИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ 
Предложени са мероприятия за изграждане на различни видове брегоукрепителни 

съоръжения в различните нарушени участъци, включващи подпорни стени, укрепване на 
петата на стените и възстановяване на тяхната облицовка, както и почистване на речното 
корито с цел подобряване хидравличната му проводимост. Предложено е и изпълнението на 
дънен праг, чиято цел е да укрепи дъното на река Джерман, както и да не позволява изравяне 
в основата на оградните стени по двата бряга на реката. 

 
Участък 1 - Нова подпорна стена    
В Участък 1, където съществуващата подпорна стена е напълно разрушена се предлага 

изпълнение на нова монолитна стоманобетонова подпорна стена от бетон клас В25 W0.6 
F100 с напречен разрез съгласно Фигура 4 (Снимки 10 и 11). 

 
Фигура 4 – Напречен разрез на нова подпорна стена в Участък 1 по десния бряг на р. Джерман 

 

 Volume II, Number 4, 2012 
 Technical studies 97 



Science & Technologies 

 

Участък 1 

Снимка 10 – Нова подпорна стена в Участък 1 по десния бряг на р. Джерман 

 

Участък 1 Участък 2 

Снимка 11 – Нова подпорна стена в Участък 1 и укрепена подпорна стена в Участък 2 по десния бряг на р. 
Джерман 

 
Участъци 2 и 4 – Укрепване на съществуваща подпорна стена 
В Участъци 2 и 4, където съществуващата подпорна стена е компроментирана в 

следствие на подкопана й основа и изнасянето на материала зад нея. В тези участъци се 
предлага укрепване на петата на стената, както и изпълнение на стоманобетонна мембрана с 
дебелина 20см. по челната и част, която се и анкерира през 1м. с инжекционни анкери 
ISCHEBECK TITAN 30/16 с пробивна глава "Kreuzbahrkrone" - Ø75, Lанкер = 12m, α = 20º. 
Напречен разрез е показан на Фигура 5 (Снимки 12, 13 и 14). 
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Фигура 5 – Напречен разрез на укрепване на съществуваща подпорна стена в Участъци 2 и 4 по десния 

бряг на р. Джерман 
 

 

Участък 2 Участък 3 

Снимка 12 – Укрепена подпорна стена в Участък 2 по десния бряг на р. Джерман 
 

 

Участък 2 Участък 2 Участък 2 

Снимка 13 – Укрепена подпорна стена в Участък 2 и Участък 4 по десния бряг на р. Джерман 
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Участък 3 Участък 4 

Снимка 14 – Укрепена подпорна стена в Участък 4 по десния бряг на р. Джерман 
 

 
Дънен праг 
Предвидено е изпълнението на дънен праг от стоманобетон на около 30,00м. по 

течението на р. Джерман след входа на ж.п. тунел № 2 в гр. Дупница по 5-та ж.п. линия. 
Възприето е прагът да бъде изграден като площна конструкция, състояща се от горен праг с 
обща височина 2,00 и долен праг с височина 2,00 м., които са свързани помежду си със 
стоманобетонова плоча с дебелина 0,50 м. По този начин между двата прага се образува 
гасителен басейн с дължина 3,80 м. и дълбочина 0,20 м. На две от секциите, които са 
предвидени за изпълнение /секции 3 и 4/ е предвидено горния праг да се изпълни с височина 
1,40м., като целта е да се получи кюне и при преминаване на по-малки водни количества 
течението да се насочи към тези две секции (Фигури 6, 7 и 8), (Снимки 15 и 16). 

Наличието на голямо количество влачени валуни и камъни налага изграждане на 
предпазен пласт армиран със заварени мрежи ф6.5 на квадрати 10/10cm бетон клас В35 (C 
28/35 - Съгласно БДС EN 206-1/NA) с дебелина 0,10 м. върху гасителната полча. Основните 
елементи на конструкцията е предвидено да се изпълнят монолитно от  бетон клас В25, W 
0.6,  F 100 (C 20/25, Вв 0,6, Вм 100 - Съгласно БДС EN 206-1/NA)  и стомана клас АI /Ǿ/ и 
кл.АIII /N/, а подложния бетон от клас В10 (C 8/10 - Съгласно БДС EN 206-1/NA) с дебелина 
0,10 м. 

Съоръжението е предвидено да се изгражда на секции, които са с различна дължина в 
различните му части. Изграждат се 4 секции с дължина по 3,00 м. (Секции 2, 3, 4 и 5) и 1 
секция с дължина 3,70м. Общата дължина на прага е 15,70 м. Котата на короната на горния 
праг в секции 1, 2 и 5 е 507.90, а котата на короната на долния праг е 507.30. Котата на 
короната на горния и долния праг в секции 3 и 4 е 507.30.  Речното дъно на участъкът 
непосредствено след прага /с дължина около 4-5 м./ е предвидено да се укрепи с редени 
скални блокове 500 – 1200 кг., подредени върху един пласт 50 см. баластра, под който се 
полага нетъкан, иглонабит геотекстил със сепарираща функция мин. 205гр/м2. Между 
всички секции на прага са предвидени фуги с ширина min 2 см. 
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Фигура 6 – Ситуационно разположение на дънния праг 

 

 
Фигура 7 – Надлъжен профил през дънния праг = Напречен профил 4 
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СЕКЦИИ 1, 2 и 5 СЕКЦИИ 3 и 4

Профил 4

Профил 4

Профил 4

Профил 4

Фигура 8 – Типови напречни профили през дънния праг 
 

 
Снимка 15 – Дънен праг - поглед срещу течението на река Джерман при гр. Дупница 

 
Снимка 16 – Дънен праг на р. Джерман при гр. Дупница– близък план 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
За безпроблемна работа на всички речни съоръжения е необходимо провеждане на 

периодичен мониторинг и адекватно стопанисване както на реконструираните и 
възстановени участъци, така и на останалите съществуващи съоръжения. 
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