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ГМТ - РУСЕ
1. ПРЕДГОВОР
foreword
През последните години у нас бяха
проектирани, изградени и реконструирани
канализационни мрежи на голям брой населени места.
За изграждането на канализационните мрежи
се прилагат различни видове тръби и фасонни
части. От края на миналия и началото на настоящия век все по-широко приложение в нашата практика намират тръбите и фасонните части, за чието
производство като основна суровина се използват
различни пластмасови смоли. При използване на
полиестерни или винилестерни смоли, армирани
със стъклени нишки, се произвеждат стъклопластови тръби (GRP).
По-широко е производството на полиетиленови тръби с висока (���������������������������
HDPE�����������������������
), ниска (�������������
LDPE���������
) и средна плътност (���������������������������������
MDPE�����������������������������
), за които се използват термопластични смоли, основно полиетилен (РЕ).
Такива именно са двустенните гофрирани муфени
тръби (ГМТ), производство на завод „ИНФРАБУЛИМПЕКС” в гр. Русе. Вътрешната тръба е с
гладка вътрешна повърхност, а външната – с профилирана стена.
Двустенните гофрирани муфени тръби (ГМТ)
са предназначени за изграждане на безнапорни канализационни системи за битови, промишлени и
дъждовни води, както и за изграждане на отводнителни системи за повърхностни и подземни води.
Те не са предназначени за безтраншейно изграждане на канализационни и отводнителни системи.
Тръбите и фасонните части за тях се произвеждат от полиетилен чрез екструдиране и в съответствие с изискванията на EN13476. Произвеждат се
с номинален вътрешен диаметър DN/ID 200, 300,
400, 500, 600 и 800, тип на тръбите “В” и клас на
коравина SN4 и SN8.
Фасонните части се изработват от полиетилен
и покриват цялата номенклатура от тръби ГМТ.
За съединяване на двустенните гофрирани муфени тръби се използват полиетиленови муфи,
изработени едновременно при производството на
тръбите. При необходимост от свързване на тръбите ГМТ с други видове тръби се използват индивидуално произвеждани муфи от стъклопласти GRP.
Уплътняването на връзките между отделните
тръби и фасонните части се извършва с еластомерни (EPDM) уплътнители, които отговарят на
изискванията на EN681-1.
Технологията за производството на тръбите и
фасонните части е напълно автоматизирана и компютърно контролирана.
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During the last years in Bulgaria have
been designed, built and rehabilitated sewer
networks of many towns and villages.
For the construction of the sewer networks are
applied different types of pipes and fittings. The pipes
and the fittings, for which production as a main raw
material are used different plastic resins, have been
more widely applied in our practice since the end of
the past and the beginning of the present century. GRP
pipes are produced using polyester or vinylester resins,
reinforced with glass fibers.
Widely-spread is the production of polyethylene
pipes with high (HDPE), low (LDPE) and middle
density (MDPE), for which are used thermoplastic
resins, mainly polyethylene (РЕ). The double wall
corrugated pipes with a coupling (GMT) produced in
the plant „INFRABULIMPEX” in the city of Ruse are
such. The inner pipe is with smooth inner surface and
the outer pipe - with profile wall.
The double wall corrugated pipes with a coupling
(GMT) are designed for building of non-pressure
sewer systems for domestic waste water, industrial
and rain water, as well as for constructing of drainage
systems for surface and underground waters. They are
not designed for trenchless construction of sewerage or
drainage systems.
The pipes and the fittings are produced from
polyethylene through extrusion and in accordance
with the requirements of EN13476. They are produced
with nominal inner diameters DN/ID 200, 300, 400,
500, 600 and 800, type of the pipes “В” and class of
stiffness SN4 and SN8.
The fittings are produced from polyethylene and
cover the whole range of GMT pipes.
For joining of the double wall corrugated pipes are
used polyethylene couplings, produced at the same time
with the production of the pipes. In case of need for
connecting the pipes GMT with other types of pipes
are used separately produced couplings from GRP.
The sealing of the joints between the separate pipes
and the fittings is done with elastomeric (EPDM)
gaskets, which meet the requirements of EN681-1.
The technology for the production of the pipes
and the fittings is fully automated and computer
controlled.
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В сравение с другите видове тръби двустенните гофрирани муфени тръби и фасонни части притежават изключителни предимства, които обуславят тяхното приложение в практиката:
 дълъг експлоатационен срок (над 50 години);
 устойчиви на спукване при ниски температури;
 притежават висока якост на удар;
 имат висока антикорозионна и абразивна
�������������
ус���
тойчивост;
 не променят във времето хидравличните си
характеристики;
 имат малко относително тегло;
 лесно се полагат;
 икономически ефективни;
 изработени са от материали, които са неутрални към околната среда;
 полиетиленът, от който са изработени тръбите, позволява повторна преработка;
 благодарение на двустенната си структура
тръбите притежават необходимата коравина
при много малко относително тегло (kg/m);
 тръбите могат да се режат на обекта с обикновени режещи инструменти и др.
В настоящето ръководство са дадени техническите данни, маркирането, контрола на качеството, транспортирането и съхраняването, както и
полагането и монтажа на произвежданите в завода тръби и фасонни части.
За улесняване на работата на проектантите са
дадени също и някои указания за хидравличното и
статическото оразмеряване на безнапорни тръбопроводи от двустенни гофрирани муфени тръби.
Приложени са съответни оразмерителни таблици,
съставени въз основа на формулата на ПрандлКолбрук, стойности на хидравличната грапавина
k = 0,25 mm; 0,50 mm и 0,75 mm и вискозитет на
водата при температура 10 °С.
Използването на висококачествени суровини, напълно автоматизираната система за производство и компютърно-контролиращата система
осигуряват изключителните качества на произвежданите в завод „ИНФРАБУЛИМПЕКС” - гр.
Русе двустенни гофрирани муфени тръби (ГМТ)
и фасонни части. Всичко това гарантира широко
приложение на тези тръби и фасонни части в нашата практика.
За тръбите ГМТ и фасонните части към тях
производителят издава Удостоверение за качество
и Декларация за съответствие.

доц. д-р инж. Драган Драганов

Compared to the other types of pipes the double
wall corrugated pipes and fittings have exceptional
advantages, which determine their application in the
practice:
 long operational life (over 50 years);
 resistant to cracking at low temperatures;
 they have high impact strength;
 they have high anticorrosive and abrasion
resistance;
 they don’t change their hydraulic characteristics
in the course of time;
 they have low relative weight;
 easy to install;
 economically effective;
 they are produced from materials neutral to the
environment;
 the polyethylene from which are produced the
pipes allows reprocessing;
 due to their double wall structure the pipes
have the necessary stiffness at very low relative
weight (kg/m)
 the pipes can be cut on site with ordinary cutting

tools, etc.

At the present textbook are given the technical data,
the marking, the quality control, the transportation and
storage, as well as the installation and assembly of the
produced in the plant pipes and fittings.
To facilitate the designer’s work are given also
some instructions for hydraulic and static calculations
of non-pressure pipelines from double wall corrugated
pipes with coupling. The corresponding dimensioning
tables, drawn up on the base of Prandtl-Colebrook’s
Formula, values of the hydraulic roughness respectively
k = 0,25 mm; 0,50 mm and 0,75 mm and viscosity of
the water at temperature 10°С, are applied.
The usage of high quality raw materials, the fully
automated system for production and the computer
controlled system provide the exceptional properties
of the manufactured in the plant INFRABULIMPEX
– Ruse double wall corrugated pipes with coupling
(GMT) and fittings. All this guarantees widely
application of these pipes and fittings in our practice.
For the pipes GMT and the fittings to them the
manufacturer issues Quality Certificate and Declaration
of conformity.

Associate professor
Dr. Eng. Dragan Draganov
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2. ВЪВЕДЕНИЕ
INTRODUCTION
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За осигуряване на ежедневните нужди от
вода и отвеждането на отпадъчните води е
нeобходимо изграждането на милиони километри водопроводни и канализацонни системи.
Експлоатационният живот на изградените системи е ограничен, което предизвиква необходимостта
от тяхното непрекъснато обновяване. Необходимо е
изграждането и на нова инфраструктура за реализирането на нови екологични проекти.
Основната причина за ограничения живот на водопроводните и канализационните тръбопроводи е
корозията.
Борбата с корозията е възможна чрез внимателния
избор на материали, устойчиви на корозия, за изработване на тръбите за инфраструктурни проекти.
През втората половина на миналия 20-ти век
мощно се развиха нови технологии, ползващи
пластмасови смоли като суровина за производство
на тръби.
Едното направление е използване на армирани
със стъклени нишки, полиестерни или винилестерни смоли за производство на стъклопластови (GRP)
тръби. Великолепните якостни показатели на GRP
материала позволяват удачната замяна на стоманените високо напорни тръбопроводи с GRP такива.
Второто направление е използване на термопластични смоли, с главен представител полиетилена, който в зависимост от плътността си е: High
density polyethylene (HDPE) - полиетилен с висока плътност, Middle density polyethylene (MDPE)
- полиетилен със средна плътност и Low density
polyethylene (LDPE) - полиетилен с ниска плътност.
С най-добри характеристики са полиетиленовите
тръби с висока плътност (HDPE).
Предимствата на PE тръбите са:
• дълъг експлоатационен срок (над 50 години);
• екологично чисти продукти, произведени по
безотпадъчни технологии;
• устойчиви на спукване при ниски
температури;
• притежават висока якост на удар;
• не корозират;
• не променят във времето хидравличните си
характеристики;
• имат малко относително тегло;
• лесно се полагат;
• икономически ефективни и др.

For ensuring the everyday needs from
water and sewage disposal is necessary to
construct millions of kilometers water supply
and sewerage systems.
The operational life of the built systems is limited
which causes the necessity of their continuously
renovation. It is also necessary the construction of
new infrastructure for realization of new ecological
projects.
The corrosion is the main reason for the limited
life of the water supply and sewer pipelines.
The fight with the corrosion is possible with
the help of careful choice of materials, corrosionproof, for production of the pipes for infrastructure
projects.
During the second half of the last 20th century new
technologies using plastic resins, as raw materials for
production of pipes, were powerfully developed.
One of the directions is using of glass fiber
reinforced polyester or vinylester resins for production
of GRP pipes. The excellent strength parameters of
the GRP material allow the successful replacement of
the steel high pressure pipelines with GRP ones.
The second direction is using thermoplastic
resins, with main representative the polyethylene
which depending on its density is: High density
polyethylene (HDPE), Middle density polyethylene
(MDPE) and Low density polyethylene (LDPE). The
high density polyethylene pipes (HDPE) are with the
best characteristics.
The advantages of the PE pipes are:
• long operational life (over 50 years);
• ecologically clean products, produced through
non-waste technologies;
• resistant to cracking at low temperatures;
• they have high impact strength;
• they don’t corrode;
• they don’t change their hydraulic characteristics
in the course of time;
• they have low relative weight;
• easy to install;
• economically effective, etc.

Възможно е екструдиране на PE гофрирани тръби,
при които се постига исканата коравина на тръбата
при минимално относително тегло kg/m. Тези
тръби са подходящи за изграждане на безнапорни
канализационни системи.

It is possible an extrusion of PE corrugated pipes
for which is reached the required stiffness at minimum
relative weight kg/m. These pipes are suitable for
building of non-pressure sewer systems.
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2.1. ТЕХНОЛОГИЯ И КАЧЕСТВО
TECHNOLOGY AND QUALITY
Двустенните гофрирани муфени
тръби (ГМТ), произведени от полиетилен
(PE) в завода „ИНФРАБУЛИМПЕКС” в
гр. Русе са продукт на една висока технология. Тя
включва един напълно автоматизиран и компютърно контролиран технологичен процес:

The double wall corrugated pipes (GMT),
produced from polyethylene (PE) in the plant
„INFRABULIMPEX” in the city of Ruse are
a product of a high technology. It includes a fully
automated and computer controlled technological
process:

- автоматично зареждане с предварително изсушена суровина, два екструдера, вертикална гофрираща машина за тръба с двойна стена, охлаждащ
резервоар, изтеглящо устройство, режещо устройство, автоматичен подреждач за складиране и компютърна контролна система PLC SIEMENS. Тази
технология, в съчетание с използването на първокачествена PE������������������������������
��������������������������������
суровина с внимателно контролирани и гарантирани от производителя физични
свойства, създадена да отговаря на специфичното
крайно приложение, позволява да се произведе
един изключително качествен продукт, при която
са изключени субективни грешки.

- automatically loading with dried in advance raw
material, two extruders, a vertical corrugated machine
for double wall pipes, a cooling tank, a haul-off unit,
a cutting unit, an automatic stacker for storage and
a computer control system PLC SIEMENS. This
technology, in combination of the usage of PE raw
material – first quality with carefully controlled
and guaranteed by the producer physical properties,
created to meet the specific final application,
allows to be produced an exceptionally qualitative
product. Using this technology, subjective faults are
excluded.

Bulgaria deserves the best of the world practice
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2.2. ХАРАКТЕРИСТИКА НА СИСТЕМАТА
CHARACTERIZATION OF THE SYSTEM
Тръбите отговарят на изискванията на
EN13476-3 от PE, с номинални вътрешни
диаметри DN/ID 200, 300, 400, 500, 600 и
800, тип на тръбите “В”.
Тръбите се произвеждат чрез екструдиране и се
състоят от цилиндрична вътрешна тръба с гладка вътрешна стена и външна тръба с профилирана стена.
Фасонните части се изработват от PE и покриват цялата номенклатура от тръби ГМТ. За съединяване на тръбите си използват PE муфи, изработени едновременно при производство на тръбите.

The pipes from PE meet the requirements
of EN13476-3, with nominal inner diameters
DN/ID 200, 300, 400, 500, 600 and 800, type
of the pipes “В”.
The pipes are produced through extrusion and
consist of cylindrical inner pipe with smooth inner
wall and outer pipe with profile wall.
The fittings are produced from PE and cover the
whole range of GMT pipes. For joining of the pipes
are used PE couplings, produced at the same time
with the production of the pipes.

Профил на уплътнението
Profile of the gasket

За фасонните части и за свързване на тръбите
ГМТ с други видове (РVС, стъклопластови GRP,
бетонови и др.) тръби се използват индивидуално
произвеждани муфи от стъклопласти GRP.

For the fittings and for connecting the pipes GMT
with other types (РVС, GRP - Glass reinforced
polyester, concrete, etc.) of pipes are used separately
produced couplings from GRP.

Уплътняването на връзките между отделните
тръби и фасонните части се извършва с еластомерни (EPDM) уплътнители, които покриват изискванията на EN681-1.

The sealing of the joints between the separate pipes
and the fittings is done with elastomeric (EPDM)
gaskets, which meet the requirements of EN681-1.

Всеки уплътнител е маркиран както следва:
INFRABULIMPEX Ltd. BDS EN681-1 EPDM
ф200 /ф300; ф400; ф500; ф600; ф800/
..........................
/дата на производство/
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CE
/EU маркировка/

Each gasket is marked, as follows:
INFRABULIMPEX Ltd. BDS EN681-1
EPDM ф200 /ф300; ф400; ф500; ф600; ф800/
...........................
CE
/date of production/
/EU marking/
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В завода се произвеждат тръби с два класа на
коравина на пръстена - SN4 и SN8. Коравината на
пръстена е механична характеристика на тръбата,
която е мярка за съпротивлението на пръстена
срещу деформация под въздействието на външна
сила.
Тръбите се изработват отвън в черен цвят, а
отвътре – в син, жълт, черен или оранжев.

In the plant are produced pipes with two classes
of ring stiffness SN4 and SN8. The ring stiffness is
a mechanical characteristic of the pipe which is a
criterion for ring’s resistance to deformation under
the influence of an external force.
The pipes are produced in black colour outside,
and inside – in blue, yellow, black or orange colour.

2.3. ПРИЛОЖEНИЕ НА ТРЪБИТЕ ГМТ
APPLICATION OF GMT PIPES
Тръбите ГМТ са предназначени за изграждане на безнапорни канализационни системи, които служат за събиране и
отвеждане на битови, промишлени и дъждовни
води, както и за изграждане на отводнителни системи за повърхностни и подземни води. Те не са
предназначени за безтраншейно изграждане на
канализационни и отводнителни системи.

The GMT pipes are designed for building
of non-pressure sewer systems which serve
for collecting and disposal of domestic
waste waters, industrial and rain water, as well as
for constructing of drainage systems for surface
and underground waters. They are not designed for
trenchless construction of sewerage or drainage
systems.

Пластмасовите PE ГМТ и фасонни части притежават изключителни предимства, които обуславят тяхното приложение в строителството:
• Екологично чисти, изработени от материали,
неутрални към околната среда.
• Суровината за тръбите позволява повторна
преработка.
• Тръбите ГМТ са окомплектовани изцяло с
фасонни части, които могат да бъдат про-

The plastic PE GMT pipes and fittings have
exceptional advantages which determine their
application in the construction:
• Ecologically clean, produced from materials
neutral to the environment.
• The raw material for the pipes allows
reprocessing.
• The GMT pipes are fully completed with
fittings which can be produced according to

Bulgaria deserves the best of the world practice
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•

изведени по индивидуални или стандартни
проекти и които имат еднакъв експлоатационен срок с този на тръбите.
Тръбите ГМТ от PE благодарение на
двустенната си структура притежават
необходимата коравина при много малко
относително тегло (kg/m) – виж Таблица 1.

•

individual or standard projects and which have
the same operational life as that of the pipes.
The GMT pipes from PE due to their double
wall structure have the necessary stiffness
at very low relative weight (kg/m) – refer
to Table 1.

Таблица / Table 1.
PE гофриран / ГМТ 1,0 PE corrugated / GMT
РР- B -RIB – оребрен / ГМТ 1,4 РР- B -RIB / GMT
РVС – U - с РVС пяна / ГМТ 1,6 РVС – U - with РVС foam / GMT
GRP – стъклопласти / ГМТ 1,7 GRP / GMT
РР-В монолитен / ГМТ 2,1 РР-В solid / GMT
РVС – U – монолитен / ГМТ 2,4 РVС – U - solid / GMT
Каменинови / ГМТ 13,6 Clay / GMT
Бетонни / ГМТ 18,0 Concrete / GMT

Съотношение на теглото на канализационни тръби SN8 от различни материали
Correlation of the weight of sewer pipes SN8 from different materials
•

•

10

Висока антикорозионна устойчивост ( рН
2,0 ÷ рН 9,0). При наличие на агресивни
флуиди трябва да се съобрази корозионната
устойчивост, както към PE, така и към
GRP (ако се използват фасонни части от
GRP). При необходимост да се проведат
води с химически агресивни вещества е
необходимо да се извърши проверка при
производителя за пригодността на ГМТ.
Тръбите ГМТ притежават висока абразивна
устойчивост. Това позволява проектиране
на канали с големи наклони, както и отвеждането на силно замърсени течности, съдържащи пясъци, шлака и абразивни частици. Полиетиленът при равни други условия
показва по време на изпитания, проведени
в Института за пластични материали в Дармщадт (Германия) много висока абразивна
устойчивост. Това се потвърждава и от много други примери на работещи тръбопроводи, провеждащи абразивни течности. Резултатите от теста за
определяне на времето, необходимо за отнемане на определено
количество материал
от вътрешната стена
при еднакви параметри на потока вода/
пясък в съотношение
85%/15%, скорост 10
m�������������������
/������������������
s�����������������
за тръби от раз-

•

•

High corrosion resistance (рН 2,0 ÷ рН
9,0). If there are aggressive fluids has to be
considered the corrosion resistance of PE as
well as of GRP (if fittings from GRP are used).
If there is a necessity to be conducted waters
with chemically aggressive substances, it is
necessary to check with the manufacturer for
the suitability of GMT.
The GMT pipes have high abrasion resistance.
This allows design of sewers with big slopes as
well as the discharge of greatly contaminated
fluids, containing sands, slag and abrasive
particles. The polyethylene at other equal
conditions shows during the tests made in the
University of Darmstadt (Germany) very high
abrasion resistance. This is confirmed also from
many other examples of operating pipelines,
conducting abrasive fluids. The results from
the test for determining of the time, necessary
for abstraction of certain quantity of material
from the inner wall at identical parameters of
the fluid water/sand in ratio 85%/15%, velocity
10 m/s for pipes from different materials

България заслужава най-доброто от световната практика
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лични материали са както следва:
Бетон		
Стомана
РVС 		
РР 		
PE		
•
•

•

are as follows:

– 20 часа
– 34 часа
– 50 часа
– 85 часа
– 100 часа

Тръбите могат да се режат на обекта с
обикновени режещи инструменти.
Тръбите от системата ГМТ притежават
висока якост на удар. Фасонните GRР части
изискват грижи и опазване от удари по време
на транспорта, съхранението и монтажа.
Еластичната система ГМТ позволява да се
поемат свръхнормативни натоварвания,
които при бетонните и каменинови корави
тръбопроводи водят до поява на пукнатини
и течове. В дадения случай при ГМТ
свръхнатоварванията водят до увеличаване
на деформацията и само до намаляване на
хидравличната проводимост.

Concrete
Steel
РVС 		
РР 		
PE		
•
•

•

– 20 hours
– 34 hours
– 50 hours
– 85 hours
– 100 hours

The pipes can be cut on site with ordinary
cutting tools.
The pipes from the system GMT have high
impact strength. The GRР fittings require
cares and protection from impacts during
transportation, storage and installation.
The elastic system GMT allows to be
undertaken loads exceeding the normative ones
which at the concrete and clay rigid pipelines
lead to appearance of cracks and leakages. In
the present case at GMT the overloads lead
to increase of the deformation and only to
decrease of the hydraulic capacity.

2.4. МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ГМТ ОТ ПОЛИЕТИЛЕН
MATERIALS FOR PRODUCTION OF GMT FROM POLYETHYLENE

Основният материал за производството
на гофрираните тръби е полиетилен с
висок модул на еластичност и висока
устойчивост към пукнатинообразуване под
въздействие на възникващите в стената на
тръбата напрежения и възможното въздействие от
провежданите повърхностно-активни вещества.
Основните технически характеристики на PE са
дадени в Таблица 2.

The basic material for production of
the corrugated pipes is polyethylene with
high modulus of elasticity and high resistance to
crack formations under the influence of the arisen
in the pipe wall stresses and possible effect from
the conducted surface-active substances. The
main technical characteristics of PE are given in
Table 2.
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Таблица / Table 2.
Плътност
Density
Индекс за разтопяване 190°, 5 kg
Melt flow index 190°, 5 kg
Граница на провлачване при опън
Tensile Yield strength
Относително удължаване при разрушаване
Relative elongation at break
Температура на разрушаване
Brittleness temperature
Модул на огъване
Flexural Modulus
Якост на удар
Impact strength
Коефициент на топлинно разширение
Thermal expansion coefficient

kg/m³

≥ 0,930

g/10 min

≤ 1,6

МРа

20 -25

%

> 600

°С

< -70

МРа

1000 – 1200

KJ/m²

Не се разрушава
Not destroyed

mm/°С

0,17

Характеристики на PE

Characteristics of PE
За защита на външния слой на ГМТ от атмос- For protection of the outer layer of GMT from
ферни въздействия и за UV защита се използва atmospheric influence and for UV protection is used
композиция на полиетилен, съдържаща 2 - 2,5% a composition of polyethylene, containing 2 - 2,5%
сажди.
soot.
За оцветяване на вътрешната гладка цилиндрична тръба се ползват и оцветители.

For colouring of the internal smooth cylindrical
pipe are used also colouring agents.

2.5. МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ФАСОННИ ЧАСТИ
MATERAIALS FOR PRODUCTION OF FITTINGS
Основен материал за производството на
фасонни части са стандартни ГМТ тръби.
От тях чрез разкрояване и залепване се
произвеждат всички възможни видове фасонни
части. Връзките между ГМТ и фасонните части се
извършва с помощта на специално проектирани
PE или GRP муфи. Основни технически данни за
GRP материалите са показани в Таблица 3.

Таблица / Table 3

Плътност
Density
Коефициент на Поасон
Poisson’s ratio
Работна температура
Working temperature
Коефициент на топлинно разширение
Thermal expansion coefficient

12

Basic material for the production of
fittings are standard GMT pipes. From them
via cutting up and bonding are produced all possible
types of fittings. The joints between GMT and the
fittings are made with the help of specially designed
PE or GRP couplings. The main technical data for the
GRP materials are shown in Table 3.

kg/dm³

1,6 – 1,8

-

0,22 – 0,29

°С

до
50 °С
up to

mm/°С

0,024
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3. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ТРЪБИТЕ ГМТ
TECHNICAL DATA FOR GMT PIPES
3.1. ГЕОМЕТРИЧНИ РАЗМЕРИ НА ТРЪБИТЕ
GEORMETRICAL SIZES OF THE PIPES

ГМТ и фасонните части за тях се
произвеждат в съответствие с изискванията
на EN13476 от материал РЕ, номинален
вътрешен диаметър DN/ID 200, 300, 400, 500, 600
и 800, тип на тръбите “В”, класове на коравина
SN4 и SN8. Основни размери на ГМТ са посочени
в Таблица 4.

DN/ID, mm
200
300
400
500
600
800

GMT and fittings for them are produced
according to the requirements of EN13476
from РЕ, nominal internal diameter DN/ID
200, 300, 400, 500, 600 and 800, type of the pipes “В”,
stiffness classes SN4 and SN8. The main dimensions
of GMT are shown in Table 4.

Таблица / Table 4
ID, mm
OD, mm
L, m
197
297
396
495
594
792

230
345
460
575
690
919

6
6
6
6
6
6

SN4
2
4
7
10,5
15,5
26

kg/m

SN8
2,5
5
8
12
18,5
32

Забележка: Посочените единични тегла са ориентировъчни.
Note:
The indicated unit weights are tentative.

Измерването на размерите се извършва
съгласно EN 496. Тръбите се съединяват с
помощта на муфи, изработени едновременно
при производство на тръбите или с помощта
на фасонни части. Уплътнението на връзките е
посредством еластомерен EPDM уплътнител,
който се монтира в нишата на предпоследната или
последната гофра.

The measuring of the dimensions is made according
to EN 496. The pipes are connected with couplings,
made during the production of the pipes, or with the
help of fittings. The tightening of the joints is with
elastomeric EPDM gasket, which is mounted in the
groove of the corrugation before last one or in the
groove of the last corrugation.

Коравината на съединението муфа-гофриран
край на ГМТ покрива алгоритъма, даден в
EN13476

The stiffness of the joint coupling-corrugated end
of GMT covers the algorithm, given in EN13476

SNмуфа + SNгофр. край = SNтръба

SNcoupling + SNcorrugated end= SNpipe

Bulgaria deserves the best of the world practice
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3.2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОВЪРХНОСТИТЕ
REQUIREMENTS TO THE SURFACES
Вътрешните и външните повърхности на
ГМТ и фасонните части трябва да са гладки,
без неравности, шупли, замърсявания,
пукнатини и други нееднородности.

The internal and the outside surfaces of
GMT and the fittings have to be smooth,
without roughnesses, pores, contaminations,
cracks and other non-uniformities.

Краищата на тръбите трябва да са изрязани
правилно и перпендикулярно на геометричната ос
на тръбата.

The pipe’s ends have to be cut correctly and
perpendicularly to the geometrical axis of the pipe.

3.3. ГЕОМЕТРИЧНИ РАЗМЕРИ НА ФАСОННИТЕ ЧАСТИ
GEOMETRIC DIMENSIONS OF THE FITTINGS
3.3.1. ДЪГИ / BENDS
•

Дъга 0-30°
Сериен №

•
А (mm)

В (mm)

GMT 03 200

189

366

GMT 03 300

248

480

GMT 03 400

355

687

GMT 03 500

474

915

GMT 03 600

474

915

GMT 03 800

711

1373

Bend 0-30°

Serial No.
DN

•

•

Дъга 30-60°
Сериен №

А (mm)

В (mm)

GMT 04 200

270

445

GMT 04 300

406

1065

GMT 04 400

508

1331

GMT 04 500

677

1775

GMT 04 600

677

1775

GMT 04 800

1016

2662

Bend 30-60°

Serial No.
DN
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•

Дъга 60-90°
Сериен №

•
А(mm)

В (mm)

GMT 05 200

406

530

GMT 05 300

609

796

GMT 05 400

762

995

GMT 05 500

1016

1327

GMT 05 600

1016

1327

GMT 05-800

1524

1991

Bend 60-90°

Serial No.
DN

Забележка: Размерите, посочени в горните
три таблици са валидни за стандартни дъги,
съответно 30°, 60° и 90°.

Remark: The dimensions, indicated in the
three tables above are valid for standard bends,
respectively 30°, 60° and 90°.

3.3.2. ТРОЙНИЦИ - 90° / TEES - 90°
Сериен №
Serial No.

А (mm)

В (mm)

GMT 06 200/200

650

325

GMT 06 300/300

975

487

GMT 06 300/200

975

325

GMT 06 400/400

1219

609

GMT 06 400/300

1219

487

GMT 06 400/200

1219

325

GMT 06 500/500

1625

812

GMT 06 500/400

1625

609

GMT 06 500/300

1625

487

GMT 06 500/200

1625

325

GMT 06 600/600

1625

812

GMT 06 600/500

1625

812

GMT 06 600/400

1625

609

GMT 06 600/300
GMT 06 600/200

1625
1625

487
325

GMT 06 800/800

2438

1219

GMT 06 800/600

2438

812

GMT 06 800/500

2438

812

GMT 06 800/400

2438

609

GMT 06 800/300

2438

487

GMT 06 800/200

2438

325

DN/DN1
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3.3.3. РАЗКЛОНИТЕЛ / WYE
Сериен №

А (mm)

В (mm)

С (mm)

GMT 07 200/200

758

487

533

GMT 07 300/300

1137

731

772

GMT 07 300/200

1137

487

772

GMT 07 400/400

1422

914

965

GMT 07 400/300

1422

731

965

GMT 07 400/200

1422

487

965

GMT 06 500/500

1896

812

1286

GMT 07 500/400

1896

914

1286

GMT 07 500/300

1896

731

1286

GMT 07 500/200

1896

487

1286

GMT 07 600/ 600

1896

812

1286

GMT 07 600/500

1896

812

1286

GMT 07 600/400

1896

914

1286

GMT 07 600/300

1896

731

1286

GMT 07 600/200

1896

487

1286

GMT 07 800/800

2844

1219

1930

GMT 07 800/600

2844

812

1930

GMT 07 800/500

2844

812

1930

GMT 07 800/400

2844

914

1930

GMT 07 800/300

2844

731

1930

GMT 07 800/200

2844

487

1930

Serial No.
DN/DN1

3.3.4. Муфа двойна РЕ или GRP
Double coupling РЕ or GRP
Сериен №

D1 (mm)

L (mm)

Serial No.
DN

16

GMT 02 200

260

352

GMT 02 300

389

501

GMT 02 400

516

620

GMT 02 500

648

721

GMT 02 600

750

815

GMT 02 800

1014

1067
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3.3.5. Ексцентричен намалител
Eccentric reducer
Сериен №

L(mm)

Serial No.
DN/DN1
GMT 09 300/200

406

GMT 09 400/300

548

GMT 09 400/200

467

GMT 09 500/400

711

GMT 09 500/300

650

GMT 09 500/200

568

GMT 09 600/500

812

GMT 09 600/400

711

GMT 09 600/300

650

GMT 09 600/200

568

GMT 09 800/600

1015

GMT 09 800/500

1015

GMT 09 800/400

914

GMT 09 800/300

853

GMT 09 800/200

772

3.3.6. GRP - Тапа / GRP - Cap

Сериен №

L(mm)

Serial No.
DN
GMT 11 200

176

GMT 11 300

250

GMT 11 400

310

GMT 11 500

360

GMT 11 600

407

GMT 11 800

533
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4. МАРКИРАНЕ
MARKING
По време на производството всяка тръба
трайно се маркира:
INFRABULIMPEX LTD.
GMT DN/DI 200 (300, 400, 500, 600, 800)
SN4 (8) EN 13476 и дата на производство.

5. КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО
QUALITY CONTROL

Качеството на ГМТ и фасонните части,
произвеждани от „ИНФРАБУЛИМПЕКС”
ЕООД гр. Русе, се контролира непрекъснато в процеса на производството, което гарантира
безопасната им експлоатация. Освен това на тръбите и фасонните части се извършва периодична
продуктова сертификация от независим сертифициран контролиращ орган.
Физичните и механичните качества на тръбите
ГМТ и фасонните части към тях се изпитват
съгласно изискванията на БДС EN13476. За
всяка нова партида суровина се извършва входящ
контрол, а при промяна в технологията се правят
пълни изпитвания, независимо от непрекъснатия и
периодичен контрол по време на производството.
За всяка партида тръби се доказва чрез
изпитване на специални стендове:
• Коравина при деформация на диаметъра
3% - SN4 или SN8;
• Еластичност на пръстена при деформация
на диаметъра 30%;
• Якост на удар на тръбите;
• Якост на удар на фасонните части;
• Хидравличен тест за водоплътност на
съединението с EPDM уплътнител.

Деформация / Deformation 3%

18

During the production each pipe is permanently
marked:
INFRABULIMPEX LTD.
GMT DN/DI 200 (300, 400, 500, 600, 800)
SN4 (8) EN 13476 and date of production.

The quality of GMT and the fittings,
manufactured by „INFRABULIMPEX” Ltd.
– Ruse is controlled continuously during the
production process and this guarantees their safe
operation. Besides a periodical product certification
is made to the pipes and fittings by an independent
certified inspection body.
The physical and mechanical properties of the pipes
GMT and the fittings to them are tested according to
the requirements of BDS EN13476. For each new
batch of raw materials is done an entry control, and at
a change in the technology are made complete tests,
regardless of the continuous and periodical control
during the production.
For each batch of pipes are proved through tests
on special stands:
• Stiffness at deformation of the diameter 3% SN4 or SN8;
• Ring elasticity at deformation of the diameter
30%;
• Impact strength of the pipes;
• Impact strength of the fittings;
• Hydraulic test for water tightness of the joint
with EPDM gasket.
Деформация / Deformation 30%
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За тръбите ГМТ и фасонните части към тях
производителят издава Удостоверение за качество
и Декларация за съответствие.

For the pipes GMT and the fittings to them
the manufacturer issues Quality Certificate and
Declaration of conformity.

6. СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ НА ГМТ
STORAGE AND TRANSPORTATION OF GMT
ГМТ се произвеждат с UV защита
на външния слой. Това позволява
съхраняването им на открито без каквато
и да било защита до 2 години от датата на
производството.

GMT are produced with UV protection of
the outside layer. This allows their storage in
the open-air without any protection up to 2
year from the production date.

6.1. Складиране / STORAGE
При складиране тръбите се подреждат
на пакети върху дървени подложки с
размери 5 х 5cm, поставени на разстояние
2,0m от краищата на тръбите. На всеки ред тръбите
се нареждат като се спазва правилото:

At storing the pipes are arranged in
packages over wooden pads with size 5 х 5
cm, placed at a distance 2,0 m from the ends
of the pipes. On each row the pipes are stacked, as
the following rule is kept:

І-ва тръба – муфа вляво
ІІ-ра тръба – муфа вдясно и т.н. до запълване на
всеки ред.

І-st pipe – coupling on the left
ІІ-nd pipe – coupling on the right, etc. until each
row is filled up.

На височина пакетите могат да достигнат до 3m
като се укрепват против събаряне с помощта на
клинове и странично допълнително укрепване.

The packages can reach up to 3m height, as they
are shore up against toppling down with the help of
wedges and an additional consolidation sideways.

Bulgaria deserves the best of the world practice
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6.2. Транспортиране
TRANSPORTATION
Транспортирането на ГМТ и фасонните части може да се извършва с всякакви
транспортни средства – автомобили, ЖП
транспорт и воден транспорт. Начинът на товарене трябва да гарантира стабилност на пакетите по
време на превоза.
Подът трябва да бъде без остри краища, винтове, пръти и др., които могат да пробият тръбите и
фасонните части.
При необходимост от защита по височина може
да се ползват дъски, които да защитят тръбите от
контакт с бордовете на превозните средства. Допуска се насипно товарене. По време на превоза
трябва да се гарантира, че тръбите няма да бъдат
в контакт с горещи газове и открит огън.

The transportation of GMT and the fittings
can be done by various means of conveyance
– trucks, railway and water transport. The way
of loading must guarantee stability of the packages
during transportation.
The floor has to be without sharp ends, screws, rods
etc. which could pierce the pipes and the fittings.
If there is a necessity of protection on height, boards
to protect the pipes from contact with the sides of the
vehicles can be used. It is allowed loading in bulk.
During the transportation must be guaranteed that the
pipes will not be in contact with hot gases or open fire.
During loading and unloading must be used
electric or engine-powered fork-lift trucks or lifting
machines. Steel ropes or steel chains are not allowed
to be used. The best thing is to use textile slings.
During loading and unloading at temperatures
under 0°C take care the pipes and PE fittings not to be
hit or thrown from high.
The transportation of pipes at temperatures
under 15°С is allowed only with the consent of the
manufacturer.
It is allowed the pipes to be transported nested
(pipe in pipe). The unloading of packages with nested
pipes is made by taking out consecutively the pipes
in order from the smallest diameter to the largest
one, after which they are stack on site on different
packages, depending on the diameter.

При товарене и разтоварване трябва да се ползват електро/мотоповдигачи или подемни машини.
Не се разрешава да се ползват стоманени въжета
или стоманени вериги. Най-добре е да се ползват
текстилни сапани.
При товарене и разтоварване при минусови
температури да се внимава тръбите и РЕ фасонни
части да не се удрят и хвърлят отвисоко.
Превозът на тръби при температури под минус
15°С се разрешава само със съгласието на производителя.
Разрешава се превозът на тръбите да се извършва
и телескопично (вмъкнати тръба в тръба). Разтоварването на телескопични пакети се извършва чрез изваждане последователно на тръбите в ред от най-малък диаметър до най-голям, след което на обекта се
подреждат на отделни пакети според диаметъра им.
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7. ПРОЕКТИРАНЕ НА ТРЪБОПРОВОДИ ОТ ГМТ
DESIGNING OF PIPELINES FROM GMT
При проектирането на канализационните и отводнителните системи трябва да
се спазват изискванията на съответните
нормативни актове, които се отнасят до проектирането на гравитационни канализационни и отводнителни системи извън сгради.

During the design stage of the sewer
and drainage systems must be kept the
requirements of the corresponding normative
deeds, which refer to the design of gravity sewer and
drainage systems outside buildings.

7.1. Разположение на тръбопроводите
lOCATION OF THE PIPELINES
Тръбопроводите от ГМТ се полагат
и монтират в траншеи. В някои специални
случаи се допуска предварително монтиране и на нивото на терена, като в тези случаи се
предвиждат мерки за защита на ГМТ от неблагоприятните външни атмосферни условия.
При преминаване на ГМТ през водостоци,
същите се полагат в обсадни тръби, които ги защитават.
ГМТ се допуска да преминават под ж.п.
линии, положени в защитни обсадни тръби, при
следните условия:
• горната част на обсадната тръба да бъде минимум 1,5m под нивото на главата на релсите, но не по-малко от 0,5m под дъното на
отводнителната канавка;
• ъгълът на пресичане да е 60° ÷ 90° ;
• защитната тръба да е на 10m извън габарита
на ж.п. линията и да завършва от двете страни с обслужваща шахта.
Тръбопроводите от ГМТ при хоризонтално
пресичане на пътища не трябва да нарушават устойчивостта и носимоспособността на основата на
пътя, пътното покритие, габарита, както и техническите изисквания към пътя, дефинирани в глава
пета на Закон за пътищата и техническите норми
и правила, определени с наредби на МРРБ.
При пресичане на ГМТ с други тръбопроводи за водоснабдяване, газоснабдяване, телефония
и т.н. трябва да се осигури защита на основата на
тези тръбопроводи и да се гарантира безопасна
експлоатация.

The pipelines from GMT are installed in
trenches. In some special cases is allowed
assembly in advance on the level of the terrain,
as in these cases are foreseen measures for protection
of GMT from unsuitable weather conditions.
When GMT pipes pass through culverts, they are
placed in casing pipes, which protect them.
It is allowed GMT to pass under railways, placed in
protective casing pipes, at the following conditions:
• the upper part of the casing pipe to be minimum
1,5 m under the level of the head of the rails,
but not less than 0,5 m under the bottom of the
drain ditch;
• the angle of crossing to be 60° ÷ 90° ;
• the protective pipe to be 10m outside the
overall railway clearance and to end from both
sides with a manhole.
The GMT pipelines at horizontal crossing of roads
must not disturb the stability and the loading capacity
of the foundation of the road, road cover, the overall
road clearance, as well as the technical requirements
to the road, defined in chapter five of the Roads
Act and the technical norms and rules, defined with
Ordinances of Ministry of Regional Development
and Public Works.
When crossing of GMT with other pipelines for
water supply, gas supply, telephony etc. must be
ensured the protection of the foundation of these
pipelines and to be guaranteed safe operation.

Bulgaria deserves the best of the world practice
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7.2. ХИДРАВЛИЧНО ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА БЕЗНАПОРНИ ТРЪБОПОРОВДИ
HYDRAULIC CALCULATION OF NON-PRESSURE PIPELIENES

Оразмеряването на безнапорните канализационни мрежи се извършва въз основа
на оразмерителното водно количество, наклона на канализационния участък, определената
степен на напълване на тръбите и скоростта на течението. Съгласно БДС EN752 за изчисление на
турбулентно течение в тръбопроводите и каналите за отпадъчни води се препоръчват формулите
на Прандл-Колбрук и Манинг-Стриклер.

Формула на Прандл-Колбрук
При кръгли тръби с течение при пълен
профил скоростта на течението се дава с
формулата:

The dimensioning of the non-pressure
sewer pipelines is done on the base of the
water quantity, the slope of the sewer section,
the defined extent of filling of the pipes and the flow
velocity. According to BDS EN752 for calculation
of turbulent flow in the pipelines and sewers for
waste waters the formulae of Prandtl-Colebrook and
Manning-Strickler are recommended.

Prandtl-Colebrook’s Formula
For circular pipes with flow at full profile, the
flow velocity is given with the formula:


 k
2 ,51ν
,
v = −2 ( 2 gDJ E ) log10 
+
 3 ,71 D D ( 2 gDJ E ) 

(6.1)

where:

където:

ν - средната скорост на течението през

напречното сечение, изразена в метри за
секунда (m/s);

g - земното ускорение, изразено в метри за
секунда на квадрат (m/s2);

D - вътрешният диаметър на тръбата,
изразен в метри (m);

JE - хидравличният наклон (енергията,
загубена на единица дължина), без
дименсии;

к - хидравличната грапавина на
тръбопровода, изразена в метри (m);

ν - is the mean velocity of the flow through
the cross section, (m/s);

g - is the acceleration of gravity, (m/s2);
D - is the internal diameter of the pipe, (m);

JE - is the hydraulic slope (the energy, lost
per unit length), without dimension;

к - is the hydraulic roughness of the pipeline,
(m);

v - is a coefficient of kinematic viscosity of
the fluid, (m2/s).

v - коефициент на кинематична вискозност
на течността, изразена в метри на квадрат
за секунда (m2/s).

За частично напълнени тръби или тръби с
некръгло напречно сечение скоростта на протичане
се дава с формула (6.1) чрез заместване на D с 4
Rh, където Rh е хидравличният радиус (напречната
площ на протичане, разделена на намокрения
периметър).
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For partially filled pipes or pipes with non-circular
cross section, the velocity of flow is given with the
formula (6.1) via substitution of D with 4 Rh, where
Rh is the hydraulic radius (the cross area of flow,
divided to the moistened perimeter).
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Формула на Манинг-Стриклер
За кръгли и некръгли напречни сечения,
при пълен или частичен пълнеж, скоростта на
протичане се дава с формулата:

Manning-Strickler’s Formula
For circular and non-circular cross sections, at
full or partial filling, the velocity of the flow is given
with the formula:

v = K .Rh2 / 3 J E1/ 2 ,
където:

(6.2)

where:

К - коефициент на Манинг, изразен в метри

К- is Manning’s coefficient (m1/3/s);

Rh - хидравличният радиус, изразен в

Rh- is the hydraulic radius (m);

JE - хидравличният наклон (енергията,

JE - is the hydraulic slope (the energy, lost per

на една трета за секунда

(m1/3/s);

метри (m);

загубена на единица дължина), без
дименсии.

In Table 5 is given the change of the kinematic
viscosity of clean water with change of the
temperature:

В Таблица 5 е дадено изменението на
кинематичния вискозитет на чиста вода с
промяна на температурата:

Температура
Temperature
°С

unit length), without dimension.

Таблица / Table 5
Кинематичен вискозитет
Kinematic viscosity
ν [m²/s]

0

1,79. 10-6

10

1,31. 10-6

20

1,01. 10-6

30

0,81. 10-6

Хидравличната грапавина на тръбата (k) отчита
хидравличните загуби в зависимост от материала
на тръбата, загубите във връзките и загубите от
утайките по дъното на тръбите.
При оразмеряване на тръбопроводите при наличие на утайки трябва да се отчете намаленото
сечение на тръбопровода, хидравличните загуби в
шахтите, дъгите и други фасонни части (т.н. местни
загуби), които водят до увеличение на хидравличната грапавина (k).
Обикновено хидравличната грапавина (k) се
движи в границите 0,03 – 3,00 мм.
При хидравличното оразмеряване на канализационни мрежи по формулата на Прандл-Колбрук
се препоръчва да се приемат стойности на хидравличната грапавина (k), както следва:
•
k = 0,25 мм – за канализационни участъци
без странични включвания (без шахти);

The hydraulic roughness of the pipe (k) gives the
hydraulic losses depending on the pipe material, the
losses in the joints and the losses from the sediments
on the bottom of the pipe.
At dimensioning of the pipelines, if there
are sediments, must be rendered an account of the
decreased section of the pipeline, the hydraulic losses in
the manholes, in the bends and other fittings (so called
local losses), which lead to increase of the hydraulic
roughness (k).
Usually the hydraulic roughness (k) is within the
limits 0,03 – 3,00 mm.
At hydraulic dimensioning of sewer networks
according to Prandtl-Colebrook’s Formula is
recommended to be assumed the following values of
the hydraulic roughness (k):
•
k = 0,25 mm – for sewer sections without
side connections (without manholes);

Bulgaria deserves the best of the world practice
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напорни тръбопроводи, дюкери и участъци
с безтраншейно изграждане;
•
k = 0,50 мм – за канализационни участъци
с шахти;
•
k = 0,75 мм – за канализационни участъци
с шахти с DN над 1000 mm (със странично
оформен вход), както и със специални шахти.
Таблици 6, 7 и 8 са съставени въз основа
на формулата на Прандл-Колбрук, стойности на
хидравличната грапавина съответно k = 0,25 mm;
k = 0,50 mm и k = 0,75 mm и вискозитет на водата
при температура 10°С.
•
•
•

Означенията в таблиците са следните:
DN – номинален диаметър, mm;
ID – вътрешен диаметър, mm;
JE - хидравличен наклон, в хилядни.

DN
Je /ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
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pressure pipelines, siphons and sections with
trenchless construction;
• k = 0,50 mm – for sewer sections with
manholes;
• k = 0,75 mm – for sewer sections with manholes
with DN above 1000 mm (with sideways formed
entrance), as well as with special manholes.
Tables 6, 7 and 8 have been drawn up on the
base of Prandtl-Colebrook’s Formula, values of the
hydraulic roughness respectively k = 0,25 mm; k =
0,50 mm and k = 0,75 mm and viscosity of the water
at temperature 10°С.

200
197

Q
12,2
17,5
21,7
25,2
28,3
31,1
33,6
36,0
38,3
40,4
49,7
57,5
64,5
70,7
76,5
81,8
86,9
91,6
96,2
100,5
104,7
108,6
112,5
116,2
119,8
123,4
126,8
130,1

v
0,40
0,58
0,71
0,83
0,93
1,02
1,10
1,18
1,26
1,32
1,63
1,89
2,12
2,32
2,51
2,69
2,85
3,01
3,16
3,30
3,43
3,56
3,69
3,81
3,93
4,05
4,16
4,27

300
297

Q
36,3
52,1
64,3
74,5
83,6
91,8
99,3
106,4
113,0
119,2
146,5
169,6
189,9
208,3
225,2
240,9
255,7
269,7
283,0
295,7
307,9
319,6
330,9
341,9
352,5
362,8
372,8
382,5

•
•
•

The symbols in the tables are as follows:
DN – nominal diameter, mm;
ID – internal diameter, mm;
JE – hydraulic slope, ‰.

Таблицa / Table 6
k = 0,25 mm
v
0,52
0,75
0,93
1,08
1,21
1,32
1,43
1,54
1,63
1,72
2,12
2,45
2,74
3,01
3,25
3,48
3,69
3,89
4,08
4,27
4,44
4,61
4,78
4,93
5,09
5,24
5,38
5,52

400
396

Q
77,7
111,3
137,2
159,0
178,3
195,7
211,7
226,7
240,7
253,9
312,0
361,0
404,2
443,2
479,1
512,5
543,9
573,6
601,8
628,8
654,6
679,5
703,6
726,8
749,3
771,2
792,4
813,2

v
0,63
0,90
1,11
1,29
1,45
1,59
1,72
1,84
1,95
2,06
2,53
2,93
3,28
3,60
3,89
4,16
4,42
4,66
4,89
5,11
5,32
5,52
5,71
5,90
6,08
6,26
6,43
6,60

500
495

Q
140,0
200,4
246,8
285,9
320,5
351,7
380,4
407,2
432,3
456,1
560,2
648,0
725,3
795,2
859,6
919,4
975,7
1028,8
1079,4
1127,8
1174,1
1218,7
1261,8
1303,4
1343,8
1383,0
1421,1
1458,2

v
0,73
1,04
1,28
1,49
1,67
1,83
1,98
2,12
2,25
2,37
2,91
3,37
3,77
4,13
4,47
4,78
5,07
5,35
5,61
5,86
6,10
6,33
6,56
6,77
6,98
7,19
7,38
7,58

600
594

Q
226,3
323,6
398,4
461,4
517,1
567,3
613,6
656,7
697,1
735,4
903,0
1044,3
1168,8
1281,4
1385,0
1481,3
1571,9
1657,5
1738,9
1816,7
1891,4
1963,2
2032,5
2099,5
2164,5
2227,5
2288,9
2348,6

v
0,82
1,17
1,44
1,67
1,87
2,05
2,21
2,37
2,52
2,65
3,26
3,77
4,22
4,62
5,00
5,35
5,67
5,98
6,28
6,56
6,83
7,08
7,33
7,58
7,81
8,04
8,26
8,48
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800
792

Q
v
482,2 0,98
688,5 1,40
846,9 1,72
980,6 1,99
1098,4 2,23
1205,0 2,45
1303,0 2,64
1394,2 2,83
1479,9 3,00
1560,9 3,17
1916,0 3,89
2215,3 4,50
2479,1 5,03
2717,5 5,52
2936,8 5,96
3141,0 6,38
3332,7 6,76
3514,0 7,13
3686,5 7,48
3851,3 7,82
4009,4 8,14
4161,5 8,45
4308,2 8,74
4450,2 9,03
4587,8 9,31
4721,3 9,58
4851,3 9,85
4977,8 10,10
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Таблицa / Table 7
k = 0,50 mm
DN
Je /ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

200
197

Q
11,4
16,4
20,2
23,4
26,2
28,8
31,1
33,3
35,4
37,3
45,8
53,0
59,3
65,1
70,3
75,2
79,8
84,2
88,3
92,3
96,1
99,7
103,2
106,6
109,9
113,1
116,3
119,3

v
0,38
0,54
0,66
0,77
0,86
0,94
1,02
1,09
1,16
1,22
1,50
1,74
1,95
2,13
2,31
2,47
2,62
2,76
2,90
3,03
3,15
3,27
3,39
3,50
3,61
3,71
3,81
3,91

300
297

Q
34,1
48,7
59,9
69,3
77,7
85,2
92,2
98,6
104,7
110,4
135,5
156,7
175,4
192,2
207,7
222,2
235,7
248,6
260,8
272,4
283,6
294,4
304,7
314,8
324,5
334,0
343,1
352,1

v
0,49
0,70
0,86
1,00
1,12
1,23
1,33
1,42
1,51
1,59
1,96
2,26
2,53
2,77
3,00
3,21
3,40
3,59
3,76
3,93
4,09
4,25
4,40
4,54
4,68
4,82
4,95
5,08

400
396

Q
73,0
104,1
128,0
148,1
165,9
181,9
196,7
210,5
223,4
235,6
289,1
334,2
373,9
409,8
442,9
473,6
502,5
529,8
555,8
580,6
604,4
627,3
649,4
670,8
691,6
711,7
731,2
750,3

v
0,59
0,85
1,04
1,20
1,35
1,48
1,60
1,71
1,81
1,91
2,35
2,71
3,04
3,33
3,60
3,85
4,08
4,30
4,51
4,71
4,91
5,09
5,27
5,45
5,61
5,78
5,94
6,09

500
495

Q
131,6
187,4
230,4
266,6
298,4
327,3
353,8
378,5
401,7
423,6
519,7
600,7
672,0
736,5
795,9
851,1
902,9
952,0
998,6
1043,2
1086,0
1127,1
1166,8
1205,2
1242,4
1278,6
1313,7
1348,0

v
0,68
0,97
1,20
1,39
1,55
1,70
1,84
1,97
2,09
2,20
2,70
3,12
3,49
3,83
4,14
4,42
4,69
4,95
5,19
5,42
5,64
5,86
6,06
6,26
6,46
6,64
6,83
7,00

600
594

Q
212,7
302,9
372,1
430,5
481,9
528,4
571,2
611,0
648,4
683,7
838,6
969,2
1084,3
1188,3
1284,0
1373,0
1456,6
1535,7
1611,0
1682,9
1751,8
1818,2
1882,2
1944,1
2004,1
2062,4
2119,0
2174,2
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v
0,77
1,09
1,34
1,55
1,74
1,91
2,06
2,20
2,34
2,47
3,03
3,50
3,91
4,29
4,63
4,95
5,26
5,54
5,81
6,07
6,32
6,56
6,79
7,02
7,23
7,44
7,65
7,85

800
792

Q
453,3
644,8
791,8
915,8
1025,0
1123,7
1214,6
1299,1
1378,5
1453,6
1782,5
2059,8
2304,1
2524,9
2728,1
2917,1
3094,7
3262,6
3422,4
3575,0
3721,4
3862,3
3998,2
4129,6
4257,0
4380,8
4501,1
4618,3

v
0,92
1,31
1,61
1,86
2,08
2,28
2,47
2,64
2,80
2,95
3,62
4,18
4,68
5,13
5,54
5,92
6,28
6,62
6,95
7,26
7,55
7,84
8,12
8,38
8,64
8,89
9,14
9,37
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Таблицa / Table 8
k = 0,75 mm
DN
Je /ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
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200
197
Q
10,9
15,6
19,2
22,2
24,9
27,3
29,6
31,6
33,6
35,4
43,4
50,2
56,2
61,6
66,6
71,2
75,6
79,7
83,6
87,3
90,9
94,3
97,7
100,9
104,0
107,0
110,0
112,8

300
297
v
0,36
0,51
0,63
0,73
0,82
0,90
0,97
1,04
1,10
1,16
1,43
1,65
1,84
2,02
2,18
2,34
2,48
2,61
2,74
2,86
2,98
3,09
3,20
3,31
3,41
3,51
3,61
3,70

Q
32,6
46,5
57,1
66,1
74,0
81,1
87,7
93,8
99,5
105,0
128,8
148,8
166,5
182,5
197,2
210,9
223,7
235,9
247,4
258,5
269,1
279,3
289,1
298,6
307,8
316,8
325,5
334,0

400
396
v
0,47
0,67
0,82
0,95
1,07
1,17
1,27
1,35
1,44
1,52
1,86
2,15
2,40
2,63
2,85
3,04
3,23
3,40
3,57
3,73
3,88
4,03
4,17
4,31
4,44
4,57
4,70
4,82

Q
69,9
99,4
122,1
141,3
158,1
173,4
187,4
200,5
212,7
224,3
275,1
317,9
355,6
389,7
421,1
450,3
477,7
503,6
528,3
551,8
574,5
596,2
617,2
637,5
657,2
676,3
694,8
712,9

500
495
v
0,57
0,81
0,99
1,15
1,28
1,41
1,52
1,63
1,73
1,82
2,23
2,58
2,89
3,16
3,42
3,66
3,88
4,09
4,29
4,48
4,66
4,84
5,01
5,18
5,34
5,49
5,64
5,79

Q
126,0
179,2
220,0
254,4
284,8
312,2
337,4
360,9
382,9
403,8
495,1
572,1
639,9
701,3
757,7
810,1
859,5
906,1
950,4
992,8
1033,5
1072,6
1110,3
1146,8
1182,2
1216,6
1250,0
1282,5

600
594
v
0,65
0,93
1,14
1,32
1,48
1,62
1,75
1,88
1,99
2,10
2,57
2,97
3,33
3,64
3,94
4,21
4,47
4,71
4,94
5,16
5,37
5,57
5,77
5,96
6,14
6,32
6,50
6,66

Q
203,8
289,7
355,6
411,2
460,1
504,4
545,1
583,0
618,6
652,3
799,7
924,0
1033,5
1132,5
1223,5
1308,3
1387,9
1463,2
1534,8
1603,2
1668,8
1731,9
1792,9
1851,8
1908,9
1964,3
2018,3
2070,8

800
792
v
0,74
1,05
1,28
1,48
1,66
1,82
1,97
2,10
2,23
2,35
2,89
3,33
3,73
4,09
4,42
4,72
5,01
5,28
5,54
5,79
6,02
6,25
6,47
6,68
6,89
7,09
7,28
7,47
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Q
434,7
617,4
757,5
875,7
979,9
1074,0
1160,6
1241,2
1316,9
1388,5
1702,1
1966,4
2199,3
2409,9
2603,5
2783,7
2953,0
3113,1
3265,4
3410,9
3550,5
3684,7
3814,3
3939,6
4061,1
4179,0
4293,7
4405,4

v
0,88
1,25
1,54
1,78
1,99
2,18
2,36
2,52
2,67
2,82
3,45
3,99
4,46
4,89
5,28
5,65
5,99
6,32
6,63
6,92
7,21
7,48
7,74
8,00
8,24
8,48
8,72
8,94

GMT - RUSE
7.3. СТАТИЧЕСКО ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА ГМТ ТРЪБОПРОВОДИ
STATIC CALCULATIONS OF GMT PIPELINES
Положените в земята ГМТ трябва
да бъдат статически оразмерени, за да се
провери каква е деформацията (в %), максималните тангенциални напрежения в тръбата
(МРа) и коефициента на сигурност срещу спукване в краткосрочен и дългосрочен план.
При това оразмеряване се отчита външното
натоварване от почвата върху темето на тръбата,
нивото на подпочвените води и натоварването от
възможен трафик върху тръбопровода, както и пасивното съпротивление, оказвано от почвата върху тръбата.
Пасивното съпротивление зависи от вида
на почвата, степента на уплътняване на обратната засипка, нивото на подпочвените води, вида на
траншеята, вида на траншейното легло, както и от
контрола, осъществяван върху процеса на подготовка и изпълнение на земно-изкопните работи и
обратното засипване.

The buried GMT should be statically
calculated in order to be checked what is the
deflection (in %), the maximum tangential
stresses in the pipe (МРа) and the factor of safety
against cracking in short term and long term.
During this calculation is given an account of the
external loading from the soil over the crown of the
pipe, the underground water level and the loading
of possible traffic over the pipeline, as well as the
passive resistance from the soil to the pipe.
The passive resistance depends on the soil type,
the degree of compaction of the backfill, the level of
the underground waters, type of the trench, type of the
bedding, as well as the control, realized on the process
of preparation and executing of the excavation work
and the backfilling.

7.3.1. ДЕФОРМАЦИЯ НА ПОЛОЖЕНАТА В ЗЕМЯТА ТРЪБА
DEFORMATION OF THE BURIED PIPE
Деформацията на безнапорни ГМТ
теоретично се пресмята по следната
формула:

The deformation of the non-pressure
GMT theoretically is calculated by the
following formula:
(6.3)

където са приети следните означения:
δν– вертикална деформация (m);
ID - вътрешен диаметър на тръбата (m);
q1 = γ3 . H (kN/m2) – натоварване върху темето от
почвата;
γ3 – обемно тегло на почвата – (18÷20) (kN/m2);
H – височина на земен пласт от темето на
тръбата до нивото на терена (m);
q2 =

m.P
H2

(kN/m2) – товар от трафик;

m – коефициент на товара, отчитащ влиянието на
дълбочината на засипване (виж Таблица 10);
Р – товар от колело (kN) (виж Таблица 9);
q3 – натоварване от подпочвени води (kN/m2);
SN – коравина на пръстена (4 kN/m2 или 8 kN/m2);
Е'b – модул на деформация в зависимост от вида на
почвата, ъгъла на вътрешно триене и степента на
уплътняване DPr % , (kN/m2), (виж Таблица 11).

where are accepted the following symbols:
δν – vertical deformation (m);
ID - internal pipe diameter (m);
q1 = γ3 . H (kN/m2) – loading above the crown of the
pipe from the soil;
γ3 – volume weight of the soil – (18÷20) (kN/m2);
H – height of earth layer from the crown of the pipe
up to the terrain level (m);
q2 =

m.P

(kN/m2) – traffic load;

H2

m – load factor, indicating the influence of the
backfilling depth (refer to Table 10);
Р – wheel load (kN) (refer to Table 9);
q3 – loading from underground waters (kN/m2);
SN – ring stiffness (4 kN/m2 or 8 kN/m2);
Е'b – modulus of deformation, depending on the soil
type, the angle of internal friction and the degree of
compaction DPr % , (kN/m2), (refer to Table 11).
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ТОВАРИ ОТ ТРАФИК / TRAFFIC LOADS
Таблица / Table 9
Общ товар
Товар от колело
Тип товар
Total load
Wheel load
Load type
[kN]
Р [kN]

ATV LKW 12
Две полуоси
Two semi-axes
ATV SLW 30
Три полуоси
Three semi-axes
ATV SLW 60
Три полуоси
Three semi-axes

Н (m)
m

задно 40
предно 20

120

rear 40
front 20

300

50

600

100

КОЕФИЦИЕНТ НА НАТОВАРВАНЕ / LOAD FACTOR
Таблица / Table 10

1
0,5

2
1,5

3
2,0

4
2,5

5
3,0

6
3,3

7
3,6

МОДУЛ НА ДЕФОРМАЦИЯ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ВИДА НА ПОЧВАТА, ЪГЪЛА НА ВЪТРЕШНО
ТРИЕНЕ И СТЕПЕНТА НА УПЛЪТНЯВАНЕ DPr % , [kN/m2],
MODULUS OF DEFORMATION, DEPENDING ON THE SOIL TYPE, THE ANGLE OF INTERNAL
FRICTION AND THE DEGREE OF COMPACTION DPr % , [kN/m2],

Таблица / Table 11

Тип почва
Soil type

Плътност
Density,
kN/m3

Ъгъл на вътрешно триене
Angle of internal friction,
φ°

G1
G2
G3
G4

20
20
20
20

35
30
25
20

Практически е доказано, че първоначалната
деформация от външни товари за тръби, положени
в различни почви, е функция от типа на почвата и
типа почва за обратна засипка, като при несвързани
почви (тип G1) е в диапазона от (2 ÷ 4)%.
Класификацията на типове почви, съгласно
ATV DVWK A 127, е показана в Таблица 12.

85
2,4
1,2
0,8
0,6

Модул на деформация,
Modulus of deformation
Е’b , N/mm2
90
92
95
97
6
9
16
23
3
4
8
11
2
3
5
8
1,5
2
4
6

It is proved practically that the initial deformation
from external loads for pipes, installed in different
soils is a function of the soil type and the soil type
for backfilling, as for non-cohesive soils (type G1) is
within the range (2 ÷ 4)%.
The classification of the soil types according to
ATV DVWK A 127 is shown in Table 12.

Таблица / Table 12
Тип
Type

28

100
40
20
13
10

Описание
Description

Характеристика
Characteristics

G1

Трошляк и чакъл < фина фракция < 12%
Чакъл с пясък, пясък < фина фракция < 12%
Crushed stone and gravel < fines < 12%
Gravel with sand, sand < fines < 12%

G2

Наносен чакъл и пясък < фина фракция < 12÷35%
Silty gravel and sand < fines < 12÷35%

G3

Нанос глинест пясък < фина фракция < 35÷50%
Silt, clayey sand < fines < 35÷50%

Смесена почва
Mixed soil

G4

Пясъчен глинест нанос < фина фракция < 50÷70%
Sandy, clayey silt < fines < 50÷70%

Свързана почва
Cohesive soil

Несвързана почва
Non cohesive soil
Слабо свързана почва
Slightly cohesive soil

България заслужава най-доброто от световната практика
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Деформацията освен от изброените по-горе
фактори зависи и от методите на монтаж –
напречното сечение на траншеята, оборудването и
начина на уплътняване, ползването на механизация
за уплътняване на почвата и обратната засипка.

The deformation except from the above mentioned
factors, depends also on the installation methods –
the cross section of the trench, equipment and the
way of compaction, the usage of mechanization for
compaction of the soil and the backfilling.

Това са зависещи от монтажа фактори и те се
отчитат при определяне на механичната деформация:

These are factors depending on the installation
and they are taken into consideration at determining
of the mechanical deformation:

(6.4)

where:

където:
- максимална първоначална
деформация, %

- maximum initial deformation, %

-

- теоретична деформация, %
U1
U2

– монтажен фактор (0 ÷ 2) %
– фактор „траншея и легло” (1 ÷ 3) %

U1
U2

theoretical deformation, %
– installation factor (0 ÷ 2) %
– factor “trench and bedding” (1 ÷ 3) %

Очевидно, ползвайки за обратна засипка
несвързана почва тип „�������������������
G1�����������������
” и подходящо уплътняване, е възможно да се ограничи влиянието на монтажните фактори U1 и U2 до
(0 ÷ 2)% допълнителна деформация.

Obviously using non cohesive soil type “G1” for
backfilling and suitable compaction is possible to be
limited the influence of the installation factors U1 and
U2 up to (0 ÷ 2)% additional deformation.

ВНИМАНИЕ:

ATTENTION:

ВНИМАНИЕ:

ATTENTION:

Допустимата средна начална деформация
след полагането на тръбите и тяхното обратно
засипване не трябва да надвишава 5%.
Максималната деформация на гравитачните
тръбопроводи и канализационни колектори от
ГМТ по време на експлоатация не трябва да
надвишава 9%.

ВНИМАНИЕ:

За да се гарантира водоплътност на тръбопровода,
без да се нарушава пропускателната способност
в дългосрочен период, максималната дългосрочна
деформация на тръбата не трябва да надвишава
15%.

The allowable mean initial deformation after the
installation of the pipe and their backfilling shouldn’t
exceed 5%.
The maximum deformation for the gravity pipelines
and sewer collectors from GMT during operation
shouldn’t exceed 9%.

ATTENTION:

In order to be guaranteed water tightness of the
pipeline without breaking the fluid capacity in long
term period, the maximum long term deformation of
the pipe shouldn’t exceed 15%.

Bulgaria deserves the best of the world practice

29

ГМТ - РУСЕ
Известно е, че с времето почвата под тръбите и обратната засипка продължават да се слягат
и водят до нарастване на деформацията на ГМТ.
Крайната деформация се получава след 1÷3 години, затова при оразмеряване на деформацията
в дългосрочен период е необходимо да се отчете
това допълнително слягане:

It is known that with the time the soil under the
pipes and the backfilling continue to subside and lead
to increasing of the deformation of the GMT. The
final deformation is obtained after 1÷3 years, that’s
why when dimensioning of the deformation for a long
period is necessary to be taken under consideration
this additional subsidence:

(6.5)

където:

where:
- дългосрочна деформация, %

t – фактор време, който се приема (1,5 ÷ 2)

- long term deformation, % ;
t – factor time, which is accepted (1,5 ÷ 2)

7.3.2. НАПРЕЖЕНИЯ, ВЪЗНИКВАЩИ В ПОЛОЖЕНИТЕ В ЗЕМЯТА ГМТ
STRESSES OCCURRED IN THE BURIED GMT
�����������������������������������
Под въздействието на външните натоварвания и пасивното съпротивление на
почвата в стената на ГМТ настъпват деформации, които при определени условия могат
да доведат до смачкване на стената на тръбата.
Когато тръбата е положена в твърди и устойчиви
почви, основата на траншеята спомага на тръбата
да не се деформира. В този случай смачкването се
илюстрира с вълнообразен модел. Допустимото
външно налягане, избягващо риска за смачкване,
е:

Under the influence of the external loadings
and the passive soil resistance, deformations
occur in the GMT’s wall, which at certain
conditions could lead to crush of the pipe wall. When
the pipe is installed in solid and stable soils, the base
of the trench helps the pipe not to become deformed.
In this case the crush is illustrated with wavy model.
The allowable external pressure, avoiding the risk for
crushing is:

(6.6)

Когато тръбата е положена в слаба почва, пасивното й съпротивление е малко и смачкването
се проявява в елиптична форма. Тогава допустимото външно налягане се изчислява с формулата:

When the pipe is installed in weak soil, its
passive resistance is small and the crush is shown in
elliptical form. Then the allowable external pressure
is calculated by the formula:

(6.7)
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при спазване на условието:
SN > 0,0275 .Et'
Във формулите 6.6 и 6.7 са приети следните
означения и стойности:

qp- допустимо външно налягане (kN/m2)

as observing the condition:
SN > 0,0275 .Et'
In formulas 6.6 and 6.7 are accepted the following
symbols and values:

qp - allowable external pressure (kN/m2)

F = 2,0 – фактор за сигурност за всички
класове на коравина на пръстена

F = 2,0 – safety factor for all stiffness classes of
the ring

Et'=2Eb'

Et'=2Eb'

SN – клас на коравина за ГМТ (SN4 или SN8)

SN – stiffness class for GMT (SN4 or SN8)

ВАЖНО: Якостта на материала РЕ = 25 МРа, отнесена към действителните напрежения, възникващи в стената на тръбата, определят т. н. коефициент на спукване и той трябва да бъде по-голям
от 2,0.

IMPORTANT: The strength of the material РЕ = 25
МРа, related to the actual stresses, occurred in the
pipe wall, determine so called crush coefficient and it
should be greater than 2,0.

8. СТРОИТЕЛСТВО С ГМТ
BUILDING WITH GMT
Над 60 годишната практика по изграждане на тръбопроводи с гъвкави тръби –
пластмасови от HDPE, GRP, РР и др. доказва предимствата на тези видове тръби, но наред с
това и специалните изисквания за изпълнение в
процеса на изграждане на тръбопроводите.

The practice on building of pipelines
with flexible pipes – plastic from HDPE,
GRP, РР etc. is over 60 years old and proves
the advantages of these types of pipes, but together
with this it proves also the special requirements for
executing in the process of erection of the pipelines.

8.1. Дълбочина на полагане на ГМТ
DEPTH OF installing of GMT
Минималното покритие над темето
на ГМТ тръбопроводи, защитаващо ги от
повреди от външни натоварвания, е 1,0m.
Максималната дълбочина на полагане на
ГМТ е 8-10m (в зависимост от вида на почвата и
изпълнението на обратната засипка).

The minimum cover over the crown of
the GMT pipelines, protecting them against
damages from external loadings is 1,0m.
The maximum depth of installing of GMT is
8-10m (depending on the soil type and the executing
of the backfill).
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8.2. ИЗКОП НА ТРАНШЕЯ
EXCAVATION OF A TRENCH

•

•

•

Изкопът на траншеята за полагане
на ГМТ трябва да се изпълни съгласно
изискванията на БДС EN1610:
дъното на траншеята трябва да бъде подравнено и изпълнено с необходимия наклон.
Дъното трябва да има ямки, в които да легнат свободно муфите за DN200, DN300 и
DN400 mm;
при високи подпочвени води се прави дренаж на дъното с гравитационно отвеждане
(или изпомпване) на подпочвените води. По
време на строителството се защитават положените тръби срещу изплаване, което може
да се получи от високи подпочвени води
или от напълване на траншеята с дъждовни
води или снеготопене. Защитата става чрез
затежняване на положените тръби с обратна
засипка още по време на полагането им в
траншеята;
ширината на траншеята зависи от хидрогеоложките условия, от дълбочината на
полагане, от вида на укрепване на изкопа
на траншеята и се посочва в напречните
сечения на проекта. За ГМТ тръбопроводи
за реализиране на нормално обслужване на
строителния процес се препоръчва от двете
страни на положената тръба да се осигурят
следните отстояния в зависимост от DN
(Таблица 13).

•

•

•

The excavation of the trench for installing
of GMT should be done according to the
requirements of BDS EN1610:
the trench bottom should be leveled and
performed with the necessary slope. The bottom
should have pits in which the couplings for
DN200, DN300 and DN400 mm to lie easily;
at high underground waters is made drainage of
the bottom with gravity discharge (or pumping)
of the underground waters. During installation
the installed pipes are protected against floating
which could occur because of high underground
waters or filling the trench with rain waters or
snow melting. The protection is done through
sufficient backfill of the installed pipes at the
time of their laying into the trench;
the trench width depends on the hydro geologic
conditions, on the depth of installation, on the
type of consolidation of excavation of the
trench and it is indicated in the cross sections of
the project. For GMT pipelines for realization
of normal building process is recommended
to be ensured, from both sides of the installed
pipe, the following distances depending on DN
(Table 13).

Таблица / Table 13

DN
mm

Ширина на траншеята
укрепена
Trench width
consolidated

Ширина на траншеята
неукрепена
Trench width
not consolidated

ß < 60°

200

OD + 0,40 m

OD + 0,50 m

OD + 0,40 m

300

OD + 0,50 m

OD + 0,70 m

OD + 0,40 m

400÷600

OD + 0,70 m

OD + 0,85 m

OD + 0,40 m

800

OD + 0,85 m

OD + 0,85 m

OD + 0,40 m

•
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в зависимост от вида на почвата на терена
се препоръчва направата на пясъчно легло.
При нормални почвени условия – дебелина
на леглото – 10cm, а при скални почвени
условия – легло с дебелина 15cm;

•

depending on the type of the soil of the
terrain is recommended the make of
sand bedding. At normal soil conditions –
thickness of the bed – 10cm, and at rocky
soil conditions, bed with thickness 15cm;
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Фиг.1. Траншея за полагане на ГМТ
Fig.1. Trench for installation of GMT

•

•

•
•

•

при обратното засипване на траншеята уплътняването става на пластове с дебелина
около 20cm. Уплътняването се извършва с
ръчни или машинни трамбовки;
минималната дебелина на предварителната
засипка над темето на тръбата е в зависимост
от диаметъра на тръбопровода и за ГМТ <
DN300 е 15cm, а за ГМТ > DN300 – 30cm;
при уплътняване на слоя с дебелина 1m над
тръбата се използва ръчна или лека машинна трамбовка;
материалът, използван за обратна засипка,
е пясък, дребен чакъл (едрина по-малка от
25mm), трошляк или смес от горните. Не се
допуска да се ползват камъни с остри ръбове
и върхове и с размери по-големи от 25mm;
допуска се използване на материал от изкопа на траншеята, когато сме сигурни, че са
спазени горните условия и че това не влияе
на процеса на уплътняване на обратната засипка.

•

•

•
•

•

at the backfilling of the trench the compaction
is made on layers about 20cm thickness each.
The compaction is made with punners or
machine rammers;
the minimum thickness of the preliminary
backfill over the pipe crown depends on the
pipeline diameter and for GMT < DN300 is
15cm, and for GMT > DN300 – 30cm;
at compacting the layer with thickness 1m
over the pipe is used a punner or light machine
rammer;
the material, used for backfilling is sand, fine
gravel (grain size less than 25mm), crushed
stone or mixture of above mentioned. It is not
allowed to be used stones with sharp edges and
peaks and with size bigger than 25mm;
it is allowed to use the materials from the
excavation of the trench, when we are sure that
the above conditions are met and that this will
not reflect on the process of compaction of the
backfill.
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8.3. МОНТАЖ НА ГМТ И ФАСОННИ ЧАСТИ
INSTALLATION OF GMT AND FITTINGS

ГМТ се съединяват с помощта на
изработена по време на производството от
едната страна на тръбите муфа, а фасонните
части с двойни муфи и посредством специален
еластомерен EPDM уплътнител, монтиран в
нишата на предпоследната или последната гофра
на “цилиндричния” безмуфен край на тръбите или
фасонните части. Малкото тегло и еластичността
на тръбите и муфите гарантират лесен и точен
монтаж в траншеята, при спазване на специалните
изисквания към монтажа:
• тръбите се монтират в траншеята след предварително подготвено, добре нивелирано и
с ямки под муфите легло;
• допуска се монтаж при температури до
-15°С;
• товаренето, разтоварването, спускането на
ГМТ в траншеята да се извършва ръчно или
с помощта на повдигателно съоръжение (за
тръбите DN500 ÷ DN800) внимателно и без
допълнителни удари от спускане отвисоко;
• преди съединяване всяка тръба се проверява
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GMT are connected with a coupling
produced on one pipe end at the same time
with the production of the pipes, and the
fittings are connected with double couplings and via
special elastomeric EPDM gasket, mounted in the
groove of the corrugation before last one or in the
groove of the last corrugation of the “cylindrical” pipe
spigot or fittings. The small weight and the elasticity
of the pipes and the couplings guarantee easy and
precise installation in the trench, when keeping the
special requirements to the installation:
• the pipes are installed in the trench after preliminary prepared, well leveled and with pits
under the couplings, bed;
• it is allowed installation at temperatures up to
-15°С;
• the loading, unloading, lowering of GMT in
the trench are done manually or with lifting
equipment (for pipes DN500 ÷ DN800) carefully and without additional strokes when lowering from high;
• before connecting, each pipe is checked for
presence of visual defects. If there is a visual
defect, the pipe or the part of it, which is with
the visual defect is removed;
• before connecting of each next pipe, the waiting coupling is manually cleaned from mechanical and chemical contaminants. The same
is done with the gasket and the groove before
the last one or the last groove on the “cylindrical” pipe spigot. The gasket is mounted in the
groove of the corrugation before last one or in
the groove of the last corrugation and then both
pipes are connected;
• the location of the GMT longitudinal on the
profile of the pipeline is done, as the coupling
is orientated against the direction of flowing
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•

•
•

•

•

•

•
•

•

за наличие на видими дефекти. При наличие
на видим дефект тръбата или частта от нея,
която е с видимия дефект, се отстранява;
преди съединяване на всяка следваща тръба
ръчно се почиства чакащата муфа от механични или химични замърсители. Същото
се прави с уплътнителя и предпоследната
или последната ниша на “цилиндричния”
край на тръбата. Монтира се уплътнителят
в предпоследната или последната ниша и
след това се съединяват двете тръби;
разполагането на ГМТ по дължината на
профила на тръбопровода става като муфата се ориентира срещу посоката на оттичане
на гравитационния канал или тръбопровод;
за намаляване на триенето по време на сглобяване се препоръчва използването на специален лубрикант, който не е агресивен към
материала на уплътнителя EPDM, РЕ материала за тръбите и GRP материала за фасонни части, при ползването на такива;
забранява се използването на лубрикант,
който е дериват на нефта (масла и смазки);
процесът на сглобяване става с помощта на
ръчна лебедка до навлизане на цилиндричния край до отбелязаната дълбочина на муфата. Връзката между двете тръби и ръчната
лебедка се извършва чрез текстилни сапани.
Забранява се използването на стоманени
ленти, стоманени въжета, стоманени чукове
или лостове за сглобяване на ГМТ;
по време на строителството се допуска рязане на тръбите на размер, определен в проекта или продиктуван от условията на терена.
Рязането се извършва със специален нож, с
помощта на прободен трион или ръчен трион със ситни зъби. Рязането се извършва в
нишата на тръбата перпендикулярно на геометричната ос. След рязане двете части се

•

away of the gravity sewer or pipeline;
for decreasing of the friction during connection
is recommended to be used a special lubricant
which isn’t aggressive to the gasket material
EPDM, РЕ material for the pipes and GRP material for fittings, when such ones are used;
it is forbidden to be used lubricant which is derivative of petroleum (oil and lubricants);
the process of assembling is done with the help
of manual winch until entering of the cylindrical end till the marked depth of the coupling.
The connection between both pipes and the
manual winch is made with textile slings. It is
forbidden to be used steel tapes, steel ropes,
steel hammers or steel levers for assembling of
the GMT;
during the construction is allowed cutting of the pipes on size, defined in
the project or dictated by the conditions of
the terrain. The cutting is made with a special
knife, with perforating saw or manual finetoothed saw. The cutting is done in the groove
of the pipe, perpendicular to the geometric
axis. After cutting both parts are cleaned from
the chips with ordinary knife or cant scraper;
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•

•

•
•

•

•

•
•
•
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почистват от стружките с обикновен или с 3
ръба нож (шабър);
монтажът на фасонни части в ГМТ системите се извършва аналогично на монтажа
на ГМТ като спазват изискванията за безопасен труд в траншеята;
възможно е съединяване на ГМТ с тръби
и фасонни части от други материали – РР,
РVС, GRP, бетон и каменина. По-долу е показан преход на ГМТ в GRP тръбопровод
DN600;
преходите се извършват чрез специални
GRP съединители и муфи по заявка на клиента;
за отвеждане на повърхностни води се използват GRP дъждоприемни шахти с монтирани стоманени рамки и GRР решетки;
за съкращаване на времето за строителство,
както и при високи подпочвени води, се препоръчва използването на
стандартни РЕ или GRP
ревизионни шахти. За
по-подробна информация се свържете с производителя на ГМТ.

•

the assembly of the fittings in the GMT systems is done by analogy with the assembly of
GMT, as the requirements for safety labour in
the trench are kept;
it is possible the connecting of GMT with pipes
and fittings from other materials – РР, РVС,
GRP, concrete and stoneware. Below is shown
a junction of GMT to GRP pipeline DN600;
the junctions are made through special GRP
connectors and couplings according to customer’s order;
for leading of surface waters are used GRP
street inlets with mounted steel frames and
GRР grids;
for shortening of the time for construction, as
well as at high underground waters is recommended the use of standard РЕ or GRP manholes. For detailed information, please contact
the manufacturer of GMT.
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9. ТЕРМИНИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
TERMS AND DEFINITIONS
DN

- номинален диаметър

е

-

Еb'

- модул на деформация

Еt'

номинална дебелина на стената на
тръбата
=2 Еb'

DN

- nominal diameter

е

- nominal wall thickness of the pipe

Еb'

- modulus of deformation

Еt'

= 2 Еb'

F

- фактор за сигурност

F

- safety factor

h

- височина на утайките

h

- height of the sediments

H

-

H

-

ID

- вътрешен диаметър на тръбата

ID

- internal diameter of the pipe

JE

- хидравличен наклон

-

k

- хидравлична грапавина на тръбите

JE
k

- hydraulic roughness of the pipe

К

-

K

- Manning’s coefficient

OD

- външен диаметър на тръбите

OD

- outside diameter of the pipe

q1

натоварване върху темето на
тръбата от почвата

q1

-

q2

- натоварване от трафик

q2

- traffic load

q3

- натоварване от подпочвени води

q3

- loading from underground waters

qр

- допустимо външно налягане

qр

- allowable external pressure

Rh

- хидравличен радиус

Rh

- hydraulic radius

SN

- клас на коравина на пръстена

SN

- stiffness class

t

- фактор време

t

- factor time

U1

- монтажен фактор

U1

- installation factor

U2

- фактор „траншея и легло”

U2

- factor “trench and bedding”

V

- средна скорост на течението

V

- mean velocity of the flow

γз

- обемно тегло на почвата

γз

- volume weight of the soil

δν

- вертикална деформация

δν

- vertical deformation

-

височина на земния пласт от темето
на тръбата до нивото на терена

коефициент на грапавина на
Манинг

максимална първоначална
деформация

кинематичен вискозитет на
течността

loading above the crown of the pipe
from the soil

- theoretical deformation

- дългосрочна деформация
-

hydraulic slope (the energy, lost per
unit length)

- maximum initial deformation

- теоретична деформация

ν

height of earth layer from the crown
of the pipe up to the terrain level

- long term deformation
ν

- kinematic viscosity of the fluid
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Въпреки че е отдадено голямо внимание на точността на съдържанието на това ръководство,
„Инфрабулимпекс” ЕООД не носи отговорност за грешки или пропуски в тази публикация.
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