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ABSTRACT
The bridging of water bodies by means of transport infrastructures has always been a
challenge for the civil engineers. Generally a special attention is paid to the structure design and
construction – road and railroad bridges, culverts etc. The river training in the structure vicinity,
especially in case of oblique crossings, is not of a less significance.
This report presents a technical solution to a river training where the bridge structure route is
almost parallel to the natural river course. The design provides sufficient stability of the railroad as
well as a complete reuse of the materials from the reconstructed railway section. Apart from the
technical aspects the design represents an ecological and cost-effective solution.

ВЪВЕДЕНИЕ
Премостването на водни обекти при пресичането им със съоръжения на пътната
инфраструктура винаги е представлявало интерес за строителните инженери. Като цяло винаги
се отделя сериозно внимание на самите съоръжения – пътни и железопътни мостове, водостоци
и т.н. от гледна точка на тяхното конструктивно оформяне и оразмеряване. Не по-малко важен е
и проблемът с оформянето на речните корита в района на пресичането, особено при косо
пресичане на съоръжението с водното течение. Взаимодействието на водата с насипната част на
железния път поражда редица проблеми от геотехнически, хидравличен или конструктивен
характер, което може да доведе до нарушаване на условията за нормална експлоатация или в
някои случаи до тежки аварии, като пропадане на железния път и опасност от големи
материални загуби и дори до загуба на човешки живот.
При естествените речни течения винаги съществува тенденция за лъкатушене в план и
намаляване на надлъжния наклон. В този случай вследствие меандрирането на реката основното
течение се насочва към конкавния й бряг и там скоростите му са по-високи от средните. Поради
това там се наблюдава подкопаване на брега, което може да доведе до компроментирането на
ж.п. линиите разположени в близост до тях.
Друг голям проблем е осигуряване дълговечната и безаварийна работа на ж.п. мостовете.
Едновременно с избора на подходяща конструкция при проектиране на ж.п. мостовете е
необходимо правилно и адекватно да бъдат оценени хидравличните и морфоложки
характеристики на речното течение в участъка на моста и очакваните промени, които биха
настъпили в него след изграждане на устоите и опорите на същия. В повечето случаи при
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изграждане на мостовете се получава стеснение на светлото сечение и оттам подприщване на
горния участък над моста, увеличаване на средната скорост на течението, локално завихряне на
течението при опорите и устоите и подравяне на последните.
Много важно е поддържането на речните корита в добро състояние, осигуряващо
хидравличната проводимост и устойчивост на дъното. В някои случаи, вследствие изземване на
инертни материали от коритата на реките се получава цялостно понижение на речното дъно в
дълги участъци от реките, което може да застраши устойчивостта на всички изградени
надлъжни съоръжения и мостове. Обратен ефект може да бъде предизвикан от обрастване на
речното корито с дървета и храсти, което силно да намали проводимостта на напречното
сечение и оттам да доведе до опасност от заливане на ниските участъци от разположената в
близост ж.п. линия.
Всички изброени проблеми и явления имат сложен и комплексен характер, което налага
извършване на задълбочени изследвания за оценка на хидроложкия, хидравличния и
морфоложкия режим на речните участъци разположени в близост до ж.п. линиите.
Понастоящем разполагаме с мощни математически модели за детайлно описание на
хидравличната картина в зоната на съоръженията. С тяхна помощ могат да бъдат предприети
адекватни мерки за укрепването на речните легла и изграждането на подходящи защитни
съоръжения около ж.п. линията и ж.п. мостовете в тези участъци.
В настоящия доклад е представено техническо решение за такъв тип премостване, при
който реката тече почти успоредно на насипа на ж.п. линия. Показаното решение от една страна
осигурява конструктивна устойчивост на ж.п. линията, от друга страна използва изцяло
материали, демонтирани при реконструкцията на линията. По този начин решението освен
технически издържано е екологично и икономически изгодно. Избраното техническо решение е
за Корекциятата на р. Сива река в зоната на моста на км. 293+900 от железопътната линия
Пловдив – Свиленград, железопътната отсечка Харманли – Свиленград (от км 266+000 в
междугарието Симеоновград – Харманли до км 297+750 в междугарието Свиленград – граница
с Република Турция)
ХИДРАВЛИЧНИ ИЗЧИСЛЕНИЯ
За извършване на хидравличните изчисления в такива случаи най-често се използват
еднодименсионални (1D) модели. Използването на 1D модели е удачно при речни корита, в
които няма разливане или рязко изразени изменения в профила на реката и посоката на
течението. В този случай изчисленията са извършени с помощта на програмата HEC – RAS,
която е 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.
Изследваният участък се намира на около 2700 m северозападно от ж.п. гара Свиленград в
квартал Ново село. Ж.П. линията спрямо течението на реката е разположена по десния й бряг,
като коригирания участък е почти успореден на ж.п. линията.
Направени са хидравлични изчисления с програмата HEC – RAS за оразмерителните водни
количества, а именно водни количества с обезпеченост 1% и 0.1% (121.67 m3/s и 147.09 m3/s). За
геометрични данни са използвани 30 броя напречни профили обхващащи профила на ж.п.
линията и преминаващото покрай него корито на корекцията. Общата дължина на
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изчислителния участък, за който е създаден математически модел за провеждане на
хидравличните изчисления, е с дължина 260 m.
Основната цел на изчисленията е определяне на хидравличната проводимост на участъка и
линията на свободната водна повърхност (котите на водните нива) по неговата дължина.
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Фигура 1. Надлъжен профил с изчислената линия на свободната водна повърхност за Q1%, и Q0.1% при избраното
техническо решение.
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Фигура 2. Примерни напречни профили с изчислената линия на свободната водна повърхност за Q1%, и Q0.1% при
избраното техническо решение.

Въз основа на получените резултати от хидравличните изчисления за участъка на
корекцията на р. Сива река в района на ж.п. моста на км 293+900 могат да се направят следните
основни изводи и заключения:
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- Предвидените в проекта корекционни мероприятия в зоната на моста и участъка след
него ще доведат до значително подобрение на проводимостта на реката спрямо съществуващото
положение.
- При преминаване на водни количества с вероятност за превишение р=0,1% (веднъж на
1000 години) водните нива преди моста достигат кота около 63.93 m, което не създава опасност
от подприщване и преливане над горното строене на моста.
ТЕХНИЧЕСКО РЕШЕНИЕ
Избраното техническо решение предвижда изпълнението на корекционни мероприятия и
по двата бряга в разглеждания участък от р. Сива река.
Трасето на корекционната линия отговаря на ситуационната обстановка на реката и
специфичните изисквания за предпазване на прилежащите територии от периодично заливане.
Предвижда се корекционните мероприятия да бъдат изцяло в сервитута на реката. Общата
дължина на разглеждания участък е около 350 м. Началото на корекцията пo левия бряг на
реката започва на 20 м пред ж.п. моста на км. 293+900 и завършва на 12 m след профила при kм
294+125. Коригирането на десния бряг започва непосредствено след моста и достига 1 м след
профила при км 294+185.
Непосредствено след ж.п. моста на км. 293+900, реката прави остра чупка на дясно (на 90°)
и започва да се движи почти успоредно на ж.п. линията, която остава от десния й бряг. По
дължина на коригирания участък от р.Сива река е предвидено разполагането на два броя дънни
прага. Първият е на 5.00 м след чупката на реката, а вторият е на 217.00 м. след първия. Целта
на двата дънни прага е да се намали на надлъжния наклон на речното дъно и от там скоростта на
течението, чрез което да се предотвратят бъдещи изравяния. Светлата височина на двата прага е
25 см.
Предвидено е праговете да бъдат изградени от същия тип конструкция от траверси, както
оградните стени на корекцията, но с по-ниска височина – 1.25 м.
Конструкцията по двата бряга ще бъде изградена от стари траверси положени върху излят
на място подложен бетон клас В15 с дебелина 10 см. Вече изградената конструкция от траверси
се запълва със скална маса, като след това се изпълнява обратната засипка от изкопания от
коритото на реката материал – речна баластра.

Volume IV, Number 4, 2014
Technical studies

173

Фигура 3. Ситуационен план на избраното техническо решение.

Фигура 4. Напречен профил на км.293+900.00

Фигура 5. Напречен профил на км.293+960.00

Фигура 6. Напречен профил на км.294+155.00

Фигура 7. Детайли на Дънен праг
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представеното в настоящия доклад техническо решение за корекцията на река р. Сива река
в участък , при който реката тече почти успоредно на насипа на ж.п. линия от една страна
осигурява конструктивна устойчивост на ж.п. линията, а от друга страна използва изцяло
материали, демонтирани при реконструкцията на линията. По този начин решението освен
технически издържано е екологично и икономически изгодно.
За безпроблемна работа на речните съоръжения и транспортната инфраструктура в близост
до тях (в случая ж.п. линия) е необходимо провеждане на периодичен мониторинг и адекватно
стопанисване от страна на експлоатационните дружества.
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