
Насипът над ключа достига до 15 m, което оправдава решението със свод. 
Сводът е оформен по крива с радиус 9,50 m, в средата и 2,01 m – в краищата, а стените 
са вертикални. В участъците с голям насип е предвидена дънна плоча, докато при 
порталите тя липсва. Чупката при връзката между свода и вертикалните стени е за 
подчертаване на работната фуга. Друга възможност е кривата да тангира във 
вертикалната стена, но тогава разликата в цветовете на бетоните на свода и стени ще 
създава по-неблагоприятен външен вид. 

Геометричната форма е приета с оглед икономично да се вписват габаритите за 
пътните платна и тротоарите. Но целесъобразно е оста на свода да се приеме по 
натискова линия. В този случай моментите и напречните сили от постоянни товари са 
нулеви, а от подвижни товари тези усилия са малки. Приносът на подвижните товари 
намалява с увеличаване на дебелината на насипа, водеща до по-равномерно 
разпределение на концентрираните сили. В същото време се увеличава и относителната 
стойност на усилията от постоянни товари. Очертанието на свод по ос отклоняваща се 
от натисковата линия се прави с оглед на габаритите и по технологични причини. За 
разглеждания обект огъващите моменти във свода и стените са значителни, което 
изисква армирането на всичките елементи. 
 Тунелът се намира в масив от силно напукани скали, затова след направата на 
изкопа откосите му се укрепват със скални анкери. Конструкцията се изгражда на 
секции от по 12 m. Кофражите за фундаментите, стените и кръжилата за свода са 
специално изработени за целта. Тяхната дължина покрива една секция от 12 m. При 
съобразяване със сроковете за декофриране, кофражите се преместват към следващата 
секция. Приетата последователност предполага след бетонирането на фундаментите в 
дадена секция, кофражът да се премести в съседната. Също така изпълнението на 
стените изпреварва поне с една секция това на свода. 
  
 

 
Фиг. 3.29. Напречни разрези на сглобяеми сводове под насип  
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Сводовете могат да бъдат и със сглобяемо изпълнение. На фиг. 3.29 са показани 
сводове от готови плоски елементи, които се произвеждат в прости кофражни форми. 
Монтират се върху инвентарни скелета, фиг. 3.30. Фугите между съседните елементи се 
запълват с бетон, в който е разположена чакаща армировка от съседните елементи, фиг. 
3.30. Образува се връзка от така наречения тип с петлици, при което снаждането се 
осъществява на по-малко място в сравнение със снаждането чрез разминаване на прави 
пръти. 

 
 

 
Фиг. 3.30. Скеле за сглобяем свод 

 
 

 
Фиг. 3.31. Връзка с монолитен бетон в свод под насип 

 

 45



 За да не се окаже неблагоприятно строителното състояние, насипването от двете 
страни на свода трябва да се извършва равномерно и на тънки пластове. Вибрационни 
валяци действащи на насип с малка дебелина над на свода, могат да предизвикат 
значителни усилия в конструкцията. 
 Типичната форма на сводовете е криволинейната, защото в този случай оста по-
плътно може да се доближи до натисковата линия. На фиг. 3.32 е показан сглобяем 
свод, чиито елементи с криволинейни повърхности за. За опростяване на изпълнението 
всички елементи може да бъдат с постоянен радиус и еднакви геометрични размери и 
армировка. Елементите могат да бъдат със форма на полукръг и така се оформя 
двуставна рамка или четвърт от кръг за триставна рамка 
 

 
Фиг. 3.32. Сглобяем свод с елементи очертани по окръжност 

 
 

 
 

Фиг. 3.33. Готов елемент за свод оформен по окръжност 
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