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Abstract: 

This paper attempts to present a systematic approach to technological procedures of locating the 

drilling head in horizontal directional drilling method of laying pipe conducts. Ability to locate 

the position and the orientation of drilling head is a core feature of HDD method and high 

competence of operating staff is key factor for successful job. Studies on topic in Bulgaria are 

sparse so the objective is to present the working professionals with methodological guidance. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Технологията на безтраншейно полагане на тръбопроводи с метод на управляемо 

хоризонтално сондиране дава възможност на оператора на сондажната машина да задава 

команди за управление на направлението на главата на база информация в реално време за 

текущото и местоположение. Методите за установяване на местоположението и 

ориентацията на сондажната глава (локация) се категоризират в три групи: системи за 

локация с проходка по повърхността; системи за локация с магнитен сензор в главата и 

смесени системи. Системите за локация с проходка по повърхността са относително по-

евтини и прости за употреба, поради което намират широко приложение в проектите за 

управляемо сондиране. Работният им обхват е до 25 m, което покрива необходимите 

дълбочини за НКС. Поради тези причини те се разглеждат в следващото изложение. 

 

2. ЕЛЕМЕНТИ НА СИСТЕМАТА 

Системата се състои от следните елементи (Фиг.1): 

 предавател (сонда) – цилиндричен уред с размери от 20хØ2.5 cm до 45хØ8.3 cm 

(напр. Ditch Witch серия 86B, 850) , които се поставя в първия сегмент на пилотния 

сондаж след главата. Предавателя генерира магнитно поле, с чиято помощ се 
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извършва локацията и дигитален сигнал, с който се предава параметрична 

информация към приемника (ъгъл на завъртане, наклон, температура, статус на 

батерията). Ъгълът на завъртане обикновено е дискретизиран в 12 или 24 деления, 

наклона в резолюция стандартно от 1° / 1% или 0.1° / 0.1% за гравитационна 

канализация. Показанията на температурата служат за предупреждение на 

оператора и предпазване на електронните компоненти от повреда. Съществуват 

предаватели с допълнителен сензор за измерване на налягането на сондажната 

течност. Носещата честота на предавателите варира спрямо модела и системата в 

граници от 1.3 до 40 kHz. Съществуват предаватели с двоен радио модул за 

излъчване в два честотни диапазона в случай на работа в зона с големи 

електромагнитни смущения; 

 

 

Фигура 1. Елементи на система за локация с проходка по повърхността (Източник: DCI, 

Модел: DigiTrak 5 [3]) 

1 – предавател; 2 – приемник; 3 – пулт; 4 – акумулаторни батерии, 5 – зарядно устройство 

 

 приемник – ръчен инструмент, опериран от един мобилен отговорник по 

локацията. Уреда приема сигналите на предавателя и ги трансформира в 

информационен поток представян на дисплея и опционално записвани за 

последващ анализ. От приемника с телеметрична връзка информацията се предава 

и на дистанционния пулт разположен при сондажната машина; 

 дистанционен пулт; 

 енергийни източници за приемника и пулта – обикновено комплект акумулаторни 

батерии и зарядно устройство; 

 енергиен източник за предавателя – алкални батерии за еднократна употреба, 

зареждащи се литиево йонни или литиево полимерни. Фирмите производители на 

оборудване дават инструкции за точния тип, като общо правило приемниците с 

дълъг обхват за големи дълбочини и дължини на сондажа следва да са оборудвани 

с литиеви батерии с голям капацитет. 
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3. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТЕХНОЛОГИЯ НА ЛОКИРАНЕ 

Работните компоненти на системата са предавател, работещ в автономен режим, 

мобилен приемник и фиксиран телеметричен пулт в сондажната машина. За извършване 

на технологичните операции са необходими: 

 подготовка на системата: един отговорник по локацията (локатор); 

 за проверка на интерференцията: един локатор; един общ работник. 

 основен процес: един локатор; един оператор на сондажната машина. 

 

 

Фигура 2. Структура на технология на локиране 

Технологичните процеси са групирани в подготвителни, спомагателни и основни. За 

тях са разработени схеми (Фиг.2) към дисертационен труд [1] с оглед принос към 

систематизиране на методологията на строителните процеси и подготовката и обучението 

на специалисти за практиката. Поради ограничения размер представените тук схеми са с 

илюстративен характер. 
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Фигура 2. (продължение) 
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Фигура 2. (продължение) 

 

4. ПОДГОТВИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ 

Преди всяко сондиране се извършва тестване на системата с предавател монтиран в 

пилотния сегмент на сондажа. Теста се състои в проверка за ниво на батерията на 

предавателя, ниво на сигнала и проверка за правилно предавана телеметрична 

информация за местоположението и ориентацията. Точността при изпълнение на процеса 

на локализиране ще бъде влошена, ако не са спазени следните условия: 

 приемника е калибриран спрямо използвания предавател и сондажна глава и 

системата е проверена преди непосредствено започване на работа за отклонения; 

248



 

X Jubilee International Scientific Conference 
„Civil Engineering Design and Construction“ (Science and Practice), Sept. 20-22, 2018, Varna, Bulgaria 

 

 предавателя е правилно локализиран и приемника се намира точно над предната 

локационна точка или самият предавател; 

 приемника е поставен на земята или на коректно специфицирана в софтуера 

височина. 

4.1. Интерференция на магнитните полета 

Интерференция в приемания сигнал може да предизвика грешки в изчислението на 

дълбочината и загуба в ориентацията, наклона и завъртането на сондажната глава. Поради 

тази причина преди извършване на работни операции, а и при самата заявка за работата се 

извършва проверка на фоновия 'шум'. Проверката спомага и за правилно избиране на 

предаватели с подходящ честотен работен диапазон. Интерференцията бива активна и 

пасивна: 

 активна интерференция: източник са недобре екранирани електрически апарати и 

проводници, като електроразпределителни и комуникационни линии, линии за 

идентифициране на оптични трасета, трансформаторни станции, инфраструктура за 

мобилна комуникация; 

 пасивна интерференция: представлява редукция на силата на сигнала или 

екраниране. Може да се предизвика от наличието на плътни метални обекти, 

метални тръби, шлицови стени, армировка, оградна мрежа, транспортни средства, 

почва със високо съдържание на соли, желязна руда. 

 

Фигура 3. Илюстрационен екран от интерфейс за запис на фоновия шум 

(Източник: DCI, Модел: DigiTrak 5 [4]) 

Проверката на интерференцията се състои в запис на фоновия шум по трасето и 

проверка за скоростта и точността на предаване на телеметричната информация за 

завъртане и наклон. Производителите на оборудване дават предписания за допустимата 

граница между полезния сигнал и фона. При някои модели приемници съществува 

софтуерна функция за запис на фоновия шум (Фиг. 3).  

Записа на фоновия шум се реализира с прохождане на проектното трасе с включен 

приемник (Фиг. 4). На участъците с висок шум се поставя временна маркировка. 

Проверката на телеметричния канал се извършва при връщането по трасето с 

включен предавател и приемник. Операторите се движат един до друг на разстояние 

приблизително равно на максималната сондажна дълбочина. Приемника е по оста на 

трасето. Оператора, който държи предавателя периодично спира и го завърта и накланя, 

като параметрите се сравняват с показанията на дисплея на приемника. 
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Фигура 4. Схема на прохождане на проектното трасе за регистриране на фоновия шум 

 

Ако потока на телеметричната информация се накъсва или губи предавателя се 

отмества още настрани, което се компенсира от настройките за „Височина над терена“ на 

предавателя. Друго решение включва замяната на предавателя с друг модел работещ в 

различен честотен диапазон или с по-голяма мощност. 

4.2. Монтиране на предавателя в пилотния сегмент на сондажа 

Предавателя се монтира в корпуса на пилотния сегмент на сондажа след сондажната 

глава. За да се реализира връзката с приемника в металния корпус трябва да се предвидят 

надлъжни жлебове през които да се разпространят електромагнитните вълни. 

Производителите на системи дават предписания за минималните физически размери на 

жлебовете и позиционирането на конкретните модели предаватели. Например DCI 

изисква широчина на жлеба от поне 1,6 mm и размерите дадени в Табл.1. 

 

Таблица 1. Изисквания за монтиране на предаватели DCI [4] 

Модел Обща дължина на 

предавателя 

Минимална дължина 

на жлеба 

Отстояние на жлеба 

предния капак на 

предавателя 

 cm cm cm 

Long Range HDT 38.1 21.6 5.1 

Extended Long 

Range HDT 
48.3 33.0 5.1 

Short Range FS 20.3 9.5 3.2 

 

4.3. Калибриране на приемника към предавателя 

Приемника се калибрира при: смяна на предавателя, промяна на работната честота, 

смяна на сондажната глава или пилотния сегмент, при неточна информация за дълбочина. 
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Предавателя трябва да бъде монтиран в пилотния сегмент на сондажа по време на 

процедурата. В района не трябва да има силна активна интерференция, приемника не 

трябва да е над елементи с армировка или подземни проводи и на разстояние по-малко от 

3 m от метални структури. [2] докладва, че при обичайната практика в САЩ локаторите 

извършват процедура по калибриране всеки ден преди започване на работните операции 

без това да е технически необходимо. Задължително обаче трябва да се провери 

калибровката, посредством тестово измерване на контролирани с рулетка разстояния. 

Съществуват два метода за калибриране: 

 едноточково: препоръчан метод, извършва се на повърхността. Предавателя (в 

пилотния сегмент) и приемника се поставят на равна повърхност на разстояние 3 m; 

 двуточково: извършва се с предавател под земята. 

 

5. СТАНДАРТЕН МЕТОД ЗА ЛОКАЦИЯ 

Както вече беше споменато при разглеждане на теоретичния модел, приемника 

регистрира три специфични характеристики в магнитното поле генерирано от предавателя 

– точките FLP, RLP и линията LL (Фиг.5). Приемника не прави разлика между двете 

локационни точки, поради което отговорност на локатора е правилно да ги идентифицира. 

Стандартния метод за локация дава най-висока точност и използва и трите 

характеристики. 

 

Фигура 5. Геометрично множество на специфични характеристики на магнитното поле 

при паралелен предавател 

 

Геометричната схема на Фиг.5 се отнася за паралелно разположен на повърхността 

предавател. В този случай L1 = L2, ъгълът 70° се отнася за предаватели от системата на 

DCI. Ако предавателя е под наклон, локационните точки не са симетрично разположени 

спрямо LL (L1 ≠ L2, Фиг.6). Поради формата на магнитното поле за наклони над ±17° 

(±30%) и/или дълбочини над 4.6 m локационната линия отчетена от уреда ще бъде 

отместена спрямо реалното местоположение на разстояние ΔL. Съответно показаната на 

екрана дълбочина Hп ще бъде различна от действителната. 
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Зависимостите между действителна и прогнозирана дълбочини се дефинират от 

преводни коефициенти: 
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, (1) 

където: α е ъгъл на наклона в °; i e наклон в %. 

Процедурата се извършва в три главни стъпки: намиране на FLP, намиране на LL, 

намиране на RLP. Локатора е ориентиран към сондажната машина или последната 

локационна точка, предавателя е под земята между машината и локатора (Фиг.7). 

Приемника работи в режим на локиране. Локатора се придвижва към машината, като на 

разстояние около една сондажна тръба следейки показанията на дисплея на приемника  

бавно се доближава над позицията на FLP. При позициониране точно над предавателя 

локатора записва референтен сигнал (заключва позицията на  FLP). От тук може да се 

отчете прогнозна дълбочина и отстояние на сондажа. За проверка на сигнала предавателя 

може да се завърти бавно по оста на 360°, като целта трябва да остане в центъра на кръста. 

Позицията на FLP се маркира. 

 

 

Фигура 6. Геометрично множество на специфични характеристики на магнитното поле 

при предавател под наклон 

Следваща стъпка е намиране на локационната линия LL с придвижване в 

направление от FLP към последната маркирана локационна точка. Силата на сигнала 

трябва да нараства, ако се регистрира намаляване е възможно да е намерена RLP.  

Когато маркера, фиксиращ FLP достигне дъното на екрана се появява хоризонтална 

линия маркираща доближаването до LL и индикатор за завъртането на предавателя 

спрямо приемника (маркира О°). Индикатора за завъртането не трябва да се ползва за 

определяне на направлението на сондажа. С бавно придвижване хоризонталната линия за 

LL трябва да се изравни с хоризонта на кръста. Позицията на LL се маркира. 
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Фигура 7. Схема на локиране по стандартен метод  

а) прав участък б) участък в крива 

1 – локатор с приемник; 2 – предавател в пилотния сегмент на сондажа под земята; 

3 – сондажна машина 

Последна стъпка е намирането на RLP с придвижване от LL в посока машината или 

последната локационна точка. Позицията на RLP се маркира на земята. Линията между 

маркираните точки FLP и RLP показва направлението на сондажа, пресечната точка на 

тази линия с LL дава местоположението на предавателя (с отчитане на разгледаните 

условия за наклони над ±17° (±30%) и/или дълбочини над 4.6 m). С позициониране над 

тази точка се прави отчет за дълбочината на сондажа. Като проверка може да се 

деактивира софтуерната компенсация на височината над терена и да се снеме втори отчет 

с приемник разположен директно на повърхността. Разликата между двете отчетени 

дълбочини не трябва да надвишава 5%. 
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