
31 Март 2022

съгласно немския стандарт DWA A-138

Проектиране и оразмеряване на инфилтрационна система, 



 Да се запознаете с методите за 

проектиране на инфилтрация съгласно 

немските норми DWA-A 138

 Придобиване на знания, които ще ви 

помагат при планиране и оразмеряване

 Практически умения за инсталиране на 

инфилтрационни системи

Цели на 

презентацията



Защо се нуждаем от инфилтрация?

За да се запази естествения кръговрат на 

водната циркулация в природата.

 Намаляване на повърхностния отток

 Намаляване на хидравличното 

(механично и биологично) 

натоварване на повърхностните

водоспестявания на водоносния хоризонт



Влияние на урбанизацията върху кръговрата на водата

15% инфилтрация | >50% повърхностни води

>50% инфилтрация | 10% повърхностни води

40% изпаряване



Кога имаме нужда от 

инфилтрация?

 Липса на канализация или 

повърхностно отводняване

 Канализацията няма 

достатъчен капацитет



Recieving
water

Видове канализация

local

WWTP

Ограничено решение:
Няма канализация

WWTP

Историческо решение:
Смесена канализация

Устойчиво решение:
Инфилтрация на води

Разделно решение:
Разделна канализация

Инфилтрация или 
подпочвени води

Канализационна с-ма

Препоръчано от 
БДС EN 752

ПСОВ Водопри-
емник



Проектиране

и оразмеряване





Приложение/продукт
Чл. 40. (1) За намаляване на хидравличното натоварване на 
канализационните системи и с цел балансиране на оттока на 
отпадъчните води към ПСОВ се проучва възможността за 
задържането и отвеждането на незамърсени повърхностно 
оттичащи се дъждовни води в инфилтрационни 
отводнителни системи близо до зоната на тяхното 
формиране или директното им отвеждане в повърхностно 
водно тяло.

3. осигурява се достъп за поддържане на
системата.

(4) Отпадъчните води от паркинги се заустват в 
инфилтрационни отводнителни системи само след 
допълнително третиране със сепаратори за нефтопродукти 
или за тежки метали за достигане на допустимите стойности 
на замърсителите, регламентирани от съответните 
регулаторни органи.



инфилтрация съгласно DWA-A 138

Хидравлично оразмеряване



Къде е проблемът с оразмеряване?

В инженерната практика, все още преобладават 

остарели и неадекватни методи за изчисляване на 

системите за отводняване на дъждовни води, 

особено инфилтрационни системи... Много често 

можете да срещнете изчисления, които се 

основават на проста емпирична формула и 

напълно игнорират характеристиките на 

валежите като входен параметър.



Планиране, изграждане и 

използване на инфилтрация на 

дъждовна вода

DWA - Немска асоциация за 

управление на води и 

канализационни системи

DWA-A 138 решение от Германия



ЗАДЪРЖАТЕЛЕН 
ОБЕМ

ПОТОК

𝐴𝐴𝑢𝑢 × 𝑟𝑟𝐷𝐷(𝑛𝑛) − 𝐴𝐴𝑟𝑟 × 𝑘𝑘𝑓𝑓

Как работи хидравликатаDWA-A 138?

ОТТОК

× 𝐷𝐷 = 𝑉𝑉𝑟𝑟

D – Vr –продължителност на утаяването задържащ обем на инфилтрационния материал

Au – намалена водосборна площ rd(n) – интензивност на валежите
Ar – контактна повърхност на сградата kf – коефициент на пропускливост



10 мин. дъжд няма значение!

Когато пропускливостта на почвата е 

ниска, интензивността на оттока може 

да бъде по-малка от притока, 

причинен например от 60, 90 или 120 

минутни валежи, а не само 5 или 10 

минутен дъжд.

ИНТЕЗЕНЗИВНОСТ НА ВАЛЕЖИТЕ:

KOSTRA метод

Изчислението е направено за ЦЯЛАТА 

ITP КРИВА!



ПРИМЕР

Отводнявана площ: 2.013 m2

Отточен коефициент: асфалт - 0,9

Измерена пропускливост на почватаkf: 6,7×10-5

m/s

Избрана широчина на системата: 7,2 m

Избрана височина: 0,91 m

Местоположение : София

Повтаряемост съгласно БДС EN 752*: 5 години

Интензивност 10 min i5,10: 237.62 l/s/ha

ИЗЧИСЛЕН ОБЕМ:

30,64 m3

* Отводнителни и канализационни системи извън сгради - Управление на канализационна система, клауза 8.4.3.3, таблица 2



ПРИМЕР

Отводнявана площ: 2.013 m2

Отточен коефициент: асфалт - 0,9

Измерена пропускливост на почватаkf:  6,7×10-5 

m/s

Избрана широчина на системата: 7,2 m

Избрана височина: 0,91 m

Местоположение : София

Повтаряемост съгласно БДС EN 752*:    5 години

Използваме цялата ITP крива

ИЗЧИСЛЕН ОБЕМ: 55,28 m3

РАЗЛИКА: +80 %



Заключение?

Ние не оразмеряваме инфилтрацията за 

оразмерителната интензивност, както 

правим с останалите дренажни системи 

(канализация, тръбопроводи и др. )

Инфилтрацията трябва да бъде изчислена за 

пълната крива на валежите!



 разликата в пропускливостта на глината в 

сравнение с чакъла е приблизително × 100 

000

 диапазонът на абсорбция за същия тип почва 

може да варира от × 100 до × 10 000

 пропускливостта ни казва още преди 

бюджетирането дали е възможна 

инфилтрация

DWA-A 138, 138, т. 3.1.3, Фигура 1

КОЕФИЦИЕНТ НА ХИДРАВЛИЧНА 

ПРОПУСКЛИВОСТ:

Колко е важно да се знае пропускливостта на 

почвата?



Как да получим данни за kf?

 По приблизителна оценка



Как да получа данни за kf?

 По приблизителна оценка



Как да получим данни за kf?

 По оценка

 тестове на място от 

сертифициран геолог



Как да получим данни за kf?

 По оценка

 тестове на място от 

сертифициран геолог

 чрез теренни изпитания в 

широк изкоп при изпълнение 

на работите









решения

Технически





3 основни части на системата

1 Страничен 
елемент
60 x 60 cm
314021

1 Капак
(за 4 отвора,
55 x 55 cm)

314022

1 Базов елемент
120 x 60 x 30 cm
314020



Свободен обем: 95%



Капак за шахта

Надстройка за шахта

Плоча за достъп

Съединителни елементи



ACO Stormbrixx SD/HD





Тест на натоварване

Базов елемент



Тест на натоварване

Страничен елемент



Тест на натоварване

Капак



Тест за вливане и 
утаяване

Измерване на притока, 
смесен със седименти в 
елемента



Тест за пълзене

До 5.2 тона на ½ елемент
над 10.000h
Проекция 50 години





Примери

от практиката



Летище Бургас



Летище Бургас



Бул. Коматевско шосе, Пловдив



Бул. Коматевско шосе, Пловдив



База Cordeel, София



База Cordeel, София



Сервиз DAF



Сервиз DAF



LIDL Созопол



LIDL Созопол



Разстояние от подземните води

Разстоянието на инфилтрационното 

дъно от най-високото регистрирано 

ниво на подземните води трябва да 

бъде ≥ 1 m

DWA-A 138 3.1.3глава

1,2m



Разстояние от къщата

Разстоянието на ръба на изкопа на 

инфилтрационната конструкция от 

сградата трябва да бъде:

 1,5 × дълбочина на изкоп за 

основите на сградата +

 0,5 м затревяване между изкопа на 

сградата и инфилтрацията

или

 хидроизолация на основата срещу 

водно налягане

DWA-A 138 3.2.2глава

Обратен насип



Дълбочина на инфилтрация спрямо колектора

Горната част на инфилтрационната конструкция трябва да е на височината на изтичането от 

задната = контролна шахта.

Геотекстил по всички повърхнини
с минимално застъпване 50cm

Геотекстил около седиментната 
камера с минимално застъпване 
50cm

Тяло на сепаратора

Капак за РШ със светъл 
отвор Ø400 mm, клас D400

ОткосПанела в края на системата не 
трябва да се отваря!Прилага се за 
всички ревизионни шахти, 
монтирани в края на системата

Надстройки 300mm

Входна тръба 
PEHD DN300/OD315

Подложен бетон С12/15



Товароносимост на основата

Подложката, върху която се поставя инфилтрацията, трябва да има носимоспособност EV2 

= 45MN / m2.





Вашия 
проект

 Супервизия на обекта

 Обучения за поддръжка

 Инструкции за 

поддръжка

 Сервиз

 Гаранция на техни-

ческото решение

Спецификация Изграждане ПоддръжкаПрофесионална 
квалификация

Информация 
и обучения

Проектиране и
оптимизация

Подкрепа
на обекта

 Глобални тенденции

 Устойчиви решения 

 Иновации

 Продуктови обучения 

 Европейски норми

 Местни регулации

Сервиз и 
мониторинг

 Оптимизиране на 

проекта

 Системни решения

 Хидравлични и 

статични калкулации

 Технически детайли

 Текстове за 

спецификация

 Супервизия

 Практически обучения 

 Инструкции за монтаж

 Техническа 

документация 

Как можем ние да помогнем



Анна Грънчарова Венелин Кирилов Васил Танев Десислава Янакиева

Мартина Русева Стела ЗахариеваВладимир Кръстев

Design Team



Анна Грънчарова Венелин Кирилов Васил Танев Десислава Янакиева

Мартина Русева Стела ЗахариеваВладимир Кръстев

Design Team

Посещение на място 
във Вашия офис или на 
обекта



Анна Грънчарова Венелин Кирилов Васил Танев Десислава Янакиева

Мартина Русева Стела ЗахариеваВладимир Кръстев

Design Team

Бърза реакция от 
офиса



Подкрепа на обекта



Чертежи, калкулации, изготвени конкретно за Вашия проект



Design Book



Веднъж изготвен, проектът няма нужда от преработване



Цифрова трансформация в строителството



www.aco.bg



Имате въпроси?Имате въпроси?


Имате въпроси?
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Имате въпроси?
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sivanova
Sticky Note
Completed set by sivanova


Имате въпроси?
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Очакваме Ви…

…при нас!

Нов адрес - София

ул. Челопешко шосе 36
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