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Глава 5. ГРЕДОВИ И РАМКОВИ ВРЪХНИ КОНСТРУКЦИИ 
 
5.1. Форми на напречното сечение на монолитни конструкции  
 
5.1.1. Плътни плочи 
 

Плочата е елемент, чиято дебелина е 
значително по-малка от размерите й в план. 
Основното натоварване е перпендикулярно 
на равнината й. В ЕС 2 е прието е, че 
елемент, чиято широчина надвишава 5-
кратната стойност на височината му се 
дефинира като плоча [67]. Този критерий е не 
само условен. При плочите напречното 
огъване не е за пренебрегване, докато при 
гредите контурът на сечението обикновено 
остава неформириуем. 

На фиг. 5.1 а) е показан напречен 
разрез на плътна плоча с постоянна дебелина. 
Този тип връхна конструкция има по-проста 
форма в сравнение с плочогредовите и тези с 
кухини. Нейното изпълнение може да се 
осъществи лесно с инвентарни кофражи. 
Бетонирането също не създава трудности. 
 

 
Фиг. 5.1. Напречни разрези на плочни 

мостове 
 

 
Пътната плоча може да бъде прилагана при сложни ситуационни условия (косота, 

хоризонтална крива и др.). Подпирането на плочата може да се осъществи по линия (на 
редица от лагери върху устоите и/или стълбовете), или на единични колони. При това могат 
да се удовлетворят различни изисквания, свързани с габарита на премостваното препятствие 
(фиг. 5.2 и 3.21). Връхната конструкция може да стъпва на колоните посредством лагери 
(фиг. 5.2 разрез а-а) или връзката е корава (разрез б-б). При подпиране на колони трябва да 
се държи сметка за значителните огъващи моменти напречно на оста на моста, както и да 
бъдат удовлетворена проверката на продънване.  

Голямата широчина на конструкцията не създава трудности при поемането на 
напречните сили. Разполагането на главната носеща армировка (обикновена или напрягаща) 
е обикновено в един ред (фиг. 5.3). 

Конструктивната височина на едноотворните плочни конструкции от обикновен 
стоманобетон се приема 1/15 - 1/18 от дължината на статическия отвор. При непрекъснати 
греди и рамки тази височина е по-малка. Друг фактор за намаляване на конструктивната 
височина е да се приложи предварително напрягане, при което тя може да достигне до 1/25 
от отвора. Малката дебелина на плочите ги прави предпочитани при надлези и в градски 
условия, където задигането на нивелетата е свързано с трудно вместване в съществуващата 
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улична мрежа (при градски мостове) или увеличаване на прилежащите към моста насипи и 
оттам оскъпяване на проектното решение на надлеза. 

 
Фиг. 5.2. Възможности за подпиране на плочна връхна конструкция 

(1) повърхнина на продънване 
 

При нарастване на отворите бързо се увеличава момента от собствено тегло. За проста 
греда той е равен на: 
 
(5.1) Mg = gL2 /8 =b (h/L) γ L3 /8,  
 
където 
 
(5.2) g =b hγ . 

 
Понеже отношението h/L се движи в тесни граници, то моментът от собствeно тегло 

ще нараства приблизително с третата степен на отвора. Поради тази причина плочни 
конструкции на един отвор от вида показан на фиг. 5 а) се прилагат обикновено за отвори не 
по-големи от 6 m (при обикновен стоманобетон) и до 10 m. (при предварително напрегнат 
бетон). За по-големи отвори се търсят начини за намаляване на собственото тегло на 
конструкцията. Това може да стане чрез оформянето на конзоли, носещи тротоарите или 
дори част от пътното платно - типове б) и в). 

При плочите от фиг. 5.1 г) и д) конзоли липсват, но дебелина на плочата се променя 
от средата към краищата. По отношение на разхода на бетон те заемат средно положение 
между типове а) и б). Характерно за типове г) и д) е, че наблюдателят възприема илюзорно за 
височина на конструкцията само размера на корниза. Особено е положителен естетическият 
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ефект при криволинейна долна повърхност, но това се постига за сметка на усложнен 
кофраж. 

 

 
Фиг. 5.3 Армиране на плочи – напречни разрези: а) стоманобетонна; 

б) предварително напрегната (1) напрягаща армировка 
 
 

При неправилни в план плочни конструкции усилията се определят обикновено по 
метода на крайните елементи при приемане на ортогонална координатна система с оси х и у. 
Направленията на армировъчните пръти обикновено не съвпадат с осите х, у . Най-малко 
армировка ще се получи, ако прътите са ориентирани по направленията на главните 
моменти МІ и МІІ, изчислявани по формулата: 
 
(5.3) ( ) ( ) 22

, 4/2/ xyyxyxIII MMMMMM +−±+= . 
 
Посоката на главния МІ момент сключва с оста х ъгъл θ получаван по формулата: 

 
(5.4) ( )yxxy MMMtg −= /22θ . 

Практически е неосъществимо армировката да е точно по направленията на главните 
моменти, защото биха се получили криволинейни в план пръти. Сполучливо е решението, 
при което направленията на прътите се отклоняват от тези на главните моменти на ъгъл не 
по-голям от 15о (и по изключение до 30о). За повече подробности по целесъобразното 
армиране вж. [42]. 

На фиг. 5.4 са показани два примера на армиране на коси плочи. Връхната 
конструкция от фиг. 5.4 а) е тясна, но дълга и с малка косота, т.е. острият ъгъл α е почти 
прав. В този случай най-добре е армировъчните пръти да бъдат успоредни на ръбовете на 
плочата. В случая показан на фиг. 5.4 б) широчината на плочата и косотата са относително 
големи. Начинът на армиране може да се обоснове така: Във вътрешната част на плочата 
армировката е перпендикулярна на линията на подпиране. В тази зона плочата опростено 
може да се разглежда като съставена от тесни правоъгълни ивици с подпорно разстояние Ln. 
В крайните части ивиците ще бъдат с променлива широчина и с подпорно разстояние в 
границите от Ln до Ls . Поради това армировката при свободните краища ще бъде значително 
повече за единица широчина, отколкото в средната част. Ветрилообразното нареждане на 
армировката показва още, че при тъпите ъгли има концентриране на реакциите от ивиците в 
крайната зона. При острите ъгли реакциите са по-малки. Понякога в острите ъгли се 
получават опънни реакции при определено положение на подвижните товари, а дори и от 
постоянните. В тези случаи е необходимо да бъдат предвидени лагери поемащи и опън. 
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Фиг.5.4. Примери за армиране на коси плочи 

а) Тясна плоча с малка косота; б) Широка плоча с голяма косота. 
 

 
Поради сложното армиране и възможните опънни реакции, плочи с големи косоти 

(малки стойности на ъгъла α) е препоръчително при възможност да се избягват. На фиг. 3.21 
са дадени примери на коси пресичания , при които мостът е нормален. 

На фиг. 5.3 са показани разрези на плочи с обикновена и напрягаща армировка. При 
мостовите плочни връхни конструкции, дори и при едноотворните, се поставя горна 
армировка. Стремената обикновено се оказват достатъчни за поемането на напречните сили. 
Огънати пръти и кобилици са необходими понякога при подпиране върху единични колони 
за осигуряване срещу продънване. 
 
5.1.2. Плочогреди 

 
Плочогредата е типична форма на напречно сечение на стоманобетонните елементи. 

Най-често се прилагат плочогредови връхни конструкции с много ребра, вж фиг. 5.5. При 
приемането на основните размери на такава конструкцията се изхожда от следното: 

Дебелината на плочата се избира с оглед да понесе усилията при огъването й. 
Наличието на удебеления при подпорите й (вути) е благоприятно с оглед поемането на 
подпорните моменти, напречните сили, както и осигуряване на плавна връзка между плочата 
и реброто. Наклонът на вутите се приема обикновено не по-голям от 1:3. Ако по 
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технологични или други съображения се приеме по-стръмна вута, то за изчислението се 
приема, че тя е с наклон 1:3. В т. 4.1.1 бе цитирано изискването на [38] за минимална 
дебелина на плочата 16 cm. 

 
Фиг. 5.5. Плочогредов мост: а) напречен разрез; б) надлъжен разрез 

 
Разстоянието между главните греди се избира по няколко съображения. Когато няма 

ограничения за конструктивната височина, рационалното разстояние между гредите при 
отвори 10-20 m е около 1,50 m, докато при отвори 40 m нараства на около 3,00 m. При 
търсене на по-малка конструктивна височина се сгъстяват гредите. 
 
           Дебелината на ребрата зависи от една 
страна от поемането на напречните сили, а от 
друга - от възможностите за разполагане на 
армировката - виж фиг. 5.6. Поради голямото 
подвижно натоварване, обикновено 
армировката на мостовите греди е от пръти, 
разположени в няколко реда. В горните 
редове армировката работи с по-ниско 
напрежение, отколкото в долните, поради 
което тя се използува непълноценно. За 
избягване на този недостатък може да се 
предвиди уширение в долния край на 
сечението. Долният пояс на сечението се 
избира с размери, съобразени с 
разполагането на надлъжната армировка 
(обикновена или напрягаща). Широчината на 
реброто трябва да бъде достатъчна за 
поемането на напречните сили, както и да 
позволява лесно полагане и уплътняване на 
бетонната смес. 

 
Фиг. 5.6. Напречни сечения на плочогреди 

 

При опорите широчината на реброто може да бъде увеличена заради по-големите 
стойности на напречните сили. Уширението на долния пояс е особено благоприятно при 
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предварително напрегнати конструкции за поемането на натиска при осъществяване на 
предварителното напрягане 

 
 

 

 
Фиг. 5.7. Армировка на плочогредови констуукции – напречни разрези 

 
На фиг. 5.7 е показано примерно разполагане на армировката в напречния разрез на 

плочогреди. Горната армировка при подпорите трябва да бъде разположена така, че да има 
междини, осигуряващи полагането и уплътняването на бетонна смес в ребрата. 
Разполагането на част от опънната армировка в плочата има предимството, че се осигурява 
възможно най-голяма полезна височина на сечението. Освен това плочата в опънната зона 
трябва има достатъчно количество горна надлъжна армировка. В противен случай в тези 
зони на плочата могат да се разтворят пукнатини перпендикулярни на отвора на гредата. 

Плочите на плочогредовите конструкции обикновено се армират с прави и огънати 
пръти(фиг.5.7). Армирането само с прави пръти е рационално при светли отвори на плочите 
до 2 m.. 

Целесъобразно е в главните греди да има огънати пръти, (фиг. 5.8 б), коитое ще могат 
да участват в поемането на напречните сили. Напоследък има тенденция да се армира само с 
прави пръти за по-лесно изпълнение. Прекъсването на част от прътите в полето и 
закотвянето им в опънната зона е неблагоприятно. Затова в [72] се препоръчва прътите 
закотвяни в опънната зона да бъдат огънати под малък ъгъл, фиг. 5.8 а). 

Плочогредовите конструкции обикновено са с напречни греди. Тези при подпорите 
укрепват пространствено връхната конструкция и създават благоприятни възможности за 
опирането на повдигащите крикове при евентуална подмяна на лагерите - виж фиг. 5.9. 
Вътрешните напречни греди осигуряват добро напречно разпределение на подвижните 
натоварвания. Ако плочогредата е без напречни греди, то главните греди под подвижните 
товари ще поемат почти изцяло подвижните натоварвания фиг. 5.10 а). При наличие на 
напречни греди провисванията на отделните главни греди ще бъдат почти изравнени и 
усилията в най-тежко натоварените надлъжни греди ще бъдат по-малки отколкото, ако 
напречните греди липсват, фиг. 5.10 б). Методики за пространствено изчисление на 
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плочогредови връхни конструкции са изложени в гл. 6 и в [14, 32, 33, 73, 75]. Тук само ще 
бъде отбелязано, че една напречна греда в средата на полето е достатъчна да осигури добро 
напречно разпределение 

 
Фиг. 5.8. Армировка на главни греди: 

а) без огънати пъти б) с огънати пръти 
 

 
Фиг. 5.9. Повдигане на конструкция при 

смяна на лагерите 
 
 

 
Фиг. 5.10. Напречно огъване на плочогреди: 
а) без напречни греди; б) с напречни греди 

 
 

Прилагат се плочогреди и с две ребра, като широчината на връхната конструкция 
може да бъде до 15 m фиг. 5.11. При този вид напречно сечение липсват напречни греди, а 
главните греди се подпират на отделни колони. Това решение е съобразено със системата 
"поотворно бетониране с хоризонтални преместваеми кофражи" (виж т. 9.3). 
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Фиг. 5.11. Плочогреда с две ребра 

 
            Изпълняват се и плочогреди само с 
едно ребро (фиг. 5.12). По форма те приличат 
на сечението на плоча с конзоли. 

Плочогредите с едро ребро имат 
следните особености: Бетонирането и 
армирането е много по-лесно в сравнение с 
традиционната плочогреда. Кофражните 
работи могат да бъдат рационализирани, ако 
размерите на напречното сечение се 
съобразят с тези на разполагаемите 
кофражни платна [70]. Недостатък на този 
вид напречно сечение е голямото количество 
бетон като тегло влияещо върху разрезните 
усилия. Освен това, проблем представляват 
мерките, които трябва да бъдат взети с цел 
избягване на вредното влияние на 
екзотермията на бетона. С оглед на тези 
недостатъци се препоръчва да се приема 
възможно най-голяма дължина на конзолите. 
 

 

 
               а)      б) 

 
Фиг. 5.12. Плочогреда с едно ребро 

а) подпиране с лагери под надлъжната 
греда; 

б) подпиране с лагери под напречна града 

 
Плочогредите с едно ребро се изчисляват като греда подложена на огъване и усукване 

с недеформируем контур на напречното сечение. Усукващ момент се появява при 
ексцентрично положение на подвижните вертикални натоварвания. Усукването се предава на 
опорите чрез лагерите. С цел да не се получат опънни реакции, лагерите трябва са 
разположени на достатъчно разстояние в напречно направление, вж. фиг. 5.12. 

На фиг. 5.13 са показани напречни разрези на плочогреда със широки ребра. 
Примерът е от надлезите от Южния пътен възел на Велико Търново. Тази особена 
плочогреда позволява да се постигне сравнително малка конструктивна височина. За 
разглеждания случай най-малката й стойност е около 1/17 от отвора, а системата е 
непрекъсната греда. За междинни опори служат единични колони с кръгло сечение. Това 
решение е лесно приложимо при коси мостове. 

 
 

 
74



 
 
Иванчев, Стоманобетонни мостове (лекции), 2005 г 

 
Фиг. 5.13. Плочогреда със широки ребра 

 
. 

 
 
5.1.3. Връхни конструкции с кухини 
 
 Конструкциите с кухини се разделят условно на плочи с кухини (фиг. 5.14, 5.15) и 
кутиеобразните греди (греди с кухини), вж. фиг. 5.17. За разлика от плътните сечения от фиг. 
5.1 и фиг. 5.12, при конструкциите с кухини по-трудно може да бъде дефинирана точно 
границата между греди и плочи. Разликата е основно в статическата им работа, вж. гл. 6 и 
[42]. 
 

 
Фиг. 5.14. Плоча с цилиндрични кухини 

 
Напречните сечения с кухини са за предпочитане пред плочогредовите в случаите, 

когато има моменти с различни знаци. Това може да се дължи на статическата система на 
главната конструкция. Например при непрекъснати греди и рамки моментите в средите на 
полетата са положителни, докато тези при опорите - отрицателни. 

Сеченията с кухини са подходящи за предварително напрегнатите конструкции 
(едноотворни и непрекъснати). Известно е, че в различните етапи на строителство и 
експлоатация в отделните разрези на връхната конструкция възникват моменти с различни 
знаци. Така при едноотворна конструкция в строително състояние (при прилагане на 
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напрягащата сила), долният ръб е подложен на натиск. Поради това сечение с добре развит 
долен пояс се оказва по-целесъобразно отколкото плочогредово 

 
Фиг. 5.15. Плоча с кухини с правоъгълно сечение 

 

 
Фиг. 5.16. Надлъжен разрез на плоча с кухини 

 
 

 
Фиг. 5.17. Видове напречни разрези на кутиеобразни греди 

 
Сеченията с кухини са по-подходящи за предварително напрегнати конструкции не 

само в сравнение с плочогредовите, но и в сравнение с плътните. За доказателство ще бъде 
анализирана формулата за определяне на необходимата напрягаща сила.  
 
(5.5)  σ = - P/A – Pep /W +M /W ≤ σadm 
 
където P, ep са съответно големината на напрягащата сила и ексцентрицитета й; 
            A, W- площта на напречното сечение и съпротивителния му момент; 
            M - моментът от външни натоварвания; 
            σadm - допустимато опънно напрежение на бетона (приемано равно на нула, ако се 

          осигурява декомпресия. 
При еднаква височина на сечението съпротивителните моменти на сечение с или без 

кухини се различават незначително. Площта на напречното сечение на плоча с кухини е 
забележимо по-малка отколкото на плътната, което ще доведе и до по-малка напрягаща сила. 
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Поради тази причина в едно сечение с кухини ще има по-малко напрягаща армировка, 
отколкото в плътно, при същите външни размери и момент М. Сечението с кухини има по-
голяма височина на ядрото си в сравнение с правоъгълното, което дава по-голяма свобода 
при разполагането на напрягащата армировка в различните разрези по дължина на гредата.  

Плочите с кухини имат по-малко собственото тегло в сравнение с плътните. 
Обикновено дебелината на мостовите плочни конструкции рядко надвишава 1,00 m. При 
това височината на кухините ще бъде под 70 cm. Като се има предвид този размер, то е ясно, 
че кофражът за кухините трудно може да бъде изваден. Поради това за кофражи на кухините 
трябва да бъдат използувани такива материали, които не са скъпи.  

Кухините на плочите често са с кръгло сечение. За кофрирането им могат да се 
използуват тръби от ламаринена лента оформена по спирала и с връзка между витките на 
спиралата на фалц. Такива тръби се произвеждат у нас за вентилационни уредби, както и с 
по-малки диаметри за каналообразователи на конструкции напрягани след бетонирането. 
Възможно е ползуването на кофражи от фазер или надуваеми гумени тела, които могат да 
бъдат изваждани след изпускане на въздуха. 

Кофражите на кухините трябва да бъдат осигурени срещу повдигане (изплуване) при 
бетонирането и вибрирането, вж. фиг. 5.14. 

Плочата може да има кухини с правоъгълно сечение. Тогава нейното собствено тегло 
е по-малко, отколкото в случая на цилиндрични кухини. По-сложно е изпълнението на плочи 
с правоъгълни кухини. За намаляване на количеството на оставащия кофраж се препоръчва 
бетониране на етапи (долна плоча, ребра и горна плоча). Така е възможно да бъде изваден 
кофража на ребрата, а да бъде загубен само този за горната плоча. 

В приопорните сечения обикновено плочите са плътни и така се оформят вътрешни 
напречни греди ("скрити ригели"), вж. фиг.5.16. Те осигуряват пространствено укрепване на 
плочите при лагерите им и позволяват плочата с кухини да се подпира на отделни колони, 
вж. фиг. 5.2. При това скритият ригел получава значителни огъващи моменти в 
експлоатационно състояние. Плътната част на плочата при подпорите действа благоприятно 
и за поемането на напречните сили. 

Кухините с размери, които не позволяват достъп по време на експлоатацията на 
мостовете, създават трудности при поддържането им – няма възможност да се установи 
наличие на проникнала вода, корозирал бетон и армировка. Във връзка с това в Германия 
има забрана за строителство на нови мостове от този тип. 

За големи отвори се прилага изключително кутиеобразно сечение, понеже в този 
случай най-добре се ползват неговите предимства: статическа схема непрекъсната греда или 
рамка, предварително напрягане, лесно кофриране и декофриране поради големите размери 
на кухините надвишаващи човешки ръст. Кутиите с правоъгълен контур са по-лесни за 
изпълнение. Наклонените външни стени на кутиите позволяват да се намалят дължините на 
конзолите, а по-малкия размер на долната основа на трапеца диктува съответно по-малка 
широчина на стълбовете. С увеличаване на броя на ребрата се намаляват огъващите моменти 
в горната плоча, а също профилът на кутията става по-малко деформируем. Поради големите 
раземери на отворите, не съществуват трудности при ревизията на мостовете. 

В някои мостове с големи отвори част от напрягащата армировка е без сцепление. Тя 
се разполага обикновено в кухините, но вън от бетонното сечение. Предимството в случая, 
че тя може да се донапряга в експлоатация за компенсиране на провисвания от пълзене. 
Външната напрягаща армировка се защитава със специални смазки или греси, а ако е 
корозирала, тя лесно може да бъде подменена. 
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Фиг. 5.18. Схеми за деформирането на напречно сечение на кутиеобразна греда 
 

Плочите с кухини се огъват по двете направления, при което напречната коравина е 
по-малка от надлъжната. Статическата работа на кутиеобразните греди е обяснена чрез фиг. 
5.18. На фиг. 5.18 а) трите ребра на конструкцията са натоварени с еднакви сили и в 
сеченията й ще възникнат огъващи моменти и напречни сили. В случай б) при натоварване 
на средното ребро профилът на кутията ще се изкриви, т.е. ще се получи дисторзия. 
Подобно е положението и при в). Ако конструкцията е натоварена едностранно (схема г), то 
външното натоварване може да се разложи на г1) равностойно на а) обратно симетрично г2) 
и разтоварващо г3) подобно на б). Състояние г2) може да предизвика усукване, без 
изкривяване на сечението е) и/или дисторзия ж). При извънвъзлово разположение на 
товарите - схема з), елементите на кутията (плочи и ребра) са подложени на огъване. Повече 
подробности по изчисляването на конструкциите с кухини има в гл. 6 и [42]. Направените 
тук разглеждания са свързани с въпросите на формообразуването на кутията и армирането. 

Огъването на конструкцията в надлъжно направление предизвиква нормални 
напрежения, които имат екстремни стойности в горната и долната плоча. В ребрата 

 
78



 
 
Иванчев, Стоманобетонни мостове (лекции), 2005 г 

възникват тангенциални напрежения от напречна сила. Усукването предизвиква 
тангенциални напрежения в ребрата и плочите. Всичките части на сечението са подложени 
на напречно огъване от извънвъзловото натоварване - з), както и от дисторзията. Сложното 
напрегнато състояние трябва да се отчита при приемането на дебелините на стените на 
кутията и армирането им. Така напр. вертикалните пръти в ребрата работят като стремена за 
напречни сили и усукващи моменти, а също и като пръти поемащи моменти от напречното 
огъване. 

 
5.1.4. Гредови конструкции с път долу и посредата (коритообразни конструкции) 
 

При гредите с път долу се постига 
най-малка конструктивна височина, фиг. 5.19 
а), в). Сечението има формата на обърнато 
“П”. У нас такива конструкции са 
изпълнявани предимно при ж.п. мостове. 
Разстоянието между главните греди се 
диктува от: 

- изискването за минимална 
широчина на баластовото легло 
(430 cm); 

- габарита на железниците, при 
минимална дебелина на 
баластовото легло по време на 
ремонт, приемана 10 cm под 
траверсите [35]. 

Характерно за този тип напречно 
сечение е, че отворът на плочата се диктува 
от мостовия габарит и нейната дебелина 
може да достигне до 50 cm. Олекотяване на 
конструкцията може да се постигне като се 
предвиди напречно оребряване на плочата, 
но при това конструктивната височина се 
увеличава, фиг. 5.19 б). 

  
Фиг. 5.19. Гредови конструкции с път долу 

и посредата: 
а), б) жп мостове; в) пешеходен мост 

 
 

 
Коритообразни конструкции могат да се използват за пешеходни мостове, като 

гредите служат и за парапет, фиг. 5.19 в) .У нас в миналото са изпълнявани пътни мостове с 
път долу, при широчина между ребрата 4 - 5 m и с тротоарни конзоли изнесени навън. При 
по-големи габарити (каквито са съвремените) плочата (гладка или оребрена) получава 
големи усилия, поради което тази конструкция за пътни мостове понастоящем не се прилага. 
 
 
5.2. Особености на различните изчислителни схеми 
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5.2.1. Прости греди, без и с конзоли 

 
. 

           На фиг. 5.20 са показани диаграми на 
разрезните усилия и линии на влияние на 
проста греда. Характерно за тази статическа 
система е, че като статически определима, тя 
може да бъде прилагана при всякакви 
инженерно-геоложки условия, тъй като 
неравномерните слягвания на опорите на 
моста не предизвикват усилия във връхната 
конструкция. Друго предимство е, че 
простите греди лесно могат да се изпълняват 
като монолитни, понеже скелето без 
затруднение може да се мести 
последователно в отворите. Те се поддават на 
типизиране и поради това са много 
подходящи за сглобяемо изпълнение. 

Ако бъде разгледан от една страна 
многоотворен мост система проста греда и 
непрекъсната (или герберова) от друга, то ще 
бъде установено: В простата греда има по-
големи моменти в сравнение с другите 
гредови системи и съответно по-голяма 
конструктивна височина. Недостатък на 
многоотворните мостове система проста 
греда е наличието на голям брой фуги, които 
са слаби места на съоръжението. Ъглите в 
деформираната ос на съседните отвори 
предизвикват чупки в пътната настилка, 
които са нежелани от гледна точка на 
скоростта и сигурността на пътуването (фиг. 
5.21). При сглобяемо изпълнение броят на 
фугите може да бъде намален чрез така 
наречената непрекъсната пътна плоча (виж т. 
3.3.4). 
 

 
 

Фиг. 5.20. Усилия в проста греда 
 

 
 

 
 Фиг. 5.21. Ъгли на чупките при фугата между две прости греди 
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Фиг.5.22. Изглед на мост система греда с конзоли 

 
При простите греди с конзоли 

(фиг. 5.22) е създадена възможност да 
бъдат редуцирани моментите в полето, 
за сметка на наличието на подпорни 
моментни. Това личи от граничната 
моментова диаграма, фиг. 5.23. С оглед 
на добро съотношение между 
стойностите на моментите в полето и 
при подпората дължината на конзолата 
се приема обикновено равна на 0,3 - 0,35 
от тази на централния отвор. Ако 
конзолите са с плътно напречно сечение, 
то ще се получи голям момент в 
подпорите и съответно малък момент в 
полето. При това се постига много 
малка височина на сечението в средата 
на отвора, докато при опорите тя е 
значително по-голяма (фиг. 5.24). При 
такова оформяне, конзолната греда по 
външен вид прилича на свод. 

Предимство на конзолната греда 
е, че липсват устои и крила, за сметка на 
наличието на насип в крайните отвори. 
  

Фиг.5.23. Особености на статическата работа 
на греда с конзоли: а) линии на влияние; б) 

гранични моментови диаграми; в) деформирана 
ос на конструкцията при натоварване: (1) 

върху конзолите; (2) в полето 
 
По отношение на конструктивната височина и разхода на основните материали, 

конзолната греда има предимство пред гредата без конзоли, дължащо се на по-
благоприятното разпределение на моментите. 

Сериозен недостатък на конзолната греда е свързан с вертикалните премествания на 
краищата на конзолите. Освен това там слягва и насипа, поради което се получават 
неравности в пътната настилка. Това може до известна степен да бъде ограничено, ако бъдат 
поставени преходни плочи - виж фиг. 5.25. 

При мостове над реки съществува опасност от отмиване на насипа, поради което 
откосите трябва да бъдат защитени чрез облицоване. Не може с увереност да се твърди, че 
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тези мерки са ефективни. От друга страна провисванията на конзолите при връзките с 
насипа, дори и при наличието на преходни плочи не позволяват големи скорости на 
движение по моста. Поради изтъкнатите обстоятелства, греди с конзоли могат да се прилагат 
при надлези на пътища с ниска категория (където не се развиват големи скорости) 
пресичащи главни пътища или жп линии. 

 

 
Фиг.5.24. Греда със затежнени конзоли 

 
В конзолните греди се получават големи усилия при изследването им на земетръс 

поради действието на вертикални сеизмични сили в конзолите им. Поради това не се 
препоръчва прилагането на тази система в райони с висока степен на сеизмичност. 

 

 
Фиг. 5.25. Връзка между моста и насипа – детайл “А” от фиг. 5.22 

 
 
5.2.2. Непрекъснати греди и рамки 

 
Особеностите на статическата работа на непрекъснатата греда са показани чрез 

характерни диаграми за разрезните усилия и линиите на влияние на фиг. 5.26. За разлика от 
някои статически неопределими стоманобетонни конструкции в сградите, при мостовите 
връхни конструкции изчисленията се провеждат при предпоставката, че системата работи 
като еластична. Изчислителни методи с отчитане на преразпределението на усилията 
дължащо се на еласто-пластичната работа на стоманобетона са развити при предпоставката, 
че преобладават постоянните натоварвания. При наличието на големи временни (подвижни) 
натоварвания при преразпределението на усилията трябва да отчете и историята на 
натоварването. 
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Фиг. 5.26. Линии на влияние и диаграми за усилията в непрекъсната греда 

 
Изборът на местата на опорите на мост със система непрекъсната греда може да се 

диктува от особеностите на премостваното препятствие - например наличието на пътни 
платна, жп коловози, сгради, и др. При липса на такива обстоятелства, обикновено се търси 
изравняване на моментите в отделните полета. Това може да се постигне, ако вътрешните 
полета са 1,2 до 1,3 пъти по-дълги от крайните. При това обаче, моментите при подпорите се 
получават около 1,5 пъти по-големи от тези в полетата. При конструкции от обикновен 
стоманобетон трябва да бъде взето под внимание, че за сечението при опората натискова 
зона е в реброто, което  създава затруднения, вж. фиг. 5.27, разрези а-а и в-в. 

Поставянето на натискова армировка при опорите е неефективно и затова обикновено 
се търси подходящ избор на формата и размерите на сечението. Целесъобразно оформяне на 
връхната конструкция се постига, ако конструктивната височина при опорите е по-голяма от 
тази в полетата, т.е. гредата да бъде с праволинейни или криволинейни вертикални вути, виж 
фиг. 5.27. При статическото решение на греди с вути трябва да се отчете промяната на 
инерционния момент по дължина на отвора. 

  

 
83



 
 
Иванчев, Стоманобетонни мостове (лекции), 2005 г 

При наличието на вертикални 
вути по-лесно се поемат напречните 
сили. В този случай помага натисковата 
сила в бетона, която е наклонена под 
ъгъл α, равен на наклона на вутата. В 
такъв случай сечението се проверява за 
намалената (редуцирана) напречна сила 
Qred, вместо за получената от 
статическото решение, ползувайки 
формулата: 
 
(5.6) Qred = Q – М tgα / ho , 
 
където: 
Q, М - напречна сила (съотв. огъващ 
момент) от външни атоварвания; 
Qred - редуцирана стойност на 
напречната сила; 
α - ъгъл на наклона на вутата; 
ho – полезна височина на сечението. 

 
Тъй като M и Q не са получени от 

едно положение на подвижния товар, се 
препоръчва M да се пресмята по 
формулата: 
 
(5.7) М = Mg +Mϕq /2,  
 
където: Mg - моментът на постоянни 
натоварвания; 

             Mϕq - екстремната стойност на 
момента от подвижни товари. 

Фиг. 5.27. Непрекъсната греда с вертикални 
вути 

 
 

 
Ако по технологични или естетични съображения се предпочита непрекъсната греда с 

постоянна височина, то съществува възможност да бъдат предвидени хоризонтални вути 
(фиг. 5.28). Много благоприятни за непрекъснатите греди се оказват сеченията и особено 
когато главната армировка е предварително напрегната. Трябва да бъде отбелязано още, че 
при мостовете с големи отвори се използуват комбинирано различни способи за поемане на 
моментите в приопорните сечения: сечения с кухини, вертикални и хоризонтални вути и 
натискова армировка. 
 Препоръчаното отношение между дължините на вътрешните и крайните отвори (1,2 – 
1,3) не бива да се счита като догма. Изпълнявани са непрекъснати греди с къси засипани 
отвори (фиг. 5.29). По външен вид такива непрекъснати греди приличат на прости греди с 
конзоли. При непрекъснати греди с къси крайни полета вътрешният отвор работи 
приблизително като запъната в двата края греда. От подвижните натовравания разположени 
в средния отвор възникват отрицателни подпорни реакции в лагерите, а при много къси 
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крайни отвори и от постоянни натовравания. В такива случаи лагерите на устоите трябва да 
могат да поемат и отрицателна реакция. 
 

 
 

Фиг. 5.28. Непрекъсната греда с хоризонтални вути 
 

 
Фиг.5.29. Непрекъсната греда с къси засипани крайни отвори 

 
 

 
Фиг. 5.29 а. Рамка с вертикални стойки 
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В някои случаи стълбовете са кораво свързани със връхната конструкция и нейната 
изчислителна схема е рамка. Ако коравините на стойките на рамките EJ/L2 са много по-
малки в сравнение с коравината на ригела EJ/L2, то връхната конструкция опростено може да 
се изчислява като непрекъсната греда. Обаче, за определянето на моментите в стойките 
трябва да се отчита коравата им връзка с ригела. Необходимо е също да се прави разлика и 
между статическата схема на връхната конструкция и тази на долното строене. Възможен е 
случая дори на статически определима връхна конструкция с неопределимо долно строене, 
вж. т. 11.4 и [16]. 

Непрекъснатите греди и рамки имат добри експлоатационни качества: липса на фуги 
и по-малка деформируемост в сравнение с простите и особено в сравнение с конзолните и 
герберовите греди. Това прави непрекъснатите конструкции предпочитани при скоростни 
пътища. Друго предимство на непрекъснатите конструкции в сравнение с простите греди е 
по-благоприятното разпределение на моментите и оттам постигането на по-малка 
конструктивна височина.  

В непрекъснатите греди, като външно статически неопределими системи се появяват 
допълнителни усилия при неравномерни слягвания на отделните им опори. В миналото 
непрекъснати греди са строени предимно при неслегваеми или слабослегваеми почви: скали, 
чакъли. Напоследък отчитайки добрите им експлоатационни качества, непрекъснати греди се 
изпълняват и при по-слаби почви, като се предвиждат специални фундирания: с пилоти, 
кладенци и др. 

От съществено значение е отчитането на деформируемостта на земната основа. В 
миналото по експертна оценка се приемаха относителните слягвания на фундаментите ∆, 
които се задаваха като принудени премествания на опорите - виж фиг. 5.30 а). 

 
Понастоящем обикновено 

земната основа се моделира с 
еластични опори - фиг. 5.30 б). За 
определяне на пружинните кон-
станти трябва да се изходи от 
зависимостта натоварване-слягване 
при избрани предварително разме-
ри на фундаментите и приблизи-
телно известен диапазон на 
изменение на опорните реакции. За 
да бъде конструкцията достатъчно 
осигурена е необходимо да се 
извършат някои изчисления с 
различни стойности на деформа-
ционния модул на съответния вид 
почва в интервала на възможните 
му отклонения. С компютърна 
програми и чрез няколко варианта 
на входните данни може да се 
получи сравнително достоверна 
картина за възможното поведение 
на конструкцията при деформации 
на земната основа. 

 
Фиг. 5.30. Изчислителни модели за отчитане на 

поддаването на опорите 
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