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Глава 13. ДЪЛГОТРАЙНОСТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА  
        СТОМАНОБЕТОННИТЕ МОСТОВЕ В БЪЛГАРИЯ 
 
13.1. Общи положения 
 

Всички продукти на производствената дейност изменят своите първоначални 
качества по време на тяхното използване. Мостовете при експлоатацията им също 
се износват или получават повреди, дължащи се на: 

1) Корозия на материалите свързана с условията на средата. 
2) Особени аварийни въздействия, напр. от удари на превозни средства. 
3) Природни явления: наводнения, силни ветрове, земетръс и т. н. 
4) Геоложки явления: свлачища, срутища, тектонски движения 
5) Износване на някои материали от комбинираното действие от 

движението на возилата и условията на средата - предимно пътни и 
тротоарни настилки, хидроизолации. 

6) Движение на превозни средства по-тежки от предвидените. 
7) Военни действия или терористични актове. 
Условията от т 1), 2), 3) и 4) обикновено са отчетени при проектирането и 

изпълнението. Но неблагоприятни последствия има в случаите на: 
- недостатъци и грешки при извършването на хидроложките и 

инженерно-геоложките проучвания. 
- неспазване на нормите за проектиране или грешки и пропуски в 

проектите; 
- допуснати отклонения от проектите при изпълнението, или ако 

материалите не отговарят на изискванията; 
- недостатъчен или неефективен контрол при проектирането и 

изпълнението; 
- несъвършенства в нормативните документи за проектиране, 

изпълнение и контрол. 
Наличността на повече една причини обикновено води до по-бързото 

износване на мостовете, а в някои случаи и до тежки повреди и разрушения. 
 Поддържането на мостовете у нас и особено на стоманобетонните не 
отговаря на съвременната практика. Напоследък има някои положителни 
тенденции, но все още има доста да се работи в това направление. Поради това в 
настоящия доклад е отразен не само националния опит, а в голяма степен 
утвърдените традиции на други страни. 
 
13.2. Причини за дефекти и повреди в бетонни и стоманобетонни конструкции 
 
13.2.1. Общи положения 

 
Дървото е строителният материал с най-малка дълготрайност следвано от 

стоманата, стоманобетона, неармирания бетон и каменната зидария. 
На основата на тази градация, в книгите от средата на 20 век се твърди, че 

стоманобетонните конструкции изискват незначителни или малки грижи за 
поддържането им. Отбелязва се още, че с течение на времето нараства якостта на 
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бетона. Тези твърдения не бива да се абсолютизират. Наистина стоманените 
конструкции са по-уязвими към корозия, но редовното им боядисване може да 
гарантира една задоволителна дълготрайност. За пример може да се посочат 
стоманените мостове по ж.п. линиите у нас, които са със средна възраст около век. 

Еуфорията присъща на първата половина на 20-ти век за “вечността” на 
стоманобетона е вече отминала. Съвременното схващане за дълготрайността на 
този материал е свързано с добро познаване на свойствата му при различни условия 
на средата. Следва да бъде отбелязано също, че възстановяването и усилването на 
стоманобетонни елементи е по-трудно осъществимо отколкото при стоманените. 
Едно от направленията на съвременната наука и практика е защитата, 
възстановяването и усилването на стоманобетонни елементи. Конструкциите на 
мостовете обикновено са изложени на по-сурови условия, отколкото тези на 
сградите. Във връзка с това изучаването на причините за корозията и средствата за 
усилване и възстановяване на конструкциите, в много случаи са свързани с 
поддържането на мостовете. 
 
13.2.2. Корозия на бетона и армировката 
 
 При химическото взаимодействие на цимента с водата се получава вещество 
с алкална реакция. Армировката намираща се в такава среда е сигурно защитена от 
корозия, а при леко ръждясалите пръти е налице редукция (очистване от ръждата). 
Под действието на въглеродния диоксид (въгледвуокис) бетонът карбонизира и 
бетонното покритие престава да служи като химическа защита. При това се създава 
условия за корозия на армировката. 
 Наличието на вода (напр. вследствие на течове от повредена хидроизолация) 
води до ускоряване на корозията. При образуването на ръждата се увеличава 
нейния обем и като резултат се получава отлепване на бетонното покритие. 

Хлоридите от противообледенителните средства, широко ползвани за 
зимното поддържане на пътищата, са агресивни към бетона и в по-голяма степен 
към армировката. Морската вода и хлоридите във въздуха по крайбрежието също 
създават условия за корозия. 
 Неблагоприятното действие на тези фактори дава забележими отпечатъци 
върху много от експлоатираните у нас мостове. Корозирали бетонни и 
стоманобетонни елементи често има при дилатационните фуги и най-вече поради 
несполучливи детайли на преходните им конструкции или поради 
несвоевременното им подновяване. Дефектите на хидроизолациите и особено при 
отводнителите и бордюрите също създават условия за дефектиране на 
конструкциите. 

У нас в продължение на дълги години се ползваха отводнители, чиито тръби 
едвам се подаваха от пътните плочи. Течащата през тях вода при наличие на вятър 
облива страничните повърхности на връхните конструкции. Особено 
неблагоприятно е действието й през зимния сезон, когато в нея са разтворени 
хлориди от противообледенителните средства. 
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13.2.3. Пукнатини и деформации на стоманобетонни мостови конструкции 
 

Пукнатините са присъщи на стоманобетонните елементи. Независимо от 
наличието на армировка, поради ниската опънна якост на бетона и съвместимостта 
между деформациите на стоманата и бетона се появяват пукнатини. Недопускането 
на пукнатини е възможно само при предварително напрегнати или при натиснати 
елементи. Установено е, че ограничаването на широчината на разтварянето на 
пукнатините (обикновено до 0,2 мм) гарантира достатъчна дълготрайност на 
стоманобетонните конструкции. Освен пукнатините, резултат на напрегнатото 
състояние (или наречени още силови пукнатини), напукването може да бъде 
предизвикано от физико-химичните процеси при втвърдяването на бетона като 
екзотермията и съсъхването. Този вид пукнатини могат да не бъдат допуснати, ако 
се предприемат подходящи технологични мерки, ориентирани към спецификата на 
конструкцията и елементите й. 

Ограничаването на разтварянето на силовите пукнатини се гарантира чрез 
подходящи изчислителни процедури и конструктивни мерки. От значение е и 
качеството на изпълнението, вкл. изискванията към материалите. 

Пукнатините намаляват коравината на стоманобетонните елементи и това 
води до увеличаване на деформациите. И ако наличието на широко разтворени 
пукнатини влияе неблагоприятно на дълготрайността, то по мостове със силно 
провиснали връхни конструкции не може да се достигне проектната скорост по 
пътя. 

Отбелязването на тези обстоятелства не бива да се счита само като 
припомняне на азбучни истини. Фактът, че у нас има напукани мостови елементи е 
доказателство сериозността на проблема. Дори на няколко моста се наложи 
подмяната на връхните конструкции. 
 

 
13.2.4. Повреди от удари на превозни средства 
 
 При преминаването под надлезите на автомобили или ж.п. състави с по-
голяма височина от габарита на съоръжението се получават удари върху връхните 
конструкции и повреди най-вече в краищата им, фиг. 13.1 а). Подобни са случаите 
при движението на автокранове, чиято стрела се люлее, или при недостатъчно 
укрепени товари. 
 В последната редакция на Нормите за проектиране на пътища са предписани 
габарити под мостовете, съобразени със съвременните изисквания. Но дори и при 
надлези, чиито габаритът отговаря на нормите, могат да се получат повреди от 
удари, причинени от недисциплинирани водачи. 
 Наличието на габаритни рамки, чиято светла височина е по-малка от тази на 
съседната мостова конструкция, може до известна степен да ограничи 
преминаването на извънгабаритни возила, фиг. 13.1 б) Но такива рамки, сигурно 
поемащи ударите от превозни средства със значителни маси и движещи се с големи 
скорости, биха се отличавали с тежко конструктивно решение. При повреда или 
разрушаване на габаритните рамки не трябва да се забавя техния ремонт или 
подмяна. Също така наред със строителните дейности не трябва да се пренебрегват 
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и мерките от страна на органите регулиращи движението, за ограничаване 
движението на извънгабаритни състави 
 

 
а) 
 

 
б) 
 
Фиг. 13.1. а) Стоманобетонна греда, повредена от удар; б) Стоманена рамка 
(2) за предпазване от удар на връхна конструкция 
 
 Даден е и един друг пример. Превозно средство движещо се по дъгов мост е 
ударя масивния парапет, фиг. 13.2. Парапетът обикновено принадлежи към 
неносещите части. Но в случай от удара са се получили повреди по челната стена 
на плътната надсводова конструкция, фиг. 13.3, което изисква съответните грижи 
за усилването на съоръжението. 
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Фиг. 13.2. Повреден от удар масивен парапет на дъгов мост при Бойчиновци 
 

   
 
Фиг. 13.3. Пукнатини по челната стена на дъгов мост при Бойчиновци 

       – последствие от удара върху парапета му 
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Стълбовете и устоите могат също да бъдат подложени на удари от превозни 
средства. В съответствие с нормативните ни документи и за разлика от връхните 
конструкции, опорите на мостовете трябва да бъдат проверявани за сили от удари 
на превозни средства. Наред с това наличието на пътни направляващи устройства е 
благоприятно с оглед намаляването на величините на тези въздействия 
 
13.2.5. Повреди по лагери 

 
На много стоманобетонни мостове, строени в миналото, са монтирани 

стоманени лагери. Значителна част от лагерите са ръждясали и увеличеното триене 
между техните елементи прогресивно влошава функционирането им. Тук се 
намесва и един друг фактор – за разлика от стоманените мостове, при които 
защитата от корозия е очевидно необходима, то стоманените лагери на 
стоманобетонните мостове се оказват “скрити” от погледа на органите на 
поддържането. 

 

 
Фиг.13.4. Силно деформиран оловен лагер 

 
Прилагането на олово за стави в масивните мостове започва при сводовите 

конструкции преди около век. В последствие тяхното приложение се 
разпространява и при други системи. При строените във втората половина на 20 
век у нас гредови и рамкови мостове често се прилагаха оловни лагери и стави, 
понеже тяхната цена тогава бе значително по-ниска от тази на други типове 
съвременни лагери. От 60-те години започнаха да излизат в чужбина публикации 
[4,5], в които се отбелязва, че нормалните напрежения и особено големия брой 
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завъртания в противоположни посоки водят до сплескване на лагерите и до 
влошаване на тяхната работа. И ако при сводовите мостове несъвършенството на 
ставите не дава съществено отражение на усилията в системата, то при гредовите и 
рамковите конструкции, повредите могат да бъдат сериозни и да наложат усилване 
на съоръженията [6]. 

При ремонта на някои съоръжения, като виадуктите на км. 37+400 и 38+200 
по АМ ”Тракия” и надлеза над ж.п. линия на км 305+614 по пътя Димитровград- 
Хасково бяха подменени гредовите им връхни конструкции. Констатирано бе, че 
оловните лагери са силно сплескани и са получили неправилна форма [2], фиг. 13.4. 

Интересно е да бъде отбелязан и такъв факт – в книгата си [1] издадена през 
1977 г. проф. Бончев е написал: “Оловните плочки се прилагат за не особено 
отговорни обекти, защото световната практика показва, че оловните плочки, 
изложени на открито, след дългогодишно действие и движение в лагерите се 
сплескват и разширяват. Освен това под действието на влага се развиват 
химични реакции, които разлагат оловото и дори го разрушават”. 

Това предупреждение не повлия на продължаващото прилагане и в 
следващите години на оловни стави. Като доказателство ще бъде посочен Надлеза 
над гара Стамболийски, построен през 1980 г. Той се състои от три секции 
разделени с дилатационни фуги, фиг. 13.5. Естакадните части, намиращи се в 
наклон са подпрени на цилиндрични колони-пилоти посредством оловни стави. 
През 2001 год. бе констатирано свличане на естакадите към устоите вследствие на 
влошаване на работата на оловните стави. Бяха взети спешни мерки за временно 
подпиране, а в последствие бе извършен генерален ремонт [3]. Някои елементи от 
него са разгледани по-долу. 
 

 
Фиг. 13.5. Обща схема на Надлез над гара Стамболийски 
 
13.2.6. Корозия на армировка напрегната след бетонирането 
 

За някои мостове с армировка напрегната след бетонирането е 
констатирано, че имат недостатъчно добре инжектирани канали. Например във 
връхните конструкции на надлеза “Хумни дол” в Перник (който е първият 
предварително напрегнат ж.п. мост у нас) имаше недостатъчно инжектирани  
канали. Това наложи ремонт включващ изпълнение на елемент от обикновен 
стоманобетон в кухините на предварително напрегнатата греда [7]. 

Данни за недостатъчно инжектирани канали има за други конструкциите 
като тези на Надлез “Захарна фабрика”, мостове в Русе и Пазарджик. 
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13.2.7 Повреди от речни течения 
 
Подравянето на дъното на реки може да доведе до слягане, наклоняване или 

дори обръщане на стълбове и устои. Избягването на тези повреди може да се 
предотврати чрез коректно извършени хидравлични изчисления и/или чрез 
предвиждането на съоръжения за регулиране на речния отток. Извършването на 
изкопи в речните корита в близост до мостовете може да доведе до изменение на 
режима на реката и съответно до нежелани премествания на мостовите опори.  
 

 
Фиг. 13.6. Мост над р. Янтра при с. Горна Студена – Русенско 

 

 
Фиг. 13.7. Мост в Австрия с наклонен от подравяне стълб 

 
Като пример може да се посочи обръщането на един от стълбовете на ж.п. 

моста при гара Катуница преди около 40 год., предизвикано от изменение на 
руслото на реката вследствие на нерегламентиран добив на добавъчни материали. 
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Затова трябва да не се допуска произволно преоформяне на речните корита в 
близост с мостовете. 

На фиг. 13.6 е показан мост над р. Янтра при с. Долна Студена, Русенско, 
разрушен поради подравяне на фундаменти. 

Подобни аварии са регистрирани и в чужбина. На фиг. 13.7 е показан моста 
над р. Ин при Куфщайн, Австрия. От подравянето на речното дъно стълб В е 
получил наклон от 5%, а котата на подлагерната му площадка се е понижила с над 
1,3 m. При фугата до устой А връхната конструкция се е повдигнала с около 25 cm. 
Тези повреди са наложили незабавно спиране на движението а за отстраняването 
им е изпълнен сложен ремонт [8]. 
 

 
Фиг.13.8. Гредов мост с недостатъчен светъл отвор за пропускане на водите 
 
 Дефекти и аварии на мостовете могат да бъдат в резултат на неточно 
определено водно количество или на грешки при хидравличното оразмеряване. На 
фиг. 13.8 е показан гредов мост със затлачен светъл отвор по време на пълноводие 
и с повреди по мостовото платно. 
 
13.2.8. Изводи във връзка с повредите и дефектите на стоманобетонните 

мостове 
 

Редно е да бъде отбелязано, че в последните години при проектирането все 
повече се държи сметка за дълготрайността на стоманобетонните мостове. 
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Повишиха се изискванията към минималните класове бетон и бетонните покрития 
на армировката, наложиха се изменения при оформянето на хидроизолационния 
пакет (напр. отпадането на изравнителната и предпазната замазка). По сполучливо 
се решават някои детайли. В много случаи е налице повишаване на изискванията 
при изпълнението и контрола. Но за поддържането на мостовете има още какво да 
се желае. Важни са въпросите на организацията, формата на документацията за 
мостовете и редовното й водене. Без да се пренебрегват тези дейности, ще бъде 
отбелязано, че в настоящият доклад са разгледани само техническите аспекти. 

Ще бъде споменато, че обследването и ремонтите по мостовете често се 
съвместяват с рехабилитацията на пътищата, извършвана главно с цел подобряване 
на качествата на настилките. Но не винаги повредите и износването на настилките 
и на мостовите конструкции в даден участък са в еднаква степен. Известно е също, 
че обществеността много се вълнува от неравните настилки, ограничаващи 
комфорта на пътуването, но не подозира неблагоприятните обстоятелства свързани 
с дефектите и износването на мостовете. 
 
13.3.Съвременни способи за възстановяване и усилване и бетонни и 
стоманобетонни елементи на мостове - национален опит и възможност за 
прилагане световните постижения 

 
13.3.1. Класификация на ремонтните работи 
 

Ремонтни работи по стоманобетонни елементи и/или конструкции на 
мостове се налагат в случаите, при които: 

- съществуват опасения за сигурността на моста; 
- експлоатацията е затруднена; 
- налице са условия, влияещи сериозно на дълготрайността. 
Различават се следните видове ремонтни работи: 
- Възстановяване – постигане на качествата, отговарящи на тези при 

предаването на съоръжението в експлоатация. След необходимата технико-
икономическа обосновка може да се предприеме непълно възстановяване, т.е. 
мостът след ремонта да осигурява движението на по-леки транспортни средства, да 
се намали широчината на пътното платно, светлия отвор за пропускане на водите и 
т. н. 

- Временно възстановяване (за ограничен период на експлоатация), напр. 
чрез изграждане на дървена или стоманена връхна конструкция или опора на 
мястото на разрушена (или повредена) стоманобетонна или бетонна. Временното 
възстановяване обикновено е непълно. 

- Реконструкция за увеличаване на: 
- широчината на пътя върху моста; 
- светлото пространство под моста за пропускане на по-голямо водно 

количество; 
- габаритите на надлезите, ако не е гарантирана необходимата 

височина или с цел увеличаване на броя на пътните летни или коловозите. 
- Усилване с оглед пропускането на по-тежки превозни средства. 
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- Усилване за поемане на по-големи хоризонтални сили от: земетръс, удари 
превозни средства, ледоход и т. н. 
 
13.3.2.Характерни видове ремонти 
 
13.3.2.1.Основни положения 
 

В миналото органите на транспортната инфраструктура насочваха дейността 
си в голяма степен към строителство на нови пътища и съоръжения. В последните 
години все по-често се налага извършването на ремонтни работи. Все пак 
националният ни опит, в сравнение с този на други страни, е по скромен. Поради 
това в настоящия доклад са разгледани и такива видове ремонти, които засега не са 
намерили приложение в родната ни практика, но трябва да се имат предвид за 
бъдещата ни дейност. 

 
13.3.2.2.Защитни покрития - пръскан бетон, органични защитни покрития 
 

Пръсканият бетон или циментен разтвор може да осигури допълнително 
бетонно покритие в случаите, когато то е повредено или бетонът е карбонизирал. 
Обикновено преди изпълнението на пръскания бетон, на ремонтираните елементи 
се закрепва армировъчна мрежа с цел да задържи новия пласт. Така бе ремонтиран 
дъговия мост над р. Янтра във Велико Търново преди няколко години, фиг. 9. 
 
 

 
Фиг. 13.9. Ремонт на дъгов мост в гр. Велико Търново 

 
При силно корозирали бетони може да се наложи отстраняването на 

увредените пластове, а в някои случаи и усилване на елементите чрез влагане на 
допълнителна носеща армировка в новия пласт. 
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Понастоящем в чужбина се предлагат различни химически продукти за 
защитни покрития на стоманобетонни елементи. Освен за ремонтни работи 
понякога те се прилагат и за нови мостове, при което се гарантира намаляване на 
вредните ефекти от неблагоприятните условия на средата. Така например в центъра 
на Берлин близо до Райхстага се строи нова ж.п. гара, изцяло разположена на 
естакади, чиито конструкции са комбинирани стомано-стоманобетонни. 
Стоманените и стоманобетонните елементи са с еднакво по цвят и химически 
състав покритие. 

 
13.3.2.3.Усилване с допълнителна армировка и бетон 
 

На фиг. 13.10 са показани усилвания на стоманобетонна греда с увеличаване 
на напречното сечение. Допълнителната надлъжна армировка е обвита със 
стремена, свързани със съществуващите чрез заваряване, или обхващащи 
всестранно усиленото сечение. Трудност в този случай представлява направата на 
кофража и изливането на допълнителния бетон. Такъв начин не е намерил 
приложение в нашата практика, а и в другите страни рядко се прилага поради 
наличието на по-ефективни решения, посочено под-долу. 
 

 
Фиг. 13.10. Усилване с допълнителна армировка и бетон 
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 При възможност за достъп от всички страни на елемента е възможно 
усилването с така наречения “кожух”, фиг. 13.11. Този начин обикновено се 
прилага при вертикални елементи (стълбове, колони, стени). Обаче следва да се 
отбележи, че с увеличаването на напречното сечение нараства коравината, което 
дава отражение на големините на усилията, ако системата е статически 
неопределима. От значение е и обстоятелството, че при нарастване на коравината 
се увеличава и големината на сеизмичната сила, дори и при определими системи. 
 

     
Фиг. 13.11. Усилване със стоманобетонен “кожух” 

 
13.3.2.4.Външно предварително напрягане 

 
Греди от обикновен и предварително напрегнат бетон могат да бъдат 

усилвани чрез външно предварително напрягане (фиг. 13.12) с цел да създаде 
възможност за преминаване на по-тежки подвижни товари, както и за 
компенсиране на намалена носеща способност или провисвания на повредени 
връхни конструкции. За закотвяне и отклоняване на напрягащата армировка трябва 
да бъдат предвидени съответните детайли. Освен това напрягащата армировка 
трябва да бъде защитена от корозия с подходящи смазки или греси. 
 

 
 
Фиг. 13.12. Мост усилен с външна напрягаща армировка 
 
 
 У нас външно предварително напрягане бе приложено на споменатия по 
горе надлез над гара Стамболийски с цел компенсиране на свличането на 
естакадните части към устоите, фиг. 13.13. Напрягащите кабели, 4 на брой от 
системата Стобет 200, бяха разположени по горната повърхност на конструкцията в 
каналообразувателни тръби, но без инжектиране на циментен разтвор. 
Напрягащата армировка бе отпусната и отстранена след няколко месеца, когато 
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бяха изградени специални допълнителни опори, поемащи хоризонталните сили, 
фиг. 13.14. Следва да бъде отбелязано още, че тези опори не поемат вертикални 
сили. Това създава определени затруднения. Колоните са подложени предимно на 
огъване. Общият фундамент на пространствената рамка е със значителни размери, 
обусловени от проверките в основата му фуга: на напреженията и за осигуряване 
срещу подхлъзване и преобръщане. 
 

 
Фиг. 13.13. Временна външна напрягаща армировка на Надлез над гара 

Стамболийски. 
 

 
Фиг. 13.14. Допълнителна опора за поемане на хоризонтални сили от 

колони с правоъгълно сечение 
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13.3.2.5.Усилване с ленти от специални тъкани 
 

В практиката на много страни (вкл. и в съседна Македония) за ремонт и 
усилване се използват ленти от следните видове тъкани: 
 а) с въглеродни (карбонови) нишки 
 б) от изкуствени органични материи (напр. арамид) 
 в) органична материя, дисперсно армирана със стъклени нишки. 
 Споменатите тъкани имат якост на опън приблизително равна на 
обикновенната армировка за стоманобетонни конструкции, а понякога и 
значително по-голяма. Лентите се свързват със стоманобетонната конструкция със 
специални лепила. За поемане на огъващи моменти лентите са по опънатия ръб на 
елемента и тогава играят роля на допълнителна надлъжна армировка (фиг. 13.15) За 
повишаване носещата способност за напречни сили лентите се изпълняват като 
външни стремена (фиг.13.16).. 
 

 
Фиг. 13.15. Залепване на усилващи ленти като допълнителна надлъжна  

   армировка 
 

Вертикални елементи (подложени предимно на натиск) могат да бъдат 
усилвани чрез омотаване на лентите по външната повърхност на колоната. Така се 
получава ефектът на познатото спирално армиране. 
 Усилването с ленти от специални тъкани засега не намерило приложение у 
нас. Преди няколко години по програма на НАТО бе планирано подобно усилване 
на един мост в Пазарджишко. По неизвестни за автора причини този замисъл не бе 
реализиран 
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Фиг. 13.16. Външни стремена от ленти 
 

Нашата страна не би следвало да изостава с прилагането на усилването с 
ленти. Такъв вид ремонт следва да се прецени като по-лесно изпълним в сравнение 
с външното предварително напрягане и особено по отношение на усилването с 
допълнителна армировка и увеличаване на напречното сечение. Малката дебелина 
на лентите практически не увеличава размерите на напречните сечения и с това не 
се променят коравините преди усилването и съответните им усилия 
 
13.3.2.6.Подмяна на цели връхни конструкции 
 

На няколко съоръжения, споменати по-горе, се наложи отстраняване на 
съществуващите връхни конструкции подмяната им с нови. Такъв ремонт може да 
се оприличи на частично ново строителство. Подобно решение не би трябвало да се 
разглежда като единствена възможност и следва да се прилага, ако другите дадени 
по-горе способи се оказват нерационални за случая. 
 
 
13.4. Организация на изпълнението на ремонтните работи  
 
 За изпълнение на ремонтните работи често се налага прекъсване на 
движението по моста. Това изисква нова организация на движение. Най-лесно се 
решава въпроса при мостове на автомагистрали или двуколовозни ж.п. линии, при 
които всяко платно (коловоз) е разположено на съмостоятелна мостова 
конструкция. Тогава поетапно се изпълнява ремонта на всяка от конструкциите. 

 190



Иванчев, Стоманобетонни мостове (лекции), 2005 г. 
 

 Изпълнението на ремонти при стесняване на платното за движение на пътни 
мостове е свързано с определени трудности. Другата възможност е да се отбие 
движението по обходен път, или по временен мост. 
 За едноколовозни ж.п. мостове е необходимо спиране на движението по 
ремонтираната конструкция. Тогава обикновено се прави временен мост успоредно 
на съществуващия. За целта се ползват предимно валцувани широкопоясни 
стоманени греди. Те са предназначени за временни ж.п. мостове се намират на 
склад на някои гари по нашите линии. Друга възможност, която е прилагана 
нееднократно у нас е изграждането на нова връхна конструкция успоредно на 
съществуващата. Движението тогава се прекъсва за няколко часа (така наречения 
“прозорец”), когато се премества старата конструкция и на нейно място се избутва 
новата. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ към глава 13 
 
 Настоящето изложение не претендира за цялостно обхващане на проблема 
за повредите и ремонтните работи по стоманобетонни елементи на мостовете. Това 
не е възможно, защото всеки случай е специфичен и типови решения значително 
по-рядко се прилагат, отколкото при строителството на нови съоръжения. 
 По-конкретно могат да се посочат следните особености, отличаващи 
ремонтните работи от новото строителство: 

1) Повредите и деформациите на стоманобетонни конструкции или елементи 
общо взето не е трудно да се регистрират и количествено оценят. Обаче 
причините предизвикали повредите и точното напрегнато състояние едва ли 
може да се установи по безспорен начин. В много случаи е трудно да се 
вземе решение за укрепване на съоръжението, за което точно да се оцени 
степента му на надеждност. 

2) Проектирането на ремонтните работи изисква висока квалификация, 
включваща не само владеенето на изчислителните методи, но и солидни 
познания в областта на поведението на конструкциите и елементите. 
Информацията за качествата на материалите на съществуващата 
конструкция в много случаи е в границите на някаква вероятност. Не по-
малко важно е познаването на реалните възможности на изпълнителите, 
включващо и съгласуването на технологичните и конструктивни решения. 
Проектът за ремонт на едно съоръжение в някои случаи и по обем може да 
надвишава значително проектът на същия мост за изграждането му. 

3) При проектирането на ремонт не всички работи могат предварително се 
предвидят. Това не се разбира от някои специалисти, привърженици на 
твърдата “дефинитивност”. Като пример ще бъде посочено, че при 
обсъждането на проекта за ремонт на Надлеза над гара Стамболийски един 
от участниците в Експертния съвет оцени като недостатък писаното в 
обяснителната записка, че при изненади по време на ремонта, проектантите 
се ангажират да направят промени в проекта. В случая за щастие 
наложилите се при изпълнението изменения не бяха повече на брой и като 
обем отколкото при едно ново строителство. 
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4) Строителната фирма, на която се възлага рехабилитацията, трябва има 
доказателства за достатъчен опит при изпълнението на сложни строителни и 
ремонтни работи и склонност към усвояване на новости. 

5) Добрата съгласуваност в действията на инвеститори, проектанти, строители 
и контролни органи е по-необходима отколкото при новото строителство. 
Споменатите по-горе специфични условия, изискват тези институции да 
работят в екип, а не да прехвърлят отговорността помежду си и да търсят 
противопоставяне. 

6) Ненавременното извършване на ремонтните работи може да доведе до 
критични за съоръжението състояния или до влагане на значително повече 
средства за закъснели ремонти. Тези въпроси опират до организацията на 
поддържането и планирането включващо и установяването подходящото 
време за саниране на даден мост. Споменатата дейност е безспорно много 
важна, но тя е свързана с редица организационни и административни 
проблеми, които биха могли да бъдат обект на отделно разглеждане. 
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