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4. МОСТОВО ПЛАТНО (НЕНОСЕЩИ ЕЛЕМЕНТИ) 
 
4.1. Мостово платно на пътни и градски мостове 

 
4.1.1. Пътна настилка и хидроизолация 
 

На фиг. 4.1 е показан типичен детайл на пластовете разположени над 
стоманобетонната конструкция. Най-важните от тях са настилката и хидроизолацията. 

Съвременните пътни и градски мостове обикновено имат асфалтобетонна 
настилка. Върху земното платно, за разлика от мостовете, асфалтобетонните настилки се 
състоят от няколко пласта (с обща дебелина не по-малка от 50 см). Тези пластове имат 
такива качества, че плавно нарастват деформационните модули от земната основа до 
асфалтобетонното покритие. При мостовете такава настилка е нецелесъобразна понеже 
основата е корава (стоманобетонна конструкция), а не поддаваема (почва). Настилка с 
голяма дебелина ще натовари моста с голям “мъртъв” товар. Поради това върху 
мостовете се полага само асфалтобетонно покритие. При детайла от фиг. 4.1 то е 
положено върху циментовата замазка. Между замазката и асфалтобетона не може да се 
осъществи такова сцепление, каквото има между пластовете на настилката върху земното 
платно. Тези пластове са с един вид свързващо вещество (битум), чието процентно 
количество нараства от почвата към повърхността. 

 
Фиг. 4.1. Настилка, хидроизолация (с изравнителна и предпазна замазка) и тротоар 

от монолитен бетон. (1) плътен асфалтобетон; (2) предпазна замазка;  
(3) хидроизолация;(4) изравнителна замазка с променлива дебелина, min 2 cm; 

(5) еластична ограда; (6) ръкохватка на парапета 
 

Изтъкнатите обстоятелства показват, че асфалтобетонната настилка при мостовете 
работи в неблагоприятни условия. Наред с това асфалтобетонът (като хидрофобен 
материал) служи като допълнителна защита срещу проникването на вода към 
стоманобетонната конструкция. Поради тези причини асфалтобетонната настилка трябва 
да бъде по подходящ начин проектирана и много добре изпълнена. 

Нейната дебелина се приема най-малко от 8 cm. Напоследък на мостовете се 
полага асфалтобетон с модифицан битум, т.е с добавки, които осигуряват по-добро 
сцепление с каменните материали, по добра еластичност и дълготрайност на настилката. 
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Доскоро асфалтобетонът върху мостовете бе от същото качество като този върху земната 
основа. При това на много от мостовете асфалтобетонната настилка бързо получаваше 
повреди и разрушения. Използването на лят асфалт е подходящо за мостовете, но липсва 
у нас опит в това отношение. 

Някои мостове се намират на пътища без настилка (в селскостопански и горски 
райони). В този случай върху моста е задължително поставянето на асфалтобетонна 
настилка с оглед запазването на хидроизолацията. Трябва да са асфалтирани и подходите 
към моста (с дължини по 20-30 m), за да може превозните средства да минават по моста с 
чисти колела и оттам да не се  (износва бързо настилката върху моста. 

Много мостове построени в миналото са с паважна настилка. Тя е тежка, полага се 
ръчно и пропуска вода. При ремонта на такива съоръжения обикновено се полага 
асфалтобетонна настилка. От естетични съображения на някои градски пешеходни 
мостове настилката е от паваж или тротоарни плочи. Понякога се ползват различни по 
форма и цветове плочи, блокчета или паветата. 

Ролята на хидроизолацията е да не допусне вода до стоманобетонната 
конструкцията. Водите от валежите са меки и предизвикват корозия на бетона, която се 
изразява в промяна на химическия състав на втвърдилия цимент. Наличието на бели 
петна е сигурен белег за корозия. Кородиралият бетон става по-порьозен, якостта му 
намалява и се създават условия за корозия на армировката. При зимното поддържане на 
пътищата се използват силно агресивни към бетона вещества (сол,луга). 
Хидроизолациите на мостовете са подложени освен това и на динамични вертикални и 
хоризонтални натоварвания от превозните средства. Поради изтъкнатите обстоятелства 
към материалите и детайлите на хидроизолациите на мостовете има повече изисквания, 
отколкото към тези на сградите. 

Понастоящем у нас се предлагат разнообразни хидроизолационни материали, 
предимно вносни. Има много фирми, които доставят материали, а част от тях изпълняват 
и изолационните работи. Трудно е да бъде направено подробно описание на 
съвременните хидроизолационни материали. Компонентите, химическия състав и 
технологията на производството им обикновено са фирмена тайна. Поради това тук се 
дава само най-обща информация. 

В мостовете се използват следните видове хидроизолации: 
- листови (наричани още мембранни); 
- мазани. 
Листовете за хидроизолации обикновено са с дебелина 1-5 mm и се доставят на 

рула. Полагат се един или два пласта. В нашата практика са използвани са и трипластови 
изолации. Листовете може да се залепят върху основата и помежду си с битумна смес 
или специално лепило. Напоследък все по-често се прилага лерене с газова горелка - 
нагорещяват се листовете и те сами се залепват (газо-пламъчно лепене). Основна грешка 
при изпълнението на листови изолации е оставянето на незалепени части (въздушни 
мехури), от които започва компрометирането на изолацията. Има листове с във формата 
на плочи с дебелина до 12 mm, всяка от които покрива 1- 2 m2. 

Материалите за мазаните хидроизолации са течни (разтопени при висока 
температура, емулсии и т.н). Те се намазват върху повърхността подлежаща на 
изолиране. Преди втърдяване на изолацията върху нея се полага негниеща тъкан (напр. 
руселин), имаща само армираща функция, т.е да осигури по-голяма опънна якост на 
хидроизолационния пласт след изсъхването на течния материал. Основен недостатък на 
тези изолации е трудността да се постигне равномерно намазване на цялата площ. Върху 
мазани изолации понякога се полага покриващ пласт листови. Мазаните изолации се 
прилагат и там, където не може да се положи листова изолации или трудно се гарантира 

 52



Иванчев, Стоманобетонни мостове (лекции), 2005 г. 

качественото й изпълнение, напр. при отводнители, тротоари, фуги, тротоарни блокове, 
вж. фиг. 4.2.  

Качеството на хидроизолационните материали са необходимо, но недостатъчно 
условие за добра изолация. От съществено значение е квалификацията на изпълнителите, 
строгото спазване на технологичната дисциплина и наличие на постоянен вътрешно 
фирмен контрол. Само периодичният надзор от контролните органи не би могъл да 
гарантира качеството. 

Според показания на фиг. 4.1 детайл, върху хидроизолацията се полага циментова 
замазка, армирана с мрежа ф5 с размер на клетките 15 см. Ролята й е да предпази 
изолацията по време на полагане на асфалтобетона, както и при ремонт на настилката. 
При саниране на някои мостове е установено, че циментовата замазка е натрошена, което 
от своя страна поражда и повреди на настилката над нея. Поради тази причина ГУП в 
документа си [38] изисква изпълнения без предпазна замазка (фиг. 4.2). Критичен момент 
при това е полагането на асфалтобетона. Трябва да се внимава да не се повреди 
механично или термично хидроизолацията. Затова хидроизолацията трябва да издържа 
температура не по-ниска от 160 оС. 

 
 

Фиг. 4.2. Настилка, хидроизолация върху изравнителна замазка, тротоар със 
монтажен Г- образен корниз. (1) монтажен корниз; (2) подложна замазка;  
(3) хидроизолация; (4) изравнителна замазка; (5) конзолна плоча; (6) плътен 

асфалтобетон 2х5 cm; (7) еластична ограда; (8) мастик; 
(9) антикорозионно покритие; (10) парапет 

 
Липсата на предпазната замазка изисква при ремонта на настилката задължително 

да се подменя и изолацията. С оглед избягването на този недостатък в чужбина се вземат 
необходимите мерки. Има двупластови хидроизолации, чиито горен пласт е във формата 
плочи от изкуствени материи. При ремонта се подновява само този пласт. 
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В случаите без предпазна замазка често се предписва по-голяма дебелина на 
асфалтобетонната настилка - 10-12 cm (фиг. 4.2). По-важно е обаче не толкова 
дебелината на настилката, а нейните качества. За осигуряване на фугата между пътното 
платно и тротоара, в края на асфалтобетонната настилка се прави фуга запълнена с 
мастик (фуга-маса), вж. фиг. 4.2 и 4.3. 

 

 
Фиг. 4.3. Настилка, хидроизолация без замазка, тротоар с монтажен корниз. 

(1) асфалтобетонна настилка; (2) хидроизолация; (3) монолитен блок;  
(4) корниз; (5) заварени съединения; (6) дървена подложка с мярка от място 

 
Върху стоманобетонната конструкция може да се изпълни циментова замазка, с 

цел да се изравнят възможните грапавини на конструктивния бетон и да сеоформи 
напречния наклон. В някои случаи помага за постигане на проектната нивелета (напр. 
при вертикална крива), както и за отстраняване на неточности при изпълнението. 

Недостатъците при изпълнението на хидроизолациите и несвоевременното им 
подменяне може да доведе до сериозни повреди на стоманобетонната конструкция. В 
неблагоприятно положение е предимно пътната плоча. Тя е най-близо до агресивните 
агенти, а увреждането на част от дебелината й може значително да намали носещата й 
способност. Армировката на плочата е по-уязвима от тази на главните греди, понеже е с 
по-малки диаметри и е по-близо до пътното платно. Поради тези обстоятелства в [38] е 
поставено изискването дебелината на пътната плоча да не бъде по-малка от 16 cm, а 
армировката й да има и необходимото бетонно покритие 3,0 cm, вместо 2 cm, както бе 
залегнало в [11]. Друга мерки за допълнителна защита са: 
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- ограничаване на съсъхвателните пукнатини в стоманобетонната плоча и 
замазките чрез напръскване на повърхността на пресния бетон (разтвор) с 
водно-парафинена емулсия; 

-    метализация (поцинковане) на армировката (засега не е прилагано у нас). 
- повишаване на плътността на замазките, чрез добавка в състава им на 

хидролизиран колофон; 
 
4.1.2. Отводняване - надлъжни, напречни наклони и отводнителни 
 

Дори и най-добре проектираната и изпълнена хидроизолация не представлява 
достатъчна гаранция за защитата на стоманобетонната конструкция. Попадналата върху 
пътното платно вода не трябва да се задържа, а по най-бързия начин да бъде осигурено 
оттичането й. За целта са необходими наклони и отводнители. 

Напречните наклони могат да бъдат двустранни и се приемат не по-малки от 2%. 
С оглед възможните отклонения при изпълнението понастоящем у нас е приет 
минимален напречен наклон 2,5%. При автомагистрали и някои улици с две платна, 
всяко платно е с едностранен наклон. В хоризонтална крива наклонът на пътното платно 
е едностранен и в зависимост от радиуса достига до 6%. 

 
Напречният наклон може да бъде 

постигнат чрез променлива дебелина на 
изравнителната замазка. При едностранни 
наклони и/или при големи широчини на 
пътното платно дебелината на този пласт 
нараства, което е свързано със съответно 
увеличен разход на материал и съответно с 
увеличаване на постоянния товар върху 
конструкцията. Този недостатък може да 
бъде отстранен чрез възможностите 
показани на фиг. 4.4. 

При всяко от тези изпълнения има 
някои усложнения: 

- на формата на връхната 
конструкция; 

- нееднакво армиране на ребрата 
й; 

- различни коти на лагерите и 
съответно оформяне на горните 
части на опорите. 

Всека от тези възможности е 
подходяща за определен вид конструкция 
и има своите предимства и недостатъци. 

 

Фиг. 4.4. Оформяне на надлъжния наклон 
чрез конструкцията; а) Наклоняване на 
връхната конструкция; б) Несиметрична 
връхна конструкция; в) Конструкция с 
еднакви греди подпрени на различни 

коти; (1) монтажни греди; (2) 
монолитна плоча 

 
 

 
При оформяне на напречния наклон чрез връхната конструкция е възможно дори 

да отпадне изравнителната замазка. Такива изпълнения има и у нас и те са възможни, ако 
при полагането и уплътняването на бетонната смес се гарантира достатъчна равност на 
горната повърхност на конструкцията (фиг. 4.3). 
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С оглед на отводняването, 
мостовите конструкции трябва да 
имат надлъжен наклон. В някои 
случаи наклон е продиктуван от 
нивелетата на пътя (фиг. 4.5 а). При 
едноотворни мостове отводняването в 
надлъжно направление може да се 
гарантира чрез надлъжен наклон или 
вертикална крива (фиг. 4.5 б,в). При 
мостове над големи водни 
препятствия нивелетата на пътя е във 
вертикална крива. Горната повърхност 
на връхната конструкция се очертава 
по тази крива (фиг. 4.5 г) или по 
хордите й (фиг. 4.5 д). 
 

Фиг. 4.5. Оформяне на надлъжния наклон. (1) 
настилка (2) изравнителен пласт; 

 
 

 
Фиг. 4.6. Детайл на отводнител: (1) стоманобетонна плоча; (2) замазка;  

(3) асфалтобетон; (4) решетка;(5) фуния; (6) тръба 
 

На фиг. 4.6 е показан детайл на отводнител. Диаметърът на тръбата му е 150 мм 
Повърхностната вода през решетката, фунията и тръбата изтича под моста. Водата 
попаднала върху хидроизолацията също се събира в отводнителя. При някои изпълнения 
в миналота бе считано за достатъчно долният край на тръбите на отводнителите да бъде 
на 10 – 20 см под пътната плоча. Понастоящем в [38] се изисква тръбите да завършват 
под долния ръб на конструкцията, с оглед повърхността й да не се облива при вятър фиг. 
4.7 а). 
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Отводнителите се поставят най-
често до бордюрите, фиг. 4.7 а). При 
мостове на автомагистрали и пътища извън 
населените места, отводнителите могат да 
бъдат поставени в страничен джоб на 
тротоарния блок (фиг. 4.7 б, в). Има се 
предвид, че широчината между 
предпазната ограда и бордюра не се ползва 
от пешеходци, а само осигурява 
динамичния габарит Надлъжното 
разстояние между отводнителите се приема 
до 10 m, при наклони до 0,5% и до 25 m 
при наклони над 1%. Друго изискване е 
един отводнител да поема водата от не 
повече от 400 кв.м. 
 

 
 

Фиг. 4.7. Разположение на 
отводнителите: а) до бордюра; б), в) в 
“джоб” на тротоара; (1) парапет; (2) 
еластична ограда; (3) бордюр; (4) 

надлъжен наклон 
 
 
При някои надлези и естакади тръбата на отводнителя продължава във 

тръбопровод отвеждащ водата в канализацията. По този начин се защитават минаващите 
под моста коли и пешеходци от струите вода изтичащи от отводнителите. 

Отводнители разположени над кухини на греди са с тръби, които пресичат горната 
и долната плоча (фиг. 4.8). Освен това случайно попаднала вода в кухините вода поради 
дефекти на хидроизолацията, трябва да бъде отведена чрез поставени в долната плоча  
метални или пластмасови тръби с диаметър 30-50 мм. 

 

 
Фиг. 4.8. Отводнители на кутиеобразна греда 
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4.1.3. Преходни конструкции при дилатационни фуги 
 

Броят и местата на дилатационните фуги зависят от статическата схема на 
връхната конструкция (фиг. 4.9). 

 
Фиг. 4.9. Разположение на дилатационни фуги: а) Многоотворна проста греда; 

б) Герберова греда; (1) асфалтобетон; (2) смес за фуги – битум МВХ80/25;  
(3) предпазна замазка; (3) насмолено въже ф20; (4) медна ламарина 

 
Преходните конструкции при 

фугите трябва да осигуряват: 
- водоплътност; 
- равност на повърхността на 

настилката; 
- свободно деформиране при 

взаимните премествания на съседните 
връхни конструкции, или на връхната 
конструкция спрямо устоя. 

Преместванията във фугите се 
определят по методите на строителната 
механика и зависят от системата, 
коравината и лагеруването на връхната 
конструкция. По-подробна информация за 
движенията, които позволяват различните 
видове лагери има в гл. 10. Като пример на 
фиг. 4.10 а) е показано разтварянето на 
фугата до неподвижен лагер, а на 4.10 б) - 
до подвижен лагер. 
 

 

 
Фиг. 4.10. Премествания във фугите: а) 

при неподвижен лагер; 
 б) при подвижен лагер 

 
 

 
На фиг. 4.11 е показана фуга с медна ламарина, често прилагана у нас в миналото. 

Свиването и разтварянето предизвиква деформиране на медната ламарина и пълнежа над 
нея. За тази цел над фугата асфалтобетонът е прекъснат и на негово място има специална 
битумна смес. При полагането й тя има пластични свойства, но с течение на времето 
става крехка и от движенията на фугата се получават пукнатини в пътната настилка. 
Поради това понастоящем такива изпълнения се избягват или по изключение се прилагат 
при конструкции с малки отвори, където преместванията са малки. 
 

 58



Иванчев, Стоманобетонни мостове (лекции), 2005 г. 

 
Фиг. 4.11. Фуга с медна ламарина. (1) асфалтобетон; (2) смес за фуги – битум 
МБХ80/25; (3) предпазна замазка; (4) насмолено въже ф20; (5) медна ламарина 

 
 

 
Фиг. 4.12. Преходна конструкция от стоманени и каучукови профили. (1) каучуков 

профил; (2) стоманен профил; (3) стоманобетонна конструкция;  
(4) бетон, излят след монтиране на фугата 

 
На фиг. 4.12 е показана преходна конструкция позволяваща премествания до 75 

mm (± 37,5 mm). Тя се състои от гумен профил захванат със стоманени части, които са 
закотвени в стоманобетонните конструкции. От движенията във фугата се деформират 
каучуковите профили. С цел да бъде осигурена точност на положението на фугата, тя се 
монтира след бетонирането на съседните връхни конструкции. Фугата се фиксира по-
разтворена или по-свита в зависимост от температурата на средата и съотв. на 
конструкцията. След това се излива бетон, който запълва предварително оставените 
изрези във връхните конструкции. След втвърдяването му, чакащата армировка от 
конструкциите и анкерните пръти на фугата остават здраво свързани с конструктивния 
бетон. 

На фиг. 4.13 е показана друг вид преходна конструкция, при която преместванията 
се осигуряват от деформиране на каучуковия профил, в която фабрично са вградени 
алуминиеви ламарини – долната е гладка, а горната е оребрена с цел да не се хлъзгат 
автомобилите. Преходната конструкция е закотвена в стоманобетонните части чрез 
болтове, чиито гайки са разположени в гнезда. 

Когато преместванията са големи, преходните конструкции са с два или повече 
гумени профила (фиг. 4.14) В този случай е необходим елемент, който поема товара от 
колелото стъпило на фугата. На фиг. 4.14 а) е показано изпълнение, при което вътрешни 
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стоманени профили се носят от траверса подложена на огъване и подпряна на съседните 
връхни конструкции чрез подвижни лагери. Друг вид опорен елемент е така наречената 
“ножица”,фиг. 4.14 б). 

 
Фиг. 4.13. Преходна конструкция от каучукови и алуминиеви профили. (1) епоксиден 
разтвор; (2) закотвящ болт; (3) ламарина; (4) каучук; (5) армиращ алуминиев профил 

с грапава повърхност; (6) вътрешен алуминиев профил 
 

 

 
 

Фиг. 4.14. Преходни конструкции за големи премествания 
а) с траверса; (1) каучукови профили; (2) стоманени профили; (3) стоманобетонна 
конструкция; (4) бетон,излят след монтиране на фугата; (5) стоманена траверса; 

(6) подвижни (хлъзгащи) лагери 
б) с “ножица” 
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Преместванията във фугите могат 
да бъдат осигурени и чрез асфалтобетон 
допускащ големи деформации фиг. 4.15. 
Свързващите му вещества са битуми 
модифицирани с пластификатори и 
полимери с цел да се получи 
необходимата еластичност. Едрият 
добавъчен материал е обикновено от 
базалтовата група. Такова изпълнение 
позволява премествания до 50 mm (± 25 
mm). 

 

 
Фиг. 4.15. Фуга покрита със специален 
асфалтобетон; (1) асфалтобетонна 

настилка; (2) деформируем 
асфалтобетон; (3) стоманобетонна 
конструкция;(4) метална плоча 

 

 
Фиг. 4.16. Оформяне на края на връхна конструкция без преходна конструкция: 

а) при неподвижен лагер б) при подвижен лагер 
 

Преместванията в краищата на едноотворни мостове не са големи и в този случай 
е възможно при устоите да не се предвиждат преходни конструкции, вж. фиг. 4.16. 
 
4.1.4. Предпазни огради 
 

Предпазните огради служат да намалят риска от изпадане на автомобили от моста. 
Тези съоръжения могат да бъдат корави (от бетон или стоманобетон), вж. фиг. 4.17, или 
еластични (от стомана), вж. фиг.4.1, 4.2, 4.3, 4.18. При отклоняване от пътното платно 
превозните средства налитат на предпазните съоръжения натоварвайки ги ударно. Силата 
на удара зависи от енергията на движещата се кола увеличаваща се с нарастването на 
масата й и квадрата на скоростта. Тази енергия се погасява за сметка на деформации на 
корпуса на автомобила и на предпазното съоръжение. Бетонните и стоманобетонните 
предпазни огради почти не се деформират и енергията на удара се погасява само за 
cметка на изкривяването на колата. При стоманените огради допълнително демфериращо 
действие има тяхната деформация. Поради изтъкнатите обстоятелства силата на удара 
при тях е по-малка отколкото при коравите, при еднаква енергия на движещата се кола. 

Най-простият тип корава предпазна ограда представлява бордюр с височина 50 
cm, т.е. значително по-голяма от тази на обикновените бордюри (15 cm). (фиг. 4.17 
а).Недостатък на това решение е малката сигурност срещу преобръщане на бордюра. 
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         Оградите от типа показан на фиг. 
4.17 б) действуват по следния начин: При 
отклоняване на автомобила колелото му 
се изкачва по цилиндричната повърхнина 
и собственото му тегло действува за 
връщането му обратно. В София има 
няколко моста с такива огради. При тях 
има случаи, когато при по-голяма скорост 
автомобили са изхвърчали вън от моста. 

Оградите с форма на обърнато Г се 
прилагат в някои страни: в Германия – от 
вида на фиг. 4.17 в) , в САЩ - тип “Ню 
Джърси” , вж. фиг. 4.17 г). Защитното 
действие на последния се дължи на 
следното: Като първо препятствие за 
спиране на отклонения автомобил служи 
ръба "А", а следващото е ръба "В". Като 
крайна защита служи почти вертикалната 
стена поемаща удара. 

Строителната стойност на 
бетонните огради може да бъде по-ниска 
отколкото на еластичните. Повреди на 
бетонни огради (от удар, или от корозия 
дължаща се ползването на хлориди при 
зимното поддържане) налагат трудно 
изпълними ремонти. 
 

Фиг. 4.17. Корави предпазни огради: а) 
нисък и висок бордюр; б) с цилиндрична 

повърхност; в) с Г-образен профил; г) тип 
“Ню Джърси 

(1) горен ръб на тротоара; (2) горен ръб на 
пътната настилка 

 
 

 
У нас по пътищата и улиците еластична предпазна ограда обикновено се монтира 

на опасни места: криви с малки радиуси, подпорни стени, високи насипи, мостове и 
водостоци. Основните й части (фиг.4.1, 4.2 и 4.3) са стоманени: специален профил (шина) 
свързан с болтове за колонки (I 10). Колонките се заваряват за стоманени плочи, които са 
свързани с бетонния (или стоманобетонен) тротоарен блок. Закотвянето може да се 
осъществи чрез  болтове поставени преди бетонирането. Има изпълнения (фиг. 4.2), при 
които във втвърдения бетон се правят гнезда с пробивна машина. В тях се налива 
епоксиден разтвор и се вмъкват болтовете.  

Колонките на еластичните огради на мостовете са на разстояние не по-малко от 
190 cm, а върху земното платно - на 380 cm. В напречен разрез еластичната ограда се 
разполага навътре от бордюра. Осигурява се разстояние не по-малко от 50 cm наречено 
динамичен габарит. На старите мостове първоначално не е била предвидена еластична 
ограда. На някои от тях, поради недостатъчна широчина на тротоара, допълнително 
монтирана еластична ограда е почти до бордюра. При такива изпълнения водачите карат 
колите си навътре в платното, като с това намаляват използваемата му широчина. В 
разделителните ивици се монтират двустранни еластични огради (фиг. 4.18), или две 
едностранни. 
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Фиг. 4.18. Двустранна еластична ограда в разделителна ивица 

(1) асфалтобетон; (2) хидроизолация 
 

 
4.1.5. Тротоари 
 

Тротоари трябва да имат всички мостове, дори и тези на пътища извън населени 
места. В този случай тротоарът служи за минаване на служебни лица и случайни 
пешеходци. Тротоарите понастоящем се изпълняват обикновено от монолитен бетон, 
който трябва да бъде водонепропусклив, мразоустойчив и да не се изтрива от движещите 
се пешеходци (фиг.4.1). Това се постига, ако класът му е не по нисък от В25. 
Целесъобразно е също в състава му да има добавки за по-лесно постигане на желаните 
качества. При достатъчна водоплътност хидроизолацията може да бъде спряна до 
бордюра. За оформяне на корниза може да се използват монтажни елементи (фиг. 4.2 и 
4.3). При необходимост в тротоара има цилиндрични кухини, оформени с ПВЦ тръби за 
електрически кабели или други инсталации (фиг. 4.1). 

За мостове извън населените места обикновено върху тротоара е монтирана 
еластична ограда. Разстоянието между нея и парапета е обикновено 75 cm и по 
изключение 50 cm. На някои мостове има комбинация от парапет и еластична ограда 
(фиг.4.1). Понастоящем такива изпълнения се избягват дори и при мостове, където 
пешеходци минават рядко. На мостовете е добре да има две защитни линии: еластична 
ограда, която директно поема удара и парапет, който ще поеме вторичния по-слаб удар 
при разрушаване на еластичната ограда. Парапетите са с височина от 100 до 130 cm, като 
по-големите размери са за мостове над големи реки, високи виадукти и др. подобни. 
Парапетите обикновено са стоманени (фиг. 4.19). Парапети от други материали (чугун, 
бетон, стоманобетон, камък) се прилагат на някои градски мостове при наличие на 
специални изисквания за архитектурно оформяне. 
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Фиг. 4.19. Стоманен парапет на пътен мост 

 
 

Стоманените парапети е най-добре да се закотвят към бетонните или 
стоманобетонни елементи по същия начин както еластичните огради, вж. фиг. 4.2 и 4.3. 
На фиг. 4.19 е показан друг детайл: в тротоарния блок са оставени гнезда, в които се 
монтират стойките след което се запълват с циментов разтвор. Това изпълнение има 
следните недостатъци: при удар върху парапета може да се изкърти бетонът на 
тротоарния блок; недоброто уплътняване на замонолитващия разтвор създава условия за 
проникване на вода. 

На фиг. 4.20 е показан широк тротоар на градски мост. Настилката му е от плочки, 
а под тях има ПВЦ тръби за електрически кабели. Цялата повърхност на моста, вкл. и на 
тротоарите е защитена с хидроизолация. На някои градски мостове се монтират стълбове 
за осветление и/или за контактна мрежа на трамвайни и тролейбусни линии. Тези 
стълбове предават на конструкцията значителни вертикални и хоризонтални сили. Затова 
детайлите на връзките им с моста трябва да бъдат съответно оразмерени и добре 
конструирани. 

 

 
Фиг. 4.20. Тротоар на градски мост; (1) тротоарни плочи; (2) ПВЦ тръби между 

цементен разтвор; (3) хидроизолация; (4) изравнителна замазка 

 64



Иванчев, Стоманобетонни мостове (лекции), 2005 г. 

4.1. Елементи на железопътни мостове 
 

Горното строене на стоманобетонните ж.п. мостове е обикновено с баластово 
легло вж. фиг.4.21. 

 
 

Фиг. 4.21. Плочен ж.п. мост с отводнители в края; (1) тротоар извън гара;  
(2) тротоар в гара; (3) изваждане на траверса; (4) баласт; (5) предпазна замазка;  

(6) хидроизолация; (7) изравнителна замазка;(8) отводнител 
 

 
Фиг. 4.22. Плочогредов ж.п. мост с отводнители в средата;  

(1) тротоар извън гара; (2) тротоар в гара 
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За да може да се извършва механизиран ремонт на горното строене широчината на 
баластовото корито трябва да не бъде по-малка от 430 cm. 

Парапетите на ж.п. мостовете трябва да позволяват хоризонталното изваждане на 
траверсите, вж.фиг. 4.21 и фиг. 4.23. 

 

 
Фиг. 4.23. Стоманен парапет на ж.п. мост 

 
Стоманобетонни мостове без баластово легло се изпълняват рядко. При тях 

релсите се полагат на конструкцията посредством специални еластични скрепления. При 
това се намалява постоянното натоварванe с около 50 kN/m за сметка на липсващия 
баласт, а конструктивната височина може да бъде по-голяма. Това решение е 
неблагоприятно за експлоатацията – редуването на баластов път върху земното платно и 
безбаластов на съоръженията е в ущърб на комфорта на пътуването и създава трудности 
при механизирането поддържане на железния път. 
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