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Резюме: Осигуряване на благоприятни геометрични параметри на трасето на жп линии, 

основният от които са големите радиуси на кривите, не са достатъчни за постигане на 
високи скорости. Необходима е стабилна основа на железния път, която да гарантира 
запазване на проектното му положение, при статичното и динамично натоварване, от 
преминаващия подвижен състав с високи скорости. Предлага се ползване на рециклиран 
баласт, с което се реализира значителен икономически, финансов и екологичен ефект. 

Ключови думи: хоризонтални радиуси на криви, железен път, рециклиран баласт, 
предпазни пластове. 

 
 

    Осигуряването на благоприятни 
геометрични параметри на трасето, основният 
от които са големите радиуси, не са 
достатъчни за постигане на високи скорости. 
Необходима е стабилна основа на горното 
строене на железния път, с която да се 
гарантира запазване на проектното му 
разположение при статичното и динамично 
натоварване от преминаващия подвижен 
състав. 
   Дългогодишният опит показва, че когато 
баластът се насипва направо върху 
подравненото земно платно, някои заострени 
баластови зърна се врязват и потъват в него. 
Образуват се „баластови корита”, в които 
прониква и се задържа вода. В резултат се 
нарушават механичните свойства на 
баластовата призма, поддържаща железния 
път по ос и ниво. За ограничаване на тези 
негативни явления, започва полагане на 
пясъчна възглавница под баласта. 
   С увеличаване на скоростите, световният 
опит по оформяне на земното платно се 
обогати значително. Вече освен подбаластен 

слой се полагат и предпазни слоеве, с които се 
оформя горната повърхност на земното легло. 
   Създадена е нормативна база, в която се 
регламентира дебелината на баласта, на 
предпазните слоеве и  качествата, които те 
трябва да притежават. Въпреки, че издадените 
у нас и в други страни нормативи са доста 
подробни се налага да бъдат допълнително 
прецизирани. 
   Принципна основа на нормативите е 
разграничаването на изискванията към 
новостроящите се ж.п. линии и тези, които ще 
бъдат реконструирани. Безспорно когато се 
проектира нова линия, радиусите на кривите и 
дължината на правите участъци трябва да 
бъдат възможно по-голями, с оглед бъдещо 
увеличаване на скоростите. При 
реконструкция е целесъобразно да се запази 
голяма част от съществуващото трасе, с оглед 
да се намали обемът на земните работи и 
размерът на отчуждаваните площи, но при 
спазване на проектната скорост. По 
отношение изискванията към горното и долно 
строене, разграничаване не следва да се 
прави. При всяко реконструктивно 
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мероприятие, независимо как се нарича: 
модернизация, рехабилитация, или ремонт, 
всички елементи на горното и долоно строене, 
трябва да отговарят на изискванията за 
реализация и дългосрочно поддържане на 
проектната скорост. 
   Съществено значение за стабилността на 
железния път имат материалите, от които са 
изградени: баластовата призма, защитните 
слоеве и земното платно. За предпазни слоеве 
се ползува речна баластра от чакъл и пясък. 
   Съвременно техническо решение е 
рециклиране на стария баласт и повторно 
използуване на голяма част от него, в 
призмата, в защитните слоеве и в земното 
платно. Рециклирането на баласт и 
обработени отпадъци от строителни 
материали, има освен икономически и 
значителен ефект за опазване на околната 
среда. Намаляват се площите, необходими за 
депониране на отпадъчни материали и 
замърсяването на райони при ремонти. 
   Рециклиране на баласт е внедрено под 
ръководство на автора на два обекта на 
нашата ж.п. мрежа – в участъците Бутово – 
Павликени и Зимница – Стралджа – 
Церковски. 
   Препоръчваме да се разшири употребата на 
рециклиран баласт при предстоящите 
ремонти, подновяване и рехабилитация на 
железопътни линии, за което има 
благоприятни предпоставки.  

Според съвременната концепция 
баластовата призма се разглежда като 
неразделно свързна с релсо – траверсовата 
скара и земнато платно. Прилагането в някои 
случаи на двуслойна баластова основа и 
предпазни слоеве, налагат цялата конструкция 
между долната повърхност на траверсите и 
земната основа да се изчислява комплексно. 
   На фиг. 1 е  представен надлъжен разрез на 
част от железния път. Напреженията под 
траверсите на практика се разпределят по 
криви линии. При изчисленията е прието с 
достатъчна точност, праволинейно 
разпределение под ъгъл  ε , спямо 
вертикалата. Когато правите от 
противоположните ръбове на две съседни 
траверси, насочени към основите под този 
ъгъл, се съединят, се получава равномерно 
разпределяне на напреженията. На тази 
плоскост, наречена основна площадка, трябва 
да бъде основата на баластовата призма. 
   Поради това, че релсите са свързани с 
траверсите, а разстоянията между колоосите 

на подвижния състав, са повече от два пъти по 
– голями в сравнение с тези между осите на 
траверсите, натисковата сила от едно колело 
се разпределя върху 5 траверси. 
Силите,действаща върху всяка от тях, са 
прпорционални на линията на влияние η , 
показана на фиг.2. 
    Освен напреженията, предизвикани от 
статичните сили на тежестта на подвижния 
състав, при оразмерителните изчисления е 
необходимо да се отчита влиянието на 
динамичните сили. За намаляване на тези 
сили върху баласта, се предприемат 
конструктивни мероприятия в горното 
строене, най-важно от които е влагане на 
еластични елементи между петите на релсите 
и подложките под тях върху траверсите. 
 Скрепителните елементи на релсите са 
също еластични. Новост в железопътното 
строителство е залепване на плоскости от 
еластична материя под траверсите, наричани 
от някои автори „траверсови подметки”.  
 През последните години са правени 
многобройни динамометрични измервания, 
най-вече с последната генерация френски 
високоскоростни влакове TGV. Резултатите 
показват, че вибрациите от подвижния състав 
се увеличават до скорости около V=160km/h, 
a при по-висока дори намаляват. Отчитайки 
резултатите от изследванията и мерките за 
намаляване на вибрациите и поглъщане част 
от динамичните сили, приемаме коефициент 
за динамично натоварване Kd=1,40. При това 
положение и при оразмерително натоварване 

P =22,5 t/ос се получава разчетна сила 

P0 =0,63 P =7,1t 

 

P0 =0,42.1,50=0,63 P . 

 Налягането, предизвикано 
непосредствено под траверсата върху баласта 

е = pb= F
P

T

0  , dN/cm2                                                   (1) 

 FT
   е  площ на стъпката на 

траверсата върху баласта  
 FT =b.e , cm2 

 Долната площ на баласта, който лежи 
върху земната основа е: 

F 0 =(e+2 hb tgε)(b+2 hb tgε),cm2                            (2) 
В горните формули: 
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e- разчетна дължина на стъпката на 
траверсата, cm 
b- средна ширина на стъпката на траверсата, 
cm 
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hb- търсената дебелина на баласта, cm 
ε- ъгъл на разпределяне на напреженията в 
баласта 

Дебелината на баласта трябва да 
бъде такава, че налягането от траверсата 
върху площ FT

 , да се разпредели върху 

площ F 0 , при която налягането от баласта 
да бъде по-малко от допустимото напрежение 
на натиск върху земната основа: p≤σ 0  , 
dN/cm2. Изследванията са направени при 
траверси Ст 6. 
 С помощта на компютърна програма 
са установени зависимости на дебелината на 
баласта hb от налягането в него на съответна 
дълбочина, или върху основната площадка 
при осови товари 20-25t/ос и ε=35˚- 45˚. 
 Зависимостта при осово натоварване 
22,5t/ос, което е прието за разчетно в 
нормативите и ε=45˚ е: 

hb=0,0235+
p
116,0

,cm                             (3) 

 Същата зависимост при ε=40˚ е: 

hb=0,014+
p
15,0

, cm                                        (4) 

Зависимостите са установени при 
коефициент на корелация R2=0,989. 
 Аналогични зависимости са 
установени при целия диапазон на посочените 
по-горе натоварвания и ъгъл ε. 
 На фиг.3 в графичен вид е очертана 
зависимостта hb=f(p) при 2P=22,5t/ос и 
ε=35,40 и 45˚. 
 С помощта на тези зависимости може 
да се прецени какво е налягането в различните 
пластове на баласта и дали стандартизираната 
дебелина hb=33cm(под траверсите)е 
достатъчна. Съвременната тенденция е тази 

дебелина да не се увеличава, а при 
необходимост да се изграждат защитни 
пластове на земното платно. 
 Защитни пластове според 
действуващите нормативи се полагат върху 
земното платно, когато почвата, от която е 
изграден насипът, или в която се оформя 
изкоп, е по-малък от =50Mpa. E 0

 Задачата на изследването е да се 
установи зависимост на дебелината на 
предпазните слоеве от модулите на почвите 

 , от които е изградено земното платно и 
модула на материала, който ще бъде ползван 
за предпазни слоеве . 

E 0

Em

 Разглеждаме случаи с модули на 
почвите E 0 =10-50MPa и модули на 

материала за защитни слоеве =50-80MPa . 
Приемаме максимална дебелина на защитен 
пласт при 

Em

Em =50MPa hz=1m а при 

Em =80MPa hz=0,5m. При E 0 =50MPa не е 
необходим защитен пласт т.е. hz=0. 
 При тези гранични условия и данни от 
досегашни изследвания, с помощта на 
компютърна програма са установени следните 
зависимости: 
 При Em =50MPa , hz=0,05 E 0

2-

5 +150 , cm             (5) E 0

 При  Em =80Мpa , hz=0,03 E 0
2-

3,1 +80 , cm            (6) E 0

 Зависимостите са установени при 
коефициент на корелация R2=0,999. Те са 
представени в графичен вид на фиг.4. 
 Могат да се ползуват в практиката при 
проектиране на земното платно на нови или 
реконструирани линии за високи скорости.  
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ADVANCED TENDENCIES OF RAIL ROAD CONSTRUCTION 
PROVIDING POSSIBILITIES OF HIGH-SPEED TRAIN TRAFFIC 

 
Milcho Georgiev LEPOEV 

 
Milcho Georgiev Lepoev, Assoc. Prof., PhD., UACEG, 1 Hristo Smirnenski Boulevard, Sofia, 

BULGARIA 
 

Abstract: To provide favorable geometric parameters of theroad-bed of railway lines, the main one 
being great curve radiuses, is not enough to achieve high speeds. A stable rail road fundamental is 
necessary to guarantee the design state preservation with static and dynamic loading from the rolling 
stock running at high speeds. It is suggested to use recycled ballast that provides considerable 
economic, financial and ecological effects.  

Key words: horizontal radiuses of curves, rail road, recycled ballast, protecting layers. 
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