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* Ревизионните шахти са най-често проектираното съоръжение по 

канализационната мрежова система.  

* Ревизионните шахти се проектират при промяна на напречното сечение или 
наклона на тръбопровода, при изменение на трасето в хоризонтална или 
вертикална посока, в местата, където се включват или започват други 
канализационни участъци, както и през определени разстояния при дълги 
прави участъци.  

* Ревизионните шахти се проектират и изграждат с цел да се осигури нормална 
експлоатация на канализационните мрежи. 

* Ревизионните шахти са предназначени за извършване на ревизия и инспекция 
през тях.  

* Те осигуряват достъп за поддръжка, рехабилитация и извършване на контрол 
при възникването на повреди, като запушване по канализационната мрежа, 
разрушаване на тръбен участък и др.  

* През отворите на капаците на тези съоръжения прониква въздух и по този 
начин се аерира канализацията. 

*  Въпреки ролята, която изпълняват за правилното функциониране на 
канализационната мрежа, важността на шахтите като съоръжения обикновено 
се подценява. 
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*Промишленото производство на ревизионни шахти имат 

редица предимства: 

*Готовият продукт притежава постоянно качество 

*Дъната предварително се изработват и се монтират на 

обекта 

*Монолитното изпълнение на дъната на обекта изисква 

повече време в сравнение с предварителното им изготвяне 

в заводски условия.  
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*Промишленото производство на ревизионни шахти има и 

недостатъци: 

*Тези проблеми от части се дължат на липсата на връзка 

между проектант и производител.  

*Липсва достатъчно разбиране на режима на движение на 

отпадъчната вода в ревизионните шахти особено в 

случаите на събиране на потоци, както и необходимостта 

за спазването на теоретичните предпоставки при 

оформяне на кюнетите.  
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*Изисквания относно оформлението на кюнетите: 
* Правилното проектирането и изпълнение на кюнетите в хидравлично 

отношение е от особено значение за осигуряване на хидравлична 
проводимост и нормално функциониране на цялата канализационна 
мрежа.  

* При хидравлично неиздържани и лошо изпълнени кюнети се появяват 
завихряния на течението, мъртви зони, възможно е да се появи и 
хидравличен скок, както и по-големи местни загуби и подприщвания 
на потока. 

* Дълбочината на кюнетите в шахтите на канализационни мрежи за 
битови отпадъчни води се определя като равна на диаметъра или 
височината на най-голямата тръба, свързана с шахтата. Със същата 
дълбочина се приема и тези за за промишлени или за смесени битови 
и промишлени отпадъчни води.(НОРМИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА 
КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ (№ РД-02-14-140 от 17.04.1989 г.)) 

* При канализационни мрежи за смесени отпадъчни води дълбочината 
се проектира с 10 до 15 сm по-голяма от пълнежната височина на на 
максималното оразмерително водно количество в сухо време. НОРМИ 
ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ (№ РД-02-14-140 от 
17.04.1989 г.)) 
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*Изисквания относно оформлението на кюнетите: 

* Актуалната „НАРЕДБА № РД-02-20-8 от 17 май 2013 г. за 

проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни 

системи“ предвижда кюнетите на ревизионните шахти да се 

проектират така, че да създават най-добри хидравлични условия за 

движение на отпадъчните води и безопасна експлоатация на 

съоръжението. Така дефинираните изискванията за оформяне на 

кюнетите не дават категорично предписание и дава възможност за 

различно тълкование, както от проектанти, така и от производители.  

* Експериментално е доказано, че най-малки хидравлични 

съпротивления се създават, когато дълбочината на основната 

кюнета е равна на дълбочината на отвеждащия канал. В този 

контекст, ако се спази „НАРЕДБА № РД-02-20-8 от 17 май 2013 

г.“, би следвало дълбочината на кюнетата да се приема 

равна на дълбочината на отвеждащия канал.  
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*Изисквания относно оформлението на кюнетите: 

* У нас е прието радиусът на оста на кюнетата R да бъде равен най-

малко на диаметъра D на включващия се канал.  

* В някои страни се препоръчва R да е от един и половина пъти до 

три пъти диаметъра на тръбата.  

* Най-неблагоприятни по отношение на изискването за възможно 

най-голям радиус на кюнетите се случаите, при които каналите са 

под прав ъгъл 

*Обикновено при произвеждане на ревизионни шахти в 

заводски условия това изискване не се спазва. 
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*Изисквания относно взаимното разположение на 

довеждащия и отвеждащия тръбопровод 

* Довеждащият и отвеждащият тръбопровод трябва да бъдат проектирани 

така, че котите на водното ниво в двата тръбопровода да бъдат еднакви 

* Тъй като при хидравличното оразмеряване на канализационните мрежи 

при смесени системи се приема, че напречното сечение на тръбите е 

запълнено изцяло с вода (h/D = 1), на практика свързването на 

довеждащия и отвеждащия тръбопровод може да бъде “теме с теме”  
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*Изисквания относно взаимното разположение на 

довеждащия и отвеждащия тръбопровод 

* Когато двата канала са с различни диаметри има две възможности по 

отношение на свързването на дъната на тръбите: с пад или плавно 

свързване.  

* Предпочита се плавно свързване 

* Може да се получи диаметър на отвеждащия тръбопровод, по-малък от 

този на довеждащия. В този случай трябва да бъдат равни котите на дъната 
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*Изисквания относно разположението на вливащ се 

тръбопровод 

* непотопено вливане на отпадъчните води от вливащия се (включващия) 

тръбопровод, както и намаляване на завихрянията и мъртвите зони при 

водното течение в отвеждащия канал 

* котата на дъното на включващия се тръбопровод да бъде равна или по-голяма от 

котата, която съответства на 2/3 от диаметъра на отвеждащия тръбопровод  

* котата на водното ниво във включващия се тръбопровод  да бъде над котата на 

водното ниво в ревизионната шахта при преминаването през нея на съответното 

оразмерително водно количество. 
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*Изисквания относно разположението на вливащ се 

тръбопровод 

* Основен проблем при произвеждането на ревизионни шахти в заводски 

условия е неспазването на изискванията за включващия се тръбопровод. 

Обикновено на производителят е по-лесно да изпълни един тип ревизионна 

шахта при определени диаметри на довеждащ, отвеждащ и включващ се 

тръбопровод. Това се постига просто като тръбопроводите се свържат 

„дъно с дъно“, без да се вземат под внимание пропускният капацитет на 

така конструираната шахта.  
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*Изисквания относно разположението на 

тръбопровод, който започва от ревизионна шахта 
* В случай, когато дадена ревизионна шахта се явява начална за даден 

канализационен клон, в самото начало на клона не трябва да се допуска 

навлизане на отпадъчни води от ревизионната шахта. Ето защо котата на 

дъното на канализационен клон, който започва от дадена ревизионна 

шахта, трябва да бъде най-малко с 0,05 m по-голяма от котата на водното 

ниво в ревизионната шахта или ревизионния отвор при преминаване през 

тях на съответното оразмерително водно количество  

*Това изискване се спазва от производителите 
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*Изисквания относно плавно оформяне на кюнетата 
* при издустриално произведени пластмасови дъна за ревизионни шахти е 

образуването на вътрешни ръбове при оформянето на кюнетата от отделни 

елементи. Тези ръбове изгаят ролята на допълнителни местни 

съпротивления.   
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* Местните напорни загуби в ревизионната шахта се получават, където 

линиите на потока преминават встрани от осовата посока на потока 

вследствие или на промяна на геометрията на стените, или намаляване на 

сечението на потока, или при промяна на основната посока на движение.  

* При забавен поток частиците в близост до ограждащата повърхност не 

могат да следват средната скорост на еднодименсиалното течение и се 

отделят странично на основния поток.  

* Отделените потоци извличат значителна енергия от основния поток, като 

по този начин допринасят за значителните местни загуби.  

* При промяна на посоката на движение възникват още по-сложни явления.  

* Благодарение на високото налягане при външната извита стена, частиците 

не следват основния поток, а се изтеглят във вторична зона на потока.  

* Друго явление, което се наблюдава са странични контракции на основната 

струя на потока вследствие на формираните „ръбове“ по вътрешната 

повърхност на кюнетата на шахтата.  
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* В класическия случай местите загуби на напор при спокойно 

състояние на потока се използва формулата на Вайсбах: 

                 

     
* където zм е коефициент на местни съпротивления, v – скорост на течението 

след съпротивлението, g – земно ускорение  

* Експериментални формули за напорни загуби: 

*Формула на Liebman:                        

 

*Формула на Lindvall:                              ,  

 

* където:Ds - диаметър на ревизионната шахта, D - диаметър на тръбата 
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*Нормативните изисквания за оформяне на кюнетите на 

ревизионни шахти и предписаните коти от проектанта 

трябва да се спазват от производителите 

*Стандартните ревизионни шахти създават значителни 

съпротивления и е необходимо те да бъдат взети под 

внимание в процеса на проектиране на 

канализационната мрежа 

*Необходимо е за всеки производител индивидуално да 

се изследват напорните загуби в ревизионните шахти 
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