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Глава 1.     Общи сведения за пристанищата 
 
 
 
1.1. Предназначение, видове товари, годишен товарооборот 

Пристанищата са транспортни възли, в които се претоварват товари от 
плавателни на сухоземни транспортни средства и обратно. Водните пространства 
(морски, речни, езерни при морски брегове) са защитени от вълни и на прилежащите 
брегови площи се извършват различни товаро-разтоварни и други спедиторски 
дейности, а на някои кейове – пътнически превози. 

Основна характеристика на пристанищата е тяхният товарооборот Q – 
количеството товари преминало през пристанището за определено време: година, 
месец, денонощие. Товарите, които се обработват в пристанищата са три основни 
вида: 

- генерални – колетни, контейнерни, метални изделия и други; 

- насипни – въглища, руди и суровини за химическата промишленост, зърно; 

- наливни – нефт и нефтопродукти и други. 
 

1.2. Съсътояние и переспективи за развитие 

Европейски съюз 

Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) е съставена от пътна и 
железопътна мрежи, пристанища, летища и други свързващи точки на модални 
транспортни мрежи. Тя използва разнообразен инструментариум от взаимно свързани 
концепции и програми, като:  

Shortsea shipping (европейско крайбрежно корабоплаване),  

Naiades (речен транспорт), 

MoS (морски магистрали),  

Marco Polo II (интермоделен / комбиниран транспорт), 

Freight transport logistics (товарна транспортна логистика) и други [13]. 

По данни към 2010 година е изчислено, че около 90% от търговията със стоки в 
Европа и същевременно 40% от цялата вътрешна търговия на Европейския съюз в 
тон-километри минава през пристанищата и обемът й продължава да расте.  
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Превозът на контейнери след 2000 година значително нараства и се очаква да се 
утрои до 2020 г. [20]. Освен това, през пристанищата на Европа всяка година минават 
350 милиона пътници, които използват фериботни и круизни услуги. 

 
Азовско – Черноморски регион (включва пристанищата на Украйна, Русия, 

Грузия, България, Румъния, Турция и Молдова) [14]: 

Проучването е обхванало всичките 96 броя пристанища. Това са почти всичките, 
защото според авторите, българската страна не е предоставила данни за всичките си 
черноморски пристанища (съответно 8 наши пристанища не фигурират в 
проучването). Товарооборотът на пристанищата и терминалите от Азовско – 
Черноморския регион по държави в милиона тона са обобщени в таблица 1.1: 

 

Таблица 1.1. [14] 

№ Страна 
Пристанища и 
терминали 

Товарооборот за 2011 
година 

Дял към сумарния 
товарооборот за басейна, %

1 Русия 11 172,8 38,80 
2 Украйна 63 155,5 34,90 
3 Румьния 1 45,9 10,30 
4 България 10 27,0 6,05 
5 Грузия 4 22,2 4,97 
6 Турция 6 22,1 4,96 
7 Молдова 1 0,3 0,07 

 Общо 96 445,8 100,00 

 
България 

Данните показват, че повече от половината внос/износ на страната ни минава 
през пристанищата. Те обслужват всички отрасли на националната ни икономиката и 
съответно основните сектори, които оказват влияние върху относителния дял на 
товарооборота и пътникопотока са: 

- нефтопреработваща промишленост – внос на нефт и износ на 
нефтопродукти; 

- металургия – внос на руда, кокс и други изделия на металургичната 
промишленост и износ на продукти на същата, и скраб; 

- енергетика – внос на въглища; 

- строителство – износ на цимент, вътрешни превози и износ на инертни 
материали, внос и износ на строителни материали и конструкции; 

- селско стопанство – износ и внос на зърнени храни и фуражи; 

- химическа промишленост – износ и в по-малка степен внос на торове; 

- лека промишленост и други отрасли на индустрията – внос и износ на 
различни генерални и контейнеризирани товари; 

- развлекателна и туристическа дейности.  
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1.3. Товарооборот на морските пристанища [13], [15], [18], [21], [24]: 

Най-голямото българско пристанище е Бургас. То включва терминалите „Бургас-
Изток“, терминала за насипни товари „Бургас-Запад“ и нефтоналивен терминал 
„Росенец“. Към пристанище Бургас териториално е включен и отдалеченият 
пътнически терминал в Несебър. 

В пристанището се предоставят услуги за обработката на наливни, насипни и 
генерални товари, контейнери и Ро-Ро транспортни единици. Терминал „Бургас-
Запад“ се използва за обработка на генерални, насипни, наливни, Ро-Ро товари и 
контейнери. Последните два вида товари се обработват на специализирани корабни 
места на пристанищния терминал. Обособен е и специализиран кей за опасни товари 
(втечнен газ). 

 
Дялово разпределение за 2005г.
Район Варна - 10 260 хил. тона

Балчик
3%

Леспорт
3%

Петрол 
1%

Фериботен 
комплекс

4%

 ТЕЦ Езерово
10% Варна - запад

58%

Варна - изток
21%

 

Дялово разпределение за 2005 г. 
Район Бургас - 14 775 хил. тона

Фиш Порт - 
Бургас

2%

Бургас - изток
26%Росенец

60%

Бургас - запад
12%

 

Фиг. 1.1. Дялово разпределение за 2005 година за районите Варна и Бургас 
[18]  

 
По данни на Евростат за 2011 година, морските ни пристанища Варна и Бургас 

не попадат в традиционната класация на европейската статистика на 20-те най-
оборотни порта в ЕС, специализирани за превоз на стоки, товари и пътници. През тях 
в 2011 г. са преминали по-малко от 30 милиона тона товари. Каргото през 
пристанищата в Европейския съюз за същата година възлиза на 3,7 милиарда тона, а 
превозените пътници с морски транспорт на 385 млн. души.  

Според вида на товарите и начина на превоз товарооборотът за периода 2000 – 
2005 и 2006 – 2011 година, (в тона) е посочен на фиг. 1.2, фиг. 1.3 и в табл. 1.2. 

 

Товарооборот на морските пристанища в тонове
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Фиг. 1.2. Товарооборот на морските пристанища [18] 
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Фиг. 1.3. Натоварени и разтоварени товари в морските пристанища по 
направления в хиляди тона за периода 2005 – 2011 г. [13] 

 
Таблица 1.2. Товарооборот на морските пристанища [15], [18]: 

Начин на превоз / 
Година 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Наливни товари 7354523 7974412 7143018 7424303 8469563 9701770

Насипни товари 8388296 8689927 9808096 9266912 10130121 10421958

Контейнери 554457 634746 835155 995416 1275062 1343128

Ро-Ро товари 235729 499872 440761 497532 484500 541484

Генерални товари 2751558 2552440 2184428 3181928 3149335 3027840

Общо 19284563 20351397 20411458 21366091 23508581 25036176

Начин на превоз / 
Година 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Наливни товари 11825695 11492705 11721337 10397 819 10140622 10506992

Насипни товари 10666160 8805 005 10107 097 8311 931 9156790 10439953

Генерални товари 3313482 3119776 2735 238 1754 042 1999967 2415699

Контейнери [тона] 1491589 1695243 2296 573 1632 223 1516109 1720889

Контейнери [бр.TEU] 121018 132184 201628 136764 142736 152565

Ро-Ро товари [тона] 444664 380876 272163 175788 146753 119182

Ро-Ро [бр. тр. ед.] 16498 14 442 12194 6658 9607 6530

Общо тона 27741590 25493606 27132409 22271803 22960241 25202716

Посещения [брой] 6902 8227 8711 7 706 7912 8702

 
Съгласно представените данни, основен дял в нарастването на товарооборота 

имат превозите на наливни товари – увеличението е с около 30%.  

Ръст се наблюдава и при обработката на контейнери – за целия разглеждан 
период техният обем нараства повече от три пъти.  
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Спад се отчита при обработката на генерални товари, средно около 10% от 2005 
спрямо 2011 година.  

 

1.4. Товарооборот на речните пристанища [13], [15], [18]: 
 

Данни за периода 2000 – 2005 и 2006 – 2011 г., (в тона) са посочени на фиг. 1.4., 
фиг. 1.5. и в табл. 1.3.  
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Фиг. 1.4. Товарооборот на речните пристанища [18] 
 

 

Фиг. 1.5. Натоварени и разтоварени товари в речните пристанища по 
направления в хиляди тона за периода 2005 – 2011 г. [13] 

 
Наливните товари нарастват няколко пъти до 2009 г. спрямо 2000 г., а от 2010 

започва спад, като в 2011 година стигат нивата в началото на отчетния период. 
Каботажните превози отбелязват среден ръст от 44% за единадесет години. 

През разглеждания период не са обработвани контейнери по река, а при 
насипните и генерални товари се наблюдава слабо нарастване в рамките на 10%.  

Статистическите данни сочат тенденция за промяна на структурата на 
товарооборота – делът на контейнерните и Ро-Ро превозите нараства за сметка на 
насипните товари.  
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Таблица 1.3. Товарооборот на речните пристанища по видове товари [18], 
[15] 

Начин на превоз / 
Година 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Наливни товари 112467 982 53592 51150 29658 224 998

Насипни товари 1693350 1631049 2250150 1999495 2516036 2366659

Генерални товари 541819 650937 724674 820188 836060 806181

Товарооборот 2357086 2282968 3028416 2870833 3381754 3397 838

Каботажни превози 882036 521834 550399 822653 906468 1875295

Всичко, без фериботи 
в тона 

3239122 2804802 3578815 3693486 4288222 5273 181

    

Фериботи - товарни 
единици 

71525 237272 155734 156859 177049 141 953

Начин на превоз / 
Година 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Наливни товари 351556 401361 453529 410136 372 382 126596

Насипни товари 2632695 3032738 2622636 2240747 2303 682 1970 068

Генерални товари 999567 994576 901341 416021 419 734 607558

Общо -международни 3983818 4428675 4037660 3066904 3095798 2704222

Каботажни превози 2034176 2231215 2526962 1772142 1435066 1580057

Всичко без фериботи 6017994 6659890 6564622 4839046 4 530 864 4284272
     
Фериботи - брой 
транспортни 
единици 

124177 360605 414397 344480 294042 332580

  

1.5. Прогнози и переспективи [18], [13]: 
 
Прогнозираният ръст на товарооборота на морските пристанища ще се 

реализира почти изцяло чрез нарастването на контейнерните и Ро-Ро превози. 
Предполага се, че контейнерните превози през 2015 г. ще достигнат до 900 хиляди 
TEU (мерна единица, отговаряща на стандартизиран по ISO 668 20-футов контейнер). 
Очаква се Ро-Ро превозите да следват същата тенденция – 3 - 4 милиона тона към 
2015 година. В таблица 1.4. е дадена прогнозна оценка направена на база 
статистическо екстраполиране по видове товари по начин на превоз и съобразена с 
прогнозните показатели за развитието на икономиката на страната към 2004 година. 

 
Таблица 1.4. Прогнозно нарастване на товарооборота до 2015 година [18]  

Година 
Морски  

пристанища 
Речни  

пристанища 
Общо 

2007 г. 27,2 млн. тона 6,2 млн. тона 33,4 млн. тона 

2015 г 34,7 млн. тона 9,5 млн. тона 44,2 млн. тона 
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Фиг. 1.6. Очакван ръст на товарната превозна дейност - общо и по видове 
транспорт (воден и сухопътен) в млн. т/км за периода 2008 – 2020 г. [13] 

 
През България минават пет транспортни коридора. В страната има две големи 

морски и четири големи речни пристанища. Три от тях стъпват на централната, 
останалите на разширената TEN-T мрежа. Четири речни пристанища са по коридор 
VІІ, а едно от морските – на коридор VІІІ.  

Развитието на сухопътната инфраструктура би трябвало да доведе до значителен 
ръст на Ро-Ро превозите между българските дунавски пристанища и румънските на 
отсрещния бряг. Намаляване на тези речни превози може да се наблюдава при бъдещо 
строителство на нови мостове между България и Румъния. 

Ро-Ро паркът дава възможност за извършване на комбинирани превози на 
пратки, леки автомобили и контейнери. При тях водните състави са специално 
пригодени за превози на извънгабаритни пратки и леки автомобили, като са снабдени 
с надеждно оборудване за укрепване и обезпечаване на сигурността на товарите. В 
този случаи се прилага хоризонтален метод за товарене и разтоварване на превозни 
средства, вагони или интермодални транспортни единици на кораба – фиг. 1.7. 

 

   

Фиг. 1.7. Хоризонтален метод на товарене и разтоварване при Ро–Ро 
превози. [1]. 
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Глава 2.        Природни условия 
 
 
 
2.1. Общи положения 

Проектните решения за нови и за разширяването на съществуващи пристанища 
зависят от технико-икономическите условия в страната, очаквания в близка и далечна 
переспектива годишен товарооборот и от природните условия на избраното място. 

От значение са: 

– Очертанието на релефа и бреговата ивица; 

– Дълбочините и наклона на дъното от брега – навътре в морето; 

– Инженерногеоложките условия за фундиране на пристанищните 
съоръжения; 

– Климатичните и метеороложки условия. 

В редица случаи, например при разширяване на пристанищата, проектните 
решения се определят и от строителния срок и размера на капиталовложенията. 

Проектното решение, прието след експертна оценка на няколко варианта, се 
представя в генерален план. Разположението на отделните пристанищни елементи се 
дава в мащаб 1:5000.  

Пристанищния план съдържа две части: хидротехническа – вълноломи, 
защитаващи водната площ, в която корабите се насочват към бреговите съоръжения 
или временно застават на котва, и от сухоземна, на която се извършва товарене или 
разтоварване на корабите. 

 
Основни пристанищни елементи са: 

 Оградните съоръжения, защитаващи пристанищната акватория от вълни и 
наноси; 

 Акваторията, създавана изцяло или частично с удълбочаване на морското 
дъно след входа на пристанището; 

 Пристанищната територия, част от която е насипно равнище, върху което се 
развиват сухоземните транспортни връзки, разполагат се складове, административни 
и спомагателни сгради, механическите уредби, извършващи претоваръчни операции; 
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 Кейовите стени, създаващи директна връзка на корабите с пристанищната 
територия. 

 

2.2. Метеороложки условия. Вятър 

За стороителството и експлоатацията на пристанищата от значение са 
сезонните температури, валежи и мъгли, а за безопасното влизане и излизане на 
корабите от пристанищата (навигацията) и главно за проектиране на оградните 
съоръжения, с най-голямо значение са ветровете, предизвикващи морското 
вълнение, достигащо вълноломите и входа на същите. 

Основните ветрови параметри, които определят характеристиките на 
морското вълнение са скоростта на вятъра W, m/s, продължителността на 
действие t, h и ветровия разгон D, km. От голямо значение за разполагане на 
вълноломите е посоката на преобладаващия в района на пристанището вятър. 

Скоростта на вятъра определя неговата сила в балове. Счита се, че вълнение се 
поражда при вятър със скорост по-голяма от 1,3 m/s. или при вятър със сила по-
голяма от един бал.  

Наименованията на характера на вятъра според неговата скорост са дадени в 
табл. 2.1. Обезпечеността на W и t, е 4%, тоест най-силният вятър през последните 
25 години. 

 
Таблица 2.1. 

Сила на 
вятъра,  
бала 

Характер  
на  

вятъра 

Средна скорост 
на вятъра, 

W [m/s] 

0 Затишие 1,0—1,3 

1 Слаб вятър 1,4—3,6 

2 Слаб бриз 3,7—5,8 

3 Лек бриз 5,9—8,0 

4 Умерен бриз 8,1—10,3 

5 Свеж бриз 10,4—12,5 

6 Силен бриз 12,6—15,2 

7 Рязък вятър 15,3—17,9 

8 Бурен вятър 18,0—21,5 

9 Буря 21,6—25,0 

10 Силна буря 25,1—29,1 

11 Изключителна буря 29,2—33,5 

12 Ураган >33,6 

 

Посоки на вятъра през 2 румба означени на фиг.2.1.Ъгловата единица румб, 
приета в корабоплаването, е централен ъгъл със стойност 11о15'. 
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Фиг. 2.1. Географски посоки на вятъра 
 
Повтаряемостта на вятъра за 16-те географски посоки се посочва в диаграма 

наречена „Роза на ветровете” – фиг.2.2. Тя показва и пососката на преобладаващия 
с определена скорост вятър за съответния район. 

 

 

Фиг. 2.2. „Роза на ветровете“ в Североизточна България [6] 
 

От многогодишни наблюдения върху ветровите вълни е установено, че при 
големи дълбочини на морето височината на вълната ho – разстоянието по 
вертикалата от най-високата точка на гребена до най-ниската на падината на 
вълната, дължината λо – разстоянието между два съседни гребена (фиг. 2.4.) 
зависят от изредените по-горе фактори. 

Ветрови разгон D ,km е дължина на морския участък, по посока на вятъра, 
подложена на неговото действие – фиг. 2.3. Пределните стойности на разгона Dгр, 
зависят от скоростта на вятъра W. Параметрите на вълнението се променят само 
при разгон D < Dгр. При D > Dгр , се приема: D = Dгр   

Dгр = 800 km – при W < 20 m/s и Dгр = 600 km – при W = 25 m/s. Dгр  за междинни 
стойности на W се определя с интерполация между 800 и 600 km: 

Пример: за W = 23 m/s. – Dгр = 600 + 3.40 = 720 km 
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Фиг. 2.3. Ветрови разгони [6] 
 

2.3. Вълнение 

Според класическата теория на вълнението профилът на свободната вълна 
представлява трохоида. Такава крива описва точката М, намираща се в кръг с 
радиус R, при търкаляне на кръга по правата О — О, (фиг. 2.4.)  

 

 

Фиг. 2.4. Профил на трохоидалната вълна [7]: 
- Н – дълбочина на дъното, 
- λо – дължина,  
- ho – височина на вълната; 

 

Освен λо и ho , основен параметър на вълната е периодът о . 

При големи дълбочини орбиталното движение на водните частици се извършва 
по окръжност, която на водната повърхност има радиус rо, а към дъното намалява 
(радиус r – фиг.2.4) и фиг.2.5. 
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Фиг. 2.5. Намаляване радиуса на кръговата орбита с увеличаване на 
дълбочината [11] 

 
В зависимост от дълбочината на морето Н се различават четири зони на 

вълнение – фиг. 2.6: 
 

 

Фиг. 2.6. Вълнови зони в крайбрежната част на морето [7] 
 
Зона І – дълбоководие, в която дъното практически не влияе върху вълнението; 

Зона II – плитководие, в което започва деформация на вълната и разрушаване 
на върха на нейния гребен. В тази зона дъното влияе съществено върху размерите, 
посоката и формата на вълнението; 

Зона ІІІ – прибойна, в която вълните имат ярко изразен несиметричен профил, 
който се характеризира с голямо увеличение на височината на вълните и заостряне 
на гребените, това е илюстрирано на фиг. 2.7. В тази зона загубата на вълнова 
енергия е най-голяма, защото вълните се разрушават многократно; 

Зона IV – брегова. 
 

    

Фиг. 2.7. Прибойна вълна и катер на прибойна вълна [11], [57] 
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2.3.1. Дълбоководие 

Времетраенето на вятъра е от значение за характера на морското вълнение. 
Височината на вълните постепенно се увеличава до определен, според дължината на 
ветровия разгон и скоростта на вятъра, момент. Ако действието му продължава, 
вълните повече не се променят. Установява се така нареченото развито вълнение, а 
до тогава е развиващо се. 

Силата на развито вълнение в открито море се оценява по Бофортова скала в 
балове (таблица 2.2). Тя е разработена от Ф. Бофорд през 1806 година и 
характеризира движението на въздушните маси в 12 степени.  

 
Таблица 2.2. Бофортова скала [12] 

Б
а
л 

Характери
стика на 
силата на 
вятъра 

Скорост 
на 

вятъра, 
m/s 

Ефекти от вятъра в морето 

0 безветрие 0–0,2 огледално гладко море 
1 тих 0,3–1,5 бръчки по морето без пяна по гребените 
2 лек 1,6–3,3 къси вълни, гребените не се обръщат и са привидно стъкловидни 

3 слаб 3,4–5,4 
къси, добре изразени вълни; гребените се преобръщат, като образуват 

стъкловидна пяна 
4 умерен 5,5–7,9 удължени вълни с бяла пяна на много места 
5 умерен 8,0–10,7 добре развити в дължина, но не твърде големи вълни с бяла пяна 
6 силен 10,8–13,8 започват да се образуват големи вълни изцяло с бели пенести гребени 

7 силен 13,9–17,1 
вълните се възвишават; гребените се накъсват; пяната ляга на ивици по 

посока на вятъра 

8 много силен 17,2–20,7 
умерено високи вълни с голяма дължина; краищата на гребените се разбиват 

на капки; ивиците на пяната лягат по посока на вятъра 

9 слаба буря 20,8–24,4 
високи вълни; гребените на вълните се разбиват на капки и намаляват 
видимостта; пяната на широки плътни ивици ляга по посока на вятъра 

10 буря 24,5–28,4 
много високи вълни с дълги надвиснали гребени; повърхността на морето е 

бяла от пяната; силен грохот на вълните; лоша видимост 

11 силна буря 28,5–32,6 
изключително високи вълни; малки и средни кораби от време на време не се 
виждат от вълните; краищата на вълните се разбиват на пяна; лоша видимост 

12 ураган 32,7–36,9 въздухът е пълен с пяна и капки; много лоша видимост 

 
За дълбоководие се приемат онези морски пространства, чиито дълбочини са: 

2
оН


 , при които при развито вълнение морското дъно не нарушава орбиталното 

кръгово движение на водните частици. Посоката на вълнението и параметрите на 
вълните не се променят. Гребените им са успоредни един на друг. 

Основните параметри на вълнението се определят по спектрална теория на 
вълнението с отчитане разпределението на акумулираната от водните маси енергия на 
вятъра при възможните му отклонения от преобладаващата посака до + 90о. Например 
вятър от изток, както на фиг. 2.3, може да се появи за кратко време и от север, и от юг. 
Приема се, че вълновият енергетичен спектър включва 9 сектора по 20о, като в 
средните три се предава около 60% от ветровата енергия, а в най-крайните едва по 
1%. 
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По спектрална теория се отчита и влиянието на бреговото очертание на Черно 
море върху параметрите на вълните. Спектралният лъч на всеки от секторите – 

ъглополовящата на ъгъла i , достигаща отсрещния бряг на морето (фиг. 2.3), 
определя ветровия разгон в съответния сектор (i) – Di . При D ≤ Dгр , според 
времетраенето на ветровото действие t и скоростта на вятъра W, се определя средната 

височина на вълната ,o ih . 

За определяне на средната височина на вълните в дълбоководието – oh  всяка от 

височините ,o ih  участва с тежест, зависеща от мястото на сектора i в енергетичния 

спектър. Изчисленията необходими за определяне на oh  по дадената на стр. 20 

формула, се извършват в таблица 2.3.  
 

Таблица 2.3. 

№ i [
o] cosi Di  [m] Di.cosi ,o ih  2

,o ih  Ф(i )  i    2
,o i ih  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 -90  
Изчисленията 
се правят само 
за средния 
сектор- 

(-80), (-60) и 
така нататък. 

 
Взема 
се от 

задание
то. 

(3 )х (4)  
Да се 
гледа 
текста
под 

табли-
цата 

(6)2 1,000   
2 -80    0,009  
3 -70   0,991   
4 -60    0,056  
5 -50   0,935   
6 -40    0,131  
7 -30   0,804   
8 -20    0,195  
9 -10   0,609   

10 0    0,218  
11 10   0,391   
12 20    0,195  
13 30   0,169   
14 40    0,131  
15 50   0,065   
16 60    0,056  
17 70   0,009   
18 80    0,009  
19 90   0,000   
        =1 (10)=…. 

 

В таблицата с (i) е означена енергетичната функция, а с (i) частта от 

енергията за всеки един от секторите. (i) зависи от i  [-80o;+80o] – диапазон на 
наклоните на лъча на спектъра. 

При попълване на таблица 2.3. се използва номограма (фиг. 2.8.). Тя съдържа 
обобщени графики за определяне на средноаритметичните стойности на височината 

oh  и периода о  на вълната в зависимост от дължината на разгона (D, km), 

скоростта на вятъра (W, m/s), продължителността на действие на вятъра (t, h) и 
дълбочината на дъното (Н, m). 
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Фиг. 2.8. Номограма за определяне средната височина и периода на 

вълната [6] 
 
За практиката и при курсовото проектиране е удачно, да се използва 

едромащабната номограма, дадена в Приложение 1.  
Тълкованието на означенията в номограмите на фиг. 2.8. и приложението е 

следното:  

На абсцисната ос са нанесени на отделни скали стойности на безразмерните 

величини 
gt

W
 и 

2

gD

W
, от 100 до 600 и от 0 до 50000, g=9,81 m/s2 e земното ускорение.  

На ординатната ос са безразмерните величини 
g

W


 и 

2

gh

W
, съответно от 5,6 до 

1,2 и от 0,14 до 0,01 – за море, а по-малките стойности (отляво) са за езеро и язовир 
g=9,81 m/s2 e земното ускорение. 

 
Забележка:    

В Приложение 1 означенията са следните: 

h  oh  – височина на вълната;  

  о  – период на вълната; 

W – скорост на вятъра. 
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Работа с номограмата  

Стъпка 1: Първоначално се определя от коя абциса
gt

W
 или 

2

gD

W
 ще започва 

отчитането. Процедурта е следната: 

– Изчисляват се стойностите на всяко от двете отношения 
2

(т.1)
gD

W
  и 

(т.2)
gt

W
 , съгласно заданието:  

– Нанасят се: т.1. – на абцисата 
2

gD

W
 и т.2. на абциса 

gt

W
 върху номограмата.  

ò. 2

ò. 1

ò. 2

ò. 1

g D
-----
W2 

g t
------
 W

g h
-----
W2 

 

Фиг. 2.9. Избор на абциса:  

Случай 1. – т.1 ( ) е отляво и по-нататък работим с абциса 
2

gD

W
; 

Случай 2. – т.2 (
ò
) е отляво и по-нататък работим с абциса 

gt

W
. 

Отчет се прави по най-горната крива (за море) – за онази точка (т.1. или т.2.), 
която е отляво, виж фиг.2.9.  

Стъпка 2: От абцисата 
2

gD

W
, за ветровия разгон  Di .във всеки от 9-те сектора се 

прекарва права, успоредна на ординатните оси до най-горната крива в номограмата 
и от пресечната точка – права успоредна на абцисата до пресичането ѝ с ординатата 

2

gh

W
, на която се отчита стойността ,

2

. o ig h
p

W
 ,  

g
-----
W

p



Кратък	лекционен	курс	и	помагало	за	курсовото	проектиране	по	пристанища	

‐	20	‐	

Стъпка 3: Получаване на ho,i – средна височина на вълната в дълбоководието за 

сектор i : 
2

,
. ,m

o i

W
h p

g
  

 
Средните стойности на параметрите на вълната в дълбоководието, 

търсени в проекта са:  

Средна височина  

i  [-80o;+80o]   
1/2

2
, .i ih h   

  
 
  , m; 

Среден период на вълната – определя се на номограмата при следната 
последователност: 

Стъпка 1: Средната височина h  на вълната определя стойността 
2

. og h

W
= т, която 

се нанася върху ординатата 
2

.g h

W
 (фиг.2.10). 

Стъпка 2: От т. m се стига до т. n на ординатата 
g

W


 и се отчита 

. оg
n

W


  

(фиг.2.10). 

 

Фиг. 2.10. Определяне на oτ  
 

Стъпка 3: Следва . ,sо

W
n

g
   

Средна дължина на вълната и горна граница на дълбоководието  

От o  следват: 
2.

2.
o

o

g 


 , m  и  
2

o
oH


 , m 

 

Максималните стойности на вълновите параметри в дълбоководието  
 
При определяне на силовото въздействие на вълните, в зависимост от класа 

на пристанищните съоръжения се приемат вълни с различна обезпеченост. 

Максималните стойности на ho, o и o се получават чрез умножаване на средните 
стойности с дадените в таблица 2.4 коефициенти.  
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Таблица 2.4 [6] 

Коефи- 
циент 

Обезпеченост,  % 

0,1 1 3 5 10 20 30 40 50 70 80 
kh 2,96 2,42 2,10 1,95 1,71 1,43 1,24 1,07 0,94 0,67 0,53 
kτ 1,78 1,61 1,47 1,41 1,36 1,25 1,15 1,07 1,00 0,86 0,75 

 

Височина: ,1% . ,mo o hh h k  

Период:    ,1% . ,sо о k   

Дължина: ,1% 4,02. ,mo о   

Оградните съоръжения (вълноломите) се оразмеряват за вълни с обезпеченост 
1%, а по време на строителството – 4%. За проекта да се работи с 1% обезпеченост. 

 

2.3.2. Плитководие. Рефракция на вълните. 

Според трохоидалната теория движението на водните частици в плитководната 
зона е по елипсовидна орбита. Тези орбити намаляват към дъното като на самото 
дъно малката ос на елипсата има нулева стойност (фиг. 2.6) .Водните частици се 
движат по посока на брега и обратно с така наречените дънна скорост, определена 
от периода на вълнението и дълбочината на дъното.  

Посоката на вълнението в дълбоководната зона съвпада с посоката на 
преобладаващия вятър, създаващ вълнението. С навлизане в зоните на 
плитководието, вълнението изменя посоката си в зависимост от релефа на дъното, 
при това праволинеиният вълнови лъч в дълбоководието “се огъва“ – променя 
направлението си. Отклонението на вълновите лъчи в плитководната зона е така 
наречената рефракция на вълните, фигури 2.11. и 2.12. 

 

 

Фиг. 2.11. Рефракция на вълните.  - отлагане на наноси в зоната на залива, 
 - изравяне в съседните зони [7] 
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За получаване на ъглите сключени между вълновия лъч и нормалата на 
изравнените изобати (фиг. 2.12) се попълва таблица 2.5.  

 

 

Фиг. 2.12. Рефракция на вълните – детайл [8] 
 
Таблица 2.5. 

H Hо Hi H50 H40 H30 H20 H10 H5

sin i         

i [°]         

Hi  o          

 i  o  От таблица 2.6., с интерполация 

i         

3(4). i          

 
С i е означен ъгълът, който лъчът на вълната сключва с нормалата на изобата 

Hi. – за дълбочини през 10 m. Определя се от формулата: 
 

2
sin sin

0,05.o

i
i H

i o

H

H
 


 

   
,  

където 

oH – е ъгълът, сключен между посоката на вълната в дълбоководието и 

нормалата към граничната изобата Но. Отчита се от картата с изобатите, която е в 
мащаб М 1:20000 и е част от заданието на курсовия проект.  

о  – средната стойност на периода на вълнението в дълбоковозието 

 
Таблица 2.6. Дължини на вълната в плитководието [6] 

i / oН   0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,02 0,01 

i / o   1,00 0,98 0,96 0,94 0,91 0,87 0,82 0,75 0,66 0,54 0,42 0,36 

 
След получаване на i  и  i , се построява „План на рефракцията“ – чертеж  № 

1 в курсовия проект. 
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  Глава 3.      Съставяне на генералния план 
 
 
 
Генералният план на пристанището е основна част на курсовия проект (фиг. 

3.1.). Съставя се след избора на място на зададената в мащаб 1:20000 карта. 
Определящи са бреговото очертание и наклона на дъното, също изобатите за 
дълбочини 15 и 20 m и посоката на вълните на тези дълбочини.  

Частта от картата (заданието) около избраното място се увеличава 4 пъти, за да 
се работи с мащаб на новата М 1:5000. 

От плана на рефракцията на уголемената карта се запазват гребените на вълните 
и се допълват изобатите от заданието през 1 метър до посочените по-горе дълбочини 
на морето. 

 
Съдържанието на генералния план е посочено в т.2.1. и след подготвителната 

работа с картите, се пристъпва към съставяне съобразено със следните изисквания: 

– безопасно влизане и излизане на корабите от пристанището при най-
неблагоприятни навигационни условия; 

– предпазване от наноси на плавателния път към пристанището; 

– осигуряване на непрекъснатост на товаропотоците – от и към корабите; 

– райониране на пристанището при разновидни товаропотоци (въглища, 
дървен материал, насипни товари и др.) и различни кораби (сухотоварни, 
контейнеровози, танкери, пътнически, служебни и др.); 

– целесъобразно свързване на пристанищните пътища с железопътни гари и 
автомобилни пътища на близкото населено място; 

– предвиждане на развитие на пристанището при очаквано нарастване на 
годишния товарооборот; 

– предвиждане на възможности за изграждане на кораборемонтни и 
корабостроителни предприятия при доказана необходимост (стапели, хелинги, сухи 
докове и др.). Задължително се определя мястото на ремонтен кей. 

Примерни генерални планове, които са проектирани при спазване на изредените 
изисквания са дадени в Приложение № 2. 



Кратък	лекционен	курс	и	помагало	за	курсовото	проектиране	по	пристанища	

‐	24	‐	

 

Фиг. 3.1. Генерален план, основни елементи [9]: 

1 – територия; 2 – железопътни и автомобилни пътища; 3 – линия на 
акустиране; 4 – пасажерски район; 5 – външен рейд; 6 – оградно съоръжение – 
мол; 7 – пристанищен вход; 8 – оградно съоръжение – вълнолом; 9 – корабни 
места; 10 – вътрешен рейд; 11 – акватория . 
 

3.1. Пристанищна акватория  
 

Акваторията е напълно или частично защитената от вълните водна площ, където 
е вътрешният рейд и се извъшва маневриране, акустиране на корабите и товаро-
разтоварна дейност на стоянки (корабни места) на кейовия фронт. 

Рейдът е част от акваторията, разположена близко до пристанищния вход, 
където корабите при пристигането си спират на котва за провеждане  на 
административен, митнически и санитарен контрол. Рейдът трябва да притежава 
достатъчна по размери водна площ за стоянка на корабите и морско дъно, 
позволяващо добро задържане на корабните котви. Ако котвена стоянка на 
корабите не е възможна, се предвиждат няколко пали, всяка с по три забити под 
наклон достатъчно дълбоко железопътни релси, свързани в горната си част и с 
масивни стоманени халки за привръзване на корабите. 

Дълбочината на пристанищната акватория Hа зависи от дълбочината на газене на 
очаквания най-голям кораб и необходимите запаси. 
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Hа = Tk+hн+hт ,  

където 

Tk  – дълбочина на газене, дадена в заданието в m; 

hт  – технически запас до следващото драгиране на наноси в пристанището, при 
интензивно отлагане на наноси, може да достигне до 2,0 m. 

Да се приеме hт = 0,50  0,80 m; 

hн  – навигационен запас, 

hн = h1+h2+h3 , m 

при 

h1 – запас необходим за безопасно плаване на кораба според вида на почвата на 
дъното (пясъци, глини, скали и др.). Приема се h1 = 0,2 или 0,3 m, при рядко срещано 
скално дъно 0,5 m. 

h2 – скоростен запас, зависи от скоростта на движение на плавателните съдове. В 
проекта се приема h2 = 0, защото пристанището е с неголяма акватория и корабите се 
движат бавно в нея. Не се получава диферент – наклоняване на корабния корпус към 
кърмата, възможно при по-големи скорости (фиг. 3.1). 

h3 – вълнови запас, необходим, защото не е възможно в акваторията да няма 
вълнение при посоки на вятъра, различни от тази на преобладаващия в района. Да се 

приеме h3 = 0,50  0,80 m. 
 

 

Фиг. 3.1. Опасно наклоняване на кораба към носа или кърмата – диферент 
[16]: 1 – кърма; 2 – нос. 

 
Hа да се закръгля на 0,50 или 1,00 метра към по-голямата стойност. 
 
За свободно придвижване на корабите, акваторията трябва да е поне с 

минимална площ, определена от размера на обръщателен кръг с диаметър  
 

d = 4.Lk 

при  

Lk – дължина на най-големия кораб очакван в по-далечна переспектива.  

За курсовия проект Lk е дадено в заданието, в m. 
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3.2. Оградни съоръжения и вход на пристанището 

Принципите за защита на пристанищните акватории с оградни съоръжения 
(молове и вълноломи) се базират на способността на морското вълнение, да се 
разпространява зад прегради – дифракция. При нея морските вълни променят 
посоката си, а височините и енергията им намалява.  

Мястото на главния вълнолом се определя съобразно посоката на вълнението, 
като се спазва правилото – отразената от вълнолома вълна да е с посока към брега 

(противоположна на входа – фиг. 3.3.). Ъгълът  между посоките на вълните и 
нормалата към вълнолома да бъде възможно по-голям. Това предпазва входа на 
пристанището и акваторията от големи наноси, а на брега започва да се отлага пясък, 
образувайки плажна ивица. 

За оформяне входа на пристанището се изхожда от мястото, което ще заеме 
вторият вълнолом. В края си, при така наречената глава на вълнолома, трябва да 

достига дълбочина Hа + 0,50  1,00 m и да е под защита на главния вълнолом, който 
при необходимост се удължава. 

Следва проверка за безопасно влизане на корабите в пристанището. Посоката им 
на движение е към средната част на пристанищната акватория и трябва да сключва с 

посоката на вълните ъгъл  ≤ 70о , а с бреговата линия недалеч от входа –   30 о. При 
изпълнение на тези навигационни изисквания няма опасност корабът да получи много 
опасен крен (фиг. 3.2.) и/или да заседне в плитчините до брега, изтласкан от вълните. 

 

 

Фиг. 3.2. Опасно наклоняване на бордовете спрямо приетата за равна 
морска повърхност – крен [16]: 

1 – ляв борд; 2 – диаметрална равнина – мислената линия, която разделя на 
ляв и десен борд кораба от кърмата до носа; 3 – десен борд. 

 
За всяка посока на влизане, при спазване на тези условия, водният коридор при 

входа и след него трябва да е с ширина 

В = 4.Вk , 

където  

Вk = 20  25 m е широчината според вида и дължината на най-големия кораб, 
обслужван в пристанището. Ако при първоначално избраното разположение на 
главите на вълноломите широчината на коридора се окаже недостатъчна, се променя 
разположението на втория вълнолом, така че входът да се ушири. 
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Размерът на пристанищния басейн трябва да позволява завъртане на кораба на 
180°. Тази корабна маневра изисква обръщателен кръг с диаметър 3 до 4 дължини на 
максималния кораб (фиг. 3.3). Решението за местоположение и дължина на 
вълноломите може да претърпи промяна, ако оградената акватория се окаже с 
недостатъчна големина за разполагане на необходимите кейови стени и бъдещо 
разширение на пристанище с изграждането на нови.  
 

-11 -15  

Фиг. 3.3. Първи стъпки при съставяне на генералния план 
 

3.3. Дължина и разположение на кейовите стени 

Конструкциите на основните видове кeйови стени и оразмеряването на 
предвидените за курсовия проект се разглеждат в глава 5.  

За съставяне на генералния план е достатъчно да бъде определана дължината на 
кейовия фронт, както и да се намери най-целесъобразното разположение на стените 
при поетапно изграждане на пристанището, с оглед използваните пътища към 
близкото населено място. 

Дължината на кейовите стени зависи от броя на необходимите за първия етап на 
строителството корабни места, които последователно ще се въвеждат в експлоатация. 
Последното изисква подходящо решение на земните работи: драгажи за акваторията и 
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насипи зад кейовите стени за създаване на пристанищната територия, която заради 
изпълнението им е прието да се нарича насипно равнище. 

Броят на корабите се изчислява по формулата 
 

 .

.

30

тах
М c

k нр дни

Q T
n

G t



, бр. 

в която: 

tнр.дни  – брой неработни дни в месеца (средно 5 дни) ; 

Gк , t – полезен товар на кораба, даден в заданието; 

Qм
max , t/мес. – максимален месечен товарооборот. 

 

Qм
max= 1.Г

М

Q
к

S
, t/мес. , 

където: 

SМ = 12 – брой месеци на експлоатация на пристанището; 

QГ , t /год – годишен товарооборот, даден в заданието; 

к1 = 1,5 – коефициент на неравномерност на товарооборота през годината; 

Тс – сумарно време необходимо за обработка на един кораб:  
 

Тс = Тт+Тз 

при Тз – загубено време, (Тз = 2  4 часа/денон.) и  

Тт – време за товаро-разтоварни работи; 
 

Тт = 
  2

р.ч./денн.

.
.

kG
к

NP t
, дни 

при часова производителност на пристанищната механизация,  

NP = 140  180 t/час; 

tр.ч./денн = 16 – брой работни часове в денонощието; 

к2 – коефициент на неравномерност , (к2 = 1,5  2,0). 
 
Дължина на кейовия фронт: 

 
Lо = n.(Lk+a) , m 

Lk e дължина на кораба, дадена в заданието, 

а = 15 m  – разстояние мeжду корабите, (зависи от Lk – таблица 3.1.) 
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Характеристика за ефективността на основната дейност в пристанищата е 
тяхната пропускателна способност D – годишният товарооборот отнесен към 
дължината на кейовия фронт.  

Неравномерността на товарооборота през годината, т.е. неравномерното 
пристигане на корабите в пристанището и използване на корабните места, се отчита с 
коефициента k1, участващ във формулата за определяне на максималния месечен 
товарооборот. 

 
Пример: 

QГ = 1350000 t/год и Lк = 140 m, от заданието за курсовия проект и при брой на 
корабните места n = 8, получен в проекта по дадените по-горе формули, дължината на 
кейовия фронт е  

Lо = 8.(140 + 15) = 1240 m, 

а пропускателната способност –  
 

1

1350000
. .1,5 1650

1240
Г

o

Q
D k

L
    t/m/год 

 
За пропускателната способност са от значение следните фактори: 

– подходящият за различните видове товари избор на брегова механизация за 
претоварване; 

– осигуряващо непрекъснатост на товаропотоците решение за транспортната 
мрежа на пристанището и връзката с жп гари и автомобилни пътища на близкото 
населено място; 

– капацитетът на буферните складове, зависещ от тяхната площ и 
подходящите за различните видове товари електрокари и телфери за 
вътрешноскладовия транспорт; 

– броят корабни места на една самостоятелна кейова стена, съобразен с броя 
на оперативните коловози и маневрите за подаване и изтегляне на празни или 
натоварени вагони през денонощието. 
 

Кейовите стени се разполагат фронтално, с един или два отстъпа към брега в 
басейни или пирс (фиг. 3.4.). Решението зависи от броя на корабните места, удобното 
насочване към тях, възможността за последователното им включване в експлоатация 
и свързаното с това развитие на железопътната мрежа. От значение са дълбочините на 
дъното с оглед баланса на земните работи – изкопи от дъното на акваторията и 
насипи за пристанищната територия. Стените се изграждат след драгиране до 
проектната дълбочина на акваторията, която гарантира дълбочината на газене.  
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Фигура 3.4. Варианти на разпалагане на кейови стени [6]  

а) – фронтално разполагане без чупка (линейно) и с чупка; б) – пирс;  

в) – стъпаловидно разполагане с един отстъп; г) – басейн  

 
За курсовия проект се препоръчва разполагане на кейовите стени както на фиг. 

3.4. в). 

Някои характерни разположения на кейовите стени и разстоянието между 
корабите в зависимост от тяхната дължина са посочени в таблица 3.1. 

 
Таблица 3.1. [10] 

Разновидност на кейовите фронтове 
Дължина на кораба в m 

 200 200 – 151 150 – 100  100 

 

Разстояние между корабите в m 

25 20 15 10 

Разстоянието между съда и края на правия участък на фронта, в зависимост от 
местоположението на акостиране 

а 10 7 5 3 

б 30 25 20 15 

в 20 15 15 10 

г 50 40 30 20 
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3.4. Пристанищна територия 
 

Размерите на пристанищната територия се определят с оглед разполагане на 
бреговата механизация, складовете, железопътната мрежа и автомобилните пътища 
по начин, който позволява най-бързо обслужване на товаропотока (натоварване на 
транспортните средства и придвижване на товарите до крайна точка или до 
складовете за престой). 

В близост до оперативната част на пристанищната територия са разположени 
постройки с различно предназначение: диспечерска кула, административни и 
спомагателни сгради, работилници, медицински пункт, трафопост и други. 

Малко по-далече са базисните складове (силози, бункери, резервоари и други), 
предназначени за продължително задържане на различни по вид товари. 

С кейовите стени за обслужване на корабите са свързани кей с дължина около 
200 m за служебните кораби на пристанището и кей за морска гара, на която 
пристават пътническите кораби. Според архитектурното решение тя заема площ с 
дължина 200 – 300 m и широчина 60 – 80 m. От значение е броят на редовните 
пътнически превози през денонощието и очакваните извънредни за летния сезон. 

До морската гара в посока към входа на пристанището е кеят за лодки и яхти. 
Неговата височина над морето е около 1,20 m, дължината му зависи от свободното 
място, широчината е около 20 – 30 m. 

Типов напречен разрез на оперативната територия даден в Приложение 4 се 
изисква в курсовия проект. Изчертава се след изготвяне на генералния план на 
пристанището за участък посочен от преподавателя.  

Типовият напречен профил на оперативната пристанищна територия на фиг. 3.8. 
допълва обхвата, които е даден в Приложение 4. 

Широчината на оперативната територия пряко зависи от броя коловози, 
разположени между кейовата стена и буферните складове, от тяхната широчина и от 
разстоянието им до кейовата стена (фиг. 3.5).  

Височината е 2,20 – 2,50 m над морето, според големината на корабите, за които 
се проектира пристанището. За кораби с дължина от 130 до 150 m, каквито се дават в 
заданието на курсовия проект, височината е 2,20 m. 

 

 

Фиг. 3.5. Портални кранове над оперативни коловози при кейовата стена [6] 
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3.3а. 

Схема на обработка на пакетирани товари, съхранявани на закрито: 1 – линия на кордона на 
кейовата стена; 2, 3 – осови разстояния на оперативните коловози; 4 – определя от обема на 

товарооборота [10] 
3.3б. 

 

Схема на обработка на генерални товари (метални изделия, оборудване и други ), съхранявани 
на открито: 1 – портален кран при кордона на кейовата стена; 2, – портален кран – тилов;  

3 – товар в трюма [9] 
3.3г.  

Схема на обработка на насипни товари (въглища, руди и други), съхранявани на открито:  
1 – грейферен кран (тип „кенгуру“ )при кордона на кейовата стена;  

2, – грейферен кран – тилов; 3 – подвижен товарен бункер [9] 
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3.3д. 

Схема на обработка на генерални товари (контейнери с голям тонаж) с портален кран:  
1 – портален кран при кордона на кейовата стена; 2 – портален кран; 3 – транспортна 

механизация; 4 – контейнеровоз [9] 
3.3е. 

 
Схема на обработка на генерални товари (контейнери с голям тонаж):  

1 – контейнеров портален кран при кордона на кейовата стена; 2 – портален кран;  
3 – контейнеровоз [9] ,[23] 

 

Фиг. 3.6. Специализирана претоваръчна механизация в зависимост от 
видовете товари, постъпващи в пристанището 
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Фиг. 3.7. Механизирано товарене на железопътен състав 
 

3.5. Пристанищни складове 
 
Според предназначението складовете са буферни и базисни: 

Буферните складове са за кратковременни (10 – 15 дни) престои на товари, 
прехвърлени от порталните кранове, за да не прекъсва разтоварването на корабите, 
когато се извършват маневри за изтегляне на пълните вагони и подаване на празните. 
Разположени са недалеч от оперативните коловози, с 6 m широка рампа в обсега на 

стрелата на крановете (25  30 m). Товарите се спускат на рампата в платформата на 
електрокарите за вътрешноскладовия транспорт. За да не пречи, козирка на 
покривната конструкция има само над задната рампа, на която товари от склада се 
прехвърлят във вагони на един или два складови коловоза. 

 

 

Фиг. 3.8. Типов напречен профил на оперативна пристанищна територия за 
генерални товари [6] 
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Площта на буферните складове се определя по формулата: 
 

2'
. , mскл

скл

Q
F 


 ,  

където: 

 = (0,8  1,5) t/m 2– специфично натоварване на складовата площ за генерални 
товари; 

 = 1,3 – коефициент за неизползвани площи в склада, предвидени за пътеки, 
противопожарно осигуряване и други; 

 

Q’скл= (Qскл . tпр.скл.) / 30, t 

tпр.скл .– време на престой на товара в склада, което зависи от вида на товарите;  

tпр.скл = 10 дни за курсовия проект; 
 
Qскл  – месечен товаропоток преминал през буферните складове – пълно складово 

количество: 
 

Qскл = QМ
max – Qтр , t/m 

Qм
max – максимално месечно количество; 

Qтр – транзитен товар извозван с вагони и автомобили;  
 

Qтр

max

. .
30

Ж
cМ М

k

TQ Q

G n
 , t/m 

Qм
ж – максимален товар, който за 30 дни може да бъде извозен по оперативните 

коловози: 
 

Qм
ж  0,7.QМ

max , t/m 

Буферните складове са срещу корабните места и с тяхната дължина (дължина на 
кораба Lk), а общата дължина на всички складове (с площ Fскл) е 
 

L’скл = n . Lk , m 

Складовете са с еднаква ширичина, която се определя по формулата  
 

Вскл = Fскл / L’скл , m 

Тъй като покривната конструкция е със стандартни ферми с модул 3 m, Вскл. се 
приема със стойност кратна на 3: 15,18,........30 m. При по-големи широчини от 30 m 
фермите са две, подпрени на колони през 6 m, разположени в средата на. 
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Складове, по-дълги от 50 – 60 m са с 2 или 3 помещения, които са отделени с 
напречни стени за осигуряване на безопасност на сгадата при възникване на пожар. 

 

3.6. Пристанищни пътища 
 
Железопътната мрежа в оперативната пристанищна територия включва: 

– оперативни коловози под и до порталните кранове, на които се извършва 
товаренито и разтоварването на вагоните; 

– разположените в близост до кейовите стени районни разпределителни групи, 
в които се извършват маневрите за подаване и изтегляне на вагони от оперативните 
коловози; 

– складови коловози за вагоните, с които товарите от складовете се 
транспортират до пристанищните жп. гари или до гарите на близкото населено място. 

 

 

Фиг. 3.9. Варианти на разполагане на оперативните коловози при вариант с 
портален кран с габарит 32 m при кордона на кейовата стена и рампи с ширина 
4,5 m: Г – товарен коловоз, М – коловоз за маневриране и претоварване [19].  
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Фиг. 3.10. Три оперативни коловоза при кейова стена в басейн [23] 
 
Обработването е най-ефективно при 2 – 3 броя корабни места на самостоятелен 

кейов фронт (фиг. 3.11 а). При разполагане на повече от 4 в права линия, 
оперативните коловози се разделят на участъци, както е показано на фиг. 3.11 б), на 
три корабни места. 

 

 

Фиг. 3.11. Разположение на оперативните коловози при две и повече корабни 
места на кейов фронт [5] 
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Районните разпределителни групи имат следното предназначение: 

– да насочат приетите в тях вагони към оперативните коловози; 

– да приемат празните и пълните вагони от оперативните коловози. 
 
При правилно определен брой и разположение оперативните коловози 

ефективно осигуряват товарене, разтоварване и преместване на вагоните. 

Осовото разстояние на коловозите при кейовите стени, складовете и районните 
разпределителни групи е 4,50 m, стрелките са с отклонение 1:7. Извън оперативната 
пристанищна територия се приема съответно 5,00 m и 1:9 при допустими по-високи 
скорости. 

При движение на влаковите състави с маневрени локомотиви, радиусите в 
кривите са не по-малки от 150 m, за да могат да минават всички товарни вагони от 
железопътната мрежа на страната.  

При движение в отделни райони на пристанищата на вагони само на 
промишления парк тези радиуси могат да бъдат намалявани до 120 m. 

Районните разпределителни групи, които са извън пристанищната територия 
могат да бъдат и в криволинейни участъци на железопътната мрежа, но с радиуси не 
по-малки от 1500 m. 

Броят на оперативните коловози, разполагани между кейовата стена и буферния 
склад се определя по формулата 

 

 
.

бр
0,8. .

w w

k
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m

L а p
 


,  

където 

lw = 10 m – средна дължина на един вагон;  

р = 23 – брой на подадените вагонни състави през денонощието;  

nw – брой на вагоните подадени към корабните места за денонощие. 
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където 

 – коефициент на складиране 
 

 = .скл
Ж
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Q
 

qw = 20 t – средно натоварване на един вагон; 

qдн,max – максимален дневен товаропоток при месечен – max
МQ  
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qдн,max = 
max

3
.

.
30

М

нер дни

Q
k

t
 

k3 = 1,5  2,0 – коефициент на дневна неравномерност на товаропотока  

За да не се усложнява генералният план, в курсовия проект оперативните 
коловози да са по възможност два. Във формулите за m и qдн,max е възможно да се 
приема р = 3 и k3 = 1,5 и да се закръглява на 2 при m ≤ 2,5. 

Да се има предвид, че това донякъде изчерпва резервите за времетраене на 
товаро-разтоварната дейност, предвидени в изчисленията за броя на оперативните 
коловози, и при реални обекти може да се наложи да се работи в неделя и/или на три 
смени в останалите дни от седмицата.  

Безрелсовият пристанищен транспорт се извършва с различни по вид и 
големина товарни автомобили, превозващи контейнери, въглища, дървен материал, 
метални изделия и други пакетирани и непакетирани стоки, предназначени за 
вътрешността на страната или зареждане на базисни складове. 

Главният пристанищен път е между рампите на буферните складове и 
оперативните коловози, използва се при прехвърляне от порталните кранове на 
товари от корабите в автомобилите, или в обратна посока. Широчината му а , 
посочена на фиг. 3.8 се определя по формулата 

 
a = 4.(г + с), 

където 

г е ширичина на най-голямата кола 

с ≈ 1,5  2,0 m – разстояния между наредените една до друга коли 

Например при г = 2,5 m и с = 1,5 m, а = 16 m. 
 
Главният път продължава извън пристанищната територия и се свързва с близки 

магистрални пътища, водещи към вътрешността на страната. По този път се 
извършват и Ро – Ро превозите. 

Пътищата между буферните складове са по-тесни – от 7 до 10 m и служат за 
връзка между главния и пристанищния път с този зад складовите коловози. Получава 
се пътна мрежа, позволяваща удобен превоз на товари в цялата пристанищна 
територия. 

При проектиране на автомобилната и железопътната мрежа на пристанищата се 
допуска пресичане на коловози по възможност под прав ъгъл и извън зоната на 
стрелките. Прелезите са със светлинна сигнализация за спиране и пропускане на 
автомобилите. 

На подходящи места извън тази територия се предвиждат площадки за 
паркиране на автомобилите обслужващи пристанището. Паркинги за леки коли и 
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автобуси има и при морската гара, която се свързва с близкия град със самостоятелен 
автомобилен път – фиг. 3.12, фиг. 3.13 и фиг.3.14. 

 

 
 

 

Фиг. 3.12. Морска гара Варна [28] 
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Фиг. 3.13. Паркинг на морската гара на пристанище Варна  
 

 

Фиг. 3.14. Проект на морска гара Бургас [17] 
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  Глава 4.        Оградни съоръжения 
 
 
 
4.1. Външни оградни съоръжения  

Защитните оградни съоръжения са конструкции с подводна част, стъпваща на 
морското дъно и част над морското равнище. При големи дълбочини количествата 
вложени материали, сложността на изпълнение и съответно стойността им нарастват 
значително. Могат да се проектират, така че да допускат прехвърляне на тялото от 
вълните или не. Във втория случай се налага направата на вълнезащитна надстройка. 
Прието е свързаните с брега да се наричат молове, а тези без връзка – вълноломи.  

Разполагането на защитните съоръжения при морските пристанища зависи от 
конфигурацията на брега, релефа на морското дъно и от посоката на 
господствуващото вълнение, а от там се определят и възможностите за развитие на 
останалите пристанищни елементи, обслужващи пристанищния товаропоток, и 
стойността на пристанището.  

 

   
 

   

Фиг. 4.1. Варианти на разполагане на оградните съоръжения при различни 
брегови форми: 1 и 2 – открит бряг, фронтално разполагане,  3 – широк пийрс,  
4 – защитен кейов фронт в басейн [10] 

 
Според типа на конструктивното решение (фиг. 4.2) са:  
– насипни с откосни стени; 
– с вертикални стени; 
– със смесен типов профил.  
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Фиг. 4.2. Видове външни оградни съоръжения: 1 – подложка, 2 – подводно 
тяло, 3 – надстройка, 4 – каменен насип [6] 

 
Външните оградни съоръжения с вертикален профил най-често са 

гравитационни от бетонни стенни блокове (фиг. 4.3) или от специални 
стоманобетонни сандъци – кесони (фиг. 4.4). Вторите са стоманобетонни 
конструкции със значителни размери и наподобяват касети от вертикални надлъжни и 
напречни стени. Изготвят се на строителна площадка в залива най-често със 
специализиран кофраж. Спускането им „на вода“ се прави чрез подкопаване на 
пясъка под дъното им, успоредно с частично запълване на камерите с вода. 
Потъналите кесони се изтеглят от залива до обекта с влекачи, където камерните 
отделения се допълват с вода и се спускат до проектна кота върху готовото основно 
заскаляване. Накрая вътрешността им се запълва със скална маса или пясък в чували, 
а върху горната им част, която е над морското ниво, се изпълнява монолитната 
надстройка (тя е различна при кейови стени и вълноломи). Освен призматични, 
кесоните може да са цилиндрични. При тях се влагат по-малко материали, но 
спускането и транспортирането им е по-сложно. При защитнити съоръжения с 
вертикален профил се изисква здрава скална основа – изкуствена подложка и са 
ефективни при дълбочини от 12 m до около 25 m. 

Оградните съоръжения със смесен профил са с вертикални стени върху подводна 
насипна част от скален материал, подходящи при големи дълбочини.  

Съоръженията с откосен профил са подробно разгледани в т. 4.2. 
 

а)   б)  
Фиг. 4.3. Оградни съоръжения от бетонни блокове: а) от плътни бетонни 

блокове, б) от бетонни блокове с отвори (вълнолом на пристанище в Алжир) [10] 
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Фиг. 4.4. Оградни съоръжения от масиви-гиганти а) гр. Туапсе б) гр. Сочи 
[10] 

 

4.2. Оградни съоръжения с откосен профил [22] 
 
Насипните вълноломи се прилагат при големи височини на вълните и са 

приложими при слаба основа. Това са надеждни конструкции, защото полегатостта и 
грапавината на покриващия слой, независимо от дълбочината, осигуряват 
разрушаване на вълната и почти пълно гасене на енергията й. Недостатък е, че за 
изпълнението им се изискват големи количества строителни материали, защото 
общият обем на вълнолома е приблизително пропорционален на сумарната височина 
на напречно му сечение на втора степен.  

Подводната им част (тялото) е от свободно насипан скален материал с 
определени размери и тегло. Скалите с най-малки тегла и размери изграждат най-
вътрешната част на насипа (ядрото). Всеки следващ съставляващ пласт е от по-едри 
скални късове (съответно по-тежки), като скалите с максимални характеристики се 
разполагат най-отгоре в зоната на вълновия удар (фиг. 4.5 и фиг. 4.8). За да се 
постигне още по-добро гасене на вълновата енергия, най-горният защитен пласт може 
да се изпълни от фигурни бетонни блокове със сложна геометрична форма и 
значително собствено тегло (фиг. 4.6 и фиг. 4.7). 

 

  

Фиг. 4.5. Защитен пласт от скални блокове 
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Фиг. 4.6. Бетонни блокове за защита на вълновия откос (от ляво на дясно: 
Cube, Tetrapod, Dolos, Antifer Cube, Shed, Accropode, Core-Loc) [22], [25], [26] 

 

  

Фиг. 4.7. Защитни откоси, изпълнени от подредени и свободно спуснати 
бетонни блокове  

 
В зависимост от параметрите на вълните, дълбочината на дъното (> 10 – 15 m) и 

функционалността, съоръжението може да се изпълни без или със стоманобетонна 
надстройка (фиг.4.8 и фиг.4.9). Примерни стоманобетонни надстройки с вертикални 
защитни стени са показана на фиг. 4.10. 
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Фиг. 4.8. Типов напречен профил на вълнолом без надстройка съгласно [22] 

Легенда: I – 2 пласта скални блокове с най-голямо тегло и размери, II – скални 
блокове с междини тегло и размери, III – ядро от скален материал с мимални 
характеристики 
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Фиг. 4.9. Типов напречен профил на вълнолом с надстройка и защитен пласт 
от тетраподи съгласно [22] 

Легенда: I – стоманобетонна вълнезащитна надстройка, II – тетраподи с тегло 
23 тона, кариерен скални блокове с тегла съответно: III – 0,5 до 4,0 тона, IV – 1,5 до 4,0 
тона, V – 0,05 до 0,5 тона, VI – 0,5 до 1,5 тона, VII – ядро от скален материал с мимални 
характеристики 

 

  

Фиг. 4.10. Защитни стени на стоманобетонна надстройка [27] 
 

4.3. Проектиране на защитен вълнолом с откосен профил за морско 
пристанище 

 
В курсовия проект се предвижда, защитните съоръжения да са с откосен профил. 

За да се направят необходимете изчисления, трябва на генералния план да са 
разположени главния и второстепенния вълноломи и да са известни дълбочините, до 
които достигат (Нi ,m). Морската вълна се явява оразмерителна при изградени 
оградни съоръжения и следователно трябва да се получат параметрите ѝ: 

Определяне на средната височина на вълната ih  в плитководието за изобатата, 

на която се намира челото на главния вълнолом – Hi ,m. 
 

i т p п оh k k k h    , m, 

където 

kр – коефициент на рефракция, който отчита влиянието на рефракцията в 
плитководна зона върху височината на вълната 
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kр = 1oS

S
 , 

където съгласно фиг. 2.11 и фиг. 2.12: 

So ,m – разстоянието между два съседни лъча в дълбоководието, измерва се от 
плана на рефракцията;  

S ,m – разстоянието между два съседни лъча в плитководието, измерва се от 
плана на рефракцията; 

kт – коефициент на трансформация на вълната в плитководието, отчетено от 

таблица 4.1, спрямо i

0

H


, където  

Hi ,m – изобата в метри, на която се пада челото на главния вълнолом. 
 
Таблица 4.1. [6]: 

 
kп – обобщен коефициент на енергийните загуби на вълнението. Отчита се от 

таблица 4.2 в зависимост от наклона на морското дъно i

i

H
i

L





 и отношението i

i

H


, 

където 

iH   – превишението между две съседни изобати, в случая 1m;  

iL  – разстоянието между същите съседни изобати, измерва се от картата в мащаб 

М 1:5000; 

i  – средна дължина на вълната в плиководието за Hi ,m. 

 
Таблица 4.2. [6]: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

i / oН   0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14÷0,20 0,30 0,40 0,50

kт 1,45 1,22 1,12 1,05 1,02 0,99 0,95 0,93 0,92 0,91 0,95 0,98 1,00 

Относителна дълбочина i

i

H


 kп  при наклони на морското дъно 

0,025 0,02 ÷ 0,002 

0,01 0,82 0,66 
0,02 0,85 0,72 
0,03 0,87 0,76 
0,04 0,89 0,78 
0,06 0,90 0,81 
0,08 0,92 0,84 
0,10 0,93 0,86 
0,20 0,96 0,92 
0,30 0,98 0,96 
0,40 0,99 0,98 

0,55 и повече 1,00 1,00 
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За да се определи кота било, съответно височината на надстройката, трябва да се 
определи височината на оразмерителната вълна hi ,m по формулата: 

 

i h ih k h  , m,  

където 

kh – корекционен коефициент при обезпеченост 1%. Отчита се от таблица 4.3 

спрямо стойността на отношението 
i

ih

H
. 

 
Таблица 4.3. [6]: 

i

iH

h
 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50 

1%
h

i

h
k  = 

h
 2,42 2,34 2,26 2,17 2,09 2,01 1,93 1,85 1,78 1,63 

 
Разрушената от оградното съоръжение вълна, започва да пълзи, докато достигне 

височина hп . Тази максимална стойност може да се определи посредством следната 
зависимост: 

hп = 3
2. .

.ш i i

i

k h

m h


 ,m , 

където 

m = cotg  – наклон на откоса, сключен с хоризонта, от страната на вълнението: 

1,25 < m < 5,0; 

 = cpeдно от ;  ср      – означенията са съгласно чертежа в Приложение 3; 

kш – коефициент отчитащ грапавината на покритието на откоса. В проекта се 
взема за тетраподи.  

 
Таблица 4.4. [4]: 

Вид на покритието на откоса 
kш 

Неподредени блокове 

Асфалтобетон 1,00 

Камък  0,80  0,45 

Тетрапод 0,35 

 
Определяне масата на единичен тетрапод – M (изразът важи за наклонени 

откоси). 
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i

3

31 1

б i

б

h
M

m


  




  

 

  
 

, t, 

където 

б = 2,2 t/m3 – обемно тегло на бетона; 

 = 1,015 t/m3 – обемно тегло на морската вода; 

 – коефициент отчитащ вида на най-горния пласт блокове в откосното тяло на 
вълнолома. Приема се съгласно таблица 4.4.  

 
Таблица 4.4. [3] 

Вид на покритието 
μ 

Неподредени блокове 

Естествени каменни блокове 0,025 

Паралелепипеди - бетонни 0,021 

Тетраподи 0,006 ÷ 0,008 

 
В курсовия проект се избират тетраподи със стъпка на нарастване на теглото 2,5 

t, а именно: 2,5 t, 5,0 t, 7,5 t, (10,0 t, 12,5 t и 15,0 t при необходимост в индивидуален 
проект).  

 
Пример: 

При изчислени параметри на вълната в дълбоководието ho = 5,11 m и λо = 160,04 
m, и съответно λi = 102,02 m и hi = 4,77 m за изобата на вълнолома HВ = 15,0 m, при  
m = 2,0446 се получава следната височина на пълзене:   

 

3 3
2 . 2.0,35.4,77 102,02

. 4,53m
2,0446 4,77

ш i i
n

i

k h
h

m h


  

 

За масата на единичен тетрапод се получава: 
 

2 2

3 3

33

. . . 0,007.2,2.4,77 .102,02
7,27t

2,2
1 1 2,04461 1

1,015

б i i

б

w

h
М

m

  




  
        

  

 

Прието: тетраподи с тегло на блок 7,5 t 
 
За изчертаване на вълнолома с откосен профил, да се ползва примерния, даден в 

Приложение 3. 
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Глава 5.         Кейови стени 
 
 
 
5.1. Видове кейови стени  

Акваторията е напълно или частично защитената от вълните водна площ, където 
е вътрешният рейд и се извъшва маневриране, акустиране на корабите и товаро-
разтоварна дейност на стоянки (корабни места) на кейовия фронт. 

Предназначението на кейовите стени, изчисляването на необходимата с оглед 
годишния товарооборот дължина на общия кейов фронт и разположението им в 
генералния план са разгледани в самостоятелни точки на Глава 3.  

 

Таблица 5.1. [22]: 

Често прилагани типове конструкции на кейови стени 

За
т
во
ре
н
о 
ве
рт

ик
ал
но

 н
ап
ре
чн
о 
се
че
н
и
е 

Гравитачни 
от плътни блокове 

Кесонни 

Стени с клетъчни блокове 

Тънкостенни шпунтови стени  
от стомана или стоманобетон 

без или със стоманобетонна шапка 

О
т
во
ре
но

 н
ап
р.

 
се
че
н
и
е 

Пилотни със свързваща надстройка 
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Като конструкция се отнасят към подпорните съоръжения, но са с много 
по-голяма височина и по-тежко натоварени от обикновени подпорни стени и устои на 
мостове (таблица 5.1). Примерно при коти –10 на пристанищната акватория и + 2,50 
на насипното равнище, взети от курсов проект, кейовите стени са с височина 12,50 m, 
като подпират разнороден почвен масив. 

Инженерногеоложките условия при крайбрежията са трудни за фундиране. 
Срещат се и по-здрави почви: глини и песъкливи глини в средна до твърдопластична 
консистенция и коефициент на порите е ≤ 1,0, но по-често се наблюдава 
течнопластична и течна консистенция (тини). Това съществено влияе върху избора на 
тип конструкция. 

При здрави или сравнително здрави почви се изграждат масивни 
(гравитационни) стени, които поемат голямо натоварване от земен натиск 
благодарение на голямото си собствено тегло. Такива са изпълнените от бетонни 
блокове (тези от плътни елементи са разгледани в т.5.2) и от плаващи кесони 
(конструкцията на стоманобетонното касетъчно тяло е коментирана в т.4.1). Те 
стъпват върху основно заскаляване от едроломен камък с маса от 3 до 100 kg и с 
дебелина не по-малка от 50 cm – за подравняване на дъното. 

При по-слаби почви заскаляването е с дебелина до 3 m и като „възглавница“ 
намалява натоварването на почвата, респективно деформациите на земната основа – 
слягането на стените. Възможно е под него да се изпълнява втора пясъчна 
възглавница с дебелина също от 3 m, която допълнително намалява слягането, 
ускорява консолидацията на земната основа и повишава нейната обща устойчивост. 

Възглавниците са вкопани в траншея на дъното на акваторията. Повърхността на 
основното заскаляване е на не повече от 50 cm над проектната дълбочина на 
акваторията. 

Строителната практика на много пристанищни обекти показва, че е разумно 
използването на по-тънки възглавници.  

При много слаби почви на дъното на акваторията и под него, алтернатива на 
масивни кейови стени с дебели възглавница са олекотените стени. При 
натоварването от земен натиск действат като рамкови подпорни конструкции и не 
създават проблеми със слягането и устойчивостта на земната основа поради малкото 
собствено тегло. 

Челото на стените е от вертикално забити стоманени или стоманобетонни 
шпунтови стени. Рамковото действие осигуряват забити под наклон 3:1 в двете 
посоки стоманобетонни призматични пилоти, обединени с корава стоманобетонна 
настройка (аналогично с ростверка на пилотните фундаменти).  

Изпълнението на тези стени започва не с изкопи, необходими за „леглото“ на 
масивните стени (основно заскаляване и при необходимост пясъчни възглавници под 
него). На подходящо място (при неголяма дълбочина на морското дъно в залива) се 
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насипва пясък за създаване на работна площадка на 0,8 – 1,0 m над морето. На нея 
стъпват сонетки за набиване на шпунта и пилотите, докарани на обекта. 

Дълбочината на забиване на шпунта под дъното на бъдещата акватория е по 
малко от 1/3 от височината му, до работната площадка. Може да се увеличи за 
удълбочаване на акваторията в бъдеще. 

Следва изготвяне на пясъчния насип със земесмукачки и драгиране на по-твърди 
почви под него за откриване челото на кейовата стена и дъното на акваторията до 
проектната кота за първия етап на работа на пристанището. 

У нас през 20 век са реализирани няколко тънкостенни кейови стени с шпунтове. 
Първата такава е Ларсенов тип и е внесена от Германия, за да се изпълнят кейовите 
стени в лимана на Русенското пристанище през 30-те години на миналия век. 
Забиването на шпунтовете е извършено под ръководството на инж. Георги Етимов, а 
техническият надзор е проведен от инженер Alfons Hübner.  

Шпунтовете, които са останали са използвани за построяването на кейовата 
стена в лимана на пристанище Лом около 1960 година по проект на инж. Ради 
Иванов.  

 

5.2. Масивни кейови стени  

Отнасят се към гравитачните подпорни съоръжения и се изпълняват от бетонни 
и стоманобетонни блокове с маса до 100 t, определена от възможностите на плаващия 
кран, с който се монтират. Подводната част на стените стъпва върху основно 
заскаляване и се издига 0,6 - 0,8 m над морето, за да се изпълни стоманобетонната 
надстройка до котата на пристанищната територия. Различни конструкции на 
масивни кейови стени са показани на фиг. 5.1. 

 

Означения: 
 

а – с 
разместване 
на 
вертикалните 
фуги ; 

б – -с 
рационално 
оформяне 
долния блок; 

в – тип 
Равие; 

г и д – с 
рационално 
подреждане 
на блоковете 

Фиг. 5.1. Гравитационни кейови стени от бетонни блокове [7] 
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В много случаи задната част най-горният ред блокове и/или надстройката са 
издадени конзолно в посока на засипката на кейовите стени, което намалява земния 
натиск поради така нар. екраниращ ефект. 

Възможната плъзгателна равнина в почвения масив е изместена по-далече от 
гърба на стената и най-горната й част (под конзолата) е ненатоварена. 

Много по-голям е екраниращият ефект при кейовите стени тип Равие, показани 
на фиг. 5.1 в. Те се изграждат от стоманобетонни блокове с по-малко собствено тегло, 
тъй като не са с правоъгълно призматично напречно сечение, като в другите масивни 
стени. Най-горният ред е двойно „Т“- образно напречно сечение в план. Задните 
стени на блоковите задържат засипката, така че към по-долния ред „Т“- образни 
блокове тя е с устойчив откос и земен натиск не се получава. Най-долният ред е също 
от „Т“- образни блокове, стъпващи върху основното заскаляване. Те са натоварени 
със значително по-малък земен натиск от този, действащ върху най-долния ред 
блокове на другите кейови стени, представени на фигура 5.1. 

 

5.3. Проектиране и изпълнение на стените 

Приема се, че инженерногеоложките условия са подходящи за изграждане на 
кейови стени от бетонни блокове и се избира някой от посочените на фиг. 5.1. 
напречни профили. За курсовия проект подходящ вариант е стената от тип д с 
рационално подреждане на блоковете по височина. Проектирането протича в 
следните основни стъпки: 

Първоначално се приемат размери на блоковете и надстройката на кейовата 
стена, което е необходимо, за да се оформи напречният профил при спазване на 
дадените в т. 5.3.1 конструктивни изисквания. 

Определя се собственото тегло на стената и натоварването от земен натиск, от 
равномерно разпределен товар, еквивалентен на натоварването на оперативната 
територия и от опънната сила във въжетата при швортоване на корабите. 

При статическите изчисления се определя натоварването в основната плоскост 
на стената, натоварването на заскаляването под най-долния ред блокове и 
натоварването на почвата под него.  

Извършват се проверки за допустимост на напреженията, които се получават в 
заскаляването и почвата, и проверки за устойчивоста на стената срещу хлъзгане върху 
заскаляването и преобръщане около челния ръб на най-долните блокове. 

Проверките за напреженията са опростени – не се извършват по метода на 
граничните състояния за земната основа (Еврокод 7), за да не се обременява курсовия 
проект с повтаряне на изчисленията при курсовете земна механика и фундиране. 
Пропуска се и определянето на носещата способност, проверките на деформации 
(слягане) и обща устойчивост на земната основа, които са задължителни при 
проектиране на реални обекти. 
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Строителните работи започват с масов изкоп до котата на пристанищната 
територия с полегат откос към брега с наклон 1:2 или 1:3 при по-слаби почви. Следва 
траншеен изкоп и полагане в него на основното заскаляване от едроломен камък с 
маса от 3 до 100 kg, което се подравнява с наклон 1:20 към задната част. 

Монтажът на блоковете се извършва в редове по дължината и височината на 
стената. Едновременно с това се насипва едроломения камък зад нея за триъгълната 
призма, достигаща водното ниво и с наклон от него надолу 1:1 (облекчителна каменна 
призма – фиг. 5.1 и фиг. 5.2). Зад нея по наклона се изпълнява глинест пласт с 
дебелина 0,8 – 1,0 m, обиновено между него и скаланата маса, се прави и пласт от 
пясък и филц (фиг. 5.2 б). Тези пластове играят ролята на преграда, предпазва от 
извличане пясъка в акваторията, респективно от слягане на оперативната 
пристанищна територия, в следствие на оттичане на вода зад стената, която е била 
под напор при швартоване на дългите и с висок борд кораби.  

След направата на предпазните пластове, празнината между тях и откоса на 
масовия изкоп се запълва с пясък, достигащ във височина котата на насипното 
равнище след като е изпълнена надстройката на кейовата стена. 

Следващите строителни работи са на оперативната територия на бъдещото 
пристанище: релсови подкранови пътища, железопътни коловози и буферни складове. 

 

5.3.1. Конструктивни изисквания  

Тялото на стената се изгражда от готови бетонни или бутобетонни блокове с 
дължина 3,0 m. Нареждат се в хоризонтални редове с фуги 3 – 5 cm, във височина 
редовете са 4 – 5 съобразно дълбочината на акваториума На. Най-долният и най-
горният ред блокове са издадени с 1,0 m към акваторията, а средните са отместени 
към засипката. 

Най-горният ред блокове е 0,50 – 0,70 m над морското ниво. Над него се 
изгражда връхната конструкция на кейовата стена от бетон, излят на място, чрез 
който се замонолитват блоковете в надлъжна посока. Някои участъци на 
надстройката се армират.  

Височината на блоковете е от 1,80 до 2,40 m през 10 cm. При дължина 3,0 m и 
приета височина на най-горните блокове, тяхната широчина не може да бъде по-
голяма от тази, определяща масата им до 100 t. Ограничението идва от 
възможностите на плаващия кран да вдига от шалани докараните на обекта блокове и 
да ги спуска на определеното им място на кейовата стена. 

 
Пример: 

При дълбочина на пристанищната аквотория на На = 11,0 m, основно 
заскаляване 0,5 m над дъното на акваторията и височина на най-горния ред блокове 
0,5 m над морето, височината на стената е  



Кратък	лекционен	курс	и	помагало	за	курсовото	проектиране	по	пристанища	

‐	55	‐	

11 – 0,5 + 0,5 = 11 m 

При пет реда блокове средните три са с височина 2,20 m, най-горният и най-
долният съответно 2,10 и 2,30 m, следователно при вертикално напречно сечение на 

блоковете 3,0.2,20 = 6,90 m2 и обемно тегло на бетона  = 2,2 t/m3  , максималната 
широчина, която може да достигнат е 6,60 m: 

6,60.6,90.2,2 = 99,99 t 
 

 
Фиг. 5.2 а) Кейова стена от бетонни блокове с предпазен пласт от глина 

 
Фиг. 5.2 б) Кейова стена със защитен пласт от филц и пясък и глина 
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5.3.2. Земен натиск при гравитационни кейови стени  

За претоваръчните операции корабите се привръзват (швартоват) към 
превързочни устройства (боларди) – фиг.5.3. Те са кухи стоманени отливки, които са 
запълнени с бетон. Височините им варират от 0,7 до 1,0 m, а разстоянията между тях 
обикновено са 20 – 30 m. 

 

  
 

 

Фиг. 5.3. Устройства за привързване на кораби и схема на натоварването 
върху кейова стена [4], [57] 
 

От привъзващите въжета възниква сила, чиято приложна точка се приема на 30 
cm над горен ръб надстройка (фиг. 5.4). Стойността ѝ се получава съгласно следното: 

 

.cos .sinвN P   ,  45     

.0,5вРq
а




, t/m, където 

8. aа H   – разстояние между привързочните устройства; 
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Hа – дълбочината на пристанищната акватория; 

Рв – сила от привързващите въжета за единичен привързочен стълб: 

Рв = 520 kN при Lk   145 m и Рв = 600 kN при Lk = 150 m 
 
В курсовия проект, при определяне на натоварването от земен натиск върху 

стената трябва да се има предвид, че зад гравитационните кейови стени винаги се 
полага облекчителна каменна призма, както е посочено на фиг. 5.4, с ъгъл на 

вътрешно триене 2 и обемно тегло под вода 2. При тилов наклон 1:1 на призмата, 
големината на благоприятното й действие зависи от широчината й при водната линия.  

Ъглите на вътрешно триене i и обемните тегла на сухо i на насипните пластове 
зад стенните са дадени в заднието. Експлоатационният товар зад стената се приема 

линейно равномерно разпределен с интензивност р = 4  6 t/m3. 
 

 

Фиг. 5.4. Диаграма на натоварване от земен натиск върху кейова стена [6] 
 

Упражняваният върху кейовите стени активен земен натиск се изчислява 
съгласно теорията Ранкин (Rankine) за частен случай, при който имаме хоризонтален 
терен, вертикален гръб на стената и отсъствие на триене между съоръжението и 

засипката ( = 0). В този случай се използват следнните зависимости: 

– ъгъл на наклона на плъзгателна повърхнина 
 

, 45
2

i
а i

    
 

  

– коефициент на активен земен натиск 
 

2
, 45

2
i

a ik tg
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– Земен натиск за i- пластова среда – линейно разпределение за собствено 
тегло почвена среда 

 

pa,i = (∑i.hi).ka,i ,  
където 

i.hi – напрежения от геоложки товар 
 
– Земен натиск от въздействие на неограничен външен товар приложен по 

повърхността на терена, с интензивност q, определян по формулата 
 

,
q

a iP   q.ka,i 

– Допълнителен земен натиск, когaто плъзгателната повърхнина пресече 
откоса на облекчителната призма: 

коефициент на допълнителен земен натиск xk , определян от: 

 

 
 

2 2 2

2 2 2

sin cos

sinxk
  
  



 

,  

където 

2 = 
1

3
.2 и 1 = 

1

2
.1  са ъгли, които сключват равнодействащите на диаграмите 

на земен натиск (за i- пластова среда) с нормалата към гърба на стената  

компоненти на допълнителен земен натиск ,1sP  и ,2sP , по формулите: 

 ,1 1 1 ,. . . .s x a i
s

S
P k p h k

h
    

 ,2 1 1 2 ,. . . . .s x a i
s

S
P k p h S k

h
     ,  

където 

S – измерва се от чертежа на проектираната стена и е препоръчително 2

4

h
S   – 

фиг. 5.4. 

hs – височината в рамките, на която действа допълнителният земен натиск, 
измерва се от чертежа – фиг. 5.4. 

– Изчисляване на равнодействащите сили от земен натиск Ei и Es 

– Статическото решение на стената в курсовия проект се предвижда съгласно 
посоченото в т. 5.3 – процедурите, които ще се ползват са опростени и не са по БДС 
EN 1997-1. Видът на проверките е различен по двете наредби, но след всяка посочена 
проверка в скоби са записани и абревиатурите на аналогичните гранични състояния 
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по Еврокод 7, за да служат като позната препратка към предходна задача, която са 
решавали студентите в курсовете по земна механика и фундиране. 

– Проверка на нормални напрежения в основната плоскост (SLS). 
Определяне на ръбовите напрежения „по Навие“ от система сили, която се редуцира 
за центъра на основната плоскост. 

 

max 1,3. adm  ; cp adm  ; min 0   при 

adm = 300 kN/m2 за скали със седиментен произход 

adm = 500 kN/m2 за скали с вулканичен произход 

min  натиск 

– Проверка на преобръщане (EQU). Прави се за т.А (външна ръбова точка), 
виж фиг. 5.2 а): 

 

. .

. .

1,6т А зад
o

т А обр

M
k

M




 


 за стени ІІ-ра категория и основни натоварвания 

– Проверка на плитко хлъзгане (GEO): 
 

. 1,2хл

Vi
k f

Hi
 


 за стени ІІ-ра категория и основни натоварвания 

f = 0,5 – коефициент на триене  

– Проверка на нормални напрежения в земната основа под заскалявката 
 

max . .
2.п k k adm

k

B
h

B h
     


 

където 

adm = 100  200 kN/m2 

2k   – взема се от заданието на курсовия проект 

kh  – дебелина на заскалявката под стената, за нуждите на курсовия проект може 

да се приеме от 100 до 300 cm (фиг. 5.2.). 

В – виж фиг. 5.4. 
 
Теглото на конструкцията, включващо блоковете от тялото и надстройка се 

определя за обемно тегло на водата 1 10    kN/m3 и обемни тегла на бетона над и под 

вода, съответно c = 22 kN/m3 и ’c = 12 kN/m3. 
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Глава 6.                Големи морски пристанища в Европа 
 
 
 

Според Евростат топ 20 на най-големите пристанища в Европейския съюз за 
обработка на стоки и товари се оглавява от Ротердам – 370 млн. тона, следвано от 
Антверпен – 169 млн. тона, Хамбург – 114 млн.тона, Марсилия – 85 млн. тона и 
други. При пътническите превози първенец е Дувър (Великобритания) – 13 млн., 
второ и трето място заемат двете гръцки пристанища Перама и Саламинас с по 11 
млн., Хелзинки (Финландия) и Кале (Франция) – по 10 млн., Стокхолм (Швеция) и 
Пирея (Гърция) – по 9 млн. броя пътници и дуги [24]. 

 

6.1. ''Хук ван Холанд'' – Ротердам (Холандия) [29], [34] 

Пристанището в Ротердам Хук ван Холанд (Hoek van Holland Port) е трето по 
големина в целия свят, след тези в Сингапур и Шанхай, ежегодно през него 
преминават повече от 350 милиона тона товари и се счита за най-голямото 
контейнерно пристанище в света. Разположено е в делтата на река Рейн и десет на 
хиляда натоварени или разтоварени кораба в пристанището, се отправят по нея към 
Франция и Германия. След откриването на канала „Рейн-Майн-Дунав“ през 1992 
г., Ротердам има връзка и с Черно море. 
 

 

Фиг. 6.1. Пристанището в Ротердам (Холандия) [30] 
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Фиг. 6.2. Контейнерен терминал на Хук ван Холанд – сн. Mannlines 
 

6.2. Антверпен (Белгия) [31], [34] 

Антверпен е най-голямото пристанище в Белгия и второ по големина в 
Европейския съюз след това на Ротердам със 145,8 милиона тона преминали 
товари през 2005 г.  

 

 

Фиг. 6.3. Антверпен - снимка S. Goovy 
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Фиг. 6.4. Пристанище Антверпен – презокеански и Ро-Ро превози [33]   

 

 

Фиг. 6.5. Пристанище Антверпен – товарни превози ) [31]  
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6.3. Хамбург (Германия) [35], [36], [37], [38]  

Пристанището в Хамбург е най-голямото морско пристанище в Германия. 
Разположено е близо до от устието на река Елба и е известно с наименованието 
„Германската врата към света“ (“Deutschlands Tor zur Welt”). В Хамбург се 
намира и Международният трибунал по морско право. 

За рождена дата на порта се смята 7 май 1189 г., когато германският 
император Фредерик I Барбароса издава указ, с който освобождава от данъци и 
такси пътуването по вода към устието на река Елба и Северно море. През втората 
половина на 19 век Хамбург става основен център в Централна Европа за 
трансатлантически пътнически и туристически пътувания, а от 1871 г. нататък е 
основно търговско пристанище на Германия. 

В началото на 20-и век Хамбург вече има един милион души население, а 
пристанището е най-ключовото на континента и е третото по големина в света след 
това в Лондон и Ню Йорк. През 1967 г. започва така наречената ера на 
контейнерите. В първото десетилетие на 21 век около 60% от всички стоки, които 
преминават през пристанището, са в стандартни контейнери. През 2004 г. по 
обработени контейнерни товари се нарежда на второ място в Европа и девето в 
света. През 2007 г., са били обработени 9,8 милиона броя в Хамбург. През 2011 г. 
оборотът на пристанището е около 9 милиона стандартни 20-футови контейнера. 

 

 

Фиг. 6.6. Пристанище Хамбург [35]  
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Фиг. 6.7. Пристанище Хамбург – товарен терминал [36] 
 

6.4. Марсилия (Франция) [39], [40], [41] 

Пристанището на Марсилия е най-голямото във Франция и на Средиземно 
море. Държи челната позиция и за най-голямо търговско пристанище. Състои се от 
старо пристанище (Vieux Port – фиг. 6.8, фиг. 6.9) и ново пристанище, което се 
използва за товари (фиг. 6.10 и фиг. 6.11). 

 

 

Фиг. 6.8. Пристанището на Марсилия през 1743 година [40] 
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През Втората световна война „старото“ пристанище е напълно разрушено и е 
възстановено отново през 1948 година. Днес се използва само като яхтено 
пристанище и като терминал за местни пътувания с лодка – фиг. 6.9. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Фиг. 6.9. Развитие на пристанищната територия на Марсилия [40] 
 

 

Фиг. 6.10. План на «новото» пристанище на Марсилия [40] 
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Фиг. 6.11. Новото пристанище на Марсилия [40] 
 

6.5. Амстердам (Холандия) [42], [43], [44], [45] 

Смята се, че пристанището на Амстердам датира началото си още през 12 век, 
когато на брега на река Амстел възниква рибарско селище. Следващите столетия 
претърпява значително развитие, като нарастването на търговията го превръща в 
едно от най-важните в Европа още през 16 век, а през 17-ти вече 60% от световните 
товарни превози на зърно и дървен материал минават през него. През 1876 г. се 
свързва със Северно море чрез плавателния канал „Нордзееканал“ (фиг. 6.12).  

 

 

Фиг. 6.12. Пристанището на Амстердам днес [45]  
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Днес е второто по големина в Холандия (фиг. 6.13), като по данни от 
глобалната мрежа само за първото тримесичие на 2011 година през него са 
преминали 37500 милиона тона товари. Една от основните му цели е, до 2020 г. да 
се превърне в едно от най-устойчивите пристанища в Европа (фиг. 6.14). 

 

 

Фиг. 6.13. Пристанището на Амстердам в Холандия [45] 
 

 

Фиг. 6.14. Пристанището на Амстердам – концепция в посока на 
устойчивото развитие [45]  
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6.6. Новоросийск (Русия) [46] 

NCSP Group (Новоросийск Commercial Sea Port Group) е третият по големина 
пристанищен оператор в Европа по отношение на оборота на товари, и безспорен 
лидер на руския пазар. Групата управлява пристанище Новоросийск, Порт 
Приморск на Балтийско море и пристанището на Балтийск в Калининградска 
област.  

През 2012 г. пазарният дял на NCSP Group е в размер на 28% от общия оборот 
на товари в руските пристанища. Консорциума държи и 56% от преработката на 
суров нефт, и 33% от обработката на зърно в морските пристанища. Новоросийск е 
най-голямото руско пристанище на Черно море. Може да приема танкери за нефт с 
тонаж 100000 тона, а товарооборотът му за 2012 г. възлиза на 83000 милиона тона.  

 

 

Фиг. 6.15. Пристанище Новоросийск [47] 
 

 

Фиг. 6.16. Пристанище Новоросийск – сн. STMA 
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6.7. Льо Хавър (Франция) [34], [48] 

Строежът на Льо Хавър започва през 1517 година по заповед на Франсоа I. 
Така малкото рибарско селище, разположено при вливането на река Сена в Ла 
Манш, се превръща в голям пристанищен град.  

В 21 век Льо Хавър е второто по големина пристанище във Франция след 
Марсилия През 2005 година заема пето място в класацията пристанища в 
Европейския съюз със своите 70,8 милиона тона преминали товари (фиг. 6.17). Към 
2013 година се може да обслужва най-големите презокеански кораби в света и 
претендира за най-доброто круизно пристанище на западния европейски бряг. 

 

 

Фиг. 6.17. Пристанище Льо Хавър [49]  
 

 

Фиг. 6.18. Пристанище Льо Хавър – поглед на промишлената пристанищна 
зона [50] 
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Фиг. 6.19. Акостирали презокеански лайнери на Льо Хавър [51] 
 

6.8. Приморск (Русия) [46], [52] 

Приморск се намира на Балтийско море и също се управлява от групата NCSP 
Group. През 2012 г. товарооборотът му възлиза на 75 милиона тона и са обработени 
около 77,5 млн. тона суров петрол и нефтопродукти. Капацитетът му позволява 
едновременно да се обслужват до 4 танкера.  

 

 

Фиг. 6.20. Приморск – сн. Angloazeri 
 
То е и първото от руските нефтени пристанища, получило международен 

сертификат за управление и безопасност на околната среда ИСО – 1400, като 
същевременно притежава и ИСО – 9000, и ИСО – 1700.  
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Всеки месец се правят по 3500 анализа на водата, въздуха и почвата в района 
на пристанището. По данни на еколабораторията, която следи за замърсяването във 
Финския залив, след преустрояването на порта не е имало нефтени разливи, като в 
него за 6 години от 2001 до 2007 г. са попаднали само 8 килограма петрол (само за 
2007 година през Примолск са преминали 74 милиона тона нефт). 
 

6.9. Бремен (Германия) [34], [53], [54] 

Федералната провинция Бремен се състои от два отделени анклава: град 
Бремен и Бремерхафен (името му означава ,,Пристанището на Бремен“) – 
фиг.6.21.  

 

 

Фиг. 6.21. Бремен – сн. Digital Ухилен 
 
Престанището на град Бремен е построено през 1827 г. на двата бряга на Geest 

River, навлизайки от изток в устието на река Weser. Функционира до Втората 
световна война, когато целият пристанищен град е разрушен. От 1947 година носи 
името Бремерхафен, „Пристанище на град Бремен“.  

Това е четвъртото по големина контейнер-пристанище в Европа и 
шестнадесетото по големина в света. Бремерхафен предлага най-голямата 
затворена оборотна площ в света за контейнери. През 2008 г., там са обработени 
общо 74.5 милиона тона товари, включително почти 65,0 милиона тона генерални 
товари и 9,5 милиона тона в насипни.  

През порта преминават повече коли, отколкото през всеки друг европейски 
град, освен Ротердам, което се равнява на почти 2,1 милиона превозни средства 
през 2008 година. 



Кратък	лекционен	курс	и	помагало	за	курсовото	проектиране	по	пристанища 

‐	72	‐	

 

 
 

 

Фиг. 6.22. Пристанище Бремерхафен [54]  
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6.10. Берген (Норвегия), [34], [55], [56] 

Град Берген е основан като викингско селище в 1070 година от крал Олаф 
Мирни. Множество исторически източници датират и пристанището му към 
същата година. През 1349 г., английски кораб, акостирал на бергенското 
пристанище „докарва“ Черната смърт в Норвегия.  

По време на Втората световна война на 9 април 1940 г., градът е окупиран 
след кратко стражение между германските кораби и норвежката артилерия. Само 
11 дни по-късно на 20 април 1940 г., холандски кораб натоварен с 120 тона 
експлозиви взривява пристанището. След края на войната е възстановено и към 
2013 година е най-голямото в Норвегия, като на него се обработват над 50% от 
товарите (карго, танкери и други) за страната според пристанищната компания, 
която го стопанисва. Това го нарежда сред най-големите в Европа и го прави най-
голямото по крайбрежието на Северно море.  

 

 

Фиг. 6.23. Карта на пристанище Берген (Норвегия) [56] 
 
Много голям е делът на пътническите круизни превози – около 330 круизни 

кораби, които носят повече от 450 000 круизни пътници годишно. Това се дължи 
на факта, че градът и Норвежките фиорди, които го заобикалят са туристически 
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дестинации с огромно историческо и природно значение, фигуриращи в списъците 
на ЮНЕСКО.  

 

 
 

 

Фиг. 6.24. Снимки на пристанище Берген (Норвегия) [56] 
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ЛЕГЕНДА: 

 - Направлението на вълновия лъч, отразен от 
вълнолома, е в посока обратна на входа. 

 - Посоката на навлизане на кораба сключва 

70   с посоката на вълнението и 30    с 
линия успоредна на брега. 

 - Площта на акваторията е определена 
съгласно обръщателния кръг с диаметър D = 4.Lк. 

 - На един фронт от кейовата стена са 
разположени максимум 4 броя кораба. 

 -   - ъгъл между съществуващо и бъдещо 
положение за проекта да е около 60о. 

 - Връзката на съществуващите и бъдещите 
кейови стени да се проектира дължина 100 – 200 
m., като с единия фронт сключва тъп ъгъл, а с 
другия ъгъл 90о. 

 - Изобразена е границата на изкоп – насип, 
ограничаваща акваторията с дълбочина На и 
насипаната пристанищната територия до 
изискваната кота. 

 - Главният вълнолом защитава 
второстепенния. 

 - Пристанищни пътища: 2 броя оперативни 
коловози между ръба на кейовата стена и 
буферния склад -  съгласно напречния разраез А-А 
(Приложение № 4). Кривите на коловозите върху 
пристанищната територия са с минимални радиуси 
от 150 m. Железопътните стрелки са с отклонения 
1:7 и 1:9. 

 - Означен е разрез Б-Б (Приложение № 4). 
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ЛЕГЕНДА: 

 - Направлението на вълновия лъч, отразен от 
вълнолома, е в посока обратна на входа. 

 - Посоката на навлизане на кораба сключва 

70   с посоката на вълнението и 30    с 
линия успоредна на брега. 

 - Площта на акваторията е определена 
съгласно обръщателния кръг с диаметър D = 4.Lк. 

 - На един фронт от кейовата стена са 
разположени максимум 4 броя кораба. 

 -   - ъгъл между съществуващо и бъдещо 
положение за проекта да е около 60о. 

 - Връзката на съществуващите и бъдещите 
кейови стени да се проектира дължина 100 – 200 
m., като с единия фронт сключва тъп ъгъл, а с 
другия ъгъл 90о. 

 - Изобразена е границата на изкоп – насип, 
ограничаваща акваторията с дълбочина На и 
насипаната пристанищната територия до 
изискваната кота. 

 - Главният вълнолом защитава 
второстепенния. 

 - Пристанищни пътища: 2 броя оперативни 
коловози между ръба на кейовата стена и 
буферния склад -  съгласно напречния разраез А-
А (Приложение № 4). Кривите на коловозите 
върху пристанищната територия са с минимални 
радиуси от 150 m. Железопътните стрелки са с 
отклонения 1:7 и 1:9. 

 - Означен е разрез Б-Б (Приложение № 4). 
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