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Железопътни тунели

Проектирането и изграждането на системи за
отводняване на тунели изискват специален фокус
върху безопасността, пожароустойчивостта и 
ниските разходи за поддръжка. ACO предлага 
иновативни висококачествени решения и 
професионална експертиза, съгласно изискванията 
на Европейските норми и местните регулации.







Норми и европейски регулации

 НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 21 декември 2015 г.за технически правила и норми за 

проектиране на пътни тунели

 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2014 НА КОМИСИЯТА от 18 ноември 2014 г. относно 

техническата спецификация за оперативна съвместимост, свързана с „безопасността в 

железопътните тунели“ на железопътната система на Европейския съюз

 Европейска агенция за железници - Ръководство за прилагане на LOC&PAS TSI 

(LOCOMOTIVES AND PASSENGER ROLLING STOCK)



Европейски практики - Brenner Basis Tunnel – 64km, Швейцария 



Европейски практики - Lötschberg Tunnel – 14.7km, Швейцария 



Железопътни тунели

ACO Monoblock RD

Монолитни отводнителни улеи 

ACO Monoblock RD е отводнителен улей 
разработен, за да издържи на екстремни 
условия, благодарение на иновативни 
производствени методи. Монолитната 
структура на системата ACO Monoblock RD е 
гаранция за оптимална стабилност и защита от 
вандализъм. Високата устойчивост на улея при 
интензивно динамично натоварване  и липсата 
на подвижни елементи правят системата 
предпочитано решение за за отводняване в 
зони с повишени изисквания за сигурност.







Железопътни тунели

ACO Monoblock SD

Монолитни  слотови отводнителни улеи 

Слотовият улей ACO Monoblock SD e 
иновативно решения от ACO, разработено за 
нуждите на инфраструктурни проекти. 
Благодарение на най-съвременните 
производствени технологии, елементите се 
произвеждат с дължина 4.0 m, което улеснява 
бързата и ефективна работа по мащабни 
проекти. Системата предлага за първи път 
предимствата на полимербетона – по-ниско 
тегло, водоплътност и химическа устойчивост 
– да се прилагат при отводняване на 
инфраструктурни обекти. 







Железопътни тунели

ACO Emergency valve system

Клапа за отделяне на опасни вещества

В случай на авария и разлив на опасни 
течности в тунела е необходимо тяхното 
ефективно събиране и задържане, за да се 
предотврати навлизането им в 
канализационната система или изтичането в 
природата, което би могло да е предпоставка 
за пожар, експлозия или екологично 
замърсяване. Автоматичната клапа ACO, 
инсталирана в стоманобетонова шахта се 
затваря за секунди след навлизането на опасни 
течности. Системата гарантира висока 
дълготрайност, защита от експлозия и 
позволява необходимата дълбочина на 
монтаж.





Железопътни тунели

ACO Oleopator G

Каломаслоуловители от стъклопласт

Основна цел на системите за устойчиво 
отводняване е третирането на повърхностните 
води максимално близо до източника на 
замърсяване. Сепараторите за нефтопродукти 
ефективно разделят попадналите в 
повърхностните води масла и не позволяват 
тяхното отвеждане в канализационната система 
или в природата, където те биха причинили 
опасност. Каломаслоуловителите, изработени 
от стъклопласт, са особено подходящо 
решение за пречистване на води при тунели..





Железопътни тунели

ACO GRP Tank

Резервоари за събиране на опасни вещества

При възникване на инцидент в тунел, от 
първостепенна важност е сигурността, защитата 
на околната среда и предотвратяването на 
пожар. ACO GRP резервоари за събиране на 
опасни вещества в случай на инцидент 
позволяват събирането и задържането на 
опасни течности в случай на авария. 
Материалът стъклопласт гарантира висока 
химическа устойчивост, лекота при инсталация 
и лесна поддръжка. Стабилната структура на 
резервоарите позволява монтаж на 
необходимата дълбочина.
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Железопътни гари и перони

Основна цел проектирането и изграждането 
железопътни гари и перони е сигурността на 
пътниците, както и безпрепятственото им 
придвижване. Системите на АСО гарантират 
ефективно отвеждане на повърхностните 
води, без да прекъсват настилката или да 
създават препятствия за движение. 







Железопътни гари и перони

ACO Monoblock PD

Монолитни отводнителни улеи

Благодарение на монолитната си структура от
полимербетон и липсата на свободни 
елементи,
системата се предпочита в зони, където е
необходима оптимална устойчивост и 
надеждна
защита от вандализъм.
Улеите се предлагат в два цвята – натюр и 
антрацит, за да отговорят на естетическите 
изисквания на проекта. Номинални ширини 
100, 150, 200 mm. За класове на натоварване 
до D400, съгласно БДС EN 1433.







Железопътни гари и перони

ACO  Multiline Seal In

Отводнителни улеи с богат избор на решетки

ACO е световен лидер и пионер, който поставя 
стандартите в областта на отводняването. За 
пореден път ACO представя иновация -
водоплътно линейно отводняване: 
отводнителен улей с интегрирана технология 
Seal in за класове на натоварване от A15 до 
E600 и опция за улеи с вграден наклон -
елементи 1-10, който съчетава най-доброто от 
иновациите за последните 40 години - EPDM 
уплътнение като стандарт, лесна инсталация и 
дълготрайност. За първи път уникалната 
комбинация от полимербетона на ACO и 
EPDM уплътнението осигурява изцяло 
водоплътен отводнителен клон. Същото 
гарантирано качество, с много добавена 
стойност. 







Железопътни гари и перони

ACO  Paving Access Covers 

Капаци за достъп

Серията АСО Paving Access Covers предлага 
иновативни решения, изработени от 
висококачествени материали, изцяло 
сертифицирани съгласно Европейските 
норми, по отношение на товароносимост, 
сигурност и функционалност. Подходящи за 
приложение извън сградите за пешеходни 
зони или подходи към жп. коловози. 
Структурата на системата капаци за достъп 
АСО Paving Access Covers позволява 
вграждане на настилката в рамката на капака. 
Това дава свобода при проектиране на зони с 
настилки от естествен камък, паваж, асфалт или 
друго архитектурно решение, без визуално 
прекъсване на повърхността с гарантирано 
равна повърхност и устойчивост на капака. 







Железопътни гари и перони

ACO Stormbrixx SD

Система за съхранение и инфилтрация

ACO Stormbrixx е практично и екологично 
решение за проекти, на места където няма 
изградена канализация или има ограничен 
капацитет. Системата може да се използва за 
инфилтрация или за задържане и 
контролирано освобождаване на дъждовни 
води. Едновременно с това помага за защитата 
на населените места от наводнения и 
запазване естествения цикъл на водата, както е 
препоръчано в БДС EN752.







Стандарт DWA – A 138E

Проектиране, изграждане и действие на 
съоръжения за инфилтриране на дъждовна 
вода

DWA - Германска асоциация за чиста, отпадна 
вода и отпадъци



ACO за проектанти
Инженерен екип ви предлага безплатна техническа помощ



Какво ни е необходимо:
 геоложки доклад

 ситуация

 допустима дължина и ширина на съоръжението 



3
Железопътни мостове

При мостовите структури са налице високи 
изисквания към спецификациите, поради 
високите рискове на движение и 
необходимостта от опазване на 
скъпоструващата инфраструктура. АСО 
предлага решения за отводняване на мостове 
и управление на дъждовните води в 
съответствие с най-високите изисквания.. 









Железопътни Мостове

ACO Spin

Чугунени воронки

Системите за гравитационно отводняване са 
подходящо решение за малки водосборни 
площи. Изработени изцяло от чугун –
системата ACO Spin предлага 
висококачествено и дълготрайно решение.







Чугунени воронки



Чугунени воронки







Част I – Указания за приложение

2. Определяне на водните количества

2.3 Общото водно количество, попадащо върху 
съоръжението се определя както следва:

За I зона

QI = 255.0,761.ψ.F [l/s]
ψ - отточен коефициент, = 1 за асфалт
F – площ за отводняване [m2]

За I зона
QI = 0,0194.F [l/s]

За II зона
QII = 0,0171.F [l/s]

Указание за приложение и техническа документация за отводнители на 
пътни и мостови съоръжения – 1997 г. 



Част I – Указания за приложение

3.3 Разстоянието между отводнителите…
- при двустранен напречен наклон

I зона – L = Qотв / 0,0194.B – за АСО воронка [15l/s] L = 22m габарит А35

II зона – L = Qотв / 0,0171.B - за АСО воронка [15l/s] L = 25m габарит А35

, където B – габарит на съоръжението [m]

Указание за приложение и техническа документация за отводнители на 
пътни и мостови съоръжения – 1997 г. 



Железопътни Мостове

ACO Pipe

канализационни тръби от неръждаема стоман

Отвеждането на води от повърхността на 
мостове е необходимо да бъде изпълнено по 
начин, който защитава конструкцията на 
съоръжението и гарантира безопасното им 
транспортиране до сепаратори за масла или 
тежки метали. Тръбите от неръждаема или 
поцинкована стомана предлагат цялостна 
система от елементи с гарантирана 
дълготрайност и нужната химическа 
устойчивост.







UV защитени

Оптимална  издръжливост  
срещу действие на  
химически вещества

Коменсаторна
муфа Ел. заварена муфа

Челно заваряване

ACO Pipe HDPE – PEI00 UV защита



Предимства на  
системата
■произведени от HDPE с UV защита

■с челно заваряване и муфена връзка
■системно решение с голям брой  

елементи

■висока химическа устойчивост



БДС EN 1124:2003
Тръби и фасонни части от корозионноустойчиви стоманени тръби с надлъжен заваръчен шев, със
скосен край и муфа, за системи за отпадъчни води.

БДС EN 12201:2011
Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване, отводняване и напорна канализация. 
Полиетилен (РЕ).

БДС EN 1433:2003
Отводнителни канали за транспортни и пешеходни зони. Класификация, изисквания при проектиране и 
изпитване, маркировка и оценяване на съответствието

БДС EN 124:2015
Покрития за водоприемници и ревизионни шахти за транспортни и пешеходни зони.

Точкови отводнители

Линейни отводнители

Тръби от неръждаема стомана

Тръби от полиетилен с UV защита

Нормативна уредба - стандарти



Оразмеряване на

колекторни тръби



Хидравличен капацитет – тръби от неръждаема стомана



Хидравличен капацитет – тръби от полиетилен



Температурни разширения



Подвижни и неподвижни опори – тръби от полиетилен



Подвижни и неподвижни опори – тръби от полиетилен



Компенсаторна муфа и начини на свързване – тръби от полиетилен



Укрепване 1 към стоманобетонна колона



Железопътни Мостове

ACO Oleopator-Bypass

каломаслоуловители с интегриран байпас

Основна цел на системите за устойчиво 
отводняване е третирането на повърхностните 
води максимално близо до източника на 
замърсяване. Сепараторите за нефтопродукти 
ефективно разделят попадналите в 
повърхностните води масла и не позволяват 
тяхното отвеждане в канализационната система 
или в природата, където те биха причинили 
опасност. Каломаслоуловителите, изработени 
от стъклопласт, са особено подходящо 
решение за пречистване на води при мостове.





Оразмеряване на каломаслоуловители при точките на заустване







Имате въпроси?Имате въпроси?


Имате въпроси?







image1.jpg










	ACO Solutions for
	Железопътни тунели
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Железопътни тунели
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Железопътни тунели
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Железопътни тунели
	Slide Number 15
	Железопътни тунели
	Slide Number 17
	Железопътни тунели
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Железопътни гари и перони
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Железопътни гари и перони
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Железопътни гари и перони
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Железопътни гари и перони
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Железопътни гари и перони
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Железопътни мостове
	Slide Number 40
	Slide Number 41
	Slide Number 42
	Железопътни Мостове
	Slide Number 44
	Slide Number 45
	Slide Number 46
	Slide Number 47
	Slide Number 48
	Slide Number 49
	Slide Number 50
	Slide Number 51
	Железопътни Мостове
	Slide Number 53
	Slide Number 54
	Slide Number 55
	Slide Number 56
	Slide Number 57
	Оразмеряване на
	Slide Number 59
	Slide Number 60
	Slide Number 61
	Slide Number 62
	Slide Number 63
	Slide Number 64
	Slide Number 65
	Железопътни Мостове
	Slide Number 67
	Slide Number 68
	Slide Number 69
	Slide Number 70
	Slide Number 71
	Slide Number 72
	Slide Number 73

