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1. Увод и задачи 

Изпълнението на всяка строителна конструкция и в частност на всеки мост, е 
предшествано от фазата на проектирането, в която се налага да се извършат редица 
приемания, с цел привеждането на действителното поведение на конструкцията към 
реалистичен изчислителен модел. Най-често тези приемания са продукт на опита и 
разбиранията на всеки един проектант, както и на общоприети принципи и правила, чрез 
които сложното пространствено поведение на всяка една реална конструкция може да се 
опише с различни по своята сложност изчислителни модели. Много често, тези приемания се 
основават на сравнително остарели разбирания за работата на строителните конструкции, 
основно от времето на „ръчните” изчисления, при които опростяването е с цел осигуряване на 
физическа възможност за провеждане на изчисленията. И при мостовете, както и при 
сградите, най-често опростените методи за статическо и динамично изследване са свързани с 
разчленяване на пространствената конструкция на отделни равнинни системи, 
взаимодействието между които се отчита с приблизителни изрази [8]. Обикновено, първо се 
провежда решение в напречно направление, от което се получава припадащта се на всяка 
греда част от натоварванията, а след това гредите (или само най-тежко натоварената) се 
решават в надлъжно направление. В общия случай, тези медоти за получаване на усилията в 
конструктивните елементи, са коректни спрямо приетите равнинни модели и свързаните с тях 
опростяващи предпоставки. Неотчитане на простраственото взаимодействие между отделните 
равнинни системи, както и опростеното им моделиране често може да доведе до разултати, 
които не отговарят на действителното поведение на конструкцията. 

Със съвременните софтуерни продукти, разработени основно на базата на Метод на 
Крайните Елементи (МКЕ), необходимостта от разчленяване на равннини системи е 
значително намаляла. Сравнително бързо и лесно може да се изградят тримерни изчислителни 
модели, от които да се получи напрегнатото и деформирано състояние на всички 
конструктивни елементи.  

Независимо колко „опростен” или „сложен” е даден изчислителен модел, той винаги е 
„натоварен” с грешки, произтичащи от приемания и опростяващи предпоставки. В някои 
случаи, използването на прекалено сложни тримерни модели, с много голям брой елементи, 
може да доведе до неверни заключения, които могат да се дължат на редица възможни 
грешки, причинени от некоректно задаване на геометрични и материални характеристики, 
както и на неправилно тълкуване на резултатите. При всички положения, и при опростените и 
при по-сложните изчислителни модели възможността за допускане на грешки съществува. 
Колкото по-елементарни са моделите, толкова по-предвидими са резултатите от тях и толкова 
по-лесно е да бъдат открити евентуално допуснатите грешки. Много често, обаче, резултатите 
от сложните тримерни модели, могат да бъдат база за преоценка на пространствената работа 
на конструкцията и на взаимодействето между отделните ╒ елементи. 

Друг критерий за опростяване на изчислителните модели е конкретното въздействие, 
за което ще се изследва съоръжението. Така например за вертикални товари (постоянни и 
подвижни) може да се използва модел с една степен на апроксимация, а за хоризонтални 
(земетръс, вятър) – с друга. Моделирането на мостовите конструкции за сеизмичното им 
изследване и осигуряване много често се разглежда като задача, различна от тази за 
останалите натоварвания и въздействия. В процеса на сеизмичния анализ на мостовете, 
моделите са инструмент за подпомагане на математическото формулиране на геометрията и 
харакертеристиките на поведението на изследваната мостова конструкция [41]. 
Формулирането на математически модел за описването на геометрията на прототипната 
конструкция се дефинира като дискретизация, докато отделните елементи и техните връзки и 
взаимодействие се използват за описване на поведението на прототипа. При математическото 
моделиране са възможни различни степени на дискретизация, вариращи от модели със 
съсредоточени (концентрирани) параметри, през такива с разделяне на конструктивни 
компоненти, до детайлните модели с крайни елементи (Фиг. 1). 
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Фиг. 1. Нива на моделиране при сеизмичен анализ на мостове [41] 

При всички случаи, за да може да се изготви подходящ изчислителен модел на даден 
мост, трябва добре да се познава както теорията, приеманията и ограниченията на численото 
моделиране, заложени в използвания софтуерен продукт, така и специфичните особености на 
конкретното съоръжение – материали, взаимодействие между елементите, технология на 
изграждане и др. 

За разлика от сградите, при които взаимодействието между отделните елементи, а и на 
конструкцията като цяло, е разгледано сравнително по-подробно, то по отношение на 
мостовете все още има много въпроси, по които или няма достатъчно информация, или 
направените опростяващи предпоставки не отговарят в достатъчна степен на реалната работа 
на съоръженията. Това най-често води до консервативно определяне на напрегнатото и 
деформирано състояние. В някои случаи, обаче, неотчитането на реалното поведение на 
конструкцията води до резултати, които не са в посока на сигурността и може да бъде 
причина за повреди дори и при нови мостове. При това е важно да се отбележи, че независимо 
от това какъв софтуер се използва, като цяло, правилата за моделиране са в голямата си част 
общи и са свързани с приемания, които трябва да се направят за отчитане или не на различни 
параметри, а не толкова с въвеждането им в конкретната изчислителна програма. 

Всички изчисления в Докторантурата са извършени с програмния продукт SAP 2000 
[42]. 

1.1. Изчислителни модели 

Изчисленията на строителните конструкции и в частност на мостовете, трябва да бъдат 
извършвани с използването на подходящи конструктивни модели, при използването на 
подходящи променливи. Моделите трябва да описват прогнозираното поведение на 
конструкциите с подходящо ниво на точност и да са подходящи за разглежданите гранични 
състояния. 

Моделите на конструкциите трябва да са базирани на установените инженерни теория 
и практика. Ако е необходимо, те трябва да бъдат проверявани експериментално. 

Целта на конструктивния анализ е да се установи разпределението или на вътрешните 
усилия (сили и моменти) или на напреженията, деформациите и преместванията в цялата 
конструкция или в част от нея. При някои методи за анализ, например МКЕ, за част от 
елементите (например равнинни) като резултат се получават напрежения, деформации и 
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премествания, вместо усилия. За прилагането на тези резултати за проверките, са необходими 
специални методи (например интегриране на напреженията). 

В EC 2 [2] се допуска използването на различни изчислителни модели на 
конструкциите, : 

− Изчислителни модели с приемане на линейно еластично поведение; 
− Изчислителни модели с приемане на линейно-еластично поведение с 

ограничено преразпределение; 
− Изчислителни модели с приемане на пластично поведение; 
− Прътови модели (Strut-and-tie models); 
− Нелинеен анализ. 

Въпреки,че се дава възможност за използване на различни модели при изчисляване на 
конструкциите, не се дават указания за това как да се моделират отделните елементи и как да 
се отчита взаимоделйствието между тях в изчислителните модели за получаване на търсените 
ефeкти. 

1.2. Основни принципи при моделирането на 
мостове 

Една от най-важните задачи, които трябва да бъде решена при проектирането на всяка 
една строителна конструкция и в частност на всеки мост, е създаването на изчислителен 
модел, с който адекватно да се опише поведението на тази конструкция под действието на 
различни въздействия и да се получи набор от ефекти (усилия, премествания и др), с които да 
се извършат необходимите оразмерителни проверки. При изготвянето на изчислителния 
модел се правят редица приемания, като целта е по-възможност най-вярно да се отразят 
особеностите на реалната конструкция [11]. Колкото и „точно” да е моделирането, 
резултатите винаги са натоварени с определена грешка. Много важно е да се правят такива 
приемания, че всички грешки да бъдат на страната на сигурността. Тези приемания са 
продукт на опита и разбиранията на всеки един проектант, както и на общоприети принципи и 
правила, чрез които сложното пространствено поведение на всяка една реална конструкция 
може да се опише с различни по степен на апроксимация изчислителни модели. Много често, 
тези приемания се основават на сравнително остарели разбирания за работата на строителните 
конструкции, основно от времето на „ръчните” изчисления, при които опростяването е с цел 
осигуряване на физическа възможност за провеждане на изчисленията. 

Разбира се, независимо колко „опростен” или „сложен” е даден изчислителен модел, 
той винаги е „натоварен” с грешки, произтичащи от приемания и опростяващи предпоставки. 
В някои случаи, използването на прекалено сложни тримерни модели, с много голям брой 
елементи, може да доведе до неверни заключения, които могат да се дължат на редица 
възможни грешки, причинени от некоректно задаване на геометрични и материални 
характеристики, както и на неправилно тълкуване на резултатите. При всички положения, и 
при опростените, и при по-сложните изчислителни модели, възможността за допускане на 
грешки съществува. Колкото по-елементарни са моделите, толкова по-предвидими са 
резултатите от тях и толкова по-лесно е да бъдат открити евентуално допуснатите грешки. 
Много често, обаче, резултатите от сложните тримерни модели, могат да бъдат база за 
преоценка на пространствената работа на конструкцията и на взаимодействето между 
отделните и елементи. 

При моделирането на различни видове мостове могат да се прилагат различни подходи, 
свързани с различна степен на апроксимация. При това трудно могат да се дадат общи 
правила, от които да се направи „правилния”  избор. Като цяло, винаги по-прецизните  модели 
са по-сложни и биха дали резултати, които са по-близки до поведението на реалната 
конструкция. Това обаче не трябва да се превръща в самоцел, тъй като по-сложните модели 
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изискват влагането на повече труд и време, както за направата на модела, така и за 
обработката на резултатите. 

Съвременните софтуерни продукти най-често са на базата на Методът на Крайните 
Елементи (МКЕ).  Основно се използват три вида крайни елементи – линейни (SHELL), 
равнинни (SHELL) и обемни (SOLID). При моделирането на строителните конструкции най-
често се използват прътови и равнинни елементи. Обемните елементи обикновено водят до 
сравнително „по-тежки” модели, а приближаването на резултатите към „реалните” им 
стойности е малко от практическа гледна точка. 

1.3. Задачи 

Главната задача, на която се търси решение в докторантурата, е чрез анализиране на 
резултати от числени примери да се отчете влиянието на взаимодействието между отделни 
компоненти на конструкцията при различни видове мостове.  

Основните изследвани фактори са : 
− влияние на моделирането на различни устои върху поведението на рамкови 

мостове; 
− отчитане на някои неконструктивни елементи при моделиране на различни  

мостове; 
− отчитане на взаимодействието между отделните елементи от конструкцията -  

връхна конструкция, долно строене (стълбове и устои), фундиране и земна 
основа, върху резултатите от изчислителното моделиране. 

Изследвани са реални мостови конструкции - надлези над ЖП линията Пловдив-
Свиленград, в участъка от Крумово до Симеоновград.  

Освен многобройните сравнителни изчисления, за оценка на приносите на различни 
параметри върху поведението на конструкциите са използвани и резултатите от изпитванията 
с пробно натоварване за част от изследваните мостове. Въпреки че е участвал в екипите, 
изготвили проектите за изпълнение и/или изпитване на мостовете, при разработване на 
Докторантурата Авторът е използвал само специално създадени за целта изчислителни 
модели. Обработката и анализът на резултатите е извършен единствено за целите на 
Докторантурата. Всички анализи и заключения, направени в Докторантурата са 
самостоятелна работа на Автора и не ангажират останалите участници в колективите. 

Правата върху проектните решения за всички разглеждани конструкции са на всички 
автори на съответните проекти. В описанието на съоръженията са дадени основните им 
параметри и са изредени авторите на проектите за изпълнение и изпитване на мостовете. 

2. Моделиране на устоите при сеизмично изследване 
на мостовете 

За адекватното моделиране на устоите, както и на всички останали конструктивни 
елементи, е важно предварително да се направи оценка на потенциалното им влияние върху 
общото поведение на изследваната мостова конструкция. Поради голямото разнообразие на 
устоите и на взаимодействието им с връхната конструкция, дефинирането на общи правила за 
моделирането им е задача, която няма еднозначно решение. За всеки конкретен случай, като 
се отчетат всички специфични особености, трябва да се подхожда диференцирано. Според 
целта на изследването, подходът за моделиране на устоите може да бъде различен. 

Сложността на моделиране на устоите и действителната им работа е свързана с 
няколко основни момента : 
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− поради голямото разнообразие на устоите, при всяко съоръжение трябва да се 
подхожда диференцирано; 

− сравнително сложно и нееднозначно определено моделиране на връзката им с 
връхната конструкция; 

− поведението на устоите, зависи и от взаимодействието на връхната 
конструкция със стълбовете (ако има); 

− липса на нормативни предписания за взаимодействието между тялото на 
устоя и прилежащия му насип; 

− вероятностен характер на характеристиките, с които се отчита 
взаимодействмието на устоя и насипа, особено при сеизмично въздействие; 

− сложно взаимодействие между фундирането (плитко или дълбоко) и земната 
основа с отчитане на природата на сеизмичното въздействие. 

Въпреки голямото разнообразие на устои при различните мостове, най-общо те могат 
да се разделят на няколко групи, като основните показатели, по които се различават са 
свързани, от една страна с връзката им с връхната конструкция, а от друга - с 
взаимодействието им с насипното тяло на преминаващия през тях път. 

2.1. Обсипани устои 

При обсипаните (open-end) устои насипът, върху който е изпълнен прилежащият път, 
навлиза в подпомостовото пространство и чрез откос достига до ръба на премоствания обект 
(път, канал и др.) [25]. В зависимост от взаимодействието между връхната конструкция и 
устоите, мостовете могат да бъдат с или без фуга. От гледна точка на намаляване на разходите 
за поддръжката и повишаване на комфорта на преминаване, безусловно мостовете без фуги са 
за предпочитане. Това е причина в последните години все по-масово да намират приложение 
т.нар. интегрални мостове, които се характеризират с липса на фуги както при междинните 
опори (стълбове) така и при устоите. Те се изпълняват в два варианта: 

− напълно интегрални – връзката между връхната конструкция и устоя е изцяло 
корава, чрез оформяне на рамков възел. Няма нито фуги, нито лагери (Фиг. 
2.а). 

− полу-интегрални – връхната конструкция е кораво свързана с гардбаластовата 
стена, но ставно с тялото на устоя (Фиг. 2.б). 

 
Фиг. 2. Типове интегрални устои 

а) напълно интегрален   б) полу-интегрален 

8
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Прилагането на интегрални устои позволява да се мобилизира насипа и да се 
абсорбира или да се разсее енергия и в надлъжно, и в напречно направление [22].  

2.2. Плътни устои 

Плътните (close-end) устои най-често представляват тристранно затворена 
кутиеобразна конструкция, която задържа насипа извън подмостовото пространство (Фиг. 3).  

 
Фиг. 3 Рамков стоманобетонен мост с плътни устои 

Въпреки че се изпълняват по-рядко, плътните устои могат да бъдат и кораво свързани с 
връхната конструкция. Например, в практиката на Великобритания намират приложение 
т.нар. рамкови устои (frame abutments). Връзката им с връхната конструкция е корава и 
предава огъващи моменти, напречни сили и нормални сили. Тялото на устоя (стоманобетонна 
стена) изпълнява функцията на подпорна стена, задържаща насипното тяло на пътя (Фиг. 4). 

 
Фиг. 4 Рамкови устои (frame abutments) 

2.3. Отчитане на коравината и масата на насипа 
зад устоя 

Коравината в надлъжно направление отчита пасивния земен натиск, съпротивлението 
на срязване на тялото на устоя и коравината на пилотната група (ако устоят е фундиран на 
пилоти), както и наличието на фуги. Напречната коравина отчита влиянието на 
съпротивлението на крилата, на противоземетръсните буфери (shear keys) и на пилотите. Под 
пасивен земен натиск тук се разбира основно допълнителното подпиране, което получава 
конструкцията на моста при хоризонтално движение, а не толкова хоризонталното 
натоварване с пасивен земен натиск. Разбира се, от това допълнително подпиране се получава 
и съответната опорна реакция, която трябва да се отчете при проектирането. 

В различни източници [24], [47], [48], [49] се дават стойности за приведена коравина на 
устоите в двете направления. Приносът на коравината на насипа зад устоите се отчита чрез 
препоръчителни стойности, получени на базата на голям брой експерименти с отчитане на 

9
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пасивния земен натиск и на зависимостта „сила-преместване”. Например, в [24] е даден 
изразът (У. 1) : 

,
7.1

** hwKK iabut =  
У. 1 

където:   начална коравина на устоя;   начална коравина на насипа зад устоя; 
 широчина на стената на устоя;  височина на стената на устоя. 

−abutK −iK
−w −h

За началната стойност на коравината на насипа е дадена стойността 11.5 (kN/mm)/m, а 
коефициентът на пропорционалност h/1.7 отразява височината от 1.7m на изпитвания 
примерен устой. 

Пасивният натиск зад тялото на устоя нараства линейно с увеличаване на 
преместването (Фиг. 5). Максималната стойност на пасивния натиск от 239KPa, използвана в 
изрази (У. 2) е получена при граничната стойност на хоризонталната сила по време на 
изпитването, получена при достигане на приемлива гранично-допустима стойност на 
хоризонталното преместване на устоя от 2.54cm  (1 инч) [30]. 

,
7.1

*239*
7.1

*239* dia
edia

bw
ebw

hAPhAP ==
У. 2 

Прави впечатление, че максималната стойност на пасивния натиск според изданието на 
CalTrans от 1999г [23] e 370KPa, от която с разделяне на коефициент, отчитащ динамичното 
действие на натоварването при земетръс [39], [41], се получава 239KPa (стойността от 2006г.). 
По този начи се постига намаляване на приемливата стойност на преместванията на устоя от 
5.08 cm (2 инча) на 2.54cm (1 инч).  

 
Фиг. 5.Ефективна коравина на устои 

Ефективната площ на устоя се изчислява в зависимост от типа му, като се отчита 
частта, върху която действа пасивният земен натиск (Фиг. 6). 

При неинтегрални устои обикновено гардбаластовата стена не се проектира да поема 
пасивния земен натиск при изчислителното сеизмично събитие, а се предвижда да се разруши, 
с цел да не се претоварват фундаментите (У. 3). 

bwbwe whA *=  У. 3 

При интегрални устои, ефективната площ се изчислява по израза (У. 4), в зависимост 
от това, дали диафрагмата е проектирана да поеме цялото натоварване от пасивния земен 
натиск. 

diadiae whA *=  У. 4 

10
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където : -ако диафрагмата на устоя не е проектирана да поеме пасивния 
земен натиск и -ако диафрагмата на устоя е проектирана да поеме пасивния земен 
натиск. 

*diadia hh =

**diadia hh =

 
Фиг. 6.Определяне на ефективната площ на устоя 

Изчислената по този начин коравина трябва да се приложи върху стената на устоя. При 
това трябва да се обърне внимание на факта, че в надлъжно направление, когато 
конструкцията се премества към насипа се мобилизира пълната стойност на пасивния земен 
натиск, докато при преместване в противоположната посока не се активира никакво 
допълнително съпротивление. Ако се въведе пълната стойност на коравината и за двата устоя, 
това би довело до значително увеличаване на общата коравина на конструкцията. Може да се 
приеме при всеки от двата устоя да се зададе по половината стойност от коравината (Фиг. 7) 
[22]. 

 
Фиг. 7. Разпределяне на коравината върху двата утоя 

 Ако устоите не са еднакви, трябва поотделно да се изследват двата възможни случая – 
цялата коравина при единя устой, и слад това цялата коравина при другия устой. 

В EC 8.2 [4] Чл.6.7.3 (8) За устои, кораво свързани с връхната конструкция на моста, 
почвената реакция, активирана от преместването на устоя и всяко едно от крилата, монолитно 
свързани с него, по посока на насипа се приема, че действа върху следните повърхности: 

 - в надлъжно направление върху външната страна на задната стена на устоя, 
която се премества срещу почвата или насипа; 

 - в напречно направление върху вътрешната страна на тези крила, които се 
преместват срещу насипа. 

За разлика от CalTrans [24], в EC8.2 [4] не се дава една стойност за големината на 
пасивния земен натиск, а се препоръчва използването на хоризонтални почвени модули.  

В предложената в [49] процедура за определяне на коравината на насипа зад устоя се 
дефинира т.нар. „критична” дължина на насипа. Изразът за изчисляването ╒ е получен чрез 
изследване на дълъг насип, натоварен в единия си край с напречен товар (Фиг. 8). 

11
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Предложената в [49] усреднена стойност на критичната дължина на насипа (У. 5) е получена 
след опростяване на изразите за промяна на коравината на насипа. 

,***7,0 HBSL cc ≈  
У. 5 

където :  критична дължина на насипа;  наклон на откоса;  широчина 
на короната на насипа; 

−cL −S −cB
−H  височина на насипа; 

 
Фиг. 8. Изчисляване на „критична” дължина на насипа 

Определената по този начин „критична” дължина на насипа се използва за изчисляване 
на коравината му в напречно направление. В надлъжно направление се приема същата 
коравина, а чрез „критичната” дължина се изчислява и активираната маса на насипа, както в 
напречно, така и в надлъжно направление. 

Според други автори [47], [48], критичната дължина може да се приме равна на 
дължината на крилата. Поне в напречно направление, това приемане е по-логично от 
указаното в [4] условие, дължината да бъде равна на дължината на фундамента на устоя. 

Масата може да се получи и чрез първия период на собствени трептения и коравината 
на насипа в напречно направление [28], [34], [35] по израза (У. 6) : 

,
2

*
2

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

π
TkM  

У. 6 

където: −M  присъединена към устоя маса на насипа;  коравина на насипа в 
напречно направление;  първи период на собствени трептения на насипа в напречно 
направление, получен от динамичното изследване на насипа. 

−k
−T

Въпреки че не дава конкретна стойност за отчитане на коравината на насипа зад утоя, в 
[4] се изисква ограничаване на хоризонталното преместване на устои, кораво свързани с 
връхната конструкция (при интегрални мостове) до определени гранични стойности, в 
зависимост от класа на значимост на мостовете (таблица 1). 

клас по значимост максимално допустимо преместване
III 30mm
II 60mm
I без ограничения  

таблица 1.Максимално допустимо гранично преместване за устои, кораво свързани с 
връхната конструкция [4] 

Всяка държава има правото да приеме други стойности за максимално допустимото 
преместване. В Българското Национално Приложение [5] са зададени по големи стойности  
(таблица 2). 
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клас по значимост максимално допустимо преместване
III 40mm
II 70mm
I без ограничения  

таблица 2.Максимално допустимо гранично преместване за устои, кораво свързани с 
връхната конструкция [5] 

Приетата стойност на „приемливото преместване” в [24] е 1 инч (2.54cm). Според 
някои изследвания [30], реалистичната коравина на устоите, установени при записи на реални 
земетресения се получава при преместване от около 2.4 инча (6.1cm), което е и стойността, 
първоначално възприета в [23]. 

Коравината на устоя и  присъединената маса от насипа, изчислени съгласно различни 
източници [37], предлаганите методики за определянето им дават големи разлики в 
получените стойности  (таблица 3): 

 коравина на устоя [MN/m] 

източник надлъжно напречно вертикално 
присъединена маса 

[t] 

[23] , [31] 388 110 - 130 

[38] , [45] 189 86 - 100 

[47] 103 103 288 130 

[49] 176 176 493 221 

таблица 3 Стойности на коравините на устоя и присъедината маса, изчислени по 
различни източници 

Не само че разликите между препоръчаните в различните изследвания са много 
различини, но те са натоварвени и с много приемания и опростявания. В действителност 
сложното нелинейно поведение на устоите и прилежащите им насипи се влияе от много 
фактори, сред които : 

− вида и характеристиките на материала, използван за насип – докато за 
статичната работа необходимите характеристики са ъгъл на вътрешно 
триене и обемна плътност, то при динамичното изследване параметрите са 
много повече и са натоварени с много повече условности и приемения.  

− коравината на системата “устой-насип” и критичната дължина на насипа, не 
само че са нелинейно променящи се,  но са и различни при различна 
интензивност на сеизмичните въздействия. 

За сравнение, в действащите в момента в България Норми за проектиране на подпорни 
стени [16] се изисква да се отчете инерционната сила от масата на обема почва, попадаща 
върху основната проекция на фундамента. В Наредбата за проектиране на съоръжения в 
земетръсни райони [14] не се дават указания за отчитане на взаимодействието с насипите нито 
в частта за мостове, нито в тази за подпорни стени. 

3. Изследване на мостове с различни видове устои 

Последоватално са изследвани числени примери за изчисление на реални мостови 
конструкции. Целта е да се проследи влиянието на големината на присъединената маса и на 
отчитането на коравината на прилежащите насипи и да се даде база за анализи. Ще се оцени 
значението на начина на моделиране на устоите върху динамичното поведение на 
конструкциите и върху разпределението на изчислителната сеизмична сила върху елементите 
от долното строене. 
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3.4. Мостове с фуги при устоите и обсипни устои 
– Надлез 1 

3.4.1. Общо описание 

Първият разгледан мост е пътен надлез при гр.Поповица  над жп линията Пловдив-
Свиленград. Съоръжението е петотворно, с дължина на отворите 14+18+18.5+18.5+14m (Фиг. 
10). Проектиран е и е изпълнен като рамкова конструкция със “скрит ригел”. Връхната 
конструкция се състои от 7 сглобяеми главни надлъжни греди от обикновен (ненапрегнат) 
стоманобетон, обединени с монолитна пътна плоча (Фиг. 9). Проектът е изготвен от колектив 
с ръководител проф.д-р инж.Костадин Топуров, с участитето на инж.Петър Николов, 
инж.Андрей Маринов и екип на „Консулт 2000” ООД. 

 
Фиг. 9. Надлез 1 – Напречен разрез 

Стълбовете са единични кръгли колони с диаметър 140cm, а устоите са обсипни и се 
състоят от по две колони, обединени с ригел. Лагерите са неопренови с размери 
200/250/67mm – по един под всяка главна греда. 

 
Фиг. 10.Надлез 1- Надлъжен разрез и план 

3.4.2. Изчислителни модели 

Разгледани са четири различни варианти на отчитане на влиянието на устоите върху 
динамичното реагиране на конструкцията. При моделирането на връхната конструкция са 
използвани само равнинни (shell) елементи, както за плочата, така и за гредите. 
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В Модел 1 не се отчита влиянието на устоите върху реагирането на конструкцията на 
моста. Лагерите са неподвижно опрени в долния си край, като по този начин устоите са 
приети за абсолютно непреместваеми (Фиг. 11). 

 
Фиг. 11 Надлез 1, Модел 1 – общ вид 

При Модел 2 изцяло са моделирани и двата устоя, като са използвани равнинни 
елементи за колоните и фундаментите, и линейни за ригелите (Фиг. 12). Не е отчетена 
присъединена маса от насипа. 

 
Фиг. 12 Надлез 1, Модел 2 – поглед към Устой 1 

В Модел 3, в допълнение на Модел 2, към колоните на устоя е добавена присъединена 
маса от насипа.. 

Разликата при Модел 4, спрямо Модел 3 е в големината на присъединената маса на 
насипа. Тук тя е отчетена съгласно указанията на чл 6.7.2(2)b) на EC8.2 [4] , а именно – цялата 
призма, попадаща върху фундамента на устой, подвижно свързан с връхната конструкция .  

И за четирите основни модела 1, 2 3 и 4 са изследвани и варианти, при които е 
отчетено допълнителното въздействие от пасивния земен натиск върху гардбаластовата стена 
(съответно, модели 1а, 2а, 3а и 4а). Използвана е коравината, препоръчана в [24].  
Допълнителната коравина е зададена на нивото на долен ръб на лагерите. 

При изследванията са взети предвид изискванията на чл.6.7.2 (1) EC8.2 [4] по 
отношение на недопускане на нееластично поведение на устоите. 

3.4.3. Резултати 

Представени са някои основни резултати от решенията на моделите. Целта е да се 
сравнят ефектите от промяната на варираните параметри върху поведението на конструкцията 
и на отделните ╒ елементи. От една страна това е влиянието на моделирането на устоя върху 
големината и разпределението на сеизмичната сила върху стълбовете. От друга страна се 
следи промяната на усилията и преместванията на устоя в зависимост от това дали и как се 
моделира присъединената маса от насипа. 
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Фиг. 13. Надлез 1 - Огъващи моменти в стълбовете от сеизмично въздействие в 

надлъжно на моста направление 

№ модел M1L,i[kNm] маса на устоя [t] M2L,i[kNm] маса на устоя [t]
5 Модел 2.1 2 059 0 1 517 0
1 Модел 2 2 295 69 1 637 54
3 Модел 3 6 231 345 2 776 166
4 Модел 4 13 220 849 6 425 468
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таблица 4. Огъващи моменти в долен ръб на устоите от сеизмично въздействие в 

надлъжно направление 

3.4.4. Анализ на резултатите 

Ефектите от моделирането на устоите при този мост се изразяват в незначителна 
промяна на общата коравина на цялата конструкция на съоръжението. Периодите на 
собствени трептения в надлъжно направление при различните модели се различават с 
максимум около 1.1%, което е пренебрежимо малко от практическа гледна точка. 

Отчитането на пасивния земен натиск като допълнителна опора зад гардбаластовата 
стена на устоите също не влияе на поведението на конструкциите. От друга страна, чрез 
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намаляване на коравината на крайните опори се реализира преразпределяне на сеизмичната 
сила, което води до увеличавана на огъващите моменти в колоните на стълбовете с до около 
(9-10)% (Фиг. 13) , което вече не би трябвало да се пренебрегва. 

Докато влиянието на моделирането на устоите върху разпределинето на усилията в 
стълбовете е сравнително малко, то по отношение на усилията в устоите, то се оказва от 
решаващо значение (таблица 4) – увеличението на огъващите моменти в колоните е с 200% за 
Устой 1 и 83% за Устой 2, при модел 3, в който е прието увличане на насипа под наклон 1:3.  

Отчитането на допълнителното закоравяване на устоите от пасивния земен натиск на 
насипа зад гардбаластовата стена влияе незначително върху динамичното поведение на 
мостовата конструкция като цяло. На практика не се променят усилията и преместванията на 
стълбовете. Това се дължи на сравнително меките неопренови лагери, които са доминиращия 
елемент, от който зависи коравината на крайната опора на връхната конструкция. По 
отношение на устоите обаче, пасивният земен натиск представлява еластично поддаваема 
хоризонтална опора на ниво връхна конструкция и променя статическата схема на колоните 
на устоя. От това усилията в колоните на ниво цокълна фуга намаляват с около 30% 
премествания на ниво връхна конструкция с повече от 80%. 

На базата на анализирането на получените резултати при различните варианти на 
моделиране на устоите при изследването за сеизмични въздействия на многотворен рамков 
мост с обсипани устои, свързани с връхната конструкция посредством неопренови лагери, 
може да се направи общото заключение, че за сметка на минимално усложняване на 
изчислителния модел се получава значитално уточняване на поведението на моста. Това се 
отнася не само за получаване на напрегнатото и деформирано състояние на устоите, но и за 
разпределението на усилията и в останалите елементи от долното строене. 

3.5. Интегрални мостове с обсипни устои – 
Надлез 2 

3.5.1. Общо описание 

Разгледан е четириотворен рамков мост – селскостопански надлез над ЖП линията 
Пловдив-Свиленград, в участъка между гр.Първомай и с.Караджалово (Фиг. 14). В ситуация е 
прав. Проектиран е и е изпълнен като рамкова конструкция със “скрит ригел”, с дължина на 
отворите 16+20+16+14m. Проектът е изготвен от колектив с ръководител проф.д-р 
инж.Костадин Топуров и с участитето на гл.ас.инж.Петър Николов, инж.Андрей Маринов и 
проектантския екип на „Консулт 2000” ООД. 

 
Фиг. 14. Надлез 2 – Общ вид 

 Връхната конструкция се състои от 5 сглобяеми главни надлъжни греди от обикновен 
(ненапрегнат) стоманобетон, обединени с монолитна пътна плоча (Фиг. 15). Стълбовете са 
единични кръгли колони с диаметър 140cm, а устоите интегрални, без фуга с връхнта 
конструкция и се състоят от по две колони с правоъгълно напречно сечение с размери 
110/110cm. Фундирането е върху плоски фундаменти (Фиг. 16). 
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Фиг. 15. Надлез 2 – Напречен разрез 

 
Фиг. 16. Надлез 2 – Надлъжен разрез и план 

3.5.2. Изчислителни модели 

Разгледани са два варианта на отчитане на влиянието на устоите върху динамичното 
реагиране на конструкцията. Моделите са еднакви, що се отнася до апроксимацията на 
отделните конструктивни елементи. Разликата е само в отчитането на присъединената маса от 
насипните конуси при реагирането на конструкцията. За двата модела са проведени 
изчисления и с отчитане на приноса на пасивния земен натиск от насипът върху ригела на 
устоя. Използвана е препоръчаната от [24] стойност, като действието на насипа върху 
колоните на устоя е пренебрегнато. Като е отчетено, че земният натиск действа само 
едностранно, допълнителната коравина е зададена само на единия устой (Устой 1). Това е 
направено при спазване на указанията на [22], с отчитане на факта, че конструкцията на 
надлеза не е симетрична. 

 
Фиг. 17. Надлез 2 - Изчислителeн модел – Общ вид 
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С Модел 1 се изследва динамичното поведение и реагирането на сеизмични 
въздействия без да се отчита приносът на присъединената маса при устоите. Отчетени са 
всички останали маси от постоянни товари, както и съответната част от подвижните, според 
изискванията на EC8. В модел 1а е отчетена и допълнителната коравина от пасивния земен 
натиск зад ригела на устой 1. 

В Модел 2 , като допълнение на Модел 1 е отчетена и присъединена маса от насипния 
конус,. Прието е, че при сеизмично въздействие насипната призма, която трепти заедно с 
колоните на устоя, е с трапецовидна основа с наклон 3:1. В модел 2а е отчетена и 
допълнителната коравина от пасивния земен натиск зад ригела на устой 1 

3.5.3. Резултати 

Представени са някои основни резултати от решенията на четирите модела. Целта е да 
се сравнят ефектите от отчитане на присъединената маса на насипите и пасивния натиск 
върху устоите, върху динамичното поведение на конструкцията и големината на разрезните 
усилия, и по-конкретно на огъващите моменти. 

Представени са сравнителни таблици и графики, както за динамичните параметри и 
коравината, така и за усилията в характерни сечения на елементите от долното строене. При 
това са взети предвид изискванията на чл. 6.7.3 (4) от EC8.2 [4] по отношение на недопускане 
на нееластично поведение на устои, неподвижно свързани с връхната конструкция. 

№ модел Δ1L,i [cm] Δ1L,i / Δ1L,1

1 Модел 1 5.340 1.000
2 Модел 1a 4.220 0.790
3 Модел 2 5.950 1.114
4 Модел 2a 4.760 0.891

надлъжно

 
таблица 5. Хоризонтално надлъжно преместване на нивото на връхната конструкция 

 
Фиг. 18. Надлез 2 – Огъващи моменти в колоните на стълбовете и устоите от 

сеизмично въздействие в надлъжно на моста направление 
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3.5.4. Анализ на резултатите и изводи 

Отчитането на присъединена маса от насипните конуси върху устоите, при този тип 
мостове, оказва много голямо влияние върху динамичното реагиране на конструкцията и 
върху големината на разрезните усилия във всички елементи на долното строене – стълбове и 
устои. Допълнителната маса от насипа, съгласно възприетата схема, е около 140t на колона, и 
е равномерно разпределена по височината й. За четирите колони на двата устоя това е една 
допълнителна маса от 560t, което е около 25% увеличение на общата маса на моста. 
Увеличението на усилията в колоните на стълбовете е от порядъка на 10-11%, както при 
фундаментите, така и на връзката им с ригела. При устоите повишението е още по-голямо - до 
18% в цокълната фуга. Отчитането на допълнителната коравина от пасивния земен натиск на 
насипа върху ригела на устоя предизвиква намаление на първия период на собствени 
трептения в надллъжно направление с около 19%. Вследствие на това, хоризонталните 
премествания на ниво връхна конструкция при устоя намаляват с около 20-21%. Огъващите 
моменти в колоните на устоите намаляват с до 25%, а в стълбовете - с до 20%. 

От резултатите в таблица 5 се вижда, че въпреки че хоризонталните премествания на 
ниво връхна конструкция намаляват при отчитане на коравината на насипа зад устоя, те все 
пак са значително по-големи от „приемливата” стойност според [24], която е 1 инч (2.54cm). 
Дори и предложената в [5] гранична стойност от 4cm (виж таблица 2) за надлези над ЖП 
линии (от клас по значимост III) е надвишена. Като се отчете, че преминаващия по надлеза 
път е от нисък клас, и не е „критичен”, може де се приеме, че евентуалните повреди в насипа 
са приемливи, и могат да се възстановят след изчислителното сеизмично въздействие.  

Във връзка с това се предлага, граничните стойности на преместванията на устоите 
спрямо насипите да зависят не само от класа, в който попада надлеза, но и от критичността на 
пътя, който преминива по него. Ако пътят е критичен и функционирането му непосредствено 
след сеизмичното събитие трябва да се осигури, то изискванията за максимално преместване 
следва да бъдат удовлетворени. В случай че пътят, който преминава върху надлеза не е 
критичен, както е и в разгледания пример, за хоризонталните премествания на устоите могат 
да се спазват ограниченията за по-нисък клас съоръжения. 

При устои от този вид – неподвижно свързани с връхната конструкция – в чл.6.7.3 (4) 
се изисква да се работи с коефициент на поведение q=1.5 за целия мост. В настоящото 
изследване, с тази стойност са получени само усилията в устоите, тъй като се счита, че 
недопускането на пластична работа в една многоотворна рамкова конструкция е крайно 
консервативно изискване. За вътрешните опори е използван коефициент на поведение q=3.5. 
Допълнително основание за това приемане дава и предложението хоризонталните 
премествания на устоя при някои от мостовете да не се ограничават толкова строго.  

За устоите, образуването на пластични стави е неблагоприятно. Поради факта, че 
колоните им са под насип, установяването на евентуални повреди, както и отремонтирането 
им е значително затруднено [19]. 

В подкрепа на това може да се отбележи и факта, че в практиката в България, за 
обратни насипи зад устоите се използват материали със сравнително ниски стойности на 
ъгълът на вътрешно триене, които предполагат по-голяма деформативност. Разбира се, тази 
деформативност трябва да се отчита и при приемане на коравината на насипа. В примера е 
използвана стойността, заложена в [24]. За съжаление няма данни за проведени изпитвания за 
определяне на тази коравина за мостове в България. 

Отчитането на присъединенета маса дава допълнителен принос и превръща колоните 
на устоите в критичен елемент при оразмеряванета на мостовата конструкция за поемане на 
изчислително сеизмично въздействие. Поради тази причина трябва отново да се обърне 
внимание, че реалистичното отчитане на големината на присъединената маса е от особено 
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голямо значение. Въпреки това, в изследваните нормативни документи не се дават указания 
по този въпрос. 

3.6. Мостове с плътни устои – Надлез 3 

3.6.1. Общо описание 

Третият разглеждан пример е четириотворен надлез на ЖП линията Пловдив-
Свиленрад, при с.Нова Надежда. Представлява рамкова конструкция от типа „със скрит 
ригел” с отвори 15+18+18+18+15m (Фиг. 19). В план попада в хоризонтална крива с радиус 
3500m, и частично в преходна крива. Проектът е изготвен от колектив с ръководител проф.д-р 
инж.Костадин Топуров и с участитето на гл.ас.инж.Петър Николов, инж.Андрей Маринов и 
проектантския екип на „Консулт 2000” ООД. 

 
Фиг. 19. Надлез 3 – Надлъжен разрез и план фундаменти 

 Връхната конструкция се състои от 6 сглобяеми главни надлъжни греди от обикновен 
(ненапрегнат) стоманобетон с размери на напречното сечение 34/90cm, обединени с 
монолитна пътна плоча с дебелина 20cm (Фиг. 20). С отчитане и на оставащия кофраж, 
общата височина на плочо-гредовото сечение е 115cm. 

 
Фиг. 20. Надлез 3 – Напречен разрез 

 Устоите са плътни, а стълбовете са единични кръгли колони с диаметър 160cm. 
Връзката на връхната конструкция със стълбовете е корава, а с устоите се реализира с по 6 
неопренови лагера 200/250/63mm – по един под всяка главна греда. Фундирането на всичките 
опори е плоско, на единични фундаменти . 
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3.6.2. Изчислителни модели 

Изследвани са три различни модела, като при всички тях връхната конструкция е 
моделирана по един и същ начин – изцяло с равнинни (shell) крайни елементи. Еднакви са и 
стълбовете, и фундаментите им – те са моделиране съответно с прътови и равнинни елементи. 
Взаимодействието на фундаментите със земната основа е отчетено с еластични пружини. 

Разликите в трите модела се състоят единствено в начина на отчитане на тялото на 
устоя и масата на припадащата му се част от насипа. В Модел 1 устоите не са моделирани. 
Реализирано е неподвижно опиране (запъване) в трите направления на долния край на 
прътовите елементи, с които са моделирани лагерите. По този начин е прието, че устоят е 
абсолютно корав. При Модел 2 устоите са моделирани изцяло – както стените и крилата, така 
и фундамента, който е  подпрян на вертикални еластични пружини. Не е отчетена 
присъединена маса от насипа. В Модел 3, като допълнение на Модел 2 е отчетена и масата на 
призмата от насипа, която попада върху фундамента на устоите, е присъединена равномерно 
по стените и крилата. 

За сравнение, активираната маса на насипа е изчислена и в съответствие с препоръките 
на [49] : 

mHBSL cc 44.514.11*1.8*67.0*7.0***7,0 ==≈  

Получената критична дължина на насипа (5.44m) е около два пъти по-малка от 
геометричната дължината на фундамента (10.25m). 

Предложената в [47] и [48] дължина на активирания насип, равна на дължината на 
крилата, в този случай покрива и изискванията на [4]. 

3.6.3. Резултати 

 
Фиг. 21. Надлез 3-огъващи моменти в колоните на стълбовете от сеизмично 

въздействие в надлъжно на моста направление 

№ модел M1L,i[kNm] M1L,i/M1L,1 M2L,i[kNm] M2L,i/M2L,1 M3L,i[kNm] M3L,i/M3L,1

1 Модел 1 3 971 1.000 4 418 1.000 3 971 1.000
2 Модел 2 3 977 1.002 4 425 1.002 3 977 1.002
3 Модел 3 4 030 1.015 4 488 1.016 4 030 1.015

Стълб 1 Стълб 2 Стълб 3

 
таблица 6. Огъващи моменти в горен ръб на стълбовете от сеизмично въздействие в 

надлъжно направление 
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№ модел M1L,i[kNm] M1L,i/M1L,1 M2L,i[kNm] M2L,i/M2L,1 M3L,i[kNm] M3L,i/M3L,1

1 Модел 1 4 306 1.000 4 480 1.000 4 306 1.000
2 Модел 2 4 312 1.001 4 486 1.001 4 312 1.001
3 Модел 3 4 330 1.006 4 505 1.006 4 330 1.006

Стълб 1 Стълб 2 Стълб 3

 
таблица 7. Огъващи моменти в долен ръб на стълбовете от сеизмично въздействие в 

надлъжно направление 

3.6.4. Анализ на резултатите и изводи 

От анализа на представените резултати може да се заключи, че при този тип мостове, 
моделирането на плътни устои и отчитането на присъединената маса върху тях не оказват 
практическо влияние върху динамичното поведение на конструкцията и върху 
разпределението на изчислителната сеизмична сила. Първите периоди на надлъжни собствени 
трептения в надлъжно направление в трите модела са равни. Коравината на тялото на устоите 
е значително по-голяма от тази на еластомерните лагери и приемането на граничния случай на 
безкрайно голяма коравина (както е направено в модел 1) е обосновано. 

При моделиране на устоите се получават по-големи стойности на огъващите моменти в 
стълбовете (Фиг. 21). Разликите са от порядъка на 1% и нямат практическо значение.  

Всичко това, разбира се, се отнася за влиянието на моделирането на устоите върху 
големината на усилията от сеизмично въздействие в стълбовете. За получаване на 
оразмерителните усилия в елементите на устоя, като от вертикални товари, така и от 
изчислително сеизмично събитие, той трябва да бъде подходящо моделиран, като се отчетат и 
ефектите от поведените на цялата мостова конструкция. Адекватното моделиране на устоя и 
взаимодействието му с връхната конструкция и прилежащия насип е необходимо и за 
оразмеряване на лагерите и фугите. 

4. Отчитане на някои особености на конструкциите 
при моделиране на мостовете и сравняване с измерени 
при изпитването им стойности 

4.1. Отчитане на коравината на връзката на 
долното строене със земната основа при 
спектрален анализ на конструкциите 

Еластичният спектър на реагиране представлява графика, която е обвивна крива на 
максималното реагиране на безтегловна конзола с една степен на свобода от зададено 
динамично въздействие при приет коефициент на затихване. 

Спектралният метод за сеизмичен анализ е масово прилаган при проектиране на 
строителните конструкции и в частност на мостовете. Въпреки това, най-често 
изчислителните модели – опростени или по-прецизни – се различават значително от конзола с 
една степен на свобода, използвана при дефинирането на еластичните спектри на реагиране. 
Тези разлики се проявяват, както в разпределението на масите, така и в граничните условия. 

По отношение на концентрирането на цялата маса във върха на конзолата, при 
мостовете грешката спрямо реалното разпределение много често може да бъде пренебрегната, 
тъй като основата част от масата е от връхната конструкция и от гледна точка на динамиката е 
приложена на нивото на връзката с долното строене. 
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За онагледяване е разгледан пример с безтегловна конзола с концентрирана в горния си 
край маса от 210t. Височината на конзолата е 10.75m, а напречното ╒ сечение е кръгло, с 
диаметър 1.40m. Размерите и масата отговарят на колона на стълб от реален пътен надлез. 

Изследвани са три варианта на моделиране на единичния плосък фундамент под 
колоната: 

− запъване на колоната, без да се моделира фундамента; 
− правоъгълният фундамент с размери 6m в надлъжно и 5m в напречно 

направление е моделиран с равнинни (shell) елементи, подпрени върху 
елестични вертикални пружини. Хоризонталните премествания в равнината 
на фундамента са ограничени; 

− за моделирането на фундамента са изпълзвани обемни (solid) елементи. По 
долната основа на фундамента са ограничени хоризонталните премествания 
и са въведени вертикални еластични пружини.  

Във втория и третия вариант, земната основна е моделирана с вертикални пружини. 
Еластичната характеристика на почвата, с която са изчислени, е 120 000kPa/m’. 

Сеизмичното въздействие е въведено със спектрална крива за втора група почви, 
съгласно [14]. Използвани са коефициент на значимост С=1.5, коефициент на поведение q=1.5 
(коефициент на реагиране R=0.67) и сеизмичен коефициент kc=0.27. 

В таблица 8 са показани са първите собствените периоди в двете основни направления 
за трите модела. 

№ модел на фундамента T1L,i [s] T1L,i / T1L,1 T1T,i [s] T1T,i / T1T,1

1 запъване 0.782 1.000 0.782 1.000
2 равнинни елементи 0.851 1.088 0.873 1.116
3 обемни елементи 0.954 1.220 0.980 1.253

надлъжно напречно

 
таблица 8. Първи период на собствени трептения 

Очевидно е, че колкото по-подробно и реалистично се извърши моделирането на 
фундамента, толкова по-мека става системата, което се изразява в нарастване на стойностите 
на периодите на собствени трептения за напречната и надлъжната форма с до 22-25%. 
Приблизително с толкова се увеличават и хоризонталните премествания във върха на 
конзолата.  

4.2. Взаимодействие между конструкцията и 
земната основа и влиянието му върху 
напрегнатото и деформираното състояние – 
Надлез 4 

Ефектите от отчитането на реалното взаимодействие между почвата и конструкцията 
ще бъдат анализирани на базата на сравнение на теоретичните резултати и тези, получени при 
натурното изпитване на три характерни надлеза над жп линията Пловдив-Свиленград. 

4.2.1. Описание на моста 

Разглежданият стоманобетонен мост се намира на km199+243 от жп линията Пловдив-
Свиленград, преди гара Първомай. Като част от проект по модернизация на участъка, мостът 
е проектиран и построен в периода 2007-2010, а през месец септември 2010 е изпитан чрез 
пробно натоварване. Автори на проекта са д-р.инж.Асен Георгиев и инж.Спас 
Георгиев.Методологията за изпитването, както и самото изпитване с пробно натоварване, е 
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извършено от колектив с ръководител проф.д-р инж. Костадин Топуров и с участието на гл.ас. 
инж.Петър Николов, инж.Зорница Дуйова, инж.Иван Иванов и др. 

Мостът е рамков, със сглобяемо-монолитна конструкция от тип “Газела”. Връхната 
конструкция е предварително напрегната и се състои от сглобяеми кутиеобразни елементи и 
монолитна плоча (Фиг. 23). Долното строене представлява наклонени сглобяеми 
стоманобетонни колони – по една под всяка греда. Фундирането е пилотно, с изливни пилоти 
с диаметър 120cm и дължина 28метра (Фиг. 22). 

 
Фиг. 22. Надлез 4 – Надлъжен разрез 

 
Фиг. 23. Надлез 4 – Напречен разрез в средата  на моста 

4.2.2. Изчислителен модел и натоварване 

За провеждане на статическото и динамично изследване на конструкцията е използван 
тримерен изчислителен модел с равнинни крайни елементи (Фиг. 24). Само пилотите са 
моделирани с прътови елементи.  

 
Фиг. 24. Надлез 4 – Изчислителен модел 

Обект на изпитването са само ефектите от подвижни товари. Контролират се основно 
вертикалните премествания в характерни сечения. За целта, са получени теоретичните им 
стойности при две постановки на моделиране на взаимодействието между пилотите и почвата 
: 
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− Модел 1 - посредством еластични пружини с коравини, съответстващи на 
характеристиките на отделните почвени пластове, съгласно инженерно-
геоложкия доклад.  

− Модел 2 - моделиране на корава хоризонтална връзка на ниво фундамент. По 
този начин се обхваща другият граничен случай. Отчита се, че подвижното 
натоварване действа сравнително кратковременно и не може да активира 
хоризонтално отместване на пилотната група. 

Очакваните стойности на провисванията на връхната конструкция в характерни 
сечения, са получени от установеното преди започване на изпитването тегло на товарните 
средства,при действителното им разположение върху пътното платно.  

 
Фиг. 25. Надлез 4 – Тестово натоварване 1 

 
Фиг. 26. Надлез 4 – Тестово натоварване 2 

 
Фиг. 27. Надлез 4 – Тестово натоварване 3 

 
Фиг. 28. Надлез 4 – Тестово натоварване 4 

4.2.3. Резултати и изводи 

Представени са резултатите за стойностите на вертикалното провисване в средата на 
средния отвор на надлеза за всяко едно от товарните състояния, при реално измерените тегла 
на автомобилите. 
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Провисванията са измервани с индикаторни провисомери преди натоварването, 
веднага след натоварването и през интервали от по 10 минути да затихване на отчетите, 
критерий за което са изискванията на [13], а именно прирастът на измерваната величина за 
даден интервал да е по-малък от 15% прираста на същата величина в предходния интервал 
или от точността на уреда. В представените резултати са показани само крайните стойности 
на провисванията в средния отвор, след реализиране на затихването. 
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Фиг. 29. Надлез 4 -Провисвания в среда на втори отвор от тестово натоварване L2  
Измерените провисвания на централния отвор на моста при всяко едно товарно 

състояние попадат между теоретично изчислените, при приемане на неподвижно опиране на 
фундаментите (Модел 2) и при отчитане на хоризонталната податливост на пилотите (Модел 
1). Това даде основание да се проведат допълнителни изчисления при увеличени стойности на 
коефициента на леглото, респективно коравини на пружините, моделиращи взаимодействите 
между пилотите и земната основа. Целта е да се получи при каква коравина ще се изравнят 
измерените и теоретичните провисвания. Като база е използван Модел 1 и са приети четири 
нови стойности на коравината (K) на хоризонталните  пружини във всеки възел на пилотите 
(за Модел 1a – 2*K; за Модел 1b – 4*K; за Модел 1c – 8*K и за Модел 1d – 16*K) 

ПРОВИСВАНЕ [mm] НА ГРЕДА 3 - ТОВАРНО СЪСТОЯНИЕ L2

-5.000

-4.000

-3.000

3 модел 1 модел 2 измерено

3 -4.526 -4.211 -3.992 -3.846 -3.752 -3.546

модел 1 -4.526 -4.526 -4.526 -4.526 -4.526 -4.526

модел 2 -3.546 -3.546 -3.546 -3.546 -3.546 -3.546

измерено -3.780 -3.780 -3.780 -3.780 -3.780 -3.780

модел 1 модел 1a модел 1b модел 1c модел 1d модел 2

 
Фиг. 30. Надлез 4- Провисване на греда Гр. 3 в среден отвор от товарно състояние L2 

Представените таблични и графични резултати показват, че за изследвания мост, при 
конкретното тестово натоварване съвпадение между теоретичното и измереното провисване 
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се получава при стойност на коравините на пружините, моделираши взаимодействието между 
пилотите и земната основа, около 8-кратната стойност на посочената в [15] коравина.  

Докато при “по-корави” опори ще се получат по-големи усилия в опорните сечения, то 
“по-меките” водят до увеличаване на стойностите им в полето, и това е очаквано. Разликите в 
усилията са сравнително големи и достигат до 15-20%. Като се отчете и факта, че 
предварително не е известно каква коравина на взаимодействие трябва да се приеме за 
различните видове натоварвания и въздействия (постоянни, подвижни, климатични, 
сеизмични), то може да се направи общото заключение, че за да се обхванат най-
неблагоприятните варианти, трябва да се изследват граничните случаи, които за разглеждания 
пример са два : 

− приемане на корава в хоризонтално направленвие на ниво фундамент (модел 
2); 

− приемане на ниска стойност на коравината (например в съответвие с [15]), 
както е направено в модел 1. 

При изпитването и на други мостове [40] се установи, че прецизното моделиране и 
отчитане на особеностите на конструкцията и опирането и водят до много добро практическо 
съвпадение между измерените на място и теоретично изчислените очаквани стойности на 
вертикалните премествания на връхните конструкции. Спецификата на разгледаният тук мост 
дава възможност да се направи заключение за влиянието на взаимодействието между 
конструкцията и земната основа в хоризонтално направление.  

На базата на анализа на резултатите от сравнителните изчисления и съпоставянето им с 
измерените действителни провисвания при изпитването на моста, може да се направи 
заключението, че подходящият коефициент, с който трябва да се умножи стойността на 
пружинната константа, препоръчана в [15] е около 8. При изследване за сеизмични 
въздействия тази стойност може да бъде и по-голяма.  По отношение на преместванията, 
увеличаването на коравината е като цяло неконсервативен подход. Оказва се, че и за 
усилията, при някои мостове може да се получи увеличение от над 10%, което не може да 
бъде пренебрегнато. 

4.3. Отчитане при моделирането на някои 
особености при комбинирани стомано-
стоманобетонни конструкции  – Надлез 5 

4.3.1. Описание на моста 

Мостът е част от пътен надлез на km.200+850 от жп линията „Пловдив-Свиленград”. 
Надлезът се състои от три части – два стоманобетонни рамкови подхода с отвори съответно 
14.8+19+19+15m и 16.5+19+19+16m и централна част – комбинирана непрекъсната греда с 
отвори 29+36+29m. Като част от проекта по модернизация и удвояване на ЖП-линията 
Пловдив-Свиленград, надлезът e проектиран и построен в периода 2008-2010, а през лятото на 
2010 е изпитан с пробно натоварване. Проектът е изготвен от колектив с ръководител проф.д-
р инж. Костадин Топуров, с участието на гл.ас.инж.Петър Николов, инж.Андрей Маринов, 
гл.ас.инж.Лазар Георгиев и проектантския колектив на „Консулт 2000” ООД. Водещ 
проектант на стоманената конструкция в централната част е проф.д-р инж.Енчо Дулевски. 
Методологията за изпитването, както и самото изпитване с пробно натоварване е извършено 
от колектив с ръководител проф.д-р инж. Костадин Топуров и с участието на гл.ас. инж.Петър 
Николов, инж.Андрей Маринов, инж.Иван Иванов и др. 

Фундирането на всички стълбове е пилотно, с изливни пилоти с диаметър 120cm и 
дължина, в зависимост от големината на реакцията. При двата устоя фундирането е плитко. 
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Централната част (Фиг. 32) е подпряна върху стълбовете чрез неподвижни сферични 
лагери. Връзката между стоманобетонната и комбинираната част се осъществява чрез 
специално проектирани устройства–по две за предаване на вертикалната реакция и по едно за 
хоризонталната, в напречно направление. Неподвижността в надлъжно направление се 
осъществява със сферичните лагери при стълбовете. Лагерите при единия стълб са подвижни 
в строително състояние, а след изпълнението на стоманобетонната плоча се обездвижват с 
допълнителни устройства. Върху моста преминават двулентов автомобилен път и два тротора, 
върху единия от които е проектирана велосипедна алея. 

 
Фиг. 31. Надлез 5 – общ изглед 

 
Фиг. 32. Надлез 5 –Централна част – Надлъжен разрез 

 
Фиг. 33. Надлез 5 – Напречен разрез при стълб 

4.3.2. Изчислителни модели и натоварване 

Всички теоретични стойности на изследваните при изпитването на централната част на 
надлеза са получени от цялостни тримерни изчислителни модели с равнинни (SHELL) крайни 
елементи за връхната конструкция и надпилотните фундаменти и с прътови (FRAME) 
елементи за стълбовете и пилотите. Проведени са вариантни изследвания с отчитане по 
различен начин на взаимодействието между фундирането и земната основа. 

− Модел 1 

За базов е приет модел, при който пилотите не са моделирани, а на контакта им с 
надпилотния фундамент са зададени неподвижни опори – хоризонтални и вертикални (Фиг. 
34).  
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Фиг. 34. Надлез 5 – Модел 1 

− Модел 2 

Като друг краен вариант е приет моделът, в който са отчетени и пилотите с реалните 
им размери (Фиг. 35), както и взаимодействието им със земната основа, съгласно 
изискванията на [15]. 

 
Фиг. 35. Надлез 5 – Модел 2 

− Модел 3 

Проведено е и изчисление при моделиране само на връхната конструкция, което е 
честа практика при проектирането на стоманени и комбинирани мостове. Подпорните условия 
са моделирани като корави неподвижни опори по долния пояс на връхната конструкция (Фиг. 
36). 

 
Фиг. 36. Надлез 5 – Модел 3 

И за трите модела, очакваните стойности на провисванията на връхната конструкция са 
получени с реално измерените тегла на товарните автомобили  и с реално заснетото им 
разположение върху моста. 

7 2 1

PB 7502 MBPB 8242 BHCM 5250 ÀÌ

 
Фиг. 37. Надлез 5 – Тестово натоварване 1 
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Фиг. 38. Надлез 5 – Тестово натоварване 2 
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г. 39. Надлез 5 – Тестово натоварване 3 
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Фиг. 40. Надлез 5 – Тестово натоварване 4 

4.3.3. Резултати и изводи 

Представени са част от резултатите за стойностите на вертикалните премествания 
(провисвания) в изследваните сечения на двете главни греди – средите на трите отвора и 
четвъртините на средния отвор на надлеза  за всяко едно от товарните състояния, при реално 
измерените тегла на автомобилите. 

ТОВАРНО СЪСТОЯНИЕ 2 - ГРЕДА 1
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Фиг. 41. Надлез 5 - Провисвания на Греда 1 от Товарно състояние 2 

Анализът на резултатите показва, че при този надлез моделирането на пилотите не 
оказва практическо влияние на провисванията на връхната конструкция. Разликите в 
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теоретичните стойности, получени от двата модела са в рамките на около (2.6-3.2)%. Все пак, 
разликата е очаквана и се дължи основно на хоризонталната компонента на реакцията при 
стълбовете, която е резултат от криволинейното очертание на надлъжната ос на  връхната 
конструкция, обусловено от вертикалната крива на пътя и от променливата геометрия на 
главните греди, наложена от изискването за осигуряване на необходимия подмостов габарит и 
стеснените условия за ситуиране на моста. 

Както може и да се очаква, по-големите стойности на провисванията (по-мека 
конструкция) са при модела с пилотите (Модел 2). 

Друг много важен извод може да се направи от изключително близките стойности на 
теоретично очакваните и действително измерените провисвания и за двете греди при всички 
товарни състояния. В най-голяма степен, това се дължи на прецизните 3D изчислителни 
модели, с които се работи. Те отчитат всички особености на геометрията на връхната 
конструкция, както следва : 

− променливата дебелина на стоманобетонната плоча в широчината на 
напречното сечение; 

− задаване на стоманобетонната плоча в центъра на тежестта ╒ – отместена 
спрямо горния пояс на стоманените греди; 

− прецизно моделиране на стоманените греди, включително промеливата 
геометрия и дебелина на плочите в надлъжно направление; 

− допълнителното съдействие от тротоарния блок, който е бетониран заедно с 
пътната плоча. При това той е отчетен не само като дебелина, но и като 
разположение – над нивото на плочата. 

 Като се отчете факта, че тротоарите са широки почти колкото конзолната част от 
плочата, а дебелината им е приблизително колкото тази на плочата, то големият принос в 
коравината на връхната конструкция е обясним. При отчитане на влиянието на тротоарните 
блокове, собственият инерционен момент на напречното сечение на стоманобетонната плоча 
се увеличава близо три пъти спрямо този на сечението без тротоарите (Фиг. 42).  

0.023m

0.062m

4

4

J =y

J =y

y

y

 
Фиг. 42. Надлез 5 – Инерционни моменти на напречното сечение на стоманобетонната 

плоча със и без тротоарите 

В модела, в който долното строене не е отчетено, разликите в провисванията стигат до 
осем пъти по-малки от тези при другите два модела и от измерените на място, по време на 
изпитването. За максималните стойности на провисването в централния отвор разликите са от 
порядъка на два пъти. Това показва, че цялостното и прецизно моделиране на връхната 
конструкция не е достатъчно условие за получаване на реални резултати дори и от вертикално 
натоварване. Като се отчитат всички особености на всяко едно съоръжение трябва да се търси 
оптималния изчислителен модел, при  който да се получават резултати, близки до тези от 
реалната работа на конструкцията, без излишно усложняване на входните и особено на 
изходните данни. 

Неотчитането на долното строене променя и картината на напреженията във връхната 
конструкция. Приемането на хоризонтално неподвижни опори при стълбовете води до голяма 
нормална сила в елементите на връхната конструкция. 

32



„Изследвания при моделиране за анализ на мостове”                                                 Автореферат 

инж.Петър Николов 2012 

Автоматичното пренасяне на реакцията върху долното строене причинява много 
големи огъващи моменти в стълбовете от вертикални товари. Това ще доведе до ненужно 
преоразмеряване на долното строене и фундирането. 

НОРМАЛНА СИЛА [kN] В СРЕДАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ ОТВОР

-4000

-3000

-2000

-1000

0

1000

2000

3000

4000

МОДЕЛ 1 МОДЕЛ 2 МОДЕЛ 3

МОДЕЛ 1 -39 -79 -37 83

МОДЕЛ 2 -28 -57 -27 60

МОДЕЛ 3 -1367 -2761 -1501 2883

ТЕСТ 1 ТЕСТ 2 ТЕСТ 3 ТЕСТ 4

 
Фиг. 43. Надлез 5 - Нормална сила в средата на централния отвор от различните 

товарни състояния 
При сравняването на резултатите за краен отвор, подпорните условия очевидно не 

влияят на сумарната нормалната сила за цялото напречно сечение, и тя е нулева за всички 
модели. По отношение на разпределението ╒ между отделните елементи на гредата, обаче, 
има разлики, и те са не само количествени, но и качествени. Докато при част от товарните 
състояния по-големи нормални сили се получават при Модел 1 и Модел 2, то за други това 
става при Модел 3. 

4.4. Някои особености при моделирането на 
стоманобетонни рамкови мостове с плоско 
фундиране – Надлез 6 

4.4.1. Описание на моста 

Изследваното съоръжение е пътен надлез на km.178+692 от жп линията „Пловдив-
Свиленград”. Представлява многоотворен рамков мост със сглобяемо-монолитна връхна 
конструкция с отвори 20+26.5+24.5+24+18m. В план попада в хоризонтална кръгова крива с 
радиус 500 и в прилежащите ╒ преходни криви. Гредите са сглобяеми, от обикновен 
стоманобетон, с двойно-Т сечение с височина 130cm. Стълбовете са единични 
стоманобетонни кръгли колони с диаметър 160cm, кораво свързани с връхната конструкция. 
Устоите са обсипни, с две колони със стъпаловидно променящо се напречно сечение. 
Връхната конструкция се опира върху обединяващ ригел посредством неопренови лагери 
200х250х63mm – по един под всяка главна греда. Фундирането е плитко, върху единични 
стоманобетонни фундаменти. 

Проектът е изготвен от колектив с ръководител проф. д-р инж. Костадин Топуров и с 
участието на гл.ас.инж. Петър Николов, инж. Андрей Маринов и проектантският екип на 
„Консулт 2000” ООД. Методологията за изпитването, както и самото изпитване с пробно 
натоварване и извършено от колектив с ръководител проф.д-р инж. Костадин Топуров и с 
участието на гл.ас. инж.Петър Николов, инж.Андрей Маринов, инж.Иван Иванов и др. 
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Фиг. 44. Надлез 6 - Изглед 

 
Фиг. 45. Надлез 6 – Надлъжен разрез и планове 

 
Фиг. 46.Надлез 6 – Типов напречен разрез 

4.4.2. Изчислителни модели и натоварване 

За целите на изследването са използвани изчислителни модели, при които връхната 
конструкция е моделирана изцяло с равнинни (SHELL) елементи за гредите, пътната плоча и 
ригелите. За стълбовете са използвани прътови (FRAME) елементи, а за колоните на устоите и 
всички фундаменти – SHELL елементи. При моделирането на връхната конструкция е 
отчетено реалната геометрия, включително напречния наклон и хоризонталната крива. Като 
базов модел е използван вариантът, в който връзката между фундаментите и земнтата основа 
е моделирано с еластични пружини, при приета почвена константа k=30MPa/m’.  

 
Фиг. 47. Надлез 6 – Изчислителен Модел 1 

34



„Изследвания при моделиране за анализ на мостове”                                                 Автореферат 

инж.Петър Николов 2012 

Всички останали модели са модификации на Модел 1 при различни уточнявания, 
описани в таблица 9. 

Модел 1 K=30MPa/m'
Модел 2 корави опори на фундаментите
Модел 3 K=30MPa/m' Отчетен е тротоарът като конструктивен елемент
Модел 4 корави опори на фундаментите Отчетен е тротоарът като конструктивен елемент
Модел 5 K=30MPa/m'
Модел 6 K=8*30MPa/m' Отчетен е тротоарът като конструктивен елемент
Модел 7 K=6*30MPa/m' Отчетен е тротоарът като конструктивен елемент
Модел 8 K=4*30MPa/m' Отчетен е тротоарът като конструктивен елемент
Модел 9 K=2*30MPa/m' Отчетен е тротоарът като конструктивен елемент

Описание

 
таблица 9.Описание на изчислителните модели 

Тъй като тротоарният блок е изпълнен от бетон Клас В35 и посредством стремена е 
осъществена връзката му с пътната плоча (виж Фиг. 48), той дава допълнителна коравина на 
напречното сечение, което е отчетено в част от моделите. 

 
Фиг. 48. Надлез 6 - Оформяне на тротоарния блок 

Проведени са изчисления за всичките три товарни състояния, с които е изпитан моста, 
при реално измерените тегла на автомобилите. Използвани са четириосни товарни 
автомобили, натоварени с трошен камък, с обща маса между 19.4 и 20.5 тона. 
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Фиг. 49. Надлез 6 – Товарно състояние за Тестово натоварване L1 
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Фиг. 50. Надлез 6 – Товарно състояние за Тестово натоварване L2 

3

PB 7844 BC

4

CT 6605 AP

5

PB 7843 BC

6

CA 9016 BC

 
Фиг. 51. Надлез 6 – Товарно състояние за Тестово натоварване L3 

За част от резултатите са направени сравнения с измерените по време на изпитването 
на моста провисвания под пет от главните греди в Отвор 2 

4.4.3. Резултати и изводи 
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Сравняването на резултатите от резличните изчислителни модели е направено по 
различни показатели. Критерий за степента на приближение спрямо действителното 
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поведение на конструкцията са част от резултатите от проведеното пробно изпитване с 
тестово натоварване. В случая са използвани провисванията в отвор 2. 

ПРОВИСВАНИЯ [mm] В СРЕДАТА НА ОТВОР 2 ОТ ТОВАРНО СЪСТОЯНИЕ L2
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Фиг. 52. Надлез 6 – провисвания в средата на Отвор 2 от товарно състояние L2 
Както може и да се очаква, промяната на коравината на опиране на фундаментите 

оказва влияние на стойностите на провисванията. Докато за част от сеченията (например 
Линия 1) разликите са значителни, то за други (Линия 2) те са много по-малки, т.е. 
еластичната линия е „преместена” по посока на положителнитге премествания. Това се дължи 
на слягането на фундаментите в моделите, в които то е възможно (без Модел 4). За отчитане 
делът на вертикалното преместване на фундаментите в общото провисване на връхната 
конструкция, за преместванията в средата на отвор 2 се проведени и допълнителни 
изследвания. 

ПРОВИСВАНИЯ [mm] В СРЕДАТА НА ОТВОР 2 ОТ ТОВАРНО СЪСТОЯНИЕ L2
С ОТЧИТАНЕ НА СЛЯГАНИЯТА НА ФУНДАМЕНТИТЕ
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Фиг. 53. Надлез 6 – провисвания в средата на Отвор 2 от товрано състояние L2 с 

отчитане на сляганията на фундаментите на съседните стълбове 

След редуциране на провисванията на връхната конструкция със сляганията на 
фундаментите на стълбовете, еластичните линии от всички модели (6,7 и 8), са „между” тези 
от двата крайни модела (3 и 4). 

По-подробно е изследвана промяната на провисванията в средата на отвор 2 от товарно 
състояние 1 (Фиг. 54). Теоретично получените стойности от резличните модели са сравнени с 
тези от изпитавнето. В резултат на това може да се направи извода, че  провисавнията, 
получени при изпитването, попадат между изчислителните от двата крайни сучая на коравина 
на взаимодействие между фундирането и почвата (Модел 3 и Модел 4). Освен това се вижда, 
че действителното поведние на конструкцията се доближава много повече до варианта с 
кораво подпиране, отколкото до този с еластично. 
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ПРОВИСВАНИЯ В ОТВОР 2 - ТОВАРНО СЪСТОЯНИЕ L1
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]
измерено -3.22 -2.48 -0.63 1.15 2.08
модел 1 -4.05 -3.08 -0.73 1.57 2.63
модел 2 -3.11 -2.34 -0.38 1.52 2.39
Модел 3 -3.90 -2.97 -0.71 1.51 2.54
Модел 4 -2.99 -2.24 -0.36 1.48 2.31

       P9       P10       P12       P14       P15

 
Фиг. 54. Провисвания в средата на отвор 2 от товарно състояние L1 

 За определяне на стойността на коравината на подпирането, при която съвпадението 
между изчислителните и измерените провисвания ще е най-голямо, са изследвани 
допълнително още четири модела  - Модел 6, Модел 7, Модел 8 и Модел 9. Стойностите на 
пружинните константи са изчислени в съответствие с данните от таблица 9 . 

ПРОВИСВАНИЯ В ОТВОР 2 - ТОВАРНО СЪСТОЯНИЕ L1
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измерено -3.22 -2.48
Модел 3 -3.90 -2.97
Модел 4 -2.99 -2.24
Модел 6 -3.12 -2.35
Модел 7 -3.16 -2.38
Модел 8 -3.24 -2.44
Модел 9 -3.47 -2.62

       P9       P10

 
Фиг. 55. Надлез 6 – По-подробно изследване на провисването в средата на Отвор 2 от 

товарно състояние L2 - фрагмент 
Оказва се, че най-добро съвпадение се получава при Модел 8, при който еластичната 

константа на почвата е умножена с коефициент 4. Разбира се, това е при приемането, че само 
коравината на взаимодействието между конструкцията и земната основа влияят на 
провисванията.  

Допълнително е проведено изследване за промяната на динамичното поведение и 
реагирането на сеизмични въздействия за различните модели. 

Промяната на вертикалната коравина на взаимодействието между фундирането и 
земната основа оказва много голямо влияние върху динамичното поведение на 
конструкцията. При сравняване на двата крайни варианта (Модел 3 и Модел 4), разликите 
между стойностите на първите три периода , които активират над 83% от масата в напречно и 
над 95% - в надлъжно на моста направление са между 24.6 и 26.4%. Резултатите от Модел 8, 
при който съвпадението между теоретично изчислените и действително измерените 
провисвания е най-голямо, попадат почти по средата между тези от двата крайни модела. 
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Като се отчете и факта, че и трите периода попадат в променливата част от графиката 
на стойността на динамичния коефициент, има основание да се предполага, че ще има 
значителни разлики и в усилията от изчислително сеизмично въздействие. 

ОГЪВАЩИ МОМЕНТИ [kNm] В СТЪЛБ 2 ОТ ЗЕМЕТРЪС - НАПРЕЧНО 
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Фиг. 56. Огъващи моменти в стълб 2 от сеизмично въздействие – напречно на моста 
направление 

ОГЪВАЩИ МОМЕНТИ [kNm] В СТЪЛБ 2 ОТ ЗЕМЕТРЪС - НАДЛЪЖНО 
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Фиг. 57. Огъващи моменти в стълб 2 от сеизмично въздействие – надлъжно на моста 
направление 

От анализа на резултатите за огъващите моменти от сеизмично въздействие в 
стълбовете в двете направления, могат да се направят няколко основни заключения : 

− в рамките на очакваното, в напречно направление усилията при „по-коравите” 
модели са по-големи, отколкото при „по-меките”. Важно е да се отбележи, 
че разликите на ниво цокълна фуга за стълбове 1 и 4 достигат до 46-47%, а 
при стълбове 2 и 3 те са около и под 20%. При ригела, въпреки че като 
абсолютна стойност моментите са значително по-малки, разликите също са 
големи – между 17 и 36%. 

− в надлъжно направление освен количествено, диаграмите на огъващите 
моменти се различават и качествено, и то за всичките четири стълба. Докато 
при фундаментите огъващите  моменти се променят подобно на тези в 
напречно направление, при ригелите стойностите, получени от “по-меките” 
модели са по-големи, отколкото при тези от “по-коравите”. Поради тази 
причина, при сеизмичното изследване трябва задължително да се използват 
“горна” и “долна” граница на почвените характеристики  от инженерно-
геоложкия доклад. 
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Както се препоръчва и в [4], и в [18], при изследването на сеизмични въздействия 
трябва да се използват долна и горна граница на коравинните характеристики на земната 
основа. При динамичното изследване на строителните конструкции и в частност на мостовете, 
е възприето да се използва увеличена стойност на еластичната характеристика на земната 
основа. Обикновено тя се умножава с коефициент от порядъка на 4 до 8. От изследваните 
примери и от сравняването с проведените тестови изпитвания, може да се  направи 
заключението, че така получената приведена еластична характеристика би трябвало да се 
използва при изследването за подвижни товари. Оказва се, че измерените при изпитването 
провисвания са по-близко по стойности до изчислителните резултати при кораво подпиране, 
отколкото при еластичното. 

От сравняването на огъващите моменти в стълбовете може да се заключи, че трябва да 
се използва горна и долна граница за коравината на взаимодействието между фундирането и 
земната основа, тъй като, поне за конкретно изследвания мост, се оказва, че граничните 
стойности на тези усилия във всички изследвани сечения, не се получават от нито един от 
двата ‘крайни” варианта на коравина. Тъй като на проектно ниво няма как да е известно 
действителното взаймодействие, приеманато на горна и долна граница може да послужи за 
обхващане на двата гранични случая. Въпреки че получените разлики в стойностите на 
огъващите моменти са значителни, те трябва да се отчитат, основно поради вероятностния 
характер на почвените характеристики. Докато за постоянните товари е обосновано да се 
използват данните от инженерно-геоложките проучвания, то за подвижните и особено за 
сеизмичните, те трябва да се приемат като ориентировъчна долна граница. В подкрепа на това 
твърдение е и фактът, че с течение на времето, вследствие на доуплътняване на земната 
основа, коравината на връзката ╒ с фундирането постепенно нараства. Въпреки това, в 
началото на експлоатационния период, по-ниските стойности на коравината биха довели до 
завишаване на част от оразмерителните усилия. 

5. Заключение 

От проведените сравнителни изчисления на шест реални мостови съоръжения и от 
сравняването на от резултатите за три от тях с тези, получени при изпитването им с пробно 
натоварване, могат да се направят следните основни изводи: 

− неотчитането на устоите при цялостното моделиране на мостовете може да 
доведе до получаване на по-ниски стойности на усилията от сеизмични 
въздействия в елементите от долното строене; 

− няма подробни указания за отчитане на взаимодействието между устои и 
насипи;  

− при някои видове устои, например обсипни устои, неподвижно свързани с 
връхната конструкция, отчитането на взаимодействието на елементите на 
устоя с прилежащите насипи дава голям принос в динамичното реагиране на 
конструкцията и в големината на разрезните усилия при сеизмични 
въздействия; 

− отчитането на неконструктивни елементи при изчислителното моделиране в 
някои случаи може да има сравнително голямо влияние върху резултатите; 

− стойностите, които са предписани в нормативните документи за отчитане на 
взаимодействието между фундаментите и земната основа, са сравнително 
ниски. При изследване за сеизмични въздействия и за подвижни товари те 
би трябвало да се увеличават; 

− при моделирането на цялата конструкция на мостовете, влючително на 
връхната конструкция, долното строене, лагерите, фундирането и 
взаимодействието им със земната основа се отчитат някои ефекти, които при 
поотделното им моделиране не могат да бъдат предвидени; 
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6. Научни и научно-приложни приноси 

− Резултатите от проучването и анализа на нормативни документи и научни 
изследвания са приложени при моделирането на взаимодействието между 
устои и насипи при мостове с различни видове устои; 

− Предлага се промяна на NA.2.25 Точка 6.7.3(7) от [5], както следва : 
ограниченията за максимална стойност на хоризонталното преместване при 
надлези с устои, неподвижно свързани с връхната конструкция при 
сеизмични въздействия да зависят и от класа на пътя, който преминава по 
моста; 

− С примери, включително и с резултатите от изпитване с пробно натоварване, 
е доказано влиянието на моделирането на неконструктивни елементи върху 
поведението на някои мостовете при натоварване с подвижни товари; 

− На базата и на проведени изпитвания с пробно натоварване, е доказано, че 
трябва да се ползват горна и долна граница на характеристиките на земната 
основа и са предложени коефициенти, с които могат да се увеличават, 
предписаните в нормативните документи стойности, при изследване на 
мостовете за подвижни товари. 

7. Насоки за бъдещи изследвания 

− допускане на неаластично поведение при сеизмични въздействия при мостове 
с устои, кораво свързани с върхната конструкция. 

− изследване на ефектите от моделиране на лагери върху напрегнатото и 
деформирано състояние на различни мостове 
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	1. Увод и задачи

	Изпълнението на всяка строителна конструкция и в частност на всеки мост, е предшествано от фазата на проектирането, в която се налага да се извършат редица приемания, с цел привеждането на действителното поведение на конструкцията към реалистичен изчислителен модел. Най-често тези приемания са продукт на опита и разбиранията на всеки един проектант, както и на общоприети принципи и правила, чрез които сложното пространствено поведение на всяка една реална конструкция може да се опише с различни по своята сложност изчислителни модели. Много често, тези приемания се основават на сравнително остарели разбирания за работата на строителните конструкции, основно от времето на „ръчните” изчисления, при които опростяването е с цел осигуряване на физическа възможност за провеждане на изчисленията. И при мостовете, както и при сградите, най-често опростените методи за статическо и динамично изследване са свързани с разчленяване на пространствената конструкция на отделни равнинни системи, взаимодействието между които се отчита с приблизителни изрази [8]. Обикновено, първо се провежда решение в напречно направление, от което се получава припадащта се на всяка греда част от натоварванията, а след това гредите (или само най-тежко натоварената) се решават в надлъжно направление. В общия случай, тези медоти за получаване на усилията в конструктивните елементи, са коректни спрямо приетите равнинни модели и свързаните с тях опростяващи предпоставки. Неотчитане на простраственото взаимодействие между отделните равнинни системи, както и опростеното им моделиране често може да доведе до разултати, които не отговарят на действителното поведение на конструкцията.
	Със съвременните софтуерни продукти, разработени основно на базата на Метод на Крайните Елементи (МКЕ), необходимостта от разчленяване на равннини системи е значително намаляла. Сравнително бързо и лесно може да се изградят тримерни изчислителни модели, от които да се получи напрегнатото и деформирано състояние на всички конструктивни елементи. 
	Независимо колко „опростен” или „сложен” е даден изчислителен модел, той винаги е „натоварен” с грешки, произтичащи от приемания и опростяващи предпоставки. В някои случаи, използването на прекалено сложни тримерни модели, с много голям брой елементи, може да доведе до неверни заключения, които могат да се дължат на редица възможни грешки, причинени от некоректно задаване на геометрични и материални характеристики, както и на неправилно тълкуване на резултатите. При всички положения, и при опростените и при по-сложните изчислителни модели възможността за допускане на грешки съществува. Колкото по-елементарни са моделите, толкова по-предвидими са резултатите от тях и толкова по-лесно е да бъдат открити евентуално допуснатите грешки. Много често, обаче, резултатите от сложните тримерни модели, могат да бъдат база за преоценка на пространствената работа на конструкцията и на взаимодействето между отделните ╒ елементи.
	Друг критерий за опростяване на изчислителните модели е конкретното въздействие, за което ще се изследва съоръжението. Така например за вертикални товари (постоянни и подвижни) може да се използва модел с една степен на апроксимация, а за хоризонтални (земетръс, вятър) – с друга. Моделирането на мостовите конструкции за сеизмичното им изследване и осигуряване много често се разглежда като задача, различна от тази за останалите натоварвания и въздействия. В процеса на сеизмичния анализ на мостовете, моделите са инструмент за подпомагане на математическото формулиране на геометрията и харакертеристиките на поведението на изследваната мостова конструкция [41]. Формулирането на математически модел за описването на геометрията на прототипната конструкция се дефинира като дискретизация, докато отделните елементи и техните връзки и взаимодействие се използват за описване на поведението на прототипа. При математическото моделиране са възможни различни степени на дискретизация, вариращи от модели със съсредоточени (концентрирани) параметри, през такива с разделяне на конструктивни компоненти, до детайлните модели с крайни елементи (Фиг. 1).
	Фиг. 1. Нива на моделиране при сеизмичен анализ на мостове [41]
	При всички случаи, за да може да се изготви подходящ изчислителен модел на даден мост, трябва добре да се познава както теорията, приеманията и ограниченията на численото моделиране, заложени в използвания софтуерен продукт, така и специфичните особености на конкретното съоръжение – материали, взаимодействие между елементите, технология на изграждане и др.
	За разлика от сградите, при които взаимодействието между отделните елементи, а и на конструкцията като цяло, е разгледано сравнително по-подробно, то по отношение на мостовете все още има много въпроси, по които или няма достатъчно информация, или направените опростяващи предпоставки не отговарят в достатъчна степен на реалната работа на съоръженията. Това най-често води до консервативно определяне на напрегнатото и деформирано състояние. В някои случаи, обаче, неотчитането на реалното поведение на конструкцията води до резултати, които не са в посока на сигурността и може да бъде причина за повреди дори и при нови мостове. При това е важно да се отбележи, че независимо от това какъв софтуер се използва, като цяло, правилата за моделиране са в голямата си част общи и са свързани с приемания, които трябва да се направят за отчитане или не на различни параметри, а не толкова с въвеждането им в конкретната изчислителна програма.
	Всички изчисления в Докторантурата са извършени с програмния продукт SAP 2000 [42].
	1.1. Изчислителни модели

	Изчисленията на строителните конструкции и в частност на мостовете, трябва да бъдат извършвани с използването на подходящи конструктивни модели, при използването на подходящи променливи. Моделите трябва да описват прогнозираното поведение на конструкциите с подходящо ниво на точност и да са подходящи за разглежданите гранични състояния.
	Моделите на конструкциите трябва да са базирани на установените инженерни теория и практика. Ако е необходимо, те трябва да бъдат проверявани експериментално.
	Целта на конструктивния анализ е да се установи разпределението или на вътрешните усилия (сили и моменти) или на напреженията, деформациите и преместванията в цялата конструкция или в част от нея. При някои методи за анализ, например МКЕ, за част от елементите (например равнинни) като резултат се получават напрежения, деформации и премествания, вместо усилия. За прилагането на тези резултати за проверките, са необходими специални методи (например интегриране на напреженията).
	В EC 2 [2] се допуска използването на различни изчислителни модели на конструкциите, :
	 Изчислителни модели с приемане на линейно еластично поведение;
	 Изчислителни модели с приемане на линейно-еластично поведение с ограничено преразпределение;
	 Изчислителни модели с приемане на пластично поведение;
	 Прътови модели (Strut-and-tie models);
	 Нелинеен анализ.
	Въпреки,че се дава възможност за използване на различни модели при изчисляване на конструкциите, не се дават указания за това как да се моделират отделните елементи и как да се отчита взаимоделйствието между тях в изчислителните модели за получаване на търсените ефeкти.
	1.2. Основни принципи при моделирането на мостове

	Една от най-важните задачи, които трябва да бъде решена при проектирането на всяка една строителна конструкция и в частност на всеки мост, е създаването на изчислителен модел, с който адекватно да се опише поведението на тази конструкция под действието на различни въздействия и да се получи набор от ефекти (усилия, премествания и др), с които да се извършат необходимите оразмерителни проверки. При изготвянето на изчислителния модел се правят редица приемания, като целта е по-възможност най-вярно да се отразят особеностите на реалната конструкция [11]. Колкото и „точно” да е моделирането, резултатите винаги са натоварени с определена грешка. Много важно е да се правят такива приемания, че всички грешки да бъдат на страната на сигурността. Тези приемания са продукт на опита и разбиранията на всеки един проектант, както и на общоприети принципи и правила, чрез които сложното пространствено поведение на всяка една реална конструкция може да се опише с различни по степен на апроксимация изчислителни модели. Много често, тези приемания се основават на сравнително остарели разбирания за работата на строителните конструкции, основно от времето на „ръчните” изчисления, при които опростяването е с цел осигуряване на физическа възможност за провеждане на изчисленията.
	Разбира се, независимо колко „опростен” или „сложен” е даден изчислителен модел, той винаги е „натоварен” с грешки, произтичащи от приемания и опростяващи предпоставки. В някои случаи, използването на прекалено сложни тримерни модели, с много голям брой елементи, може да доведе до неверни заключения, които могат да се дължат на редица възможни грешки, причинени от некоректно задаване на геометрични и материални характеристики, както и на неправилно тълкуване на резултатите. При всички положения, и при опростените, и при по-сложните изчислителни модели, възможността за допускане на грешки съществува. Колкото по-елементарни са моделите, толкова по-предвидими са резултатите от тях и толкова по-лесно е да бъдат открити евентуално допуснатите грешки. Много често, обаче, резултатите от сложните тримерни модели, могат да бъдат база за преоценка на пространствената работа на конструкцията и на взаимодействето между отделните и елементи.
	При моделирането на различни видове мостове могат да се прилагат различни подходи, свързани с различна степен на апроксимация. При това трудно могат да се дадат общи правила, от които да се направи „правилния”  избор. Като цяло, винаги по-прецизните  модели са по-сложни и биха дали резултати, които са по-близки до поведението на реалната конструкция. Това обаче не трябва да се превръща в самоцел, тъй като по-сложните модели изискват влагането на повече труд и време, както за направата на модела, така и за обработката на резултатите.
	Съвременните софтуерни продукти най-често са на базата на Методът на Крайните Елементи (МКЕ).  Основно се използват три вида крайни елементи – линейни (SHELL), равнинни (SHELL) и обемни (SOLID). При моделирането на строителните конструкции най-често се използват прътови и равнинни елементи. Обемните елементи обикновено водят до сравнително „по-тежки” модели, а приближаването на резултатите към „реалните” им стойности е малко от практическа гледна точка.
	1.3. Задачи

	Главната задача, на която се търси решение в докторантурата, е чрез анализиране на резултати от числени примери да се отчете влиянието на взаимодействието между отделни компоненти на конструкцията при различни видове мостове. 
	Основните изследвани фактори са :
	 влияние на моделирането на различни устои върху поведението на рамкови мостове;
	 отчитане на някои неконструктивни елементи при моделиране на различни  мостове;
	 отчитане на взаимодействието между отделните елементи от конструкцията -  връхна конструкция, долно строене (стълбове и устои), фундиране и земна основа, върху резултатите от изчислителното моделиране.
	Изследвани са реални мостови конструкции - надлези над ЖП линията Пловдив-Свиленград, в участъка от Крумово до Симеоновград. 
	Освен многобройните сравнителни изчисления, за оценка на приносите на различни параметри върху поведението на конструкциите са използвани и резултатите от изпитванията с пробно натоварване за част от изследваните мостове. Въпреки че е участвал в екипите, изготвили проектите за изпълнение и/или изпитване на мостовете, при разработване на Докторантурата Авторът е използвал само специално създадени за целта изчислителни модели. Обработката и анализът на резултатите е извършен единствено за целите на Докторантурата. Всички анализи и заключения, направени в Докторантурата са самостоятелна работа на Автора и не ангажират останалите участници в колективите.
	Правата върху проектните решения за всички разглеждани конструкции са на всички автори на съответните проекти. В описанието на съоръженията са дадени основните им параметри и са изредени авторите на проектите за изпълнение и изпитване на мостовете.
	2. Моделиране на устоите при сеизмично изследване на мостовете

	За адекватното моделиране на устоите, както и на всички останали конструктивни елементи, е важно предварително да се направи оценка на потенциалното им влияние върху общото поведение на изследваната мостова конструкция. Поради голямото разнообразие на устоите и на взаимодействието им с връхната конструкция, дефинирането на общи правила за моделирането им е задача, която няма еднозначно решение. За всеки конкретен случай, като се отчетат всички специфични особености, трябва да се подхожда диференцирано. Според целта на изследването, подходът за моделиране на устоите може да бъде различен.
	Сложността на моделиране на устоите и действителната им работа е свързана с няколко основни момента :
	 поради голямото разнообразие на устоите, при всяко съоръжение трябва да се подхожда диференцирано;
	 сравнително сложно и нееднозначно определено моделиране на връзката им с връхната конструкция;
	 поведението на устоите, зависи и от взаимодействието на връхната конструкция със стълбовете (ако има);
	 липса на нормативни предписания за взаимодействието между тялото на устоя и прилежащия му насип;
	 вероятностен характер на характеристиките, с които се отчита взаимодействмието на устоя и насипа, особено при сеизмично въздействие;
	 сложно взаимодействие между фундирането (плитко или дълбоко) и земната основа с отчитане на природата на сеизмичното въздействие.
	Въпреки голямото разнообразие на устои при различните мостове, най-общо те могат да се разделят на няколко групи, като основните показатели, по които се различават са свързани, от една страна с връзката им с връхната конструкция, а от друга - с взаимодействието им с насипното тяло на преминаващия през тях път.
	2.1. Обсипани устои

	При обсипаните (open-end) устои насипът, върху който е изпълнен прилежащият път, навлиза в подпомостовото пространство и чрез откос достига до ръба на премоствания обект (път, канал и др.) [25]. В зависимост от взаимодействието между връхната конструкция и устоите, мостовете могат да бъдат с или без фуга. От гледна точка на намаляване на разходите за поддръжката и повишаване на комфорта на преминаване, безусловно мостовете без фуги са за предпочитане. Това е причина в последните години все по-масово да намират приложение т.нар. интегрални мостове, които се характеризират с липса на фуги както при междинните опори (стълбове) така и при устоите. Те се изпълняват в два варианта:
	 напълно интегрални – връзката между връхната конструкция и устоя е изцяло корава, чрез оформяне на рамков възел. Няма нито фуги, нито лагери (Фиг. 2.а).
	 полу-интегрални – връхната конструкция е кораво свързана с гардбаластовата стена, но ставно с тялото на устоя (Фиг. 2.б).
	Фиг. 2. Типове интегрални устоиа) напълно интегрален   б) полу-интегрален
	Прилагането на интегрални устои позволява да се мобилизира насипа и да се абсорбира или да се разсее енергия и в надлъжно, и в напречно направление [22]. 
	2.2. Плътни устои

	Плътните (close-end) устои най-често представляват тристранно затворена кутиеобразна конструкция, която задържа насипа извън подмостовото пространство (Фиг. 3). 
	Фиг. 3 Рамков стоманобетонен мост с плътни устои
	Въпреки че се изпълняват по-рядко, плътните устои могат да бъдат и кораво свързани с връхната конструкция. Например, в практиката на Великобритания намират приложение т.нар. рамкови устои (frame abutments). Връзката им с връхната конструкция е корава и предава огъващи моменти, напречни сили и нормални сили. Тялото на устоя (стоманобетонна стена) изпълнява функцията на подпорна стена, задържаща насипното тяло на пътя (Фиг. 4).
	Фиг. 4 Рамкови устои (frame abutments)
	2.3. Отчитане на коравината и масата на насипа зад устоя

	Коравината в надлъжно направление отчита пасивния земен натиск, съпротивлението на срязване на тялото на устоя и коравината на пилотната група (ако устоят е фундиран на пилоти), както и наличието на фуги. Напречната коравина отчита влиянието на съпротивлението на крилата, на противоземетръсните буфери (shear keys) и на пилотите. Под пасивен земен натиск тук се разбира основно допълнителното подпиране, което получава конструкцията на моста при хоризонтално движение, а не толкова хоризонталното натоварване с пасивен земен натиск. Разбира се, от това допълнително подпиране се получава и съответната опорна реакция, която трябва да се отчете при проектирането.
	В различни източници [24], [47], [48], [49] се дават стойности за приведена коравина на устоите в двете направления. Приносът на коравината на насипа зад устоите се отчита чрез препоръчителни стойности, получени на базата на голям брой експерименти с отчитане на пасивния земен натиск и на зависимостта „сила-преместване”. Например, в [24] е даден изразът (У. 1) :
	У. 1
	където:   начална коравина на устоя;   начална коравина на насипа зад устоя;  широчина на стената на устоя;  височина на стената на устоя.
	За началната стойност на коравината на насипа е дадена стойността 11.5 (kN/mm)/m, а коефициентът на пропорционалност h/1.7 отразява височината от 1.7m на изпитвания примерен устой.
	Пасивният натиск зад тялото на устоя нараства линейно с увеличаване на преместването (Фиг. 5). Максималната стойност на пасивния натиск от 239KPa, използвана в изрази (У. 2) е получена при граничната стойност на хоризонталната сила по време на изпитването, получена при достигане на приемлива гранично-допустима стойност на хоризонталното преместване на устоя от 2.54cm  (1 инч) [30].
	У. 2
	Прави впечатление, че максималната стойност на пасивния натиск според изданието на CalTrans от 1999г [23] e 370KPa, от която с разделяне на коефициент, отчитащ динамичното действие на натоварването при земетръс [39], [41], се получава 239KPa (стойността от 2006г.). По този начи се постига намаляване на приемливата стойност на преместванията на устоя от 5.08 cm (2 инча) на 2.54cm (1 инч). 
	Фиг. 5.Ефективна коравина на устои
	Ефективната площ на устоя се изчислява в зависимост от типа му, като се отчита частта, върху която действа пасивният земен натиск (Фиг. 6).
	При неинтегрални устои обикновено гардбаластовата стена не се проектира да поема пасивния земен натиск при изчислителното сеизмично събитие, а се предвижда да се разруши, с цел да не се претоварват фундаментите (У. 3).
	У. 3
	При интегрални устои, ефективната площ се изчислява по израза (У. 4), в зависимост от това, дали диафрагмата е проектирана да поеме цялото натоварване от пасивния земен натиск.
	У. 4
	където : -ако диафрагмата на устоя не е проектирана да поеме пасивния земен натиск и -ако диафрагмата на устоя е проектирана да поеме пасивния земен натиск.
	Фиг. 6.Определяне на ефективната площ на устоя
	Изчислената по този начин коравина трябва да се приложи върху стената на устоя. При това трябва да се обърне внимание на факта, че в надлъжно направление, когато конструкцията се премества към насипа се мобилизира пълната стойност на пасивния земен натиск, докато при преместване в противоположната посока не се активира никакво допълнително съпротивление. Ако се въведе пълната стойност на коравината и за двата устоя, това би довело до значително увеличаване на общата коравина на конструкцията. Може да се приеме при всеки от двата устоя да се зададе по половината стойност от коравината (Фиг. 7) [22].
	Фиг. 7. Разпределяне на коравината върху двата утоя
	 Ако устоите не са еднакви, трябва поотделно да се изследват двата възможни случая – цялата коравина при единя устой, и слад това цялата коравина при другия устой.
	В EC 8.2 [4] Чл.6.7.3 (8) За устои, кораво свързани с връхната конструкция на моста, почвената реакция, активирана от преместването на устоя и всяко едно от крилата, монолитно свързани с него, по посока на насипа се приема, че действа върху следните повърхности:
	 - в надлъжно направление върху външната страна на задната стена на устоя, която се премества срещу почвата или насипа;
	 - в напречно направление върху вътрешната страна на тези крила, които се преместват срещу насипа.
	За разлика от CalTrans [24], в EC8.2 [4] не се дава една стойност за големината на пасивния земен натиск, а се препоръчва използването на хоризонтални почвени модули. 
	В предложената в [49] процедура за определяне на коравината на насипа зад устоя се дефинира т.нар. „критична” дължина на насипа. Изразът за изчисляването ╒ е получен чрез изследване на дълъг насип, натоварен в единия си край с напречен товар (Фиг. 8). Предложената в [49] усреднена стойност на критичната дължина на насипа (У. 5) е получена след опростяване на изразите за промяна на коравината на насипа.
	У. 5
	където :  критична дължина на насипа;  наклон на откоса;  широчина на короната на насипа;  височина на насипа;
	Фиг. 8. Изчисляване на „критична” дължина на насипа
	Определената по този начин „критична” дължина на насипа се използва за изчисляване на коравината му в напречно направление. В надлъжно направление се приема същата коравина, а чрез „критичната” дължина се изчислява и активираната маса на насипа, както в напречно, така и в надлъжно направление.
	Според други автори [47], [48], критичната дължина може да се приме равна на дължината на крилата. Поне в напречно направление, това приемане е по-логично от указаното в [4] условие, дължината да бъде равна на дължината на фундамента на устоя.
	Масата може да се получи и чрез първия период на собствени трептения и коравината на насипа в напречно направление [28], [34], [35] по израза (У. 6) :
	У. 6
	където:  присъединена към устоя маса на насипа;  коравина на насипа в напречно направление;  първи период на собствени трептения на насипа в напречно направление, получен от динамичното изследване на насипа.
	Въпреки че не дава конкретна стойност за отчитане на коравината на насипа зад утоя, в [4] се изисква ограничаване на хоризонталното преместване на устои, кораво свързани с връхната конструкция (при интегрални мостове) до определени гранични стойности, в зависимост от класа на значимост на мостовете (таблица 1).
	таблица 1.Максимално допустимо гранично преместване за устои, кораво свързани с връхната конструкция [4]
	Всяка държава има правото да приеме други стойности за максимално допустимото преместване. В Българското Национално Приложение [5] са зададени по големи стойности  (таблица 2).
	таблица 2.Максимално допустимо гранично преместване за устои, кораво свързани с връхната конструкция [5]
	Приетата стойност на „приемливото преместване” в [24] е 1 инч (2.54cm). Според някои изследвания [30], реалистичната коравина на устоите, установени при записи на реални земетресения се получава при преместване от около 2.4 инча (6.1cm), което е и стойността, първоначално възприета в [23].
	Коравината на устоя и  присъединената маса от насипа, изчислени съгласно различни източници [37], предлаганите методики за определянето им дават големи разлики в получените стойности  (таблица 3):
	коравина на устоя [MN/m]
	присъединена маса [t]
	източник
	надлъжно
	напречно
	вертикално
	[23] , [31]
	388
	110
	-
	130
	[38] , [45]
	189
	86
	-
	100
	[47]
	103
	103
	288
	130
	[49]
	176
	176
	493
	221
	таблица 3 Стойности на коравините на устоя и присъедината маса, изчислени по различни източници
	Не само че разликите между препоръчаните в различните изследвания са много различини, но те са натоварвени и с много приемания и опростявания. В действителност сложното нелинейно поведение на устоите и прилежащите им насипи се влияе от много фактори, сред които :
	 вида и характеристиките на материала, използван за насип – докато за статичната работа необходимите характеристики са ъгъл на вътрешно триене и обемна плътност, то при динамичното изследване параметрите са много повече и са натоварени с много повече условности и приемения. 
	 коравината на системата “устой-насип” и критичната дължина на насипа, не само че са нелинейно променящи се,  но са и различни при различна интензивност на сеизмичните въздействия.
	За сравнение, в действащите в момента в България Норми за проектиране на подпорни стени [16] се изисква да се отчете инерционната сила от масата на обема почва, попадаща върху основната проекция на фундамента. В Наредбата за проектиране на съоръжения в земетръсни райони [14] не се дават указания за отчитане на взаимодействието с насипите нито в частта за мостове, нито в тази за подпорни стени.
	3. Изследване на мостове с различни видове устои

	Последоватално са изследвани числени примери за изчисление на реални мостови конструкции. Целта е да се проследи влиянието на големината на присъединената маса и на отчитането на коравината на прилежащите насипи и да се даде база за анализи. Ще се оцени значението на начина на моделиране на устоите върху динамичното поведение на конструкциите и върху разпределението на изчислителната сеизмична сила върху елементите от долното строене.
	3.4.1. Общо описание

	Първият разгледан мост е пътен надлез при гр.Поповица  над жп линията Пловдив-Свиленград. Съоръжението е петотворно, с дължина на отворите 14+18+18.5+18.5+14m (Фиг. 10). Проектиран е и е изпълнен като рамкова конструкция със “скрит ригел”. Връхната конструкция се състои от 7 сглобяеми главни надлъжни греди от обикновен (ненапрегнат) стоманобетон, обединени с монолитна пътна плоча (Фиг. 9). Проектът е изготвен от колектив с ръководител проф.д-р инж.Костадин Топуров, с участитето на инж.Петър Николов, инж.Андрей Маринов и екип на „Консулт 2000” ООД.
	Фиг. 9. Надлез 1 – Напречен разрез
	Стълбовете са единични кръгли колони с диаметър 140cm, а устоите са обсипни и се състоят от по две колони, обединени с ригел. Лагерите са неопренови с размери 200/250/67mm – по един под всяка главна греда.
	Фиг. 10.Надлез 1- Надлъжен разрез и план
	3.4.2. Изчислителни модели

	Разгледани са четири различни варианти на отчитане на влиянието на устоите върху динамичното реагиране на конструкцията. При моделирането на връхната конструкция са използвани само равнинни (shell) елементи, както за плочата, така и за гредите.
	В Модел 1 не се отчита влиянието на устоите върху реагирането на конструкцията на моста. Лагерите са неподвижно опрени в долния си край, като по този начин устоите са приети за абсолютно непреместваеми (Фиг. 11).
	Фиг. 11 Надлез 1, Модел 1 – общ вид
	При Модел 2 изцяло са моделирани и двата устоя, като са използвани равнинни елементи за колоните и фундаментите, и линейни за ригелите (Фиг. 12). Не е отчетена присъединена маса от насипа.
	Фиг. 12 Надлез 1, Модел 2 – поглед към Устой 1
	В Модел 3, в допълнение на Модел 2, към колоните на устоя е добавена присъединена маса от насипа..
	Разликата при Модел 4, спрямо Модел 3 е в големината на присъединената маса на насипа. Тук тя е отчетена съгласно указанията на чл 6.7.2(2)b) на EC8.2 [4] , а именно – цялата призма, попадаща върху фундамента на устой, подвижно свързан с връхната конструкция . 
	И за четирите основни модела 1, 2 3 и 4 са изследвани и варианти, при които е отчетено допълнителното въздействие от пасивния земен натиск върху гардбаластовата стена (съответно, модели 1а, 2а, 3а и 4а). Използвана е коравината, препоръчана в [24].  Допълнителната коравина е зададена на нивото на долен ръб на лагерите.
	При изследванията са взети предвид изискванията на чл.6.7.2 (1) EC8.2 [4] по отношение на недопускане на нееластично поведение на устоите.
	3.4.3. Резултати

	Представени са някои основни резултати от решенията на моделите. Целта е да се сравнят ефектите от промяната на варираните параметри върху поведението на конструкцията и на отделните ╒ елементи. От една страна това е влиянието на моделирането на устоя върху големината и разпределението на сеизмичната сила върху стълбовете. От друга страна се следи промяната на усилията и преместванията на устоя в зависимост от това дали и как се моделира присъединената маса от насипа.
	таблица 4. Огъващи моменти в долен ръб на устоите от сеизмично въздействие в надлъжно направление
	3.4.4. Анализ на резултатите

	Ефектите от моделирането на устоите при този мост се изразяват в незначителна промяна на общата коравина на цялата конструкция на съоръжението. Периодите на собствени трептения в надлъжно направление при различните модели се различават с максимум около 1.1%, което е пренебрежимо малко от практическа гледна точка.
	Отчитането на пасивния земен натиск като допълнителна опора зад гардбаластовата стена на устоите също не влияе на поведението на конструкциите. От друга страна, чрез намаляване на коравината на крайните опори се реализира преразпределяне на сеизмичната сила, което води до увеличавана на огъващите моменти в колоните на стълбовете с до около (9-10)% (Фиг. 13) , което вече не би трябвало да се пренебрегва.
	Докато влиянието на моделирането на устоите върху разпределинето на усилията в стълбовете е сравнително малко, то по отношение на усилията в устоите, то се оказва от решаващо значение (таблица 4) – увеличението на огъващите моменти в колоните е с 200% за Устой 1 и 83% за Устой 2, при модел 3, в който е прието увличане на насипа под наклон 1:3. 
	Отчитането на допълнителното закоравяване на устоите от пасивния земен натиск на насипа зад гардбаластовата стена влияе незначително върху динамичното поведение на мостовата конструкция като цяло. На практика не се променят усилията и преместванията на стълбовете. Това се дължи на сравнително меките неопренови лагери, които са доминиращия елемент, от който зависи коравината на крайната опора на връхната конструкция. По отношение на устоите обаче, пасивният земен натиск представлява еластично поддаваема хоризонтална опора на ниво връхна конструкция и променя статическата схема на колоните на устоя. От това усилията в колоните на ниво цокълна фуга намаляват с около 30% премествания на ниво връхна конструкция с повече от 80%.
	На базата на анализирането на получените резултати при различните варианти на моделиране на устоите при изследването за сеизмични въздействия на многотворен рамков мост с обсипани устои, свързани с връхната конструкция посредством неопренови лагери, може да се направи общото заключение, че за сметка на минимално усложняване на изчислителния модел се получава значитално уточняване на поведението на моста. Това се отнася не само за получаване на напрегнатото и деформирано състояние на устоите, но и за разпределението на усилията и в останалите елементи от долното строене.
	3.5. Интегрални мостове с обсипни устои – Надлез 2
	3.5.1. Общо описание

	Разгледан е четириотворен рамков мост – селскостопански надлез над ЖП линията Пловдив-Свиленград, в участъка между гр.Първомай и с.Караджалово (Фиг. 14). В ситуация е прав. Проектиран е и е изпълнен като рамкова конструкция със “скрит ригел”, с дължина на отворите 16+20+16+14m. Проектът е изготвен от колектив с ръководител проф.д-р инж.Костадин Топуров и с участитето на гл.ас.инж.Петър Николов, инж.Андрей Маринов и проектантския екип на „Консулт 2000” ООД.
	Фиг. 14. Надлез 2 – Общ вид
	 Връхната конструкция се състои от 5 сглобяеми главни надлъжни греди от обикновен (ненапрегнат) стоманобетон, обединени с монолитна пътна плоча (Фиг. 15). Стълбовете са единични кръгли колони с диаметър 140cm, а устоите интегрални, без фуга с връхнта конструкция и се състоят от по две колони с правоъгълно напречно сечение с размери 110/110cm. Фундирането е върху плоски фундаменти (Фиг. 16).
	Фиг. 15. Надлез 2 – Напречен разрез
	Фиг. 16. Надлез 2 – Надлъжен разрез и план
	3.5.2. Изчислителни модели

	Разгледани са два варианта на отчитане на влиянието на устоите върху динамичното реагиране на конструкцията. Моделите са еднакви, що се отнася до апроксимацията на отделните конструктивни елементи. Разликата е само в отчитането на присъединената маса от насипните конуси при реагирането на конструкцията. За двата модела са проведени изчисления и с отчитане на приноса на пасивния земен натиск от насипът върху ригела на устоя. Използвана е препоръчаната от [24] стойност, като действието на насипа върху колоните на устоя е пренебрегнато. Като е отчетено, че земният натиск действа само едностранно, допълнителната коравина е зададена само на единия устой (Устой 1). Това е направено при спазване на указанията на [22], с отчитане на факта, че конструкцията на надлеза не е симетрична.
	Фиг. 17. Надлез 2 - Изчислителeн модел – Общ вид
	С Модел 1 се изследва динамичното поведение и реагирането на сеизмични въздействия без да се отчита приносът на присъединената маса при устоите. Отчетени са всички останали маси от постоянни товари, както и съответната част от подвижните, според изискванията на EC8. В модел 1а е отчетена и допълнителната коравина от пасивния земен натиск зад ригела на устой 1.
	В Модел 2 , като допълнение на Модел 1 е отчетена и присъединена маса от насипния конус,. Прието е, че при сеизмично въздействие насипната призма, която трепти заедно с колоните на устоя, е с трапецовидна основа с наклон 3:1. В модел 2а е отчетена и допълнителната коравина от пасивния земен натиск зад ригела на устой 1
	3.5.3. Резултати

	Представени са някои основни резултати от решенията на четирите модела. Целта е да се сравнят ефектите от отчитане на присъединената маса на насипите и пасивния натиск върху устоите, върху динамичното поведение на конструкцията и големината на разрезните усилия, и по-конкретно на огъващите моменти.
	Представени са сравнителни таблици и графики, както за динамичните параметри и коравината, така и за усилията в характерни сечения на елементите от долното строене. При това са взети предвид изискванията на чл. 6.7.3 (4) от EC8.2 [4] по отношение на недопускане на нееластично поведение на устои, неподвижно свързани с връхната конструкция.
	таблица 5. Хоризонтално надлъжно преместване на нивото на връхната конструкция
	Фиг. 18. Надлез 2 – Огъващи моменти в колоните на стълбовете и устоите от сеизмично въздействие в надлъжно на моста направление
	3.5.4. Анализ на резултатите и изводи

	Отчитането на присъединена маса от насипните конуси върху устоите, при този тип мостове, оказва много голямо влияние върху динамичното реагиране на конструкцията и върху големината на разрезните усилия във всички елементи на долното строене – стълбове и устои. Допълнителната маса от насипа, съгласно възприетата схема, е около 140t на колона, и е равномерно разпределена по височината й. За четирите колони на двата устоя това е една допълнителна маса от 560t, което е около 25% увеличение на общата маса на моста. Увеличението на усилията в колоните на стълбовете е от порядъка на 10-11%, както при фундаментите, така и на връзката им с ригела. При устоите повишението е още по-голямо - до 18% в цокълната фуга. Отчитането на допълнителната коравина от пасивния земен натиск на насипа върху ригела на устоя предизвиква намаление на първия период на собствени трептения в надллъжно направление с около 19%. Вследствие на това, хоризонталните премествания на ниво връхна конструкция при устоя намаляват с около 20-21%. Огъващите моменти в колоните на устоите намаляват с до 25%, а в стълбовете - с до 20%.
	От резултатите в таблица 5 се вижда, че въпреки че хоризонталните премествания на ниво връхна конструкция намаляват при отчитане на коравината на насипа зад устоя, те все пак са значително по-големи от „приемливата” стойност според [24], която е 1 инч (2.54cm). Дори и предложената в [5] гранична стойност от 4cm (виж таблица 2) за надлези над ЖП линии (от клас по значимост III) е надвишена. Като се отчете, че преминаващия по надлеза път е от нисък клас, и не е „критичен”, може де се приеме, че евентуалните повреди в насипа са приемливи, и могат да се възстановят след изчислителното сеизмично въздействие. 
	Във връзка с това се предлага, граничните стойности на преместванията на устоите спрямо насипите да зависят не само от класа, в който попада надлеза, но и от критичността на пътя, който преминива по него. Ако пътят е критичен и функционирането му непосредствено след сеизмичното събитие трябва да се осигури, то изискванията за максимално преместване следва да бъдат удовлетворени. В случай че пътят, който преминава върху надлеза не е критичен, както е и в разгледания пример, за хоризонталните премествания на устоите могат да се спазват ограниченията за по-нисък клас съоръжения.
	При устои от този вид – неподвижно свързани с връхната конструкция – в чл.6.7.3 (4) се изисква да се работи с коефициент на поведение q=1.5 за целия мост. В настоящото изследване, с тази стойност са получени само усилията в устоите, тъй като се счита, че недопускането на пластична работа в една многоотворна рамкова конструкция е крайно консервативно изискване. За вътрешните опори е използван коефициент на поведение q=3.5. Допълнително основание за това приемане дава и предложението хоризонталните премествания на устоя при някои от мостовете да не се ограничават толкова строго. 
	За устоите, образуването на пластични стави е неблагоприятно. Поради факта, че колоните им са под насип, установяването на евентуални повреди, както и отремонтирането им е значително затруднено [19].
	В подкрепа на това може да се отбележи и факта, че в практиката в България, за обратни насипи зад устоите се използват материали със сравнително ниски стойности на ъгълът на вътрешно триене, които предполагат по-голяма деформативност. Разбира се, тази деформативност трябва да се отчита и при приемане на коравината на насипа. В примера е използвана стойността, заложена в [24]. За съжаление няма данни за проведени изпитвания за определяне на тази коравина за мостове в България.
	Отчитането на присъединенета маса дава допълнителен принос и превръща колоните на устоите в критичен елемент при оразмеряванета на мостовата конструкция за поемане на изчислително сеизмично въздействие. Поради тази причина трябва отново да се обърне внимание, че реалистичното отчитане на големината на присъединената маса е от особено голямо значение. Въпреки това, в изследваните нормативни документи не се дават указания по този въпрос.
	3.6. Мостове с плътни устои – Надлез 3
	3.6.1. Общо описание

	Третият разглеждан пример е четириотворен надлез на ЖП линията Пловдив-Свиленрад, при с.Нова Надежда. Представлява рамкова конструкция от типа „със скрит ригел” с отвори 15+18+18+18+15m (Фиг. 19). В план попада в хоризонтална крива с радиус 3500m, и частично в преходна крива. Проектът е изготвен от колектив с ръководител проф.д-р инж.Костадин Топуров и с участитето на гл.ас.инж.Петър Николов, инж.Андрей Маринов и проектантския екип на „Консулт 2000” ООД.
	Фиг. 19. Надлез 3 – Надлъжен разрез и план фундаменти
	 Връхната конструкция се състои от 6 сглобяеми главни надлъжни греди от обикновен (ненапрегнат) стоманобетон с размери на напречното сечение 34/90cm, обединени с монолитна пътна плоча с дебелина 20cm (Фиг. 20). С отчитане и на оставащия кофраж, общата височина на плочо-гредовото сечение е 115cm.
	Фиг. 20. Надлез 3 – Напречен разрез
	 Устоите са плътни, а стълбовете са единични кръгли колони с диаметър 160cm. Връзката на връхната конструкция със стълбовете е корава, а с устоите се реализира с по 6 неопренови лагера 200/250/63mm – по един под всяка главна греда. Фундирането на всичките опори е плоско, на единични фундаменти .
	3.6.2. Изчислителни модели

	Изследвани са три различни модела, като при всички тях връхната конструкция е моделирана по един и същ начин – изцяло с равнинни (shell) крайни елементи. Еднакви са и стълбовете, и фундаментите им – те са моделиране съответно с прътови и равнинни елементи. Взаимодействието на фундаментите със земната основа е отчетено с еластични пружини.
	Разликите в трите модела се състоят единствено в начина на отчитане на тялото на устоя и масата на припадащата му се част от насипа. В Модел 1 устоите не са моделирани. Реализирано е неподвижно опиране (запъване) в трите направления на долния край на прътовите елементи, с които са моделирани лагерите. По този начин е прието, че устоят е абсолютно корав. При Модел 2 устоите са моделирани изцяло – както стените и крилата, така и фундамента, който е  подпрян на вертикални еластични пружини. Не е отчетена присъединена маса от насипа. В Модел 3, като допълнение на Модел 2 е отчетена и масата на призмата от насипа, която попада върху фундамента на устоите, е присъединена равномерно по стените и крилата.
	За сравнение, активираната маса на насипа е изчислена и в съответствие с препоръките на [49] :
	Получената критична дължина на насипа (5.44m) е около два пъти по-малка от геометричната дължината на фундамента (10.25m).
	Предложената в [47] и [48] дължина на активирания насип, равна на дължината на крилата, в този случай покрива и изискванията на [4].
	3.6.3. Резултати

	Фиг. 21. Надлез 3-огъващи моменти в колоните на стълбовете от сеизмично въздействие в надлъжно на моста направление
	таблица 6. Огъващи моменти в горен ръб на стълбовете от сеизмично въздействие в надлъжно направление
	таблица 7. Огъващи моменти в долен ръб на стълбовете от сеизмично въздействие в надлъжно направление
	3.6.4. Анализ на резултатите и изводи

	От анализа на представените резултати може да се заключи, че при този тип мостове, моделирането на плътни устои и отчитането на присъединената маса върху тях не оказват практическо влияние върху динамичното поведение на конструкцията и върху разпределението на изчислителната сеизмична сила. Първите периоди на надлъжни собствени трептения в надлъжно направление в трите модела са равни. Коравината на тялото на устоите е значително по-голяма от тази на еластомерните лагери и приемането на граничния случай на безкрайно голяма коравина (както е направено в модел 1) е обосновано.
	При моделиране на устоите се получават по-големи стойности на огъващите моменти в стълбовете (Фиг. 21). Разликите са от порядъка на 1% и нямат практическо значение. 
	Всичко това, разбира се, се отнася за влиянието на моделирането на устоите върху големината на усилията от сеизмично въздействие в стълбовете. За получаване на оразмерителните усилия в елементите на устоя, като от вертикални товари, така и от изчислително сеизмично събитие, той трябва да бъде подходящо моделиран, като се отчетат и ефектите от поведените на цялата мостова конструкция. Адекватното моделиране на устоя и взаимодействието му с връхната конструкция и прилежащия насип е необходимо и за оразмеряване на лагерите и фугите.
	4. Отчитане на някои особености на конструкциите при моделиране на мостовете и сравняване с измерени при изпитването им стойности
	4.1. Отчитане на коравината на връзката на долното строене със земната основа при спектрален анализ на конструкциите

	Еластичният спектър на реагиране представлява графика, която е обвивна крива на максималното реагиране на безтегловна конзола с една степен на свобода от зададено динамично въздействие при приет коефициент на затихване.
	Спектралният метод за сеизмичен анализ е масово прилаган при проектиране на строителните конструкции и в частност на мостовете. Въпреки това, най-често изчислителните модели – опростени или по-прецизни – се различават значително от конзола с една степен на свобода, използвана при дефинирането на еластичните спектри на реагиране. Тези разлики се проявяват, както в разпределението на масите, така и в граничните условия.
	По отношение на концентрирането на цялата маса във върха на конзолата, при мостовете грешката спрямо реалното разпределение много често може да бъде пренебрегната, тъй като основата част от масата е от връхната конструкция и от гледна точка на динамиката е приложена на нивото на връзката с долното строене.
	За онагледяване е разгледан пример с безтегловна конзола с концентрирана в горния си край маса от 210t. Височината на конзолата е 10.75m, а напречното ╒ сечение е кръгло, с диаметър 1.40m. Размерите и масата отговарят на колона на стълб от реален пътен надлез.
	Изследвани са три варианта на моделиране на единичния плосък фундамент под колоната:
	 запъване на колоната, без да се моделира фундамента;
	 правоъгълният фундамент с размери 6m в надлъжно и 5m в напречно направление е моделиран с равнинни (shell) елементи, подпрени върху елестични вертикални пружини. Хоризонталните премествания в равнината на фундамента са ограничени;
	 за моделирането на фундамента са изпълзвани обемни (solid) елементи. По долната основа на фундамента са ограничени хоризонталните премествания и са въведени вертикални еластични пружини. 
	Във втория и третия вариант, земната основна е моделирана с вертикални пружини. Еластичната характеристика на почвата, с която са изчислени, е 120 000kPa/m’.
	Сеизмичното въздействие е въведено със спектрална крива за втора група почви, съгласно [14]. Използвани са коефициент на значимост С=1.5, коефициент на поведение q=1.5 (коефициент на реагиране R=0.67) и сеизмичен коефициент kc=0.27.
	В таблица 8 са показани са първите собствените периоди в двете основни направления за трите модела.
	таблица 8. Първи период на собствени трептения
	Очевидно е, че колкото по-подробно и реалистично се извърши моделирането на фундамента, толкова по-мека става системата, което се изразява в нарастване на стойностите на периодите на собствени трептения за напречната и надлъжната форма с до 22-25%. Приблизително с толкова се увеличават и хоризонталните премествания във върха на конзолата. 
	4.2. Взаимодействие между конструкцията и земната основа и влиянието му върху напрегнатото и деформираното състояние – Надлез 4

	Ефектите от отчитането на реалното взаимодействие между почвата и конструкцията ще бъдат анализирани на базата на сравнение на теоретичните резултати и тези, получени при натурното изпитване на три характерни надлеза над жп линията Пловдив-Свиленград.
	4.2.1. Описание на моста

	Разглежданият стоманобетонен мост се намира на km199+243 от жп линията Пловдив-Свиленград, преди гара Първомай. Като част от проект по модернизация на участъка, мостът е проектиран и построен в периода 2007-2010, а през месец септември 2010 е изпитан чрез пробно натоварване. Автори на проекта са д-р.инж.Асен Георгиев и инж.Спас Георгиев.Методологията за изпитването, както и самото изпитване с пробно натоварване, е извършено от колектив с ръководител проф.д-р инж. Костадин Топуров и с участието на гл.ас. инж.Петър Николов, инж.Зорница Дуйова, инж.Иван Иванов и др.
	Мостът е рамков, със сглобяемо-монолитна конструкция от тип “Газела”. Връхната конструкция е предварително напрегната и се състои от сглобяеми кутиеобразни елементи и монолитна плоча (Фиг. 23). Долното строене представлява наклонени сглобяеми стоманобетонни колони – по една под всяка греда. Фундирането е пилотно, с изливни пилоти с диаметър 120cm и дължина 28метра (Фиг. 22).
	Фиг. 22. Надлез 4 – Надлъжен разрез
	Фиг. 23. Надлез 4 – Напречен разрез в средата  на моста
	4.2.2. Изчислителен модел и натоварване

	За провеждане на статическото и динамично изследване на конструкцията е използван тримерен изчислителен модел с равнинни крайни елементи (Фиг. 24). Само пилотите са моделирани с прътови елементи. 
	Фиг. 24. Надлез 4 – Изчислителен модел
	Обект на изпитването са само ефектите от подвижни товари. Контролират се основно вертикалните премествания в характерни сечения. За целта, са получени теоретичните им стойности при две постановки на моделиране на взаимодействието между пилотите и почвата :
	 Модел 2 - моделиране на корава хоризонтална връзка на ниво фундамент. По този начин се обхваща другият граничен случай. Отчита се, че подвижното натоварване действа сравнително кратковременно и не може да активира хоризонтално отместване на пилотната група.
	Очакваните стойности на провисванията на връхната конструкция в характерни сечения, са получени от установеното преди започване на изпитването тегло на товарните средства,при действителното им разположение върху пътното платно. 
	Фиг. 25. Надлез 4 – Тестово натоварване 1
	Фиг. 26. Надлез 4 – Тестово натоварване 2
	Фиг. 27. Надлез 4 – Тестово натоварване 3
	Фиг. 28. Надлез 4 – Тестово натоварване 4
	4.2.3. Резултати и изводи

	Представени са резултатите за стойностите на вертикалното провисване в средата на средния отвор на надлеза за всяко едно от товарните състояния, при реално измерените тегла на автомобилите.
	Провисванията са измервани с индикаторни провисомери преди натоварването, веднага след натоварването и през интервали от по 10 минути да затихване на отчетите, критерий за което са изискванията на [13], а именно прирастът на измерваната величина за даден интервал да е по-малък от 15% прираста на същата величина в предходния интервал или от точността на уреда. В представените резултати са показани само крайните стойности на провисванията в средния отвор, след реализиране на затихването.
	Фиг. 29. Надлез 4 -Провисвания в среда на втори отвор от тестово натоварване L2 
	Измерените провисвания на централния отвор на моста при всяко едно товарно състояние попадат между теоретично изчислените, при приемане на неподвижно опиране на фундаментите (Модел 2) и при отчитане на хоризонталната податливост на пилотите (Модел 1). Това даде основание да се проведат допълнителни изчисления при увеличени стойности на коефициента на леглото, респективно коравини на пружините, моделиращи взаимодействите между пилотите и земната основа. Целта е да се получи при каква коравина ще се изравнят измерените и теоретичните провисвания. Като база е използван Модел 1 и са приети четири нови стойности на коравината (K) на хоризонталните  пружини във всеки възел на пилотите (за Модел 1a – 2*K; за Модел 1b – 4*K; за Модел 1c – 8*K и за Модел 1d – 16*K)
	Фиг. 30. Надлез 4- Провисване на греда Гр. 3 в среден отвор от товарно състояние L2
	Представените таблични и графични резултати показват, че за изследвания мост, при конкретното тестово натоварване съвпадение между теоретичното и измереното провисване се получава при стойност на коравините на пружините, моделираши взаимодействието между пилотите и земната основа, около 8-кратната стойност на посочената в [15] коравина. 
	Докато при “по-корави” опори ще се получат по-големи усилия в опорните сечения, то “по-меките” водят до увеличаване на стойностите им в полето, и това е очаквано. Разликите в усилията са сравнително големи и достигат до 15-20%. Като се отчете и факта, че предварително не е известно каква коравина на взаимодействие трябва да се приеме за различните видове натоварвания и въздействия (постоянни, подвижни, климатични, сеизмични), то може да се направи общото заключение, че за да се обхванат най-неблагоприятните варианти, трябва да се изследват граничните случаи, които за разглеждания пример са два :
	 приемане на корава в хоризонтално направленвие на ниво фундамент (модел 2);
	 приемане на ниска стойност на коравината (например в съответвие с [15]), както е направено в модел 1.
	При изпитването и на други мостове [40] се установи, че прецизното моделиране и отчитане на особеностите на конструкцията и опирането и водят до много добро практическо съвпадение между измерените на място и теоретично изчислените очаквани стойности на вертикалните премествания на връхните конструкции. Спецификата на разгледаният тук мост дава възможност да се направи заключение за влиянието на взаимодействието между конструкцията и земната основа в хоризонтално направление. 
	На базата на анализа на резултатите от сравнителните изчисления и съпоставянето им с измерените действителни провисвания при изпитването на моста, може да се направи заключението, че подходящият коефициент, с който трябва да се умножи стойността на пружинната константа, препоръчана в [15] е около 8. При изследване за сеизмични въздействия тази стойност може да бъде и по-голяма.  По отношение на преместванията, увеличаването на коравината е като цяло неконсервативен подход. Оказва се, че и за усилията, при някои мостове може да се получи увеличение от над 10%, което не може да бъде пренебрегнато.
	4.3. Отчитане при моделирането на някои особености при комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции  – Надлез 5
	4.3.1. Описание на моста

	Мостът е част от пътен надлез на km.200+850 от жп линията „Пловдив-Свиленград”. Надлезът се състои от три части – два стоманобетонни рамкови подхода с отвори съответно 14.8+19+19+15m и 16.5+19+19+16m и централна част – комбинирана непрекъсната греда с отвори 29+36+29m. Като част от проекта по модернизация и удвояване на ЖП-линията Пловдив-Свиленград, надлезът e проектиран и построен в периода 2008-2010, а през лятото на 2010 е изпитан с пробно натоварване. Проектът е изготвен от колектив с ръководител проф.д-р инж. Костадин Топуров, с участието на гл.ас.инж.Петър Николов, инж.Андрей Маринов, гл.ас.инж.Лазар Георгиев и проектантския колектив на „Консулт 2000” ООД. Водещ проектант на стоманената конструкция в централната част е проф.д-р инж.Енчо Дулевски. Методологията за изпитването, както и самото изпитване с пробно натоварване е извършено от колектив с ръководител проф.д-р инж. Костадин Топуров и с участието на гл.ас. инж.Петър Николов, инж.Андрей Маринов, инж.Иван Иванов и др.
	Фундирането на всички стълбове е пилотно, с изливни пилоти с диаметър 120cm и дължина, в зависимост от големината на реакцията. При двата устоя фундирането е плитко.
	Централната част (Фиг. 32) е подпряна върху стълбовете чрез неподвижни сферични лагери. Връзката между стоманобетонната и комбинираната част се осъществява чрез специално проектирани устройства–по две за предаване на вертикалната реакция и по едно за хоризонталната, в напречно направление. Неподвижността в надлъжно направление се осъществява със сферичните лагери при стълбовете. Лагерите при единия стълб са подвижни в строително състояние, а след изпълнението на стоманобетонната плоча се обездвижват с допълнителни устройства. Върху моста преминават двулентов автомобилен път и два тротора, върху единия от които е проектирана велосипедна алея.
	Фиг. 31. Надлез 5 – общ изглед
	Фиг. 32. Надлез 5 –Централна част – Надлъжен разрез
	Фиг. 33. Надлез 5 – Напречен разрез при стълб
	4.3.2. Изчислителни модели и натоварване

	Всички теоретични стойности на изследваните при изпитването на централната част на надлеза са получени от цялостни тримерни изчислителни модели с равнинни (SHELL) крайни елементи за връхната конструкция и надпилотните фундаменти и с прътови (FRAME) елементи за стълбовете и пилотите. Проведени са вариантни изследвания с отчитане по различен начин на взаимодействието между фундирането и земната основа.
	 Модел 1
	За базов е приет модел, при който пилотите не са моделирани, а на контакта им с надпилотния фундамент са зададени неподвижни опори – хоризонтални и вертикални (Фиг. 34). 
	Фиг. 34. Надлез 5 – Модел 1
	 Модел 2
	Като друг краен вариант е приет моделът, в който са отчетени и пилотите с реалните им размери (Фиг. 35), както и взаимодействието им със земната основа, съгласно изискванията на [15].
	Фиг. 35. Надлез 5 – Модел 2
	 Модел 3
	Проведено е и изчисление при моделиране само на връхната конструкция, което е честа практика при проектирането на стоманени и комбинирани мостове. Подпорните условия са моделирани като корави неподвижни опори по долния пояс на връхната конструкция (Фиг. 36).
	Фиг. 36. Надлез 5 – Модел 3
	И за трите модела, очакваните стойности на провисванията на връхната конструкция са получени с реално измерените тегла на товарните автомобили  и с реално заснетото им разположение върху моста.
	Фиг. 37. Надлез 5 – Тестово натоварване 1
	Фиг. 38. Надлез 5 – Тестово натоварване 2
	Фиг. 39. Надлез 5 – Тестово натоварване 3
	Фиг. 40. Надлез 5 – Тестово натоварване 4
	4.3.3. Резултати и изводи

	Представени са част от резултатите за стойностите на вертикалните премествания (провисвания) в изследваните сечения на двете главни греди – средите на трите отвора и четвъртините на средния отвор на надлеза  за всяко едно от товарните състояния, при реално измерените тегла на автомобилите.
	Фиг. 41. Надлез 5 - Провисвания на Греда 1 от Товарно състояние 2
	Анализът на резултатите показва, че при този надлез моделирането на пилотите не оказва практическо влияние на провисванията на връхната конструкция. Разликите в теоретичните стойности, получени от двата модела са в рамките на около (2.6-3.2)%. Все пак, разликата е очаквана и се дължи основно на хоризонталната компонента на реакцията при стълбовете, която е резултат от криволинейното очертание на надлъжната ос на  връхната конструкция, обусловено от вертикалната крива на пътя и от променливата геометрия на главните греди, наложена от изискването за осигуряване на необходимия подмостов габарит и стеснените условия за ситуиране на моста.
	Както може и да се очаква, по-големите стойности на провисванията (по-мека конструкция) са при модела с пилотите (Модел 2).
	Друг много важен извод може да се направи от изключително близките стойности на теоретично очакваните и действително измерените провисвания и за двете греди при всички товарни състояния. В най-голяма степен, това се дължи на прецизните 3D изчислителни модели, с които се работи. Те отчитат всички особености на геометрията на връхната конструкция, както следва :
	 променливата дебелина на стоманобетонната плоча в широчината на напречното сечение;
	 задаване на стоманобетонната плоча в центъра на тежестта ╒ – отместена спрямо горния пояс на стоманените греди;
	 прецизно моделиране на стоманените греди, включително промеливата геометрия и дебелина на плочите в надлъжно направление;
	 допълнителното съдействие от тротоарния блок, който е бетониран заедно с пътната плоча. При това той е отчетен не само като дебелина, но и като разположение – над нивото на плочата.
	 Като се отчете факта, че тротоарите са широки почти колкото конзолната част от плочата, а дебелината им е приблизително колкото тази на плочата, то големият принос в коравината на връхната конструкция е обясним. При отчитане на влиянието на тротоарните блокове, собственият инерционен момент на напречното сечение на стоманобетонната плоча се увеличава близо три пъти спрямо този на сечението без тротоарите (Фиг. 42). 
	Фиг. 42. Надлез 5 – Инерционни моменти на напречното сечение на стоманобетонната плоча със и без тротоарите
	В модела, в който долното строене не е отчетено, разликите в провисванията стигат до осем пъти по-малки от тези при другите два модела и от измерените на място, по време на изпитването. За максималните стойности на провисването в централния отвор разликите са от порядъка на два пъти. Това показва, че цялостното и прецизно моделиране на връхната конструкция не е достатъчно условие за получаване на реални резултати дори и от вертикално натоварване. Като се отчитат всички особености на всяко едно съоръжение трябва да се търси оптималния изчислителен модел, при  който да се получават резултати, близки до тези от реалната работа на конструкцията, без излишно усложняване на входните и особено на изходните данни.
	Неотчитането на долното строене променя и картината на напреженията във връхната конструкция. Приемането на хоризонтално неподвижни опори при стълбовете води до голяма нормална сила в елементите на връхната конструкция.
	Автоматичното пренасяне на реакцията върху долното строене причинява много големи огъващи моменти в стълбовете от вертикални товари. Това ще доведе до ненужно преоразмеряване на долното строене и фундирането.
	Фиг. 43. Надлез 5 - Нормална сила в средата на централния отвор от различните товарни състояния
	При сравняването на резултатите за краен отвор, подпорните условия очевидно не влияят на сумарната нормалната сила за цялото напречно сечение, и тя е нулева за всички модели. По отношение на разпределението ╒ между отделните елементи на гредата, обаче, има разлики, и те са не само количествени, но и качествени. Докато при част от товарните състояния по-големи нормални сили се получават при Модел 1 и Модел 2, то за други това става при Модел 3.
	4.4. Някои особености при моделирането на стоманобетонни рамкови мостове с плоско фундиране – Надлез 6
	4.4.1. Описание на моста

	Изследваното съоръжение е пътен надлез на km.178+692 от жп линията „Пловдив-Свиленград”. Представлява многоотворен рамков мост със сглобяемо-монолитна връхна конструкция с отвори 20+26.5+24.5+24+18m. В план попада в хоризонтална кръгова крива с радиус 500 и в прилежащите ╒ преходни криви. Гредите са сглобяеми, от обикновен стоманобетон, с двойно-Т сечение с височина 130cm. Стълбовете са единични стоманобетонни кръгли колони с диаметър 160cm, кораво свързани с връхната конструкция. Устоите са обсипни, с две колони със стъпаловидно променящо се напречно сечение. Връхната конструкция се опира върху обединяващ ригел посредством неопренови лагери 200х250х63mm – по един под всяка главна греда. Фундирането е плитко, върху единични стоманобетонни фундаменти.
	Проектът е изготвен от колектив с ръководител проф. д-р инж. Костадин Топуров и с участието на гл.ас.инж. Петър Николов, инж. Андрей Маринов и проектантският екип на „Консулт 2000” ООД. Методологията за изпитването, както и самото изпитване с пробно натоварване и извършено от колектив с ръководител проф.д-р инж. Костадин Топуров и с участието на гл.ас. инж.Петър Николов, инж.Андрей Маринов, инж.Иван Иванов и др.
	Фиг. 44. Надлез 6 - Изглед
	Фиг. 45. Надлез 6 – Надлъжен разрез и планове
	Фиг. 46.Надлез 6 – Типов напречен разрез
	4.4.2. Изчислителни модели и натоварване

	За целите на изследването са използвани изчислителни модели, при които връхната конструкция е моделирана изцяло с равнинни (SHELL) елементи за гредите, пътната плоча и ригелите. За стълбовете са използвани прътови (FRAME) елементи, а за колоните на устоите и всички фундаменти – SHELL елементи. При моделирането на връхната конструкция е отчетено реалната геометрия, включително напречния наклон и хоризонталната крива. Като базов модел е използван вариантът, в който връзката между фундаментите и земнтата основа е моделирано с еластични пружини, при приета почвена константа k=30MPa/m’. 
	Фиг. 47. Надлез 6 – Изчислителен Модел 1
	Всички останали модели са модификации на Модел 1 при различни уточнявания, описани в таблица 9.
	таблица 9.Описание на изчислителните модели
	Тъй като тротоарният блок е изпълнен от бетон Клас В35 и посредством стремена е осъществена връзката му с пътната плоча (виж Фиг. 48), той дава допълнителна коравина на напречното сечение, което е отчетено в част от моделите.
	Фиг. 48. Надлез 6 - Оформяне на тротоарния блок
	Проведени са изчисления за всичките три товарни състояния, с които е изпитан моста, при реално измерените тегла на автомобилите. Използвани са четириосни товарни автомобили, натоварени с трошен камък, с обща маса между 19.4 и 20.5 тона.
	Фиг. 49. Надлез 6 – Товарно състояние за Тестово натоварване L1
	Фиг. 50. Надлез 6 – Товарно състояние за Тестово натоварване L2
	Фиг. 51. Надлез 6 – Товарно състояние за Тестово натоварване L3
	За част от резултатите са направени сравнения с измерените по време на изпитването на моста провисвания под пет от главните греди в Отвор 2
	4.4.3. Резултати и изводи

	Сравняването на резултатите от резличните изчислителни модели е направено по различни показатели. Критерий за степента на приближение спрямо действителното поведение на конструкцията са част от резултатите от проведеното пробно изпитване с тестово натоварване. В случая са използвани провисванията в отвор 2.
	Фиг. 52. Надлез 6 – провисвания в средата на Отвор 2 от товарно състояние L2
	Както може и да се очаква, промяната на коравината на опиране на фундаментите оказва влияние на стойностите на провисванията. Докато за част от сеченията (например Линия 1) разликите са значителни, то за други (Линия 2) те са много по-малки, т.е. еластичната линия е „преместена” по посока на положителнитге премествания. Това се дължи на слягането на фундаментите в моделите, в които то е възможно (без Модел 4). За отчитане делът на вертикалното преместване на фундаментите в общото провисване на връхната конструкция, за преместванията в средата на отвор 2 се проведени и допълнителни изследвания.
	Фиг. 53. Надлез 6 – провисвания в средата на Отвор 2 от товрано състояние L2 с отчитане на сляганията на фундаментите на съседните стълбове
	След редуциране на провисванията на връхната конструкция със сляганията на фундаментите на стълбовете, еластичните линии от всички модели (6,7 и 8), са „между” тези от двата крайни модела (3 и 4).
	По-подробно е изследвана промяната на провисванията в средата на отвор 2 от товарно състояние 1 (Фиг. 54). Теоретично получените стойности от резличните модели са сравнени с тези от изпитавнето. В резултат на това може да се направи извода, че  провисавнията, получени при изпитването, попадат между изчислителните от двата крайни сучая на коравина на взаимодействие между фундирането и почвата (Модел 3 и Модел 4). Освен това се вижда, че действителното поведние на конструкцията се доближава много повече до варианта с кораво подпиране, отколкото до този с еластично.
	Фиг. 54. Провисвания в средата на отвор 2 от товарно състояние L1
	 За определяне на стойността на коравината на подпирането, при която съвпадението между изчислителните и измерените провисвания ще е най-голямо, са изследвани допълнително още четири модела  - Модел 6, Модел 7, Модел 8 и Модел 9. Стойностите на пружинните константи са изчислени в съответствие с данните от таблица 9 .
	Фиг. 55. Надлез 6 – По-подробно изследване на провисването в средата на Отвор 2 от товарно състояние L2 - фрагмент
	Оказва се, че най-добро съвпадение се получава при Модел 8, при който еластичната константа на почвата е умножена с коефициент 4. Разбира се, това е при приемането, че само коравината на взаимодействието между конструкцията и земната основа влияят на провисванията. 
	Допълнително е проведено изследване за промяната на динамичното поведение и реагирането на сеизмични въздействия за различните модели.
	Промяната на вертикалната коравина на взаимодействието между фундирането и земната основа оказва много голямо влияние върху динамичното поведение на конструкцията. При сравняване на двата крайни варианта (Модел 3 и Модел 4), разликите между стойностите на първите три периода , които активират над 83% от масата в напречно и над 95% - в надлъжно на моста направление са между 24.6 и 26.4%. Резултатите от Модел 8, при който съвпадението между теоретично изчислените и действително измерените провисвания е най-голямо, попадат почти по средата между тези от двата крайни модела.
	Като се отчете и факта, че и трите периода попадат в променливата част от графиката на стойността на динамичния коефициент, има основание да се предполага, че ще има значителни разлики и в усилията от изчислително сеизмично въздействие.
	Фиг. 56. Огъващи моменти в стълб 2 от сеизмично въздействие – напречно на моста направление
	Фиг. 57. Огъващи моменти в стълб 2 от сеизмично въздействие – надлъжно на моста направление
	От анализа на резултатите за огъващите моменти от сеизмично въздействие в стълбовете в двете направления, могат да се направят няколко основни заключения :
	 в рамките на очакваното, в напречно направление усилията при „по-коравите” модели са по-големи, отколкото при „по-меките”. Важно е да се отбележи, че разликите на ниво цокълна фуга за стълбове 1 и 4 достигат до 46-47%, а при стълбове 2 и 3 те са около и под 20%. При ригела, въпреки че като абсолютна стойност моментите са значително по-малки, разликите също са големи – между 17 и 36%.
	 в надлъжно направление освен количествено, диаграмите на огъващите моменти се различават и качествено, и то за всичките четири стълба. Докато при фундаментите огъващите  моменти се променят подобно на тези в напречно направление, при ригелите стойностите, получени от “по-меките” модели са по-големи, отколкото при тези от “по-коравите”. Поради тази причина, при сеизмичното изследване трябва задължително да се използват “горна” и “долна” граница на почвените характеристики  от инженерно-геоложкия доклад.
	Както се препоръчва и в [4], и в [18], при изследването на сеизмични въздействия трябва да се използват долна и горна граница на коравинните характеристики на земната основа. При динамичното изследване на строителните конструкции и в частност на мостовете, е възприето да се използва увеличена стойност на еластичната характеристика на земната основа. Обикновено тя се умножава с коефициент от порядъка на 4 до 8. От изследваните примери и от сравняването с проведените тестови изпитвания, може да се  направи заключението, че така получената приведена еластична характеристика би трябвало да се използва при изследването за подвижни товари. Оказва се, че измерените при изпитването провисвания са по-близко по стойности до изчислителните резултати при кораво подпиране, отколкото при еластичното.
	От сравняването на огъващите моменти в стълбовете може да се заключи, че трябва да се използва горна и долна граница за коравината на взаимодействието между фундирането и земната основа, тъй като, поне за конкретно изследвания мост, се оказва, че граничните стойности на тези усилия във всички изследвани сечения, не се получават от нито един от двата ‘крайни” варианта на коравина. Тъй като на проектно ниво няма как да е известно действителното взаймодействие, приеманато на горна и долна граница може да послужи за обхващане на двата гранични случая. Въпреки че получените разлики в стойностите на огъващите моменти са значителни, те трябва да се отчитат, основно поради вероятностния характер на почвените характеристики. Докато за постоянните товари е обосновано да се използват данните от инженерно-геоложките проучвания, то за подвижните и особено за сеизмичните, те трябва да се приемат като ориентировъчна долна граница. В подкрепа на това твърдение е и фактът, че с течение на времето, вследствие на доуплътняване на земната основа, коравината на връзката ╒ с фундирането постепенно нараства. Въпреки това, в началото на експлоатационния период, по-ниските стойности на коравината биха довели до завишаване на част от оразмерителните усилия.
	5. Заключение

	От проведените сравнителни изчисления на шест реални мостови съоръжения и от сравняването на от резултатите за три от тях с тези, получени при изпитването им с пробно натоварване, могат да се направят следните основни изводи:
	 неотчитането на устоите при цялостното моделиране на мостовете може да доведе до получаване на по-ниски стойности на усилията от сеизмични въздействия в елементите от долното строене;
	 няма подробни указания за отчитане на взаимодействието между устои и насипи; 
	 при някои видове устои, например обсипни устои, неподвижно свързани с връхната конструкция, отчитането на взаимодействието на елементите на устоя с прилежащите насипи дава голям принос в динамичното реагиране на конструкцията и в големината на разрезните усилия при сеизмични въздействия;
	 отчитането на неконструктивни елементи при изчислителното моделиране в някои случаи може да има сравнително голямо влияние върху резултатите;
	 стойностите, които са предписани в нормативните документи за отчитане на взаимодействието между фундаментите и земната основа, са сравнително ниски. При изследване за сеизмични въздействия и за подвижни товари те би трябвало да се увеличават;
	 при моделирането на цялата конструкция на мостовете, влючително на връхната конструкция, долното строене, лагерите, фундирането и взаимодействието им със земната основа се отчитат някои ефекти, които при поотделното им моделиране не могат да бъдат предвидени;
	6. Научни и научно-приложни приноси

	 Резултатите от проучването и анализа на нормативни документи и научни изследвания са приложени при моделирането на взаимодействието между устои и насипи при мостове с различни видове устои;
	 Предлага се промяна на NA.2.25 Точка 6.7.3(7) от [5], както следва : ограниченията за максимална стойност на хоризонталното преместване при надлези с устои, неподвижно свързани с връхната конструкция при сеизмични въздействия да зависят и от класа на пътя, който преминава по моста;
	 С примери, включително и с резултатите от изпитване с пробно натоварване, е доказано влиянието на моделирането на неконструктивни елементи върху поведението на някои мостовете при натоварване с подвижни товари;
	 На базата и на проведени изпитвания с пробно натоварване, е доказано, че трябва да се ползват горна и долна граница на характеристиките на земната основа и са предложени коефициенти, с които могат да се увеличават, предписаните в нормативните документи стойности, при изследване на мостовете за подвижни товари.
	7. Насоки за бъдещи изследвания

	 допускане на неаластично поведение при сеизмични въздействия при мостове с устои, кораво свързани с върхната конструкция.
	 изследване на ефектите от моделиране на лагери върху напрегнатото и деформирано състояние на различни мостове
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