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Глава 12. ПРОТИВОЗЕМЕТРЪСНО ОСИГУРЯВАНЕ НА  

       СТОМАНОБЕТОННИ МОСТОВЕ 
  

12.1. РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ОБИКНОВЕНИТЕ СГРАДИ И МОСТОВЕТЕ 
        ПО ПРОТИВОЗЕМЕТРЪСНОТО ИМ ОСИГУРЯВАНЕ 
   
 За да се подчертае спецификата на реагирането на мостовете при земетръс в табл. 12.1 те 
са сравнени със сградите. Към понятието обикновени сгради са причислени преобладаващият 
брой сгради, служещи за жилища и офиси. 
 
Таблица 12.1. Реагирането при земетръс на обикновени сгради и мостове 

Обикновени сгради Мостове 
Наличието на голям брой преградни стени е 
благоприятно за разполагането на вертикални 
носещи елементи, поемащи усилията от 
сеизмично въздействие. 

Вертикални носещи елементи са стълбовете и 
устоите. Техният брой е относително малък, а 
местата им често са в зависимост от 
премостваното препятствие. 

Хоризонталните елементи обикновено са 
стоманобетонни и дължините на отворите им 
рядко надвишават  5-6 m. 

Отворите на мостовете имат дължина десетки, 
а понякога и стотици метри. За отвори над 15-
20 m се прилагат най-често предварително 
напрегнати конструкции. 

Конструкциите поемащи хоризонталното 
натовраване са най-често стоманобетонни 
стени и по-рядко рамки с корави възли. 
Поведението на конструкциите в двете 
взаимноперпендикулярни направления по 
принцип не се различава. 

Наличието на лагери и стави дава съществено 
отражение върху динамичното реагиране. 
Коренно различни са изчислителните модели 
за земетръс действащ надлъжно и съответно 
напречно на оста на моста.  

Формата на сградите в план в повечето случаи 
е правоъгълна или състояща се от правоъгълни 
части. 

Не са редки случаите на мостове с косота, в 
хоризонтална крива или с други сложни в план 
форми. 

Фундаментите обикновено са на еднаква кота 
и на един вид строителна почва. Често 
сградите са с обща фундаментна плоча или 
скара. 

Фундаментите често са на различни коти, а 
понякога и на различни видове земни 
пластове. Сеизмичната сила се влияе и от 
масата на водата около стълбовете. 

Размерите на сградите в план обикновено са 
по-малки от дължините на сеизмичните вълни. 

Дължините на мостовете, а понякога и 
дължините на отворите им са съизмерими с 
дължините на сеизмичните вълни. 

Масите на конструкциите обикновено се 
приемат на нивата на междуетажните 
конструкции. 

Преобладаващата част от масата е на едно 
ниво (на връхната конструкция). 

  
 
12.2. РАЗДЕЛЯНЕ НА МОСТОВИТЕ КОНСТРУКЦИИ НА 
         ТРЕПТЯЩИ ЕДИНИЦИ 
 
 Лагерите и ставите позволяват или ограничават преместванията (линейни и/или ъглови 
завъртания) по определени направления. Отделни части на моста, разделени с дилатационни 
фуги, формират трептящи единици, които при динамичното изследване опростено могат да се 
разглеждат като самостоятелно реагиращи (фиг. 12.1) , вж. също [83]. Обаче не всяка 
дилатационна фуга е граница между две трептящи единици (фиг.12.1 б). 
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Фиг. 12.1. Формиране на трептящи единици – статически определима система 

 

 
Фиг. 12.2. Формиране на трептящи единици – статически неопределима  система 

 
При промяна на разположението на различните видове лагери в дадена конструкция се 

променя и формирането на трептящите единици (фиг. 12.1 а, б). Това се отразява на 
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динамичното реагиране на всяка опора на моста, представено чрез припадащите й се маси, 
периодите на собствените трептения и големините на сеизмичните сили. 
 В много случаи между отделните трептящи единици могат да се предават вертикални 
сили. Напр. за конструкцията от фиг. 12.1 а, стълб № 2 (принадлежащ към трептяща единица ІІ) 
поема реакциите и от втория отвор, който обаче принадлежи към трептяща единица ІІІ. 

На фиг. 12.3 е дадена същата връхна конструкция като тази от фиг. 12.1, но с 
еластомерни лагери, чиято подвижност се ограничава от еластичните им свойства. Поради това, 
цялата мостова конструкция формира единствена трептяща единица. Всеки еластомерен лагер 
може да бъде приведен към прът подложен на огъване, чиято коравина се определя по формула 
(11.3).  
 Трептящите единици за сеизмично изследване в надлъжно направление могат да се 
различават от тези за напречно направление, вж. фиг. 12.4. Това се дължи на факта, че често 
лагерите имат различни ограничения на преместванията по двете направления. 
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Фиг. 12.3. Формиране на трептящи единици –  мост с еластомерни лагери: 
а) действителна система; б) изчислителен модел 
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Фиг. 12.4. Формиране на трептящи единициза земетръд, зействаш: а) надлъжно; 
  б) напречно  
 
12.3. ЕЛАСТИЧНИ СИСТЕМИ С ЕДНА СТЕПЕН НА СВОБОДА (ЕДНОТОННИ  

ОСЦИЛАТОРИ) 
  
Някои мостови опори, като напр. стълбове № 2 и № 3 от фиг. 12.1 а, б могат да се 

разглеждат като динамични системи с една степен на свобода (фиг.12.5). Масата, от която се 
определя периода на свободните трептения отговаря на тази на връхните конструкции, които се 
подпират на изследвания стълб чрез неподвижни лагери. Условно може да се приеме, че 
половината от масата на стълба е също приложена в горния му край. В случаите, при които 
масата на съответния стълб е съществена, системата трябва да се разглежда с много степени на 
свобода. Напр. според [69, 82] това е необходимо, ако масата на стълба надвишава 20% от тази 
на съответната част от връхната конструкция.  

 Според Нормите [30] сеизмичната сила Eik се определя по формулата: 
 

(12.1) Eik =cRKcβikηikQk  , 
 
където 
c – коефициент на значимост, имащ стойност 1,5 за мостове, които са от голямо значение за  
     транспортната система на страната или 1,0 за останалите; 
R – коефициент на реагиране, имащ стойност 0,25 за всички типове мостове; 
Kc – отношение на сеизмичното ускорение към земното и зависещо от сеизмичния 
        район (VІІ, VІІІ и ІХ степен); 
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iβ  – динамичен коефициент, зависещ от периода Т вж. фиг. 12.6;  
ηik – коефициент на разпределение на изчислителното сеизмично натоварване съответстващо  
        на i-тата форма на свободните трептения на конструкцията в точка к; за системи с една  
        степен на свобода ηik =1; 
Qk – частта от теглото на съоръжението приложена в точка к. 
 

H = 1 Q = M.g
M δ 11

δ = δ 11.Q

 
Фиг. 12.5. Система с една степен на свобода (еднотонен осцилатор) 
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Фиг. 12.6. Зависимост между периода Т и коефициента iβ  

 
 Периодът на свободните трептения T за конзолата от фиг. 12.5 се определя по следните 
формули от строителната динамика: 
 
(12.2) δδππ 01,2/2/2 === gKMT    ; 
(12.3)   ; gQM k /=
(12.4) 11/1 δ=K   , 
 
където 

M е масата в горния край на разглеждания конзолен стълб; 
K = 3ЕJ/L3 - еластичната коравина на стълба; 
Qk – теглото съответно на масата М; 
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g - земното ускорение; 
δ - хоризонтално преместване на върха на конзолата от теглото Qk , приложено в  
      хоризонтална посока;  
δ11 -хоризонтално преместване на върха на конзолата от единична хоризонтална сила. 
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Фиг. 12.7. Статически неопределима конструкция, разглеждана като динамична система 

с една степен на свобода 
 

 Някои статически неопределими конструкции също могат да бъдат разглеждани като 
динамични системи с една степен на свобода, напр. при изследването на конструкцията от фиг. 
12.7 за земетръс в надлъжно направление съгласно с ЕС8-2 [9]. Това приемане е оправдано в 
случаите, когато сумата от масите на стълбовете не надвишава 20% от масата на връхната 
конструкция и мостът е нормален и в права. Тогава периодът на свободните трептения Т се 
определя по формулата: 
 
(12.5) KMT /2π=    ; 
 
където М е масата на цялата връхна конструкция плюс половината от масите на стълбовете;  
(12.6) =Σ= iKK Σ=Σ iK ( )3/3 ii LEJ  – сумата от еластичните коравини на всички стълбове. 
 
12.4. ОТЧИТАНЕ НА НЕЛИНЕЙНИТЕ СВОЙСТВА НА МАТЕРИАЛИТЕ 

 
Стоманобетонните елементи работят като физически нелинейни поради: 
- образуване на нормални и коси пукнатини; 
- пластични деформации на бетона; 
- провлачане на армировката. 
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Фиг. 12.8. Хистерезисни примки: а) действителни; б), в) опростени 
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Тези фактори обуславят намаляване (деградация) на коравината на стоманобетонните 
елементи, увеличаване на периодите на свободните трептения, разсейване (дисипация) на 
енергия и оттам намаляване на сеизмичните сили. 

Освен това земетръсното въздействие е знакопроменливо, при което зависимостите 
между силата и преместването се представят чрез така наречените хистерезисни примки (фиг. 
12.8). Понеже разтоварването не следва линията на натоварването, налице е поглъщане 
(дисипация) на енергия. 

Най-простият начин за отчитане на нелинейните свойства на стоманобетона е чрез 
предписани в съответните норми коефициенти, намаляващи сеизмичните сили, получени в 
еластична система. Във формула (12.1) от българските Норми [30] R е коефициент на реагиране 
(като множител на сеизмичната сила) и неговите стойности са по-малки от единица. За всички 
видове елементи на мостовете е дадена единствената стойност R=0,25, докато за сградите има 
различни стойности на R, в зависимост от вида на елемента или конструкцията. В табл. 2 от 
[30], съдържаща стойностите на коефициента на реагиране, могат да се открият недостатъци. 
Напр. за високи съоръжения като кули се дава R=0,35. Някои стълбове на виадукти по размери 
и стройност са като кулите и за тях е нормално да се приеме R=0,35, но от формалното 
тълкуване на Нормите следва R=0,25. 

В други чужди предписания се предписват коефициенти на поведение, които за разлика 
от българските Норми са делители на сеизмичната сила, т.е. коефициентът на поведение по 
смисъл представлява реципрочната стойност на коефициента на реагиране. Обикновено за 
коефициентите на поведение се дават по няколко стойнссти за различни случаи. Така напр. [81], 
от САЩ коефициента на поведение за различни елементи има стойности 2,3 или 5 (което 
отговаря на R =0,5, 0,33 и 0,2). Най-малката стойност 2 се отнася за масивни стълбове-стени, а 
най-голямата - за статически неопределими системи с гъвкави стълбове.  

Според някои съвременни чуждестранни норми или препоръки [69, 82, 83] мостовете се 
изследват за сеизмично въздействие като физически нелинейни. Допускат се повреди или дори 
местни разрушения в някои зони, като се отчита също: 

- значимостта на моста за транспортната система; 
- възможността за извършване на ремонтни работи след земетресение (в някои случаи 

дори и без прекъсване на движението по моста); 
- степента на недеждност и свързаните с нея разходи за строителство и за 

евентуалните ремонти. 
В българските Норми [30] няма коментар за причината за намаляването на сеизмичната 

сила чрез коефициент на реагиране. За разлика от тях, в ЕС8-2 [69] е специално указано, че 
редукцията на сеизмичното въздействие е обусловена от образуването на пластични стави. 
Основни изисквания са, че пластичните стави могат да се образуват само статически 
неопределими системи. 

Ставите трябва да бъдат в места, които са удобни за ревизия и евентуален ремонт след 
земетръс. Не се допускат пластични стави в устоите, понеже те са много корави и 
разрушаването в тях е крехко. Връхните конструкции също трябва да работят без пластични 
стави понеже техния ремонт е затруднен поради ограничения достъп в мостовите отвори, а при 
предварително напрегнати конструкции е и усложнен. Поради изтъкнатите причини, пластични 
стави според [69] може да се допускат само в стълбовете. 
 Образуването на пластични стави се основава на билинейна зависимост между 
хоризонталната сила и преместването (фиг. 12.9), или между момента и кривината, фиг. 12.10.. 
Максималната кривина отговаря на достигането на граничните деформации в опънната 
армировка или бетона. За тези ограничения виж [17, 68]. 
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Фиг. 12.9. Зависимост между хоризонталната сила и преместването 

 
 

 
Фиг. 12.10. Зависимост между момента и кривината 

 
На фиг. 12.11 е даден пример за образуване на пластични стави. Връхната конструкция 

заедно със стълбове № 2, 3, 4, 5 образуват една трептяща единица, в която пластични стави ще 
се образуват в най-тежко натоварените сечения на един или повече стълбове. Местата на 
пластичните стави могат да бъдат избрани от проектанта посредством така нареченото 
капацитивно проектиране. За целта определени сечения се оразмеряват с по-ниски 
коефициенти на сигурност за материалите. 

За конструкцията от фиг. 12.11 първо ще се образуват пластични стави в най-коравите 
стълбове. Ако всички стълбове са с еднакво напречно сечение и количество армировка, то 
първо ще се пластифицират ниските стълбове. За коравината е от съществено значение и вида 
на връзката с връхната конструкция. Напр. стълб № 3 е кораво свързан в горния и долния си 
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край и поради това е два пъти по-корав от стълб със същата височина, но с неподвижен лагер 
върху него. 
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Фиг. 12.11. Пример за образуване на пластични стави в статически неопределима 
система. 

 

а) б)

в) г)

д)

 
Фиг. 12.12. Напречно армиране за получаване на ограничен бетон: 

а) спирално армиране; б), в), г) напречно армиране със 
стремена; д) вертикален разрез през колона. 

 
Необходимо е, зоната на пластичната става да бъде с ограничен бетон (confined 

concrete), т.е. напречната му армировка да бъде специално оразмерена и конструирана с цел да 
се намали поасоновия ефект (напречното разширяване при натиск). Ограничаващата напречна 
армировка при колони с кръгло сечение обикновено е спирала, а при правоъгълно -  стремена, с 
2 или повече среза, а понякога към тях са добавени допълнителни връзки (есове) - фиг. 12.12. 
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Трябва да се спазват определени правила за минималното количество стремена и разстоянието 
между отделните им клонове [69, 81]. 

Ограничаващата армировка служи да намали значително напречните деформации на 
ядрото, оградено от стремена, и тогава то може да поема по-големи нормални сили, вж. фиг. 
12.13..Максималната деформация на ограничения бетон εcu зависи от скъсването на напречната 
армировка. Напречната армировка в пластичните стави трябва да осигури достатъчна носеща 
способност за поемане на нормалните сили (комбинирани със съответните стойности на 
огъващите моменти) и да предпази надлъжната армировка от изкълчване. 

 

бетон без
ограничаваща
армировка

поемано от
бетонното
покритие

ограничен
бетон първо

скъсване на
стреме

f c

f'cc

f' c

Ec Esec

ε co 2ε co ε sp ε cc ε cu
ε t

 
Фиг. 12.13. Зависимости напрежения-деформации за ограничен и обикновено армиран 

бетон. 
 

 
12.5. ЕЛАСТИЧНИ СИСТЕМИ С МНОГО СТЕПЕНИ НА СВОБОДА 
 

Голям брой мостови конструкции трябва да се изследват като системи с много степени 
на свобода. За изчисление, основано на българските Норми [30], трябва да се ползват 
динамичните коефициенти βik , отговарящи на периодите Т за съответната форма. 
Максималните стойности на усилията и преместванията не се явяват едновременно. Затова има 
начини за комбинирането им основани на вероятностен принцип. В [30] се дава следната 
формула: 

 
(12.7) iSS =max , 

 
където Si е усилието (или преместването) получено от i -тата форма. 
 Smax  - оразмерителното усилие. 
 
 Формула (12.7) има следния недостатък: При нецентричен натиск (който е основен за 
вертикалните елементи) не винаги меродавното състояние съответства на максимален огъващ 
момент и максимална натискова сила. 

Обикновено конструкциите имат пространствени форми на трептене, дължащи се както 
на характера на сеизмичното въздействие, така и на свойствата на конструкциите. За 
опростяване може да се приеме, че сеизмичното въздействие е приложено поотделно надлъжно 

 165



Иванчев, Стоманобетонни мостове ( лекции), 2005 �. 
 
и напречно на оста на моста. Вертикално сеизмично въздействие според българските Норми 
[30] се отчита за мостове с отвори над 18 m, и се приема, че е равно на 50% от хоризонталното. 
Комбинирането на усилията от сеизмично въздействие приложено по трите направления x, y, z 
може да се извърши по формулата: 
 
(12.8) 222

max zyx SSSS ++=  , 
 
където Smax е максималното усилие (преместване), а Sx, Sy, Sz са съответните усилия 
(премествания) при сеизмично въздействие съответно по оста x, y, z. 
 Установено е, че от съществено значение са не само големината и посоката на 
сеизмичните ускорения, но и промяната им по време, вкл. и затихването на трептенията на 
почвата. Тези фактори могат да бъдат отчетени чрез използването на акселерограми, 
представящи изменението на ускоренията по време на земетресението. За целта са необходими 
записите от поне 3 реални земетресения, или изкуствено генерирани акселерограми. 

 
12.6. ВЛИЯНИЕ НА ДЕФОРМАЦИИТЕ НА ЛАГЕРИТЕ И  ФУНДАМЕНТИТЕ 

 
Еластомерните лагери увеличават хоризонталните премествания на връхните 

конструкции. Фундаментите, които не са върху скала, слягват, а при нецентрично натовраване 
се и завъртат. Ако се приеме, че тези премествания са еластични, то за динамичното решение на 
системата могат да се въведат в основите пружинни константи, които да се определят по 
методите на земната механика.  

По-малката коравина на стълбовете получена при отчитане на деформативността на 
земната основа и на лагерите ще способства за увеличаване на периодите на свободните 
трпептения и намаляване на сеизмичните сили. При това се увеличават преместванията, които 
трябва да бъдат съобразени с оглед затварянето на дилатационните фуги, изчерпването на хода 
на лагерите, предотвратяването на изпадане на връхни конструкции от опорите и др. 

 
12.7. АСИНХРОННО ТРЕПТЕНЕ  НА ОПОРИТЕ 
 

В някои случаи дължината на сеизмичната вълна може да бъде съизмерима с тази на 
моста или на отделните му отвори. В такъв случай има опасност съседни стълбове да трептят в 
различни посоки (асинхронно), както в напречно, така и в надлъжно направление (фиг. 12.14). 
Асинхронното трептене често е по-неблагоприятно от синхронното. То се проявява при мостове 
с голяма обща дължина или с големи единични отвори, както и при същестевно различаващи се 
геоложки условия под съседни фундаменти, напр. скала и поддаваема почва. 

В българските Норми [30] не се третира този ефект и затова може да се препоръча напр. 
ЕС8-2 [69], където се указва кои мостове трябва да се изследват за асинхронно трептене. 

Конструкците се изследват за асинхронно трептене чрез подходяща компютърна 
програма, напр. ANSYS, както и спомената в [48, 49]. 
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a)

б)

 
Фиг. 12.14. Асинхронно трептене на стълбове: а) в надлъжно направление; 

б) в напречно направление 
 
12.8. УСУКВАЩ (ТОРЗИОНЕН) ЕФЕКТ 
 
 Усукващият ефект се изразява в хоризонтално завъртане на връхната конструкция (фиг. 
12.15). Обикновено той трябва да бъде отчетен при мостове, чиито широчина е от същия 
порядък както дължината им, а също и при неправилни в план мостове, напр. с голяма косота 
ЕС8-2 [69]. 
 

L

B
 >

 L
/2

a) б)

α < 70°

 
Фиг. 12.15. Случаи, при които се проявява усукващия ефект: а) широк мост; 

б) кос мост 
 

При усукването опорите са подложени на кос нецентричен натиск и усукване. В 
многоотворните мостове усукването предизвиква отваряне на дилатационните фуги в някои 
участъци и затварянето им в други, както и натиск във връхните конструкции по диагонално 
направление (фиг. 12.16). 
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a)

a)

б)

б)

в)

в)

в)

 
Фиг. 12.16. Усукващ ефект при многоотворен кос мост: а) инерционна сила; б) натиснат 

диагонал; в) опън, който намалява от деформацията на преходната 
конструкця на фугата 

 
12.9. ОСИГУРЯВАНЕ НА ГРЕДОВИТЕ ВРЪХНИ КОНСТРУКЦИИ СРЕЩУ 
         ИЗПАДАНЕ ОТ ОПОРИТЕ ИМ 
 
 За да се предотврати изпадането на връхните конструкции от опорите им трябва да се 
осигурят достатъчни размери на подлагерните площадки. Според българските Норми [30] 
разстоянието L (cm) (фиг. 12.17) трябва да бъде не малко от определеното по формулата: 
 
(12.9) L = a + 0,17Lo +0,7 H ,  
 
където 
a=15 cm, за отвори до 30 m или 25 cm за отвори над 30 m; 
Lo – статическият отвор (m); 
H – средна височина на опорите (m). 
 

 
Фиг. 12.17. Минимално разстояние L за осигуряване срещу изпадане от устой 

 
Изпадането от опорите може да бъде предотвратено и чрез конструктивни мерки, напр. 

чрез показания на фиг. 12.16 специално оформен зъб на стълб. Зъбът освен това действа и като 
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буфер. В експлоатационно състояние той ще бъде в пасивно състояние. При земетръсно 
въздействие зъбът ще бъде подложен на удар. Срязването в работната фуга дава в резултат 
гасене на енергия. 

ш
ип

срязвяща
се фуга

лагер

връхна
конструкция

 
Фиг. 12.18. Зъб на стълб 

 
 
12.10. СЕИЗМОИЗОЛАЦИЯ НА МОСТОВЕ И СПЕЦИАЛНИ УСТРОЙСТВА 
  

Сеизмичните сили зависят не само геотектонските явления, но и от характеристиките на 
конструкциите. Един от начините за намаляване на сеизмичните сили е чрез допускането на 
пластични стави. Друга възможност е чрез виброизозолация. Благоприятно обстоятелство при 
мостовете е, че преобладаващата маса е на едно ниво – на връхната конструкция. Една група 
сеизмоизолиращи устойства  спомагат за намаляване на инерционната сила, а друга - директно 
поглъщат енергията. Благоприятно място за разполагането на сеизмоизолиращи устройства е 
именно връзката между връхната конструкция и опорите. 

Обикновените еластомерни лагери могат да изпълняват ролята на сеизмоизолатори В т. 
12.6 бе споменато, че деформативността на лагерите води към увеличаване на периодите на 
собствени трептения и оттам към намаляване на сеизмичните въздействия. Или чрез избор на 
подходящи размери на лагерите може да се получи минимизиране на земетръсната сила Но се 
увеличават хоризонталните премествания, което може да се окаже неблагоприятно. Тогава 
може да се предвидят специални буфери. Устройство от този тип е зъбът на стълб от фиг. 12.18. 
Друг подобен детайл е показаното на фиг. 12.19 специално оформяне на гардбаластовата стена. 
Широчината на дилатационната фуга трябва да е достатъчна да позволява преместванията в 
експлоатационно състояние (от температурни промени, съсъхване, пълзене, вятър, 
хоризонтални сили от превозните средства). При земетръс, поради по-големите премествания, 
конзолата в края на връхната конструкция удря гардбаластовата стена, откъсвайки специално 
оформения й горен край. Енергията погълната при разрушаването на тази част дава в резултат 
намаляване на сеизмичното въздействие. Ремонтът след земетръс може да се извърши без 
особени затруднения. 

Друга възможност е ползването на специални лагери. На фиг. 12.20. е показан лагер, 
който за разлика от обикновения еластомерен има допълнително в центъра си оловен шип, а на 
горната и долната му повърхности – стоманени плочи. За такъв лагер диаграмата сила – 
преместване има вида на диаграмата от фиг. 12.8 б. В експлоатационно състояние оловото 
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работи в еластичен стадий, т.е. по стръмната наклонена линия. При земетръсно въздействие се 
получава показаната хистерезисна примка, при което се гаси (дисипира) сеизмичната енергия. 

 

E

фуга, предвидена
да се среже при земетръс

 
Фиг. 12.19. Специално оформяне на устой 

 
 

P

P

V

V

отвор за шпилка

вътрешна
външни

оловен шип

каучукови пластове

стоманени
плочи стоманена

плоча

 
Фиг. 12.20 Еластомерен лагер с оловен шип 

 
 Напоследък се прилагат и лагери, които действат като подвижни за бавно развиващите 
се принудени деформации от съсъхване, пълзене и температурни промени. При динамично 
натоварване, тези устойства действат като неподвижни лагери. Използването на такъв начин на 
връзка между връхната конструкция и опорите е подходящ за дълги многоотворни мостове. Ако 
на съоръжение от този вид се предвиди един неподвижен лагер, а останалите с подвижност 
само за принудените деформации, то ще се получи следната картина: В експлоатационно 
състояние стълбовете със специални лагери ще се натоварват с надлъжни хоризонтални сили 
само от триене. При земетръсно въздействие всички стълбове ще се включат за поемане на 
надлъжното земетръсно въздействие. 
 Трудно е тук да бъдат описани подробно специалните лагери и другите 
сеизмоизолиращи устройства. По тези въпроси понастоящем се работи много в редица страни 
Използват се различни конструкции по вид, материали и начин на действие. При това освен 
механични части, някои от тях имат и хидравлични системи. Специалните лагери и устройства 
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се оказват особено подходящи за повишаване на сеизмичната осигуреност на съществуващи 
мостове. Вграждането на такива части е несравнимо по-просто, отколкото усилването на 
стоманобетонните елементи на долното строене на мостовете. 
 Сеизмоизолираните конструкции биват два вида: 
 а) напълно изолирани, при които долното строене на моста работи изцяло в еластичен 
стадий; 
 б) частично изолирани, т.е. с допускане на пластични стави в стълбовете. 
 Напълно изолираните конструкции имат предимството, че напълно изключват повредите 
при изчислителното земетръсно въздействие. При частичната сеизмоизолация разходите за 
специалните устройства са по-малки. 
 
12.11. ИЗБОР НА СИСТЕМИТЕ НА МОСТОВЕТЕ В СЕИЗМИЧНИ РАЙОНИ 

 
Местата на мостовете се обуславят от пътното или градоустройственото решение. Но 

трябва да се имат предвид и геоложките условия. Затова съоръжения в тектонски разломи 
трябва да се избягват. 
  Противоземтръсното осигуряване на мостовете може да се окаже трудно и скъпо, ако е 
избрана нецелесъобразна система. За предпочитане са статически неопределимите греди и 
рамки, при които може да се разчита на преразпределение на усилията. На второ място са 
простите греди; те нямат допълнителен ресурс при отказ на една от опорите им. Конзолните и 
герберовите греди са твърде неподходящи. Наличието на конзоли е свързано с форми на 
вертикално трептене, обуславящи значителни вертикални натоварвания на връхните 
конструкции. Сводовите и дъговите мостове са приложими при наличието на скална основа и 
възможно ниско разполагане на петите на сводовете (дъгите). 
 Рамковите стълбове на мостове в район с ІХ степен на сеизмичнност трябва да имат 
общи фундаменти, ако почвата е нескална. 
 От съществено значение е целесъобразното приемане на размерите на стоманобетонните 
опори, обуславящи техните коравини. Трябва да се отчита и поддаваемостта дължаща се на 
лагерите. Затова приемането на вида и разположение на лагерите, буферите и другите 
устройства трябва да се решава съвместно с избора на конструктивната система. Необходимо е 
да се отчита и влиянието на земната основа. Конструкциите фундирани на деформиращи се 
почви получават сравнително по-големи сеизмични сили, отколкотото тези, чиито основи са на 
твърди почви. От друга страна поддаваемостта на фундирането способства за намаляването на 
общата коравина на системата фундаменти – стълбове – лагери – връхна конструкция. 
 По-деформируемите конструкции се характеризират с по-големи периоди на свободни 
трептения и съответно по-малки стойности на коефициента β, обуславящи редуцирането 
сеизмичните сили. Но това е съпроводено с увеличаването на хоризонталните премествания, 
при което може да се достигне до: 

- затваряне на дилатационни фуги и изменение на изчислителния модел; 
- изчерпване на хода на лагерите или изпадане на връхни конструкции; 
- трудно отстраними повреди в крайните зони на връхните конструкции и в горните 

краища на опорите. 
 

В заключение целесъобразният избор на системата на моста може да даде по-
сигурно и по-икономично решение, отколкото при неудачно избрана система, но за която 
са положени големи грижи за точното й изследване и съответното конструиране на 
детайлите й. 
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