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Глава 3.ОБЩИ ВЪПРОСИ ПО ПРОЕКТИРАНЕТО НА 
    МОСТОВЕТЕ 

 
3.1. Основни положения 

 
Мостовете са съоръжения, чието проектиране е в зависимост от данните за обекта: 

за терена и пътното трасе, геоложки и хидрогеоложки, за водните количества (при мостове 
над реки), за условията свързани с изпълнението на строителството. Освен това трябва да 
се съблюдават нормативните документи съответно предписващи: габаритите, 
натоварванията, правилата за изчисление и конструиране. Необходими са и познания по 
други дисциплини като: строителна механика, съпротивление на материалите, земна 
механика, фундиране, инженерна геология, стоманобетон, технология, организация и 
икономика на строителството. 

Мостовете трябва да бъдат и с добър външен вид. При необходимост може да има 
сътрудничество с архитекти, а в някои случаи и със скулптори за монументална украса  
(напр. Орлов мост и Лъвов мост в София). Обаче, най-важната задача при естетиката на 
мостовете е изборът на конструкции с хармонични пропорции на размерите на основните 
части и на видимите детайли. Това е задача на инженера, който е водещ при проектирането 
на мостовете (за разлика от сградите, където водещ е архитекта). За един  мост, на който 
инженерът е избрал лоши пропорции, не може да бъде постигнат добър външен вид само 
със старанието на архитекти и дори скулптори. 

Данните за проектиране, познанията по инженерните дисциплини и умелото 
ползване на нормите са необходими, но недостатъчни условия. Те трябва да бъдат 
съчетани с умелото прилагане на опита от предишни изпълнения, както и с творческа 
интуиция. Всичко това показва, че проектирането на мостове е не само наука и рутина, но 
и изкуство. Не случайно най-добрите образци на мостове намират място в историческия 
преглед на материалната култура. 
 
3.2. Данни за терена и трасето 

 
Проектирането на един мост обикновено се основава на проекта за пътя, ж.п. 

линията или градоустройственото решение. Изключение правят мостовете над големи 
водни препятствия, където комуникационното решение се подчинява на избора на мястото 
на моста. За пример могат да бъдат посочени Аспаруховия мост във Варна, Мостът над р. 
Дунав при Русе и Гюргево, мостовете над морски проливи и др.  

Комуникационният проект с всичките му чертежи (ситуация, надлъжни и напречни 
профили) е добра основа за проектиране на моста. Спецификата на тези съоръжения 
изисква да бъдат извършени допълнителни геодезически работи изясняващи по-точно 
релефа на местността. 

На ситуацията (обикновено тахиметрична снимка), трябва да бъдат точно нанесени 
трасето и премостваното препятствие. Този чертеж е от значение за формата на моста в 
план, както и за строителния генерален план. 

Надлъжният профил по оста на пътя е основа за проектното решение на мостовете в 
надлъжно направление. При мостове на автомагистрали са необходими надлъжни профили  
по осите на всяко от платната. Надлъжните профили в проекта на пътя са съставени 
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обикновено с пикетни точки през 20 м. За проекта на моста трябва да има повече подробни 
точки, за да може правилно да бъдат избрани размерите му.  

Напречни профили са особено необходими при наличие на осезаеми напречни 
наклони на терена - виж фиг.3.1. За надлези в равнинни местности и мостове над реки в  
долното им течение, напречните профили могат да се окажат излишни. 

 
Фиг. 3.1. Мост в терен с голям напречен наклон 

 
Ситуацията, надлъжният и напречните профили обикновено се правят от групата 

проектираща пътя. Необходимо е обаче, главният проектант на моста да посети обекта на 
място и евентуално да изиска по-подробното заснемане на някои теренни форми. 

Фотоснимките на местността биха помогнали  при ползването на другите графични 
материали. Впоследствие в тях може да се вмести перспективния образ на моста. 
 
3.3. Инженерно -геоложки данни 

 
Инженерно-геоложките проучвания трябва да отговорят на въпроса, дали 

съществуват такива особености, които могат да затруднят строителството и 
експлоатацията на моста, като свлачища, срутища и тектонски явления. При такива 
обстоятелства, трябва да се реши, дали не е по-целесъобразно да се промени пътното 
трасе, с оглед отдалечаване от неблагоприятната зона на тези явления. В някои случаи  
може да се предприемат мерки за защита на моста разположен в сложни геоложки условия 
(вж. т. 11.3.3). 

С проучванията се изясняват видовете и характеристиките на почвите, както и 
разположението и дебелината на пластовете им. Необходими са и данни за повърхностите 
и подпочвените води: нива, дебит, агресивност към бетона и др. За изясняване на тези 
въпроси се правят шурфове, сондажи или геофизични проучвания. Техните места в 
началото на проектирането се избират така, че да се получи обща информация за 
геоложките условия. След като бъде установен вида на конструкцията е целесъобразно да 
се направят шурфове, сондажи или геофизични проучвания на местата на опорите. Трябва 
да се разполага с информация за земните пластове на дълбочина, имаща влияние върху 
слягванията. При пилотни фундирания тази дълбочина се мери от върховете на пилотите. 

Въз основа на проучванията се съставя инженерно-геоложки доклад съдържащ 
текстова част, протоколи от изпитванията на почвите и водите, както и чертежи. На 
надлъжния профил, напречните профили и ситуацията взети от проекта на пътната част се 
нанасят местата на шурфовете, сондажите и геофизичните изследвания. На профилите се 
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дават границите на отделните почвени пластове и в легенда - наименованията на 
различните почви. 

В текстовата част обикновено има препоръки на инженер-геолога за котите и 
начина на фундиране, както и за стойностите на допустимите натоварвания на почвите. 
Проектантът на моста не е задължен да спази стриктно тези препоръки. Проектирането на 
фундирането е пряко обвързано с типа на конструкцията на моста. Напр. при статически 
неопределима система нееднаквите слягвания създават допълнителни усилия. От друга 
страна една по-гъвкава конструкция по-добре понася неравномерните поддавания на 
земната основа. Дълбочината и начинът на фундиране са свързани и с други 
обстоятелства: осигуряване срещу подравяне, налична механизация, срокове на 
строителство и т.н. 

Решението на фундирането може да бъде коригирано по време на 
строителството.При плоско фундиране трябва да се приемат основите, т.е. след изкопаване 
до проектната кота, проектанта или упражняващия строителен надзор (а в някои случаи  
заедно с инженер-геолога) трябва да дадат разрешение за бетониране. В някои случаи 
може да бъде предписано допълнителен изкоп и изменение на размерите на фундамента. 
При наличие на здрава почва (напр. скала) на кота по-висока от установена в проучванията 
може да се наложи да се намали височината на фундамента.  

По отказите на забивните пилоти може да се съди за тяхната носеща способност. 
Ако тя се отличава от приетата в проекта, трябва да се докаже дали броя на пилотите и 
размерите на фундамента са достатъчни и при необходимост се предписват промени. 
Носещата способност на изливни пилоти може да бъде доказана с пробно натоварване. 
 
3.4.. Хидроложки проучвания и хидравлически изчисления 
 
3.4.1. Хидроложки проучвания 

 
Хидроложките проучвания имат за цел да установят количествата вода протичаща в 

реките и потоците. Тези водни количества са променливи, както през различните сезони, 
така и през различните години. Поради това се изхожда от статистически величини с 
определена вероятност на повторение. Водните количества за хидравлическото 
оразмеряване на мостовете се приемат както следва: 

- за мостове и водостоци на автомагистрали, автомобилни пътища І и ІІ клас, ж.п. 
мостове и водостоци от общата мрежа с вероятност на повторение 1 път на 100 
години (обезпеченост 1%); 

- за мостове и водостоци на автомобилни пътища под ІІ клас и за ж.п. мостове на 
линии от местно значение и индустриални клонове - с вероятност на повторение 
1 път на 50 години (обезпеченост 2%); 

- временните съоръжения (диги защитаващи обекта по време на строителството, 
строителни площадки, скелета и др.) трябва да бъдат съобразени с водното ниво 
с вероятност на повторение 1 път на 10 години (повтаряемост 10%). 

Данните за водните количества в реките, за които се провеждат системни 
наблюдения, могат да бъдат получени от Института по хидрология и метеорология или от 
проектантски рганизации (фирми, ателиета), които са работили проекти за 
хидротехническо строителство по съответната река. 
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За малки реки и потоци, където не се провеждат измервания, могат да бъдат 
ползувани емпирични формули. У нас е намерила приложение така наречената формула на 
БДЖ. 
 
(3.1) Q = 42 α A , 
 
където Q e оразмерително водно количество с обезпеченост 2%  
                   (m3/sec); 
A - площ на водосборната област (km2); 
α (m3/sec, km2)- коефициент зависещ от някои характеристики на водосборната област –  

дължина, вид на терена и наличието на растителност. 
 
При определянето на оразмерителното водно количество трябва да се държи сметка 

за хидротехническо строителство по реката и притоците й. Наличието на язовири и 
каскади над моста ще намали максималните водни количества в сравнение с тези на 
естественото речно течение преди извършеното строителство. 
 
3.4.2. Хидравлически изчисления 
 

а. Определяне на светлия отвор на моста 
 
Оразмерителното водно количество Q, което може да бъде проведено под моста 

(виж фиг.3.2). при скорост на водата vmax (m/sec) и съответна светла площ на напречното 
сечение A (m2) се определя по формулата:  
 
(3.2) Q = A vmax 
 

Общата площ на напречното сечение е оградена от дъното на реката, устоите и 
водната повърхност. Като се спаднат от нея площите на стълбовете се получава светлата 
площ. 

Скоростта vmax  се определя по формулата на Chezy: 
 
(3.3) RJcv =max   , 
където  
 

J е следният наклон на реката, който може да се приеме за дължина равна на 20 
пъти дължината на моста, половината от която е над, а останалата половина – под моста 
[53]; 
  R е хидравличният радиус получен по формулата: 
 
(3.4) R = A / p. 
 

Намокреният периметър р включва дължината мерена по дъното и стените на 
опорите намиращи се под вода. 

 
Скоростният множител с от (3.3) може да се определи по формулата на Bazin:. 
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( )Rc γ+= 1/87 . 
 

Коефициентът γ зависи от грапавината на профила (дъно и стени на опорите). 
 

 
Фиг.3.2. Схеми за хидравличното оразмеряване на моста: 

 а) надлъжен профил на реката; б) напречен профил при моста 
 

 
При хидравлическото оразмеряване на моста трябва да се има предвид и 

подприщването ∆h (вж. фиг.3.2 а)., т.е. повдигането на водното ниво вследствие на 
наличието на мостови стълбове в речното корито. То може да бъде определено по 
формулата: 
 
(3.6) ∆h = (1,2vsp

2 – vo
2)/(2g) , 

 
където: vsp – скоростта на високата вода под моста; 
              vo -  скоростта на високата вода в реката преди построяването  
                      на моста; 
              g = 9,81 m/s2 – земното ускорение. 
 

Желателно е подприщването да не надвишава 15 cm в равнинни местности, 20 cm – 
в хълмисти и съответно 30 cm – планински местности. При по-големи стойности на 
подприщването е по-добре да се увеличи светлия отвор на моста. 

Подробности по начините за решаване на поставената задача се съдържат в 
специалната литература [33], а също и книгата на Ж. Николов и И. Лалов “Хидроложки, 
хидравлични изследвания и руслови деформации при мостови преходи”, ВТУ “Т. 
Каблешков”, 2004 г. При необходимост, проектантът на моста може да се обърне за помощ 
към инженер-хидростроител. 
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Определеното ниво на високите води диктува положението на частите на мостовата 
конструкция както следва: 

- долният ръб на стоманобетонна връхна конструкция на гредовите и рамкови 
мостове трябва да бъде разположена на височина не по-малко от 50 сm над 
нивото на високите води (НВВ), а лагерите - на не по-малко от 25 сm; 

- за стоманобетонни запънати сводове и дъги НВВ може да достига до 
половината от стрелката на свода, като остане не по малко от 1 м светла 
височина до ключа; 

- за двуставни и  триставни сводове и дъги, се допуска потопяване на ставите при 
петите, но те трябва да останат най-малко 50 см над нивото на средните води.  

 
б. Подмиване при стълбовете и устоите 
 
Реките при спокойни течения отлагат наноси на дъното, а при скорости 

надминаващи критичните за даден вид почва се наблюдава изравяне наричано общо 
подмиване, фиг. 3.3. Същото се отнася и за крайморски съоръжения при наличие на 
приливи и отливи. 

 

Фиг. 3.3. Схеми свързани с подмиването: а) надлъжен профил на реката; 
б) напречен профил при моста;в)  план 

 
Около мостовите стълбове разположени в речното корито се получава завихряне на 

течението, което предизвиква допълнително изравяне, наречено местно подмиване. Върху 
големината на местното подмиване освен вида на почвата и скоростта на течението, 
голямо значение има формата на стълбовете в план и ориентацията им спрямо оста на 
реката. Най-малко завихряне и съответно най-малко местно подмиване се получава при 
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обтекаемите форми. Най-подходяща за случая е формата а) от фиг.3.4, сравнително добри 
са б) и в). Правоъгълната в план форма (г) се характеризира с голямо местно подмиване. 
Косото разполагане на стълбовете спрямо речното течение от тези съображения е 
абсолютно недопустимо - фиг.3.4 д). В приложение А са дадени снимки от хидравлично 
моделно изследване на различни форми на стълбове. Начини за пресмятане на 
подмиването могат да бъдат намерени в специалната литература - напр.[33, 53]. 

 
 

Фиг. 3.4. Форми на стълбовете в план 
 

 
Фиг. 3.5. Заскаляване с едроломен камък 

 
С определената големина на подмиването (общо и местно) трябва да се съобразява 

дълбочината на залагането на фундаментите. При плоско фундиране основата трябва да 
бъде на дълбочина с 2-2,50 м под изчислената кота на подмиването, вж. фиг. 3.3. При 
пилотно фундиране следва да се държи сметка за оголената част на пилотите вследствие 
на подмиването и в този случай системата трябва да се пресмята като висок ростверк.  

Могат да бъдат взимани и мерки за намаляване или изцяло изключване на 
влиянието на подмиването. При мостове с малки отвори понякога се предвиждат прагове и 
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облицоване на речното корито при моста. Друга мярка е заскаляване около стълбовете - 
фиг. 3.5. 
 
 
 в. Общи препоръки по хидравличното оразмеряване 
 

Хидравличното оразмеряване не дава единствено решение за дължината на моста и 
светлия му отвор. По-малкият светъл отвор дава по-икономично решение за мостовата 
конструкция, но по-голям обем насипи зад устоите. В този случай също скоростта на 
течението е по-голяма. Това увеличава подприщването и подмиването, а с това се оскъпява 
и фундирането. 

Светлият отвор на моста обикновено се приема приблизително равен на 
широчината на естественото речно корито. Могат да се строят и мостове с по-малки светли 
отвори, ако се предвидят диги насочващи водния поток под моста. Друга възможност е 
насипите да са защитени (напр. със заскаляване). Последната възможност обикновено крие 
риск за отнасяне на насипите при високи води. 

Поради изтъкнатите причини, светлите отвори на мостовете трябва да се приемат 
така, че да няма изменения в речното корито, които водят до увеличаване на скоростта на 
водното течение с повече от 20% (при скорост на водата в естествени условия до 2 м/сек), 
или 10% (при скорост над 2,5 м/сек). За междинните стойности се прави интерполация 
[33]. 
 
3.5. Данни свързани с изпълнението на строителството и стойността на обекта 
 

Едновременно с избора на конструктивната система на моста трябва да се мисли за 
възможностите на неговото изграждане. Тук не се отделя голямо внимание на тези 
проучвания, тъй като те се изучават в други дисциплини. Необходимо е обаче, да се 
подчертае, че въпросите по изпълнението на строителството могат да повлияят съществено 
на конструктивното решение. 

Монолитното строителство се характеризира с много строителни работи, които се 
извършват обекта: кофриране, армиране, бетониране. Необходими са големи количества 
добавъчни материали и цимент. Затова трябва да се съберат данни за производителите или 
доставчиците им, за качествата и цените на материалите и за транспортните разходи до 
обекта. Използването на бетон с по-висок клас създава възможност за олекотяване на 
конструкцията. Но в определени случаи, постигането на определен клас изисква 
доставянето на качествени материали отдалече, което от своя страна води до оскъпяване.  

Сглобяемото строителство може да бъде осъществено при ползване на постоянни 
строителни предприятия, за които трябва да се съберат необходимите данни: отдалеченост 
от обекта, възможности за производство на стоманобетонни и предварително напрегнати 
елементи по видове, форма, размери, клас бетон и т.н. 
 За превоза на сглобяемите елементи е от значение състоянието на пътищата в 
района и възможностите за движение по тях на специализирани транспортни средства. 
Така напр. по пътища, чиито криви са с малки радиуси не могат да се превозват дълги 
елементи.  

За съставянето на строителния генерален план трябва да се проучат удобните места 
за складиране на материали и полуфабрикати. Необходимо е да се отговори на въпроса 
дали да се създава собствен бетонов възел и арматурен двор или да се ползват постоянни 
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предприятия на разстояние от обекта. В много случаи се разработва проект за временни 
пътища за достъп до обекта или до отделните опори на моста. При нужда от приобектен 
полигон за производство на готови елементи, трябва да се намери подходящо място. 
Стойността на временното строителство (и особено за полигон) може да бъде съизмеримо 
със стойността на основните строителни работи. 

В много случаи тези проучвания са решаващи за отговорите на най-важните 
въпроси при избора на системата на моста: монолитно или сглобяемо изпълнение, 
готовите елементи в постоянните предприятия ли да се произвеждат или на приобектни 
полигони, какви най-големи габарити и тегла на сглобяемите елементи могат да се 
допускат и др. В зависимост от големината и сложността на обекта често се налага да се 
разработват варианти третиращи конструктивното решение и свързаните с тях начини на 
изграждане, времетраене на строителството и стойност на обекта.  
 
3.6. Общи сведения за нормативните документи 

 
Нормативните документи, по които се проектират мостовете у нас са съставяни по 

различно време от самостоятелно работещи авторски колективи, утвърждавани са от 
няколко държавни институции и поради това не са свързани в единна нормативна система, 
вж. табл. 3.1.. За проектирането на пътни и ж.п. мостове от предварително напрегнат 
бетон, както и за стоманобетонни ж.п. мостове се ползват чужди норми [62, 37]. 

Таблица 3.1. Нормативни документи за проектиране на мостове 
Ползвани понастоящем у нас за предназначени 

за Пътни мостове Ж.п. мостове 
БЪЛГАРСКИ 
НОРМИ ОТ 1989 Г. 
[27] 
БДС 1050- 89 [6] 

система 
еврокод 

(ЕС) 

Натоварвания:     
-подвижни БДС 1050-76 [5] Предписания за нато-

варвания, строителен 
габарит и ….[35] 

Норми за проектира-
не на пътни и ж.п. 
мостове и водостоци, 
част І, ІІ и ІІІ [27] 

ЕС 1-3 [66] 

- други без  
  сеизмични 

Временен правилник 
за проектиране на 
бетонни и ст. б. 
пътни мостове [11] 

  ЕС 1-2 [65] 
 
 
 

- сеизмични Норми за проектиране на сгради и съоръж. в сеизмични райони [30] ЕС 8-2 [69] 
Проектиране на 
стоманобетонни 
мостове  

Временен правилник 
за проектиране на 
бетонни и ст. б. 
пътни мостове [11] 

Технические условия 
проектирования 
мостов [37] 

Проектиране на 
предварително 
напрегнати мостове 

DIN 4227 – Spannbeton [62] 

 
 
 
Частта не е издадена 

ЕС 2-1  [67] 
ЕС 2-2  [68] 

 
 

Като бе отчетено това състояние на нормативната ни база, през 80-те години се 
работи по съставянето на “Норми за проектирането на пътни и ж.п. мостове и водостоци” 
[27]. Издадени бяха частите отнасящи се за: основните положения, натоварванията и 
въздействията, фундирането и проектирането на стоманени мостове. За частта отнасяща се 
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за стоманобетонните мостове имаше само проектотекст, който послужи само за пробно 
проектиране. При това бяха констатирани някои недостатъци на тази част, а впоследствие 
работата по Нормите [27] бе преустановена. При тези обстоятелства стоманобетонните 
мостове продължават да се проектират по старите нормативни документи [11, 37, 62]. 

Започнала е работа по хармонизиране на българските норми за строително 
проектиране със системата Eurocode [64-69]. Тази система се разработва от Европейския 
комитет по стандартизация (CEN), към който България има статут на наблюдател. 
Системата Eurocode е предназначена за проектиране на различни по предназначение 
конструкции (сгради,  мостове, резервоари и т.н ) , както и от различни материали 
(стоманобетон, стомана, дърво и т.н.). Някои от частите на Eurocode са преведени на 
български и са приети като предварителни стандарти БДС ENV. В текста по-долу за 
отделните части на Eurocode е ползвано съкращението на латиница ЕС последвано от 
номера на съответната част. Съставен е проекто-текст на български Норми за проектиране 
на стоманобетонни пътни, хармонизирани с Еврокод. Някои данни за тях както и за метода 
на гранични състояния са дадени в «Методични указания за проектиране на 
стоманобетонни мостове според проекто-нормите, хармонизирани с Еврокод 1 и Еврокод 
2» с автори И. Иванчев и Е. Иванова, намиращи се в Интернет на страницата на катедра 
«Транспортни съоръжения»  

 
В съвременните норми за проектиране е приет метода на граничните състояния. 

По конкретно в системата Eurocode се дефинират следните групи гранични състояния: 
І. Крайните гранични състояния (отговарящи на първа група гранични състояния, 

според възприетото у нас название) се достигат при пълна негодност на конструкцията в 
случаите на: 

а. разрушаване от огъващи или усукващи моменти, нормални или напречни сили, 
както и от комбинации на тези усилия; 

б. превръщане на конструкцията в геометрично изменяема; 

в. загуба на устойчивост на формата – изкълчване, измятане, изкорубване и т.н.; 

г. загуба на устойчивост на положението на конструкцията разгледана като идеално 
твърдо тяло – напр. подхлъзване и преобръщане на подпорни стени и устои; 

д. разрушаване от многократно повтарящи се натоварвания и разтоварвания (умора 
на материала). 

Очевидно е, че крайните гранични състояния не трябва да бъдат достигнати по 
времето на експлоатацията на съоръжението. Те са свързани с изчисленията при 
проектирането, чрез които се гарантира определена степен на сигурност на конструкцията. 

 

ІІ. Експлоатационните гранични състояния не представляват непосредствена 
опасност за сигурността на конструкцията, но са свързани с гарантиране на условия за 
нормална й експлоатация чрез ограничаване на големините на: 

а. напреженията; 
б. провисванията и преместванията 
в. пукнатините; 
г. трептенията (вибрациите). 
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В ЕС 2 [67, 68] е точно дефинирано, че проверката на нормалните напрежения в 
бетона е свързана с ограничаването на: микропукнатините, пукнатините надлъжно на 
армировъчните пръти, съсъхването и пълзенето. Нормалните напрежения в армировката 
трябва да не надвишават определени стойности с цел да няма постоянно разтворени 
пукнатини. 

Причините за ограничаване на провисванията и преместванията са: 
Експлоатационни. Големите провисвания и ъгли на чупките при фугите всъщност 

представляват изменение на проектната нивелета и поради това създават дискомфорт на 
пътуването. Поради това, тези изисквания са по-строги за мостове на автомагистрали и 
ж.п. линии за високи скорости 

Конструктивни. Големи премествания при мостовете могат да доведат до затваряне 
на дилатационни фуги или изчерпване на хода на лагерите и ставите. При други 
конструкции, като тези на сградите, големи провисвания могат да доведат до повреди в 
преградни стени или други неносещи елементи. 

Психологични и естетични. Силно деформирани конструкции или елементи са 
неестетични и създават впечатлението, че са несигурни. 

Провисванията могат да бъдат предизвикани от постоянни, подвижни и/или други 
товари. При определяне на провисванията от постоянни товари от съществено значение са 
развитието на реологичните процеси (съсъхване и пълзене). 

Ограниченията на провисванията и преместванията се отнасят и за строително 
състояние, както за изгражданата конструкция, така и за спомагателните съоръжения: 
кофражи, скелета и др. 
 Недопускане на пукнатини или ограничаване на широчината на разтварянето им е 
обусловено от следните причини: 
 Защита на армировката от корозия. Широко отворени пукнатини създават 
възможност за достъп на въздух, влага и др. до армировката и с течение на времето тя 
ръждясва. Намаляват се напречните сечения на армировъчните пръти или напрягащите 
елементи и конструкцията се намалява първоначалната й носеща способност. Хлоридите, 
използвани за зимното поддържане на пътищата, са още една причина силно влияеща за 
бързо протичане на корозията. 
 Психологични и естетични. Конструкции с видими пукнатини са неестетични и у 
наблюдателя се създава чувството, че са несигурни. 
 Водо- и газонепропускливост. Отнася се за резервоари и е свързано с недопускането 
на изтичането на флуидите. 
 Ограничаване на периодите или честотите на трептенията е свързано с комфорта на 
пътуването и вредното влияние върху пътниците и пешеходците. В много норми не се 
изисква такава проверка, като се приема, че ограничаването на провисванията предполага 
и допустими вибрации. Само в ЕС 2-2 [68] се съдържат специални предписания са 
ограничаване на честотите на трептене на конструкциите на пешеходните мостове. 
 Съществува взаимна зависимост между величините участващи в проверките по 
различните експлоатационни гранични състояния. Така напр. напукването на елементите 
води до намаляване на коравината им и до по-големи провисвания. Преминаването на 
превозните средства по връхни конструкции с големи огъвания обуславя увеличаване на 
трептенията. Стойностите на нормалните напрежения в бетона и армировката са свързани 
с тези на провисванията и широчините на пукнатините. 

Методът на граничните състояние е полувероятностен. Той се основава на 
характеристичните стойности на натоварванията и якостите на материалите, както и 
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съответните им частни коефициентите на сигурност. Тези величини са получени по 
теорията на вероятностите, но при проектните изчисления участват фиксирани 
(детерминирани) стойности записани в съответните норми. Има разработки по прякото 
ползване на теорията на вероятностите при проектирането, които са малко известни на 
практикуващите инженери.  

В ползваните у нас нормативни документи за стоманобетонни мостове [11, 37] е 
приет метода на допустимите напрежения, където проверката на напреженията е 
основна. Не се разглеждат крайните гранични състояния, а проверките за експлоатационни 
гранични състояния не отговарят на съвременните схващания. Прилаганият у нас DIN 
4227 [62] за предварително напрегнатите елементи дава сравнително добра основа за 
гарантиране на надеждността. В него има изисквания за проверки в стадия на разрушение, 
а въпроса за пукнатиноустойчовостта е решен на съвременно ниво. 
3.7. Натоварвания и въздействия върху мостовете 
 
3.7.1. Основни положения и класификация 
 

Всяка конструкция (вкл. и мостова) трябва да понесе различни по вид натоварвания 
и въздействия, които могат да се проявят по времето на периода на нейното изграждане и 
експлоатация. Големините на натоварванията и въздействията  обикновено варират, за 
някои като постоянните в сравнително тесни граници, а за другите - в по-широки. В 
нормите за проектиране натоварванията и въздействията се дават с определени (точно 
дефинирани) стойности и правила за комбиниране. Това улеснява проектанта от 
ориентирането към по-точни методи (напр.на математичната статистика). 

Необходимо е да бъдат пояснени основните термини за видоветe натоварвания и 
въздействия. Ползвана e класификацията приета в ЕС 1 [64] и ЕС 2 [67], която може да 
бъде оценена като най-точна. 

Натоварванията и въздействията биват преки (силови) или непреки (принудени  
деформации). Преките въздействия представляват външни концентрирани сили или 
разпределени натоварвания. Те са резултат от маси и ускорения. Голяма част от силите са 
гравитационни, т.е. дължащи се на земното ускорение. Към тази група спадат 
постоянните и вертикалните подвижни натоварвания. Хоризонтални ускорения на 
подвижния състав предизвикват надлъжни сили (при спиране или потегляне) и съответно 
напречни (центробежни, лъкатушни др.). Силови са въздействията от вятър, ледоход, 
земетръс, удари. 

Непреките въздействия (принудените деформации) са резултат от деформиране 
на конструкцията, което се ограничава вследствие на статическата й неопределимост. Те 
биват външно принудени, към които спадат нееднаквите слягвания на фундаментите. 
Вътрешно принудени са температурните промени, съсъхването и пълзенето. 

По отношение на времето, през което възникват те могат да бъдат: в строително- 
монтажно състояние, в периода на нормална експлоатация и при особени (аварийни) 
състояния. 

В таблица 3.2 е дадена класификацията на натоварванията и въздействията според 
ползваните досега у нас нормативни документи, а за тези според Еврокод виж «Методични 
указания за проектиране на стоманобетонни мостове според проекто-нормите, 
хармонизирани с Еврокод 1 и Еврокод 2». 

 
Таблица 3.2. Нормени натоварвания и въздействия за пътни мостове 
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(особеностите на натоварванията за ж.п. мостовете са отбелязани в скоби) 
Натоварвания и въздействия Не се комбинира с 

натоварване № 
       І. Главни натоварвания 
      А.. Постоянни натоварвания 
1. Собствено тегло 
2. Земен натиск от теглото на почвата 
3. Хидростатичен натиск (допълнително натоварване за 
    ж.п. мостове) 
4. Въздействие от деформации на земната основа @ (особено  
    натоварване за ж. п. мостове) 
     Б. Подвижни натоварвания 
5. Вертикални натоварвания от автомобили и единични тежки 
    возила (съотв. от подвижен ж.п. състав) 
6. Земен натиск от подвижното вертикално натоварване 
7. Хоризонтално напречно натоварване от центробежна сили 
8. Натоварване върху тротоарите (допълнително натоварване  
    за ж. п. мостове) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10, 11, 19 

     ІІ. Допълнителни натоварвания 
9. Натоварване от вятър 
10. Хоризонтално надлъжно натоварване от спирателна сила 
11. Хоризонтално напречно натоварване от странични удари 
       (лъкатушна сила при ж.п. мостовете) 
12. Температурни въздействия @ 
13. Въздействие от съсъхване и пълзене на бетона @ 
14. Въздействие от триене на лагерите 
15. Натоварване от лед  

 
11, 16, 17, 19 
7, 11, 14, 15, 16, 17, 19 
7, 9, 10, 14, 19 
 
16, 17, 19 
 
10, 11,16, 17 
10, 16, 17, 19 

    ІІІ. Особени натоварвания 
16. Удари от превозни средства върху опорите на надлези и  
      естакади 
17. Удари от плавателни съдове върху опорите на мостовете 
18. Строителни и монтажни натоварвания  
19. Сеизмични натоварвания 
20. Натоварване от скъсване на контактната мрежа на  
      електрифицирани ж.п. коловози (само за надлези над ж.п. 
      линии) 

 
9, 10, 12, 14, 15, 17, 19 
 
9, 10, 12, 14, 15, 16, 19 
 
7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 

Забележки: а) Дадените правилата за комбиниране важат за пътни мостове, а за ж.п. 
мостове са подобни. 
                     б) Със знака @ са означени принудените деформации. 
 

В действащите у нас нормативни документи за мостове [11, 35] натоварванията са 
класифицирани като главни, допълнителни и особени, вж. табл. 3.2. По-подробна 
информация за всичките натоварвания и въздействия е дадена в [16]. Тук само ще бъде 
обърнато внимание на принципа на тази класификация, който е свързан с вероятността 
от възникването на дадено натоварване или въздействие с нормираната му 
стойност. 
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Главните натоварвания действат или постоянно, или с голяма вероятност 
сравнително често се явяват с максималните си стойности. Оразмеряването за усилията 
получени от комбинациите само от главни натоварвания се извършва, като се ползват 
основните стойности на допустимите напрежения. 

Допълнителни натоварвания действат по рядко в сравнение с главните. За 
усилията от главни и допълнителни натоварвания оразмеряването се провежда с увеличени 
с 25% допустими напрежения, за пътните мостове, или с 30% - за железопътните. 

Към особените натоварвания са причислени всички невключени в другите групи. 
Тук спадат аварийните натоварвания от земетръс, удари на превозни средства и кораби, 
скъсване на контактни проводници на електрифицирани ж.п. линии и др. За комбинации, в 
които участват такива натоварвания допустимите напрежения могат да бъдат увеличени с 
50%. Към особените натоварвания са включени строително-монтажните 
натоварвания. За тях се ползват увеличени с 25% допустими напрежения. Строително-
монтажните състояния са предварително планирани и неизбежни, докато аварийните са 
случайни. С малка вероятност могат да се проявят с предписаните им максимални 
стойности съответните особени натоварвания. Включването в една група на различни по 
характер натоварвания прави приетата класификация несъвършена. 

Друг основен недостатък на действащите понастоящем нормативни документи [11, 
35] е, че няма съгласуваност между тях. Така например въздействието от съсъхването и 
пълзенето на бетона при ж.п. мостовете е включено към главните натоварвания за ж.п. 
мостове и към допълнителните – за пътни, въздействието от деформации на земната 
основа е главно натоварване за пътни мостове и съответно особено за железопътни, табл. 
3.2. 

Тук са разгледани основни въпроси по натоварванията, а точните предписания са 
дадени в нормативните документи. За информация може да се ползва също[16]. 
 
3.7.2. Подвижни вертикални натоварвания за пътни мостове 
 

Подвижните вертикални натоварвания за пътни мостове според действащите у нас в 
миналото и понастоящем нормативни документи, наподобяват масово движещи се по 
пътищата превозни средства. През 1964 г. в [4] е прието ползваното и понастоящем 
автомобилно натоварване Н300. През 1976 г. този стандарт е адаптиран към системата СИ 
[5]. Натоварването Н300 се състои от автомобилни колони. Във всяка от тях има 
неограничен брой еднакви автомобили, движещи се в една посока, с тегло 300 kN (маса 
приблизително 30 тона). На. фиг. 3.6 са дадени разстоянията между осите и автомобилите 
и осовите товари Максималният брой на автомобилните колони върху моста е в 
зависимост от ограничението, че каросерията на крайния автомобил не може да бъде 
разположена върху тротоара. При определяне на усилията в пътните плочи и конзолите им 
се допуска гумите на колелата да опират в бордюра. Най-неблагоприятното положение на 
автомобилите, както в надлъжно така и в напречно направление се приема с оглед да се 
получат екстремни стойности на усилията или преместванията. За целта най-често са 
ползват линии на влияние. 

Автомобилите предизвикват динамично натоварване на мостовите конструкции, 
което се обуславя от: 

- неравностите на пътя; 
- принудените трептения от превозните средства; 
- свободните трептения на конструкцията и затихването им. 
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Фиг. 3.6. Автомобилно натоварване Н300 

 
Първите два фактора не могат да се дефинират математически точно и поради това 

мостовете се изчисляват по квазистатичен метод, т.е. разрезните усилия определени от 
статични натоварвания се умножават с динамичен коефициент ϕ даден чрез емпирични 
зависимости. 

 

   
Фиг. 3.7. Динамичен коефициент ϕ; а) Провисвания от статично и динамично 

натоварване; б) Зависимост ϕ - Lϕ за гредови и рамкови елементи; 
в) Зависимост  ϕ - Lϕ за сводови и дъгови елементи 

 
На фиг.3.7 са показани графиките за изменение на ϕ в зависимост от дължината на 

отвора Lϕ (за едноотворни конструкции Lϕ се приема равен на статическия отвор; за 
непрекъснати съответства на отвора на изследваното поле, а за подпорните моменти и 
реакциите се взима като средноаритметичен от този на съседните полета; за гредоскари Lϕ 
е статическия отвор на главните греди). Конструкции под насип, масивни мостови опори и 
фундаменти се изчисляват без динамичен коефициент. Характерното за динамичния 
коефициент е, че стойностите му намаляват с увеличаване на отвора. Това се дължи на по-
големите периоди на собствени трептения при нарастване на отвора. Освен това при 
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конструкции с по-големи отвори се увеличава отношението на постоянните към 
подвижните натоварвания, или в по-тежките конструкции по-трудно се възбуждат 
трептения. 

 

 
Фиг. 3.8. Тежко подвижно натоварване НК800 

 
Постоянните мостове изчислявани с Н300 се проверяват за натоварване НК800, 

вж.фиг. 3.8, като се съблюдават следните правила: Върху моста независимо от дължината 
и широчината му се разполага само едно возило НК800 без динамичен коефициент и без да 
се комбинира с Н300 и пешеходци. При оразмеряването на стоманобетонни елементи на 
мостове допустимите нормални напрежения на бетона и армировката се увеличават с 25%. 
 

 
Фиг. 3.9. Товарен модел LM1 според Еврокод 1 и българските проектонорми 
 

Тротоарите на пътните и градски мостове, както и пешеходните мостове се 
изчисляват с вертикално равномерно разпределено натоварване от пешеходци с 
интензивност 4 kN/m2. Върху ръкохватките на парапетите се приема хоризонтално 
равномерно разпределено натоварване с интензивност 1 kN/m. 

На фиг. 3.9 е дадено вертикалното подвижно натоварване LM1 според Еврокод 1 
[66], а на фиг. 3.10 единична ос LM2, за която се проверяват мостовете според [66]. 
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                 1- бордюр 

 
Фиг. 3.10 Товарен модел LM2 (единична ос) 

 
3.7.3. Подвижни хоризонтални натоварвания за пътни мостове 
 

За мостове в крива с радиус не по-голям от 600 m се взима под внимание 
центробежната сила. Мостовете в права или в криви с по-големи радиуси се изчисляват с 
хоризонтално напречно натоварване с интензивност 4 kN/m. То може да се дължи на удари 
на автомобилни колела по бордюрите или на центробежни сили от автомобили движещи 
се по крива (напр. при изпреварване). 

Спирателната сила действа надлъжно на оста на пътя, приложена е на горния ръб на 
настилката и се приема за всяка колона равна на 20% от сумата на теглата на осите 
натоварващи конструкцията. Спирателната сила се приема най-малко 30% и най-много 
90% от теглото на единичния автомобил. Тези приемания са на основата на средния 
коефициент на триене равен на 0,2 и максималния – 0,3. Максималната стойност на 
спирателната сила е определена от обстоятелството, че практически e невъзможно да 
спират едновременно повече от 4–5 автомобила. За разпределението на спирателната сила 
между различни видове лагери и комбинирането й със силата на триене вж. [5, 16]. 
 
 
3.7.4. Подвижни вертикални натоварвания за железопътни мостове 
 

У нас от 1966 г. мостовете се проектират с нормения влак тип А. (фиг. 3.11), 
заимстван от тогавашни чужди норми. Тази товарна схема отговаря на влаковете с парни 
локомотиви. 

Съвременните влакове са с дизелови и електрически локомотиви имащи по-малки 
осови натоварвания от парните. Това е дало основание на Международния жп съюз (UIC) 
да предложи в [85] товарната схема LM 71 , вж. фиг. 3.12. За разлика от влак тип А, при 
LM 71 концентрираните сили могат да бъдат във вътрешността на влака. Това отразява 
случая на тежки вагони. Схемата LM 71 е включена в националните норми на много 
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европейски страни и поради това не случайно е приета и в ЕС 1-3 [66]. Наред с нея там са 
дадени и тежките състави SW0 и SW2 (фиг. 3.13), които отговарят на вагони за превоз на 
извънгабаритни товари. В [20] е направено сравнение между нормените натоварвания 
приети у нас и тези в ЕС 1-3. Установено е, че товарните схеми от ЕС 1-3 дават 
обикновено по-малки усилия, а в някои случаи с не повече от 5% по-големи. 

 

 
 

Фиг. 3.11. Влак тип А 
а) Основна схема; б) Единични тежки оси; в) Натоварване с празни вагони 

 
 
В ЕС 1-3, за разлика от българските Предписания [35] е предвиден ексцентрицитет 

вследствие неравномерно разполагане на полезния товар във вагоните, както отчитане на 
разпределението дължащо се на коравината на релсите, виж “Методични указания…..” 

Динамичният коефициент у нас се изчислява по формулата: 
 
(3.7) ϕ = 1 + 12 / (20 + Lϕ ) 
 

В Еврокод 1 се дават две формули за динамичния коефициент: (3.8) - за много 
добре поддържани линии и (3.9) - за нормално поддържани линии. 
 
(3.8) ( ) 82,02,0/44,1 +−= ϕϕ l        1,05 ≤ ϕ  ≤ 1,67 
 
(3.9) ( ) 73,02,0/16,2 +−= ϕϕ L       1,05 ≤ ϕ  ≤ 2,00 
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Фиг. 3.12. Влак LM71 според ЕС 1-3 

 

 
Фиг. 3.13. Товарни схеми SW: за SW0 - a=15 m, c=5,3 m, q=133 kN/m; 

за SW2-  a=25 m, c=7,0 m, q=133 kN/m 
 

 
3.7.5. Други натоварвания от подвижен ж.п. състав 
 

У нас мостовете се изчисляват за спирателна сила равна на 1/7 от теглото на 
вертикалното натоварване от влак. В ЕС 1-3 се дефинират два вида надлъжни сили 
(спирателна и теглителна), както и правила за определянето им. Формулите за 
теглителната сила са приети на базата на влак теглен от два мощни локомотива. 
Надлъжните сили според ЕС 1-3 имат стойности до два пъти по-големи от тези на 
спирателните сили предписани у нас. В ЕС 1-3 е дадена възможност за редукция на тези 
сили, понеже е установено, че част от тях се предават чрез релсите на горното строене вън 
от моста. Установено е, че при липса на настави по моста само 30 до 60% от надлъжната 
сила се предава на конструкцията. Във връзка с това в ЕС 1-3 има предписания за 
разпределението на надлъжните сили между моста и горното строене извън него. 

За разлика от българските Предписания, в Еврокод 1 са дефинирани два вида 
натоварвания от дерайлирали състави (вж.[16]), както и въздействие от въздушната вълна 
върху съоръжения до ж.п. линиите предизвикани от движение на влак с голяма скорост. 
 
3.7.6. Натоварвания от вятър 
 

Според ползваните у нас нормативни документи [11, 35] натоварването от вятър се 
приема както следва. Ж.п. мостовете се изчисляват за ветрово натоварване с интензивност 
1,5 kN/m2, при наличие на подвижен ж.п. състав и 2,5 kN/m2 – при ненатоварен мост. За 
пътните мостове натоварването от вятър се приема 0,5 kN/m2 за натоварен мост и 1,8 
kN/m2 - за ненатоварен, т.е. значително по малко отколкото при железопътните. Различия 
има и спрямо ветровите натоварвания предписани за проектирането на сгради. В [65] се 
изисква изследване за динамично действие на вятъра, докато българските нормативните 
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документи за проектиране на мостове не третират този въпрос. Динамичното ветрово 
натоварване е от съществено значение за високи съоръжения, каквито са някои виадукти.  

Изтъкнатите обстоятелства сочат, че е наложително у нас да бъде направено 
уеднаквяване на ветровите натоварвания за всички конструкции независимо от 
предназначението им (сгради, мостове и т.н.). 
 
3.7.7. Температурни въздействия  
 

Според действащите у нас нормативни документи [11, 35] се приема, че 
стоманобетонните мостове се изграждат при температура 10о С и изменението й е в 
интервала от –10о С до +30о С, т.е. температурната разлика е ± 20о С. Приема се освен това, 
че температурата в цялата конструкция е константна. 
 

    
Фиг. 3.14. Фактори влияещи на температурните въздействия върху мостовете: 

(1) температура на въздуха; (2) слънчево греене; (3) вятър; (4) черна 
настилка;свойства на материалите; (6) вятър;(7) вторично излъчване; 

(8) отразено излъчване 
 

Истинската картина на температурното въздействие е доста по-сложна, вж. фиг. 
3.14. Съществено е влиянието на прякото слънчево греене, силното нагряване на черния 
асфалтобетон и т.н. Поради тези причини в някои норми, напр. [54], е предписано 
неравномерно разпределение на температурата по височина на сечението, фиг. 3.15 г). 
Числените стойности на температурите на различните нива зависят от материала на 
връхната конструкция (стомана, стоманобетон или комбинация от двата материала), както 
и от формата на напречното сечение. 

На фиг. 3.16 е показана непрекъсната греда подложена на неравномерно 
температурно въздействие. Поради по-силното нагряване на горната повърхност основната 
система ще се огъне нагоре, а в статически неопределимата конструкция  диаграмата на 
нормалните напрежения във всички сечения ще има формата показана на фиг. 3.14 д). 
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Фиг. 3.15. а), б), в) видове напречни 

сечения; г) изменение на температурата 
по височина на сечението; д) нормални 

напрежения.  

 
 

 
 

Фиг. 3.16. Непрекъсната греда подложена 
на неравномерно температурно 

въздействие 
 

 
3.8. Подмостов и мостов габарит 
 

Подмостовият габарит на мостовете над реки се определя при хидравличното им 
оразмеряване (вж. т. 3.4). Отворите на мостове над плавателни реки и канали трябва да 
имат светла височина и широчина, съобразена с изискванията на компетентните органи. 

 
             Според [28] новите надлези над 
автомагистрали и пътища първи и втори 
клас трябва да имат светла височина не 
по-малка от 5,00 m, съотв. 4,70 m - за 
останалите пътища и 2,50 m – за 
тротоарите (вж. фиг. 3.17). За 
съществуващи съоръжения се допуска 
светла височина 4,50 m.. В някои случаи 
може да се окаже, че нивелетата на пътя 
трябва да се задигне с цел да се осигури 
подмостовия габарит и достатъчна 
височина за връхната конструкция 
(конструктивна височина), т.е. трябва да 
се изиска от проектанта на трасето да 
направи съответните корекции. 

Фиг. 3.17. Светли височини на надлези 
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Мостовете на пътищата от републиканската пътна мрежа трябва да имат широчина 
на връхната конструкция отговаряща на габаритите дадени на фиг.3.18 [28]. Мостовете в 
населени места трябва да осигуряват широчините на пътните платна, пешеходните 
тротоари, велосипедните алеи и трамвайните коловози. 

 
 
 

 
Тип А35 А32,5 А29 А25,5 А20 
Пътно платно (cm) 1450 1350 1150 1000 750 
Разделителна ивица (cm) 350 300 350 300 200 

 
Фиг. 3.18. Габарити за мостове на автомагистрали и пътищакогато предпазната 

ограда е с конзола (а) или без конзола (б) 
 

Габаритът на нормални ж.п. линии е показан на фиг. 3.18 [35]. За 
неелектрифицирани  ж.п. линии се изисква светла височина на отворите на надлезите най-
малко 5,55 mм, а за електрифицирани 6,80 m (в гарови райони) и 6,50 m (на открит път). 
Разстоянието от оста на ж.п. коловоз до най-близката конструктивна част (устой, стълб) 
трябва да е не по-малко от 2,50 m (на открит път) и 3,00 m (в гарови райони). Габаритите 
на мостовете за други релсови пътища (теснолинейки, метрополитени и др.) се съгласуват 
с компетентните органи. 
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Фиг. 3.19. Габарит на нормални ж.п. линии 

 
3.9. Общи положения по избора на формата и основните размери на мостовете  
 
3.9.1. Оформяне на надлъжния и напречния разрез на моста 
 

Общите дължини на мостовете над реки и размерите на светлите им отвори се 
приемат в резултат на хидравличното оразмеряване, вж. т. 3.4.2.  

За надлезите трябва да бъдат спазени габаритите дадени на фиг. 3.18 и 3.19. 
Стълбове може да се разполагат в разделителните ивици на пътища с две платна  и върху 
тротоарите (но това  за сметка на разширяването им). Стълбове разположени близо до 
бордюрите вредят на видимостта и сигурността на движение и затова е по-добре да се 
отдалечават от пътните платна. Поради това много често крайните отвори на надлезите са 
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по-големи от необходимите за осигуряване на габарита. Това от друга страна създава 
възможност за бъдещо разширение на пътя. 

Стълбовете на надлези над гарови райони могат да се разполагат между коловозите, 
при условие, че минималното светло разстояние от стълба до оста на коловоза е 3,00 м. 
Това разстояние може да се наложи да бъде увеличено за удовлетворяване  допълнителни 
изисквания на железниците. 

За голяма част от естакадите и естакадните части няма ограничения за подмостовия 
габарит. При наличие в някои отвори на пътни платна, ж.п. коловози, или промишлени 
съоръжения, габаритите им трябва да отговарят на съответните изисквания. В много 
случаи под естакадните части впоследствие се оформят паркинги, издигат се стени и се 
оформят халета за различни цели, напр. както при надлезите “Захарна фабрика”, 
“Сердика” и “Дървеница” в София. Затова светлата височина под естакадните части не 
трябва да бъде по-малка от пешеходния габарит 2,50 m. 

Местата на устоите и съответно дължината на виадуктите се определя от следните 
съображения. Виадуктите могат да бъдат по-къси,но за сметка на по-големи насипи зад 
устоите и евентуално и подпорни стени. Може дори изцяло вместо виадукт да се предвиди 
насип, под който ще има поне един водосток, а в някои случаи и съоръжение за 
преминаване на домашни животни и дивеч. При анализирането на алтернативата виадукт 
или насип, трябва да се има предвид, че изграждането на насипите е механизирано и при 
него липсват сложни строителни операции, както при мостовете. Недостатъците на 
високите насипи не са малко. При недостатъчни грижи за уплътняването им се създават 
условия за слягвания и за неблагоприятни промени на равността на нивелетата и на 
настилката. При високи насипи наклоните на откосите  намаляват с нарастване на 
височината. Това от своя страна води до драстично нарастване на обема на земните маси. 
Увеличават се и дължините на водостоците.  

Изтъкнатите обстоятелства не могат да дадат точен отговор на въпросите: виадукт 
или насип, или до каква височина да бъде насипа (т.е. къде да са устоите на виадукта). 
Затова трябва да се разработят различни варианти, които трябва да бъдат оценени от 
гледна точка на: строителна стойност, срок на изграждане, експлоатационни качества, 
необходимо поддържане и т.н. 

Освен споменатите обстоятелства, изборът на броя и дължината на отворите на 
един мост зависи и от следните изисквания: 

 - възможност за техническо изпълнение; 
 - икономическа целесъобразност; 
 - естетически критерии. 
В много случаи е невъзможно едновременното оптимално удовлетворяване на тези 

изисквания. Сполучливо решение може да се получава чрез разработването на няколко 
варианта и сравняването им. 

 
3.9.2. Избор на формата на моста в план  
 

 В миналото се е предпочитало мостовете да бъдат с правилни в план форми. 
Мостове в косота и в хоризонтална крива обикновено са се избягвали. Целта е била мостът 
да бъде с минимална дължина и възможно най-лесен за проектиране и строителство (вж. 
фиг. 3.20 а). Понастоящем изискванията за високи скорости налагат пътните трасета да 
пресичат препятствията косо, или мостовете да бъдат в хоризонтални криви (фиг. 3.20 б). 
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Фиг. 3.20. Решения на премостването при косо пресичане 
(1) Нормален мост и изкривяване на пътя – остарял вариант 

(2) Кос мост – съвременен вариант 
 
Възможно е при косо пресичане мостът да бъде нормален. Това може да се 

постигне за сметка на увеличаване на площта на моста (фиг. 3.21 а, б). Друга възможност е  
като стълбове да се ползват колони с кръгло сечение (фиг. 3.21 в, г). В приложения Б и В 
са дадени различни начини на оформяне на устоите и решения на сложни в план мостове. 

Много съвременни мостове са в хоризонтална крива. За предпочитане е тя бъде с 
постоянен радиус. Не са изключения случаите на мостове в сложни криви (преходни, с  
няколко радиуса). Има дори кръстовища на мостови конструкции (напр. Надлез “Родопи” 
в Пловдив в района на Сточна гара).  

Понастоящем се започва обикновено с проектирането на трасето, а формата на 
моста често се подчинява на конфигурацията на пресичането на препятствието. Въпреки 
това, проектантите на пътя (железницата, улицата) трябва при възможност да не предлагат 
решения усложняващи формата на мостовете. Рационалното решение може да бъде 
резултат от съвместната работа на проектантите на пътя и на моста, от по-широкия им 
поглед върху цялостния транспортен проект и от желанието им за вникване в проблемите 
на колегите. 
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Фиг. 3.21. Нормални мостове при коси пресичания: а) увеличаване на дължината на 
моста; б) увеличаване на широчината на моста; в) подпиране на единични колони;  
г) ж.п. линия минаваща между колоните на надлез 
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