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Методи и норми за проектиране и изграждане на колекторни системи 

на пътни и жп съоръжения
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Водоплътнаинсталация

Компрометиране на връзката  между 

дъждоприемния елемент  за мостове и 

хидроизолацията  води до течове и 

корозия, които  увреждат мостовата 

конструкция  и са причина за 

скъпоструващи  ремонти.

Отвеждане на водата

Повърхностните води от пътното платно

Трябва да се отведат чрез колекторна 

система от тръби. Това предотвратява 

обливане на колоните на конструкцията и 

тяхното увреждане.

Разлив на опаснивещества

При разлив на опасни вещества, те  

попадат в колекторната система, а  от 

там в почвата и водоприемниците  в 

основата на моста.Това води до

замърсяване на подпочвените води и е

директен риск за околната среда







ACO Services:
цялостна техническа  
подкрепа за Вашия проект

Линейно отводняване Колекторни системи
Точково 

отводняване

Сепариране на  

нефтопродукти

ACO Oleopator -

BypassACO KerbDrain KD 200 ACO BrigdeDrain ACOPipe

Европейски норми и стандарти

ACO System Solution



Оразмеряване на

колекторни тръби



Нормативна уредба - указания



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



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..F [l/s]

 - 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. Разстояние между отводнителите…

- максимална ширина на заливане bmax = 150cm

- максимално запълване при бордюра Hb = 5cm

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. 



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



Хидравличен капацитет – тръби от неръждаема стомана



Хидравличен капацитет – тръби от полиетилен



Оразмеряване на каломаслоуловители при точките на заустване



Оразмеряване на каломаслоуловители при точките на заустване



Линейни и точкови

отводнители
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ACO KerbDrain KD 200
бордюри с интегрирано отводняване за мостове

ACO KerbDrain KD200 е нископрофилна система бордюри с интегрирано отводняване, разработена специ-

ално за отводняване на мостове. Решението предлага редица предимства – отводняването на повърхността

е изнесено извън пътните платна без прекъсване на настилката. Високият хидравличен капацитет на сис-

темата гарантира ефективно събиране и отвеждане на повърхностните води. Елементите са изработени от

полимербетон, който е устойчив на атмосферни и химични влияния. Система е подходяща за различни

видове мостови съоръжения.



Улей за
водоплътно  
свързване

50% по висока  устойчивост от  
конвенционалните  бордюри

Термо и химически  устойчив,
изработен  от рециклирани и
рециклируеми материали

ACO KerbDrain KD200

Дизайн на  отворите против  
задържане на едри  отпадъци

Ниска монтажна
височина



Челна плоча за  
начало и край на улея

Ревизионен 
елемент

Елемент без 
отвори

ACO KerbDrain KD200



Предимства на  
системата

■бордюри с интегрирано отводняване с

ниска строителна височина и с висока

дълготрайност

■интелигентно решение за оптимизиране  

на строителните разходи

■монолитни елементи без подвижни  

части

■разнообразие от аксесоари за бърза и  

лесна инсталация

■CE маркировка, съгласно БДС EN 

1433:  2002, клас на натоварване D400



Проблеми при движение при мокра пътна настилка:

 Спирачният път се увеличава драстично, както и поднасяне при 
рязка промяна на посоката на движение

 Аквапланинг - изпитанията при условията на полигон показват, че 
критичната скорост за появата на аквапланинг е 70—100 км/ч

 Намалена видимост при движение зад превозно средство

Предизвикателства при отводняване на пътното платно

http://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNpun_kMHPAhVIuRQKHTmeAFYQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.elespanol.com%2Focio%2Fautomovil%2F20160422%2F119238383_0.html&bvm=bv.134495766,d.ZGg&psig=AFQjCNE2zyDUWbmu-3GAXcqgLmLGVrNiQA&ust=1475669914420498


Препоставки при отводняване на пътно платно:

Предизвикателства при отводняване на пътното платно
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ACO BridgeDrain
дъждоприемни воронки от чугун за мостове

При отводняването на мостове основна цел е ефективното отвеждане на водите от повърхността с цел

предотвратяване образуването на аквапланинг или заледяване, както и защита на мостовата конструкция

от атмосферни влияния. Дъждоприемните воронки от чугун от серията ACO Multitop гарантират оптимална

устойчивост, висок хидравличен капацитет и надеждна връзка с хидроизолацията на мостовата плоча.



Лесно и бързо  
отваряне и затваряне

Гумено уплътнение

Възможност за 
регулиране на  
височината на 
горната част,  
странична 
настройка чрез  
плъзгане и 
въртене

Самостоятелно 
безболтово  заключване 
от неръждаема  стомана

Кошница за едри 
отпадъци  от 
поцинкована стомана

Фланец за връзка с  
хидроизолацията

Осигурена стабилност на 
системата  при отворена решетка 
чрез широк  ъгъл на отваряне

ACO BridgeDrain



Предимства на  
системата

■произведен от чугун за висока дълго-

трайност

■клас D400 съгласно БДС EN 124

■с висок хидравличен капацитет

■с безболтово заключване за предпазване  

от инциденти

■с гумени уплътнения за предпазване от  

износване

■с опция за странично приемане на вода  

при строителство

■ надеждна връзка с хидроизолацията

ACO DK Multitop 3 BridgeDrain.mp4


ACO BridgeDrain 300x500 (площ на отворите 523 cm²) (без кошница):
При 10mm воден стълб: 14 l/s
При 20mm воден стълб: 20 l/s
При 50mm воден стълб: 34 l/s

Ефективния капацитет зависи от следните параметри:

 Напречен и надлъжен наклон на площта за отводняване
 Поддръжка (запълване на кошницата за отпадъци)
 Наноси на листа и клони върху решетката

При нормални условия оразмерително количество 15 l/s

Хидравличен капацитет АСО воронки
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ACO Pipe
канализационни тръби от неръждаема стомана или HDPE

Отвеждането на води от повърхността на мостове е необходимо да бъде изпълнено по начин, който защи-

тава конструкцията на съоръжението и гарантира безопасното им транспортиране до сепаратори за масла

или тежки метали. Тръбите от неръждаема стомана или HDPE предлагат цялостна система от елементи с

гарантирана дълготрайност и нужната химическа устойчивост



Издръжливост на 
променливи
атмосферни условия

Оптимална  издръжливост  
срещу действие на  
химически вещества

Муфена връзка

Интегрирано гумено  
уплътнение

Противопожарна защита,  
отговаряща на най-висок  клас 
А1, незапалим  материал

ACO Pipe



Предимства на  
системата

■произведени от неръждаема или поцин-

кована стомана за висока дълготрайност

■с муфена връзка за бърз монтаж

■системно решение с голям брой  

елементи

■ниско тегло

■висока 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
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ACOOleopator-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 приро-

дата, където те биха причинили опасност. Каломаслоуловителите, изработени от стъклопласт, са особено

подходящо решение за пречистване на води при тунели.



Дефлектор

Автоматичен
затвор

Вграден байпас

Коалесцентен филтър

ACO Oleopator-Bypass



Предимства на  
системата

■произведена от стъклопласт

■ниско тегло и висока дълготрайност

■възможност за голяма дълбочина на  

монтаж

■висока химическа устойчивост

■вграден байпас

■доказана ефективност от независима  

организация за контрол



Указания за монтаж

на системата



Детайл за монтаж на точков отводнител



Детайл за монтаж на линеен отводнител



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



Мост Железница



АМ Тракия



АМ Струма



Информация  
и обучения

Проектиране и  
оптимизация

Подкрепа на  
обекта

Мониторинг и  
сервиз

Международни партньорства и награди

АСО споделя многогодишния си практически опит чрез експертно участие в  редица браншови и професионални организации и асоциации.

CEN European Committee
for  Standardization

IWA International Water
Association

British Water,UK

Chartered Institute of Highways,
UK

Deutsches Institut für
Normung

Queens Awards for
Enterprise  Innovation

Услугите на АСО – още едно предимство към устойчивите системни 
решения





Очакваме Ви…

…при нас!

Нов адрес -
София

ул. Челопешко шосе 36


