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1. ГЕОМЕТРИЧНИ ПАРАМЕТРИ НА ЖЕЛЕЗНИЯ ПЪТ  
В разработената дисертация са разгледани нормативни изисквания по отношение 

на хоризонталната геометрия на железния път, надвишенията, взаимовръзката между 
отделните елементи и изискванията за тях. Изследвани са допълнителни параметри, 
като са им определени препоръчителни и гранични стойности. Въведени са 
допълнителни параметри, като са анализирани и са дадени препоръчителни стойности 
съобразени с нашите скорости и условия за движение на влаковете. Направени са 
измервания на участък от жп линия, като са определени различни параметри на 
движението на влаковете и са сравнени с теоретично получените стойности. 
Анализирани са разликите и причините за разминаването между теоретично 
изчислените и реално получаващите се параметри. 

1.1. Увод 
Ограничителните условия и изисквания в нормативната база за проектиране на 

железопътни линии в много от случите са строги и не позволяват изключения, което 
нерядко води до създаването и взимането на по-неблагоприятни решения по 
отношение на геометрията на железния път, за да може тя да отговори на нормативното 
изискване.  

Нашите нормативи не описват и не обясняват начина за получаване на дадена 
ограничителна стойност, поради което тя не може да бъде анализирана за конкретен 
случай и да бъде съобразявана (както е примерно в ТСОС Инфраструктура), и налагат 
използването и винаги. 

Всичко това изисква едно осъвременено изследване на различните параметри и 
получаване на други в съответствие с нашата действителност и нашите условия на 
проектиране, строителство и експлоатация. Влагането на допълнително параметри за 
геометричните елементи, разгледани в настоящата дисертация, регламентира някой 
оставени, като отворени или неописани условия, които обаче са от съществено значение 
за комфорта на пътниците, стабилността на товарите и увеличаване на сигурността на 
движение.  

Съвременните машини също позволяват залагането на сложни геометрии без това 
да затруднява и оскъпява тяхната работа. Практически това позволява залагането на 
такава геометрия на железния път, която да е най-благоприятна за експлоатацията и. 

Поради изключително бързата динамика и напредъка в техниката както за 
проектиране така и за строителство, нормативната документация изостава с много 
големи закъснения. Същото изоставане се получава и в нагласата на специалистите и 
техническия персонал. 

1.2. Нормиране на параметрите на железния път 
Създаването на общи стандарти в Европа започва в края на 19 век и продължава и 

до днес, като основните параметри са уточнени в периода на световните войни. 
Железопътният транспорт се основава на главните си предимства: Вози големи 

количества товари на сравнително ниска цена; Устойчивост и безопасност на 
движението; Комфорт на движението чрез възможност за регулиране на непогасените 
ускорения по време на движението; Самонасочващ се вид транспорт. Представете си 
автомобил застанал на пътното платно и железопътните колела насочвани от релсите; 
Екологичен транспорт. 

За железопътния транспорт са характерни и плавност и непрекъснатост на 
движението. 

В последните години, след присъединяването на Р България към ЕС, се говори за 
взаимодействие и оперативна съвместимост на трансевропейската железопътна 
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система. Всичко това се регламентира в “ТСОС” – Технически спецификации за 
оперативна съвместимост на европейските железопътни линии. 

1.3. Нормиране при проектиране на трасето  
Нормирането на трасето е характерно с редица особености. Трасето е 

пространствена линия, която е подчинена на определени норми и изисквания, така че 
да отговори на условията за постигане на гладък път, по които да се движат 
железопътните возила. Но трасето не се нормира, като пространствена линия, а като 
проекции – хоризонтална и две вертикални. Водещи фактори за формата и 
разположението на трасето са:  Проектната скорост – динамично въздействие; 
Еднаквото натоварване на двете релси – разпределение на силите по колооси и на двете 
колела и свързаното с това еднакво износване; Изискванията за безопасност – 
дерайлирането е главния кошмар на железничарите. 

1.4. Нормиране при проектиране в план 
Проектирането в план зависи в най-голяма степен от скоростта и натоварването. 

Определя се чрез категория на железопътните линии.  
В план железният път е съставен от редуващи се прави и криви участъци. Кривите 

от своя страна биват кръгови и преходни. Ако условията за движение от едната крива 
влияят на движението в другата, то кривите са зависими. 

Важна част играе вписването на возилата в хоризонталните криви. Радиусите на 
хоризонталните криви определят проектната скорост на участъка, за която се 
определят надвишението, дължината на преходните криви и т.н. 

Друг важен момент е движението на железопътните возила, когато трябва да се 
премине от един коловоз в друг. В железопътните стрелки се нарушава и динамиката 
движението. Поради конструкцията в отклонителния коловоз не може да се построи 
надвишение само по него. Това определя недостиг на надвишение в стрелката.  

1.5. Особености при проектиране на надлъжния профил 
Чрез надлъжния профил се регулират надлъжните сили във влака. Те зависят от 

проектната скорост, променят се при преминаване през чупките на профила. Същото се 
отнася и до надлъжните ускорения. Те трябва да са в определен толеранс, така че 
комфорта на пътуване при тръгване и спиране да е добър. 

Надлъжния профил се определя и зависи от: Проектната скорост - определя 
динамично натоварване; Надлъжни сили и ускорения във влака – влияят се от 
промяната в големината на надлъжните наклони, големината на чупката и съчетанието 
на профилните елементи; Минимална дължина на профилните елементи – зависи от 
дължината на оразмерителния влак, динамиката на движението на влака и съчетанието 
на елементите; Максимални оразмерителни надлъжни наклони и влияние на 
допълнителното съпротивление от хоризонтални криви и тунели; Вертикални 
непогасени ускорения – във вертикалните криви. Вертикалните ускорения трябва да се 
регулират ефективно във вертикалните криви, чрез големината на радиуса на 
вертикалните криви. 

1.6. Нормиране на напречните профили 
Напречните профили много се влияят от динамичното въздействие, предизвикано 

от скоростта. Напречните ускорения могат да доведат до дерайлиране на влака. 
Опасността е най-голяма при слизане по стръмен участък, когато празен вагон е 
притиснат от два пълни вагона в състава на товарния влак. Най-важните фактори тук 
са: динамично въздействие; сигурност срещу дерайлиране; габаритни изисквания за 
разполагане на двата пътя в права и кръгова крива - минимално разстояние между осите 
на двупътна жп линия, влияние на надвишението и радиуса при хоризонталните криви; 
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минимални странични отстояния до неподвижни предмети напр. стълбове на 
контактната мрежа; минимални разстояния между осите на двупътна жп линия при 
двупътен мост; устройство на гарови перони; Напречни профили в тунел – дали да се 
използват два еднопътни тунела или един двупътен и т.н. 

1.7. Цел и задачи на докторантурата  
 Да се определят опитни участъци за установяване на динамичните 

показатели у нас за характерни участъци. Да се направят измервания на 

геометрията на железния път, големината на ускоренията и съчетанието на 

фактори. 

 Да се измерят реалните стойности на страничните и вертикалните ускорения 

с пътеизмерителен вагон или с реален пътнически вагон оборудван с 

акселерометър. 

 Да бъде направен критичен анализ на използваните в железниците по света, 

типове преходни криви. Да бъдат анализирани националните и 

нормативните ограничения и да бъдат определени рамките и възможностите 

за използване у нас. 

 Да се разгледат и анализират изискванията на нормативите у нас и по света 

за преминаване през хоризонтални криви и да се установят правилни 

изисквания, приложими за нашите жп линии. 

 Да се анализират проблемни участъци, в които има съчетание на 

неблагоприятни фактори в план, надлъжен и напречни профили. Например 

реконструкция на автомобилни прелези. 

2. АНАЛИЗ НА НОРМИТЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ЖП ЛИНИИ, ПРОБЛЕМИ, 
ТЕОРЕТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОЕКТНИ РЕШЕНИЯ НА ТРАСЕ В ПЛАН. 
В план трасето нормативно е съставено от прави елементи, хоризонтални-

циркулярни криви и преходни криви в различни последователности. Използването на 

сложни геометрии не се описва в нормите. Това понякога води до затруднения при 

изграждането на трасета в трудни терени и условия, особено при реконструкция или 

рехабилитация на съществуващ участък. Налага се увеличаване на строителните 

разходи. В някой случай решенията, спазващи нормите водят до по-неблагоприятни 

геометрии, за да спазват изискванията. В този смисъл е редно да се дава възможност за 

обосновано техническо решение от страна на проектанта, което да дава, като краен 

резултата притеглено най-благоприятна съвкупност от  ползи и недостатъци. 

2.1. Определяне на коефициента “K”  
За да се разгледа зависимостта между основните параметри и сили действащи на 

возилото трябва да изходим от равновесието на силите действащи на влака при 

неговото движение. 

Първо се разглеждат силите при движение на влак (със скорост Vmax) в 

хоризонтална крива (с радиус R) без надвишение. За това изследване няма да се отчитат 

допълнителни сили, като натоварване от вятър. 
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На показаната Фигура 1 са направени 
следните означения: 
Z - центробежна сила в кривата; 
Q - тегло на влака;  
s - разстояние между осите на 
релсите;  
Рл - опорни реакции от лява релса;  
Рд - опорни реакции от дясна релса;  

Рх - опорни хор. реакции от 
релсите; 
𝑦𝑧  - вертикално разстояние но 
центъра на тежестта, измерено от КГР; Фигура 1 – Сили, действащи на влака в 

хор. крива без надвишение 

Центробежното ускорение може да се определи по следния начин :   𝐙 =
𝐐

𝐠
∙

𝐕𝐦𝐚𝐱
𝟐

𝐑
 , (1) 

където: 

Z - центробежна сила в кривата; 𝐙 = 𝐦 ∙
𝐕𝐦𝐚𝐱

𝟐

𝐑
;  

m - масата на вагона; 𝐦 =
𝐐

𝐠
  

Vmax - проектната максимална скорост за участъка в m/s;  

R - е радиус на кривата в м;  

Q - тегло на вагона;  

g - земното ускорение в m/s2;  

Реакциите на двете релси са изведени в дисертацията и се получават от сума 

моменти за лява/дясна релса, от където се вижда, че при дадена крива, при която 

центробежното ускорение действа навън се получава по голямо натоварване на 

външната релса. 

За да се изравнят натоварванията на двете релси се изпълнява надвишение на 

едната спрямо другата. Това надвишение се бележи с буквата H и се получава от 

зависимостите между силите показани на Фигура 2 – Сили, действащи на влака в 

хоризонтална крива с надвишение. 

Изравнението на натоварването на двете 
релси се получава при равни реакции, 
Рд =  Рл  и тогава уравнението придобива 

вида: 

𝐇 =
𝐬

𝐠
∙

𝐕𝐦𝐚𝐱
𝟐

𝐑
= 𝐊 ∙

𝐕𝐦𝐚𝐱
𝟐

𝐑
, (2) 

където: 
R - е радиус на кривата в м;  
Vmax - макс. скорост в km/h;  
H  - надвишение в mm;  
g - земното ускорение в m/s2;  
s - междуосие на релсите mm;  
K - константа;  
 

 

Фигура 2 – Сили, действащи на влака в 
хоризонтална крива с надвишение 
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В дисертацията са определени стойностите на g = 9,80665 m/s2  и междуосието и от 

тях и съответния коефициент за изравняване на дименсиите “K” съответно: 

При релси 49Е1 се получава за K = 11.818 

При релси 60Е1 се получава за K = 11.857 

Приема се от тук нататък да се работи с K=11.82 в уравнението за определяне на 

теоретичното надвишение, като изчисляването му на практика трябва да е конкретно 

за даден проект и участък . 

 

2.2. Хоризонтални криви  
Проектния радиус се определя по формулата :  

𝐑𝐩𝐫 =
𝟏𝟏.𝟖𝟐∗𝐕𝐦𝐚𝐱

𝟐

𝐇+𝟏𝟓𝟑∗𝐀𝐜𝐟
, 𝒎 , (3) 

където: 
Rpr - е проектният радиус в м;  

Vmax - проектната максимална скорост за участъка в km/h;  

H  - надвишението на външната релса в mm;  

Acf - непогасеното странично ускорение в m/s2;  

Радиусът на кривата зависи от следните условия: минимална и максимална скорост; 

надвишението в кривата; непогасеното странично ускорение; недостигът и излишъкът на 

надвишение; скоростта на промяна на недостигът и излишъкът на надвишение; заклинване на 

буферите; и разбира се от теренните и ситуационните условия за разполагането на 

хоризонталната крива, като за някой от тези зависимости в нормите не е казано нищо и 
не са дадени ограничителни условия. 
При изискванията, дадени в нормите минимално-допустимия радиус се получава 
по долната формула при 𝐀𝐜𝐟 = 𝟎. 𝟔𝟓 𝒎/𝒔𝟐, надвишение H = 0 mm и максимална 
скорост 𝐕𝐦𝐚𝐱 : 

𝐑𝐦𝐢𝐧 ≅
𝟏𝟏.𝟖𝟐∗𝐕𝐦𝐚𝐱

𝟐

𝐄гр.
 , 𝒎  (4) 

където: 
Rmin - е минимално допустимия радиус в м;  

Vmax - проектната максимална скорост за участъка в km/h;  

Егр.  - недостиг на надвишение на външната релса в mm;  

Допустимите непогасени странични ускорения се ограничават в зависимост от 
вида на строежа, като при:  

▪ строителство на нови железопътни линии и цялостни реконструкции Acf =

0.65 m/s2, при което Eгр. = 100mm;  

Взаимовръзките между основните параметри при условията на максимално допустимо 

непогасено странично ускорение Acf = 0.65 m
s2⁄  , са дадени на Фигура 4. В случай, че кривата 

е без надвишение,  (4 придобива вида : 

𝐑𝐦𝐢𝐧 ≥
𝟏𝟏.𝟖𝟐∗𝐕𝐦𝐚𝐱

𝟐

𝟏𝟎𝟎
 , 𝒎  (5) 

▪ при частични реконструкции е допустима по-голяма стойност на страничните 

ускорения, Acf = 0.85 𝑚/𝑠2, при което Eгр. = 130mm; 
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Взаимовръзките между основните параметри при условията на максимално допустимо 

непогасено странично ускорение Acf = 0.85 m s2⁄  , са дадени на Фигура 5. В този случай при 

условие, че кривата е без надвишение,  (4 придобива вида : 

𝐑𝐦𝐢𝐧 ≥
𝟏𝟏.𝟖𝟐∗𝐕𝐦𝐚𝐱

𝟐

𝟏𝟑𝟎
 , 𝒎  (6) 

Сравнявайки Фигура 4 и Фигура 5 се констатира, че за малки радиуси от 150 ÷ 400m 

връзката скорост надвишение е почти линейна, а за радиуси до 4000m функцията е парабола 

но няма изразена екстремна точка. 

Ограничителни условия при спиране на влак в крива с надвишение: 
▪ Непогасено центростремително ускорение при спиране на влак в спирка или на главен 

коловоз в гара край перон - Acf = 0.65 𝑚/𝑠2 , което отговаря на надвишение на външната 

релса H=100 mm;  

▪ Непогасено центростремително ускорение при спиране на влак на текущ коловоз в 

междугарие или главен коловоз в гара без перон - Acf = 1.05 𝑚/𝑠2 , което отговаря на 

надвишение на външната релса H=160 mm. 

 

Допълнителни ограничителни условия за използване на минимален радиус 
Минималния радиус е 190m, като по изключение той може да се намали до 150m, 

като в EU13803 [77] се дава ограничение за използването им до скорости от 80 km/h но 

практически скоростта теоретично не може да бъде по-голяма от 40 km/h.  

Трябва да се има предвид, че използването му е при определени други условия. 

Минималният радиус на кривата, който трябва да може да се преодолява според  

ТСОС - „Подвижен състав — локомотиви и пътнически подвижен състав“ [21], също е 150 

m за всички влакови съставни единици, като допълнително са дадени изискванията, на 

които трябва да отговаря возилото за да може да премине през такава крива.  

В случай на обратни криви, определянето на дължината на междинния елемент 

между хоризонтални криви, включително и за предотвратяване на заклинване на 

буферите е описано в т.2.15. Определянето на междинния прав елемент между две криви 

е разгледан в т.2.15 , в съответствие с изискванията на ТСОС “Инфраструктура”. 

▪ Обикновени без преходни криви 

Обикновените хоризонтални криви (прости) са съставени от една циркулярна 

крива и две тангенти. 

В хоризонтална крива без преходни и 
надвишение действа странична 
центробежна сила, която се появява 
мигновено в начало и край крива. Тази сила 
има две основни влияния.  
Първото е силата действаща центробежно а 
второто е рязкото и появяване, което 
основен фактор влияещ на хората и 
товарите. Нормативно е ограничено само 
първото условие. 

 
Фигура 3 – Циркулярна 

хоризонтална крива 
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Фигура 6 – Зависимост между R, V, Acf 

На Фигура 6 – Зависимост между R, V, Acf е построена зависимост на непогасеното 

странично ускорение Acf, от радиуса на кривата R и надвишението H. За непогасеното 

ускорение са нанесени граничните стойности 0.25 m/s2 и 0.65 m/s2. 

Друг начин на представяне на 
първото ограничение е недостигът на 
надвишение показан на Фигура 7. 
Недостигът на надвишение ∆H, е в 
линейна зависимост с непогасеното 
странично ускорение. 

 
Фигура 7 – Недостиг на надвишение в крива 

 

Нормативно ограниченията на радиуса са дадени по , (3 и  (4. 

Тези криви могат да бъдат с надвишение, като рампата се изпълнява по определен 

начин описан в [15].Най-често те са без надвишение, като хоризонтални криви в гарови 

райони с къси дължини и ниски скорости.  
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Според нормативите при тях трябва да се спазват условията описани по формула 1 

и 2, като те отчитат: максимално допустимо странично ускорение в кривата и съответно 

максимална стойност на недостига/излишъка на надвишение. 

Отчитането само на този фактор е недостатъчно. Следва да се разглеждат и 

допълнителни фактори имащи голяма важност: Рязка промяна в недостига на 

надвишението. Рязко появяване на непогасени странични ускорения; Принос на 

виртуален преход; Заклинване на буферите; 

▪ Обикновени хоризонтални криви с преходни 

В двата края на хоризонталната крива се 
разполагат преходни криви. 

В този случай следва да се разглеждат 
следните фактори : Рязка промяна в недостига 
на надвишението и  появяване на непогасени 
странични ускорения; Принос на виртуален 
преход; Заклинване на буферите; Ъглови 
ускорения от завъртане; Рязко появяване на 
непогасени ъглови ускорения от завъртане. 

 
Фигура 8 – Хоризонтална 

крива с преходни 

▪ Сложни хоризонтални криви 

С няколко последователни криви с различни радиуси.  

Такива криви не са описани в Наредба №55”[1] и е поставено изискване за 

разстояние между тях равно на половината от проектната скорост, при скорости до 160 

km/h и 70% от проектната скорост при по-големи скорости. 

Това изискване би трябвало да е препоръчително при проектиране на нови жп 

линии и жп магистрали, но да се дава възможност при необходимост да се използват и 

по-целесъобразни решения. Практически комбинацията от сложни криви и 

контракриви би могла да се използва безпроблемно стига да са изпълнени 

ограниченията на някой фактори описани в дисертацията. 

 

▪ Стрелки, „S“-съединения, кръстовини и бретели 

Не е допустимо подобни устройства да бъдат разполагани в хоризонтални 

циркулярни и преходни криви и респективно нямат надвишение, което е продиктувано 

от усложненията, съпровождащи такова решение, като специални стрелки и по-трудна 

поддръжка и/или поради липсата на стандартизирани елементи (специални 

компоненти).  

За огъване на прости стрелки може да се използват приблизителни формули за 

получаване на радиусите на правото направление и отклонението на стрелката. Тези 

формули за описани и в BDS-EN-13803-2 [8] по подобен начин, както в дисертацията, 

където допълнително е дадено и точно решение. 

 

Въз основа на направения анализ разпоредбите на Наредба №55 [1], БДС EN 13803 

-1,2 [7,8] и техническите изисквания към елементите на железопътната инфраструктура 

[4] може да се направи извод, че Наредба №55 дава завишени изисквания към 

геометрията на железния път в частта за проектиране на нови жп линии и 
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същевременно не дава изисквания за други параметри допринасящи за комфорта, 

безопасността и дълготрайността на жп линиите, докато европейският регламент 

определен и в стандарт EN 13803 обхваща значително голям брой параметри и 

комбиняции от тях, като по този начин позволява голяма гъвкавост и възможности при 

разработване на проекти за нови жп линии и реконструкции на съществуващи. Такива 

параметри са регламентирани например при използване на комбинации от сложни 

криви и контракриви при спазване на изисквания за непогасени странични ускорения, 

наличие на недостатък и излишък на надвишение, наклони на преходните рампи, рязка 

промяна на недостига и излишъка на надвишение и други и при определени нормални 

имаксимално допустими граници за тях. 

2.3. Преходни криви  
Преходните криви са важен елемент от железния път, допринасящ за увеличаване 

на комфорта, скоростта, безопасността и еднаквото натоварване и износване на двете 

релси.  

Недостатъците и са, че изисква допълнително място за разполагане и по трудна 

поддръжка. Има и по сложно изграждане, изисква по-подробен и по гъст репераж. 

Разположението ӣ налага съобразяване на местата на вертикалните криви, като те не 

трябва да се поставят в преходните поради наличието на много кривини на едно място. 

Това са: сложна хоризонтална клотоидна кривина, линейно повдигане на едната релса 

спрямо другата в рампата на надвишението, разположена в преходната крива и 

вертикална крива за промяна на наклона на нивелетата. Поради това се избягва тяхното 

застъпване. Изисква се да има и разстояние от 25м между тях. 
О
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Фигура 9 – преходна крива и рампа на надвишението 

 

На Фигура 9 е представена схема за разполагане на преходна крива между тангента 

и циркулярна крива. Обозначени са елементите, ъглите и разстояния 

характеризиращи я. 
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Фигура 10 – Взаимно разположение на преходна и вертикална крива 

 

Втория недостатък практически е елиминиран в последното десетилетие, с 

навлизането на съвременни, компютъризирани машини за подбиване и също така 

с огромния скок в геодезическите инструменти имащи прецизна оптика и 

използващи сателитни  навигационни системи (GPS, A-GPS1, GLONASS2, Galileo3, 

BeiDou Navigation Satellite System4, QZSS 5) с корекции в реално време. Тези 

заснемания дават в реално време точност от 1-2см, което е достатъчно за да се 

направи оценка на положението. При условие, че има изграден репераж, то 

контролирането на геометрията на железния път в преходните криви се улеснява 

многократно, и като технология за извършване, и като необходима апаратура, и 

като квалификация на работниците, което от своя страна позволява евтината и 

честа проверка и контрол на положението им.  

 

▪ Квадратни параболи (спирала, Helmert, Schramm) 

 

Поради характера на кривата за стойности до половината от дължината и ( l 

< L/2 ) уравнението и има следния вид: 2

3

3

2

RL

l
  , (7) 

Където: 

Θ  – Ъгъл на отклонение в дадена точка. При l = 0; θ = 0 

l  – Разстояние от началото на преходната крива 

L   – Дължина на преходната крива 

R  – Радиус на кръговата крива 

и съответно производната  

2

22

RL
r

l
  , м-1 , (8) 

                                                        
1 GPS, A-GPS – Американска навигационна система 
2 GLONASS (Global Navigation Satellite System) – Руска навигационна система 
3 Galileo (Global Navigation Satellite System) Европейска навигационна система 
4BeiDou Navigation Satellite System – Китайска навигационна система 
5 QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) – Японска навигационна система 
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Където: 

r  – радиус на преходната крива в дадена точка 

За стойностите на l > L/2 уравнението, с което може да бъде представена 

квадратната парабола, е: 

 
3 3

2

2 4

6

L l l

RL


 
 , (9) 

Диференцирайки спрямо l се получава  кривината 1/r, където r е радиуса на 

кривата в произволна точка. 

 

2

22 2

RL
r

L L l


 
,  (10) 

 

 
Фигура 11 

 
Фигура 12 

 

В показаната графика на Фигура 11 по абсцисата е дадена дължината на 

преходната крива в проценти, а по ординатата е нанесена кривината.  Тази графика 

има плавна промяна на нарастване на кривината, след което има доста бързо 

покачване на нейните стойности, последвано от сменяне на посоката и продължава 

да се покачва до края на преходната крива , като намалява скоростта си на 

покачване към края. 

 

На графиката на Фигура 12 в средата на преходната крива има промяна на 

посоката на промяната на кривината, което е естествено.  
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▪ Кубични параболи 

От направените извеждания в дисертацията се получава формулата за радиусът в 

дадена точка на параболата : 

 5cossin2

RL
r 

, (11) 

минималния радиус на кубичната парабола е 
5

1
tan   , (12) 

 или RLr 39.1min   , (13) 

От това следва че кубичната парабола може да се използва в границите до 

24541, където е най-малкия радиус. От тази точка той започва отново да 

нараства до безкрайност. За отклонения по-големи от 24 тя е неприложима. 

 

▪ Клотоидни 

Клотоидните преходи (спирали) са най-често използвания тип. Клотоидните 

спирали се използва по целия свят и в пътните и в железопътните проекти. 

Функцията на кривината на Клотоидата е линейна функция избрана така, че 

кривината е нула в началото (R=∞) и равна на радиуса на кръговата крива (R) в 

края, като по цялата дължина кривината се увеличава линейно съгласно 

означенията на Фигура 9 – преходна крива и рампа на надвишението. 

C
RL

l


2

2

 , (14) 

Ъгълът θ е ъгълът на отклонението. При l = 0; θ = 0 

Замествайки се получава C = 0 в началото на кривата. 

Параметърът на клотоидата  LRA   

Първата производна на уравнението дава кривината, която нараства линейно. 

Кривината се получава както следва: 

d l

dl LR




 
Втората производна дава изменението на кривината, което е постоянно 

(константа): 

Const
LRdl

d


1
2

2

 
За представяне в правоъгълна координатна система се използват уравненията: 

...]
345640

1[*
44

8

22

4


LR

l

LR

l
lx , (15)

 

...]
704056

1[
6 44

8

22

43


LR

l

LR

l

RL

l
y  , (16) 
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За цялата дължина на кривата 
2 4

2 4
*[1 ...]

40 3456

L L
X L

R R
     , (17) 

2 2 4

2 4
[1 ...]

6 56 7040

L L L
Y

R R R
    , (18) 

 

Поради своята всеобхватност клотоидата е широко използвана крива, при 

различни комбинации от елементи. Основно се получават няколко различни случая на 

разположение: 

 

- Единична – разположена между 
права и циркулярна крива 

 

 
 

- Обратни клотоиди – допиране 
на две обратни/еднопосочни 
клотоиди в тяхното начало (R=∞) при 
промяна на посоката да кривината. 
 

Фигура 13 – преход между права и 
крива 

 

Фигура 14 – преход между две 
разнопосочни криви 

 

 
Фигура 15 – преход между две 

еднопосочни криви 
 

 
Фигура 16 – междинна преходна крива 

между две криви 
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▪ Блос 

Освен използването на Клотоидите, може да се използва , като преход и “Блосс 

спирала” представляваща параболата на пета степен. Тази спирала има предимство 

пред Клотоидите с това, че отместването е по-малко и следователно има по-дълъг 

преход, с по-голямо удължаване. Този фактор е важен в железопътните проекти. 

Представяне на функцията на прехода чрез ъгълът на отместване θ, 

съгласно означенията на Фигура 9 – преходна крива и рампа на надвишението. 

3

4

2

3

2RL

l

RL

l


, (19) 

Кривината може да бъде представена с уравнението: 

3

3

2

2 231

RL

l

RL

l

dl

d
k

r




, (20) 

Радиусът в дадена точка се представя с уравнението: 
3

2 33 2

RL
r

Ll l

   , (21) 

За определяне на координатите XY на прехода се използва следните 

формули: 
3 5

2 443.8261 3696.63

L L
X L

R R
   , (22) 

2 4

3

3

20 363.175

L L
Y

R R
  , (23) 

 
Фигура 17 – графика на нарастване на кривината (блос) 

 

В показаната графика на Фигура 17 по абсцисата е дадена дължината на 

преходната крива в проценти, а по ординатата е нанесена кривината.  Тази графика 
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има по-плавна промяна на кривината, след което има дълъг участък с плавно  

покачване на нейните стойности. При тази крива скоростта на промяна на 

кривината е по ниска и съответно тя би била подходяща от гледна точка на 

комфорт, безопасност и намаляване на експлоатационните разходи. 

 

▪ Синусуидални (Sine, Klein) 

Тези криви имат последователно нарастване на кривината и са приложими за 

преход от 0 до 90 градуса на допирателни отклонения от прави, което  практически 

обхваща почти всички случай. Въпреки това, синусоидални криви не са широко 

използвани до сега, тъй като те са по-сложни от една истинска спирала и поради 

това е по-трудно да се изчисляват, трасират и потдържат.  

За разлика от клотоидата, величината на нарастване на кривината не е 

постоянна. 

Синусоидалните криви могат да се представят със следното уравнение: 

2 2

2 2 2

2 1 2
cos 1 cos

2 4 2 4 4

l L l l L L
l

RL R L R L L

 


  

     
            

       , (24) 

а в края на преходната крива 2

L

R
 

, (25) 

Диференцирайки спрямо l определяме кривината 1/r, където променливата 

r е радиуса във всяка произволна точка : 













L

l
SINLl

LR
r






2
*2

2

, (26) 

  
Фигура 18 – Нарастване на кривината 

при синусоидални криви 
 

Фигура 19 – Промяна на кривината 
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При следващо диференциране се получава скоростта на промяна на кривината : 



















LLRLRdl

d  2
cos

11
2

2

, (27) 

Видно е, че промяната на кривината не е константна. 

 

▪ Полусинусоидална спирала (“Half-Sine Spirals” или наричана още “Sine Half-

Wavelength Diminishing Tangent Curve” и “Cosine Spirals”)  

При този преход величината на нарастване на кривината е променлива.  

Използването и е изключително удачно при високоскоростни линии със 

скорости над 160 km/h. 

 
2 2

2

1
1 cos

4 2

X a
y a

R




 
   

  , (28) 

, където

x
a

X


,  




























X

xXx

R
y




cos1

24

1
2

22

, (29) 

За ъгълът на отместване θ имаме  

Пълната дължина на прехода е при x = X и  ψ = π. Тогава θ = ∆s (пълен ъгъл 

на отклонението) 

 
R

X

R

X
s

22
tan  

 , (30) 









 


 sin
1

*tantan s
dx

dy

 
2R

R =
i 1-cosψ , X

x*
 

 

 
Фигура 20 – графика на промяна на кривината (Half-Sine Spirals) 
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▪ Косинусуидални 

 

Уравнението на косинусоидалната крива има следния вид: 

   

1
.sin .

2

L
l l

R L






  
    

   , (31) 

Диференцирайки спрямо l определяме кривината1/r, където променливата r е 

радиуса във всяка произволна точка: 













L

l

R
r


cos1

2

, (32)
 

R

L

l

rdl

d

2

cos1
1

















, (33) 

 

  
Фигура 21 – графика на нарастване на 

кривината 
Фигура 22 - Графика на промяна на 

кривината 
 

 

При следващо диференциране се получава скоростта на промяна на кривината : 











L

l

RLdl

d 
sin

22

2

 (34) 

Видно е от  (34) и графика на Фигура 22, че промяната на кривината не е 

константна при косинусуидалния преход. 

  

0.0000

0.0001

0.0002

0.0003

0.0004

0.0005

0.0006

0.0007

1 9

1
7

2
5

3
3

4
1

4
9

5
7

6
5

7
3

8
1

8
9

9
7

К
р

и
ви

н
а

Дължина на преходната крива, %

Графика на нарастване на 
кривината

0.0000

0.0020

0.0040

0.0060

0.0080

0.0100

0.0120

1 8 15222936435057647178859299

К
р

и
ви

н
а

Дължина на преходната крива, %

Графика на промяна на 
кривината



Дисертация на тема :  
“ ИЗСЛЕДВАНЕ ГЕОМЕТРИЧНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА ЖЕЛЕЗНИЯ ПЪТ” 

инж. Владимир Попов 
 

22 
 

 

2.4. Обобщение на параметрите 
След разглеждането на тези видове преходни криви и направата на анализа е 

фокусирано върху следните: Клотоида; Косинусоида; Квадратна парабола; Синусоидални; 

Блос. 

Определяне на някой основни параметри характеризиращи различните преходи 

 

 Отместване на кривата от тангентата - f 

 

 Клотоида 

(линейни 

преходи) 

 

Косинусоида 

 

Квадратни 

параболи 

(спирала, 

Helmert, 

Schramm) 

Синусуидалн

и  

(Sine, Klein) 

Блос 

 

Отместване 

на кривата - 

f 

2

24.

L
f

R
  

2

42,23.

L
f

R
  

2

48.

L
f

R
  

2

61,21.

L
f

R
  

2

40.

L
f

R
  

 

Виждат се максималните стойности на отместване, които при клотоидата са най-

големи. Това означава, че при използването на клотоида имаме най-голямо отместване 

на хоризонталната крива, спрямо крива без преходни. При новопроектирани участъци 

това не би било проблем, но ако искаме да подобрим параметрите на даден съществуващ 

участък, в който някой криви са без преходни или с къси преходни тогава използването 

на някоя от другите видове преходни криви би била много по удачна, защото трасето ще 

бъде много по близо до съществуващото. 

 

 Дължина на преходната крива – Lпреходна крива 

 

Тип  

пр. кр. 

Пара 

метър 

Клотоида 
(линейни преходи) 

Косинусоида 

 

Квадратни 

параболи 
(спирала, Helmert, 

Schramm) 

Синусуидални  
(Sine, Klein) 

Блос 

Дължина на 

преходната 

крива – 

Lпреходна крива 

.1. клотL L  
.1,3265. клотL L  

.1,4142. клотL L  
.1,5970. клотL L  

.1,291. клотL L  

 

Дължината на преходната крива е представена в горната таблица, като за базова 

дължина е приета тази на клотоидата за единица. Вижда се, че всички други преходни 

криви изискват между 30-60% по-голяма дължина за да достигнат до даден радиус. В 

долната таблица е даден онагледяващ числов пример при някой радиуси на криви и 

характерните им скорости. 
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Дължините спрямо клотоидата показват необходимостта от по-големи 

пространства за разполагане на другите преходни криви . Това може да доведе до 

затруднения за вписване на трасето особено при частични реконструкции и 

подновявания на жп линии. С оглед на възможностите за очертаване на възможно най-

добра геометрия може да бъдат използвани различни типове преходни криви за 

различни криви от трасето в зависимост от конкретните за дадения участък 

възможности и необходимост.  

 

 Големина на хоризонталното и вертикалното ускорение 

Тип  

пр. кр. 

Пара- 

метър 

Клотоида 
(линейни 

преходи) 

 

Косинусоид

а 

 

Квадратни 

параболи 
(спирала, 

Helmert, 

Schramm) 

Синусуида

лни  
(Sine, Klein) 

Блос 

 

Хоризонтално 

ускорение 
1.00  1.184  1.4142  1.252  1.291 

Вертикално 

ускорение 
1.00  0.29  0.21  0.25  0.37  

 

От стойностите в горната таблица може да се направят изводите за максималните 

стойности на хоризонталните ускорения, които се появяват при различните типове 

преходи. По-големите стойности не е задължително да са по неблагоприятни, защото от 

съществено значение имат и други фактори, като скоростта на появяване на това 

ускорение, която е най-голяма при клотоидата и съответно при нея този параметър е 

най-неблагоприятен. 

За сравнение по-долу са дадени графиките на основни параметри [7] зависещи от 

надвишението и непогасеното странично ускорение на тези преходи за да се придобие 

визуална представа за разликите им. 

Вертикалните ускорения при всички преходи са по-малки от половината до една 

пета от това при клотоидния преход. 
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Фигура 23 - графиките на основни параметри на преходната крива 
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Тип пр. кр. 

 

Параметър 

Клотоида 

(линейни 

преходи) 

Косинусоида 

 

Квадратни 

параболи (спирала, 

Helmert, Schramm) 

Синусуидални 

(Sine, Klein) 

Блос 

 

Промяна на 

непогасеното 

странично 

ускорение 

.cf cfda a v
макс

dt L
  

.
.

2

cf cfda a v
макс

dt L


  

.
2.

cf cfda a v
макс

dt L
  

.
2.

cf cfda a v
макс

dt L
  

.3
.

2

cf cfda a v
макс

dt L
  

Промяна на 

надвишението 

.dH H v
макс

dt L
  

.
.

2

dH H v
макс

dt L


  

.
2.

dH H v
макс

dt L
  

.
2.

dH H v
макс

dt L
  

3 .
.

2

dH H v
макс

dt L
  

Скорост на промяна 

на непогасеното 

странично 

ускорение 

2

2

cfd a
макс

dt
   

2 22

2 2

.
.

2

cf cfd a a v
макс

dt L


  

2 2

2 2

.
4.

cf cfd a a v
макс

dt L
  

2 2

2 2

.
2. .

cf cfd a a v
макс

dt L
  

2 2

2 2

.
6.

cf cfd a a v
макс

dt L
  

Вертикално 

ускорение 

2

,
2.

v макс

v

V
a

r
  

2

, 2

.
.

4
v макс

H v
a

L


  

2

, 2

.
2.v макс

H v
a

L
  

2

, 2

.
.v макс

H v
a

L
  

2

, 2

.
3.v макс

H v
a

L
  

Скорост на промяна 

на вертикалното 

ускорение 

∞ 
в максималните 

стойности на 

графиката 

∞ 
в максималните 

стойности на графиката 

3
2

3

.
2 .vda H v

dt L
  

∞ 
в максималните 

стойности на графиката 

∞ 
в максималните 

стойности на 

графиката 
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Разглеждайки и анализирайки графиките на може да се направят множество 

полезни заключения:  

 По отношение на непогасеното странично ускорение при клотоидата, то нараства 

линейно по цялата дължина, докато при другите преходи в началото и в края им се 

наблюдава плавно увеличаване и намаляване на повишаването му, а в средата им има 

участък с нарастване по-голямо от това на линейното. 

 Предимството на клотоидата в този случай, че при линейното нарастване може 

сравнително лесно да се направи линейна рампа на надвишението, при което ще се 

компенсира непогасеното ускорение по цялата дължина.  

 При нелинейните появи на страничното ускорение по-благоприятно е повишения 

комфорта и усещането за по-плавно движение.  

 Скоростта на нарастване на непогасеното ускорение и на недостигът на надвишение 

е най-ниска (след Клотоидата) при Блос кривата следвана от Косинусоидалната, но при 

тях въпреки, че е по-голяма трябва да се има предвид плавното появяване в началото и 

края на прехода. 

 При клотоидната крива рампата на надвишението е линейна без да има плавност на 

нарастване на надвишението, което води до рязко появяване на вертикално ускорение 

при преминаване през НПК и КПК, докато при останалите криви стойността на 

вертикалното ускорение е по-ниска, а при синусоидалните има и плавно появяване. 

За случаите, когато по дадена крива се движат влакове с много големи разлики в 

скоростта, за някой от тях ще има недостиг на надвишение за други излишък. Тези 

влакове ще бъдат повлияни най-много от неблагоприятните характеристики на 

клотоидата. В такива случай може да се търси решение с преходи и рампи на 

надвишенията с нелинейна промяна по дължината им. Удачна в такива случай би била 

кривата на Блос или Косинусоиден преход.  

В нашите условия е прието използването на кубични параболи и клотоиди за 

улеснение на проектирането, изграждането и поддържането. При преобладаващите 

скорости на движение до 120 km/h това няма съществено значение, поради неголемите 

разлики в скоростите на влаковете и получаване на непогасени ускорения в допустимите 

граници. С изграждането на високоскоростни трасета, при които се получават стойности 

по границите на допустимите за комфорт на пътуване и стабилност на товарите 

повишаването на качеството на превозите може да се търси с използване на подходящи 

за съответния случай решения.  

Усложняването на геометрията при използването на нелинейни преходи не трябва 

да предизвиква толкова голямо притеснение в днешно време. Използването на 

специализирани софтуери и с напредването на компютърната техника последното 

десетилетие дава изключително точни и сравнително лесни начини за решаване на 

геометричните задачи. Проектирането на трасета със сложна геометрия не предизвиква 

такава невъзможност за изпълнение, каквато са свикнали да приемат, като ограничение 

специалистите в железопътното инженерство. Следва проектантите да се развиват със 

скоростта на технологиите и да се променят ограниченията, които те са ни поставяли до 

преди години, като се търсят и се предлагат по благоприятни решения.  
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2.5. Виртуален преход 
Принципът на “Виртуалния преход“ се основава на предположението, че характерно 

превозно средство, преминаващо през място с рязка промяна в кривината, където има 

излишък или недостиг на надвишение, описва траектория на движение по крива, имаща 

плавна промяна на кривината.  

Тази крива и плавността на промяна на кривината зависи от разстоянието между 

талигите на превозното средство и е различно при различните возила. 

 

 

Фигура 24 – крива при виртуален преход Фигура 25 – означение на точките от 
вагона 

 

Зелената линия (означена с ①) на Фигура 24 описва траекторията при преминаване 

на возилото през мястото с рязка промяна на кривината. Синята линия (означена с ②) 

описва траекторията при преминаване през хоризонталната крива. 

Виртуалния преход не се третира от нашите норми но е значим особено при малки 

радиуси на криви. Такива са предимно в гарови райони, където така или иначе няма място 

за преходни криви и сложни геометрии.  

Степента на виртуален преход зависи от мястото на точката, която разглеждаме във 

возилото. Най-благоприятно е при средната точка и най-неблагоприятно в краищата. 

Lв – Дължина на возилото между централните болтове на двете талиги наричано 

още дължина на виртуалния преход (твърда база между талигите). 

Рязката промяна на недостига на надвишение (на непогасеното ускорение) ∆H/∆t се 

определя по следния начин: 
∆H

∆t
=  

∆H

Lв
 .

V

qv
  

V – Скорост на движение km/h 

qv = 3.6 km.s/(h.m) – Коефициент за обръщане на дименсиите 

 

Изчислените стойности на рязка промяна на недостига на надвишение, както се 

вижда от формулата, зависят от разстоянието между талигите на превозното средство. 

1 

2 
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Следователно, стойностите не са съпоставими с темповете на промяна на недостиг на 

надвишение на преходните криви описани по-горе.   

Ограниченията за скоростта на рязка промяна на недостиг на надвишение (∆H/∆t) 

са разгледани в следващата точка. 

Съответната стойност за ∆H за дадена скорост V, дадена дължина Lв и дадена 

стойност на ∆𝐻 ∆𝑡⁄  се изразява чрез следната уравнение: 

∆H =  
qv

V
 .

∆H

∆𝑡
. Lв , (35) 

Стойностите на рязката промяна на недостига на надвишение трябва да са в 

съответствие с допустимите. 

В някой случаи се получава виртуален преход при къси разстояния между две резки 

промени на недостига на надвишение. 

Когато две резки промени в кривина са на разстояние (L𝑠), което е по-малко от 

разстоянието между талигите на превозното средство (Lв), и втората рязката промяна на 

кривината взаимодейства с първата рязката промяна на кривина, общата промяна на 

кривината върху двете допирателни точки се увеличава. Оценява се чрез изчисляване на 

скоростта на рязка промяна на недостига на надвишение, като се използва следното 

уравнение: 
∆H

∆t
=  

∆H1 − ∆H2

Lв −  L𝑠
 .

V

qv
  

V – Скорост на движение km/h 

qv = 3.6 km.s/(h.m) 

И двете стойности на рязка промяна на недостига на надвишение трябва да са в 

съответствие с допустимите. 

За определяне на граничната стойност на дължината L𝑠 се преобразува горната 

формула, като за ∆H ∆t⁄  трябва да се използва граничната стойност: 

L𝑠 =  
∆H1−∆H2

∆H

∆t

 .
V

qv
−  Lв , (36) 

Определяне на граничните стойности за виртуалния преход. 

Виртуалния преход има основни ползи при по-ниските скорости и при по-малките 

радиуси. С увеличаване на радиусите неговото влияние намалява и при скорости над 160 

km/h то практически не дава съществен принос. Затова и неговото отчитане може да се 

разглежда до някакви граници. 

Поради голямото значение на дължината Lв са направени няколко изчисления за 

най-разпространените вагони у нас. 

SIEMENS Desiro серии 30/31 на БДЖ имат дължини Lв = 15.84 m при междинна 

секция и Lв = 16.06 m при крайна секция. 

Примерно возило с разстояние 12,2 m и 10,06 m между осите на талигите. 

Граничните стойности на скоростта на нарастване на недостигът на надвишение 

при рязка промяна на кривината, като функция на времето dL/dt за примерно возило с 

разстояние 12,2 m и 10,06 m между осите на талигите е представено в следната таблица: 
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  Препоръчителна 

максимална стойност 

Гранична максимална 

стойност 

В открит път в 

междугарието и главни 

коловози в гари 

mm/s 35 55 

При стрелки и коловозни 

съединения 
mm/s 35 80 

Примерно возило с разстояние 16м между осите на талигите. 

Граничните стойности на скоростта на нарастване на недостигът на надвишение 

при рязка промяна на кривината, като функция на времето dL/dt за примерно возило с 

разстояние 16м между осите на талигите е представено в следната таблица: 

 

  Препоръчителна 

максимална стойност 

Гранична максимална 

стойност 

В открит път в междугарие и 

главни коловози в гари mm/s 45 55 

При стрелки и коловозни 

съединения 
mm/s 80 115 

Примерно возило с разстояние 20 m между осите на талигите. 

Граничните стойности на скоростта на нарастване на недостигът на надвишение 

при рязка промяна на кривината, като функция на времето dL/dt за примерно возило с 

разстояние 20 m между осите на талигите е представено в следната таблица: 

  Препоръчителна 

максимална стойност 

Гранична максимална 

стойност 

В открит път в междугарие и 

главни коловози в гари 
mm/s 55 55 

При стрелки и коловозни 

съединения 
mm/s 125 150 

Примерно возило с разстояние 12,2м и 10,06м между осите на талигите. 

Граничните стойности на скоростта на нарастване на недостигът на надвишение 

при рязка промяна на кривината, като функция на времето dL/dt за примерно возило с 

разстояние 12,2м и 10,06м между осите на талигите е представено в следната таблица: 

  Препоръчителна 

максимална стойност 

Гранична максимална 

стойност 

В открит път в междугарие и 

главни коловози в гари 
mm/s 35 35 

При стрелки и коловозни 

съединения 
mm/s 80 55 
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На практика очертанието на виртуалния профил може да се проследи на Фигура 28 

– Очертание на кривината от виртуалния преход. 

 
Фигура 26 – Препоръчителни максимални 

стойности 
Фигура 27 – Препоръчителни 

максимални стойности 
 

Очертание на кривината от виртуалния преход. 

 

 

Фигура 28 – Очертание на кривината от виртуалния преход 

Очертанието на виртуалния преход е представено със зелената линия а със синята 

е показано преминаването през циркулярната крива. Червената линия е оста на трасето. 

Радиуса на преминаване на точка “M” през кривата е по-малък от този на оста на 

железния път със стойност равна на флеша измерен на база разстоянието между осите 

на талигите.  

“S”-овите връзки са места с близки разнопосочни хоризонтални криви с малки 

радиуси и късо разстояние между тях, при които виртуалния преход има сравнително 

най-големи приноси за подобряване комфорта на преминаване. 

2.6. Надвишение 
Надвишението в хоризонталните криви служи за компенсиране на центробежното 

ускорение. При теоретичната му стойност, то напълно уравновесява страничните 

ускорения и при него непогасеното странично ускорение е Acf = 0 𝑚/𝑠2. Както бе 

показано вече в 2.1 приемаме коефициента за обръщане на дименсиите константата 

K=11.82. 
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Теоретичното надвишение се определя по формулата: 

𝐇 =
𝟏𝟏.𝟖𝟐∗𝐕𝐦𝐚𝐱

𝟐

𝐑
 , (37) 

Минималните и максималните стойности на надвишението зависят от различни 

ограничения и те са регламентирани. Нормативно надвишението е ограничено за 

железопътните магистрали до 160 mm, а за железопътни линии категории I и II - 150 mm 

максимално надвишение [1]. 

В действителност максималната стойност зависи от много фактори и поставянето 

на ограничение по клас на жп линия е непълно. Най-основния фактор е максималната, 

минималната и средната скорост на движение, като този фактор основно зависи от вида 

на превозните средства, които ще се движат по линията. Друг основен фактор е типът на 

горното строене и неговата издръжливост на неравномерно натоварване от возилата. 

Практически проблемът с големите надвишения са различните скорости на 

движение на влаковете. Жп линии, по които ще се движат влакове със значително по 

ниски скорости не би следвало да имат максимални надвишения. Такива жп линии са 

точно трасетата за високи скорости и жп магистралите, където товарните влакове ще 

преминават със значително по ниска скорост, която се ограничава най-често до 120 km/h. 

В такива случай средно притеглената скорост на влаковете ще предизвиква постоянно 

увеличение на надвишението поради неговия излишък. Това ще предизвиква 

необходимостта от честа поддръжка, защото надвишението е в крайните си горни 

граници и ще има постоянна честа тенденция за увеличаване. 

Това показва, че използването на максимално надвишение точно при магистралите 

за смесено движение, както е предвидено в нормите  е най-неблагоприятния случай. 

Такива надвишения е по практично да се използват на места където средната 

скорост на движение на влаковете пътнически и товарни ще е близка до максималната. 

Тогава това надвишение реално ще позволи реализирането на по-висока скорост в 

участъка, без да увеличава необходимостта от поддръжка.  

В този смисъл при стабилни основи (примерно безбаластови пътища) максималната 

стойност може да се увеличи.  

Пътническите превози също допускат по-големи надвишения, поради сравнително 

по ниското си натоварване, като то се ограничава от условията за комфорт и безопасност 

на пътниците. 

При товарните влакове надвишения над 160mm увеличават възможността за 

преместване на товарите. По-големите надвишения увеличават нестабилността на някой 

специализирани работни машини и такива с висок център на тежестта. 

 

Тип движение  

 

Пътническо Товарно Смесено 

Ограничително условие mm mm mm 

Баластово горно строене 180 160 160 

Стабилизирано горно строене 180 170 170 
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От друга страна трябва да се подсигури безопасността на пътниците при спрял влак: 

▪ При перон, за спиране на влакове [1] Hmax = 100mm и Acf = 0.65 m/s2 

При обоснована необходимост би могло да се допусне увеличаване до Hmax = 110mm 

и Acf = 0.75 m/s2. 

Тези стойности не са позволени по нашите норми [1], но са допустими по някой 

други, като например ТСОС „Инфраструктура“ [20]. 

 

▪ При спиране на открит път  

При условие, че е в участък с максимално надвишение комфорта на пътниците е в 

гранични стойности. При необходимостта от евакуация това надвишение ще създава 

известни затруднения при бързото придвижване на хората със затруднена подвижност. 

Отчитайки факта, че такива надвишения са сравнително редки и вероятността събитието 

да се случи на това място, може да се допусне с достатъчно голяма безопасност, те да се 

използват.  Друг факт е, че събитията, които могат да принудят влак да спре на такова 

място е са изключително редки. Въпреки това, надвишението е ограничено до стойности 

от 150÷180mm. 

Възприетото у нас максимално надвишение от 150mm би могло на места да се 

увеличи до 160mm, което е позволено и от нормите за железопътните магистрали [1] или 

по изключение и в други случаи. 

При това надвишение 

Hmax = 160mm и Acf = 1.05 𝑚/𝑠2 

По-високи стойности са вече силно затрудняващи придвижването при евакуация и 

тяхното използване е въпрос на внимателна преценка. 

Нека отбележим, че надвишения от 150mm дава напречен наклон от 10% а 

надвишение от 180mm дава напречен наклон от 12%.  

За да придобием представа за тези стойности, нека разгледаме изискванията на 

нормативите по отношение на достъпната среда и движението на хора в хоризонтална 

посока. 

Основните изисквания за достъпна среда за хора в неравностойно положение са 

дадени в: Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за “ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПОДДЪРЖАНЕ 

НА СТРОЕЖИТЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ДОСТЪПНА СРЕДА ЗА 

НАСЕЛЕНИЕТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ”. В нея достъпните 

маршрути в пешеходните пространства за движение в хоризонтална посока трябва да 

отговарят на следните изисквания на :  

1. Надлъжен наклон не повече от 5 % (1:20) . Това е наклон в надлъжна посока, който 

съответства на 50‰ [24]. Такъв наклон е прекалено голям за конвенционалните жп 

линии и не може да се срещне по трасетата ни. 

2. Напречен наклон от 1,5 (1:66) до 2,5 % (1:40); Съпоставяйки този напречен наклон с 

допустимите 10-15% се вижда, че той ги надвишава многократно. Разглеждайки и 

изискванията за пешеходни зони и тротоари в [28] и [29], като изискване на 

напречен наклон за движение е определен максимален наклон от 2,0÷2,5%, който е 

съпоставим с изискванията на нормите за достъпна среда. 
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Анализирането на тези изисквания показва, че в случай на евакуация хората в 

неравностойно положение ще изпитват сериозни затруднения за достигане на 

евакуационните зони. 

Намаляването на напречния наклон (съответно на надвишенията) е практически 

невъзможно от една страна от това, че жп линиите се изграждат и са изградени вече по 

други правила и от друга страна, че е икономически нецелесъобразно това да се направи 

поради необходимостта на неколкократно по високи инвестиции за строителство.  На 

базата на изключително малкия брой хора в този диапазон, се обясняват и нормите, с 

които са изградени жп линиите у нас, тези в Европейските държави и изискванията на 

Европейския съюз за бъдещото развитие на европейската жп мрежа.  

Изключително важно е да се отбележи, че малкия брой и икономически 

неефективността да се осигури безпрепятствен достъп на абсолютно всички групи  от 

хора не трябва да означава, че не няма да се предприемат действия и за тях, а дори 

напротив трябва да се мисли в насока за всяка една група да се дават конкретни решения. 

Това е задължение на всяка държава членка и на европейската институция да дава 

решения, като преценява икономически, морално и с грижа към хората всяко едно 

решение. 

 На всички ни е ясно, че жп мрежата има сериозни предимства пред останалия 

транспорт. За да може да ги запазим за хората трябва да оценим и да дадем решения за 

поставените по горе казуси. Те не трябва да намаляват коефициента на полезно действие 

на жп транспорта, а е необходимо да се синхронизират с него и да го увеличават. Поради 

това, ако за даден проблем не може да се даде към този момент добро работещо решение, 

то трябва да се търси временно решение. То може да е и чрез трансбордиране на пътници 

с рейсове, коли, самолети и др., но позволяващи запазването на едни перспективни 

параметри на железните пътища. 

У нас е възприето от “БДЖ-Пътнически превози” да се изисква повикването на 

специален вагон за хора в неравностойно положение. Това по скоро се отнася за хората, 

които не могат да се придвижват сами. Това е работещо решение, но все пак е и малко 

тромаво. Също така натоварва до голяма степен превозвачите. Инженерите трябва да 

търсят решения на тези проблеми. 

По отношение на хората, които не могат да се придвижват сами, тези решения 

трябва да са по-скоро от производителите и конструкторите на вагоните. За тези,  които 

са със затруднена подвижност трябва да се ограничават местата им са сядане в близост 

до вратите, като купетата може и  да бъдат с променен достъп, така че при необходимост 

да се излиза от купето директно пред вратите за излизане от вагона. По този начин ще се 

избегне по-дългия път за евакуация на хора в неравностойно положение и ще се улесни 

тяхната евакуация.  

За масовите пътници трябва да се преценят и покрият напълно изискванията за 

достъпност и безопасност, които като минимум осигуряват безопасни маршрути.  

По отношение на товарните влакове при малки радиуси на хор. криви < 320м 

(<305м) се увеличава опасността от дерайлиране на бавно движещи се товарни влакове. 

Надвишението в тези случай трябва да се редуцира по формулата: 
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𝐇𝐥𝐢𝐦 =
𝐑−𝟓𝟎 𝐦

𝟏.𝟓 𝐦𝐦/𝐦
 , (38)  

Фигура 29 – H/R взаимовръзка 

 

▪ При сложни хоризонтални 

криви 

При всяка промяна на радиуса има 

промяна и на страничните ускорения, 

съответно и на натоварването от 

колелата. За да бъде компенсирано то е 

необходимо да се прави различно 

надвишение при всеки радиус. 

При малка разлика в радиусите, 

при която промяната на надвишението 

H<30mm или 𝑎𝑐𝑓 = 0.20𝑚/𝑠2, не се 

изисква използването на различни надвишения.  

Това изискване е най-вече заради по-трудната поддръжка и усложненията при 

изпълнението.  

Тук проблемът е, не наличието на странично ускорение, защото то е факт, а плавното 

му появяване и затихване, което се реализира с използването на преходни криви и 

преходи на надвишението, съобразени със скоростта, ускоренията и състоянието на 

железния път. 

В днешно време наличието на съвременни софтуери улеснява изчислителната и 

проектантска част и прави сложните модели достъпни за реализиране. Разполагането на 

сложни преходни криви при всякакви ситуации е възможно. 

Съвременните машини също позволяват залагането на сложни геометрии без това 

да затруднява и оскъпява тяхната работа. 

Практически това позволява залагането на такава геометрия на железния, път която 

да е най-благоприятна за експлоатацията и. 

 

▪ При стрелки 

Разполагането на стрелки с надвишения не е застъпено в нашите нормативни 

документи. Изисква се те да се поставят в прави на разстояние 25м от НПК или най-малко 

на 6м по изключение. Теоретично и практически разполагането на стрелки в крива с и без 

надвишение е възможно и не би следвало да се забранява от нормативен документ, а 

трябва да е позволено и да се дадат изисквания за тяхното използване, така че да се 

подсигури безопасността.  

Решението дали те да бъдат използвани трябва да се взима на базата на технико-

икономическа обосновка, обосновка на сигурността и техническо решение на проектанта 

и не на последно място желанието на възложителя. В долната таблица са описани 
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плюсове и минуси на решението с използване на стрелки в крива с надвишение и 

обикновени стрелки. 

 

 

 

Обикновени 

стрелки без 

надвишение 

Дъгови 

стрелки с 

надвишение 

Стойност на изпълнение + - 

Стойност на поддръжка + - 

Скорост на преминаване по правото направление - + 

Скорост на преминаване по отклонението - + 

Повишена възможност за разполагане при различни 

геометрии на железния път 

- + 

По-лесно удължаване на коловозите в гарите - + 

Повишаване на безопасността и комфорта на 

движение 

- + 

Опростени нивелети на двата пътя + - 

 

Вижда се че дъговите стрелки с 
надвишение имат не малко предимства и 
тяхното използване би помогнало за 
решения на някои проблеми. 
На фигурата е дадено примерно 
използване на дъгови стрелки в крива с 
надвишение, при което трябва да се 
определи недостигът на надвишение в 
отклонението. 

 
Фигура 30 – Дъгови стрелки с надвишение 

 

▪ Между елементи с резки промени на недостига на надвишение 

Между елементи с резки промени на недостига на надвишение следва да се 

разполагат преходни криви или да се изпълняват сложни криви, така че в точката на 

промяна на недостигът на надвишение, то да е в рамките на допустимите стойности 

описани в т.0. 

▪ Определяне на коефициента К в зависимост от категорията на жп линията и 

проектната скорост. 

За точното определяне на този коефициент най-съществена роля играе 

изчисляването на средно притеглената скорост V ср. пр.. 

Отчасти в тази насока е предложена методика за определяне на някои параметри на 

железния път в “Инструкция за устройство и поддържане на горното строене на железния 

път и железопътните стрелки” на НКЖИ от 2010г. [11] 
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В нея за определяне на надвишението отчитайки различната скорост на движение 

на влаковете, се въвежда използването на средно претеглената квадратична скорост на 

участъка - Vср. кв , изчислена за период от една година по формулата: 

Vср.кв = √
Q1.V1

2+Q2.V2
2+ …+Qn.Vn

2

Q1+Q2+ …+Qn
 , (39) или Vср.кв = √

∑ Qi.Vi
2𝑛

𝑖=1

∑ Qi
𝑛
𝑖=1

 , (40) 

Qn – масата на преминаващите влакове, включително и локомотивите в бруто тона; 

Vn – действителните скорости на движение на отделните влакове в km/h. 

 

Средно претеглената скорост трябва да се пресмята периодично при установяване  

промяна на тягата, масата на влаковете, реконструкции и повишаване скоростта на 

движение и промяна на структурата на влаковете. Скоростите на влаковете се определят 

от скоростомерните ленти на локомотивите за конкретната крива или място. Теглата на 

влаковете се вземат от работните графици на влаковите диспечери. Изчисляване на 

средно квадратичната скорост се извършва от жп Секциите, като се вземат данните за 

групи от по минимум три денонощия, подбрани от четирите сезона на годината. В жп 

линии, по които влаковете се движат с ниски скорости до 55 km/h, както и в участъци 

където скоростта на товарните влакове може да бъде близка или равна на проектната за 

товарни и пътнически влакове, нормалното надвишение се изчислява по формулата за 

теоретично надвишение.   През първата година на експлоатацията на нови жп линии 

максималната скорост на движение се определя от Поделение “ЖПС” на ДП „НК ЖИ”. За 

определяне скоростите на движение на отделните влакове се правят предварителни 

тягови разчети.  [11] 

Когато това не е направено, проектирането трябва да се извърши на базата на 

преценка на средно притеглената скорост. Използването на утвърдената формула  

𝐇 =
𝟖 ∗ 𝐕𝐦𝐚𝐱

𝟐

𝐑
[mm] 

 може да бъде използвана само при малки разлики между скоростите на 

пътническите и товарните влакове, при проектна скорост до 120 km/h и при условие, че 

наклоните на железния път позволяват на товарните влакове да достигат до 

максималната скорост. За жп линии, при които максималната проектна скорост на 

пътническия влак е 160 km/h, а на товарните влакове е 120 km/h, използването на 

формулата е грешно и дава нереалистични резултати.  

Според Нормите за проектиране на жп линии в Чехия [23], определянето на 

коефициента зависи от класа/проектната скорост на жп линията и е подразделен на 

следните интервали: 

 𝐇 =
𝟕.𝟏∗𝐕𝐦𝐚𝐱

𝟐

𝐑
[mm] при 𝑉  120 km/h 

 𝐇 =
𝟔.𝟓∗𝐕𝐦𝐚𝐱

𝟐

𝐑
[mm] при 𝑉120 km/h <  𝑉   160 km/h 

 𝐇 =
𝟓.𝟗∗𝐕𝐦𝐚𝐱

𝟐

𝐑
[mm] при 160 km/h <  𝑉   200 km/h 

Видно е от коефициента К, че колкото е по висока проектната скорост толкова 

повече е отчетено, че влаковете ще се движат с различни скорости.  
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Фигура 31 – Сравнение на различни 
коефициенти “K” при радиус 300м. 

 
Фигура 32 – Сравнение на 

различни коефициенти “K” при 
радиус 800м. 

 
Фигура 33 – Сравнение на различни 
коефициенти “K” при радиус 1500м. 
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Фигура 34 – Графика за определяне на зависимост между Vмакс, Vср.пр и К 

 

Определянето на този коефициент за нашите условия и категории на жп линиите е 

сложна задача и изисква дълбоко анализиране на трафика по различните жп линии и по 

различните класове пътища. Освен разделяне по категории с различна проектна скорост, 

правилно е да се раздели и по участъци и направления в зависимост от конкретните 

товари във всеки участък.  
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На фигурата е дадена примерна схема 
на разделяне на участъци.  
 
През определен период от време или 
при промяна на движението на 
влаковете в даден участък тези 
коефициенти трябва да се 
преизчисляват за новите условия. 
Също и след направата на 
реконструкция, рехабилитация, 
подновяване или друг ремонт 
средните скорости на движение на 
влакове за участъка се променят. 
Това ще налага и определяне на нова 
средно притеглена скорост. 

 
Фигура 35 – Разпределение на коефициента 

К по жп линиите в България 

 

Зависимостта между средно притеглената скорост и коефициента К може да се 

направи по дадената графика на Фигура 34 – Графика за определяне на зависимост между 

Vмакс, Vср.пр и К.  

Ако това не се прави редовно или се работи с некоректни коефициенти по трасетата 

на жп линиите, ще се наблюдават по-големи износвания, по-къси експлоатационни 

срокове и по-некомфортно движение на влаковете. 

2.7. Рампа на надвишението 
Наклон на рампата на надвишението се задава с отношение (примерно 1:1200) показващо, 

че надвишение от 1mm се реализира с рампа дълга 1.2м.  

Граничната стойност е определена на 1:400. 

Рампата на надвишението е в пряка зависимост със скоростта на поява на надвишението, 

промяната на вертикалното ускорение, усукването на возилото и др. 

2.8. Скорост на поява на надвишението. Наклон на рампата на надвишението. 
Скоростта на поява на надвишението се представя в mm/s (примерно 35mm/s), което 

показва за една секунда какво надвишение изкачва возило движещо се с максимална скорост. 

Тази скорост на изкачване е необходимо да се отчита поради неблагоприятното действие върху 

хората. Големите вертикални ускорения имат негативен ефект при морския и въздушния 

транспорт и следва да се ограничават при релсовия. 

Стойност на недостига на надвишение Препоръчителна 

максимална стойност 

Гранична 

стойност 

За скорости ≤ 200 km/h 

∆Hгр < 130mm 50 mm/s 70 mm/s 

∆Hгр < 168mm 50 mm/s 70 mm/s 

∆Hгр < 183mm 50 mm/s 50 mm/s 

За скорости > 200 km/h - 250 km/h 

 50 mm/s 60 mm/s 

При не праволинейна промяна на надвишението 

В мястото с най-голяма стръмнина 55 mm/s 76 mm/s 
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2.9. Недостиг и излишък от надвишение. Непогасени странични ускорения. 
Недостигът на надвишение и непогасеното странично ускорение са в пряка зависимост и 

са сред основните параметри характеризиращи железния път. Чрез тях най-лесно могат да бъдат 

определяни и ограничавани стойностите на надвишението в кривата, като най-честа неизвестна 

променлива в уравнението. 

𝐇 = 𝟏𝟓𝟑 ∗ (
𝐕𝐦𝐚𝐱

𝟐

𝟏𝟑∗𝑹
− 𝐀𝐜𝐟) , (41) 

 

 
Фигура 36 – Недостиг на надвишение при хор.крива 

 

В долната графика е показана линейната зависимост между надвишението и непогасеното 

ускорение в съответствие с горната  , (41. Може да се види за дадена стойност H, каква стойност 

на 𝐀𝐜𝐟 отговаря и обратното дадено странично ускорение на какъв недостиг на надвишение е 

равен. 

 
Фигура 37 – H/Acf заимовръзка 

Примерно при стойност на надвишението 100mm, от графиката може да се отчете 

стойност на непогасеното ускорение 0,65m/s2. 

Като беше споменато непогасени странични ускорения се ограничават в зависимост от 

вида на строежа, като при:  

▪ строителство на нови железопътни линии и цялостни реконструкции Acf = 0.65 m/s2, 

при което граничния недостиг на надвишение ∆Hгр = 100𝑚𝑚;  

▪ при частични реконструкции 

 Acf = 0.85 𝑚/𝑠𝑒𝑐2, при което ∆Hгр = 130mm; 

 

Представянето на тези ограничения в зависимост от класа на жп линията, както е 

дадено в наредбите не е най-правилния подход. Тези ограничения най-точно се отразяват 

с даване на зависимости от проектната скорост, като следва да се изберат съответните 

скоростни интервали. 
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В долната таблица е представено примерно разделение по скоростни интервали, 

като са добавени скорости най-често срещани у нас. 

 

Скоростен интервал Препоръчителна 

∆Hгр 

Гранична 

∆Hгр 

0 km/h < V ≤ 080 km/h 

130 mm 

Acf = 0.85 𝑚/𝑠𝑒𝑐2 

183 mm 

Acf = 1.20 𝑚/𝑠𝑒𝑐2 

80 km/h < V ≤ 120 km/h 

120 km/h < V ≤ 160 km/h 

160 km/h < V ≤ 200 km/h 

200 km/h < V ≤ 230 km/h 168 mm 

230 km/h  < V ≤ 250 km/h 153 mm 

250 km/h  < V ≤ 300 km/h 100 mm 130 mm 

 

Максималната гранична стойност зависи от много фактори и нейното използване 
трябва да е съвместено с тях.  

Използването на смесено движение у нас не позволява използването на 
максималните гранични стойности! 

Затова трябва да се направи следното разграничение: 
За жп линии с пътническо движение: 
 При обикновени пътнически влакове ∆Hгр = 183mm, V≤200 km/h 

 При обикновени пътнически влакове ∆Hгр = 168mm, V>200 km/h 

 При пътнически влакове оборудвани с различни компенсиращи системи в 
зависимост от самото возило ∆Hгр = 306mm 

За жп линии с товарно и смесено движение: 
 При товарно движение  ∆𝐇гр = 𝟏𝟑𝟎𝐦𝐦 

 
Ограничителни условия при спиране на влак в крива с надвишение: 

При спиране на влак в спирка или на главен коловоз в гара край перон - Acf =

0.65 𝑚/𝑠2 , H=100 mm; Може да бъде допуснато и Acf = 0.72 𝑚/𝑠2 , H=110 mm, което е 

разрешено в някой държави, както и в [20]. 

При спиране на влак на текущ коловоз в междугарието или главен коловоз в гара без 

перон - Acf = 1.05 𝑚/𝑠2 , H=160 mm. 

Нормативната база в Република България не отговаря в някой аспекти на 

изискванията за транс европейската железопътна мрежа дадени в ТСОС. От една страна 

това води до оперативна несъвместимост на изгражданите, реконструирани и 

рехабилитирани участъци от железопътната ни мрежа, а от друга не регламентира някой 

много важни изисквания, които са важни не само за комфорта на движение и по-малкото 

износване на елементите от жп инфраструктурата но и за безопасността на движещите се 

влакове.  
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2.10. Рязка промяна в недостига на надвишението. Рязко появяване на 
непогасени странични ускорения. 

 

Рязката промяна в недостига на надвишение е основен параметър, който не е 

застъпен в нормите за проектиране на жп линии у нас, но е изключително важен за 

комфорта на пътниците и стабилността на товарите. Също така на местата с рязка 

промяна на недостига на надвишение има и многократно по-голямо износване на 

железния път, което е неблагоприятно за поддръжката и за експлоатационния срок на 

елементите и съоръженията му.  

При рязка промяна на недостига/излишъка на надвишение се получават мигновено 

странични сили, действащи на возилата. Големината на тези сили зависи от стойността 

на недостига/излишъка, но неговата тежест е по-значима с нарастване на скоростта, 

поради това че всички фактори, като динамични добавки, лъкатушни сили, 

допълнителни сили от различни неравности и др. при по високите скорости са по-големи. 

Следва ограниченията да се дават по скоростни интервали и да зависят от 

преобладаващия жп състав.  

Понастоящем се използват различни видове стрелки, които имат криви с 

променлива кривина в комбинация с циркулярни криви или прави при отделяне на 

коловоз. Разнообразните геометрични решения използвани при тези видове стрелки са 

описани в EN13803. Кривите с променлива кривина използвани при тези стрелки 

обикновено са от тип клотоида.  

Максимално допустимата скорост при рязкото изменение на кривината между 

крива без надвишение и права трябва да се базира на граничните стойности за рязко 

изменение на недостига на надвишение (ΔHгр). 

Когато проектните решения са базирани на принципа за граничните стойности при 

рязко изменение на недостига на надвишение (ΔHгр), не е необходимо да се спазват 

граничните стойности за степента на изменение на рязката промяна в недостига на 

надвишение, определен от принципа на виртуалния преход. 

При скорости под 200 km/h, резките промени в недостига на надвишение dH/dt 

трябва да се ограничат както следва: 

Стойност на рязка промяна в 

недостига на надвишение 

Препоръчителна 

максимална стойност 

Гранична 

стойност 

За скорости ≤ 200 km/h 

∆Hгр < 130mm 55 mm/s 100 mm/s 

∆Hгр < 168mm 55 mm/s 100 mm/s 

∆Hгр < 183mm 55 mm/s 90 mm/s 

За скорости > 200 km/h - 250 km/h 

 55 mm/s 75 mm/s 

Влаковете имащи различни компенсиращи системи поемат рязката промяна в 

недостига на надвишение и при тях препоръчителна максимална стойност е 100mm/s. 
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2.11. Ъглови ускорения от завъртане. 
Ъгловите ускорения при завъртане зависят от дължините на преходите и 

големината на надвишението, от вида на преходната крива, или по-точно от вида на 

рампата на надвишението. Освен при рампи за надвишения, те може да се появят и от 

различни деформации на железния път.  

 
При поява на рампа на 

надвишението и навлизането на 
возилото в нея, както е показано на 
Фигура 38 се появяват ъглови 
ускорения от усукване поради 
изкачването на колело ③ по нея. 
 

 
Фигура 38 – Усукване на возилото при 

навлизане в рампа на надвишение 
 

Интересна е и темата с усукванията при наличието на неизправности по пътя.  

 
Единични 
пропадания на 
едната релса или 
шахматни 
пропадания на двете 
релси в рамките на 
техническия допуск. 

 
Фигура 39 

 

Усукването в случая зависи от дължината на дъгата. В инструкциите на НКЖИ са 

дадени изисквания за максимални отклонения, над които трябва да се извърши ремонт 

или да се намали скоростта за да се гарантира безопасното преминаване. 

 

2.12. Рязко появяване на непогасени ъглови ускорения от завъртане. 
Появяването на ъгловите ускорения при завъртане зависят от дължините на 

преходите и големината на надвишението и най-вече от вида на преходната крива. При 

преходи на надвишението имащи плавна промяна на кривината, тези резки ускорения 

при завъртане са значително по-малки. При клотоидата те са най-големи, поради 

линейния преход на рампата на надвишението. 

2.13. Комбинация от вертикална и хоризонтална крива 
Определяне на резултантен радиус при комбинация на хоризонтална и вертикална 

крива става по следната формула:  
1

Rx,z
=  |

cos α

RV
− 

sin α .  cos2 β

RH
|, (42) 

където: 
Rx,z - резултантен радиус, м;  
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RV - радиус на вертикална крива, м;  

RH - радиус на хоризонтална крива, м;  

β  - надлъжен наклон; 

α  - напречен наклон от надвишение в кривата; 

 

При отчитането на комбинации от хоризонтална крива, вертикална крива, 

надвишение, рампа на надвишението, трябва да се имат в предвид комбинацията на 

ускоренията и те да бъдат регламентирани. 

При отчитане на ускоренията от вертикални криви трябва да се отчита и 

допълнителното ускорение идващо от завъртане. 

 

2.14. Съседни криви. Комбинация от хоризонтални криви. 
Хоризонталните криви описани в 2.2 могат да бъдат комбинирани, така че да 

образуват обратни допрени криви, криви с противоположни направления с междинен 

елемент, сложна крива и криви в едно направление и с междинен елемент. Тези възможни 

ситуации са показани на Фигура 40, Фигура 41, Фигура 42, Фигура 43. 

 
Фигура 40 – При контракриви без 

прав участък Фигура 41 – При кошови криви 

Фигура 42 – При контракриви с прав 
участък 

Фигура 43 – При последователни 
еднопосочни криви с прав участък 

 

Елементите на трасето могат да имат постоянна кривина (както на Фигура 39), но 
могат да бъдат и преходни криви (за стрелка, разположени на преходна крива и/или 
стрелка с променлива кривина). В някои случаи междинният елемент може да бъде 
преходна крива с дължина под допустимата, т.е преходна крива, която не отговаря на 
изискванията на EN 13803-1 [8]. На практика подобни ситуации се срещат при: 

- отклонителни коловози на стрелки и кръстовини; 
- трасета в равнини участъци с последователни допрени стрелки и кръстовини; 
- трасета в равнини участъци където е непрактично да се използват пълни 

преходни криви (обикновено гари и странични коловози); 
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- трасета в равнини участъци с криви с големи радиуси; 
- сложни криви, където има само малка разлика в радиуса на последователните 

криви; 
- трасета в равнини участъци с малко отклонение в направлението или 

разстоянието между коловозите. 
  
2.15. Прави участъци. Междинни елементи. 
Дължините на елементите при различните комбинации от т.2.14 са: 
- граничната дължина на междинният елемент(и) Ls,гр. между две резки изменения 

в кривината; 
- рязкото изменение на недостига на надвишение (ΔH) приложим за всяка 

комбинация от хоризонтални елементи; 
- изискванията за предотвратяване на заклинване на буферите. 
 
Тангентна точка с рязко изменение на кривината предизвиква смущение при 

динамичното натоварване на влака. Следователно трябва да има минимална дължина 
до следващата тангентна точка с рязка промяна на кривината. 

Граничната дължина на междинният елемент(и) между две резки изменения в 
кривината се определя с: 

Ls,гр. = 𝑞𝑠,гр.. 𝑉, (43) 

𝑞𝑠,гр. - коефициент с дименсия [m.h/km] 

V - максимална скорост 
 

▪ Между хоризонтални криви 

Стойността на 𝑞𝑠,гр. е определена в нормите в зависимост от преобладаващата 

скорост.  

За скорости до 160 km/h, 𝑞𝑠,гр. = 0.5 

За скорости над 160 km/h, 𝑞𝑠,гр. = 0.7 

 
Тези изисквания са доста завишени и ограничават решенията особено при по-

ниски скорости на движение.  
От направеното изследване в долната таблица са определени стойностите на 𝑞𝑠,гр., 

определен е времевия интервал за преминаване на елемента, както и неговата дължина. 
 

Скоростен интервал Препоръчителна и Гранична максимална стойност 

на q, време за преминаване и дължина 

 [m.h/km] [s] [m] 

0 km/h < V ≤ 080 km/h 0.22 0.12 0.78 0.42 17 9 

080 km/h < V ≤ 120 km/h 0.26 0.15 0.93 0.54 25 15 

120 km/h < V ≤ 160 km/h 0.27 0.16 0.98 0.57 31 19 

160 km/h < V ≤ 200 km/h 0.29 0.17 1.04 0.62 44 28 

200 km/h < V ≤ 230 km/h 0.30 0.19 1.08 0.68 58 38 

Таблица 1 
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▪ Между стрелки 

Стойностите на Ls,гр. при стрелки и кръстовини трябва да отговарят на  Таблица 1. 

За стрелки и кръстовини, разположени в преходни криви, дължината между две 

резки изменения в недостига на надвишение може да съдържа повече от един междинен 

елемент. 

Ако в изчисленията се използва принципа на виртуалните преход, дължината на 

междинният елемент(и) между две резки изменения в кривината също трябва да бъде 

съобразен в съответствие с описанията за определяне на виртуален преход. 

 

▪ Дължини между елементи с резки промени на недостига на надвишение при 

сложни криви 

Ако пълната дължина на междинният елемент(и) е по-голяма от граничната 

дължина (Ls≥Ls,гр.), тангентните точки с рязко изменение в кривината  трябва да се 

разглеждат независимо и рязкото изменение в недостига на надвишение (ΔH) да се 

определя за всяка тангентна точка. 

Когато пълната дължина на междинният елемент(и) не отговаря на Ls,гр. 

определени в Таблица 1, максималната допустима скорост трябва да отговаря на следните 
резки изменения на недостига на надвишение: 

- за обратна крива и криви с противоположни направления и междинна права: ΔH   =   
H1 + H2; 

Еквивалентни случаи, са когато две резки изменения в кривината са разделени с 
дължина по-малка от Lsгр. и когато второто рязко изменение в кривината взаимодейства 
с първото рязко изменение на кривината по такъв начин, че пълната промяна в 
кривината при двете тангентни точки е превишена. Тези случаи трябва да се решат, 
използвайки уравнението ΔH   =   ΔH1 +ΔH2; 

- за сложна крива: ΔH  = ׀ H1 – H2 ׀; 
- за две криви с едно и също направление с междинна права без надвишение: ΔH = 

max {H1 ; H2} 
Където е възможно, тази комбинация трябва да се избягва и да се използва сложна 

крива с Ls = 0. 
Стойностите на рязкото изменение в недостига на надвишение трябва да се 

проверяват използвайки описаният изчислителен метод и определените там граници. 
▪ Изисквания за предотвратяване на заклинване на буферите 

Когато скоростта е по-малка от 60 km/h трябва да се взима предвид изискванията 
за предотвратяване на заклинване на буферите. 

Изискванията за оценка на минималната дължина на междинната права с цел 
предотвратяване на заклинване на буферите при криви с противоположни направления 
и радиус от 150м до 300м се основават на минималното разстояние, необходимо за 
центриране на буферните глави при ниски скорости и композиране на подвижния 
състав, където няма надлъжни сили.  

Радиусът на кривите (R1  и R2) в противоположни направления се приравнява към 
еквивалентен радиус (Rid) с уравнението: 

𝑅𝑖𝑑 =
𝑅1.𝑅2

𝑅1+𝑅2
, (44) 

Граничната стойност за дължината на междинната права между две циркулярни 
криви в противоположни направления, базирана на стандартен влак се определя от 
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Таблица 2. 
Когато се изисква свободен достъп за всички видове подвижни състави, 

включително дълги контейнерни вагони с теоретично възвръщане от 50 mm на 
буферните глави, трябва да се използва препоръчителната гранична стойност за Ls. При 
наличие на специални условия, като много на брой къси елементи на трасето или 
използване на кратна тяга (влакове с повече от един локомотив) с по-големи надлъжни 
сили  трябва да се направи по-подробен теоретичен анализ или полеви замервания. 

При посочените случаи на криви с противоположни направления само правите се 
разглеждат, като междинни елементи. 

Rid [m] 110 105 100 95 90 85 80 75 

Препоръчителна стойност [m] 0 4,8 6,0 7,0 8,0 9,0 10,2 11,5 

Минимална [m] 0 0 0 3,2 4,3 5,1 6,0 6,8 

Таблица 2– Гранични стойности на дължината на междинната права (Lsгр.) 
 

Препоръчваната стойност трябва да се разглежда, като минималната гранична стойност 
за трасета на дълги контейнерни вагони, ако за тях не се прави допълнително 
проучване. 
 

 
Фигура 44 – Стойности на междинна права при контра криви в зависимост от 

еквивалентния радиус Rid 
Също така такива изисквания са разгледани в “Гари, гарови съоръжения и 

железопътна експлоатация” [27]. В дисертацията е показано извеждането на формулата 

за отместване на буферите:  𝐟𝟐 =
𝐥𝟐−𝐧𝟐

𝟖.𝐑
, (45) 

където: 

F - Пълния флеш от буфер до буфер, м;  

f1 - Флеша на базата между точките О1 и О2, м;  

f2  - Отместването на буфера, м;  

l - Общото разстояние между буферите; 

n - Разстояние между талигите (между точките О1 и О2), м 

m - Разстояние от талигите до челата на буферите, м 
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Възможността за заклинване на буферите е най-голяма в точките на промяна на 

кривината. За тези места проверката трябва да се направи, като се отчете в какви радиуси 

на хоризонталната/преходната крива се намира всеки вагон и се направи проверка, като 

за всеки два съседни вагона се определят поотделно отместването на буфера, и се 

определя неговото 𝐟𝟐 със съответните параметри на  вагона.  

Сумата от отместванията  𝐟𝟐 на два съседни вагона не трябва да е по-голяма от 

половината от диаметъра на по големия буфер за да се подсигури от смачкване или да е с 

2.5см по-малка от сумата на половината от диаметрите на двата буфера за да се подсигури 

от заклинване.  

Според изискванията на [21] ТСОС- „Подвижен състав — локомотиви и пътнически 

подвижен състав“, използването на минимален радиус и използването на 

последователни контра-криви трябва да гарантира, че буферите няма да се заклинват, 

като се спазват следните изисквания:  

 височината на осевата линия на буферите трябва да бъде между 980 mm и 1 065 mm 

над нивото на релсите при всички състояния на натоварване и износване.  

 Стандартното разстояние между осевите линии на буферите номинално трябва да 

бъде за междурелсие 1 435 mm: 1 750 mm ± 10 mm, симетрично спрямо осевата линия 

на возилото. 

 
Фигура 45 

 Буферите трябва да бъдат оразмерени по такъв начин, че в хоризонтални криви и S-

ови криви буферите на возилата да не могат взаимно да се заклещват. Минималното 

хоризонтално припокриване между талерите на буферите, които са в контакт, 

трябва да бъде 25 mm. 

 За да се гарантира това според [21] определянето на размера на буферите трябва да 

се извършва чрез преминаване на две возила през S-ова крива с радиус 190 m без 

междинен прав участък и S-ова крива с радиус 150 m с междинен прав участък от 

най-малко 6 m. Подобен пример с еталонно возило дадено в [20] ТСОС 

“Инфраструктура” е описано по-долу. 
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При използването в хоризонтална крива на минимален радиус от 150м трябва да се 

обърне внимание, на последователността на кривите преди и след нея и да се спазва 

минималното разстояние от 6м между тях за да се гарантира оперативна съвместимост с 

вагоните отговарящи на [21]. Освен това проверката за заклинване на буферите трябва 

да се направи за гарантиране на безопасността на преминаване на всички вагони. 

Определяне на дължините на междинния елемент на базата на еталонно 

возило - пътнически вагон и товарен вагон според изискванията на [20] ТСОС- 

“Инфраструктура”. 

Разгледано разположението на S-ови криви с радиуси в интервала от 150 m до 300 

m за две еталонни возила. Като резултат са получени минимално допустими стойности за 

дължината на прав междинен участък между две големи кръгови криви, завиващи в 

противоположни посоки. 

Стойностите в Таблица 3 са въз основа на еталонно возило (основен пътнически 

вагон с разстояние между централните лагери (база на вагона) a = 19 m и разстояние 

между талера на буфера и съответния централен лагер nt = 3,7 m, ширина на буфера Δ = 

635 mm и напречно колебание на возилото w = +/– 60 mm), както и разлика между 

изнасянията в крива 395 mm за два съседни основни пътнически вагона.  

R1/R2 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 

150 10.78 10.53 10.29 10.06 9.83 9.60 9.38 9.16 8.94 8.73 8.52 8.31 8.11 7.91 7.71 

160 10.29 9.86 9.48 9.22 8.97 8.73 8.49 8.25 8.02 7.79 7.56 7.34 7.12 6.91 6.69 

170 9.83 9.37 8.97 8.62 8.30 8.04 7.78 7.53 7.28 7.04 6.80 6.55 6.31 6.06 5.81 

180 9.38 8.91 8.49 8.12 7.78 7.48 7.20 6.93 6.65 6.37 6.08 5.79 5.49 5.18 4.86 

190 8.94 8.45 8.02 7.63 7.28 6.96 6.65 6.33 6.00 5.67 5.33 4.97 4.59 4.19 3.76 

200 8.52 8.01 7.56 7.16 6.80 6.44 6.08 5.71 5.33 4.93 4.50 4.04 3.54 2.97 2.28 

210 8.11 7.59 7.12 6.70 6.31 5.91 5.49 5.06 4.59 4.09 3.54 2.91 2.11 0.73 0.00 

220 7.71 7.17 6.69 6.25 5.81 5.35 4.86 4.34 3.76 3.10 2.28 0.95 0.00 0.00 0.00 

230 7.32 6.77 6.27 5.79 5.29 4.76 4.18 3.52 2.74 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

240 6.95 6.38 5.85 5.32 4.74 4.11 3.38 2.50 1.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

250 6.58 5.99 5.42 4.81 4.14 3.36 2.39 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

260 6.22 5.60 4.97 4.26 3.46 2.44 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

270 5.86 5.20 4.48 3.66 2.64 0.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

280 5.51 4.78 3.96 2.96 1.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

290 5.15 4.33 3.37 2.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

300 4.77 3.85 2.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Таблица 3 
Стойностите в Таблица 4 са въз основа на еталонно возило (основен товарен вагон с 

разстояние между колоосите или централните лагери (база на вагона) 12 m и разстояние 

между челото на буфера и съответната колоос или съответния централен лагер nt = 3 m, 

както и разлика между изнасянията в крива 225 mm за два съседни основни товарни 

вагона. Поради местни обстоятелства е възможно да се изисква по-голяма дължина на 

междинния участък, или специални експлоатационни условия, или по-голяма ширина на 

буфера, за да се предотврати блокиране на буферите на съществуващи возила, които не 

съответстват на така приетите характеристики в [21] ТСОС – Подвижен състав. 
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R1/R2 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 

150 6.79 6.61 6.43 6.25 6.09 5.92 5.76 5.60 5.44 5.28 5.13 

160 6.43 6.20 6.01 5.82 5.63 5.45 5.26 5.07 4.89 4.70 4.51 

170 6.09 5.85 5.63 5.42 5.20 4.98 4.76 4.54 4.31 4.08 3.84 

180 5.76 5.51 5.26 5.01 4.76 4.51 4.25 3.98 3.70 3.40 3.09 

190 5.44 5.16 4.89 4.60 4.31 4.01 3.70 3.36 3.01 2.61 2.15 

200 5.13 4.82 4.51 4.18 3.84 3.48 3.09 2.65 2.15 1.51 0.00 

210 4.82 4.47 4.11 3.73 3.32 2.88 2.37 1.73 0.68 0.00 0.00 

220 4.50 4.11 3.69 3.25 2.75 2.15 1.35 0.00 0.00 0.00 0.00 

230 4.17 3.73 3.24 2.70 2.04 1.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

240 3.83 3.32 2.74 2.04 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

250 3.47 2.87 2.15 1.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

260 3.08 2.36 1.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

270 2.65 1.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

280 2.16 0.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

290 1.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Таблица 4 
Изводи по т. 2 

 Известният на всички коефициент 11.8 от формулата за теоретично 

надвишение е анализиран подробно и е определен на 11.818 за релси 49E1 и 11.857 за 

релси 60E1 в т.2.1 и допълнен в т.2.6 чрез сравнение на различни нормативи, като е 

дадено примерно сравнение между коефициента в българските и чешките нормативни 

документи.  

Авторът предлага в българските условия той да се определи в зависимост от 

натоварването, категорията на жп линията и видовете влакове, които преминават с 

техните реални скорости на движение. 

 Направеният анализ на преходните криви ни води до извода, че е навременно 

и целесъобразно въвеждането на преходна крива с по-плавна промяна на кривината в т. 

НПК и т. КПК.  

 Изследването на виртуалният преход  (т.2.5), въведен като стандарт от БДС EN 

13803 и у нас, дава друг поглед върху коловозните съединения и взаимодействието им с 

подвижния състав вагони и локомотиви с две талиги. Виртуалният преход се свързва и с 

динамиката на движението: рязка промяна на кривината и недостига или излишък на 

надвишение. Необходимо е да се дадат нормативни изисквания, съобразени с нашите 

условия, относно използването на този европейски стандарт. 

 Проблемът с въвеждането и нашите нормативни документи на недостига и 

излишъка на надвишение, като основа за определяне на проблемите с надвишението в 

хоризонтални криви е актуален и злободневен от десетилетия. В дисертацията той е 

разгледан с останалите динамични характеристики,  определящи се от  големината на 

ускоренията; промени дължащи се на : рязка промяна в кривата ( преходни криви); рязка 

промяна в скоростта на изкачване на колелото по рампата на надвишението; наличие на 

прав междинен елемент при сложни криви.  
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3. ИЗМЕРВАНЕ НА СТОЙНОСТИТЕ НА СТРАНИЧНИТЕ И ВЕРТИКАЛНИТЕ 
УСКОРЕНИЯ С РЕАЛЕН ПЪТНИЧЕСКИ ВАГОН ОБОРУДВАН С АКСЕЛЕРОМЕТЪР. 
При определянето на теоретичните ускорения на различните параметри на пътя се 

изхожда от опростени/идеалистични модели, при които определянето става на базата на 

избраните за дадения участък или елемент стойности. Тези стойности се приемат 

константни за целия елемент или участък и на базата на тях се изчисляват и проверяват 

съответствията с нормативните изисквания. Това е опростен модел на проверка и е 

напълно достатъчен при изготвянето на проекти. Отчитането на допълнителните 

въздействия става, като ограничителни условия в нормативните изисквания третиращи 

мерките при появяването му. Такива допълнителни въздействия са: различни 

неточности при изграждането на железния път, деформации в него вследствие на 

експлоатацията, различни дефекти, които са се появили, както и такива предизвикани в 

самите вагони от лъкатушене и деформации. Отчитането им става чрез ограничаване 

изискванията за различните деформации по железния път, както на положението така и 

на елементите му, дадени в различни нормативни документи [1], [2] и [18] и представящи 

максималните стойности, допустими за експлоатация. Също така изисквания са дадени и 

за вагоните, като е описано допустимото им отклонение от стандартните стойности [3]. 

Измерванията са направени с цел да се определят реалните стойности на изследваните 

параметри, отчитайки тези допълнителни влияния. 

3.1. Участък, в който са събирани данните и са направени измерванията 

Измерванията е прието да бъдат извършени в участъка между гарите Курило и 

Реброво по път две. Изборът на този участък е продиктуван най-вече, поради това че той 

е ремонтиран наскоро и към този момент параметрите на трасето са в нормални 

експлоатационни граници, няма намаления на скоростта и в междугарието има места, 

представляващи интерес. Трасето е част от 2-ра главна жп линия София – Мездра – Варна. 

Участъкът е двупътен и електрифициран, намира се в отсечката София – Мездра, която е 

с категория „железопътна магистрала”.  

Основно движението (преобладаващата посока на движение) в този участък по път 

две се извършва в посока от Реброво към Курило.  

3.1.1. Характеристика на междугарието 

Междугарието се характеризира с наличието на четири тунела, четири моста без 

баластова призма, пътен прелез , три спирки, от които две са в криви с надвишение 

описани по-подробно по-надолу в текста. В нивелетно отношение по съществуващата жп 

линия има елементи с къса дължина под 200m, вертикални криви разположени в 

гърловините и в стрелки.  

3.1.2. Данни за хоризонталната геометрия, надвишението и максимално 

допустимата скорост по участъци 

В дисертацията са представени подробни данни за хоризонталните криви в 

участъка. 

При определяне на надвишенията са спазвани изискванията на [1]. 
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Надвишенията са определени за максималната допустима скорост на съответната 

хоризонтална крива, така че да не се надвишава максимално непогасено странично 

ускорение Acf = 0.65 m/s2. 

3.2. Методика за измерване и събиране на данните 

3.2.1. Апаратура за събиране на данните 

За извършване на измерванията е използвана апаратура за определяне на 

местоположението в реално време и за измерване на необходимите показатели. 

Апаратурата е поставяна стабилно във вагона, така че да не се премества по време на 

движението и съответно да даде подвеждащи измервания.  

Използваната апаратура за събиране на данните са: GPS приемници; Акселерометри; 

Гравометри и Жироскопи. 

3.2.2. Влакове използвани за събирането на данните 

В участъка движението на влаковете е смесено и по една и съща жп линия се движат 

и товарни, пътнически и бързи влакове. Движението е обезличено и влаковете може да 

се движат двупосочно и по двата пътя. Въпреки това преобладаващата посока на 

движение особено на пътническите влакове е от София към Своге по път едно и в посока 

от Своге към София по път две. 

Определянето на данните, на базата, на които трябва да се направят анализите е 

направено при използването на еднотипни возила движещи се при еднакви 

предпоставки. Те са групирани в няколко групи: 

- Товарни транзитни влакове, които не спират на нито една от разглежданите гари.  

- Товарни влакове спиращи на някои от разглежданите гари.  

- Измервания с пътеизмерителен вагон.  

- Пътнически бързи влакове минаващи транзитно през спирките и гарите в участъка.  

- Пътнически влакове, които спират на всички гари и спирки в разглеждания участък. 

Следвайки основната идея на дисертацията и възможностите да бъдат направени 

измерванията се прие, да се работи с група от пътнически влакове. Групата, с която да 

бъдат правени измерванията за задачата е приета при следните предпоставки : 

Измерванията се правят с влакове, постигащи максималните скорости на движение в 

междугарията. Измерванията се правят винаги на влаковете движещи се в посока от гара 

Реброво към гара Курило по път две. Влакове, които спират на всички гари и спирки в участъка. 

За да има съпоставимост на данните се вземат измервания само на влаковете, които спират на 

едни и същи гари и спирки. Това са в следния ред гара Реброво, спирка Луково, спирка Владо 

Тричков, спирка Ромча, гара Курило. За да се намалят допълнителните вибрации и ускорения 

над талигите, се избягват измерванията над тях и се търси възможност за определяне на 

параметрите в средата на вагона.  

За измерванията са използвани еднотипни пътнически вагони от влаковете на БДЖ 

подобни на показания на долната снимка. 

 
Фигура 46 - Примерен вагон за извършване на измерванията  
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3.3. Методика за обработване на данните 

Събраните данни са обработени посредством методи в зависимост от съответния 

вид данни както следва:  

▪ Данни за определяне на местоположението на измерванията са определени с  

навигационни системи GPS, A-GPS, GLONASS. Данните са 

определени в координатна система ETRS89.0 с елипсоид 

GRS80. За представяне на данните в проекция са 

използвани трансформация към UTM координати. 

Трансформирането на координати от една 

координатна система в друга да се извършва с „ВGSTrans“ 

официалният софтуер на АГКК за трансформиране и 

приемане на материали в Българска геодезическа система 

БГС 2005, или Координатна система 1970. 

Освен километража на всяка заснета точка за нея са определени и кривината на жп 

линията 1/R и надвишението H.  

 

▪ Данни за страничните ускорения 

 
 

Определянето им е извършено в 
m/s2. Измерванията за тях са през 
интервали 2м÷5м до 10м÷15м. 
Страничните ускорения (±X) са показани 

на долната схема в зелено а вертикалните в 

синьо(±Z). 

 
Фигура 47 – Схема на действие на 

напречните и вертикалните 

ускорения 

 

▪ Данни за вертикалните ускорения 

Определянето им е извършено в m/s2 или в g, като са трансформирани към  

m/s2. Получените данни по аналогичен на гореописания метод за обработка се 

обвързват с останалите параметри.  

Вертикалните ускорения показват и дават представа за стойностите на 

ускоренията при преминаване през вертикални криви, както и влиянието на 

амортисьорите на вагоните.  

▪ Данни за надлъжните ускорения 
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Определянето им е извършено в m/s2 или в g, като са трансформирани 

към  m/s2. Получените данни по описаната обработка се обвързват с 

останалите параметри. 

Надлъжните ускорения показват и дават представа за стойностите на 

ускоренията при потегляне и спиране на влаковете.  

 
Фигура 48 – Схема на действие на напречните и надлъжните ускорения 

 

▪ Данни за наклона на вагона в напречна посока 

Определен е в градуси, гради или проценти и е преизчислен за m/s2 за да се 

получи еднотипност на използваните дименсии. 

 
Изчисляването и 

представянето на наклона в m/s2 
става по следната формула : 

Aнаклон =
H

153
 , m/s2, (46) 

 

Данните за наклона на вагона 
се обработват аналогично на тези за 
страничните и надлъжните 
ускорения.  

 

Фигура 49 – Напречния наклон на вагона в 
% и надвишение 

▪ Данни за наклона на вагона в надлъжна посока 

Определен е в градуси или гради и е преизчислен за m/s2. Тези данни не са 

обработвани по-натам, поради това че наклона на вагона в надлъжна посока не е 

необходим за анализите. Също така наклона в надлъжна посока може да бъде 

определен за всяка точка с голяма точност от екзекутивния надлъжен профил, 

получен на базата на прецизни геодезически измервания.  
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3.4. Методика за определяне на резултатите. 

Резултат на измерванията са множество данни броят, на които е над 20000 за един 

параметър от едно измерване и невъзможен за направата на изчисления и анализиране. 

Поради това е необходимо данните да се “осреднят” на хомогенни участъци за постигане 

на по-точни резултати. 

Първоначалната обработка се извършва по описаното в “Методика за обработване 

на данните”, за да се обвържат отделните измервания помежду си и с трасето.  

След това данните са обработени и са елиминирани скоковете и случайните 

стойности, които са се появили от действието на трети сили различни от тези, които ни 

интересуват (показано на долната фигура, оградени с червени кръгчета). За да се 

определят резултатите са използвани стандартни методи от теорията на вероятностите 

и статистиката, като отсяването е направено с разпределението на Гаус.  

 
Фигура 50 – Графика показваща случайните скокове 

 

В теория на вероятностите и статистиката нормалното разпределение или 

разпределението на Гаус e непрекъснато разпределение на вероятност, което за 

търсената от нас цел ще даде добър опис на измерванията, групиращи се около средна 

стойност. Графиката на функцията на плътност на вероятността е с формата на камбана, 

с максимум в средната стойност, и е известна, като функция на Гаус. Нормалното 

разпределение е често използвано за опис, поне приблизително, на всяка променлива, 

която клони към групиране около средна стойност. Основни понятия и обяснение за 

нормално разпределение има в редица учебници и справочници за статистическа 

обработка на данни, като сравнително опростено са дадени функциите в [17]. 

 
Фигура 51 – Гаусова крива на нормалното разпределение 
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Най-простият вид нормално разпределение е известен, като стандартно нормално 

разпределение, описано чрез функцията на плътност на вероятността: 

∅(𝒙) =
𝟏

√𝟐.𝝅
 ∙ 𝒆−

𝟏

𝟐
∙𝒙𝟐

 , (47) 

Константата в този израз ни осигурява, че цялата площ под кривата ϕ(x) е равна на 

единица, а 1⁄2 в експонента прави “широчината” на кривата (мерена като половина на 

разстоянието между точките на прегъване на кривата) също еднакви на единица. В 

статистиката е традиционно тази функция да се отбелязва с Гръцката буква ϕ (фи), 

докато функциите на плътността за всички други разпределения са обикновено 

отбелязвани с буквите ƒ или p дадени в [17]. 

Стандартното отклонение се изчислява като корен квадратен от средната стойност 

на квадратите на отклоненията около средното аритметично и се бележи обикновено с 

гръцката буква .  

С други думи определя се средно аритметичната стойност от измерванията за 

дадена точка. 

�̅� =
∑ 𝐗𝐢

𝐍
𝐢=𝟏

𝐍
, (48) 

Взема се разликата от средната стойност за всяко измерване и се повдига на квадрат 

(дисперсия). Стандартното отклонение се определя както следва: 

𝛔 =
∑ (𝐗𝐢−�̅�)𝟐𝐍

𝐢=𝟏

𝐍∙(𝐍−𝟏)
, (49) 

 
Фигура 52 – Примерна графика от измерванията на целия участък 

На представената графика със синьо са показани всички направени отчети а с 

червено са показани средно аритметичните стойности на тези, които са в избрания 

обхват на стандартно отклонение от средната стойност. 

Трасето е дискретизирано на участъци с дължини 5м -10m, като всеки такъв участък 

е приет за точка, в която са определени параметрите на измерваните величини. 

За параметрите са определени стандартните отклонения и от наличните данни от 

дадено измерване са игнорирани данните надхвърлящи половин стандартно отклонение 

и за останалите вътре данни е определена средноаритметична стойност. 

 
Фигура 53 – Фигура, показваща диапазона за обхват на използваните данни 
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За да се направи една осреднена графика от всички измервания, първо са 

премахнати участъците от измерванията, при които влака се е движил по нестандартен 

начин. За останалите участъци, където при всички измервания влака се е движил по 

близки условия са определени средни стойности по дискредитираните участъци и е 

получена една усреднена графика от измерванията. 

 

3.5. Анализ на резултатите. 

Първо се анализират получените диаграми и след това са избрани конкретни места 

за по-подробно разглеждане. 

 

 Скоростни диаграми 

Разглеждането на скоростните диаграми ни дава представа за реалната скорост на 

движение на дадена група влаковете през участъка.  

Показаната на Фигура 54 диаграма на скоростта (с жълт цвят) ни представя 

участъците, в които влакът се е движил с ускорително и забавително движение, след като 

тръгва или при спиране в гара или спирка.  

Местата на спиране са показани с :      

От графиката може да се измери че в разстояние 200м÷300м преди спирането влакът 

намалява скоростта и съответно преминава през хоризонталните криви с по-ниска от 

проектната скорост. 

Съответно при потегляне ускорението до достигане на максималната скорост 

продължава в рамките на 300м÷450м, в който участък скоростите също са по-ниски от 

проектните. 

В някой участъци се наблюдава надвишаване на проектната скорост с 3÷4%, тези 

участъци са с дължини 200м÷500м. Означени са на Фигура 54 с червени стрелки :  

Да разгледаме какво се случва в крива № 24 параметрите, на която са дадени на 

Фигура 55. 

№ 
Начален 

километър 

Краен 

километър 
L1 R L2 H Vмах 

 m m m m m mm km/h 

23 23+146.11 23+478.12 80 295 78 130 70 

24 23+498.42 23+636.32 52 550 45 75 75 

25 23+780.53 23+943.56 45 600 45 75 75 

 

Скоростта на движение за този участък е 70 km/h. Допустимата скорост в 

участъка на кривата при непогасено странично ускорение  0,65 m/s2 е 76 km/h. 

По скоростната диаграма за съответното измерване е отчетено движение на влака 

със скорост 75 km/h и съответно за нея е отчетено Acf = 0,61 m/s2.  
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В  Таблица 5 са посочени изчислените проектни стойности при скорост 70 km/h а в 

Таблица 6 е дадено теоретично изчисление при тази скорост и се вижда, че получените 

резултати напълно съвпадат с измерените. 

 

Таблица 5 

Таблица 6 
 

 

R Vmax Acf H 

m km/h m/s2 mm 

295 70 0.43 130 

R Vmax Acf H 

m km/h m/s2 mm 

295 75 0.61 130 
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Фигура 54 – Диаграма на скоростта 

 
Фигура 55 – Участък при спирка 
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 Вертикални ускорения на конкретни места от трасето 

След анализиране на графиките на вертикалните ускорения се установиха 

характеристиките на измерването. Като цяло най-голямо влияние оказват вертикалните и 

хоризонталните лъкатушни движения на вагона, които са по цялата дължина на трасето.  

Средните стойности на тези ускорения са от порядъка на 0,4÷0,8 m/s2. Тези стойности са 

нормални и не предизвикват дискомфорт на пътниците, поради това че човешкия организъм 

е устроен да поема многократно по големи вертикални натоварвания.  

След направените измервания и разглеждането на получените графики се установиха 

няколко места, на които имаше вертикални колебания в по-голям диапазон. В резултат на 

това се направи допълнителен оглед на трасето и измервания на нивелетата на железния 

път в тези места за установяване на причините.  

Разглежданите места са следните: 

- Преминаването през метален мост на км 18+997 и навлизането в тунел 1 показано на 

долната графика.  

 
Фигура 56 – Горно строене при метален мост 

Видно е появяването на силни вертикални колебания на вагона достигащи до 0.85 

m/s2, и превишаващи очакваните и теоретичните колебания, които биха се появили на това 

място от геометрията на железния път (Фигура 57).  Хоризонтално трасето е в права и няма 

наличие на преходни криви и рампи на надвишението..  

Преди навлизането в тунела има промяна на наклона на нивелетата с големина на 

чупката Δi=1.6‰. Тази чупка е изключително малка и не може да предизвика такива 

колебания. Наличието на промяна в геометрията на нивелетата във вертикално отношение 

води до получаване на допълнителни вертикални сили. Отчитайки наличието на метален 

мост без баластова призма, при който траверсите лягат директно върху металните греди ние 

трябва да отбележим, че коравината на горното строене в този участък е различна от тази 

преди и след моста и това създава участъци със сравнително рязка промяна на 

еластичността на долното строене.  

Това разбира се неминуемо води и до вертикални колебания, които се появяват във 

возилата при преминаването един след друг през различните участъци. Съвкупността от 

тези причини обяснява графиката в този участък, дадена по долу на фигурата. 

С “А” са означени местата от диаграмите, в които се получават вертикалните 

ускорения в моста и при навлизането в тунела. 

С “Б” са означени вертикалните ускорения получени след преминаване на 

вертикалната крива в тунела. 
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Фигура 57 - Диаграми на вертикалните ускорения 

А 
Б 
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Фигура 58 - Диаграми на вертикалните ускорения при ВК 

 

В 
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Разглеждайки, получените диаграми се вижда че трептенията се появяват с навлизане 

върху моста и след влизането в тунела затихват основно на около 80м÷100м след 

препятствията. Пълното успокояване на вагоните се получава след още 50м÷60м. 

Продължавайки през тунела на км: 18+847 влакът преминава през изпъкнала вертикална 

крива №22 с малка величина на чупката Δi=3.6‰.  

Въпреки малката величина на чупката се наблюдават трептения със стойности средно 

около 0.25m/s2 . Тяхното затихване също става на около 80м÷100м след кривата. 

- Преминаване през вертикални криви 

На следващата Фигура 58 - Диаграми на вертикалните ускорения при ВК са 

разгледани преминаването през две последователни вертикални криви №7 и №8 с различни 

величини на чупката. На фигурата с “В” са означени ускорения, получени след 

преминаването през последователните вертикални криви. Посоката на движение на влака е 

от дясно наляво и поради това вертикалните колебания се наблюдават от лявата страна на 

кривата след преминаването ѝ.  

Стойностите на вертикалните ускорения при двете криви са от порядъка 0.20m/s2 

до 0.45m/s2.  Това че са в един и същ порядък независимо от различното Δi,  се обяснява 

с факта, че кривата с по-голяма чупка няма промяна в знака на наклона, тоест и първия и 

втория наклон са изкачване, докато при кривата с малка чупка имаме вдлъбната 

вертикална крива (яма), при която наклона се променя от слизане към изкачване.   

Затихването на вертикалните трептения  извън кривите в този участък е затруднено и 

поради наличието от двете им страни на рампи на надвишения. 

 

 Участък, в който влака преминава със скорост по-висока от допустимата 

За съответните участъци са изведени максимално допустимите скорости на 

движение, като са показани ускоренията превишаващи проектните. 

Тези ускорения превишават предвидените проектни но не надвишават 

максимално допустимите от нормативните изисквания. 

 

 Участъци с установени ускорения по-високи/различни от проектните 

Разглеждането на резултатите показва наличието на места, на които има 

превишаване на проектните стойности на страничните ускорения. Също така на 

други места се наблюдават различни стойности от очакваните. 

Долната фигура показва получените от измерванията средни стойности и 

теоретичните. Третата диаграма е с наслагани горните две стойности.  

Избрани са две места показани в по едър мащаб, на които се виждат разликите . 

Тези по-високи ускорения може да се дължат на множество фактори, като  

допълнителни въздействия са различни неточности при изграждането на железния 

път, деформации в него вследствие на експлоатацията, различни дефекти, които са се 

появили, както и такива предизвикани в самите вагони от лъкатушене и деформации. 
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Фигура 59 - Диаграми на ускорения 
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 Участъци около спирки 

Особен интерес представляват участъците около спирките и гарите. На тези места се 

получава голяма разлика в скоростите на преминаване на влаковете. Товарните и бързите 

пътнически влакове преминават без да спират със скорости близки до проектната, а по-

бавните пътническите влакове спират на тези места, като това променя характеристиките 

на техните хоризонтални – странични и надлъжни сили спрямо другите влакове.  

Особен интерес представляват спирките, намиращи се в хоризонтална или преходна 

крива с надвишение. Избрани са за разглеждане спирките Ромча, Вл. Тричков, Луково и г. 

Реброво. При тях се виждат силите действащи на влака при преминаване с максимална 

скорост показани на долната фигура. 

 
Фигура 60 - Диаграми на теоретични хоризонтални ускорения при спирки 

 

При влакове, които спират се наблюдава графика на страничните сили, която силно се 

изменя и дори променя посоката си в конкретното мястото. Промяната се дължи на промяна 

на скоростта, която в тази точка се намалява до нула и предизвиква намаляване на 

страничното ускорения, като то намалява и обръща знака си от центробежно към 

центростремително в близост до мястото на спиране. Такава промяна на посоката на 

ускорението е показана на долната фигура. 

 

 
Фигура 61 - Диаграми на измерени хоризонтални ускорения при спирки 

 

Разглежда се, всяка една от спирките поотделно поради тяхната специфика.  

Най-отгоре на фигурите за всяка спирка е даден надлъжния профил в участъка на 

перона, на който се вижда хоризонталната геометрия на пътя. 

Втората фигура е с показани теоретични непогасени странични ускорения при 

транзитно преминаващ влак в червено и измерени от спиращия в гарата влак, показани в 

зелено. 

Третата диаграма визуализира разликата между теоретичното и измереното и е в син 

цвят. Тази диаграма нагледно представя неточността/грешката или разминаването между 

страничните ускорения на транзитно преминаващи влакове и на такива, които спират на 

перона.  
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- спирка Ромча 

Спирката започва в края на преходна крива, като застъпва 15м от нея, продължава 

през къс прав участък с дължина 26м и продължава през цялата следваща преходна крива с 

дължина 98м. В първата надвишението, което е в рамките на перона е 37mm, което при 

спрял влак дава странично непогасено ускорение от -0,24m/s2. Втората преходна крива е с 

надвишение от 100mm в края и страничното ускорение при нея от спрял влак е -0,65m/s2. 

Максималните разлики достигат от 0,80÷1,15 m/s2,които стойности са големи и следва да се 

отчитат. 

 
Фигура 62 - Диаграми на теоретични и измерени хориз. уск. при спирка 
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- с. Владо Тричков 

Спирката започва в крива, като застъпва 23м от нея, следва преходна крива дълга 28м 

и продължава през прав участък. В първата надвишението, което е в рамките на перона е 

50mm, което при спрял влак дава странично непогасено ускорение от -0,33m/s2.  

 

 
Фигура 63 - Диаграми на теоретични и измерени хор. уск. при спирка 

 

Тука отклоненията са незначителни от порядъка на 0,15 m/s2. Вижда се явно влиянието 

на ниската скорост и на съседната крива (в ляво), където на практика със зелено е показана 

странично ускорение близко до нулата. В този случай спиращите влакове имат много ниско 

негативно влияние върху железния път.  
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- с. Луково  

Спирката от едната си страна е в крива с надвишение 100m, като застъпва 56 от нея, 

следва преходна крива дълга 78м и продължава през прав участък 30м. В първата, където 

надвишението е 100mm, при спрял влак има странично непогасено ускорение от -0,65m/s2. 

От синята диаграма се вижда влиянието на спиращия влак в преходната крива пред перона 

със стойности 0,65m/s2. Наблюдава се и едно много голямо влияние и в следващата крива 

(наляво), при която се получават разлики до 1 m/s2 при надвишение 150mm и преминаване 

на влака със значително по ниска от проектната скорост при ускорение от спирката. 

 
Фигура 64 - Диаграми на теоретични и измерени хор. уск. при спирка 
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- г. Реброво 

Перонът е в права, като непосредствено след него започва хоризонтална крива. При 

спрял влак ускоренията са нулеви и не влияят на железния път. При потегляне влакът 

ускорява и преминава през първите две криви с по-ниска от проектната скорост. При 

първата крива с надвишение 90mm се наблюдава 0,45m/s2 центростремително ускорение. 

 
Фигура 65 - Диаграми на теоретични и измерени хор. уск.  при спирка 

 

При следващата крива, където влака е увеличил скоростта си, то намалява като 

разлика от проектното до 0,09m/s2 , и като стойност 0,07m/s2 центробежно в каквато 

посока е и проектното от червената диаграма. 
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Анализирайки графиката се установява, че натоварването на железния път в 

тези участъци отговарят на други предпоставки различни за различните видове 

влакове. В целия участък на перона влаковете, които спират предизвикват 

центростремителни сили, които са различни от използваните за изчисленията. Като 

цяло влиянието на тези сили не е меродавно, поради това че те се получават от 

спиращите пътнически влакове, които като цяло са с по-нисък тонаж. Въпреки това 

правилното оразмеряване на тези участъци от гледна точка на геометрия трябва да 

обхване всички влияещи параметри. Това са най-малко тонажите и натоварването 

идващо от спиращите пътнически влакове, преминаващите транзитно пътнически 

влакове и преминаващите транзитно товарни влакове. Също така трябва да се отчете 

и скоростта на всяка една от тези групи влакове,  като се прави на базата на диаграма 

на скоростта за двете направления на движение и се отчете процентно 

преобладаващата посока на движение на влаковете с техните скорости в участъка. 

Описание на методиката за такова разглеждане е направено в точка 2.6. 

 

 Хоризонтална крива  

Разглеждаме измерванията на две последователни хоризонтални криви – №5 

лява и №6 дясна, намиращи се в участъка от км 14+340 до 15+400. Кривите са избрани 

в участък, през който всички влаковете са движат с максимална скорост, няма спирки,   

наклоните са малки за да няма допълнителни съпротивления.  

На Фигура 66 са дадени отрязък от надлъжния профил. Под него е показана 

диаграма на измерените страничните ускорения в зелено и такава на теоретичните в 

червено. Под тях в синьо е представена разликата между двете в графичен вид. От нея 

се вижда, че максималните разлики в първата крива са от порядъка на 0.13m/s2 а за 

втората 0.10 m/s2. И в двете криви измерените стойности са по-големи от 

теоретичните.  
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Фигура 66 

Разликата в стойностите на страничните ускорения спрямо изчислените може 

да се дължи на различни фактори. От една страна във вагона действат допълнителни 

лъкатушни сили, които допринасят за увеличаване на страничните ускорения. 

Поради това, че тези лъкатушни сили действат в двете посоки е по-малко вероятно те 

да са причина за увеличените стойности. Друга вероятна причина е направата на по-

малко надвишение от проектното. Надвишение с 10-15mm по-ниско би дало 

резултати равни на измерените. 

3.6. Определяне на теоретичните стойности на разглежданите 

параметри. 

Теоретичните стойности на параметрите са определени на базата на проектното 

положение на железния път и екзекутивната документация за участъка. Това 

проектно положение е разработено в работни проекти, прието на ТЕС през 2016г, 

построено през 2017г.  

След изграждането на жп линията в съответствие с разработените проекти се 

извърши заснемане и изготвяне на екзекутивна документация. При изготвянето и се 

определиха изпълнените параметри на железния път, като радиуси на кривите, 

дължини на преходните криви, надвишения, габарити на стълбове, водостоци, 

подпорни стени , тунели, мостове, перони и други данни. 

След направата на тези измервания и анализиране на данните на места се 

установиха неголеми несъответствия с проектите. Това означава, че на тези места 

някой от параметрите са различни и биха дали подвеждащи резултати. Затова е 

необходимо те да бъдат реално определени и да се извършват дейности с това, което 
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е изградено, независимо дали то съответства с проекта или не. Анализирането на 

данните и резултатите се извършва в съответствие с такова реално определяне на 

изпълненото а не с проектното положение, за да може да се получат достоверни 

резултати. 

3.7. Сравнение и анализиране на теоретичните и измерените стойности. 

Сравнение и анализиране на резултатите е направено в съответните точки при 

разглеждането на избраните участъци. 

Изводи: 

 Проведен е експеримент на реален ЖП участък Курило-Реброво с 

използване на акселерометри, GPS приемници, използващи и осредняващи 

измерванията с навигационна система (GPS, AGPS), (GLONASS), и (GALILEO); като 

авторът е разработил собствена методика за обработка на резултатите на база 

Гаусова обработка за отсяване на резултатите, и намиране на осреднените за дадено 

място.  

 Сравнени са резултати от експеримента със заложените в проекта и с 

реализираните в строителството. 

 Измерванията, приложената оригинална методика за обработка на 

резултатите и анализите на база проект и изпълнено строителство дават възможност 

за контрол от страна на възложителя за:  

 Изпълнение на проектните цели от заданието; 

 Адекватно заложени параметри и изисквания при разработване на други 

подобни задания за проектиране и строителство; 

 Адекватност решението от гледна точка на динамични параметри, комфорт 

на пътуването и плавност на движението. 
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4. ИЗСЛЕДВАНЕ ГЕОМЕТРИЧНИТЕ ПАРАМЕТРИ ПРИ ПРЕСИЧАНЕТО НА ЕДНО 
НИВО МЕЖДУ ПЪТИЩА И ЖП ЛИНИИ ПРИ ПОДНОВЯВАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИТЕ 
ПЪТИЩА 
4.1. Проблеми при подновяване на жп прелези 

При извършването на подновяване на железните пътища под формата на 
рехабилитации, реконструкции, аварийни ремонти, ново строителство и др. 
неминуемо се налага пресичането на пътна инфраструктура. Това се извършва с 
пресичане на едно или на две нива.  

Разбира се с изграждането на нови трасета се предвиждат и изграждат 
пресичания на две нива, но в същото време се налага да бъдат поддържани и 
прелезите по останалата жп мрежа изискващи вече постигането на по-високи 
критерии за безопасност.  

4.2. Анализ на проблемите при пресичане на едно ниво 

За реконструкцията е необходимо: 
 Да се смени съществуващата, амортизирана настилка на прелеза с нова гумена; 
 Да се смени горното строене на път две с нов баласт, траверси СТ6, релси тип 60; 
 Да се реконструира железния път по ос и ниво за възстановяване на проектната 
скорост. 
 След разработването на проектите се стигна до следните затруднения за 
изграждането: 
 Поради подмяната на горното строене от дървени траверси с релси СТ4 с релси S49 
на стоманобетонни траверси СТ6 с релси UIC60 се получава повдигане на нивелетата 
с 7-8см. 
 Промяната на нивото на железния път налага и промяна на нивото на пътните 
подходи на прелеза. 

Сваляне на нивото на железния път в конкретния случай е невъзможен поради 
наличието на стоманобетонни мостове преди прелеза в непосредствена близост. 
Допълнително усложнение е и факта, че прелезът се намира в хоризонтална крива с 
малък радиус 298m, и надвишение 150mm.  

Основните проблеми, които се явяват при подновяването на жп прелезите са 
следните: 

- Необходимост от корекция на железния път по ос и ниво; 
- Необходимост от промяна на пътните подходи към прелеза по ос и ниво с 

оглед: подобряване на видимостта, естествено ограничаване на скоростта с криви и 
организационни мерки; 

- Необходимост от промяна на съседни коловози, които не са в обхвата на 
даденото подновяването, но са необходими за да се подобри самото пресичане; 

- Влошаване на параметрите на железния път за реализиране на прелеза, което 
ще увеличи експлоатационните разходи; 

- Въвеждане на автоматизирано управление и подобряване на сигнализацията, 
включително и необходимост от видеоконтол. 

 
4.3. Примери за проблемни прелези 

Представяне на конкретни примери за прелези в Нови Искър и Ромча с описание 
на: 

- Необходимите промени по горното строене и геометрията на железния път; 
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Фигура 67 

 
- Произтичащите от това корекции на съпътстващата инфраструктура; 
- Ограниченията от намиращите се в близост твърди точки – мостове, перони, 

контактна мрежа, други коловози и т. н. 
При двупътна жп линия прелезът е в пълна зависимост от нивата на двата пътя 

за да се осигури плавно и безпроблемно преминаване на автомобилите през него. В 
случите, когато геометричните параметри не са подбрани правилно се получава 
нарушаване на настилката от задиращи автомобили и возила с дълги бази, и се 
увеличава риска от инциденти причинени от повредили се или заседнали возила. 

Проектното решение при двупътна жп линия и прелез би трябвало да е 
комплексно, като обхваща двата железни пътя и асфалтовия път преминаващ през 
тях. 

Решение за преминаване с промяна на нивелетите на двата железни пътя и 
подходите е най-добрия вариант.  

 
Фигура 68 

Решение с намаляване на надвишението на железния път. Това решение дава 
компромисно добра геометрия за преминаването на пътните возила но увеличава 
експлоатационните разходи за железния път и намалява комфорта на пътниците по 
него. 

 
Фигура 69 

 

4.4. Варианти за решаване на проблемите 

Стъпките при търсене на правилно проектантско решение са: 
 Анализ на ситуацията; 
 Намиране на работещи решения; 
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 Оценяване на вредите и ползите от дадено решение и икономическа 
обоснованост; 

Ограничителните условия предопределят пресичането на железния път да става 
при наличието на някакви компромиси. Затова е необходимо да се търсят комплексни 
решения, които да уравновесят ситуацията по отношение на пътните превозни 
средства  и съответно да я подобрят по отношение и на железопътната 
инфраструктура, като във всички случай на първо място стои безопасността на 
пресичането.  

Освен представените решения за увеличаване на безопасността трябва да се 
извършват и допълнителни мерки по пътните подходи към прелезите: 

 Възстановяване или направа на хоризонтална маркировка и вертикална 
сигнализация. 

 Почистване на храсти и дървета намаляващи видимостта на шофьорите. 
 Почистване на храсти и дървета намаляващи видимостта на машинистите. 
 Направа на изкуствени криви/или други мероприятия на пътя за 

принудително намаляване на скоростта и увеличаване на вниманието на 
шофьорите. 

 

5. Изводи  
1. Направения анализ показва редица предимства на различни от използваните 
у нас геометрии на преходни криви, които в определени случаи ще дават 
възможност за увеличаване на комфорта на движение и дълготрайността на 
железния път. Използването на крива Блос (парабола на пета степен) и 
полусинусуидална спирала, се очертава, като реална възможност. 
2. Анализирането на някой ограничения в нашите норми показва тяхната 
прекалена ограниченост, и възможност за допускане на по-високи от дадените 
стойности. Проблемът с излишъкът и недостигът на надвишение само се 
споменава в Наредба 55 [1], а в други европейски нормативи той е описан. 
3. Анализирането показа и липса на някой ограничения в нашите норми, което 
води до проектиране на трасета с неблагоприятни параметри. 

Например наличието на прав участък между две съседни криви се 

разглежда в светлината на БДС EN 13803, като динамика на движението: рязка 

промяна на кривината и недостига или излишъка на надвишение. Той е свързан 

с виртуалния преход при движение в коловозни съединения и взаимодействие с 

подвижния състав при вагони и локомотиви с две талиги. Максималните и 

гранични препоръчителни стойности са дадени в Таблица 1 и Error! Reference 

source not found. на страница Error! Bookmark not defined.. 

4. Установена е липса на информация в нормите у нас за редица параметри, като 
за тях е дадена стойност без да има аргументация и условия при, които важи тя. 
В много от случаите за даден параметър трябва да се използват повече от една 
стойност при различни условия. 

Например разгледания в т. 2.1, коефициент К=11.8 от познатата ни 

формула за определяне на теоретичното ускорение, може да бъде заменен с 

различни стойности според много фактори: 

 В зависимост от вида на горното строене при релси 49E1, коефициента  

К=11.818 а при релси 60E1, К=11.858 (т.2.1). 
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 Различия според максималните скорости на движение, сравнено с 

чешките норми K=7.1 при скорости V≤120 km/h, K=6.5 при скорости 

V=120÷160 km/h и K=5.9 при скорости V≤160÷200 km/h. 

 Различни експлоатационни натоварвания по различните жп линии и 

участъци у нас Фигура 35 – Разпределение на коефициента К по жп линиите 

в България. 

5. Започва да се наблюдава голямо забавяне на изискванията спрямо 

развитието на технологиите.  

Например следене на геометрията на железния път чрез глобалните 

навигационни системи с получаване на поправки в реално време. Използване на 

съвременни геодезически методи за трасиране на криви със сложна геометрия 

и т.н. 

 

6. НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ  
6.1. Претенции за научно-приложни приноси 

1.Извършен е задълбочен литературен обзор и критичен анализ на състояние на 

геометричните параметри на железния път. Разгледани са основните 

теоретични разработки с оглед на приложението им в Европейските 

регламенти, изискванията на техническите спецификации за оперативна 

съвместимост и въведените европейски стандарти. 

2.Събрана е и анализирана информация за геометрията на железния път на 

голям брой реализирани проекти и са формулирани изводи за промяна на 

нормативните документи (Наредба № 55) . 

3. Направен е критичен анализ на използването на европейски стандарт EN 

13803 в условията на българските железници, като са въведени и осъвременени 

излишък и недостиг на надвишението, виртуален преход и рязко появяване на 

недостига или излишъка на надвишение. 

4. Направен е анализ и изследване на формулите за теоретично и нормално 

надвишение, като е предложена методика за определяне на различни стойности 

и коефициенти в зависимост от скоростта, натоварването на ЖП участъци и 

вида на влаковете (т.2.6 на стр.30 и Фигура 35 – Разпределение на коефициента 

К по жп линиите в България на стр.39). 

5. Направения анализ в т.2.3, показва редица предимства на различни от 

използваните у нас геометрии на преходни криви, които в определени случай ще 

дават възможност за увеличаване на комфорта на движение и дълготрайността 

на железния път. Препоръчва се въвеждане на преходни криви с по-плавно 

изменение на кривината: с крива от пета степен (крива на Блос) или 

полусинусуидална спирала. 

6. Организиран е и проведен експеримент с измерване на ускоренията в опитен 

участък г. Курило - г. Реброво. Въз основа на опитните данни, събрани, измерени 

(т. 3.1.2) и обработени (3.3) по собствена методика, са построени акселерограми 

на страничните ускорения. Направен е анализ на конкретни критични участъци 
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и са формулирани препоръки за по-качествено строителство и изпълнение на 

проектите. 

7. Анализирани са критични точки в геометрията при пресичане на едно ниво на 

автомобилни и железни пътища, като са формулирани препоръки за 

реконструкция и рехабилитация на съществуващи участъци, които не са или са 

част от европейските коридори преминаващи през България. Тези твърди точки 

в нивелетата, съчетани с необходимостта от изпълнение на надвишение при 

двупътна линия са истинско предизвикателство за проектанти и строители. 

6.2. Предложения за практическа реализация 

Хоризонталните, вертикалните, преходните криви, перони и прелези за 

участъка Курило-Реброво са проектирани, съгласно действащите у нас норми. 

Измерените ускорения, като цяло попадат в допустимите стойности, но в 

бъдещо проектиране е необходимо да се направят следните подобрения: 

 Надвишението да бъде определено съобразно приложената методика; 

 За железопътни магистрали или рехабилитации да се използват при 

проверена целесъобразност преходни криви с нелинейно изменение  на 

кривата при съответно използване на Наредба 55; 

 Да се въведе проверка за дължината на правия елемент между съседни 

криви при реконструкция на ЖП линии. 

 

6.3. Насоки за бъдещи изследвания  

Да се направят теоретични и експериментални изследвания за внедряването на 

европейските стандарти в областта на  геометрията на железния път в условия 

на български железници, като се потърсят характерни участъци за залагане на 

опитен участък. Те да се проектират построят и изпитат за промените в 

ускоренията и обосновано да се предложат промени в Наредба 55, като се 

добавят и изисквания за ускорения, скорост на появата им, промяна на 

кривината, излишък и недостиг на надвишение.  

Да се направи по-адекватно изчисление на надвишението чрез въвеждане на 

коефициенти за различни групи жп линии, съобразени с повишените скорости, 

експлоатационно натоварване и клас на ЖП участъците, като периодично то да 

се актуализира съобразно описаните методики и формули. 

Да се актуализират изискванията за отделните параметри на геометрията на 

железния път заложени в нормите, като за всяка стойност се опишат причините 

за изискването и при различни условия. Така например: 

 Гранични и препоръчителни стойности за прав участък, между две 

съседни криви с оглед изискването за рязка промяна на кривината. 

 Променени изисквания за минимални разстояния между стрелки, 

участващи в коловозни съединения, стрелкови улици с оглед прилагане 

на теорията за виртуалния преход (EN 13803). 
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 Въвеждане на възможността за прилагане и на преходни криви с по-

плавно изменение на кривината, различни от клотоида. Например крива 

на Блос и полусинусоидална спирала. 
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