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Увод
“…moving back instead of forward seems to me absurd”
James Hetfield

Проектирането на строителните конструкции и в частност на
мостовете е сложен процес, в резултат на който трябва да се
удовлетворят редица условия, които много често са взаимно
изключващи се. Задачата на проектанта е да намери компромисно
решение, чрез което да се постигне оптималното съотношение
между тях.
За избора на вида на конструкцията на мостовете няма
еднозначно определени правила, които да могат да се прилагат
винаги.
За
всяко
конкретно
съоръжение
се
подхожда
диференцирано, като се отчитат всички характерни особености вид на премостваното препятствие и на провеждания път,
геоложки и хидроложки условия, околна среда, възможности за
изпълнение и др. При това трябва да се удовлетворяват и
условията за сигурност, естетика и икономичност.
Много често при избора на форми и конструктивни системи се
отдава прекалено голямо значение на изпълнените мостове и
утвърдената практика на проектантите, строителите и/или
инвеститорите. Това, особено за една малка държава, каквато е
България, води до сравнително малък на брой типове мостове,
които се прилагат масово, дори и на места, на които друго, не
толкова традиционно решение, би довело не само до поестетически издържана, но и до по-икономически изгодна
конструкция. Като правило, изборът много често се прави на базата
на разсъждения от типа: „Всички знаем, че това решение е
икономически най-изгодно”, или „Най-често правим такива
мостове”, или „Нека използваме същия проект, който ползвахме за
предишния мост” [11]. В края на краищата, за съжаление, зад тези
твърдения винаги стои навикът на Проектанта, Строителя и
Инвеститора, който най-общо може да се изрази с фразата „Ние
винаги сме правили мостовете по този начин”. Всички тези
приемания и вярвания понякога водят до неуместни и ненужни
ограничения на качеството на проектираните съоръжения. Много
по-добри резултати се получават, когато се разработват нови идеи,
разбира се, без да се достига до крайности.
Типизирането на проектирането има и своите положителни
страни. На базата на натрупания опит, използваните детайли се
прецизират и усъвършенстват, и прилагането им води до поблагоприятна работа на конструкцията и по-малки разходи за
ремонти и поддръжка. Например, в ръководството за проектиране
на
мостови
конструкции,
издадено
от
транспортната
администрация на щата Vermont [15], има блок-схема за избор на
детайл за завършек на моста при устоите, в зависимост от
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косотата, дължината на отвора, вида на конструкцията и др.
(Фиг.0- 1). Като следва схемата, проектантът може да достигне до
детайла, който се предпочита от Възложителя. Разбира се, това не
го освобождава от отговорност към приложеното решение.

Фиг.0- 1. Блок-схема за избор на детайл за завършек на мостове [15]

Процесът на проектиране е сравнително сложен и трудно може
да се дадат препоръки и правила, при спазването на които всеки
път да се получава добър краен резултат. Поради голямото
разнообразие на мостови конструкции и технологии за тяхното
изпълнение, даването на общи правила, които да могат да се
прилагат винаги, е непосилна задача. Въпреки това, би могло да се
опише последователността, която се следва при проектирането на
някои характерни типове конструкции.
В ръководството са разглеждани изискванията на системата от
документи за проектиране Еврокод, заедно със съответните им
Български национални приложения. Разбира се, това не е
направено в тяхната цялост, а само в обхвата на разгледания
пример – пътен надлез с монолитна стоманобетонна конструкция
от обикновен (ненапрегнат) стоманобетон. Проследен е процесът
на проектиране, като на всеки един етап (концептуално решение,
геометрично построение, материали, натоварване, моделиране,
оразмерителни проверки, конструиране) ще се дават, както общи
указания, които могат да се ползват при проектирането и на други
видове мостове, така и конкретни примери за разглежданото
съоръжение
При проектирането на реална мостова конструкция трябва да се
спазват изискванията на пълния набор от нормативни документи, а
указанията от Ръководството могат да се ползват като
допълнително помощно средство.
Авторът с благодарност ще приеме въпроси и коментари от
всякакво естество, с които да се подобри качеството на
Ръководството при бъдещи издания.
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1. Геометрично решение –
Генерален план на моста
Надлезите са мостови конструкции, чрез които се осигурява
преминаването на два пътя (автомобилни или железопътни) на две
различни нива. В зависимост от ъгъла, който сключват осите на
двата пътя, пресичането може да бъде право (при ъгъл 90°) и косо
(при ъгъл, различен от 90°). Това разделяне е малко или повече
условно, особено за случаите, в които единият или и двата пътя са
в крива.
В общия случай, пресичането на двата пътя е косо. Независимо
от това, мостовете могат да бъдат коси или прави. Критерий е
ъгълът, който се сключва между оста на моста (пътя) и оста на
опорите (устоите) – ако двете оси се пресичат под ъгъл 90°, то
мостът е прав, в противен случай е кос. Възможно е при единия
устой опирането да е право, а при другия – косо, или косотата при
двете опори да е с различен ъгъл.
Първоначалното композиционно решение може да започне след
изясняване на вида на връхната конструкция, при съобразяване на
наличния подмостов габарит и ограниченията за дължина на
надлеза.
За избор на оптимално решение, за всеки конкретен случай, е
препоръчително разработване на няколко варианта (два, три или
повече) с различни конструкции, като изборът на окончателен
вариант трябва да се направи на базата на цена за изпълнение,
експлоатационни разходи, естетическа стойност, технологични
възможности и др.
Уточняването на геометрията на моста и на основните му
конструктивни елементи в трите основни направления се
реализира при изчертаването на т.нар. генерален план. Той
представлява съвкупност от чертежи – планове, изгледи и разрези,
в които се отразяват приетите размери на връхната конструкция и
долното строене. Тези размери се избират на базата на натрупания
от проектанта опит, по литературни данни и от първоначални
изчисления.
В зависимост от размерите и вида на премостваното
препятствие – автомобилен път, автомагистрала, едно-, дву- или
многоколовозен железен път, се определя броят и дължината на
отворите, в зависимост от провеждания път, наличния подмостов
габарит, възприетата статическа схема, вида на връхната
конструкция и др. При това трябва да се отчита и евентуалната
възможност за етапна работа на изпълнение и за експлоатационна
пригодност на премостваните пътища по време на строителството
на надлеза.
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Основните изходни данни за проектиране на всяко едно мостово
съоръжение са пътно (железопътно) решение, което включва
ситуация, надлъжни и напречни профили на провеждания, а при
надлези и на премоствания път. Разбира се, необходими са и
резултатите от инженерно-геоложки и хидроложки проучвания и
др.
За целите на Ръководството се разглежда косо пресичане на
две нива на автомагистрала и автомобилен път (Фиг. 1-1). За
габарит на автомагистралата е избран А29, с две платна по 11.5m,
разделителна ивица от 3.5m и банкети по 1.25m. Въпреки косотата
е възприето мостът да бъде прав, тъй като широчината на
провеждания по него път е сравнително малка и удължаването на
надлеза е в приемливи граници. От едната страна на
автомагистралата следва да се осигури габарит за преминаване на
селскостопански път.

Фиг. 1-1. Косо пресичане на автомагистрала и автомобилен път

Геометричното построение на съоръжението започва с
разполагането едно под друго на надлъжния разрез (профил) на
провеждания по моста път и на пресичането на двата пътя в план
(ситуация) (Фиг. 1-1). Тъй като при изчертаването на надлъжните
профили от пътното (железопътно) решение се използват различни
мащаби по дължина и височина, е необходимо този чертеж да се
обработи допълнително, като мащабите се изравнят. С цел
минимизиране на възможността за допускане на грешки при
определяне на типа и размерите на конструктивните елементи и в
надлъжния разрез, и в плана, трябва да бъдат отбелязани котите
на нивелетата от пътното решение. По този начин, на всеки етап от
проектирането, може да се контролира съответствието между
двете части на проекта (пътна и конструктивна).
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След това, на базата на натрупаните познания и опит, се
подбират подходящи конструктивни схеми, чрез които да се
удовлетворят
в
максимална
степен
изискванията
за
функционалност, цена за изпълнение и поддръжка, естетическо
въздействие и др. Изборът на вида и размерите на елементите на
връхната конструкция и долното строене трябва да става
съвместно, тъй като между тях съществуват зависимости, които
трябва да бъдат отчитани.

1.1. Стълбове
Стълбовете са междинните (вътрешни) опори на мостовете.
Тяхната форма и размери зависят от височината им, от вида и
размерите на връхната конструкция, от условията на фундиране,
от възприетата технология на изпълнение и др.
Възможно е да се търси и решение без стълб в разделителната
ивица. При това се получава по-голям отвор на връхната
конструкция, а оттам (при равни други условия) и по-голяма
конструктивна височина.

Фиг. 1-2. Надлез без стълб в разделителна ивица

Изборът на местата на стълбовете се прави така, че да не се
засягат (при това с достатъчен аванс) габаритите на пътя. Този
аванс се постига с добавянето на т.нар. разстояния за безопасност
по височина и широчина. Размерите на габаритите и разстоянията
за безопасност се предписват от нормите за проектиране на
пътища. Въпреки че в действащите норми формата на габарита е
правоъгълна, показаното на Фиг. 1-1 скосяване в горния край се е
наложило в практиката. Чрез него се осигурява възможност за
разполагане на ригел над колоните на стълба, без да се увеличава
значително светлата височина под връхната конструкция.
При надлезите, най-често стълбовете са съставени от една или
повече колони с кръгло или правоъгълно напречно сечение. В
зависимост от геоложките условия, те са фундирани върху общ
плосък фундамент или върху надпилотната конструкция на
пилотно фундиране (с изливни или забивни пилоти).
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При този тип надлези е възможно да се предвиди стълб в
разделителната ивица на автомагистралата. Тъй като габаритът на
провеждания път е сравнително малък, този стълб би могъл да
бъде и единична колона. С цел намаляване на конзолата на ригела,
стълбът може да се проектира с две колони, като разстоянието
между тях и диаметърът им трябва да бъдат такива, че да се
вместят в разделителната ивица, без да навлизат в габарита на
автомагистралата. Ако това не е възможно (например при по-широк
път върху моста или при по-тясна разделителна ивица на
автомагистралата), колоните трябва да са разположени по
косотата (Фиг. 1-3). В такъв случай мостът ще бъде кос, поне що се
отнася до разположението на колоните на стълбовете. Пример за
стълб с две кръгли колони в разделителната ивица на
автомагистрала, е показан на Фиг. 1-4.

Фиг. 1-3. Разположение на колоните на стълб при косо пресичане и липса на
достатъчно място в разделителната ивица

Фиг. 1-4 Стълб с две колони
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При по-голяма широчина на пътя, който преминава върху моста,
броят на колоните може да бъде и по-голям от две. Възможно е и
изпълнението на плътна стена Фиг. 1-5. По този начин е възможно
да се намали широчината на стълба, но не и на ригела, размерите
на който се определят главно от вида на връхната конструкция и
опорните устройства (лагери). Прилагането на вариант с повече
колони или стена в разделителната ивица на магистралата има
същия основен недостатък, както и изпълнението на плътен устой
– видимостта при преминаване се намалява.

Фиг. 1-5. Пример за стълб с плътна стена

При първоначалното определяне на формата и размерите на
колоните на стълбовете трябва да се отчита, както възможността
за тяхното вместване в наличните пространства при осигуряване на
габаритите за движение на премоствания път, така и евентуалните
допълнителни натоварвания, които биха могли да действат върху
тях. Например, за стълба, който е разположен в разделителната
ивица на автомагистралата, следва да се вземе предвид и
натоварването от удар на возило (виж 3.1.5.1), което при равни
други условия, би довело до по-големи размери на напречното
сечение или до промяна на конструкцията на стълба.
Мястото на следващите опори зависи, както от габаритните
ограничения (в широчина и височина), така и от избраната
статическа схема и вид на връхната конструкция и от провеждания
път (пешеходен, автомобилен, железопътен, смесен).

1.2. Връхна конструкция
От голямото разнообразие на конструктивни системи и форми, е
възприето връхната конструкция да бъде непрекъсната монолитна
гредоскара от обикновен стоманобетон.
Като първо приближение за избор на конструктивна височина
(h) в зависимост от статическия отвор (L), при пътни мостове с
плочогредови връхни конструкции от обикновен (ненапрегнат)
стоманобетон, могат да се използват следните стойности :
 при статическа схема „проста греда” - h=(1/12÷1/10)*L
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 при статическа
h=(1/18÷1/16)*L

схема

П.Николов

„непрекъсната

греда”

-

При два отвора от по 18 метра, стълбовете са достатъчно
отдалечени от двата габарита, а освен това попадат и извън
насипите на автомагистралата (Фиг. 1-6). В такъв случай, за
височина на връхната конструкция (непрекъсната греда от
ненапрегнат стоманобетон) може да се приеме стойност между
1/18 и 1/16 от дължината на отвора или между 100 и 112cm.

Фиг. 1-6. Определяне на местата на стълбовете

Възприето е напречното сечение да има 5 броя главни греди с
еднаква височина (Фиг. 1-7).

Фиг. 1-7. Първоначални размери на напречното сечение

Други възможни решения за връхната конструкция могат да
бъдат:
 плътна плоча с различно оформяне на конзолите (Фиг.
1-8). С цел намаляване на натоварването от собствено
тегло, при запазване на работната височина и
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незначително намаляване на коравината, е възможно
да се оформят отвори с кръгло или правоъгълно
напречно сечение.
 сглобяемо-монолитна
връхна
конструкция
със
сглобяеми греди и обединяваща монолитна пътна
плоча. Гредите могат да са с правоъгълно напречно
сечение, а при по-големи отвори за осигуряване на
достатъчно място за разполагане на опънната
армировка може да се оформи долен пояс (Фиг. 1-9).

Фиг. 1-8. Вариант на връхна конструкция с плътна плоча

Фиг. 1-9. Вариант на връхна конструкция със сглобяеми греди с долен пояс

Както се вижда от Фиг. 1-6, минималното разстояние от
нивелетата на пътя, преминаващ върху моста, до горния ръб на
габарита на автомагистралата е 143cm. При приета височина на
връхната конструкция 110cm в оста, като се отчете и дебелината
на
настилката
от
11cm
(два
пласта
асфалтобетон
и
хидроизолация), разстоянието между долен ръб на връхната
конструкция в оста на моста и габарита е 22cm. Трябва да се има
предвид и напречният наклон, от който крайните главни греди са
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на по-ниска кота от средната (Фиг. 1-7). Минималното разстояние
между долен ръб греда и габарита на автомагистралата е 14cm,
което е приемлив аванс, с който би могъл да се покрият евентуални
грешки по време на изпълнението.
Напречният наклон на пътя върху моста се оформя посредством
изпълнение на връхната конструкция по наклона. Въпреки че е
сравнително по-сложно от технологична гледна точка, това
решение е по-добро от използването на пълнежен пласт, най-често
от бетон (Фиг. 1-10) поради следните причини:
 увеличават се постоянните товари без това да помага
на работата на конструкцията. За показаното на Фиг.
1-10
сечение,
допълнителното
натоварване
от
собствено тегло на пълнежния пласт е около 80% от
теглото на асфалтобетонната настилка и около 30% от
теглото на стоманобетонната пътна плоча;
 поради
сравнително
малката
му
дебелина
и
динамичното
натоварване
от
преминаващите
автомобили, връзката между този пласт и връхната
конструкция постепенно се нарушава, което води до
увреждане на хидроизолацията и/или на настилката.

Фиг. 1-10. Оформяне на напречния наклон с пълнежен пласт

Връзката между стълбовете и връхната конструкция може да
бъде решена или като корава, или посредством лагери. Тъй като
изпълнението на колони под всяка главна греда е нерационално, а
в случая, поради габаритните ограничения е невъзможно, трябва
да има един напречен на оста на моста елемент. Тази напречна
греда (ригел) може да бъде под нивото на главните греди (Фиг.
1-12) или да е с тяхната височина (Фиг. 1-13) (т.нар. „скрит” ригел).
Първият вариант се прилага при използването на лагери за
предаване на усилията от връхната конструкция към долното
строене, а вторият позволява и корава връзка с колоните на
стълба. По отношение на вместването на ригела в подмостовия
габарит, особено при косо пресичане, скритите ригели са за
предпочитане, тъй като не изискват допълнително място под
нивото на връхната конструкция. Когато колоните и ригелите на
стълбовете са ориентирани в направление, успоредно на
премоствания път (независимо дали пресичането е косо или не),
този недостатък на „видимите” ригели би могъл да отпадне, ако
широчината на ригела не е по-голяма от тази на колоните. Ако се
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изпозва условното скосяване на магистралния габарит, показано на
Фиг. 1-6, може да се изпълни и по-широк ригел (с правоъгълно или
трапецовидно напречно сечение (Фиг. 1-11).

Фиг. 1-11. Ригел с трапецовидно напречно сечение

Проектирането на колоните на стълбовете като конзолни
(запънати във фундамента и еластично свързани с връхната
конструкция при използване на еластомерни лагери) води до
ограничаване на способността за дуктилно поведение, а оттам найчесто и до увеличаване на изчислителната сеизмична сила, от поголямата стойност на коефициента на поведение (виж т.3.1.8).

Фиг. 1-12. Стълб с „видим” ригел и неопренови лагери

Поради габаритните ограничения и по-благоприятна работа на
конструкцията, е прието да се използва „скрит” ригел, кораво
свързан с колоните на стълбовете (Фиг. 1-13).
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Фиг. 1-13. Стълб със „скрит” ригел, с корава връзка с колоните на стълба

Широчината на ригелите обикновено се избира по-голяма от
диаметъра на колоните (Фиг. 1-13), за да може да се конструира
рамковият възел. Ако е необходимо (например, за осигуряване на
поемането на напречни сили в надлъжно на моста направление),
ригелът може да бъде и по-широк.
Когато колоните на стълбовете са повече от една, в общия
случай те трябва да бъдат фундирани върху общ фундамент (Фиг.
1-13). Първоначалните му размери в план се избират на базата на
приблизителни изчисления за нормалната сила в колоните и
данните от инженерно-геоложките проучвания. Височината му
трябва да е такава, че да бъдат удовлетворени проверките на
продънване и/или срязване с или без напречна армировка.
След като са определени местата и геометрията на стълбовете
и на връхната конструкция, трябва да се определи видът на
крайните опори (устои) на надлеза, за да могат да се построят и
външните отвори на надлеза.

1.3. Устои
Устоите са крайните (външни) опори на мостовете. Освен че
предават всички хоризонтални и вертикални натоварвания от
връхната конструкция към фундаментите, те осъществяват и
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връзката на моста с преминаващия през него път и задържат
(подпират) насипа на този път от навлизането му под моста.
Въпреки голямото разнообразие на устои при различните
мостове, най-общо те могат да се разделят на няколко групи, като
основните показатели, по които се различават, са свързани, от една
страна с връзката им с връхната конструкция, а от друга - с
взаимодействието им с насипното тяло на преминаващия през тях
път.
При обсипните (open-end) устои, насипът, върху който е
изпълнен прилежащият път, навлиза в подмостовото пространство
и чрез откос достига до ръба на премоствания обект (път, канал и
др.). По този начин се осигурява по-голямо свободно пространство,
което е благоприятно при премостване на реки, тъй като е
възможно преминаването на по-голямо водно количество за
единица време. Разбира се, в този случай трябва да се вземат
допълнителни мерки за укрепване на откоса и защитата му от
отмиване. При премостване на автомобилен път и особено на
автомагистрала (виж Фиг. 1-14) , прилагането на обсипни устои
предполага по-голям комфорт при преминаване под моста, а освен
това позволява провеждането на допълнителни пътища и
евентуални бъдещи разширявания. За сметка на това, дължината
на моста става по-голяма, което най-често е свързано с
допълнителни стълбове и/или по-големи отвори на моста.

Фиг. 1-14. Надлез с обсипни устои над автомагистрала

Като един недостатък на обсипните устои може да се посочи поголямата деформативност на тялото на насипа, който не е
ограничен от три страни, и с течение на времето, под влияние и на
атмосферните води, се доупълтнява и/или сляга, което води до
оголване на колоните (пилотите) на устоите и след време - до
деформации на настилката, дори и при изпълнение в съответствие
с проекта и последващо добро поддържане и недопускане на
отнемане на части от насипните конуси (Фиг. 1-15а). За
компенсиране на този недостатък се прилагат различни видове
облицовки, възпрепятстващи разрушаването на насипите от
атмосферни въздействия и недобросъвестна човешка дейност. Тези
облицовки могат да бъдат изпълнени от монолитен бетон (Фиг.
1-15.б) или от отделни бетонни или пластмасови елементи.
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Фиг. 1-15. Обсипни устои
а) оголване на колоните на устоя поради недобросъвестна човешка дейност
б) облицовка на насипен конус с бетон

Друг недостатък на обсипните устои, който също е причина за
по-голямата поддавемост на насипните конуси, е сравнително
трудното
уплътняване
на
насипа
между
колоните
и
непосредствено до тях. Този недостатък може да се избегне, ако
се приложи пилотно фундиране с висок ростверк и пилотите се
изпълнят след завършване на насипите. И в този случай трябва да
се реши въпросът с предпазване на насипните конуси.
Плътните (close-end) устои най-често представляват тристранно
затворена кутиеобразна конструкция, която задържа насипа извън
подмостовото пространство. Тъй като мястото, което остава от
стената на устоя до габарита на премоставния път (или речно
корито) обикновено е много малко (или практически липсва) при
този тип устои най-често няма възможност за бъдещи разширения
(Фиг. 1-16). Освен това високите стени на устоите най-често водят
до по-висока строителна стойност, въпреки че се намалява общата
дължина на моста. Особено когато премостваната автомагистрала
е в крива (виж Фиг. 1-16), при прилагането на плътни устои
значително се намалява видимостта.

Фиг. 1-16. Надлез с плътни устои над автомагистрала

Мостове с плътни устои са подходящи за изпълнение при
стеснени условия (например в урбанизирани територии), при
съоръжения от железопътната инфраструктура и др.
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За онагледяване на двете възможности, единият устой е решен
като обсипен, а другия – като плътен. Основание за това дава и
наличието на селскостопански път от едната страна на
автомагистралата – до него устоят може да бъде и плътен, без това
да влияе върху комфорта на пътуване.
При определяне на местата на устоите, освен вида им
(особеностите на двете решения са разгледани по-долу), трябва да
се отчитат и следните фактори:
 дължината на полетата (статическия отвор) трябва да
е съобразен с останалите отвори на моста. При връхни
конструкции от типа „Проста греда” дължината не е
обвързана със съседните отвори, освен ако не се цели
използването на еднакви греди (най-често сглобяеми).
При непрекъснати връхни конструкции, какъвто е и
разглежданият пример, е добре, с цел изравняване на
огъващите моменти от постоянни товари във
вътрешните и крайните полета, крайните отвори да са
по-къси от вътрешните. Това води до сравнително попълноценно използване на материала, при една и
съща височина на връхната конструкция по цялата
дължина на моста;
 при коси пресичания устоите трябва да са отдалечени
на по-голямо разстояние от габарита на премоствания
път, за да се осигури достатъчно място за насипните
конуси;
При плътни устои построяването започва с приблизително
определяне на вътрешната (откъм отвора) страна на стената му. За
крайните полета е приета дължина на статическия отвора 14m,
която е избрана в интервала (75-85%) от дължината на отвора във
вътрешните полета (18m). Предният ръб на стената на устоя може
да се приеме на около 30-50cm от оста, с цел осигуряване на
достатъчно място за разполагане на лагерите (Фиг. 1-17). От
пресечната точка на тази линия и линята на терена в надлъжния
разрез (точка А) се построява линия с наклон 1:1.5, която
представлява изображение на стръмната права на откосите на
насипа от двете страни на устоя. Пресечната точка на тази линия с
горния ръб на връхната конструкция (точка В) определя
приблизителната височина (вертикалната проекция) на насипния
конус. Хоризонталната проекция (разстоянието от точка В до
предния ръб на стената на устоя) е равна на радиуса на насипния
конус R. С център точките C от двете страни на пътя, и радиус R се
построяват две окръжности, които описват пресечните линии на
двата насипни конуса и терена.
Поради косотата на пресичането, трябва да се провери дали
между насипния конус и габарита на премоствания (в случая на
селскостопанския) път има достатъчно разстояние. Както се вижда
от (Фиг. 1-17), това разстояние е над 300cm и осигурява достатъчно
голяма сигурност срещу навлизане на насипа в габарита на
селскостопанския път.
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Фиг. 1-17. Построение на плътни устои

Следващата стъпка е построяване на крилата на устоя. Те
представляват стоманобетонни стени, които подпират насипа на
пътя и го предпазват от „изтичане”. При прави (не коси) надлези,
крилата най-често са перпендикулярни на стената на устоя.
Дължината им се избира така, че да навлизат на около 60-100cm
зад точката на пресичане на насипния конус и конструкцията
(точка В) (Фиг. 1-18). Ако са с правоъгълна форма в изглед, крилата
биха се получили с ненужно големи размери, а това ще води след
себе си и до необосновано големи фундаменти (Фиг. 1-19). Тъй като
насипите се проектират така, че да са устойчиви при предвидения
наклон (в случая 1:1.5), крилото трябва да навлиза под линията на
насипа с около 100cm, само с цел гарантиране на сигурното му
подпиране, дори и при нарушаване на целостта на насипа и/или
неговото слягане. Едно сравнително икономично и логично
решение е ръбът на крилото да бъде приблизително успореден на
линията на насипа, така че по цялата му дължина да има еднаква
сигурност. Разбира се, както и при всички останали елементи на
мостовете, при геометричното построение на крилата трябва да се
избират размери, които са с разумна прецизност (например
закръглени на 5 или 10cm).
С цел намаляване размерите на фундаментите, крилата се
проектират с конзолна част с дължина около 300-500cm, след
което с вертикален ръб продължават към фундамента.
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Фиг. 1-18. Крила при плътен устой

Фиг. 1-19. Крила при плътен устой – неефективно решение

При оформяне на зоната на връзката между връхната
конструкция и устоя трябва да се имат предвид, както избраните
параметри на двата елемента, така и очакваните размери на
лагерите. Прието е да се използват масово прилаганите
ламинирани
(еластомерни)
лагери.
Те
представляват
паралелепипеди или цилиндри от еластомер (гума), армиран с
тънки метални (най-често стоманени) плочи – една или няколко
(Фиг. 1-20). Най-често използваните ламинирани лагери са т.нар.
Тип В – с поне две стоманени плочи и без допълнителни
приспособления за връзка с конструкцията. За предотвратяване на
хлъзгането, при този тип лагери се изисква най-малката
вертикална опорна реакция (само от постоянни товари) да
предизвиква в контактната площ с конструкцията напрежения, не
по-малки от зададена гранична стойност (най-често 3 MPa).
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Фиг. 1-20. Неопренов лагер Тип В – общ вид

Когато лагерите са правоъгълни в план, те се разполагат с
късата си страна по посока на оста на моста. Целта е при
завъртане на връхната конструкция те да получат по малки
деформации във вертикално направление. Обикновено лагерите не
стъпват директно върху стената на устоя, а върху допълнително
изпълнени стоманобетонни блокове – квадри (Фиг. 1-22). По този
начин, след бетониране на устоите може сравнително по-точно да
се фиксират проектните коти на долен ръб лагер и се постига
защита на лагера от евентуално попаднали в тази зона вода и
почва. Минималната височина на квадрите може да се избере 810cm.
При възприетата връхна конструкция, с различната
височина на квадрите може да се реализира проектният напречен
наклон на пътното платно, при хоризонтална повърхност на ригела
и при еднаква височина на главните греди.
Геометричното построение на устоя завършва със зоната зад
връхната конструкция. За осигуряване на възможност за
реализиране
на
хоризонтални
движения
от
температура,
земетръсни въздействия, спирателни сили и др., между връхната
конструкция и устоя се оставя свободно разстояние - фуга. Нейната
широчина трябва да бъде достатъчно голяма, така че двата
елемента да не се допрат при максимално преместване и
завъртане. В някои случаи е възможно стената в горната част на
устоя (т.нар. гардбаластова стена) да се проектира така, че при
изчислително земетръсно въздействие, връхната конструкция да
се удари в нея и тя да се разруши, като по този начин се погълне
част от енергията на въздействието и се намали сеизмичната сила,
която трябва да бъде поета. Пространството на фугата се покрива с
преминаващи конструкции, типът на които зависи от широчината,
която трябва да се преодолее, проектното хоризонтално движение
на връхната конструкция в двете посоки и др. При малки и средни
дължини на мостовете с проектни премествания до ±30mm могат
да се прилагат т.нар. фуги от закрит тип (еластични фуги, plug
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joints), които са с височината на настилката, и се изпълняват от
материал с достатъчно голяма еластичност. При реконструкция на
изпълнени мостове, при които основната част от деформациите от
реологичните процеси (съсъхване и пълзене) са реализирани, този
тип фуги може да се използва и за по-дълги мостове. Примерен
детайл на такава фуга е показан на Фиг. 1-21.

Фиг. 1-21. Фуга от закрит тип

Фиг. 1-22. Крило при плътен устой
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Когато проектните премествания са по-големи, се използват
открити фуги. Взаимните движения, които могат да се осигурят с
тях, са от няколко сантиметра до няколко метра. Поради тази
причина разнообразието на видовете преминаващи конструкции е
много голямо.
Във всички случаи, преминаващата конструкция трябва да се
проектира и изпълни, така че да се осигурят необходимите
безопасност и комфорт при преминаване на автомобилите по
моста.
В примера е разгледано масово прилаганото решение за
оформяне на фуги и преминаващи конструкции на връзката между
връхната конструкция и устоите. При връхни конструкции,
изпълнени монолитно, фугата може да се изпълни и с постоянна
широчина по вертикалата, докато при сглобяеми или сглобяемомонолитни най-често е променлива (Фиг. 1-23).

Фиг. 1-23. Детайл „А” от Фиг. 1-22

Преходната плоча е елемент, с който се цели постигане на
плавен преход между коравата конструкция на моста и
сравнително по-поддаваемия от нея насип на пътя, в
непосредствена близост зад устоя. Размерите ѝ се определят
според вида на устоите (плътни или обсипни), височината на
насипа, класа на пътя, който преминава по моста и др. Колкото по
поддаваем е насипът, толкова по-дълга трябва да бъде преходната
плоча. Целта е в края на преходната плоча, нейното влияние върху
коравината на конструкцията на пътната настилка да бъде
незначителна. Поради тази причина обикновено преходните плочи
се проектират силно наклонени (с наклон 1:10). В план те най-често
се разполагат в цялото пространството между крилата. Когато
върху моста преминават пътища с разделителна ивица (например,
автомагистрали), преходните плочи могат да се изпълнят като
отделни конструкции под всяко едно платно (Фиг. 1-24).
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Фиг. 1-24. Решение с отделни преходни плочи под всяко платно за движение

Преходната плоча се опира кораво върху устоя, посредством
къса конзола от гардбаластовата стена. Изпълнява се монолитно,
върху подложен бетон, положен директно върху добре уплътнения
насип. Освен коравата опора при устоя, преходната плоча е
подпряна и еластично върху насипа.
При определянето на мястото на преходната плоча във
височина, трябва да се следи тя да не навлиза (с достатъчен аванс)
в настилката на пътя. Горният ръб на гардбаластовата стена не е
хоризонтален, а следва напречния наклон на пътя. От
технологични съображения, преходните плочи най-често се
изпълняват хоризонтални в напречно на оста на моста
направление. Тъй като надлъжният разрез е в оста на пътя, там
разстоянието между горен ръб преходна плоча и долен ръб
настилка е най-голямо (при пътища в права, с двустранен напречен
наклон). За да има сигурност, че преходната плоча няма да излиза
над гардбаластовата стена, трябва да се проследи промяната на
височината на устоя по широчина на пътя.

Фиг. 1-25. Определяне на котата на преходната плоча

Широчината на устоя зависи основно от габарита на пътя. За да
се осигури продължение на тротоарите и зад устоите, най-често
предната стена на устоя е широка толкова, колкото е широчината
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на връхната конструкция (Фиг. 1-26). По този начин се постига и
плавно преминаване на корнизните елементи и в зоната на
крилата, след фугата. Тъй като дебелината на предната стена на
устоя е избрана основно с цел осигуряване на достатъчно място за
стъпване на лагерите, е възприето извън тази зона тази дебелина
да се намали. Освен по-икономично сечение (сравнително малко
намаление на количеството на бетона), се постига и известен
естетически ефект.

Фиг. 1-26. Изглед на плътен устой

Фундирането на устоя се проектира в зависимост от
конкретните геоложки условия. Добре е горният ръб да е на поне
80-100cm под нивото на прилежащия терен. Тъй като крилата са с
конзолни участъци, фундаментът би могъл да бъде и с
правоъгълна форма в план (Фиг. 1-27).

Фиг. 1-27. План на фундамента на плътен устой
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Окончателният вид на устоя, заедно с фундамента, крилата и
преходната плоча е показан на Фиг. 1-28.

Фиг. 1-28. Общ вид на плътен устой с преходната плоча

За разлика от плътния устой, при обсипния връхната
конструкция, чрез лагерите стъпва не върху стена, а върху греда
(ригел). Височината на ригела трябва да бъде такава, че долният
му ръб (точка С от Фиг. 1-29) да бъде на достатъчно разстояние под
линията на насипа. Целта е да не се допусне „изтичане” на насипа
при доуплътняване или нарушаване на целостта на насипните
конуси (Фиг. 1-15а). Освен това линията на насипа преминава близо
до лагерната площадка, което създава предпоставки за попадане
на вода и почва в близост до лагерите. Поради тази причина
горната повърхност на ригела (точка D от Фиг. 1-29) трябва да бъде
достатъчно високо над насипа. И за двете точки (C и D),
разстоянията под и съответно над насипния конус могат да се
приемат в интервала (20-30)cm.

Фиг. 1-29. Оформяне на ригела на опсипан устой
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Тъй като при обсипните устои насипът е сравнително поподдаваем, при равни други условия (например височина),
дължината на преходните плочи зад тях е по-голяма, отколкото
при плътните устои. Препоръчително е тя да бъде в интервала (46m). На Фиг. 1-30 е показана подготвена за бетониране преходна
плоча зад обсипен устой.

Фиг. 1-30. Преходна плоча при обсипен устой

Крилата при обсипните устои са значително по-къси, отколкото
тези при плътните устои. Отново е необходимо крилото да навлиза
с достатъчен аванс под линията на насипния конус, за да се
гарантира, че по време на експлоатацията на съоръжението то
няма да се оголи, което би довело до „изтичане” на насипа.

Фиг. 1-31. Построяване на насипния конус при обсипни устои
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Построяването на насипните конуси се извършва по аналогичен
начин, както и при плътните устои. След фиксиране на оста на
устоя на приетото разстояние (статическия отвор на крайното
поле) и построяването на линията на насипа спрямо ригела (Фиг.
1-29), се намира мястото на точки A и B и се получава радиусът на
насипния конус R (Фиг. 1-31). С него, в плана на моста се очертават
пресечниците на конуса и терена, като се следи да има достатъчно
разстояние между нея и най-близкия елемент на премоствания път
(в случая- отводнителната канавка).
При плитко заложени фундаменти, обсипните устои най-често
представляват рамкови конструкции с две или повече колони. Тъй
като основното натоварване (особено при прави мостове) е от
земния натиск в надлъжно направление, обичайната форма на
напречното им сечение е правоъгълник, ориентиран с по-голямата
си страна по посока на оста на моста. Броят на колоните зависи
основно от широчината на моста.
С оглед нарастващите към фундаментите усиля в колоните, те
могат да бъдат конструирани по няколко различни начина (Фиг.
1-32):
 със стъпалообразно увеличаващо се сечение – от
гледна точка на статиката, размерите на напречното
сечение следват изменението на диаграмата на
огъващите моменти. Удобно е „стъпалата” да са откъм
отвора на моста, за да може опънната армировка,
основно получаваща се от земния натиск, да бъде
непрекъсната по вертикалния ръб на колоните. Освен
незначителната икономия на бетон се постига добра
технологичност при етапно изпълнение на колоната.
Разбира се, трябва да се отчете и факта, че при
сравнително ниски устои (какъвто е и разглежданият
пример), бетонирането на няколко етапа ще доведе до
известно забавяне, но пък ще се осигури по-добро
качество на бетонната смес;
 с плавно увеличаващо се сечение - сравнително найнетехнологичен вариант за изпълнение на колоните.
Освен че предполага използването на индивидуален
кофраж, всички стремена по височина на колоната
трябва да бъдат с различни размери.
 с постоянно по височината сечение - по-лесни са за
изпълнение. Размерите на напречното сечение найчесто се определят на базата на усилията в цокълната
фуга и остават постоянни до връзката с ригела.
Предполага използването на инвентарен кофраж.
Основният недостатък е сравнително голямото
напречно сечение при връзката с ригела, въпреки че
допълнителното
количество
бетон
най-често
е
пренебрежимо малко.
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Фиг. 1-32. Оформяне на колоните на обсипни устои

Тъй като трябва да „затвори” пространството под конзолните
участъци на връхната конструкция, ригелът на устоите е по-дълъг
от този при стълбовете (Фиг. 1-33).

Фиг. 1-33. Изгледи на обсипен устой

И при двата устоя във връхната конструкция е развита
допълнително по една напречна греда (Фиг. 1-34). Освен за
локалното преразпределяне на усилията между главните греди,
основната нейна функция е да бъде т.нар. „крикова” греда – при
ремонт или подмяна на лагерите, под нея се монтират крикове, с
които се повдига връхната конструкция на моста.
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Фиг. 1-34. Напречни греди при устоите

Окончателната геометрия на обсипен устой, заедно
преходната плоча и фундамента, може да се види на Фиг. 1-35.

с

Фиг. 1-35. Общи изгледи на обсипен устой

Фиг. 1-36. Надлъжен разрез и план на фундаментите
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На Фиг. 1-36 са показани цялостен надлъжен разрез и план на
фундаментите на надлеза, с първоначално приетите размери на
елементите, а на Фиг. 1-37 – надлъжен изглед и план на моста.

Фиг. 1-37. Надлъжен изглед и план

В последните години, в световната практика, а в по-редки
случаи и у нас, все по-голямо приложение намират т.нар.
интегрални и полу-интегрални мостове, при които липсват фуги
(Фиг. 1-38). Връзката между връхната конструкция и устоите може
да бъде корава (при интегралните мостове) или с лагери (при полуинтегралните мостове). И в двата случая отпада необходимостта от
преминаващи конструкции (фуги), което намалява строителните и
най-вече експлоатационните разходи.

Фиг. 1-38. Примери за решение на мостове без фуги при устоите
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Поради липсата на фуги, при този тип мостове трябва да се
обърне по-специално внимание на характеристиките на насипите
зад устоите и на преходните конструкции (Фиг. 1-39). По този начин
се осигурява предаването на голяма част от усилията от
хоризонтални въздействия и температурна разлика директно на
насипите, които при тези мостове са конструктивен елемент. За
избягване на възникване на големи усилия във фундирането е
препоръчително устоите да бъдат с по-малка коравина. В
практиката на САЩ се изисква устоите да се фундират със
стоманени пилоти с Н-напречно сечение, ориентирани със слабата
си ос, успоредна на оста на моста. По този начин се постига
разпределение
на
надлъжното
натоварване
от
връхната
конструкция в съотношение до 9:1 (90% в насипа и 10% в
пилотите).

Фиг. 1-39. Схематичен надлъжен разрез на интегрален мост

1.4. Функционални елементи
Освен на носещата конструкция на моста, при проектирането
трябва да се отдели внимание и на неконструктивните елементи,
които могат да имат голямо влияние върху сигурността и
експлоатационната пригодност на съоръжението.
При неинтегрални мостове трябва да се предвидят т.нар.
преминаващи конструкции (фуги). В зависимост от необходимите
дължини на разширавяне и свиване, тяхното разнообразие е
голямо. Общото за всички типове преминаващи конструкции е, че
те трябва да продължават по цялата широчина на моста,
включително и върху тротоарите. При това са възможни две
решения. По-доброто от тях е конструкцията на фугата да бъде
начупена (Фиг. 1-40а). Другият вариант (който не добър от
естетическа гледна точка) е в тротоара да се оформи шлиц и
фугата да преминава на нивото на настилката. Според това дали
мостът се намира в урбанизирана територия или не, този шлиц
може да се остави открит (при мостове извън населени места,
където преминаването на пешеходци е рядко - Фиг. 1-40б) или да
се
покрие
(например
с
ламарина)
за
осигуряване
на
безпрепятствено преминаване на пешеходци и колички (детски и
инвалидни) (Фиг. 1-40в).
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При офорямането в зоната на фугите трябва да се предвиди
прекъсване на парапетите и предпазните огради (Фиг. 1-40).

а)

б)

в)

Фиг. 1-40. Оформяне на парапет, предпазна ограда и тротоар при фуга

И трите варианта на прекъсване на предпазните огради, които
са показани на Фиг. 1-40, не са добри от гледна точка на това, че в
мястото на прекъсване се създава предпоставка за опасност при
удар на превозно средство.
В зависимост от размерите (дължина и широчина) и от
наклоните (напречни и надлъжни) на моста трябва да се реши
отвеждането на атмосферните води. При по-къси мостове, с
достатъчен надлъжен наклон (например над 2%) е възможно да
няма отводнители, а водата да се оттича извън моста по пътното
платно и оттам да се отвежда в отводнителната система на пътя.
Това решение е благоприятно от гледна точка на експлотацията и
поддръжката, тъй като отпада необходимостта от отводнители,
които, наред с фугиге, са елементи, които изискват постоянна
поддръжка и ремонт. Ако са предвидени отводнители и наклоните
на пътното платно са оформени така, че водата да достига до тях,
при евентуално запушване, с течение на времето пътната
конструкция (стоманобетонна или стоманена плоча) се уврежда
поради задържането на водата и проникването ѝ между
конструкцията и отводнителя.
Когато са проектирани отводнители, трябва да се реши и
въпросът с отвеждане на водата от тях. Това се налага главно по
две причини. При надлези, особено в урбанизирани райони,
директното изтичане на водата върху преминаващия под моста път
може да затрудни експлотацията му и да създаде предпоставки за
пътно-транспортни произшествия. Втората причина е недопускане
на замърсяване на околната среда с материалите, които се
използват за зимното снегопочистване. За съжаление на този
въпрос в България все още не се обръща достатъчно внимание –
при мостовете, на които все пак има работещо отводняване, найчесто водата изтича директно по терена.
Едно възможно решение е показано на Фиг. 1-41. Всички
отводнители са свързани в хоризонтална канализационна тръба, с
която водите се отвеждат към пречиствателно съоръжение. Тук
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трябва да се вземе предвид и възможността от замръзване на
водата в хоризонталната тръба. То може да се предотврати чрез
осигуряване на по-голими надлъжни наклони на тръбата и/или чрез
допълнително подгряване.

Фиг. 1-41. Отводняване на надлез над автомагистрала

1.5. Допълнителни указания за изготвянето
чертежите от генералния план
При изработването на чертежите от генералния план трябва да
се имат предвид и следните особености :
 препоръчва се след определянето на приблизителната
дължина на моста и като се има предвид размерът на
приетия
лист
за
разпечатване
(най-често
А2 420/594mm), да се определят мащабите, в които ще
се представят чертежите. Ако съоръжението е дълго,
е възможно след общия чертеж, в който са котирани
най-общите размери, да следват по-подробни чертежи
в по-едър мащаб на отделни части (секции). От гледна
точка на удобство по време на работа на обекта е
препоръчително дължината на чертежите да не бъде
по-голяма от 90-100cm, а височината от 60cm.
 в чертежите от генералния план се дават само
габаритните размери на основните конструктивни
елементи. Подробните котировки се правят в
кофражните планове.
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2. Материали
Основните строителни материали, които се използват при
строителството на стоманобетонните мостове, са бетонът и
армировъчната стомана. Разбира се, освен тях се използват и други
материали, като например за хидроизолации, за настилки, за
предпазни огради и парапети, за лагери и преминаващи
конструкции (фуги), за оформяне на насипите и др. Тъй като
повечето от тях са предмет на фирмени разработки и при
строителството
се
уточняват
в
зависимост
от
избрания
производител или доставчик, тук ще се обърне по-специално
внимание на основните материали, които се залагат при
проектирането, и на базата на които се извършват изчислителните
проверки на отделните конструктивни елементи.

2.1. Общи указания и правила
За проектирането е необходимо да се знаят свойствата на
материалите: якости, модули на еластичност, граници на
провлачане
и
др.
Свойствата
се
представят
чрез
характеристичните им стойности (Characteristic values) Xk. При
проверките по гранични състояния (Limit states) се използват
изчислителните стойности (Design values) Xd, получени по израза
(2-1)

Xd 

Xk

m

(2-1)

,

където :
  m е коефициентът
материал

на

сигурност

за

съответния

2.1.1. Бетон

2.1.1.1. Якостни и деформационни
характеристики
В системата Eurocode е възприето класът на бетоните да се
означава като C f ck / f ck,cube , където :
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 f ck е характеристичната стойност на цилиндричната
якост на натиск (с обезпеченост 95%), получена при
изпитване на цилиндрични пробни тела с диаметър
150mm и височина 300mm;
 f ck,cube е харктеристичната стойност на кубовата якост
на натиск (с обезпеченост 95%).
Класовете бетони, които се използват при мостовете, и техните
основни якостни и деформационни характеристики, са показани в
Таблица 2-1.

C12/15

C16/20

C20/25

C25/30

C30/37

C35/45

C40/50

C45/55

C50/60

C55/67

C60/75

C70/85

C80/95

fck
MPa
fck, cube MPa
fcm
MPa

C90/105

КЛАСОВЕ ПО ЯКОСТ НА БЕТОНИТЕ
Бетони с нормална якост
Високоякостни бетони

12

16

20

25

30

35

40

45

50

55

60

70

80

90

15

20

25

30

37

45

50

55

60

67

75

85

95

105

20

24

28

33

38

43

48

53

58

63

68

78

88

98

MPa

1.6

1.9

2.2

2.6

2.9

3.2

3.5

3.8

4.1

4.2

4.4

4.6

4.8

5.0

fctk,0.05 MPa
fctk,0.95 MPa

1.1

1.3

1.5

1.8

2.0

2.2

2.5

2.7

2.9

3.0

3.1

3.2

3.4

3.5

2.0

2.5

2.9

3.3

3.8

4.2

4.6

4.9

5.3

5.5

5.7

6.0

6.3

6.6

27

29

30

31

33

34

35

36

37

38

39

41

42

44

fctm

Ecm

GPa

εc1

‰

εcu1

‰

3.50

3.20 3.00 2.80 2.80 2.80

εc2

‰

2.00

2.20 2.30 2.40 2.50 2.60

εcu2
n
εc3
εcu3

‰
‰

3.50
2.00
1.75

3.10 2.90 2.70 2.60 2.60
1.75 1.60 1.45 1.40 1.40
1.80 1.90 2.00 2.20 2.30

‰

3.50

3.10 2.90 2.70 2.60 2.60

1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.25 2.30 2.40 2.45 2.50 2.60 2.70 2.80 2.80

Таблица 2-1. Якостни и деформационни характеристики на бетоните

Освен fck и fck,cube, в Таблица 2-1 са използвани и следните
означения:
 f cm е средна стойност на цилиндричната якост на
натиск;
 f ctk е характеристична стойност на якостта на осов
опън;
 f ctk,0,05 е характеристична стойност на якостта на осов
опън при 5% брак;
 f ctk,0,95 е характеристична стойност на якостта на осов
опън при 95% брак;
 f ctm е средна стойност на якостта на осов опън;
 Ecm е среден (секущ) модул на еластичност;
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  c1 е относително скъсяване на бетона при достигане
на максималното му натисково напрежение;
  cu1
е относително
разрушаване;

скъсяване

  c 2  c3  е относително скъсяване
достигане на натисковата якост;

на
на

бетона

при

бетона

при

  cu2  cu3  е гранична стойност на относително скъсяване
на бетона.
За различни видове изчисления са дефинирани различни
работни диаграми на бетона. Например, за нелинеен конструктивен
анализ, може да се използва работната диаграма от (Фиг. 2-1).
Функцията ѝ за случая на краткотрайно едноосово натоварване е
(2-2),

c



f cm

k   2
,
1  k  2

(2-2)

където:



c
;
 c1

k  1.05

Ecm  c1
f cm

.

Фиг. 2-1. Работна диаграма на бетона за нелинеен конструктивен анализ

За изчислителни проверки по нормални сечения в крайни
гранични състояния, може да се използват и по-опростени работни
диаграми, с достатъчна за практиката точност. За диаграмата на
Фиг. 2-2, математическият израз за криволинейната част е (2-3).
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(2-3)

n
 
c  



,
 c   f cd 1  1 
   c 2  

Фиг. 2-2. Параболично-праволинейна работна диаграма за бетон, подложен
на натиск

Изчислителната стойност на якостта на натиск на бетона f cd се
изчислява с израза (2-4), а на якостта на опън f ctd – с (2-5).

f cd   cc
f ctd   ct

f ck

c

(2-4)

,

f ctk,0.05

c

(2-5)

,

където :
  c е частен коефициент на сигурност за бетона за
крайни гранични състояния :
  c  1.5
за
дълготрайни
изчислителни ситуации;

и

краткотрайни

  c  1.2 - за извънредни изчислителни ситуации;
  c  1.5 - за сеизмични изчислителни ситуации.
  cc е коефициент, отчитащ намаляването на якостта
на бетона от дълготрайните ефекти и от начина на
прилагане на натоварването. За стоманобетонни
мостове е приета стойността  cc  0.85 .
  ct е коефициент, който отчита дълговременните
ефекти върху якостта на опън и неблагоприятните
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ефекти, породени от начина на прилагане
натоварването. Приетата стойност е  ct  1.0 .

на

За експлоатационни гранични състояния, коефициентът за
сигурност  c е с различни стойности, които са дадени при
съответните проверки.
Като следващо ниво на апроксимация се допуска и използването
на билинейна работна диаграма (Фиг. 2-3). Установено е на базата
на проведени сравнителни изчисления, че разликите в резултатите
при използването на параболично-линейната (Фиг. 2-2) и билинейната (Фиг. 2-3) работни диаграми, са в границите на
приемливата за практиката точност [3].

Фиг. 2-3. Би-линейна работна диаграма на бетона

Допуска се, при доказване на носещата способност да се приеме
и правоъгълна диаграма на напреженията (Фиг. 2-4), без да се
използват работни диаграми. Във връзка с това се въвеждат два
допълнителни коефициента :
  е коефициент за определяне
височина на натисковата зона :

на

ефективната

   0.8 - за f ck  50MPa ;
   0.8 

f ck  50
- за 50  f ck  90MPa .
400

  е коефициент за определяне на ефективната якост :
   1 - за f ck  50MPa ;
   1
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f ck  50
- за 50  f ck  90MPa .
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Когато широчината на натисковата зона намалява по посока на
натиснатия ръб, стойността f cd се намалява с 10%.

Фиг. 2-4. Правоъгълна диаграма на напреженията

Коефициентът на Poisson за ненапукан бетон може да се приеме
равен на 0.2, а за бетон с пукнатини – 0.
Коефициентът на температурно разширение може да се приеме
равен на 10  10 6 K 1 .
За мостове са приети следните минимални класове на бетоните :
 за неармирани бетонни елементи – C12/15;
 за стоманобетонни опори (стълбове, устои и др.) –
C16/20;
 за стоманобетонни връхни конструкции – C20/25;
 за предварително напрегнати конструкции – C30/37.

2.1.1.2. Пълзене
Пълзенето е пластична деформация на бетон, подложен на
натиск, която се изразява в относително скъсяване, нарастващо
във времето.
Коефициентът на пълзене  t ,t0  е свързан с тангенциалния
модул на еластичност Ec , който може да се приеме равен на 1.05Ecm .
Деформацията на пълзене на бетона  cc ,t 0  в момент t   , при
постоянно натисково напрежение  c , приложено при възраст на
бетона t 0 , може да се изчисли по (2-6).

 cc , t0    , t0 

c

(2-6)

Ec
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Ако натисковото напрежение в бетона на възраст t  t0
надвишава 0.45 f ck t0  (например при предварително напрегнати
елементи), трябва да се отчита и нелинейният характер на
пълзенето. В такъв случай, нелинейният условен коефициент на
пълзене k ,t0  , с който трябва да се замени  ,t0  се определя
по (2-7).

k , t0    , t0  e1.5k 0.45 ,

(2-7)

където :
 k 

c

f cm t0 

 fck t0  ; f cm t0 
са
съответно
характеристичната
и
средната стойност на цилиндричната якост на бетона в
момента натоварване (при t  t0 ).
Ако натисковото напрежение в бетона на възраст t  t0 не
надвишава 0.45 f ck t0  се допуска  ,t0  да се определи по Фиг. 2-5 и
Фиг. 2-6, като се спазва последователността, показана на Фиг. 2-7.

Фиг. 2-5. Коефициент на пълзене при относителна влажност RH=50%

Фиг. 2-6. Коефициент на пълзене при относителна влажност RH=80%
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Фиг. 2-7. Пример за определяне на коефициента на пълзене

Фиг. 2-5 и Фиг. 2-6 са валидни при температури на въздуха в
интервала [-40 ; +40]°C и средна относителна влажност RH в
интервала [40 ; 100]%. За да се използват фигурите, трябва да се
изчисли условният размер на напречното сечение h0 по (2-8).
h0 

2 Ac
,
u

(2-8)

където :
 Ac е площта на бетонното сечение;
 u е периметърът на частта, изложена на изсъхване.
Кривите S, N и R се отнасят за бетони, приготвени с различни
класове цимент, както следва :
 S – цименти с клас по якост CEM 32.5N;
 N - цименти с клас по якост CEM 32.5R, CEM 42.5N;
 R - цименти с клас по якост CEM 42.5R, CEM 52.5N, CEM
52.5R.

2.1.1.3. Съсъхване
Общата деформация от съсъхване се състои от две компоненти
и се изчислява по (2-9).

 cs   cd   ca ,

(2-9)

където :
  cs е общата деформация от съсъхване;
  cd е деформацията от съсъхване при изсъхване. Тя се
развива бавно, тъй като е функция на преминаването
на водата през втвърдения бетон;
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  ca е деформацията от собствено съсъхване. Тя е
линейна функция на якостта на бетона, развива се по
време на втвърдяването му, и основната ѝ част се
проявява в ранния етап след полагането на бетонната
смес.
Крайната стойност на съсъхване при изсъхване може да се
изчисли по (2-10).

 cd ,  kh cd ,0 ,

(2-10)

където :
 k h е коефициент, който зависи от условния размер на
напречното сечение h0 ,изчислен по (2-8). Стойността
на k h се избира от Таблица 2-2.
h0 100 200 300 ≥500
kh 1.00 0.85 0.75 0.70
Таблица 2-2. Стойности на

kh

от (2-10)

Номиналната стойност на съсъхването при изсъхване

 cd ,0 се

изчислява по (2-11).


 cd ,0  0.85220  110 ds1   e

f
 ds2 cm
f cm 0



(2-11)


  10 6   RH ,


където :
  RH

  RH  3 
 
 1.551  
  RH 0  

 f cm е средната цилиндрична якост на натиск на бетона,
съгласно Таблица 2-1;
 f cm0  10MPa ;
  ds1 и  ds 2
са коефициенти, които зависят от класа
на цимента. Стойностите им са дадени в Таблица 2-3.
 RH е относителната влажност на въздуха [%];
 RH 0  100% .

αds1

S
3

αds2

0.13

Клас на Цимента
N
R
4
5
0.12

Таблица 2-3. Стойности на
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2.1.2. Армировъчна стомана
Всички указания, които са дадени в системата Eurocode, се
отнасят за оребрена и заваряема армировъчна стомана с граница
на провлачане от 400 до 600MPa.
Основните характеристики на армировъчните стомани, с които
се определя поведението им, са :
 граница на провлачане - f

yk

 относителна

на

граница

;
провлачане

-

f 0, 2 k –

напрежение, което съответства на 0.2% нееластично
(остатъчно) относително удължение;
 якост на опън - f tk ;
 дуктилност - определя се чрез два показателя,
минималните стойности на които са дадени в Таблица
2-4 :
  uk - относително удължение при максимално
натоварване;
 k

f tk
.
f yk

k=ftk/fyk
εuk (%)

КЛАС ПО ДУКТИЛНОСТ
A
B
C
≥1.05
≥1.08
≥1.15
<1.35
≥2.5
≥5.0
≥7.5

Таблица 2-4. Характеристики за армировъчни пръти и стомана от кангали

Работни диаграми за типична горещо валцувана и студено
деформирана стомана, с обозначени основните якостни и
деформационни характеристики, са показани на Фиг. 2-8.

a )горещо валцувана стомана

б) студенодеформирана стомана

Фиг. 2-8. Работни диаграми на стомани
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При проектирането може да се приеме една от показаните на
Фиг. 2-9 работни диаграми за армировъчните стомани, които са
валидни, както за опънати, така и за натиснати пръти.
Изчислителните стойности на границата на провлачане и на
относителното удължение при максимално натоварване се
получават от характеристичните чрез разделяне на коефициент на
сигурност.
В Националното приложение са приети следните стойности :
 коефициент на сигурност :
  s 1.15 за
дълготрайни
изчислителни ситуации;

и

краткотрайни

  s 1.00 - за извънредни изчислителни ситуации;
  s 1.15 - за изчислителни сеизмични ситуации.
 граничната
изчислителна
деформация
на
армировъчната стомана се приема равна на 90% от
характеристичната :
  ud  0.9 uk .
Допуска се при елементи без предварително напрягане да се
работи и с  ud  25 o oo за стомани от всички класове по дуктилност.

а) характеристична

б)изчислителна

Фиг. 2-9. Идеализирани работни диаграми на армировъчна стомана

За масово използваната армировъчна стомана клас В500,
изчислителната стойност на границата на провлачане се получава
по (2-12).
f yd 
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f yk

s



500
 434.7 MPa  434MPa
1.15

(2-12)
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Изчислителната стойност на модула на еластичност на
армировъчната стомана може да се приеме със стойност
Es  200GPa .
Средната стойност на обемната маса може да се приеме равна
на 7850kg/m3.

2.1.3. Стомана за предварително напрягане
В изследвания пример не се предвижда използването на
предварително
напрягане.
Информация
за
видовете
и
характеристиките на стоманите за предварително напрягане може
да се намери в [3].

2.2. Приети материали
Като
се
взети
предвид
характерните
особености
на
разглежданото съоръжение (монолитна стоманобетонна връхна
конструкция от ненапрегнат стоманобетон, сравнително малки
подпорни разстояния, плоско фундиране и др.) са приети следните
основни строителни материали :
 бетони с характеристики от Таблица 2-1
 за връхна конструкция – C25/30;
 за стълбове и устои – C25/30;
 за фундиране – C20/25;
 армировъчна стомана Клас В500C –
елементи. Основните характеристики са :

за

всички

 f 0.2k  500MPa ;
 f tk  575MPa .
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3. Натоварвания и въздействия
3.1. Общи указания и правила
В Eurocode е възприето за натоварвания и въздействия да се
използва обобщаващият термин „въздействия” (Actions). Те са
класифицирани, както следва :
 преки въздействия (Direct actions) – представят се с
концентрирани сили или разпределени натоварвания и
се получават от умножение на масите с ускоренията
(земно, сеизмично, ветрово и др.);
 непреки въздействия (Indirect actions) или принудени
деформации
–
проявяват
се
в
статически
неопределими конструкции, при които разрезните
усилия
се
дължат
на
ограничаването
на
деформациите, които биват :
 вътрешно
принудени
деформации
–
от
температурни изменения, съсъхване, пълзене и
т.н.;
 външно принудени деформации – от нееднакви
поддавания на опортие.
В зависимост от природата и продължителността на действието
им, въздействията са :
 постоянни (G) – от собствено тегло на конструкциите и
на неносещите части, непреки въздейтвия от
съсъхване и нееднакво слягане на опорите и т.н.;
 променливи (Q) – от преминаване на превозни средства
и
пешеходци;
от
природни
явления
(вятър,
температурни промени, ледоход, речни течения );
 случайни (A) – от удари на превозни средства в
опорите и връхните конструкции; от случайно
разполагане на автомобил върху пешеходни алеи и
тротоари и т.н;
 сеизмични (AE) – от земетръс.
Характеристичната стойност на едно въздействие е неговата
главна представителна стойност и се определя като средна
стойност, като горна и долна стойност, или като номинална
стойност.
Характеристичните стойности на постоянните въздействия (Gk)
обикновено
са
равни
на
средните
им
стойности,
а
характеристичните стойности на променливите (Qk), особените (Ak)
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и сеизмичните (AEk) въздействия са дефинирани в съответните
части на БДС EN 1991, а в Националните приложения се фиксират
техните стойности.
При проверки по Крайни гранични състояния (Ultimate limit
states) се използват изчислителните стойности на въздействията
(Design values of actions) Fd, получени по израза (3-1)

Fd   F Fk ,

(3-1)

където :
 Fk са характеристичните стойности на постоянните
( Gk ),
променливите
( Qk ),
случайните
сеизмичните ( AEk ) въздействия;

( Ak )

и

 Fd са изчислителните стойности на постоянните ( Gd ),
променливите ( Qd ), случайните ( Ad ) и сеизмичните
( AEd ) въздействия;
 F

са частните коефициенти за постоянните (  G ),

променливите (  Q ), случайните (  A ) и сеизмичните
(  AEd ) въздействия;
В проверките по различните гранични състояния участват
ефектите от въздействията (Effects of actions), които са получени
като резултати от статичния и динамичния анализ (Static and
Dynamic analysis), и могат да бъдат :
 разрезни усилия ;
 напрежения;
 премествания и завъртания;
 широчини на разтваряне на пукнатини.

3.1.1. Изчислителни ситуации
При проектирането
ситуации :

се

разглеждат

следните

изчислителни

 дълготрайна изчислителна ситуация (persistent design
situation) – меродавна е за периоди, съизмерими с
поректния живот на конструкцията. Като цяло се
отнася се за времето, в което се извършва нормална
експлоатация на съоръжението;
 краткотрайна изчислителна ситуация (transient design
situation) – меродавна е през периоди, много по-кратки
от проектния живот на конструкцията, с висока
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вероятност да се случат. Свързана е с възможни
временни състояния на конструкцията (например при
изграждане, при ремонт и др.)
 извънредна изчислителна ситуация (accidental design
situation) – свързана е с необичайни обстоятелства на
конструкцията, причинени от пожари, експлозии,
удари от возила;
 сеизмична изчислителна ситуация – за състояние на
земетръс.

3.1.2. Постоянни въздействия
Теглата на конструктивните елементи се определят от приетите
геометрични размери и обемните тегла. Примерни обемни тегла за
материалите, използвани при строителството на пътни мостове са
показани в Таблица 3-1.
№
1
2
3
4
5

Материал
Бетон - обикновен
Стоманобетон
Стомана
Асфалтобетон
Обратни насипи
5.1 пясък (сух)
5.2 баластра, речен чакъл (неуплътнени)

Обемно тегло
[kN/m3]
24
25
78.5
24
16
16

Таблица 3-1. Обемни тегла на някои материли

При проектирането трябва да се отчитат и теглата на
неносещите части – тротоарни блокове, парапети, предпазни
огради, стълбове за осветление, пътни знаци, кабели, тръби,
канали и др.
При изчисляване на устои и вкопани съоръжения трябва да се
отчете и земният натиск, който, в зависимост от това дали е
възможно да има движение на конструкцията спрямо насипа, бива :
 активен земен натиск;
 пасивен земен натиск;
 земен натиск в покой.
Големината на земния натиск зависи от вида и влажността на
почвата, от наклона на контактната повърхност и др. Подробности
за изчисляване на земния натиск може да се намери в
специализираната литература [7].
Към постоянните въздействия спадат и предварителното
напрягане, съсъхването и пълзенето, нееднаквото слягане на
фундаментите и др.
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Частните коефициенти на сигурност за постоянни въздействия
се приемат по Таблица 3-2.

№
ПОСТОЯННИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ, ОТЧИТАНИ ПРИ
1 проверка за статично равновесие (EQU)
2 проверка за носимоспособност (STR)
3 проверка за статично равновесие и носимоспособност

Стойност на частните
коефициенти
gG,sup
gG,inf
1.05
1.35
1.35

0.95
1.00
1.25

Таблица 3-2. Частни коефициенти на сигурност за постоянни въздействия

Нарушаването на статичното равновесие (EQU)
е крайно
гранично състояние, при което настъпва загуба на устойчивост на
равновесие на положението. Изследванатата конструкция се
разглежда като абсолютно кораво тяло. Характеристичните
стойности на постоянните въздействия от един източник могат да
се умножават с  G ,sup и с  G ,inf от ред 1 на Таблица 3-2 в различни
части от конструкцията, в зависимост от това дали ефектът е
благоприятен или е неблагоприятен (Фиг. 3-1).

Фиг. 3-1. Частни коефициенти за сигурност за постоянни въздействия при
проверка на статичното равновесие

Крайното гранично състояние вследствие изчерпване на
носещата способност на
материала (STR) се изразява в
разрушаване или прекомерни повреди на връхни конструкции,
лагери и опори, фундаменти. Причините за тези разрушения и
повреди могат да бъдат големи стойности на разрезните усилия,
загубата на устойчивост на формата, превръщането на
конструкцията в механизъм (например при образуване на
пластични стави), местни разрушения, например в областите около
лагерите, закотвянията на напрягащата армировка и др. При
проверките за носимоспособност характеристичните стойности на
постоянните въздействия се умножават или изцяло с  G ,sup или
изцяло с  G ,inf от ред 2 на Таблица 3-2, в зависимост от това дали
общият ефект е неблагоприятен или, съответно - благоприятен
(Фиг. 3-2).
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Фиг. 3-2. Частни коефициенти за сигурност за постоянни въздействия при
проверка на носимоспособност

Проверката на статично равновесие и носимоспособност (ред 3
от Таблица 3-2) се отнася за случаите, когато статичното
равновесие се осигурява чрез стабилизиращи елементи (анкери,
обтегачи, укрепващи колони и др.), на които трябва да се докаже
носимоспособността.

3.1.3. Вертикални променливи въздействия от
трафик върху пътни мостове
В Eurocode са дефинирани товарни модели за натоварване на
пътни мостове с товарни дължини, не по-големи от 200m. За поголеми съоръжения могат да се използват същите модели (в общия
случай е на страната на сигурността) или да се дефинират
специални модели за всеки конкретен проект.
Товарните модели за натоварване на устои и подпорни стени в
близост до пътища са отделно дефинирани.

3.1.3.1. Разделяне на пътното платно на условни
(фиктивни) ленти
Широчината на пътното платно се мери между бордюрите на
тротоарите или между вътрешните повърхности на предпазните
съоръжения и не включва междинните разделителни ивици, заедно
с техните бордюри и ограничителни съоръжения (Фиг. 3-3).
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Фиг. 3-3. Широчина на пътното платно

Дефинираната по този начин широчина на пътното платно се
разделя на условни (фиктивни) ленти (notional lanes), спрямо които
се разполагат товарните модели. Тези ленти (както броят, така и
широчината им) не са свързани по никакъв начин с действителните
ленти за движение на пътя. По-нататък в изложението под „лента”
се има предвид „условна лента” (Фиг. 3-4).
Броят и широчините на лентите се определя по Таблица 3-3.
Разликата (ако има) между широчината на пътното платно и сборът
от широчините на лентите се нарича широчина на остатъчната
площ.
Широчина на условната
лента wl

Широчина на
остатъчната площ

nl=1

wl=3m

w-3m

nl=2
nl=Int (w/3)

wl=0.5*w

0
w-3*nl

широчина на пътното
платно w

Брой условни ленти
nl

w<5.4m
5.4m ≤ w ≤ 6m
6m ≤ w

3m

Таблица 3-3. Брой и широчина на условните ленти

Разположението и номерирането на лентите се извършва при
спазване на следните правила :
 разположението на лентите не е обвързано с номерата
им;
 за всяка отделна проверка броят и разположението на
лентите се избира така, че ефектите от натоварването
да бъдат най-неблагоприятни;
 лентата, която дава най-неблагоприятни ефекти, се
номерира като Лента №1, втората е Лента №2 и т.н
(Фиг. 3-4);
 когато пътното платно се състои от две отделни части,
върху една връхна конструкция, се прави само една

55

Стоманобетонни пътни мостове – ръководство за проектиране

П.Николов

номерация – върху двете части на платното има само
една Лента №1, която може да бъде разполагана
алтернативно върху тях, в зависимост от търсените
ефекти;
 когато пътното платно се състои от две отделни части,
които са разположени върху две отделни връхни
конструкции, всяка една част се разглежда като
самостоятелно пътно платно с отделна номерация на
лентите. Ако двете връхни конструкции се опират
върху общи стълбове и устои, при проектирането на
долното строене номерацията на лентите трябва да
бъде обща за двете пътни платна.

Фиг. 3-4. Примерно разположение на условните ленти върху пътното платно

 за всяка една проверка, товарните модели във всяка
една лента трябва да бъдат разположени с такава
дължина и на такава позиция, че да се получи найнеблагоприятната стойност на търсения ефект при
спазване на съответните изисквания;

3.1.3.2. Товарен модел LM1
Товарният модел LM1 се прилага във всяка една условна лента и
върху остатъчната площ. Той
се състои от две съвместно
действащи системи (Фиг. 3-5) :
 двуосни концентрирани товари (Тандем от сили - TS) с
тегло на всяка ос, за всяка лента, изчислено по (3-2).

 Q * Qk ,

(3-2)

където :
 Qk e характеристичната стойност на теглото на
всяка ос на Тандем-системата за съответната
товарна лента (виж Таблица 3-4);
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 Q

e корекционен коефициент. В Националното

приложение той е приет със стойност  Q  1.0 .
Натоварването на всяко едно от двете колела на една ос се
приема равно на половината от общото натоварване на оста.
Контактната повърхност на колелото с настилката се приема
квадрат със страна 0.40m (Фиг. 3-6).
При разполагането на TS трябва върху всяка една условна лента
да има максимум един Тандем, който не може да се разделя на
части (винаги трябва да се взима целия Тандем).
В общия случай се приема, че Тандемът се движи в оста на
съответната лента, освен при локални натоварвания (Фиг. 3-6),
когато е възможно двете Тандем-системи от две съседни ленти да
приближат една към друга, но светлото разстояние между поблизките им колела не може да бъде по-малко от 10cm (или
осовото – по-малко от 50cm).
 равномерно разпределено натоварване (Uniformly
Distributed Loads – UDL). За всяка една лента се
изчислява по (3-3)

 q * qk ,

(3-3)

където :
 q k e характеристичната стойност на равномерно
разпределеното натоварване (виж Таблица 3-4);
 q

e корекционен коефициент. В Националното

приложение този коефициент е приет със стойност
 q  1.0 .
Равномерно разпределените натоварвания се прилагат само в
съответните части от повърхнините на влияние, от които се
получават неблагоприятни ефекти. Това се отнася, както за
надлъжно, така и за напречно направление.
Когато е по-неблагоприятно, товарните ленти може и да не са
долепени една до друга в напречно направление, а между тях да
има остатъчна площ, която да е, или да не е натоварена (Фиг. 3-5).
Разположение
Лента №1
Лента №2
Лента №3
Лента №4
Остатъчна площ (qrk)

Тандем-система TS
Товари на ос Qik

Система UDL
qik или qrk

[kN]
300
200
100
0
0

[kN/m2]
9.0
2.5
2.5
2.5
2.5

Таблица 3-4. Товарен модел LM 1 – характеристични стойности
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В стойностите на товарите от TS и UDL, показани в Таблица 3-4
са включени и завишаванията от динамичното въздействие. За
сравнение, при железопътните мостове има коефициенти за
динамичност, които са с различни стойности за различните
конструктивни елементи и зависят от типа на конструкцията,
подпорните разстояния, поддръжката на коловизите и др.

Фиг. 3-5. Товарен модел LM1

Фиг. 3-6. Разположение на Тандем-системите TS при локални проверки
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3.1.3.3. Товарен модел LM2
Товарният модел LM2 се състои от единична ос с тегло,
определено по (3-4).

 Q * Qak ,

(3-4)

където :
 Qak  400kN
e характеристичната стойност на
осовото натоварване, с включени в нея ефекти от
динамичното въздействие;
 q

e корекционен коефициент. В Националното

приложение този коефициент е приет със стойност
0,8.
Геометрията на товарния модел е показана на Фиг. 3-7. Когато е
по-неблагоприятно, се допуска да се вземе натоварване само от
едното колело на товарния модел, като то се приеме с големина,
равна на половината от общото тегло на модела. Контактната
повърхност на всяко от колелата е правоъгълник с размери
35/60cm. Възможно е тя да се допира до края на пътното платно
(Фиг. 3-7).

Фиг. 3-7. Товарен модел LM2

3.1.3.4. Товарен модел LM3
Товарният модел LM 3 представлява единично возило, избрано
от набор от специални возила с общо тегло от 600 до 3600kN. Като
правило, преминаването им по националната пътна мрежа с пълен
товар не се допуска. Изборът на конкретното возило и правилата за
прилагането му се дават за всеки конкретен проект от
Възложителя.
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3.1.3.5. Натоварване от тълпа LM4
Когато е меродавно, може да се приложи натоварването от
тълпа със стойност 5kN/m2. То може да се разполага с различна
широчина и дължина, в съответствие със повърхнините на влияние
за съответно търсения ефект (усилие, преместване и т.н.).
Използването на този модел за общи проверки трябва да става
само за краткотрайни изчислителни ситуации.

3.1.3.6. Разпределяне на концентрирани товари
За локални проверки, концентрираните товари от товарните
модели LM1 и LM2 трябва да се взимат като равномерно
разпределени върху цялата им контактна повръхност. Приема се
разпределяне под ъгъл 45° от горната повърхност на настилката
до средната повърхнина на пътната плоча (Фиг. 3-8).

Фиг. 3-8. Разпределяне на концентрирани товари през настилка и
стоманобетонна плоча

Разпределянето на товарите през насип (например при
изчисляване на устои или подпорни стени), при липса на
допълнителна информация може да се приеме под ъгъл от 30°
спрямо вертикалата.

3.1.4. Хоризонтални променливи въздействия
върху пътни мостове

3.1.4.1. Спирателна и ускорителна сила
Приема се, че спирателната сила Qlk действа в надлъжно на
оста на моста направление върху горната повърхност на
настилката на пътното платно.
Характеристичната стойност на Qlk не може да бъде по-голяма
от 900kN за целия мост и се изчислява по (3-5) като част от общото
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вертикално натоварване , съответстващо на LM 1 и разположено в
Лента №1.

Qlk  0.6 *  Q1 * 2 * Q1k   0.1 *  q1 * q1k * w1 * L ,

(3-5)

180 *  Q1 kN   Qlk  900 kN 
където :
 L е дължината на връхната конструкция или на
разглеждания участък от нея;
 Q1k , q1k ,  Q1 ,  q1

са

харакеристичните

стойности

на

концентрираните
сили
(TS)
и
равномерно
разпределения товар (UDL), и съответните им
корекционни коефициенти, за условна Лента №1.
Спирателната сила може да действа в оста на всяка една от
лентите, но ако приносът на ексцентричното ѝ действие е малък,
може да се приеме, че тя действа в оста на пътното платно, и е
равномерно разпределена по дължината на натоварения участък.
Ускорителната сила е равна по стойност на спирателната, но
действа в противоположна посока, което всъщност означава, че
спирателната сила може да действа в двете посоки.
При изчисляване на гардбаластовите стени (Фиг. 3-9),
спирателната сила се приема с характеристична стойност
0.6 *  Q1 * Q1k и действа едновременно с вертикален товар от една ос
на Тандем-системата от Лента1 на LM1.

Фиг. 3-9. Хоризонтално и вертикално натоварване за изчисляване на
гардбаластовата стена

3.1.4.2. Центробежна сила и други сили в
напречно направление
Центробежната сила Qtk се прилага на горната повърхност на
настилката на пътното платно, в направление, ориентирано по
радиуса на надлъжната ос. Тя се приема като концентриран товар
и може да действа в произволно сечение в надлъжно направление.
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Характеристичните стойности на центробежната сила, с включени
динамични ефекти, се изчисляват по Таблица 3-5.
при r  200 m

Qtk  0.2 * Qv [kN]
Qtk  40

Qv
[kN ]
r

при 200  r  1500 m

Qtk  0

при r  1500 m

Таблица 3-5. Характеристични стойности на центробежната сила

където :
 r [m] е радиусът на хоризонталанта крива в оста на
пътното платно;
3

 Qv    Q * Qik

е

общото

максимално

тегло

на

i 1

вертикалните концентрирани сили (TS) от товарен
модел LM1.
Когато е меродавно, може да се отчете допълнително
хоризонтално натоварване от косо спиране или потегляне.
Напречна спирателна сила Qtrk , равна на 25% от надлъжната
спирателна или ускорителна сила Qlk , се приема, че действа
едновременно с Qlk , на горната повърхност на настилката на
пътното платно.

3.1.5. Въздействия за особени изчислителни
ситуации

3.1.5.1. Удари от превозни средства върху
стълбове и устои
Опорите на надлезите над автомобилни пътища трябва да се
изследват за натоварване от удари от превозни средства.
Изследват се две независими едно от друго товарни състояния – в
надлъжно и напречно на премоствания път направление. Прието е
ударът да се представи с концентирани сили, които действат на
височина 1.25m над нивото на терена (разделителна ивица,
настилка) (Фиг. 3-10). Стойностите им са показани в Таблица 3-6.
№
1
2

НАПРАВЛЕНИЕ
надлъжно на премоствания път
напречно на премоствания път

Хоризонтален товар [kN]
1000
500

Таблица 3-6. Характеристични стойности на натоварване от удар на превозно
средство върху опорите
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Концентрираното натоварване може да се разпредели в участък
с височина 0.5m (Фиг. 3-10).

Фиг. 3-10. Натоварване от удар на превозно средство в опори на надлези

3.1.5.2. Удари въху връхни конструкции
Въпреки че надлезите се проектират и изпълняват при спазване
на габаритните изисквания на нормативните документи, често се
наблюдават повреди по връхните конструкции, причинени от удари
на превозни средства (Фиг. 3-11). Причините за това са или
непозволена височина на автомобилите, или, например, люлеене на
стрелата на автокранове.

Фиг. 3-11. Повреда на главна греда на надлез от удар на превозно средство

63

Стоманобетонни пътни мостове – ръководство за проектиране

П.Николов

Прието е връхните конструкции да се проверяват за удар, който
се представя с две компоненти, съгласно Таблица 3-7.
№
1
2

НАПРАВЛЕНИЕ
хоризонтално (надлъжно на премоствания път)
вертикално - нагоре

Товар [kN]
500
250

Таблица 3-7. Характеристични стойности на натоварването от удар от
превозно стредство върху връхната конструкция на надлези

Проверките за удар върху връхната конструкция може и да не
се правят, ако са взети допълнителни мерки за недопускане на
преминаване на возила с непозволени височини, например с
ограничителни габаритни рамки (Фиг. 3-12).

Фиг. 3-12. Габаритна рамка преди надлез над автомагистрала

3.1.5.3. Превозни средства върху пешеходни и
велосипедни алеи на пътни мостове
Ако е предвидена предпазна ограда с достатъчна височина,
може да не се извършват проверки за попаднали зад нея
автомобили или отделни колела. В такива случаи една от осите на
Тандем-системата за Лента №2 на Товарен модел LM1 (виж
т.3.1.3.2) се разполага и ориентира върху незащитената зона в
близост до предпазната ограда, така че да е най-неблагоприятно, в
зависимост от търсените ефекти. Това натоварване не се
комбинира с други подвижни товари.
Ако разполагането на двете колела е невъзможно, се прилага
натоварване само от едно от тях (Фиг. 3-13).
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Фиг. 3-13. Примерно разположение на автомобили върху пешеходни и
велосипадни алеи на пътни мостове

3.1.5.4. Удар на автомобил в бордюр
Въздействието от удар на возило върху бордюра се отчита чрез
странична сила от 100kN, действаща на 5cm под горния ръб на
бордюра.Товарът е разпределен върху хоризонтална линия с
дължина 50cm и се чрез бордюра върху конструктивните елементи,
които го подпират. Когато тези елементи са корави, се приема, че
разпределението е под ъгъл 45°. Ако е по-неблагоприятно,
въздействието от удар върху бордюра може да се комбинира с
вертикално натоварване от 0.75 *  Q1 * Q1k (Фиг. 3-14).

Фиг. 3-14. Удар от автомобил върху бордюра – характеристични стойности на
товара
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3.1.5.5. Удар на автомобил в предпазните
ограничителни системи
При проектирането трябва да се отчита и приносът от
хоризонтални и вертикални въздействия върху ограничителните
системи на пътното платно (стоманени предпазни огради, бетонни
и стоманобетонни корави огради, шумозаглушителни огради и др).
Препоръчани са 4 класа огради и съответните им стойности на
предаваните хоризонтални сили.
За масово прилаганите в България стоманени предпазни огради
(СПО) се приема хоризонтална сила от 100kN (Клас А). За другите
видове огради (корави стоманобетонни и бетонни, шумозащитни и
т.н) от Възложителя за всеки проект се задава сила, отговаряща на
Клас В, C или D.

№
1
2
3
4

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ КЛАСОВЕ
A
B
C
D

Хоризонтален товар [kN]
100
200
400
600

Таблица 3-8. Препоръчителни класове за хоризонталните сили, предавани
чрез ограничителните системи за превозни средства

Клас D отговаря на много корава връзка между ограничителната
система (предпазна ограда) и частта на моста, към която е
закрепена, а Клас А – на най-поддаваемите, при които и силата е
най-малка.
Хоризонталната сила действа напречно на оста на пътното
платно, разпределя се на дължина от 50cm и се прилага на 10cm
под горния ръб на предпазната ограда, но най-много на 100cm над
нивото на пътното платно или тротора. Заедно с хоризонталната
сила действа и вертикална, с посока надолу и големина
0.75 *  Q1 * Q1k .

3.1.5.6. Удари на автомобил в конструктивен
елемент
При конструктивни системи, при които има елементи от
връхната конструкция над или отстрани на пътно платно
(например при мостове с път „долу” и „в средата”), те трябва да се
проверят на удар от превозно средство с големина, равна на тези,
приети за опорите на надлези (стълбове и устои), които са описани
в (3.1.5.1).
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3.1.6. Въздействия върху парапети за пешеходци
Натоварването по горния край на парапетите на пътните и
пешеходните мостове, което се предава на връхната конструкция,
се приема като хоризонтален равномерно разпределен товар с
интензивност 1kN/m’. Той може да действа навътре или навън.
Независимо от него, парапетът се проверява и за вертикален
равномерно разпределн товар от 1kN/m’.
Ако има възможност от удар на автомобил върху парапета за
пешеходци, елементът, в който е подпрян парапетът, трябва да се
оразмери за товар, който е 25% по-голям от характеристичната
стойност на носимоспособността на парапета, определена по
(т.3.1.5.5) .

3.1.7. Въздействия върху пешеходни и
велосипедни алеи на пътни мостове
За тротоарите и велосипедните алеи на пътните мостове се
приема вертикално равномерно разпределено натоварване с осовна
стойност
q fk  5kN / m 2 , която в комбинации с автомобилно
натоварване може да се редуцира до q red
 3kN / m2 .
fk
Върху площите за пешеходно и велосипедно движение може да
действа и самостоятелен концентриран товар с характеристична
стойност Q fwk  10kN , разпределен върху квадрат със страна 10cm.

3.1.8. Сеизмични въздействия
Проектирането на сеизмични въздействия се извършва с цел
изпълнението на две основни изисквания:
 Първото изискване е са „неразрушение” (non-collapse).
След преминаване на изчислителното сеизмично
събитие,
мостът
трябва
да
запази
своята
конструктивна цялост и да има достатъчна остатъчна
носимоспособност, въпреки че в някои елементи може
да са възникнали значителни повреди.
 Второто изискване е за минимизиране на повредите
(minimisation of damage). Сеизмично въздействие с
висока вероятност на възникване може да причини
само малки повреди на второстепенни елементи.
Последователно са разгледани някои основни положения за
избор на сеизмичното поведение на конструкциите, както и
правила за конструиране на елементите, които поемат сеизчините
въздействия.
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3.1.8.1. Възприето сеизмично поведение
Мостът трябва да се проектира, така че неговото поведение при
изчислително сеизмично въздействие да е дуктилно или
ограничено дуктилно/основно еластично, което се характеризира
чрез общата зависимост сила-преместване (Фиг. 3-15).
Количественият изразител на дуктилното поведение е
коефициентът на поведение q , който е приблизително равен на
отношението на сеизмичните сили, които конструкцията би
получила, ако реагирането ѝ е напълно еластично с 5% вискозно
затихване (виж т.3.1.8.4) към сеизмичните сили, които могат да се
използват при проектирането с общоприетия модел за линеен
анализ, който осигурява все още задоволително реагиране на
конструкцията. Стойността на коефициента на поведение може да
бъде различна за различните хоризонтални направления на
конструкцията, въпреки че класификацията за дуктилност трябва
да бъде една и съща за всички направления.
Правилата за избор на коефициента на поведение са описани в
т.3.1.8.5.

Фиг. 3-15. Сеизмично поведение

Мостове с дуктилно поведение трябва да се проектират, така че
в конструкцията да може да се образува сравнително надежден
механизъм на частично или пълно пластифициране чрез
образуване на пластични стави при огъване. Обикновено се
предвижда тези пластични стави да се образуват в стълбовете, а
връхната конструкция трябва да остане в еластичната област.
Доколкото е възможно, местата на пластичните стави трябва да се
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избират, така че да са достъпни за инспекция и възстановяване.
Въпреки че не е задължително пластични стави да възникват във
всички стълбове, се препоръчва едновременното им образуване във
възможно най-голям брой стълбове.
При мостове, които се проектират с ограничено дуктилно
поведение, не е необходимо да се образува зона на
пластифициране със значително намаление на коравината и
съответно площадка на пластифициране в зависимостта „силапреместване”.

3.1.8.2. Сеизмично въздействие
При изследване по спектрален метод мостът може да се
изслeдва
пооделно
за
транслационните
компоненти
на
сеизмичното въздействие в надлъжно, напречно и вертикално
направление, като всяка компонента се определя количествено
чрез изчислителния спектър на реагиране.
Хоризонталните компоненти на изчислителното сеизмично
въздействие при коефициент на вискозно затихване   0.05 (виж
т.3.1.8.4) се дефинират с изразите (3-6) - (3-9).
 0  T  TB

(3-6)

:

2 T
S d T   a g  S  
 3 TB

 TB  T  TC

 2.5 2 

 
 q 3 

S d T   a g  S 

:

2.5
q

 TC  T  TD :

(3-8)

2.5  TC 
   0.2  a g
q T 

S d T   a g  S 

 TD  T

:

S e T   a g  S 

(3-7)

(3-9)

2.5  TC TD 

  0.2  a g ;
q  T2 

където :
 S d T  е изчислителният спектър на реагиране;
 T е периодът на трептене на линейна система с една
степен на свобода;
 a g е изчислителното ускорение за земна основа тип А

a

g



  I  gR .
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  gR е референтното изчислително ускорение на земна
основа Тип А. Определя се от Картата за сеизмично
райониране на България;
  I е коефициентът на значимост, приет по Таблица
3-9;
 q е коефициентът на поведение (виж т.3.1.8.1);
 TB е долната граница на периода на участъка с
постоянно спектрално ускорение;
 TC е горната граница на периода на участъка с
постоянно спектрално ускорение;
 TD е стойността на периода, от която
постоянната стойност на преместванията;

започва

 S е коефициент, който зависи от типа на земната
основа.
Клас на
значимост

III

ВИДОВЕ МОСТОВЕ
Всички мостове от националната железопътна мрежа,
автомагистрални и мостове от първокласната национална пътна
инфраструктура, както и пътните, железопътни и пешеходни надлези
над тези комуникации

Коефициент
на
значимост γI

1.40

Градски пътни и железопътни мостове над водни препятствия и/или
сухи дерета с дълбочина, по-голяма от пет метра, с отвори, поголеми от 20m и/или дължина, по-голяма от 30m.
Всички мостове с отвори, по-големи от 50m и/или височина, поголяма от 25, които не попадат в изброените по-горе

I

Временни мостове, пешеходни мостове, подлези, водостоци, но не и
тези, които са надлези и подлези на жп.линии, магистрали и
първокласни пътища.

1.00

Мостове, които се намират извън републиканската пътна и
железопътна инфраструктура

II

Всички пътни, железопътни и пешеходни мостове, които не попадат
в Класове III и I.

0.85

Таблица 3-9. Класификация на мостовете по значимост и стойности на
коефициента на значимост

Коефициентът на значимост  I  1.00 за клас на значимост I е
свързан с референтен период на повторяемост на сеизмично
въздействие за осигуряване срещу разрушение е TNCT  475 години
(или референтна вероятност за надвишение за 50 години PNCR  0.1 ).
Стойностите на параметрите, за възприетия в Националното
приложение спектър Тип 1, са показани в Таблица 3-10.
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Тип земна
основа

S

TB [sec]

TC [sec]

TD [sec]

A
B
C
D
E

1.00
1.30
1.20
1.00
1.20

0.10
0.10
0.10
0.10
0.10

0.3
0.4
0.5
0.6
0.5

2
2
2
2
2

Таблица 3-10. Стойности на параметрите, описващи спектър на реагиране
Тип 1 при различните типове земна основа

Описание на типовете земна основа е дадено в Таблица 3-11.
параметри
Тип
земна
основа

Описание на почвения профил

vS,30
[m/s]

NSPT
[удари/30cm]

CU
[kPa]

>800

-

-

>50

>250

A

Скала или други скални образувания, включващи наймного 5m по слаби повърхностни видове

B

Много плътни пясъци, чакъли или много твърда глина
с мощност няколко десетки метри, характеризиращи се 360-800
с нарастващи почвени показатели в дълбочина

C

Мощни депозити от плътни до средно плътни пясъци,
чакъли или твърдо-пластична глина с мощност от
няколко десетки до стотици метри

180-360

15-50

70-250

D

Депозити от рохки до средноплътни несвързани почви
(със или без свързани в тях прослойки) или депозити
от предимно меки до твърдно-пластични свързани
почви

<180

<15

<70

E

Почвени профили, изградени от пластове тип С или D
и с мощност от 5 до 20m, лежащи върху корава основа
с vS>800m/s

-

-

-

Таблица 3-11. Типове земна основа

Параметрите, на базата на които се класифицират почвите в
Таблица 3-11, имат следните значения :
 vS ,30

е

средната

стойност

на

скоростта

на

разпространение на напречната вълна;
 N SPT е брой на ударите от стандартно пенетрационно
изпитване;
 Cu е якостта на срязване на почвата;
Графично изображение на изчислителните спектри на
реагиране Тип 1 за различните типове земна основа и при
q  1.0 са показани на Фиг. 3-16.
коефициент на поведение
Допълнително трябва да се отчете и ограничаването на
стойностите на спектрите при големите периоди, съгласно десните
части на неравенствата (3-8) и (3-9).
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4.00

Se /ag

3.00

A
B

2.00

C;E
D

1.00

0.00
0

T [s]

1

2

3

4

Фиг. 3-16. Изчислителни спектри на реагиране Тип 1 за различните типове
земна основа и коефициент на поведение q=1

Ефектите от вертикалната сеизмична компонента трябва да се
отчитат задължително само при проектиране на мостове в райони с
висока сеизмичност, когато стълбовете са подложени на големи
напрежения на огъване вследствие на постоянни вертикални
въздействия от връхната конструкция или когато мостът е
разположен в границите на 5km от активен разлом. Задължително
е и отчитане на вертикалната сеизмична компонента при
проектиране на лагери и връзки, както и при предварително
напрагнати връхни конструкции.
Вертикалната компонента на сеизмичното въздействие, при
коефициент на вискозно затихване   0.05 (виж т.3.1.8.4) се
дефинира с изразите (3-10)-(3-13).
 0  T  TB

(3-10)

:

2 T
S vd T   a vg  
 3 TB

 TB  T  TC

 2.5 2 

 
 q 3 

:

 TC  T  TD :
S vd T   avg

 TD  T

S vd T   avg
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S vd T   avg

2.5
q

(3-11)

(3-12)

2.5  TC 
   0.2  avg
q T 
:

2.5  TC TD 

  0.2  avg ;
q  T2 

(3-13)
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Стойностите на параметрите за възприетия в Националното
приложение спектър Тип 1, са показани в Таблица 3-12.
avg/ag

TB [sec]

TC [sec]

TD [sec]

0.85

0.10

0.4

2

Таблица 3-12. Стойности на параметрите, описващи спектъра на реагиране
Тип 1 за вертикалната компонента

Описаните изчислителни спектри на реагиране се използват за
цялата територия на България, с изключение на част от Северна
България, за която трябва да се прилагат и спектри на реагиране
Тип 3, характерни за огнище Вранча. Параметрите за
дефинирането му, съответно за хоризонталната и за вертикалната
компонента, са дадени в Таблица 3-13 и Таблица 3-14.
Тип земна
основа

S

TB [sec]

TC [sec]

TD [sec]

A, B, C, D, E

1.00

0.20

1

2

Таблица 3-13. Стойности на параметрие, описващи спектър на реагиране
Тип3

avg/ag
0.85

TB [sec]
0.10

TC [sec]
0.6

TD [sec]
2

Таблица 3-14. Стойности на параметрите, описващи спектъра на реагиране
Тип 3 за вертикалната компонента

3.1.8.3. Анализ
Най-масово се прилага спектралният метод за линеен
динамичен анализ. Той се изразява в изчисляване в еластична
постановка на динамичното реагиране на всички съществени
форми на трептене на конструкцията, като се използват
ординатите на изчислителния спектър на реагиране за съответната
площадка.
Под понятието „съществени форми” се разбира всички
собствени форми на трептене, които имат значителен принос за
общото реагиране на конструкцията. За мостове, при които общата
маса може да се разгледа като сума от модални маси, може да се
приме, че са отчетени всички съществени форми, ако сумата от
всички модални маси на разгледаните форми
M i C е най-малко

 

90% от общата маса на моста M  . Ако това не е изпълнено след
отчитане на всички форми с период T  0.033s , броят на
разглежданите форми може да се приеме за достатъчен при
удовлетворяване на условията (3-14).


 M 

i C

M  0.70;

(3-14)
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 окончателните стойности на ефектите
от
сеизмичното
въздействие
се
умножават по M
Mi C .

 

В изчислителния модел обикновено масите са концентрирани в
краен брой точки (в общия случай – най-често във всеки възел).
Инерционната сила, която се активира във всяка маса, зависи от
големината на масата и от спектъра на реагиране (чрез стойността
на периода на трептене). Тя се изчислява по (3-15).

 

 Fij  S d T j mi ;

(3-15)

където :
 Fij е силата, която се индуцира в маса i при форма на
трептене j ;

 

 Sd T j

е спектралното ускорение от изчислителния

спектър на реагиране за период j (виж т.3.1.8.2);
 mi е масата във възел

i.

3.1.8.4. Маси
При сеизмичното изследване постоянните маси се взимат с
техните характеристични стойности, а променливите въздействия
се отчитат с квазипостоянните си стойности, изчислени по (3-16)

 2,1  Qk ,1 ,

(3-16)

където :
 Q k ,1

е

характеристичната

стойност

на

подвижния

товар;
  2,1 е коефициентът за квазипостоянна стойност на
променливите въздействия. В Българските национални
приложения са приети стойностите от Таблица 3-15;
ВРЪХНА КОНСТРУКЦИЯ

ψ2.1

1 Пътни мостове в градски условия и по автомагистрали - стоманобетонна
- метална или комбинирана
2 Всички останали пътни мостове (без тези по т.1)
- стоманобетонна
- метална или комбинирана
3 Железопътни мостове
- стоманобетонна
- метална или комбинирана
4 Пешеходни мостове
- всички видове

0.2
0.3
0
0.2
0.3
0.4
0.2

№

ВИДОВЕ МОСТОВЕ

Таблица 3-15. Стойности на коефициента за квазипостоянна стойност на
променливите въздействия, приети в Българските национални приложения
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При анализ със спектър на реагиране коефициентът на вискозно
затихване  се приема в зависимост от материала на елементите,
от които се дисипира максималната част от деформационната
енергия при сеизмичното реагиране (в масовия случай това са
стълбовете). За стоманобетонни елементи   0.05 .

3.1.8.5. Коефициенти на поведение при линеен
анализ
При линеен анализ, максималните стойности на коефициента на
поведение q могат да се приемат по Таблица 3-16.
Типове дуктилно поведение

Сеизмично поведение
ограничено
дуктилно
дуктилно

Стоманобетонни стълбове
вертикални стълбове на огъване
наклонени опори на огъване

1.5
1.2

3.5*λ(α s )
2.1*λ(α s )

Стоманени стълбове
вертикални стълбове на огъване
наклонени опори на огъване
стълбове с нормални връзки
стълбове с ексцентрични връзки

1.5
1.2
1.5
-

3.5
2.0
2.5
3.5

Устои, кораво свързани с връхната конструкция
общо
при запъване във фундамента

1.5
1.0

1.5
1.0

1.2

2.0

Дъги

Таблица 3-16. Максимални стойности на коефициента на поведение

  s   1.0

s  3
3   s  1.0

  s  

(3-17)

s
3

където :
  s  Ls h е стройността на стълба;


Ls е разстоянието от пластичната става до точката с
нулев момент;

 h е височината на напречното сечение в направление
на огъване на пластичната става.
Стойността на коефициента на поведение трябва да се избере,
като се вземе предвид и регулярността на сеизмичното
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поведението на конструкцията. Може да се счита, че мостът е с
регулярно сеизмично поведение в разглежданото направление, ако
е изпълнено условието (3-18) :



(3-18)

rmax
 0
rmin

където :
 0
е
гранична
стойност,
избрана
така
че
последователното пластифициране на дуктилните
елементи няма да причини недопустимо високо
изискване за дуктилност на един елемент. В
Българското национално приложение е прието  0  1.5 ;
 rmax и rmin са максималната и минималната стойност (за
всички
дуктилни
елементи)
на
редукционния
коефициент ri , изчислени по (3-19).
ri 

(3-19)

M Ed ,i
M Rd ,i

където :
 M Ed ,i

е

максималната

стойност

на

изчислителния

момент в предвиденото място на пластичната става на
дуктилен елемент
i , получена от анализ за
изчислителна сеизмична ситуация;
 M Rd ,i е изчислителната носимоспособност на огъване
на същия елемент с неговата действителна армировка,
подложен на съвместно действие с ефектите от
несеизмично въздействие при изчислителна сеизмична
ситуация максималната стойност на изчислителния
момент в предвиденото място на пластичната става на
дуктилен елемент
i , получена от анализ за
изчислителна сеизмична ситуация.
Мостовете, за които условие (3-19) не е удовлетворено, трябва
да се разглеждат като мостове с нерегулярно сеизмично поведение
в разглежданото хоризонтално направление. За тези мостове
трябва да се работи с редуцираната стойност на коефициента на
поведение, получена по (3-20) или да се изчисляват с резултати от
нелинеен анализ.
qr  q

0
 1.0


(3-20)

Стойностите на коефициента на поведение, дадени в Таблица
3-16, може да се използват само ако местата на всички пластични
стави са достъпни (с допустима трудност) за инспектиране и
възстановяване. Например, стъпка на стълб, дори и разположена в
насип на значителна дълбочина, се счита за „достъпна”, докато

76

П.Николов

Стоманобетонни пътни мостове – ръководство за проектира

стъпка на стълб, потопена под вода със значителна дълбочина, или
главите на пилотите под широка надпилотна плоча не трябва да се
считат за „достъпни”. В противен случай стойностите от таблицата
трябва да се умножат по 0.6, като окончателния резултат не трябва
да бъде по-малък от 1.0.
За мостовете с регулярно сеизмично поведение (за които е
изпълнено условието (3-18)), стойностите на коефициента на
поведение, определени от Таблица 3-16 за дуктилно поведение,
могат да се използват без специална проверка на наличната
дуктилност, ако са спазени изискванията за детайлиране (виж
т.3.1.8.9)
Когато са изпълнени само изискванията за детайлиране на
мостове с ограничено дуктилно поведение (виж т.3.1.8.10),
стойностите на коефициента на поведение, определени по Таблица
3-16 за ограничено дуктилно поведение, могат да се използват без
специална проверка на наличната дуктилност, независмо от
регулярността на моста.
Стойностите на коефициента на поведение, определени по
Таблица 3-16, са валидни, когато е изпълнено условието (3-21).

k 

N Ed
 0.3
Ac  f ck

(3-21)

където :


N Ed е стойността на нормалната сила в пластичната
става, съответстваща на изчислителната сеизмична
ситуация, положителна, ако е натискова;

 Ac е площта на напречното сечение;
 f ck е характеристичната якост на бетона;
Когато 0,30  k  0.6 , коефициентът на поведение трябва да се
намали до стойността, изчислена по (3-22).
qr  q 

 k  0.3
0.3

q  1  1.0

(3-22)

Ако има елемент, за който k  0.6 , мостът трябва да се изследва
с еластично поведние с qr  1.0 .

3.1.8.6. Комбиниране на реагирането по
отделните форми на трептене
В общия случай, вероятната стойност на всеки един ефект Е от
сеизмичното въздействие (усилия, премествания и т.н), трябва да
се изчисли по метода „корен квадратен от сумата на квадратите”
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(SRSS) от ефектите от реагирането по съответните форми на
трептене Ei (3-23), като трябва да се приме, че този ефект действа
в двете посоки (със знаци „плюс” или „минус”).

E

E

2
i

(3-23)

,

За форми с близки по стойности собствени периоди на
трептения правилото SRSS е неконсервативно и трябва да се
прилагат по-точни правила за комбиниране.
За два собствени периода на трептения Ti и T j при коефициент
на вискозно затихване   0.05 , може да се приеме, че са близки по
стойност, ако е изпълнено условието (3-24).

0.667  ij  Ti T j  1.50

(3-24)

За всеки две форми, за които е изпълнено условието (3-24),
може да се ползва методът „пълна квадратична комбинация” (CQC)
(3-25).

E   i  j Ei  rij  E j ,

(3-25)

където :
 i  1....n ; j  1...n ;
 rij

корекционен

коефициент.

При

коефициент

на

вискозно затихване   0.05 стойността му се изчислява
по (3-26).
rij 

1   

2 2
ij





0.02 1   ij  ij3 2



(3-26)



 0.01 ij 1   ij2  0.02  ij2

3.1.8.7. Комбиниране на компонентите на
сеизмичното въздействие.
Е
Вероятният максимален ефект от въздействието
от
едновременното действие на компонентите на сеизмичното
въздействие по направление на хоризонталните оси X и Y и на
вертикалната ос Z , може да се изчисли по два начина :

 чрез прилагане на правилото SRSS за максималните
ефекти от въздействие Е X , EY , EZ , които се дължат на
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независимо сеизмично въздействие спрямо всяка една
от осите (3-27);
(3-27)

Е  E X2  EY2  EZ2

 като най-неблагоприятния от ефектите, изчислени по
(3-28).

EEdx  0.30EEdy  0.30EEdz

(3-28)

0.30EEdx  EEdy  0.30EEdz

0.30EEdx  EEdy  0.30EEdz

3.1.8.8. Комбиниране на сеизмичните
въздействия с другите въздействия
Изчислителната стойност на ефектите от въздействията в
изчислителна сеизмична ситуация се изчислява по израза (3-29).
Ed  Gk  Pk  AEd   21  Q1k  Q2

(3-29)

където :
 E d е изчислителната стойност на ефектите от
въздействията в изчислителна сеизмична ситуация;
 Gk е характеристичната стойност
въздействия;

на постоянните

 Pk е характеристичната стойност на ефектите от
предварителното напрягане след реализиране на
всички загуби;
 AEd е изчислителното сеизмично въздействие;
 Q1k е характеристичната стойност на подвижното
натоварване от трафик;
  2,1

е коефициент за квазипостоянна стойност на

променливите въздействия. Стойността му е съгласно
Таблица 3-15.
 Q2 е квазипостоянната стойност на дълговременни
въздействия (например : земен натиск, воден подем,
водно течение и др.)
При проверки на носимоспособност на срязване, AEd от (3-29) се
умножава с q , а носимоспособностите V Rd ,c , VRd ,s и VRd ,max , получени
съгласно т.5.1.3, се разделят на коефициента  Bd1  1.30 .
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3.1.8.9. Детайлиране при мостове с дуктилно
поведение
Чрез прилагане на правилата за детайлиране се цели да се
осигури минимално ниво на дуктилност по кривина/завъртане в
пластичните стави. Тъй като не се допуска образуването на
пластични стави във връхните конструкции, правилата за
детайлиране се отнасят основно за стоманобетонните опори
(стълбове), които поемат сеизмичното въздействие.
Дуктилното поведение на натисковата зона на бетона трябва да
се осигурява по цялата дължина на зоните с потенциални
пластични стави, в зоните, за които относителната нормална сила
надвишава границата (3-30).

k 

N Ed
 0.08
Ac  f ck

(3-30)

За стълбове, при които в крайно гранично състояние е
достигнат коефициент на дуктилност по кривина   13 , за
мостове с дуктилно поведение или    7 за мостове с ограничено
дуктилно поведение и максимална относителна деформация при
натиск в бетона, по-малка от тази в (3-31), не се изисква
ограничаване на бетона в стълбовете.

 cu2  0.35%

(3-31)

Количеството на ограничаващата армировка се определя чрез
механичния коефициент на армиране (3-32).

 wd   w

f yd
f cd

,

(3-32)

където :


 w е коефициентът на напречно армиране, изчислен
по (3-33) за правоъгълни сечения и по (3-34) за кръгли
сечения ;

w 

(3-33)

Asw
,
sL  b

където :


Asw е общата площ на стремената или напречните
връзки в едното направление на ограничаване на
бетона;



s L е разстоянието между стремената или връзките
в надлъжно направление;
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b е размерът на бетонното ядро, перпендикулярен
на разглежданото направление на ограничаване на
бетона, измерен до външния край на стремето;

w 

4 Asp
Dsp  s L

(3-34)

,

където :


Asp е площта на сечението на пръстеновидната или
спиралната армировка;



Dsp

е

диаметърът

на

спиралата

или

на

пръстеновидното стреме;


s L е ходът на спиралата или разстоянието между
стремената;

Разстоянието между стремената или напречните връзки при
правоъгълните сечения и ходът на спиралата при кръгли сечения
трябва да удовлетовряват условията (3-35) и (3-36).

sL  6  dbL ;
sL 

bmin
,
5

(3-35)
(3-36)

където :


d bL е диаметърът на надлъжните армировъчни пръти;

 bmin е най-малкият размер на ограниченото бетонно
ядро (до центъра на стремената) (Фиг. 3-17);
За правоъгълни сечения е необходимо да се спазва и условието
(3-37) за ограничаване на разстоянието между клоновете на
стремената и допълнителните напречни връзки.
 bmin

,
sT   3
200mm

(3-37)

където :


е
разстоянието
между
стремената
допълнителните напречни връзки (Фиг. 3-17);

sT

или

За клонове от стремена или връзки, наклонени под ъгъл   0
спрямо напречното направление, за което се изчислява
коефициентът на напречно армиране по израза (3-33), се примема,
че допринасят към общата площ на стремената от (3-33) с тяхната
площ, умножена с cos  .
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На Фиг. 3-17 са показани три детайла за ограничаване на бетона
в стълбове с правоъгълно напречно сечение

Фиг. 3-17. Детайли за ограничаване на бетона в стълбове с правоъгълно
напречно сечение чрез правоъгълни стремена със зъстъпване и напречни
връзки
а) детайл с четири затворени стремена със застъпване;
б) детайл с три затворени стремена със застъпване плюс напречни връзки;
в )детайл със застъпващи се спирали (застъпващи се стремена);
г) детайл със затворени стремена със застъпване плюс напречни връзки.

Минималното количество ограничаваща армировка се изчислява
по (3-38) за правоъгълни стремена и напречни връзки и по (3-39) за
пръстеновидни стремена или спирали.

 wd ,r

 w,req

 max  2
;
  w,min
3


1.4   w,req
 wd ,rc  max 
,

 w,min

(3-38)

(3-39)

където :

 w,req 

f
Ac
  k  0.13 yd  L  0.01 ,
Acc
f cd

(3-40)

където :
 Ac е площта на брутното напречно сечение на бетона;
 Acc е площта на сечението на ограничения бетон (ядро)
(до центъра на стремето);
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 L е коефициентът на надлъжно армиране;



min ; 

са коефициенти, определени по Таблица 3-17.
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сеизмично поведение
Дуктилно
Ограничено дуктилно

λ
0.37
0.28

ωw,min
0.18
0.12

Таблица 3-17. Минимални стойности на коефициентите от (3-38) и (3-40)

При използването на правоъгълни стремена и напречни връзки,
изискванията за минимално количество ограничаваща армировка
трябва да са изпълнени и за двете направления.
Когато се използват застъпени спирали (пръстеновидни
стремена), разстоянието между центровете им не трябва да
надвишава 60% от диаметъра им (Фиг. 3-17в).
Когато за относителната нормална сила  k  0.3 , изчислителната
дължина на потенциалната пластична става Lh се определя като
по-голямата от следните две стойности (виж и Фиг. 3-18) :
 височината на напречното сечение в равнината на
огъване (перпендикулярно на оста на завъртане на
ставата) - Lh,1
 разстоянието от точката с максимален момент до
точката, в която изчислителният момент е по-малък от
80% от стойността на максималния момент - Lh, 2 .

Фиг. 3-18. Определяне на дължината за потенциалната пластична става,
необходима за конструирането на армировката

Когато относителната напречна сила е в интервала 0.3  k  0.6 ,
определената по горните указания дължина на пластичната става
трябва да се увеличи с 50%.
Получената по този начин дължина на пластичната става Lh
трябва да се използва само за конструиране на армировката, но не
и за определяне на завъртането.
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Когато е необходима ограничаваща армировка, количеството ѝ,
изчислено по (3-38) и (3-39), трябва да се осигури за цялата
дължина Lh на пластичната става . Извън тази зона, напречната
армировка може да се намали постепенно до количество,
определено по други критерии. Количеството на напречната
армировка в участък с дължина Lh , непосредствено след
теоретичния край на пластичната става не може да бъде по-малко
от 50% от количеството на ограничаващата армировка, необходима
в пластичната става.
Чрез конструирането на напречната армировка, трябва да се
избегне и загубата на устойчивост (изкълчване) на надлъжната
армировка по цялата дължина на потенциалната пластична става,
дори и след няколко цикъла в пластичната област. Това се
осигурява, като всички надлъжни пръти са ограничени срещу
изкълчване посредством напречна армировка (стремена или
напречни връзки), перпендикулярни на надлъжните пръти при
спазване на условието (3-41).

sL    dbL ,

(3-41)

където :
 s L е разстоянието между стремената по направление
на надлъжните пръти;
 d bL е диаметърът на надлъжните пръти;


 е коефициент, който се изчислява по (3-42).

 f 
5    2.5 tk   2.25  6 ,
 f yk 



(3-42)

където :
 f tk е характеристичната опънна якост на напречната
армировка;
 f yk е характеристичната граница на провлачане на
напречната армировка;
Ограничаването на надлъжните пръти по периферията на
напречното сечение може да стане по едни от следните начини :
 със стремена и напречни връзки през максимално
хоризонтално
разстояние
200mm,
обхващащи
надлъжните пръти, най-много през един. Връзките
трябва да имат куки под ъгъл 135° и от двете си
страни. При относителна нормална сила  k  0.3 се
допуска едната кука на връзката да е под ъгъл 135° , а
другата – под ъгъл 90°. В този случай куките трябва
да се редуват алтернативно, както в хоризонтално,
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така и във вертикално направление. При сечения с
големи размери се допуска околовръстните клонове на
стремената да се снаждат при използдване на
подходяща дължина на застъпване, комбинирано с
куки.
 чрез
припокриване
на
затворени
стремена,
разположени така че всеки ъглов прът и най-малко
всеки втори вътрешен прът да попадат в ъгъл на
стреме. Хоризонталното разстояние между клоновете
не може да бъде по-голямо от 200mm.
Минималното количество напречна армировка се изчислява по
(3-43).
A
min t
 sT



As f ys

 
1.6 f yt


(3-43)

[mm 2 m] ,

където :
 At

[mm 2 ] е площта на един клон от стремена и връзки;

 sT [m] е разстоянието между клоновете на стремена и
връзки;


A

[mm 2 ]

s

е сумата от площите на надлъжните

пръти, обхванати от клон на стреме или връзка;
 f yt е границата на провлачане на стреме или връзка;
 f ys

е

границата

на

провлачане

на

надлъжната

армировка.

3.1.8.10. Детайлиране при мостове с ограничено
дуктилно поведение
За конструкции, проектирани с ограничено дуктилно поведение
(с q  1.5 ) трябва местоположението на потенциалните пластични
стави да e достъпно за инспектиране и за критичните сечения
ограничаващата армировка да е не по-малка от изчислената по
изрази (3-38) и (3-39), а надлъжните армировъчни пръти да са
осигурени срещу изкълчване (формули (3-42) и (3-43)).
За едно сечение се приема, че е критично (попада в в участък с
потенциална пластична става), ако е изпълнено (3-44).

M Rd
 1.30 ,
M Ed

(3-44)

където :
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 M Ed е максималният изчислителен момент в сечението
от изчислителна сеизмична ситуация;
 M Rd е минималната носимоспособност на огъване на
сечението в изчислителна сеизмична ситуация.

3.1.9. Климатични въздействия

3.1.9.1. Температура
Съгласно EC, мостовете със стоманобетонна връхна конструкция
се класифицират като Тип 3 и са три вида :
 стоманобетонна плоча;
 стоманобетонна греда;
 стоманобетонна носеща греда с кутиеобразно сечение.
Температурното въздействие се разглежда като комбинация от
равномерно разпределена температурна компонента и компонента
от температурна разлика.
A. Равномерно разпределена температурна
компонента
Равномерно разпределената температурна компонента се
определя от диапазона на промяна на температурата между
минималната и максималната ѝ стойнот. При статически
определимите системи тази промяна би довела до изменение на
дължината на елементите (разширяване или свиване). В
зависимост от особеностите на конструкцията, трябва да се
отчитат и ефектите от възпрепятстването на тези движения.
Минималната Tmin и максималната Tmax температури на въздуха
за дадена строителна площадка могат да се вземат от картите с
изотерми, които отчитат и надморската височина на района.
За
мостове
със
стоманобетонни
връхни
конструкции,
минималната Te,min и максималната Te,max стойност на равномерно
разпределената температурна компонента на моста се определят
от Tmin и Tmax съгласно изрази (3-45) или Фиг. 3-19.
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Te,min  Tmin  8C

за

50C  Tmin  0C

Te,max  Tmax  1.5C

за

30C  Tmax  50C

(3-45)
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Фиг. 3-19. Зависимост между минималната /максималната температура на
въздуха и минималната/максималната равномерно разпределена
температурна компонента за мостове Тип 3

Началната температура T0
на моста (или на отделен
конструктивен) елемент трябва да се определя (задава) в
зависимост от конкретния проект. За сведение, при сградите може
да се приме T0  10C .
Чрез минималната и максималната равномерно разпределена
компонента и началната температура, по изрази (3-46) се
изчисляват максималният температурен диапазон при свиване
TN ,con и максималният температурен диапазон при разширяване

TN ,exp , както и общият температурен диапазон TN .
TN ,con  T0  Te,min

(3-46)

TN ,exp  Te,max  T0
TN  Te,max  Te,min
При изчисляване на лагери и дилатационни устройства
диапазоните на свиване и разширение се увеличават с по 10°C, ако
температурата, при която те се фиксират е регламентирана, или с
20°C – ако не е.
B. Компоненети от температурна разлика
Температурната разлика във вертикално направлнение се
отчита чрез еквивалентни линейни компоненти от температурна
разлика между по-топлия и по-студения ръб на връхната
конструкция.
Стойностите
им
за
стоманобетонни
връхни
конструкции при дебелина на настилката 50mm са показани в
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Таблица 3-18. При други дебелини на настилката, тези стойности
трябва да се умножат с коефицианта k sur , даден в Таблица 3-19.
Горният ръб е потопъл от долния
ΔTM,heat (C°)

Долният ръб е потопъл от долния
ΔTM,cool (C°)

стоманобетонна плоча

15

8

стоманобетонна греда
греда с
стоманобетонна
кутиено напречно сечение

15

8

10

5

Таблица 3-18.Стойности на вертикалната компопента от температурна
разлика за стоманобетонни връхни конструкции

Горният ръб е потопъл от долния

Долният ръб е потопъл от долния

без настилка

0.8

1.1

само с хидроизолация

1.5

1

50

1

1

100

0.7

1

150

0.5

1

дебелина на настилката
[mm]

Таблица 3-19.Стойности на

k sur

за отчитане на дебелината на настилката при

пътни мостове със стоманобетонни връхни конструкции

Като правило, компоненента от температурна разлика в
хоризонтално направление не е необходимо да се отчита. При
специфични условия, когато една от страните на моста е изложена
на нагряване от слънцето в значително по-голяма степен отколкото
другата, трябва да се отчете линейна температурна разлика от 5°C
между външните ръбове на връхната конструкция, независимо от
нейната широчина.
При проектиране на мостове с кутиеобразни напречни сечения
трябва да се отчита и температурна разлика от 15°C между
вътрешните и външните повърхности на кутията.
C. Едновременно отчитане на компонентите
Комбинираното отчитане на ефектите от максимален диапазон
на равномерно разпределаната температурна компонента и
компонентата от температурна разлика става по изрази (3-47) или
(3-48) , които се разглеждат като комбинации на натоварвания.

TM ,heat или TM ,cool   N TN ,exp или TM ,con 

(3-47)

M TM ,heat или TM ,cool   TN ,exp или TM ,con 

(3-48)

Стойностите на коефициентите за комбиниране са :


 N  0.35

 M  0.75
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При някои специални случаи трябва да се отчита и ефектите от
разликите между равномерно разпределните температурни
компоненти в отделни конструктивни елементи на моста.
За стълбовете на мостовете трябва да се отчитат ефектите от
разликите
в
температурата
на
срещуположните
външни
повърхности (със стойност 5°C) и на вътрешните и външните
повърхности на стените на кухи стълбове (със стойност 15°C).

3.1.9.2. Вятър
При стоманобетонните мостове с малка височина над терена,
какъвто е и разглежданият в ръководството пример, обикновено
ветровото въздействие не е меродавно за оразмерителните
проверки. Поради тази причина то не се разглежда тук.
Информация за него може да се намери в [2].

3.1.9.3. Сняг
Съгласно
EC,
натоварването
от
сняг
върху
пътните
стоманобетонни мостове се отчита само за строително състояние.

3.1.10. Комбиниране на въздействията
Изчислителните проверки за експлотационни и крайни гранични
състояния се извършват с характеристичните стойности на
въздействията, умножени с частните им коефициенти на сигурност
и с коефициентите за комбинация.

3.1.10.1. Частни коефициенти за сигурност за
въздействията
Частните
коефициенти
за
сигурност
въздействия са показани в Таблица 3-2.

за

постоянните

За всички променливи въздействия , които не са предизвикани
от трафик на превозни средства и пешеходци (например от вятър,
от температурни разлики и др.) се приема коефициент на
сигурност  Q  1.50 , а за строителните натоварвания -  Q  1.35 .
За променливите вертикални и хоризонтални въздействия от
трафик (от пътни превозни средства и/или пешеходци)
коефициентът на сигурност е  Q  1.35 .
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3.1.10.2. Коефициенти за комбинация
С коефициентите за комбинация се отчита вероятността за
едновременно
действие
на
променливите
въздействия.
Дефинирани са следните представителни стойности [2] :
  0 Qk - стойност, която отговаря на вероятността
дадено въздействие да се прояви с характеристичната
си стойност един път на 100 години;
  1inf,q Qk

-

нечесто

(рядко)

повтаряща

се

стойност

(прилага се само за пътни мостове) – отговаря на
вероятността дадено въздействие да се прояви с
характеристичната си стойност един път в годината;
  1Qk - често повтаряща се стойност – отговаря на
вероятността дадено въздействие да се прояви с
характеристичната си стойност един път в седмицата;
  2Qk - квази-постоянна стойност, която е с вероятност
за превишаване в 50% от експлоатационния период на
моста.
Стойностите на коефициентите за комбинации за пътни
мостове, които са приети в Българските национални приложения са
показани в Таблица 3-20.
Въздействия от :
Пътни превозни
средства и пешеходци

Означения и описание
TS
LM1+пешеходци UDL
Натоварвания върху пешеходни и
велосипедни алеи
LM2
gr1b
Хоризонтални сили
gr2
Пешеходци
gr3
LM4- Тълпа
gr4
LM3 - Спецални возила
gr5
Fwk
При дълготрайни изчислителни
ненатоварен ситуации
Вятър
По време на изпълнението
мост
Натоварен мост (вятър върху
Fw*
конструкцията и условна лента с
височина 2 метра
Температурни въздействия Tk
QSn,k
само по време на изграждането
Сняг
Qc
Строителни натоварвания
gr1a

ψ0

ψ1

ψ2 ψ1,inf

0.75 0.75
0.4 0.4

0
0

0.8
0.8

0.4
0
0
0
0
0

0.4
0.75
0
0
0.75
0

0
0
0
0
0
0

0.8
0.8
0

0.6
0.8

0.2
0.5

0
0

0.6
0.8

1

-

-

1

0.8

0.6

0.5

0.8

0.8

0

0

0

1

0

1

0

Таблица 3-20. Коефициенти за комбинация за пътни мостове

3.1.10.3. Групи товари
Едновременното действие на товарните модели, хоризонталните
сили и натоварванията от пешеходци се отчита чрез т.нар. „Групи
товари”. Всяка от тях се разглежда като едно обобщено
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характеристично натоварване при комбинации с въздействия,
независещи от трафика. Във всяка комбинация участва само една
товарна група.
Характеристичните
стойности
на
многокомпоннентните
въздействия, представени като групи товари, са показани в
Таблица 3-21.

ПЪТНО ПЛАТНО
групи
товари

gr1a

вертикални сили

LM 1
характеристични
стойности

LM 3

спирателна и центробежна
ускорителна и странична
сила
сила

LM 4

равномерно
разпределен
товар
намалена
стойност

характеристична
стойност

gr1b

gr2

LM 2

хоризонтални сили

Пешеходни и
велосипедни
алеи
вертикални
сили

характеристична
стойност

чести
стойности

характеристична
стойност

gr3

gr4

характеристична
стойност

gr5

характеристична
стойност

характеристична
стойност
характеристична
стойност

Таблица 3-21. Определяне на групите от подвижни товари (характеристични
стойности на многокомпонентните въздействия)

Честите стойности на многокомпонентните въздействия
съдържат или честите стойности на LM1, или честите стойности на
LM2, или честите стойности на натоварванията върху пешеходни
или велосипедни алеи, без съпътстващите компоненти (Таблица
3-22) .

групи товари

ПЪТНО ПЛАТНО
вертикални сили
LM 1

gr1a
gr1b
gr3

LM 2

чести стойности

Пешеходни и
велосипедни алеи
вертикални сили
равномерно
разпределен товар
намалена стойност

честа стойност
честа стойност

Таблица 3-22. Определяне на групите от подвижни товари
(чести стойности на многокомпонентните въздействия)
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Нечестите стойности на многокомпонентните въздействия се
получават съгласно Таблица 3-21, като характеристичните
стойности на въздействията се заменят с нечести, а останалите
стойности остават без промяна.
За проверки при краткотрайни изчислителни ситуации,
характеристичната стойност на Тандем системата от товарен
модел LM1 се намалява с 20%, а всички останали характеристични,
чести и квазипостоянни стойности и хоризонталните сили остават
без промяна.
Много прегледни и удобни за практическо ползване са
предложените в [2] таблици за възможните комбинации на
въздействията
със
съответните
стойности
на
частните
коефициенти на сиурност и коефициентите за комбинация
(Таблица 3-23, Таблица 3-24, Таблица 3-25 и Таблица 3-26). Те са
представени тук с любезното разрешение на проф.Илия Иванчев.
Водеща група товари или водещо
въздействие
gr1a
LM1 (TS+UDL) +qfkred
gr1a
LM1 (TS+UDL) +qfkred
gr3
пешеходци върху тротоарите - qfk
gr3
пешеходци върху тротоарите - qfk
Температурни въздействия - T
Ветрово въздействие Fw*

Коефициенти ψi*γQ, с които се умножават въздействията от :
TS

UDL

qfk или qfkred

1.35

1.35

1.35*qfkred

1.35

1.35

0

0

Qlk+Qik Fw* или Fwk

T

0

0.6*1.5*Fw*

0

1.35*qfkred

0

0

0.6*1.5

0

1.35*qfk

0

0.6*1.5*Fwk

0

0

1.35*qfk

0

0

0.6*1.5

red
0.75*1.35 0.4*1.35 0.4*1.35*qfk

0
0

0
1.5*Fw*

1.5

0.75*1.35 0.4*1.35 0.4*1.35*qfkred

0

Таблица 3-23. Възможни комбинации на променливите въздействия върху
пътни мостове за крайни гранични състояния при дълготрайни и
краткотрайни изчислителни ситуации
Водеща група товари или водещо
въздействие
gr1a
LM1 (TS+UDL) +qfkred
gr1a
LM1 (TS+UDL) +qfkred
gr2
Qlk+Qik+ψ1*LM1
gr3
пешеходци върху тротоарите - qfk
gr3
пешеходци върху тротоарите - qfk
Температурни въздействия - T
Ветрово въздействие Fw*

Коефициенти ψi с които се умножават въздействията от :
TS

UDL

qfk или qfkred

1

1

1*qfkred

0

0.6*Fw*

0

1

1

1*qfkred

0

0

0.6

0.75

0.4

0

1

0

0.6

0

0

1*qfk

0

0.6*Fwk

0

0

0

1*qfk

0

0

0.6

0.75

0.4

0.4*qfkred

0

0.4

0.4*qfkred

0

0
1*Fw*

1

0.75

Qlk+Qik Fw* или Fwk

T

0

Таблица 3-24. Възможни характеристични комбинации за експлоатационни
гранични състояния при пътни мостове
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Водеща група товари или водещо
въздействие
gr1a
LM1 (TS+UDL) +qfkred
gr3
пешеходци върху тротоарите - qfk
gr3
пешеходци върху тротоарите - qfk
Температурни въздействия - T
Ветрово въздействие Fw*

Коефициенти ψi с които се умножават въздействията от :
TS

UDL

0.8

0.8

0

0

0

0

0.75
0.75

0.4
0.4

qfk или qfkred
red

Qlk+Qik Fw* или Fwk

T

0

0

0

0.8*qfk

0

0.2*Fwk

0

0.8*qfk

0

0

0.6

0
0

0
1*Fw*

0.8
0

0.8*qfk

0.4*qfk

red

0.4*qfkred

Таблица 3-25. Възможни нечесто повтарящи комбинации за експлоатационни
гранични състояния при пътни мостове
Водеща група товари или водещо
въздействие
gr1a
LM1 (TS+UDL) +qfkred
Температурни въздействия - T
Ветрово въздействие Fw*

Коефициенти ψi с които се умножават въздействията от :
TS

UDL

qfk или qfkred

0.75

0.4

0.4*qfkred

0

0

0

0
0

0
0

0.4*qfkred

0
0

0
0.2*Fw*

0.6
0

0.4*qfkred

Qlk+Qik Fw* или Fwk

T

Таблица 3-26. Възможни често повтарящи комбинации за експлоатационни
гранични състояния при пътни мостове

3.2. Разположение на въздействията върху
надлеза

3.2.1. Постоянни въздействия
Постоянните въздействия върху мостовете са собствените тегла
на всички конструктивни и неконструктивни елементи.
Тъй като процесът на проектирането предполага промени на
първоначално приетите размери на елементите (независимо в
каква посока – увеличаване и намаляване), удобно е изчисленията
да се провеждат по начин, който позволява тези промени да могат
да се извършват бързо и удобно.
За тази цел могат да се използват най-различни софтуерни
продукти, в зависимост от възможностите на всеки проектант и от
наличните програми.
За целите на
Microsoft® Excel.

раглеждания

пример

е

използван

основно

При определяне на натоварванията трябва да се има предвид и
начинът, по който те ще се въвеждат в изчислителния модел. Тъй
като този въпрос ще бъде изяснен по-късно (виж т.4.2.2), тук са
направени някои приемания, които отговарят на възприетия
подход на моделиране.
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Като се отчита, че в изчислителния модел се включват само
елемените на конструкцията, без неносещите части – настилки,
тротоари, парапети, корнизни елементи, предпазни огради и др.,
при определяне на натоварванията от собствено тегло могат да се
разграничат две основни групи :
 елемент, върху които няма директно
натоварване от неносещи части;

приложено

 елементи, върху които директно са приложени
натоварвания от неносещи части, които няма да се
моделират.
Към първата група могат да се причислят всички елементи на
долното строене и фундирането. За тях е достатъчно в
изчислителния модел да се зададе обемното тегло на материала
стоманобетон (Таблица 3-1) и така да се отчете натоварването от
собствено тегло. По подобен начин могат да се разглеждат и
главните греди на надлеза.
Основният елемент от втората група е пътната плоча. Върху нея
действа собственото тегло на настилката и изолациите, тротоарния
блок (в случаите, когато не се използва за конструктивен елемент),
предпазните огради и парапети, корнизния елемент и др. Най-често
размерите на тези елементи не се променят по цялата дължина на
моста и се приемат за равномерно разпределени – линейно или
площно. За целите на изчислителното моделиране е удобно
теглата на всички площни неносещи елементи да се добавят към
теглото на пътната плоча, а тези на линейните – да се изчислят
самостоятелно. На Фиг. 3-20 са показани действащите върху
пътната плоча натоварвания от собствено тегло, а в Таблица 3-27 и
в Таблица 3-28 са изчислени характеристичните им стойности.

Фиг. 3-20. Натоварване от собствени тегла върху пътната плоча

Тук е мястото да се обърне внимание, че определянето на
натоварварването,
като
елемент
от
моделирането
на
конструкцията, следва да се разграничи от изработването на
конструктивните чертежи. Докато при изчертаването трябва да се
постигне висока прецизност и подробност, за да може да се
реализира заложената в проекта геометрия, то при моделирането и
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в частност при определянето големината и местополежението на
натоварванията може да се подхожда до известна степен
експертно. Например, както се вижда от Фиг. 3-20, в конзолната си
част пътната плоча е с променлива дебелина. Тротоарният блок,
който е върху нея, също е с различна височина в двата си края, а
освен това в него са разположени и тръби за преминаване на
инсталации. Ако се приеме всичко това да се отчете при
определяне на собственото тегло на елементите, ще се получи
едно прецизиране, което влияе малко на крайните резултати, и
няма да отговаря на общите принципи за моделиране. Прието е да
се работи със средни дебелини, които са избрани според Фиг. 3-20.
Разбира се, при локални изследвания, би могло да се търси и попрецизно моделиране, както на геометрията, така и на
натоварването.
Натоварване в зоната на пътното платно
обемно
височина
тегло
[kN/m3]
[m]
Стоманобетонна плоча
0.25
*
25
Асфалтобетон+изолация 0.11
*
24
g1k
Натоварване в зоната на тротоара
обемно
височина
тегло
[kN/m3]
[m]
Стоманобетонна плоча
0.25
*
25
Тротоар
0.23
*
25
g1k

6.25 kPa
2.64 kPa
8.89 kPa

обемна
маса
[t/m3]
2.5
=
2.4
=
m1k =

0.625 t/m2
0.264 t/m2
0.889 t/m2

= 6.25 kPa
=
5.75 kPa
= 12.00 kPa

обемна
маса
[t/m3]
2.5
=
2.5
=
m1k =

0.625 t/m2
0.575 t/m2
1.200 t/m2

=
=
=

Таблица 3-27. Площни равномерно разпределени товари върху пътна плоча –
характеристични стойности

Натоварване от линейни елементи

Корнизен елемент

обемно
височина дебелина тегло
[kN/m3]
[m]
[m]
0.6
* 0.15
* 25
=

2.25 kN/m'

=

G1

Парапет

-

-

-

1.00 kN/m'

=

Предпазна ограда

-

-

-

1.00 kN/m'

=

G2
G3

Таблица 3-28. Линейни равномерно разпределени товари върху пътна плоча –
характеристични стойности

3.2.2. Променливи въздействия
Като се спазват правилата и изискванията, описани в т.3.1.3.1,
върху пътното платно на разглеждания надлез могат да се съберат
2 условни ленти (Лента №1 и Лента №2). Върху тях се разполагат (с
характеристичните си стойности) съответните товари от Товарен
модел LM1 (Фиг. 3-21), Товарен модел LM2 (Фиг. 3-22) и
натоварването от пешеходци върху тротоарите (Фиг. 3-23).
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Фиг. 3-21. Натоварване от Товарен модел LM 1

Фиг. 3-22. Натоварване от Товарен модел LM 2

Фиг. 3-23. Натоварване от Пешеходци

„Изнасянето” на подвижните натоварвания възможно найблизко до тротоара се основава на факта, че за крайните греди
приносът на напречното разпределение от гредоскаровото
действие е най-малък и за тях се очаква да се получат най-високи
стойности на усилията. Ако се възприеме главните греди да се
армират с различно количество надлъжна и/или напречна
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армировка (което е оправдано, особено в случая на монолитно
изпълнение), трябва да се изследват и допълнителни товарни
състояния с разполагане на Лента №1 в средата на пътното платно.
Показаните позиции на товарните модели по широчината на
моста са определени с оглед на получаване на най-големи усилия
във
връхната
конструкция
в
надлъжно
направление.
Допълнително, там където е необходимо за локални изследвания,
трябва да се използват и други товарни състояния.
В надлъжно направление товарните модели заемат толкова на
брой позиции, колкото е необходимо за получаване на търсените
ефекти – разрезни усилия (огъващи и усукващи моменти, напречни
и надлъжни сили), и премествания в изследваните елементи и
сечения.
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4. Изчислителен модел
Една от най-важните задачи, които трябва да бъде решена при
проектирането на всяка една строителна конструкция и в частност
на всеки мост, е създаването на изчислителен модел, с който
адекватно да се опише поведението на тази конструкция под
действието на различни въздействия, и да се получи набор от
ефекти (усилия, премествания и др), с които да се извършат
необходимите оразмерителни проверки.
При изготвянето на изчислителния модел се правят редица
приемания, като целта е по-възможност най-вярно да се отразят
особеностите на реалната конструкция [4]. Колкото и „точно” да е
моделирането, резултатите винаги са натоварени с определена
грешка. Много важно е проектантите да направят такива
приемания, че всички грешки да бъдат на страната на сигурността.
Тези приемания са продукт на опита и разбиранията на всеки един
проектант, както и на общоприети принципи и правила, чрез които
сложното пространствено поведение на всяка една реална
конструкция може да се опише с различни по степен на
апроксимация изчислителни модели. Много често, тези приемания
се основават на сравнително остарели разбирания за работата на
строителните конструкции, основно от времето на „ръчните”
изчисления, при които опростяването е с цел осигуряване на
физическа възможност за провеждане на изчисленията.
Разбира се, независимо колко „опростен” или „сложен” е даден
изчислителен модел, той винаги е „натоварен” с грешки,
произтичащи от приемания и опростяващи предпоставки. В някои
случаи, използването на прекалено сложни тримерни модели, с
много голям брой елементи, може да доведе до неверни
заключения, които могат да се дължат на редица възможни
грешки, причинени от некоректно задаване на геометрични и
материални характеристики, както и на неправилно тълкуване на
резултатите. При всички положения и при опростените, и при посложните изчислителни модели, възможността за допускане на
грешки съществува. Колкото по-елементарни са моделите, толкова
по-предвидими са резултатите от тях и толкова по-лесно е да
бъдат открити евентуално допуснатите грешки. Много често,
обаче, резултатите от сложните тримерни модели могат да бъдат
база за преоценка на пространствената работа на конструкцията и
на взаимодействето между отделните ѝ елементи.
При моделирането на различни видове мостове могат да се
прилагат различни подходи, свързани с различна степен на
апроксимация. При това трудно могат да се дадат общи правила, от
които да се направи „правилния” избор. Като цяло, винаги попрецизните модели са по-сложни и биха дали резултати, които са
по-близки до поведението на реалната конструкция. Това обаче не
трябва да се превръща в самоцел, тъй като по-сложните модели
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изискват влагането на повече труд и време, както за направата на
модела, така и за обработката на резултатите.
Съвременните софтуерни продукти най-често са на базата на
Методът на Крайните Елементи (МКЕ). Основно се използват три
вида крайни елементи – линейни (FRAME), равнинни (SHELL) и
обемни (SOLID). При моделирането на строителните конструкции
най-често се използват прътови и равнинни елементи. Обемните
елементи обикновено водят до сравнително „по-тежки” модели, а
приближаването на резултатите към „реалните” им стойности е
малко от пректическа гледна точка. Поради тази причина ще се
дадат общи сведения за прътовите и равнинните крайни елементи,
както и някои основни принципи и правила за използването им в
изчислителното моделиране.
С цел получаване на по-голяма конкретност на изложението, се
дават пояснения за принципите и подходите, приети в програмния
пакет SAP 2000 ® на Computers and Structures, Inc, като повечето от
тях са валидни и за други продукти на база на МКЕ.
Линейните елементи обикновено представляват права линия,
която свързва двата му крайни възела, които не могат да съвпадат
(елемента не може да бъде с нулева дължина). Най-често се
използват призматични елементи (при тях геометричните
характеристики в двата края са еднакви), но би могло да бъдат и
непризматични. В общия случай, всеки FRAME елемент има по 6
степени на свобода във всеки един от двата си възела. Вътрешните
усилия
(огъвъщи моменти и срязващи в двете направления,
нормална сила и усукващ момент) се получават за двата края на
елемента и за предварително определен брой вътрешни точки.
Равнинните елементи са повърхнини, които свързват три или
четири възела. При елемент с четири възела не е задължително те
да лежат в една равнина. При моделирането с равнинни елементи,
могат да се спазват следните препоръки :
 вътрешният ъгъл при всеки един от възлите на
елемента трябва да бъде по-малък от 180°. Най-добри
резултати се получават, когато тези ъгли са близки до
90°, или поне в интервала (45-135)°;
 отношението
на
дължините
на
страните
на
елементите не трябва да бъде много голямо. При
триъгълни
елементи
това
е
отношението
на
дължините на най-дългата и най-късата страна, а при
четириъгълните – на разстоянията между средите на
двойките срещуположни страни. Добре е това
съотношение да бъде приблизително равно на 1 или
поне да не бъде по-голямо от 4. Не трябва да се
допуска то да бъде по-голямо от 10.
 въпреки че се допуска четирите възела на един
елемент да не лежат в една равнина, се препоръчва
„изкривяването” да бъде в границите на 30° и не може
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да е по-голямо от 45°. То е дефинирано като ъгъла
между всяка двойка нормални вектори в четирите
ъгъла на елемента. В масовия случай е добре да се
използват само елементи, на които всичките възли да
са в една равнина.
Равнинните елементи винаги активират по 6 (или повече, според
възможностите на използавия софтуер) степени на свобода във
всеки един от възлите си. Въпреки че има опции за използване на
мембранни (с коравина само в равнината на елемента) или плочни
(с коравина само извън равнината елемента), се препоръчва
използването на общият тип (SHELL елемент).
В повечето продукти има възможности за използване на готови
подложки за геометрично построяване на моделите (т.нар.
Templates). На пръв поглед това е много привлекателно, защото със
сравнително малко усилия се получава „точно” пресъздаване на
действителната геометрия. Тук е мястото да се обърне внимание,
че моделирането не е чертане и в общия случай не е нужно да се
отчитат всичките особености на конструкцията. Докато чертежите
трябва да се изготвят прецизно и детайлно, то при моделирането
могат (и е препоръчително) да се направят някои разумни
опростявания. Използването на готовите подложки крие и рискове,
свързани с приеманията, които са заложени в програмите, и които
в някои случаи остават „скрити” за проектанта. Тези приемания са
свързани, както с геометричните характеристики на отделните
сечения, така и с взаимното разположение на елементите в
пространството.

4.1. Някои особености при моделирането на
различни мостове

4.1.1. Гредоскарови връхни конструкции
Степента на апроксимация трябва да се определя след
предварителен анализ на вида на конструкцията, на действащите
натоварвания и на резултатите, които се очаква да се получат.
Например, ако съоръжението се състои само от една греда (Фиг.
4-1) и целта е да се получат усилията (огъващи моменти и
напречни сили) от собствено тегло и подвижен товар (например
пешеходци), е достатъчно тя да се моделира като проста греда с
използването на прътови крайни елементи. За получаване усилията
в плочата може да се използва статическа схема „конзола”.
Разбира се, решаването на тези сравнително елементарни задачи
от статиката не е задължително да се извършва ръчно, а може (и е
препоръчително) да се използват модели с прътови крайни
елементи.
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Фиг. 4-1. Моделиране на мост с една главна греда

Ако същият мост е проектиран с три главни греди и има
натоварване с концентрирани сили (Фиг. 4-2), то решението с една
проста греда в надлъжно направление не отчита неравномерното
му разпределение в напречно направление. Въпреки че общият
момент за цялото сечение ще може да се получи точно, то
разпределянето му между трите главни греди няма да бъде по
равно. Необходимо е или да се направи по-подробен модел, или да
се решат последователно две задачи – първо в напречно
направление, за да се установи неравномерното разпределение на
концентрираното натоварване, а след това в надлъжно, за да се
получат усилията за по-тежко натовараната греда.

Фиг. 4-2. Моделиране на мост с три главни греди
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Последователното решение на равнинни задачи в двете
направления е ориентирано към получаване на усилията „на ръка”.
При решенията с компютърни програми е по-добре да се състави
цялостен модел, с който да се изследва конструкцията. По този
начин ще се отчете различната поддатливост на главните греди по
дължината на моста, а също така и „реалната” разпределителна
способност на пътната плоча в напречно нправление. Тук са
възможни няколко подхода на моделиране на връхната
конструкция – само с прътови елементи, само с равнинни елементи
или с комбинация от двата вида.
Сравнително най-елементарният модел е този с прътови
елементи на едно ниво. За двата типа конструктивни елемента
(греди и плоча) трябва да се определят съответните геометрични
характеристики. При моделирането на главните греди може да се
приеме правоъгълно сечение, равно на общата височина на гредата
и плочата, или в конкретния
пример 70cm. По-коректно е да се
отчете и определена „ефективна” част от плочата, която участва
(съдейства) в работата на гредата в надлъжно направление. В
различни източници, например [10], се дават указания за приемане
на тази съдействаща широчина, която е променлива по дължината
на моста. Неотчитането на съдействието на плочата би довело до
относително по-голяма преразпределителна способност на плочата
в напречно направление, а оттам и до по-равномерно разпределяне
на концентрираното натоварване между главните греди, което не е
на страната на сигурността.
За примера от Фиг. 4-2, поради сравнително малкото разстояние
между главните греди, може да се приеме, че съдействащата
широчина на плочата е равна на геометрически наличната.
Широчината на елементите, моделиращи пътната плоча в напречно
направление, може да се избере равна на приетото разстояние
между тях (Фиг. 4-3).

Фиг. 4-3. Моделиране на гредоскара с прътови елементи на едно ниво

Тук е важно да се отбележи, че участието на плочата и в
надлъжните и напречните крайни елементи не води до
„дублиране” на коравината ѝ, тъй като прътовите елементи
работят самостоятелно в двете направления. Естествено,
собственото тегло на плочата, особено в случай че се използва
опцията за автоматично му отчитане от програмата, трябва да се
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включи само един път в натоварването. За целта може цялото
собствено тегло на връхната конструкция да се зададе в
надлъжните елементи (с плочогредово сечение), а за напречните
да се използва допълнителен материал с обемно тегло равно на
нула.
Ако е възприето постоянните товари от собствено тегло на
конструкцията да се задават като външно натоварване, би могло
плочата да се включи или към плочогредовото сечение, или да се
приложи върху напречните елементи, а върху надлъжните да
остане само теглото на реброто.
Моделирането на всички елементи на едно ниво, при някои
видове конструкции би могло да доведе до получаване на
недостатъчно коректни резултати. Ако главните греди имат
значителна усуквателна коравина (например при коритообразни
сечения), то местоположението на плочата ще повлияе на
големината на усукващите моменти в тях.
При моделирането на главните греди с отместена (понижена)
спрямо плочата ос, могат да се използват същите геометрични
характеристики на елементите. Осъществяването на връзката
между елементите от различните нива (плоча и греди) може да
стане по два начина – или с вертикални фиктивни пръти с голяма
коравина, или с използване на възможността за изравняване на
обобщените премествания на двата възела. И двете опции са
сравнително лесни за прилагане. Трябва да се обърне внимание, че
в израза „голяма коравина” не се влага смисъла на „безкрайно
голяма коравина”. Напречното сечение може да се приеме
съизмеримо с действителните размери (Фиг. 4-4). Задаването на
много голяма коравина било чрез голямо напречно сечение, било
чрез висока стойност на модула на еластичните деформации, би
могло да доведе до загуба на точност на решението.

Фиг. 4-4. Моделиране на гредоскара с прътови елементи на различни нива

При моделирането на гредоскарата изцяло с прътови елементи,
независимо дали на едно или на различни нива, трябва да се имат
предвид някои допълнителни особености [10]. Прътовите елементи
имат коравина на усукване, количествен измерител за която е
инерционният момент на усукване. Плочите нямат такава
геометрична
характеристика.
Без
допълнителни
корекции,
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усукващите моменти в прътовите елементи, моделиращи плочата,
ще причинят скокове в моментовата диаграма на гредите. Това
може да се преодолее, ако инерционният момент на усукване се
намали значително (например 10 пъти).
Един основен недостатък на изцяло прътовите модели е
необходимостта от провеждане на допълнително решение за
получаване на усилията в плочата в напречно на моста
направление. Тъй като не може да се отчете взаимодействието
между съседните прътови елементи, тези модели могат да се
изпълзват само за решение в надлъжно направление за получаване
на усилията в главните греди.
И за двата описани вече варианти на моделиране само с
прътови елементи (Фиг. 4-3 и Фиг. 4-4) е възможно плочата да се
апроксимира не с прътови, а с равнинни крайни елементи. По този
начин се преодолява описания по-горе недостатък и освен
усилията в главните греди, може да се получат и тези в плочата, от
локалното действие на натоварването. Освен това не необходимо
да се взимат допълнителни мерки за ограничаване на
усуквателната коравина на елементите, моделиращи плочата.
Отпада и въпросът с определяне на т.нар. ефективни широчини на
плочата.
При случай на моделиране на плочата и на гредите на едно ниво
(Фиг. 4-5), могат да се приемат същите напречни сечения за
главните греди, както при прътовите модели. За да се получат и
усилията в напречно направление, плочата трябва да се
дискретизира с повече крайни елементи – най-малко по 4 броя
между всеки две греди.

Фиг. 4-5. Моделиране на гредоскара с прътови и равнинни елементи на едно
ниво

Когато прътовите елементи, моделиращи главните греди, и
равнинните елементи, моделиращи плочата, са на различни нива
(Фиг. 4-6), общата коравина на системата „греда-плоча” се
получава директно, без да се налага да се правят каквито и да е
допълнителни приемания. Достатъчно е плочата да се моделира на
подходящото разстояние над оста на гредите. Това разстояние е
същото, както в случая на моделиране с прътови елементи на
различни нива (Фиг. 4-4).
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Фиг. 4-6. Моделиране на гредоскара с прътови и равнинни елементи на
различни нива

Докато при моделирането само с прътови елементи (Фиг. 4-3,
Фиг. 4-4) разрезните усилия в главните греди се получават
директно, чрез визуализирането на съответните диаграми, то при
използването и на равнинни елементи, независимо от това на какво
ниво са, се налага да се направи една допълнителна операция.
Трябва да се получат интегралните усилия, които действат в
общата система „греда-плоча”. В зависимост от съотношението на
коравините на двата елемента, сумарните усилия се разделят на
т.нар. частни усилия, поотделно за реброто на гредата и за плочата
(Фиг. 4-7), като за целта могат да се ползват изразите (4-1).

Фиг. 4-7. Частни усилия в отделните части на плочогредовото сечение

V  V pl  Vb
M  M pl  M b  N * p

(4-1)

,

където :
 V pl ; M pl са частните усилия (съответно напречна сила и
огъващ момент) в плочата;
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 Vb ; M b са частните усилия (съответно напречна сила и
огъващ момент) в реброто;
 N  N pl  Nb е нормалната сила в плочата и реброто.
При статически определимо подпиране (с една
подвижна и една неподвижна опора) и вертикално
натоварване, двете сили са равни по стойност и
противоположни по посока;
 p е разстоянието между оста на реброто и средната
равнина на плочата.
Сумарните усилия се получават от възловите сили в избраните
възли. Трябва да се обърне внимание, че ако не е зададено друго,
„равнодействащите” сили се получават не за центъра на тежестта
на общото сечение, а за геометричния център на избраните възли.
Ако възлите описват равномерно (през еднакви разстояния)
геометрията на отделните конструктивни елементи, то двата
центъра ще са близо един до друг и резултатите ще са с
достатъчна степен коректни. В повечето софтуерни продукти има и
възможност да се укаже за коя точка (реален възел от модела, или
фиктивна точка със зададени координати) да се определят
равнодействащите.
Срванително най-точно приближение към действителното
поведение на конструкцията би се получило при моделиране с
използване само на равнинни крайни елементи и за реброто на
гредите, и за плочата (Фиг. 4-8). В този случай отпада
необходимостта от всички описани по-горе приемания. Трябва само
да се спазват препоръките за приблизително съвпадане на центъра
на тежестта на конструктивните елементи и геометричния център
на възлите, с които те се моделират.

Фиг. 4-8. Модел на гредоскара само с равнинни крайни елементи
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На Фиг. 4-8 не е показано допълнително разделяне на
отделните равнинни елементи. При определяне на гъстотата на
мрежата трябва да се подхожда диференцирано. Като се
удовлетворяват изискваниата за максималните препоръчителни
съотношения между страните на елементите, те се разделят, така
че да има възли в сеченията, в които се очаква да се получат
оразмерителните
ефекти
(провисвания,
разрезни
усилия).
Гъстотата на мрежата за елемените от пътната плоча трябва да се
подбере, така че да може да се зададат адекватно натоварванията,
които действат върху нея – разпределени и концетрирани.
Например, размерите на елементите могат да бъдат съобразени с
площта на печата, получен от разпределянето на концентрираното
натоварване от возило през настилката и плочата (Фиг. 3-8).

4.1.2. Плочни връхни конструкции
Моделирането на плочни връхни конструкции може да се
извърши само с прътови или само с равнинни крайни елементи.
При използване съмо на прътови елементи може да се ползва
подход, аналогичен на този при гредоскарите (Фиг. 4-3). В
основното носещо направление (между опорите), плочата се
апроксимира с няколко редици от надлъжни крайни елементи.
Броят им би могъл да се приеме равен на броя на условните
товарни ленти, или широчината на елементите (равно на
разстоянието между тях) да се фиксира на определено разстояние
(например 100cm), за което след това ще се получават разрезните
усилия в надлъжно направление.
За избора на броя и размерите на напречното сечение на
елементите в напречно направление, а също така и за отчитане на
собственото тегло, могат да се ползват указанията, дадени за
гредоскари.
Разбира се, надлъжните и напречните крайни елементи се
моделират на едно ниво.
Крайният, от гледна точка на опростяване, модел с прътови
елементи е изследването на една проста или непрекъсната греда,
без да се отчита неравномерното разпределение на усилията в
напречно направление. При това се получават разрезните усилия за
цялото напречно сечение, а не за отделни надлъжни ивици
(например с широчина 100cm).
При моделиране само с равнинни крайни елементи трябва само
да се подбере подходяща мрежа от възли, така че да се получи
удобен за въвеждане на натоварванията модел. Усилията, както в
надлъжно, така и в напречно направление, се получават за 1
линеен метър (например, огъващите моменти в двете направления
са с дименсия kNm/m).
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На (Фиг. 4-9) е показан пример за моделиране на плочна връхна
конструкция с прътови крайни елементи, а на (Фиг. 4-10) – само с
равнинни елементи.

Фиг. 4-9. Моделиране на плочна връхна конструкция с прътови крайни
елементи

Фиг. 4-10. Моделиране на плочна връхна конструкция с равнинни крайни
елементи
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И за двата варианта на моделиране би могло да се отчете
променливата височина на плочата в двата ѝ края, въпреки че
нейното влияние към усилията би било незначително.

4.1.3. Кутиеобразни връхни конструкции
Въпреки че биха могли да се моделират и с един прът, тук ще се
разгледа вариантът с цялостно моделиране с равнинни елементи,
както на горната и долната плоча, така и на ребрата (две или
повече).
На Фиг. 4-11 е показано двукамерно напречно сечение на
кутиеобразна връхна конструкция с наклонени външни ребра, а на
Фиг. 4-12 – едни възможен модел, с използване на равнинни крайни
елементи.

Фиг. 4-11. Връхна конструкция с кутиеобразно напречно сечение

Фиг. 4-12. Моделиране на конструкцията от Фиг. 4-11 с равнинни крайни
елементи
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Според възможностите на използвания софтуерен продукт и при
този вид конструкции може да се възприеме различна степен на
приближение на изчислителния модел. Горната плоча може да се
моделира или по наклона, или хоризонтално. Във втория случай,
поради различната височина на ребрата, средното ще получи малко
по-големи усилия от крайните две, което е по-близко до реалното
поведение. За сметка на това сравнително малко доуточняване,
горната плоча няма да е в една хоразинтална равнина, а това води
до някои затруднения, както за геометричоното построение на
модела, така и за прилагане на натоварванията и за отчитане на
резултатите.

4.1.4. Моделиране на долното строене
В зависимост от вида и статическата схема на връхната
конструкция, моделирането на елементите от долното строене на
моста може да повлияе в различна степен на резултатите.
Например, ако трябва да се намерят само усилия в елементите на
връхна конструкция, подпряна върху неопренови лагери, долното
строене може и да не се моделира. Поради сравнително малката
коравина на лагерите, влиянието на елементите от долното
строене върху поведението на връхната конструкция би било
незначително. Ако конструкцията е рамкова (с корава връзка
между връхната конструкция и долното строене), в зависимост от
съотношението на коравините на отделните елементи, влиянието
на моделирането на стълбовете и устоите върху разпределението
на усилията би могло да е значително.
Като правило, ако моделирането на елементите от долното
строене не е свързано със значителни усложнения, то би трябвало
да се извършва, дори и в случаите, когато не се очаква влиянието
им върху поведението на връхната конструкция да е значително.
Разбира се, когато трябва да бъдат получени оразмерителните
усилия в елементите от долното строене, те трябва да бъдат
подходящо моделирани.
В зависимост от вида и размерите, елементите от долното
строене (ригели, стълбове, устои) могат да се моделират с прътови
или с равнинни крайни елементи.

4.1.5. Моделиране на фундирането
При моделирането на фундирането на мостовете, както и на
останалите строителни конструкции, могат да се приложат
принципно два подхода. Тъй като най-често за вертикалните
елементи се приема, че са кораво свързани (запънати) във
фундамента, би могло да се възприеме тялото на фундамента да не
се моделира, а само да се въведат необходимите опорни условия.
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По този начин могат да се получат всички усилия и премествания,
необходими за оразмеряване на стълбовете, устоите, лагерите и
връхната конструкция. За орамеряване на фундамента, обаче, ще
трябва да се проведат допълнителни изчисления, като се използват
опорните реакции от тримерния модел. Това може да се избегне,
ако се моделира и фундаментът.
При моделирането на плоски еденични фундаменти е най-добре
да се използват равнинни крайни елементи. Разбира се, възможни
са и други подходи, като например фундаментът да се
апроксимира като гредоскара от прътови елементи в едното или в
двете направления.
По-съществен е въпросът с приемане на граничните условия или
казано по друг начин – на подпирането на фундамента. Във
вертикално направление, конструкцията чрез фундамента се опира
върху земната основа. В изчислителния модел взаимодействието
между тях тя може да се апроксимира с дискретни еластични
пружини, въведени като опорни условия във възлите на
елементите, моделиращи фундамента.
Коравината на тези пружини се изчислява на базата на т.нар.
коефициент на леглото, стойността на който обикновено е указана
в инженерно-геоложките доклади. Коефициентът на леглото е с
димесия на напрежение за единица дължина (например KPa/m’).
Коравината на пружината K j във всеки възел може да се изчисли,
като коефициентът на леглото k се умножи по припадащата се на
възела площ A j от прилежащите крайни елементи (Фиг. 4-13), като
се ползва изразът (4-2).

Фиг. 4-13. Определяне на пружинните константи при плоско фундиране

 a b   c d 
K j  A j  k          k
 2 2   2 2 

kN

m'

(4-2)
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В някои софтуерни продукти е възможно коефициентът на
леглото да се зададе върху цялата площ на фундамента, а
пружинната константа да се изчисли автоматично от програмата за
всеки един възел.
При изчисляване на конструкцията на сеизмични въздействия,
обикновено се приме по-голяма стойност на коефициента на
леглото (от порядъка на четири до 12 пъти). По този начин се
отчита импулсният характер на въздействието. Освен това, при поголямата коравина се получава по-висока стойност на динамичния
коефициент, което е консервативен подход за получаване на
сеизмичната сила.
На базата на проведени изчисления при различни стойности на
коефициента на леглото и сравняването на резултатите от тях с
получените при изпитването на реални мостови конструкции
величини, може да се направи и препоръката коравината на
пружините да се увеличава и при изследване на мостовете за
подвижни товари [5]. Разбира се, увеличението трябва да е помалко, отколкото при сеизмичното изследване и може да се приеме
от три до шест пъти.
В хоризонтално направление обикновено се приема, че
фундаментите са неподвижни, главно благодарение на силата на
триене в основната плоскост. Поради тази причина фундаментите
могат да се подпрат с неподвижни хоризонтални опори.
При пилотно фундиране, освен надпилотния фундамент (ако
има), трябва да се моделират и самите пилоти. Удобно е да се
използват прътови елементи със съответното сечение и
характеристики на материала.
Независимо от вида на пилотите (стоящи или висящи), в долния
си край (във върха) те могат да бъдат подпрени с неподвижна
вертикална опора. В хоризонтално направление трябва да се
отчете коравината на земните пластове. Това може да стане с
използването на еластични пружини с коравина, която нараства в
дълбочина.
Според
действащите
в България
„Норми
за
проектиране на пилотно фундиране”[6], при проектиране на
сгради, изчислителната стойност на коефициента на леглото на
дълбочина z за страничната повърхност на пилота се определя по
израз (4-3).
Cu z   k  z ,

(4-3)

където :
 Cu z  KPa / m' е коефициентът на леглото;





 k KPa / m 2 е коефициент на пропорционалност. При
липса на опитни данни стойността му може да се
отчете от Таблица 4-1;
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 z [m] е дълбочината на разглежданото сечение на
пилота в земната основа, за която се определя
коефициентът на леглото.
№
Вид и харатеристики на земната основа около пилота
1 Глини и песъчливи глини, течнопластични (0.00≤Jc≤0.25)
2 Глини и песъчливи глини, мекопластични (0.25≤Jc≤0.50);

коефициент на пропорционалност
k [KPa/m2]
забивни
изливни
650 ÷ 2 500
500 ÷ 2 000

2 500 ÷ 5 000
Глинести пясъци, пластични (0.00≤Jc≤1.00);
Прахови пясъци (0.8≥е≥0.60);
3 Глини и песъчливи глини, твърдопластични, до полутвърди (0.25≤Jc≤0.50);
5 000 ÷ 8 000
Глинести пясъци, твърди (Jc>1.00);
Пясъци средносбити (0.75≥е≥0.60) и средни (0.70≥е≥0.66);
8 000 ÷ 13 000
4 Глини и песъчливи глини, твърди (Jc>1.00);
Глинести пясъци, твърди (0.70≥е≥0.55);
5 Пясъци чакълести (0.70≥е≥0.55);
Чакъл и валуни с песъчлив запълнител
Jc - показател на консистенция
e - коефициент на порите

2 000 ÷ 4 000

4 000 ÷ 6 000
6 000 ÷ 10 000
10 000 ÷ 20 000

Таблица 4-1. Стойности на коефициента на пропорционалност за определяне
на коефицента на леглото при изчисляване на пилоти на хоризонтални сили

Коравината на пружините, с които се моделира земната основа,
може да се изчисли по (4-4) (виж и Фиг. 4-14).

Фиг. 4-14. Определяне на пружинните константи при пилотно фундиране

K z   Cu z   d пр  c ,

(4-4)

където :
 K z  KN / m' е пружината на дълбочина z ;
 d пр [m] е приведената широчина на пилота. За тръбноцилиндрични и сондажно-изливни пилоти с диаметър,
не по-малък от 0.80m d пр  d  1 [m] , а за останалите
видове пилоти d пр  1.5d  0.5 [m] ;
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 d [m] е диаметър на кръглото сечение, страна на
квадратното сечение или страна на правоъгълното
сечение на пилота в равнина, перпендикулярна на
действието на натоварването;
 c [m] - е разстоянието между пружините по дължина
на пилота.
При изчисляване на корвината на пружините, трябва да се
държи сметка и за разположението на пилотите от една пилотна
група (при един фундамент) в план, което може да доведе до
намаляване на стойността, получена по (4-4).

4.1.6. Моделиране на еластомерни лагери
Много важно е правилното отчитане на взаимодействието
между връхната конструкция и долното строене. Когато връзката
е корава, моделирането е значително опростено. Достатъчно е само
да се свържат двата елемента (да имат общ възел). При наличието
на лагери, особено при еластомерни (неопренови), е важно да се
определи правилно коравината им, защото тя дава отражение на
преразпределянето на усилията между отделните елементи на
връхната конструкция (например надлъжни греди).
От голямото разнообразие на лагери, тук са разгледани поподробно
т.нар.
еластомерни
лагери
Тип
В,
съгласно
класификацията на EC [12]. Причината е, че те са най-масово
използвани
при
мостовете
със
стоманобетонни
връхни
конструкции. Общ вид на тези лагери е показан на Фиг. 4-15.

Фиг. 4-15. Основни геометрични размери на Еластомерни лагери Тип В

В зависимост от това дали се моделира долното строене или не,
има два основни подхода за моделиране на елестомерните лагери.
При първия, който е по-подходящ, когато долното строене не се
моделира, лагерите могат да се представят с линейни и
ротационни пружини (Фиг. 4-16).
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Фиг. 4-16. Моделиране на еластомерен лагер с пружини [13]

Коравините на пружините се изчисляват по изразите, показани в
Таблица 4-2 [13].
Пълна формула,
съгласно [12]

КОРАВИНА

Опростена
формула

1
Kx

A Gb
Te

Ky

2

Kz

 ti 
1
1 


  
2

 A'  5  Gb  S l Eb 

K ,правоъгълник

Gb

K ,кръг

Gb

K , z

-

AGb
Te

1



3

a '5 b'
n  t i3  K s

0

4

  D'6
512  n  ti3

0

5
0

Таблица 4-2. Коравини на пружини за моделиране на еластомерни лагери
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Означенията от Таблица 4-2 са, както следва (виж и Фиг. 4-15) :
 a, b са размерите на правоъгълни в план лагери (a<b);
 D е диаметърът на кръгли в план лагери;
 a' , b' , D' са, съответно, размерите в план на стоманените
плочи;
 A е площта на напречното сечение на лагера;
 n е броят на вътрешните гумени пласове;
 t i е дебелината на вътрешните гумени пластове;
 t s е дебелината на стоманените плочи;
 e е дебелината на външните гумени пластове;
 Te  n  ti  2  e е общата дебелина на гумените пластове;
 Tb е височината на лагера;
 Eb  2000MPa е обемният модул на еластичност, с
отчитане на стоманените плочи;
 Gb  0.9MPa е модулът на срязване на гумата;
 Sl 

A1
е коефициент на формата;
l p  te

 A1 е ефективната площ на лагера. За правоъгълни в
план лагери без отвори A1  a'b' ;
 lp

е

периметърът

на

лагерите,

включително

отворите. За правоъгълни лагери l p  2a'b' ;

и

b
1.2785ln 

a
 60 е коефициент, който зависи от
 K s  26.2  e
размерите в план на правоъгълни лагери. Стойностите
му могат да се отчетат от Таблица 4-3.

b/a 0.5
Ks 137

0.75
100

1
86.2

1.2
80.4

1.25
79.3

1.3
78.4

1.4
76.7

1.5
75.3

1.6
74.1

1.7
73.1

1.8
72.2

1.9
71.5

Таблица 4-3. Стойности на коефициента

2
70.8

2.5
68.3

10 ∞
61.9 60

Ks

Втората възможност е еластомерните лагери да се моделират с
прътови елементи с еквивалентна коравина. Това е подходящ
вариант в случаите, когато се моделира и долното строене, освен
ако използваният софтуерен продукт позволява да се използват
пружини, които да свързват два възела от модела (а не да са
еластична опора). На Фиг. 4-17 и формули от (4-5) до (4-11) е
показана примерна процедура за определяне на характеристиките
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на еквивалентен прътов елемент за моделиране на еластомерен
лагер, при известни размери (в план и височина) и структура (брой
и дебелина на гумените пластове). Подходящо е да се използва
прът с кръгло напречно сечение, което да има еднаква коравина
във всички хоризонтални направления. Разбира се, това е при
положение, че се приеме да се пренебрегне приносът на
ротационните коравини (редове 3, 4 и 5 от Таблица 4-2)

Фиг. 4-17. Моделиране на еластомерен лагер Тип В с прътов краен елемент

Ъгловите деформации от единична хоризонтална сила се
изчисляват по познатата формула (4-5) от теорията на
Съпротивление на материалите.
tg 



H
1
,



Te Gb A  Gb a  b  Gb

(4-5)

Оттук, за хоризонталното преместване от единичната сила се
получава :


1
Te ,
a  b  Gb

Коравината е реципрочна стойност на
единична сила и може да се изчисли по (4-7).

C

1
,


(4-6)

преместването

от

(4-7)

Следващата стъпка е приемане на статическата схема на
прътовия елемент, който ще се използва за моделиране на лагера.
Въпреки че коравината на огъване на лагера е значително помалка от тази на прилежащите му елементи от долното строене и
връхната конструкция, при моделирането му с двустранно запънат
прът би довело до предаване на огъващи елементи (макар и малки)
през него, което не отговаря на действителната му работа. Поради
тази причина е по-целесъобразно да се приеме статическата схема,
показана на Фиг. 4-17. Въпреки че дължината на еквивалентния
прът може да се избере практически произволно голяма, ако няма
други съображения, произтичащи от начина на моделиране на
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останалите елементи, е добре тя да бъде равна на геометричната
височина на лагера.
За хоризонталната реакция В от единично преместване по
формула (4-8) от Строителната статика, се получава
B

3EI
C,
Tb3

(4-8)

Оттук, след приравняването на реакцията B и коравината C , се
получава необходимата коравина на огъване EI , която трябва да
има еквивалентният прътов елемент.

EI 

C  Tb3
,
3

(4-9)

След избор на напречно сечение на пръта, съответно, след
изчисляване на инерционния му момент (удобството на кръглото
сечение е, че инерционният момент е еднакъв във всяко едно
направление), се получава фиктивният еластичен модул, който
трябва да се зададе като характеристика на материала.

E fict 

EI
,
I fict

(4-10)

Дотук е получена коравината EI на еквивалетния прътов
елемент, с който ще се апроксимира приетия лагер в
изчислителния модел.
Тъй
като,
поради
наличието
на
стоманените
плочи,
деформативността на лагера в хоризонтално направление е
значително по-малка от тази във вертикално, трябва да се направи
една допълнителна корекция на коравината във вертикално
направление EA . При това се отчита действително въведеното
напречно сечение на еквивалентния прът, реалните размери на
лагера и еластичният му модул (4-11).
K EA 

A  Eb
,
A fict  E fict

(4-11)

С коефициента K EA се умножава площта на напречното сечение
на еквивалентния прът.
Тъй като в израза (4-8) е пренебрегнато влиянието на
напречните сили, с цел постигане на по-пълно съответствие с
приетия изчислителен модел на лагера (Фиг. 4-17) допълнително е
необходимо да се коригира и площта на еквивалентния прът, с
която се определя коравината на срязване GA . За целта тази площ
може да се увеличи неколкократно (например 100 пъти).
Коравината на приетите лагери може да се отчете и от
продуктовите каталози на фирмите производители.
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4.2. Моделиране на надлеза

4.2.1. Геометрично построение
За получаване на проектните ефекти (усилия и премествания)
във всички конструктивни елементи е прието да се изготви
цялостен изчислителен модел на съоръжението, който включва
връхната конструкция, лагерите, долното строене и фундирането.
С оглед на изложените в общата част (виж т.4.1.1) съображения,
е възприето моделиране на връхната конструкция само с равнинни
крайни елементи, както за плочата, така и за гредите.
Двустранният напречен наклон на плочата, както и надлъжният
наклон не се отчитат, а връхната конструкция се моделира
хоризонтална. Дебелината на крайните елементи е равна на
геометричната дебелина. Фрагмент от модела на връхната
конструкция е показан на Фиг. 4-18.

Фиг. 4-18. Модел на връхната конструuция - фрагмент

От долното строене e прието да се моделират всички стълбове и
обсипния устой, заедно с фундаментите им. Поради сравнително
голямата пространствена коравина на плътния устой, е възприето
тялото на устоя да не се отчита в модела, а елементите, с които се
моделират лагерите, да се запънат в долния си край. За
моделирането на колоните на стълбовете се използват прътови
(Frame) елементи, със съответните размери на напречното сечение.
Колоните на обсипния устой се моделират с равнинни крайни
елементи, основно поради стъпаловидната промяна на напречното
сечение. С цел директно получаване на усилията във
фундаментите и на напреженията в основната плоскост, те
(фундаментите) се моделират с равнинни (Shell) елементи, с
дебелина, равна на височината на съответния фундамент. Те са
подпрени на вертикални еластични пружини с коравина, изчислена
съгласно (4-2), при приета стойност на коефициента на леглото
k  30000KPa / m . В съответствие с т.4.1.5 при сеизмичното
изследване тази коравина е увеличена 8 пъти. В хоризонталната
равнина опирането е кораво (с неподвижни опори).
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За моделиране на лагерите при устоите се използва вариантът с
фиктивен прът с еквивалентна коравина. За тази цел е необходимо
предварително определяне на размерите му в план и на височина
му (респективно – броя на гумените пластове) на базата на
приблизително изчисляване на вертикалната реакция и на
хоризонталното преместване от температурни въздействия.
Приет е лагер с размери 200/250/85mm и обща дебелина на
гумените пластове 56mm. С него може да бъдат поети следните
максимални усилия и премествания в експлоатационен стадий :
 максимална вертикална сила – 574kN
 максимална хоризонтална сила – 10kN
 максимално хоризонтално преместване – 12.2mm
Коравината на един лагер, която трябва да се зададе в модела,
е изчислена по изрази от формули от (4-5) до (4-11) и с означенията
от Фиг. 4-17. Резултатите са показани в Таблица 4-4. Прието е
дължината на прътовия елемент в модела да бъде равна на
геометричната височина на лагера.
a= 0.25
b= 0.20
A= 0.05
G=
0.9
hr= 0.056

m
m
m2
MPa
m

B

m

3EI
C 
T3

803.57

kN/m

kNm2

за кръгло сечение с диаметър D=
J=
0.02222
Efict=

0.2 m
4
7.85E-05 m
2 094 kN/m2

Еb=

2 000 000 kNm2


H
1


hr GA 900*0.05

=

0.02223*0.056

=

0.00124 m/kN

1
=
0.001244

803.57 kN/m



0.085

1
EJ  C  T 3  0.1645
3

h= 0.085 m

1
C 


Т b=

KEA=

1.52E+03

Таблица 4-4. Изчисляване на приведената коравина на еластомерен лагер

4.2.2. Натоварване
Натоварването на модела с постоянни и подвижни товари е в
съответствие с т.3.2.
Площните натоварвания за различните части от пътната плоча
(в зоните на пътното платно и на тротоарите) са изчислени в
Таблица 3-27, а линейните товари – в Таблица 3-28.
Въвеждането на площните товари в модела може да се извърши
по следните начини :
 чрез задаване на приведено обемно тегло на
материала, получено чрез разделяне на площното

120

П.Николов

Стоманобетонни пътни мостове – ръководство за проектира

натоварване на дебелината на плочата. Изсисква се да
се дефинират по-голям брой материали.
 чрез задаване на цялото площно натоварване като
външен товар върху плочата. В този случай обемното
тегло на материала трябва да не се отчита при
изчисленията.
 чрез комбинация от първите два подхода –
собственото тегло на стоманобетонната плоча се
отчита чрез обемното тегло на материала, а
допълнителното натоварване от настилки и тротоари
се задава като външен товар.
За предпочитане е да се прилага първият подход, тъй като за
задаването на натоварването в модела е достатъчно само да
избере подходящият тип напречно сечение на крайните елементи.
По отношение на обемната маса на материала е добре да се
използва същият подход, като при обемното тегло, с уговорката, че
след това трябва да добави и част от масата на подвижните
товари, в съответствие с изискванията, изложени в т.3.1.8.4
За останалите конструктивни елементи – греди, ригели,
стълбове, устои и фундаменти е удобно натоварването от
собствено тегло да се отчита чрез обемното тегло на материала.
За получаване на усилията в елементите от връхната
конструкция и долното строене се дефинират неоходимия брой
товарни състояния с най-неблагоприятно разположение на
подвижните товари, в съответствие с линиите и повърхнините на
влияние. В зависимост от възможностите на използвания
софтуерен продукт тези товарни състояния могат да се задават
„ръчно” или да се генерират автоматично от програмата.
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5. Изчислителни проверки по
крайни гранични състояния
5.1. Общи правила
Терминът „оразмеряване” включва в себе си определяне на
размерите на елементите, на количеството на армировката, на
класа на бетона и др. В масовият случай размерите са
предварително известни (избрани). Най-често и армировката е
конструирана, така че остава само да се определи нейният
диаметър. В този смисъл, вместо „оразмеряване” е по-подходящо
да се използва „изчислителна проверка”, „проверка на сечението”
или „изчисляване на армировката”.

5.1.1. Изчисляване на армировката на
правоъгълно сечение, подложено на
огъване
Първата стъпка при изчислителните проверки на огъване е да
се определи какво ще причини разрушението на напречното
сечение – изчерпване на носимоспособността на бетона (достигане
на граничната стойност на деформацията на скъсяване) или от
изчерпване на носимоспособността на армировката (достигане на
граничната деформация при удължение) (Фиг. 5-1).

Фиг. 5-1. Едновременно разрушаване откъм бетона и откъм армировката
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За да се установи механизмът на разрушение, като първа
стъпка може да се приме, че то ще настъпи едновременно от двете
страни. Това означава, че граничните стойности на деформациите
на бетона (т.В) и на армировката (т.А) се достигат едновременно
(Фиг. 5-1).
След нанасяне на граничните стойности на деформациите на
бетона и на армировката на съответното ниво, двете точки могат
да се свържат с права линия (от хипотезата на Bernoulli) и да се
получи диаграмата на деформациите по височината на напречното
сечение.
От подобието на триъгълниците, височината на натисковата
зона може да се изчисли по (5-1).
x

 cu
0.0035
d
d  0.123d
 cu   ud
0.0035  0.0250

(5-1)

След опростяването на диаграмата на напреженията и
преобразуването ѝ от параболична в правоъгълна (Фиг. 5-2, виж и
т.2.1.1), резултантната натискова сила в бетона може да се изчисли
по (5-2).
Fc  0.8x  b  f cd

(5-2)

Фиг. 5-2. Опростяване на диаграмата на напреженията в бетона

Рамото на вътрешните сили (разстоянието от центъра на
тежестта на натисковата зона до центъра на опънната армировка)
се изчислява по (5-3).

z  d  0.4 x

(5-3)

Моментът на носимоспособност при едновременно разрушаване
от бетона и от армировката се изчислява по израза (5-4).
M RdAB  Fc  z

(5-4)

От сравняването на получената по описания начин стойност на
момента на носимоспособност M RdAB
с изчислителния момент от
статическото решение M Ed , може да се се установи откъде ще
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настъпи разрушението на напречното
възможни следните варианти :
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сечение.

При

това

са

A. Разрушение от бетона без натискова армировка
Ако е изпълнено условието (5-5), то изчислителният момент не
може да бъде поет.
M RdAB  M Ed

(5-5)

За постигане на по-голяма носимоспособност, при запазване на
същите размери на напречното сечение е необходимо да се
увеличи височината на натисковата зона, тъй като не се допуска
натисковите деформации на бетона да надвишават 0.35%.
Фактически, диаграмата на деформациите (линия А-В от Фиг. 5-1)
трябва да се „завърти” около т.В, докато се получи достатъчно
голяма резултанта сила на натисковите напрежения. Това може да
стане или чрез опитване, при различни стойности на опънните
деформации в армировката, или чрез директно получаване на
необходимата стойност на височината на натисковата зона, при
която M Rd  M Ed , по израз (5-6), от който след преобразуване се
получава (5-7).

Фиг. 5-3. Диаграми на деформациите и напреженията при разрушаване от
бетона

M Rd  M Ed  0.8  b  x  d  0.4 x  f cd

(5-6)

0.32b  f cd  x 2  0.8b  x  d  f cd  M Ed  0

(5-7)

От двата корена на уравнение (5-7), само единият е
действителен (другият е или отрицателен, или отговаря на нулева
линия извън сечението). При нецентричен натиск, когато цялото
сечение е натиснато ( x  d ), уравнението няма реални корени.
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От условието за равновесие на вътрешните сили (в случая сума
хоризонтални сили = 0), може да се получи големината на
опънната сила в армировката – тя трябва да е равна на натисковата
сила в бетона (5-8).
Fs1  Fc  0.8b  x  f cd

(5-8)

Количеството на опънната армировка As1 зависи от стойността
на напреженията, при които се получава изравняването на
изчислителния момент и момента на носимоспособност (5-5). Тези
напрежения могат да се отчетат от работната диаграма на
стоманата (виж Фиг. 2-9), за съответната стойност на
деформациите, изчислени по (5-9).

 s1  0.0035

dx
x

(5-9)

При приемане на хоризонтален клон на работната диаграма на
армировъчната стомана и при стойност на деформациите, която
отговаря на условието (5-10), напреженията в армировката са
равни на изчислителната граница на провлачане  s1  f yd .



 s1   yd 



(5-10)

fy
E

Ако условието (5-10) не е изпълнено, то армировката работи с
по-ниски напрежения от границата на провлачане  s1  f yd и





използването ѝ е неефективно.
След установяване на напрежението, с което работи опънната
армировка, нейното количество може да се изчисли по (5-11).

As1 

Fs1

(5-11)

 s1

B. Разрушение от бетона с натискова армировка по
изчисление
Ако действителният корен на квадратното уравнение (5-7) е поголям от граничната стойност на височината на натисковата зона,
определена по (5-12) , то е необходимо да се предвиди и натискова
армировка по изчисление.

xlim 

 cu
d
 cu   yd

(5-12)

Според някои автори [3], с цел предпазване от крехко
разрушаване, е добре максималната височина на натисковата зона
да се ограничава и от условието (5-13).

xlim  0.45d

(5-13)
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Добавянето на натискова армировка е и алтернативен подход
(на този описан в случай A) за повишаване на силата в натисковата
зона и за удовлетворяване на (5-5).
След определяне на граничната височина на натисковата зона
(по-малката стойност от двете, изчислени по (5-12) и (5-13)) трябва
да се пресметне съответният ѝ огъващ момент (5-14).
M c lim  Fc lim d  0.4 xlim   0.8b  xlim  f cd d  0.4 xlim 

(5-14)

Огъващият
момент,
който
трябва
да
бъде
поет
с
допълнителната натискова армировка, може да се изчисли като
разлика между изчислителния момент M Ed и този, определен по
(5-14).
M  M Ed  M c lim

(5-15)

Силата, която трябва да бъде поета от натисковата армировка
се изчислява по (5-16) от разделянето на M на разстоянието
между центровете на натисковата и опънната армировка (Фиг. 5-4)
Fs 2 

M
d  d2

(5-16)

Фиг. 5-4. Правоъгълно напречно сечение с натискова армировка по
изчисление

Деформацията на нивото на натисковата армировка може да
изчисли от подобието на триъгълници по (5-17)

 s2 

xlim  d 2
 cu
xlim

(5-17)

В зависимост от големината на  s 2 , се определя напрежението, с
което работи натисковата армировка. Ако е изпълнено условието
(5-18), това напрежение ще бъде
равно на границата на
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провлачане  s 2  f yd , а в противен случай ще е с по-ниска стойност
и може да се изчисли по (5-19).

 s 2   yd 

f yd

(5-18)

Es

 s 2   s 2  Es

(5-19)

Площта на натисковата армировка се изчислява по (5-20).

As 2 

Fs 2

(5-20)

 s2

Силата в опънната армировка се определя от условието за
равновесие на хоризонталните сили (5-21) , а количеството ѝ - по
(5-22).
Fs1  Fc lim  Fs 2

(5-21)

Fs1
f yd

(5-22)

As1 

C. Разрушение от опънната армировка
Ако при сравняването на момента на носимоспособност M RdAB с
този, получен при статическото изследване M Ed , се установи, че е
изпълнено условието (5-23), трябва резултантната сила на
натисковата зона Fc да се намали.

M RdAB  M Ed

(5-23)

Фиг. 5-5. Диаграми на напреженията и деформациите при разрушение от
опънната армировка
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Аналогично на процедурата от случай A, линията на
деформациите трябва да се „завърти”, но този път не около т.В, а
около т.А (Фиг. 5-5). По този начин максималната деформация на
натиск става по-малка от граничната и разрушението ще настъпи
от опънната армировка.
Като се има предвид (5-1), може да не се търси „точната”
стойност на височината на натисковата зона, при която ще се
получи изравняването на момента на носимоспособност с този от
статическото решение, а да се приложи приблизително решение, с
малка грешка в посока на сигурността [3]. То се изразява в
приемане на стойността на рамото на вътрешните сили за случая
на едновременно разрушаване от бетона и от опънната армировка
(5-24).

z  d  0.4  0.123d  0.95d

(5-24)

Силата в опънната армировка се определя по (5-8), а площта на
напречното ѝ сечение – по (5-11).

5.1.2. Изчисляване на армировката в елементи,
подложени на нецентричен натиск
Възможно е определянето на армировката при елементи,
натоварени с нормална натискова сила и огъващ момент, да се
извърши чрез изчисления, аналогични на тези при огъването, като
допълнително е необходимо разрезните усилия N Ed и M Ed да се
редуцират за центъра на тежестта на опънната армировка
(процедурата е изложена в [3]).
Тук е представен другият вариант – армировката да се определи
чрез интерактивни диаграми (номограми), Този подход, въпреки че
е по-неподходящ за програмиране, е сравнително бърз и лесен за
ползване.
Номограмите могат да се съставят за различни типове напречни
сечения (например: кръгли, пръстеновидни, правоъгълни и др.) и
за различни натоварвания (нецентричен натиск с момент в едното
направление или нецентричен натиск с момент в двете
направления).
За бетони с класове от C12 / 15 до C50 / 60 , поради постоянната
стойност на граничната на деформацията на бетона  cu2  0.35%
(виж Таблица 2-1), номограмите са еднакви. При по-високите
класове (използвани сравнително по-рядко), при които  cu2 е с
различни стойности, трябва да се използват други номограми.
На Фиг. 5-6 е показана номограма за получаване на армировката
в правоъгълно сечение, натоварено на нецентричен натиск с
моменти в двете основни направления и армировка, която е
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концентрирана в ъглите (виж Фиг. 5-7). Тя може да се използва при
бетони с класове от C12 / 15 до C50 / 60 и стомана Клас S 500 .

2
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C12/15 - C50/60 BSt 500

1

2

d 1 /h=0.10 b 1 /b=0.10

0.6
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0.5
1.0
2.0
1.0

2.0

-0.4
n=1.0

1.5

2

n=0.4

1.5

2.0
n=0.8

2.0

2

n=0.6

-0.6
2

1

1

2

Фиг. 5-6.Номограма за определяне на армировката в правоъгълно сечение,
натоварено на кос нецентричен натиск, с армировка, концентрирана в ъглите

Фиг. 5-7. Правоъгълно напречно сечение, натоварено на кос нецентричен
натиск (към Фиг. 5-6)

При армировка, която е разпределена по равно в четирите
страни на сечението (Фиг. 5-9), за бетони с класове от C12 / 15 до
C50 / 60 и стомана Клас S 500 , може да се ползва номограмата от
Фиг. 5-8.
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Фиг. 5-8.Номограма за определяне на армировката в правоъгълно сечение,
натоварено на кос нецентричен натиск, с армировка, разпределена по
старните

Фиг. 5-9. Правоъгълно напречно сечение, натоварено на кос нецентричен
натиск (към Фиг. 5-8)

На Фиг. 5-10 е показана подобна номограма, но за кръгли
напречни сечения, натоварени с натискова сила и огъвщ момент. Тя
също може да се използва при бетони с класове от C12 / 15 до
C50 / 60 и стомана Клас S 500 .
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B500

nEd

d'/h=0.05

2.8
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-1.2

-2.2

Фиг. 5-10.Номограма за определяне на армировката в кръгло сечение,
натоварено на нецентричен натиск

И трите номограми са валидни при използване на бетони с
класове от C12/15 до C50/60 и стомана с характеристична стойност
на границата на провлачане 500MPa.
За работа с номограмите за правоъгълни сечения са приети
следните означения и помощни величини :
 n Ed 

N Ed
е относителната нормална сила;
bhf cd

  Ed , y 

  Ed , z 

M Ed , y
bh 2 f cd

M Ed , z
bh 2 f cd


 min

е относителният огъващ момент по ос y ;

е относителният огъващ момент по ос z ;


;

 1  max  Ed , y ;  Ed , z ;
 2

 tot 

Ed , y

As ,tot f yd
bh f cd

;  Ed , z

е общият коефициент на армиране;
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f cd
е общото количество на армировката.
f yd

При работа с номограмата за кръгли сечения, са приети
следните означения (виж и Фиг. 5-11) :
 n Ed 

  Ed 
 tot 

N Ed
е относителната нормална сила;
Ac f cd

M Ed
Ac hf cd

е относителният огъващ момент;

As ,tot f yd
Ac

f cd

 As ,tot  tot Ac

е общият коефициент на армиране;

f cd
е общото количество на армировката;
f yd

 Ac е площта на напречното сечение на бетона.

Фиг. 5-11. Кръгло напречно сечение, натоварено на нецентричен натиск

5.1.3. Изчислителни проверки за поемане на
напречни сили
Изчислителните проверки, свързани с поемане на напречните
сили, могат да се разделят в няколко групи :
 проверка за необходимост от напречна армировка по
изчисление;
 изчисляване на необходимото количество напречна
армировка за поемане на напречните сили;
 проверка за достатъчност на бетонното сечение.
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A. Елементи без напречна армировка по изчисление
Изчислителната

носимоспособност

VRd ,ct

на

стоманобетонен

елемент без напречна армировка е по-голямата от двете стойности,
изчислени по (5-25) и (5-26)





(5-25)

VRd ,ct  0.12k  3 100 fck  0.15 cp bwd

VRd ,ct  0.035 k 3


(5-26)

f ck  0.15 cp bw d ,


където :
 k  1

  

(5-27)

200
 2.0
d

(5-28)

As
 0.02
bwd

 d mm е работната височина на сечението;
 f ck MPa  е характеристичната якост на натиск на
бетона;





 As mm 2 е площта на напречното осечение на опънната
армировка, която продължава на разстояние зад
разглежданото сечение, не по-малко от d   bd  (Фиг.
5-12);
  bd
е необходимата дължина
армировката (виж т.7.1.2.5 );
 bw mm е най-малката
сечение в опънната зона;

на

широчина

закотвяне
на

на

напречното

N Ed
 0.2 f cd MPa 
е
изчислителното
нормално
Ac
напрежение в центъра на тежестта на напречното
сечение (положително при натиск);

  cp 

 N Ed N  е изчислителната нормална сила в сечението
(положителна при натиск);





 Ac mm 2 е общата площ на напречното сечение на
бетона.
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Фиг. 5-12. Определяне на

As
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от формула (5-28)

Ако изчислителната напречна сила VEd е по-малка от VRd ,ct , то
сечението е осигурено за поемане на напречни сили и не е
необходима напречна армировка по изчисление.
За елементи, които са подложени предимно на действието на
равномерно разпределени товари, не е необходимо да се проверява
изчислителната напречна сила на разстояние, по-малко от d от
ръба на опората, ако цялата надлъжна армировка продължава до
опората и са изпълнени условията (5-30) и (5-43).
Допуска се приносът към изчислителната напречна сила VEd на
натоварвания, които са на разстояние 0.5d  av  2d от ръба на
опората или от средата на деформируеми лагери, да се намали,
като се умножи с коефициента  , изчислен по израза (5-29). Това
може да бъде направено само ако цялата надлъжна армировка е
напълно закотвена зад опората. За разстояния, по-малки от 0.5d , се
приема av  0.5d (виж Фиг. 5-13)

Фиг. 5-13. Намаление на приноса на товари, разположени в близост до
опората, към стойността на напречната сила
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(5-29)

av
2d

Това намаление на напречната сила може да има значително
влияние при голяма стойност на натоварването и при къси
подпорни разстояния, например при изчисляване на пътни плочи от
плочогредови връхни конструкции.
Намалението се прилага при сравняване на VEd със стойността
на VRd ,ct , изчислена по (5-25), но не и при изчисляване на
носимоспособността на бетонния диагонал по (5-30).
За стойността на VEd , изчислена без намалението с  , трябва
да е изпълнено условието
(5-30)

VEd  0.5bwd n  f cd ,
където :

 n е коефициент за намаляване на якостта на бетона
вследствие пукнатините от срязване. Изчислява се по
израза (5-31);
f 

 n  0.61  ck 
 250 

(5-31)

 f ck е характеристичната якост на натиск на бетона (в
MPa)
 f cd е изчислителната якост на натиск на бетона (в
MPa), определена по (2-4) с отчитане на  cc .
B. Елементи с напречна армировка по изчисление
Когато изчислителната напречна сила VEd е по-голяма от
носимоспособността VRd ,ct , е необходимо да се определи
количеството на напречната армировка. То зависи, както от
стойността на VEd , така и от приетия ъгъл на наклона  на
натисковите диагонали спрямо оста на гредата при възприетия
фермов модел (Фиг. 5-14).

Фиг. 5-14. Фермов модел за изчисляване на елементи с напречна армировка
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Наклонът на натисковите
неравенството (5-32).
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диагонали

се

1.0  cot   2.5

е

напречна
армировка,
по-малката от двете

Asw
z  f ywd cot 
s

VRd ,max 

с

(5-32)

За
елементи
с
вертикална
носимоспособността на срязване V Rd
стойности, изчислени по (5-33) и (5-34)

VRd , s 

ограничава

 cwbw f cdn 1 z
,
cot   tan 

(5-33)

(5-34)

където :
 Asw е площта на напречното сечение на напречната
армировка;
 s е разстоянието между стремената;
 f ywd

е изчислителната стойност на границата на

провлачане на напречната армировка. Ако се
използват изрази (5-35) и (5-36), стойността на f ywd
трябва да се приме равна на 0.8 * f ywk ;
 n 1 е коефициент за намаляване на якостта на бетона,
вследствие пукнатините от срязване. Приема се, че е
равен на n , изчислен по (5-31). Ако изчислителното
напрежение в напречната армировка е по-малко от
80% от характеристичната стойност на границата на
провлачане f ywk , стойността на n 1 може да се изчисли
по изрази (5-35) и (5-36);
 n 1  0.6 за f ck  60MPa
 n 1  0.9 

f ck
 0.5 за f ck  60MPa
200

(5-35)
(5-36)

  cw  1.0 за конструкции без предварително напрягане.
Максималната ефективна площ на напречното сечение на
напречната армировка при cot   1.0 се изчислява от (5-37).

Asw , max f ywd
bw s
[9]
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(5-37)

 0.5 cwn 1 f cd

Удобен за директно ползване и програмиране е разработеният в
алгоритъм за изчисляване на необходимото количество
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вертикални стремена. Той е показан на Фиг. 5-15 с любезното
разрешение на проф.Костадин Топуров.
k

 cwbw zn 1 f cd
VEd

k  2 .9

Asw 

VEd s
2.5 zf ywd
k  2 .0

cot  

k
k2 4

2
2

Asw 

V Ed s
zf ywd cot 

Фиг. 5-15. Блок-схема за изчисляване на напречната армировка при армиране
с вертикални стремена [9]

За
елементи
с
наклонена
носимоспособността на срязване V Rd
стойности, изчислени по (5-38) и (5-39)

VRd , s 

е

напречна
армировка,
по-малката от двете

Asw
z  f ywd cot   cot  sin 
s

VRd ,max   cwbw f cdn 1 z

cot   cot 
1  cot 2 

(5-38)

(5-39)

където :
  е ъгълът между напречната армировка и оста на
гредата, която е перпендикулярна на напречната сила
(виж Фиг. 5-14). Ако напречната армировка е
успоредна на напречната сила и в (5-39) се замести
  90 , след преобразуване (виж (5-40))се получава
израза (5-34).

cot   cot 0
cot 
VRd ,max   cwbw f cdn 1 z
  cwbw f cdn 1 z

1  cot 2 
1  cot 2 
1
1
  cwbw f cdn 1 z
  cwbw f cdn 1 z
tan   cot 
cot 2 
tan  
cot 

(5-40)
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Допълнителната опънна сила в надлъжната армировка
вследствие на напречната сила може да се определи по (5-41) при
спазване на (5-42) .

Ftd  0.5  VEd cot   cot  

(5-41)
(5-42)

M
M Ed
 Ftd  Ed ,max ,
z
z
където :

 M Ed ,max е максималният огъващ момент по дължина на
гредата;
Подобно на изчислението на елементи без напречна армировка,
товарите, които се намират на разстояние 0.5d  av  2d , да се
редуцират с коефициент  , изчислен по израза (5-29). Това може
да бъде направено само ако цялата надлъжна армировка е напълно
закотвена зад опората. За разстояния, по-малки от 0.5d , се приема
av  0.5d . Изчислената по този начин напречна сила трябва да
отговаря на условието
(5-43)

VEd  Asw f ywd sin
където :
 Asw f ywd

е

носимоспособността

на

напречната

армировка, която пресича наклонената пукнатина,
като се отчита напречната армировка в рамките на
0.75av (виж Фиг. 5-16).

Фиг. 5-16. Фермов модел за изчисляване на елементи с напречна армировка

Отчитането само на напречната армировка, която попада между
натоварването и опората, е валидно в случаите на единична
концентрираната сила. Когато има и други товари, извън зоната с
дължина av  2d , армировката за поемането на напречните сили,
причинени от тях, трябва да се изчислява по общите правила. Би
могло сумарното количество на напречната армировка да се получи
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чрез суперпониране на площите, изчислени за поемането на двете
системи сили [13].
C. Срязване между реброто и поясите на Т-сечения
Надлъжното напрежение на срязване в контакта между пояса и
реброто се изчислява чрез изменението на надлъжната сила в
разглежданата част от пояса (5-44).

vEd 

FEd
,
h f  x

(5-44)

където :
 v Ed е надлъжното напрежение на срязване;
 FEd е изменението на нормалната сила в пояса в
рамките на дължината x ;
 x е дължината на разглеждания участък;
 h f е дебелината на пояса в мястото на контакта.
Максималната стойност, която може да се приеме за x , е
половината от разстоянието между сечението с максимален
огъващ момент и сечението, в което огъващият момент е равен на
нула. По този начин се получава известно осредняване на
количеството на необходимата армировка, спрямо изследването на
по-подробния фермов модел. Ако има концентрирани товари,
дължината x не трябва да надвишава разстоянието между тези
товари. Тъй като при пътните мостове обикновено има значителни
концентрирани товари, това улеснение най-често не би могло да се
използва.

Фиг. 5-17. Фермов модел за изчисляване на връзката между стебло и пояс
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Ако напрежението v Ed е по-малко от 40% от стойността на
изчислителната якост на опън на бетона f ctd , изчислена по (2-5), не
е необходима допълнителна армировка, освен изчислената за
огъване.
Напречната армировка за единица дължина може да се изчисли
по (5-45).
(5-45)

hf
As
1
 v Ed
sf
cot  f f yd

Носимоспособността на натисковите диагонали е осигурена, ако
е изпълнено неравенството (5-46). При това h f трябва да се
ограничи до височината на натисковата зона от огъване.
(5-46)

vEd  n  f cd sin f cos  f

Ъгълът на натисковите диагонали не трябва да излиза от
диапазоните (5-47).
(5-47)

1.0  cot  f  2.0 - за натиснати пояси
1.0  cot  f  1.25 - за опънати пояси

Площта на армировката се приема по-голямата от следните две
стойности :
 изчислената по (5-45);
 половината
от
изчислената
по
необходимата за напречното огъване.

(5-45),

плюс

Въпреки че не се дават указания за разположението на
допълнителната напречна армировка, може да се приеме тя да се
разпредели пропорционално между горната и долната армировка,
необходима за напречното огъване.
D. Срязване в работни фуги
За срязващото напрежение в работните фуги трябва да е
изпълнено условието (5-48).
(5-48)

vEd ,i  vRdi ,
където :

 vEdi
е изчислителната стойност на срязващото
напрежение в работната фуга. Изчислява се по (5-49).
vEdi 

  VEd
z  bi

където :
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  е отношението на надлъжната сила в сечението
на новия бетон и пълната надлъжна сила в
натисковата или опънната зона за разглежданото
сечение ;

Фиг. 5-18. Определяне на



от (5-49)

 VEd е напречната сила в сечението;
 z е рамото на вътрешните сили за съставеното
сечение;
 bi е широчината на работната фуга (виж Фиг. 5-19);
 vRdi е изчислителната носимоспособност на срязване на
работната фуга. Изчислява се по (5-50).

vRdi  c  f ctd     n    f yd   sin  cos    0.5n  f cd

(5-50)

където :
 c,  са коефициенти, които зависят от грапавината
на работната фуга. При липса на по-подробна
информация, те могат да се приемат по Таблица
5-1. При изследвания с динамични товари и с
товари за умора (какъвто е масовият случай при
мостовите връхни конструкции, се приема c  0 ).
№

тип повърхност

1

много гладки

2

гладки

3
4

грапави
назъбени

описание
повърхности на елементи, които са бетонирани в
стоманен, пластмасов или специално оформен
дървен кофраж
загладени или екструдирани повърхности, както и
свободно оставени повърхности без
допълнителна обработка след вибрирането
повърхности с минимум 3mm грапавина през
около 40mm разстояние, получена чрез
награпавяване, оголване на добавъчните
материали или чрез други методи с подобен
ефект
повърхности с дюбели от бетон

c

μ

0.25

0.50

0.35

0.60

0.45
0.50

0.70
0.90

Таблица 5-1. Стойности на коефициентите за грапавост от (5-50)
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 f ctd е изчислителната якост на опън на бетона,
изчислена по (2-5);
  n е напрежението, предизвикано от минималната
нормална сила върху работната фуга, която може
да действа едновременно със срязващата сила
(приема
се
положително
при
натиск
с
ограничението  n  0.6 f cd и отрицателно при опън).
Когато  n е опън, c  f ctd се приема равно на нула;
   As Ai е коефициентът на армиране;
 As е армировката, която пресича работната фуга
(включително обичайната напречна армировка), и е
добре закотвена от двете ѝ страни ;
 Ai е площта на работната фуга;
  е ъгълът, който сключват армировъчните пръти с
равнината на фугата;
 n е редукционен коефициент за якостта, който се
изчислява по (5-31).

Фиг. 5-19. Широчина на работните фуги при различни конструкции

Допуска се разпределението на напречната армировка да се
извърши в съответствие с Фиг. 5-20, като не се дават указания
доколко стойността на срязващото напрежение във фугата vEdi
може да надвишава изчислителната носимоспособност.

Фиг. 5-20. Разпределение на необходимата армировка в работни фуги
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Някои автори [13] препоръчват надвишението на срязващото
надвишение над изчислителната носимиспособност (виж и Фиг.
5-20) да е не по-голямо от 10%, при спазване на изискването в
рамките на участъка общата носимоспособност да е по-голяма от
равнодействащата на срязващото напрежение.

5.1.4. Изчислителни проверки за поемане на
усукващи моменти
Носимоспособността на усукване може да се изчисли на
основата на тънкостенно затворено сечение, в което равновесието
се осигурява чрез затворен силов поток на срязване. Плътните
сечения могат да се моделират като еквивалентни тънкостенни
(Фиг. 5-21). Сечения със сложна форма (например Т-сечения) могат
да се разделят на отделни подсечения, които да се разглеждат
като
еквиваленти
тънкостенни
сечения,
като
общата
носимоспособност на усукване е сума от носимоспособностите на
отделните подсечения.

Фиг. 5-21. Условно тънкостенно сечение за определяне на
носимоспособността на усукване

Срязващото напрежение в стена i от напречно сечение,
подложено на чисто усукване, се изчислява по (5-51) , а
съответната му срязваща сила (вследствие усукването) – по (5-52).

 t ,i t ef ,i 

(5-51)

TEd
2 Ak

VEd ,i   t ,i t ef ,i zi 

TEd
zi ,
2 Ak

(5-52)

където :
 TEd е изчислителният усукващ момент;
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 Ak е площта на фигурата между осовите линии на
условното кухо сечение, включително и вътрешните
кухини (ако има);
A
 2a - ефективна дебелина на сечението. За кухи
u
сечения
не може да бъде по-голямо от
t ef ,i

 tef ,i 

действителната дебелина на стената;
 A е общата площ на сечението,
вътрешните кухини (ако има);

включително

 u е външният периметър на сечението;
 a е разстоянието от центъра на
армировка до външния ръб на стената;

надлъжната

 z i е дължината на стената i , измерена по осовата
линия;
От приравняването на изчислителната напречна сила,
предизвикана от усукването от (5-52), с носимоспособността на
срязване при вертикални стремена от (5-33), следва (5-53), а от
него се получава изразът за необходимата напречна армировка за
единица дължина от стената (5-54).
VEd ,i 

TEd
A
zi  st zi f yd cot 
2 Ak
st

Ast
TEd

st
2 Ak f yd cot 

(5-53)

(5-54)

Ако усукващият момент се комбинира с напречна сила, трябва
да се приеме една и съща стойност на ъгъла  .
Напречната армировка за поемане на усукващ момент трябва да
се събере с получената от изчисленията за напречна сила от
срязване. Възможно е,
а
при кутиеобразни сечения е
задължително, сумиране по (5-55) на напречната сила от усукване,
изчислена по (5-53) с действителната дебелина на стените t i , с
напречната сила от срязване (виж Фиг. 5-22 ). С получената
резултанта сила се извършват проверките на срязване за всяка
една от стените, в съответствие с т.5.1.3.
VEd  VSH  VT ,

(5-55)

където :
 VEd е сумарната напречна сила;
 VSh е напречната сила от срязване;
 VT е напречната сила от усукване, изчислена по (5-53).

144

П.Николов

Стоманобетонни пътни мостове – ръководство за проектира

Фиг. 5-22. Комбиниране на напреженията от усукване и срязване при плътно
и при кутиеобразно сечение

Общото количество надлъжна армировка за поемане на усукващ
момент се изчислява по (5-56), а разпределеното за единица
дължина – по (5-57).

Asl f yd
uk



TEd
cot 
2 Ak

Asl
TEd

cot  ,
sl
2 Ak f yd

(5-56)

(5-57)

Получената по този начин надлъжна армировка за поемане на
усукващ момент трябва да се разпредели равномерно по
периметъра на сечението. При сечения, натоварени и на огъващ
момент, в натиснати пояси тя може се намали пропорционално на
натисковата сила, а в опънни пояси – да се сумира с тази, получена
от проверката на огъване.
Ако е изпълнено условието (5-58) за плътни сечения с
приблизително правоъгълна форма не е необходима армировка по
изчисление, а трябва да се предвиди само по конструктивни
съображения.
TEd
V
 Ed  1.0 ,
TRd ,c VRd ,c

(5-58)

където :
 VEd е изчислителната напречна сила;
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 TRd ,c е усукващият момент при поява на пукнатина.
Изчислява се по израза (5-59), който се получава от
(5-51), при полагане  t ,i  f ctd ;

TRd ,c  f ctdtef ,min 2 Ak ,

(5-59)

 tef ,min е минималната дебелина на стена;
 VRd ,c е носимоспособността на напречното сечение за
поемане на напречна сила без армировка по
изчисление, Получава се от (5-25) или (5-26). При
плътни сечения може да се изчисли с цялата широчина
на сечението, а не с t ef .
За кутиеобразни напречни сечения отново е възможно по (5-55)
да се определи общата напречна сила за отделните стени. В такъв
случай напречна армировка по изчисление не е нужна, ако
VEd  VRd ,c .
Максималната носомоспособност на елемент, подложен на
усукване и сразване, се определя от носимоспособността на
натисковите диагонали.
За плътни сечения трябва да бъде изпълнено условието (5-60).

TEd
TRd ,max



VEd
 1.0 ,
VRd ,max

(5-60)

където :
 TRd ,max е изчислителната носимоспособонст на усукване.
Изчислява се по (5-61);

TRd ,max  2n   cw f cd tef ,i Ak sin  cos  ,

(5-61)

 n се определя по (5-31);
  cw  1.0 за конструкции без предварително напрягане
(виж и (5-34));
 VRd ,max е изчислителната носимоспособност на срязване,
която се определя по (5-34) или (5-39). Може да се
изчисли с пълната широчина на сечението (стеблото).

5.1.5. Изчислителни проверки за продънване
Продънването се предизвиква от концентрирани сили или
раеакции, които действат на относително малка площ (т.нар.
„товарна площ” Aload ) на плочи или фундаменти. Въпросът е
разгледан подробно в [1]. Изчислителен модел за проверка срещу
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разрушаване от продънване в крайно гранично състояние е
показан на Фиг. 5-23.

Фиг. 5-23. Изчислителен модел за проверка срещу продънване в крайно
гранично състояние

Критичното сечение се приема на разстояние 2d от ръба на
товарната площ, при което за ъгъла на бетонните диагонали се
получава

  arctan 0.5  26.6

(5-62)

Критичният периметър u1 се построява на разстояние 2d от
ръба на товарната площ, така че дължината му да е минимална
(Фиг. 5-24).

Фиг. 5-24. Критични периметри при някои характерни сечения на колони

Работните височини на сечението в двете (най-често
перпендикулярни) направления на армиране са различни.
Количеството на армировката в тези две направления също са
различни (в общия случай), което прави определянето на критичния
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периметър и процентът на армиране сравнително сложна задача.
Допуска се опростяване, при което се работи със средна полезна
височина, изчислена по (5-63) и среден коефициент на армиране,
определен по (5-76)

d eff 

dy  dz
2

(5-63)

,

където:
 dy и dz

са

полезните

височини

в

двете

взаимно

перпендикулярни направления.
Напрежението на
изчислява по (5-64).

v Ed

V
 Ed [ MPa ] ,
u1 d eff

срязване,

по

критичния

периметър

се

(5-64)

където:
 VEd е приложената напречна сила (опорна реакция).
За товарни площи, които са разположени в близост до ъгъл или
ръб, което е характерно за опорните зони на плочни мостове,
критичният периметър се приема, както е показано на Фиг. 5-25 ,
ако по този начин се получава периметър, по малък от този,
построен по Фиг. 5-24.

Фиг. 5-25. Критични периметри при крайни и ъглови колони

Ако в близост до колоната (на разстояния, по-малки от 6d) има
отвори, те трябва да се отчетат при определяне на дължината на
критичния периметър. Тъй като при мостовете не е характерно
наличието на такива отвори, тук този въпрос не се разглежда.
Когато опорната реакция действа нецентрично по отношение на
критичния периметър, максималното напрежение на продънване се
изчислява по (5-65).

v Ed
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където:

  1 k

(5-66)

M Ed u1
,
VEd W1

където :
 k

е коефициент, който зависи от размерите на

колоната c1 и c 2 (виж Фиг. 5-26) и от големината на
неуравновесения момент в плочата, който се предава
на колоната. Приема се по Таблица 5-2;
 c1
е
размерът
на
колоната,
ексцентрицитета на натоварването;

успореден

на

 c 2 е размерът на колоната, перпендикулярен на
ексцентрицитета на натоварването;
c 1 /c 2 ≤0.5
1.2
2 ≥3
k
0.45 0.60 0.70 0.80
Таблица 5-2.Стойности на

k

от (5-66) за правоъгълни товарни площи

Фиг. 5-26. Разпределение на напреженията на срязване от неуравновесен
момент при връзка „вътрешна колона – плоча”

За колони с правоъгълно напречно сечение и ексцентрициет в
едното направление, W1 се изчислява по (5-67).

W1 

c12
2
 c1c2  4c 2 d eff  16d eff
 2  d  c1
2

(5-67)

За вътрешни (не крайни) колони с кръгло напречно сечение с
диаметър D ,  може да се изчисли по (5-68)

  1  0.6

e
D  4d eff

(5-68)
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За вътрешни (не крайни) правоъгълни колони с ексцентрицитет
в двете направления  може да се изчисли по (5-69).
e
  1  1.8  y
 bz

  ez
 
 b
  y
2






(5-69)

2

където :
 ey 

M z , Ed

; ez 

M y , Ed

са ексцентрицитетите спрямо оси y
VEd
VEd
и z (виж Фиг. 5-27);

 by ; bz са размерите на критичния периметър (виж Фиг.
5-27)

Фиг. 5-27. Означения към формула (5-69)

При крайни колони с ексцентрицитет по направление,
перпендикулярно на края на плочата и посока навътре към
плочата, продънващата сила може да се приеме равномерно
разпределена по редуцирания критичен периметър u1* (виж Фиг.
5-28,а).

Фиг. 5-28. Редуциран критичен периметър
а)при крайна колона
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При крайни колони с ексцентрицитет в двете направления 
може да се изчисли по (5-70).



(5-70)

u1
u
 k 1 e par
W1
u1*

където :
 e par е ексцентрицитетът по направление, успоредно на
ръба на плочата;
 k е коефициент, който се определя по Таблица 5-2,
като отношението c1 / c2 се замени с c1 / 2c2 (виж и Фиг.
5-28,а);
За правоъгълни колони W1 може да се изчисли по (5-71) при
означенията от Фиг. 5-28,а.

W1 

c22
 c1c2  4c1d  8d 2    d  c2
2

(5-71)

При ъглови колони, когато ексцентрицитетът е насочен навътре
от ръба на плочата, може да се приеме, че продънващата сила е
равномерно разпределена по редуцирания критичен периметър u1*
(виж Фиг. 5-28,б), а  може да се изчисли по (5-72). Ако
ексцентрицитетът е насочен навън от ръба на плочата, се прилага
формула (5-66).



(5-72)

u1
u1*

5.1.5.1. Носимоспособност на срязване при
продънване без напречна армировка
Изчислителната
носимоспособност
на
напрежението
на
срязване при продънване е по-голямата от двете стойности,
изчислени по (5-73) и (5-74).

vRd ,c  CRd ,c, k 3 100l f ck  0.10 cp MPa 

vRd ,c  0.035 k 3

f ck  0.10 cp MPa  ,

(5-73)
(5-74)

където:
 k  1

200
 2.0
d eff

     ly  lz  0.02

(5-75)

(5-76)
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 d eff mm е ефективната работна височина на сечението,
изчислена по (5-63);
 f ck MPa 
бетона;
 ly и  lz

е характеристичната якост на натиск на
са коефициените на армиране на опънната

армировка в двете направления (по y и по z ).
Стойностите им се изчисляват като средни стойности в
ивици от плочата с широчина, равна на съответния
размер на колоната, плюс по 3d eff от всяка страна (виж
Фиг. 5-29);
  cy и  cz MPa  са нормалните напрежения в бетона в
критичното сечение по направление y и z . Те са
положителни при натиск и отрицателни при опън;
 C Rd ,c 

0.18

c

 0.12 .

Фиг. 5-29. Определяне на средния коефициент на армиране

При проверка на продънване на фундаменти може да се вземе
предвид почвената реакция в критичния периметър. В такъв случай
трябва да се изследват и критични периметри на разстояние помалко от 2d от ръба на товарната площ.

152

П.Николов

Стоманобетонни пътни мостове – ръководство за проектира

5.1.5.2. Носимоспособност на срязване при
продънване с напречна армировка
Изчислителната носимоспособност на срязване при продънване
на плоча или фундамент с напречна армировка се изчислява по
(5-77).

vRd ,cs  0.75vRd ,c  1.5

d Asw f ywd ,ef
sin  MPa  ,
sr u1d eff

(5-77)

където:
 s r  0.75d mm
е
радиалното
разстояние
между
периметрите на напречната армировка (виж Фиг. 5-30);





 Asw mm 2
е площта на напречната армировка,
разположена в един периметър около колоната;

d eff

 f ywd MPa  е ефективното изчислително
4
съпротивление на напречната армировка;

 f ywd ,ef  250 

 d eff mm е ефективната полезна височина, изчислена по
(5-63);
  е ъгълът между напречната армировка и равнината
на плочата. При вертикални клонове   90 , съответно
sin   1 .

Фиг. 5-30. Вътрешна правоъгълна колона с напречна армировка срещу
продънване
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Въпреки че се допуска да се използват огънати пръти (или
кобилици) за осигуряване срещу продънване (при един ред огънати
пръти се приема d sr  0.67 ), според Автора този вариант не е
подходящ, особено при мостовете. Поради наличието на големи
отрицателни огъващи моменти, в зоната над колоните обикновено
има голямо количество горна армировка (понякога на два реда).
Добяването на допълнителни огънати пръти води до намаляване
на светлото разстояние между прътите, което е предпоставка за
затруднено бетониране и уплътняване на бетонната смес.
Напреженията на срязване при продънване непосредствено
около товарната площ (колоната) се ограничава съгласно (5-78).

vEd  

VEd
 0.5n  f cd ,
u0 d eff

(5-78)

където:
 u0 mm периметър, който се изчислява, както следва:
 u0  2c1  c2  - за вътрешни колони;
 u0  c2  3d  2c1  c2 - за крайни колони;
 u0  3d  c1  c2 - за ъглови колони.
 c1; c2 mm - размерите на колоната съгласно Фиг. 5-28;
 в зависимост от типа на колоната (вътрешна, крайна ,
ъглова)
и
натоварването
(центрично
или
неценнтрично),  се изчислява по (5-66), (5-68), (5-69),
(5-70) или (5-72);
 n се изчислява по (5-31);
 f cd е изчислителната стойност на цилиндричната якост
на натиск на бетона (в MPa), определена по (2-4) с
отчитане на  cc .
Критичният периметър uout , за който не е необходима напречна
армировка, се изчислява по (5-79).

uout  

VEd
,
vRd ,c d eff

(5-79)

Най-външният периметър на напречната армировка не трябва
да бъде на разстояние, по-голямо от 1.5d от периметъра uout (виж
Фиг. 5-30).
Когато е необходима напречна армировка срещу продънване, тя
трябва да бъде с вертикални клонове, разположени най-малко в
два периметъра, на разстояние, по-малко от 0.75d . Разстоянието

154

П.Николов

Стоманобетонни пътни мостове – ръководство за проектира

между клоновете от един периметър трябва да е по-малко от 1.5d в
първия критичен периметър ( u1 на разтояние 2d от товарната
площ) и по-малко от 2d за периметри извън него (виж Фиг. 5-30).
За площта на един клон от напречната армировка Asw ,min при
вертикални клонове трябва да бъде изпълнено условието
(5-80)

Asw ,min  0.053

f ck
f ywk

s r st ,

където:
 sr ; st mm са разстоянията между клоновете на
вертикалната армировка, съответно в радиално и
тангенциално направление (виж Фиг. 5-30);
 f ck ; f ywk MPa 

са

съответно

характеристичните

стойности на цилиндричната якост на натиск на
бетона и на границата на провлачане на напречната
армировка.

5.1.6. Изчисления за умора
При пътните мостове от обикновен стоманобетон, поради
сравнително големият принос на постоянните товари, в масовия
случай проверките на умора обикновено са удовлетворени. Повече
подробности по въпроса може да се намери в специализираната
литература.

5.2. Изчислителни проверки за избрани елементи
от надлеза
Представени са изчислителни проверки за избрани елементи от
връхната конструкция и долното строене. Усилията, с които са
извършени проверките, са условни. Не се проследява целият
процес на получаване на гранични усилия във всички сечения, а
само се дават някои допълнителни указания за всеки конкретен
елемент.

5.2.1. Пътна плоча
Статическата схема на пътната плоча може да се приеме като
непрекъсната греда с конзоли. Опирането ѝ върху гредите е
поддавемо, като поддаваемостта е различна по дължината на
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връхната конструция. Поради това е необходимо усилията да се
получат при различни позиции на подвижния товар в надлъжно на
моста направление.
Характеристичните стойности на усилията, които са използвани
за изчислителните проверки на плочата, са показани в Таблица 5-3.
постоянни товари

подвижни товари

Msl,d,k

Vsl,d,k

Msl,l,k

Vsl,l,k

[kNm/m]

[kN/m]

[kNm/m]

[kN/m]

6.8

11.9

28.2

47.4

Таблица 5-3. Усилия в пътната плоча

Съгласно приетото в т.2.2, бетонът е клас С25/30, а стоманата
B500C.
Изчислителните проверки са извършени със следните усилия:
M sl , Ed  6.8 *1.35  28.2 *1.35  47.3kNm / m'

(5-81)

Vsl , Ed  11.9 *1.35  47.4 *1.35  80kN / m'

Пътната плоча от примера е с дебелина 25cm. При бетонно
покритие от 3.5cm и приета надлъжната армировка от Ν16,
полезната височина на сечението се получава по (5-82):
d  250  35  16 / 2  207mm' ,

(5-82)

5.2.1.1. Изчисляване на армировката за поемане
на огъващ момент
Като се приложат (5-1) и (5-2), (5-3) и (5-4), резултантната
натискова сила се изчислява по (5-83), рамото на вътрешните сили
– по (5-84), а моментът на носимоспособност при едновременното
разрушение от бетон и армировката – по (5-85).
Fc  0.8 * 0.123 * 207 *1000 *14.1  288558N / m' ,

(5-83)

z  207  0.4 * (0.123 * 207)  197mm ,

(5-84)

AB
M Rd
 288 558e 3 *197e 3  56.8kNm / m' ,

(5-85)

Тъй като е изпълнено условие (5-23), то разрушението е от
опънната армировка. При приемане на опростяванията, описани в
т.5.1.1.C, опънната сила в армировката се изчислява по (5-86), а
необходимата опънна армировка - по (5-87).

Fs 
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(5-87)

240102
 553mm 2 / m'  5.53cm 2 / m' ,
434

Asl 

При избора на диаметър на армировъчните пръти и разстояние
(стъпка) между тях трябва да се отчитат различни фактори, като
например конструирането на други елементи (в случая –
стремената на главните греди). Освен това, окончателното
конструиране на армировката следва да се направи след като се
извършат и останалите проверки по крайни и експлоатационни
гранични състояния.
Някои от възможните варианти на армиране, при които
вложеното количество на армировка е по-голямо от необходимото,
при разстоянията между прътите, съответно 20, 15 и 10cm, са
показани в Таблица 5-4.

вариант
1
2
3

брой
пръти за
1m'
5
6.7
10

диаметър
N 14
N 12
N 10

площ
[cm2/m']
7.70
7.58
7.85

Таблица 5-4.Варианти за армиране на пътната плоча

5.2.1.2. Проверки за поемане на напречни сили
Проверките за поемане на напречни сили започват с
установяване на необходимостта от напречна армировка съгласно
т.5.1.3.A. Като се приложат изразите (5-25) и (5-26), изчислителната
носимоспособност на напречното сечение е по-голямата от двете
стойности, изчислени по (5-88) и (5-89). При изчисляване на
коефициента на армиране е приета най-малката от армировките за
трите варианта от Таблица 5-4.

200
 1.98  2.0
207

k  1

 

As
758

 0.0037  0.02
bw d 1000 * 207

 cp 

0
 0MPa
1000 * 250





VRd ,ct  0.12 *1.98  3 100 * 0.0037 * 25  0.15 * 0 *1000 * 207 

(5-88)

 102 870 N / m'  102.8kN / m'
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(5-89)

VRd ,ct  0.035 1.983 25  0.15 * 0 *1000 * 207 


 100 926 N / m'  100.9kN / m'

Напречната сила в плочата е по-малка от изчислената
носимоспособност и няма нужда от напречна армировка – стремена
или огънати пръти. Този вариант е за предпочитане, тъй като
армирането на плочата само с прави пърти за горната и долната
армировка е значително по-опростено от технологична гледна
точка.

5.2.2. Главна греда
Статическата схема на връхната конструкция е непрекъсната
гредоскара на три отвора. Главните греди са натоварени с
различни усилия от постоянни и подвижни въздействия. За да се
установи коя от петте греди (в напречно направление) е найнатоварена, трябва да се изследват достатъчен брой товарни
състояния, както в напречно така и в надлъжно направление.
Независимо от това дали ще се възприеме петте греди да се
армират с еднакво количество армировка или не, поради промяната
на огъващите моменти и напречните сили по дължина е добре
армировката също да се променя. За целта може да се построят
т.нар. „гранични диаграми” на усилията, и от тях да се изчислят
необходимите количества на надлъжната и напречната армировка.
Ако използваният софтуерен продукт има такива възможностти,
граничните диаграми могат да бъдат получени автоматично. В
противен случай, трябва натоварването да се прилага стъпково в
позиции, за които се очаква да се получат граничните стойности на
усилията в предварително определени сечения.
При мостове с не много големи дължини (какъвто е и
разглежданият пример) може да се приеме за достатъчно да се
изследват сечения през 0.1*L, където L е дължината на
съответното поле (отвор).
За целите на примера е изследвана крайна (външна) надлъжна
греда и са разгледани две сечения – в средата на втория отвор и
над стълб №2.
Характеристичните стойности на усилията, които са използвани
за изчислителните проверки на плочата, са показани в Таблица 5-5.
постоянни товари подвижни товари
Mb,d,k
Vb,d,k
Mb,l,k
Vb,l,k
[kNm]
[kN]
[kNm]
[kN]
в средата на полето

477

xxx

981

xxx

при стълб 2

835

322

702

339

Таблица 5-5. Усилия в главна греда
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В средата на полето проверката за напречна сила няма да се
извърши, поради сравнително малките стойности на усилието.
Съгласно приетото в т.2.2, бетонът е клас С25/30, а стоманата
B500C.
Изчислителните проверки по крайни гранични състояния в
полето са извършени с усилията (5-90), а тези при опората с (5-91).

M b, Ed  477 *1.35  981*1.35  1968kNm

(5-90)

M b, Ed  835 *1.35  702 *1.35  2075kNm

(5-91)

Vb, Ed  322 *1.35  339 *1.35  893kN

Височината на гредата (заедно с плочата) е 110cm (виж Фиг.
5-31).
При бетонно покритие от 3.5cm и приети надлъжната
армировка от Ν32 на два реда, и стремена от N12, полезната
височина на сечението се получава по (5-92):

d  1100  35  12  32  32 / 2  1005mm' ,

(5-92)

Фиг. 5-31. Прието условно сечение на гредата в полето

5.2.2.1. Проверка на огъване за сечение в
средата на централния отвор
Аналогично на разсъжденията от т.5.2.1.1, като се приложат
(5-1) и (5-2), (5-3) и (5-4), резултантната натискова сила се
изчислява по (5-94), рамото на вътрешните сили – по (5-95), а
моментът на носимоспособност при едновременното разрушение от
бетон и армировката – по (5-96). Широчината на натисковата зона
може да се приеме съгласно Фиг. 5-31. Височината ѝ, изчислена по
(5-93), е по-малка от наличната дебелина на плочата, следователно
нулевата линия е в плочата и проверката може да се извърши като
за правоъгълно напречно сечение.
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x  0.123 *1005  124mm ,

(5-93)

Fc  0.8 * 0.123 *1005 *1500 *14.1  2116 540 N ,

(5-94)

z  1005  0.4 * (0.123 *1005)  956mm ,

(5-95)

M RdAB  2 116 540e 3 * 956e 3  2023kNm ,

(5-96)

Тъй като е изпълнено условие (5-23), то разрушението е от
опънната армировка. При приемане на опростяванията, описани в
т.5.1.1.C, опънната сила в армировката се изчислява по (5-97), а
необходимата опънна армировка – по (5-98).

Fs 

1968e 6
 2 058 578 N ,
956

Asl 

2 058 578
 47.43mm 2  47.4cm 2 ,
434

(5-97)

(5-98)

Тъй като полученото количество на армировката е почти равно
на това от 6 пръта N32 (48cm2), на този етап може да се приеме, че
в разглежданото сечение на гредата ще се предвидят 8N32 с площ
64cm2.

5.2.2.2. Проверка на огъване за сечение при
опората
При тази проверка, натисковата зона от долната страна на
сечението (огъващият момент е „отрицателен”). Следвайки
процедурата от т.5.2.2.1, резултантната натискова сила се
изчислява по (5-99), рамото на вътрешните сили – по (5-100), а
моментът на носимоспособност при едновременното разрушение от
бетон и армировката – по (5-101).
Fc  0.8 * 0.123 *1005 * 340 *14.1  474 088N ,

(5-99)

z  1005  0.4 * (0.123 *1005)  956mm ,

(5-100)

M RdAB  474 088e 3 * 956e 3  453kNm ,

(5-101)

Тъй като е изпълнено условие (5-5), то разрушението е от
бетона в натисковата зона. Квадратното уравнение (5-7) придобива
вида (5-102).
0.32 * 340 *14.1* x 2  0.8 * 340 * x *1017 *14.1  2075e6  0

Действителният корен на (5-102) е (5-103).
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x  697mm

(5-103)

Чрез прилагането на (5-13) и на (5-14) са изчислени граничната
стойност на височината на натисковата зона (5-104) и съответният
ѝ огъващ момент (5-105).
xlim  0.45 *1005  452mm

(5-104)

M c lim  0.8 * 340 * 452 *14.11005  0.4 * 452*10e 6  1428kNm

(5-105)

Тъй като изчислената височина на натисковата зона (5-103) е поголяма от граничната (5-104), е необходимо да се добави натискова
армировка по изчисление. Огъващият момент, който трябва да
бъде поет с нея, се изчислява по (5-106) с прилагането на (5-15).

M  2025  1428  597kNm

(5-106)

Деформацията на нивото на натисковата армировка се
изчислява по (5-107) с прилагането на (5-17). Тъй като е изпълнено
и условието (5-18), натисковата армировка ще работи с
напрежение, равно на f yd .

 s2 

f yd
452  95
0.0035  0.00276  0.00217 
452
Es

(5-107)

Като се приложат (5-16) и (5-21) и (5-22), силата в натисковата
армировка се получава по (5-108), силата в опънната армировка –
по (5-109), площите на двета армировки – съответно по (5-111) и
(5-110).

Fs 2 

597e6
 656 044 N
1005  95

Fs1  0.8 * 340 * 452 *14.1  656 044  2 389 554 N

(5-108)

(5-109)

As1 

2 389 554
 5505mm 2  55.1cm 2
434

(5-110)

As 2 

656 044
 1511mm 2  15.1cm 2
434

(5-111)

5.2.2.3. Проверки за поемане на напречни сили
Като се приложат изразите (5-25) и (5-26), изчислителната
носимоспособност на напречното сечение е по-голямата от двете
стойности, изчислени по (5-112) и (5-113). При изчисляване на
коефициента на армиране е приета необходимата надлъжна
армировка от (5-110).
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 1.45  2.0
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As
5505

 0.016  0.02
bw d 340 *1005

 cp 

0
 0MPa
340 *1005





VRd ,ct  0.12 *1.45  3 100 * 0.016 * 25  0.15 * 0 * 340 *1005 

(5-112)

 203 336 N  203.3kN
VRd ,ct

 0.035 1.453 25  0.15 * 0 * 340 *1005 


 104 408 N  104.4kN

(5-113)

Напречната сила в гредата от (5-91) е по-голяма от изчислената
носимоспособност. За поемането ѝ е необходимо да се предвиди
напречна армировка по изчисление. Възприето е това да са
вертикални двусрезни стремена. Количеството им се определя чрез
блок-схемата от Фиг. 5-15. Изчисленията са представени на Фиг.
5-32.

Фиг. 5-32. Изчисляване на напречната армировка в главната греда

При получените стойности за необходимата напречна армировка
би могло да се изберат двусрезни стремена от N10/10cm с площ на
напречното сечение 2*0.785=1.57cm2.
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5.2.3. Колона на стълб
Необходимата надлъжна армировка е получена посредством
номограми с усилията (изчислителни стойности), показани в
Таблица 5-6.
MEd

NEd

[kNm]

[kN]

1600

3200

Таблица 5-6. Усилия в цокълна фуга на колона при стълб

По изразите към Фиг. 5-10 са изчислени помощните величини,
които са необходими за използване на номограмата.
 n Ed 

3200
 0.45 ;
5026 *1.41

  Ed 

1600 *100
 0.28 ;
5026 * 80 *1.41

 tot  0.88 отчетено от номограмата на Фиг. 5-10;
 As ,tot  0.88 * 5026

1.41
 144cm 2 .
43.4

Процентът на армиране се получава 2.8% и може да се приеме
за добър.

5.2.4. Фундамент
Представена е само проверка на продънване, тъй
изчисленията за огъване са аналогични на тези при плочата.

като

Изчислителната стойност на реакцията от колоната е

N f ,Ed  1450 *1.35  1670 *1.35  4212kN

(5-114)

Като се използват изрази (5-73) и (5-74), носимоспособността на
продънване без допълнителна напречна армировка е по-малката от
двете стойности, изчислени по (5-115) и (5-116). Ефективната
работна височина на сечението, дължината на критичния
периметър и средният коефициент на армиране, при приета
армировка за огъване в двете направления по 10N32/m’.

d eff 

1200  50  32 / 2  1200  50  32  32 / 2  1118mm





2

u1   * d c  2 * 2d eff   * 1000  2 * 2 *1118  17 190mm
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200
 1.42  2.0
1118

    ly  lz  0.0072  0.02

v Rd ,c  0.12 *1.423 100 * 0.0072 * 20  0.10 * 0  0.414MPa

v Rd ,c  0.035 1.42 3 20  0.10 * 0.0  0.26MPa ,

(5-115)
(5-116)

Максималната продънваща сила, която може да бъде поета от
сечението без отчитане на облекчаващото действие на почвената
реакция върху долната основа на конуса на продънване, може да
се изчисли по (5-117). За коефициента  , с който се отчита
нецентричното действие на опорната реакция, е приета стойността
1.5.

v Ed ,c

V
4212e 3
  Ed  1.5
 0.33MPa ,
u1d eff
17190 *1118

(5-117)

Получената
в
(5-117)
стойност
е
по-малка
от
носимоспособността от (5-115). Следователно фундаментът е
осигурен на продънване и то с голям запас (като се вземат предвид
неотчитането на почвената реакция и сравнително голямата
приета стойност на  , която при необходимост, може да се изчисли
съгласно указанията от т.5.1.5).
Разбира се, освен изчисленията за тялото на фундамента по
нормални и наклонени сечения е необходимо да се извършат и
необходимите проверки за земната основа в експлоатационни и
крайни гранични състояния. Те са разгледани подробно в [7].
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6. Изчислителни проверки по
експлоатационни гранични
състояния
6.1. Общи правила
Експлоатационните гранични състояния са свързани с
ограничаване на стойностите на натисковите напрежения в бетона,
на опънните напрежения в армировката, на широчините на
пукнатините, на стойността на провисванията и др.
При проверките за експлоатационни гранични състояния
напречните сечения могат да се приемат за ненапукани, ако
напреженията на опън при огъване не надвишват f ctm .
За нуждите на проверките по експлотационни гранични
състояния
е
необходимо
да
се
намерят
геометричните
характеристики на редуцираното (напукано) сечение, в което от
работа се изключва бетонът в опънна зона.
С отчитане на възрастта на бетона при първото натоварване,
трябва да се определи ефективният еластичен модул E c ,ef на
бетона, който отчита и кратковременния (short-term) еластичен
модул E cm и дълговременния (long-term) еластичен модул Ecm 1    .
Това може да стане с израза (6-1).

Ec , ef 

M

qp



 M sht Ecm

M sht  1   M qp

(6-1)

,

където :
 M qp

е

огъващият

момент

от

квази

постоянни

въздействия;
 M sht
е огъващият
въздействия;

момент

от

кратковременни

  е числото на пълзене (виж т.2.1.1.2).
След изчисляването на E c ,ef трябва да се определи отношението
на модулите на еластичност на армировъчната стомана и бетона по
израз (6-2).

E
 s ,
Ec ,ef

(6-2)
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В зависимост от съотношението на квази-постоянните и
кратковременните натоварвания и от стойността на числото на
пълзене,  може да варира в сравнително широки граници. Както
може да се установи от изложението по-надолу, напреженията в
бетона намаляват значително с увеличаването на  , докато
напреженията в армировката нарастват сревнително малко.
Поради тази причина може да се препоръча независимо от това
каква стойност се получи по израза (6-2), отношението на
еластичните модули да се приема не по-голямо от   15 .
Показана е процедурата за определяне на характеристиките на
напуканото сечение и на напреженията в бетона и армировката за
правоъгълни и плочогредови сечения, натоварени на огъване. За
случаите на нецентричен натиск, процедурите са показани в [3].

Фиг. 6-1. Сечение с натискова армировка, натоварено на огъване

За правоъгълно напречно сечение, на базата на означенията от
Фиг. 6-1, за деформациите в бетона и армировката може да се
запишат изразите (6-3).

 s1 

dx
c и
x

 s2 

x  d2
c
x

(6-3)

От условието „сума хоризонтални сили=0” следва (6-4).

Fs1  Fc  Fs 2 или

(6-4)

As1 s1Es  0.5bx c Ec,ef  As 2 s 2 Es
Ако се заместят изразите (6-3) във второто уравнение на (6-4),
след преобразуванията (6-5), при известни размери на напречното
сечение и площи на опънната и натисковата армировка, се
получава квадратно уравнение за височината на натисковата зона.
Коренът на уравнението е (6-6).
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(6-5)

x  d2
dx
 c E s  0.5bx c Ec ,ef  As 2
 c Es
x
x
x  d2
dx
As1
Ec ,ef  0.5bxE c ,ef  As 2
Ec ,ef
x
x
x  d2
dx
As1
  0.5bx  As 2

x
x
0.5bx 2  As 2 x  d 2   As1 d  x   0

/c

As1

0.5 x 2  x



/ Ec ,ef 


*x



1
 As1  As 2   1  As1d  As 2 d 2   0
b
b

 A  As 2     As1  As 2   2  2  A
x   s1



b




b

b

s1

(6-6)

d  As 2 d 2 

След определяне на височината на натисковата зона, по (6-7)
може да се изчисли инерционният момент на напуканото сечение, а
по (6-8) - напреженията в бетона и двете армировки.

I cr 

bx 3
2
2
 As1 d  x    As 2 x  d 2  
3

c 

M
x;
I cr

 s1  

(6-7)

M
d  x;
I cr

 s2  

(6-8)

M
x  d 2 ;
I cr

За
плочогредово
напречно
сечение,
след
подобни
преобразувания, от квадратното уравнение (6-9) височината на
натисковата зона може да се изчисли по (6-10), инерционният
момент на напуканото сечение по (6-11), а напреженията в бетона
и армировките – по (6-8).

0.5 x 2  x

x

 As1  As 2   h f beff  b  As1d  As 2 d 2   h


b

 As1  As 2   h f beff  b
b



2
f

b

eff

b



2

(6-9)

0

b

(6-10)







2 As1d  As 2 d 2   h 2f beff  b
  As1  As 2   h f beff  b 
 


b
b



I cr 

beff x 3
3

b


eff



 b x  hf
3



3

2


(6-11)

 As1 d  x    As 2 x  d 2  
2

2

167

Стоманобетонни пътни мостове – ръководство за проектиране

П.Николов

6.1.1. Ограничаване на напреженията
Напреженията на натиск в бетона се ограничават, за да се
избегне образуването на надлъжни пукнатини, микропукнатини
или високо ниво на пълзене. Напреженията на опън в армировката
се ограничават, за да се избегнат неаластична деформация,
недопустими пукнатини или преместване.
При
характеристична
комбинация
на
натоварванията
натисковите напрежения в бетона обикновено се ограничават до
стойноста, изчислена по (6-12).

 c  0.6 f ck ,

(6-12)

Ако натисковите напрежения при квазипостоянна комбинация
са по-големи от стойността, изчислена по (6-13), трябва да се
отчита нелинейното пълзене (виж т.2.1.1.2)

 c  0.45 f ck ,

(6-13)

Ако характеристична комбинация на натоварването, опънното
напрeжение в обикновената (ненапрегната) армировка не
надвишава стойността, получена по
(6-14), се приема, че са
предотвратени недопустими пукнатини и премествания.

 s  0.8 f yk ,

(6-14)

6.1.2. Ограничаване на широчината на
пукнатината
Въпреки приеманията към формула (6-14), при мостовете е
необходимо широчината на пукнатината да се проверява чрез
изчисления. Приетата максимално допустима широчина на
пукнатината при квази-постоянна комбинация на натоварване за
елементи от ненапрегнат стоманобетон, за всички класове по
околна среда е :

wmax  0.3mm

(6-15)

Широчината на пукнатината може да се изчисли по (6-16).

wk  sr ,max  sm   cm  ,

(6-16)

където :
 sr ,max е максималното разстояние между пукнатините;
  sm е средната деформация на опънната армировка
при меродавна комбинация;
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  cm е средната
пукнатините.

деформация

на

бетона

между

За елементи от обикновен стоманобетон, натоварени на огъване
и армирани с оребрена армировка, при които за разстоянието
между центровете на прътите е изпълнено условието (6-17),
максималното разстояние между пукнатините може да се изчисли
по (6-18).

cb,i  5c  0.5 

sr ,max  3.4c 

(6-17)

0.17

 p ,eff

,

(6-18)

където :
 cb ,i са разстоянията между центровете на опънната
армировка;
 c е бетонното покритие на надлъжната армировка;
  p ,eff 

As
;
Ac ,eff

 As е площта на опънната армировка;
 Ac ,eff е ефективната площ на бетона в опънна зона с
височина hc,ef  min2.5h  d ; h  x  3 ; 0.5h (виж Фиг. 6-2);
  е диаметърът на прътите на опънната армировка.
Ако се използват пръти с различен диаметър, се
работи с еквивалентен диаметър. За сечение с n1
пръта с диаметър 1 и n2 пръта с диаметър 2 ,
еквивалентният диаметър може да се изчисли по
(6-19).

Фиг. 6-2. Ефективна опънна зона за характерни напречни сечения
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(6-19)

n  2  n222
eq  1 1
,
n11  n22

Разликата в средните деформации  sm   cm  може да се изчисли
по

 s  kt
 sm   cm 

f ctm

 p ,eff

(6-20)

1    

Es

e

p ,eff

 0.6

s
Es

,

където :
  s е напрежението в опънната армировка, при прието
напукано сечение. Изчислява се по (6-8);
 e 

Es
;
Ecm

 k t е коефициент, който зависи от продължителността
на натоварването. Стойностите му са :
 kt  0.6 за кратковременно натоварване и
 kt  0.4 за продължително натоварване.
Възможно е k t да се получи чрез интерполиране между двете
стойности, в зависимост от съотношението на продължителните и
кратковременните натоварвания. В посока на сигурността, може да
се приеме по-неблагоприятната стойност kt  0.4 .
Ако условие (6-17) не е изпълнено или армировката в опънната
зона е без сцепление, максималното разстояние между
пукнатините се изчислява по (6-21).

sr ,max  1.3h  x  ,

(6-21)

6.1.3. Проверка на преместванията
При мостовете големината на обобщените премествания
(деформация, кривина или завъртане) винаги трябва да се доказва
чрез изчисления.
Изследваното преместване (най-често провисване) може да се
изчисли по (6-22).

   II  1   I ,
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където :
  е изследваното обобщено преместване;
  I е стойността на
съсътяние;

 , изчислена за ненапукано

  II е стойността на  , изчислена за изцяло напукано
състояние;
  е коефициент на разпределение, изчислен по (6-23).
За ненапукани сечения   0


  1    sr
 s

(6-23)

2


 ,



  е коефициент, който отчита продължителността или
повторяемостта на натоварването и се приема, както
следва:
   1.0 за еднократно натоварване;
   0.5 за продължително действащи товари или за
много цикли на повтарящи се товари.
 s
е напрежението
напуканото сечение;

в

опънната

армировка

за

  sr е напрежението в опънната армировка, изчислено
за напуканото сечение от товарно състояние,
предизвикващо появата на първа пукнатина.
При елементи, натоварени на огъване, може да се приеме
замяната (6-24).
(6-24)

 sr M cr

,
s
M
където :
 M cr е огъващият
пукнатина;

момент

при

поява

на

пръвата

При определяне на деормациите от натоварване се препоръчва
да се ползват средната опънна якост на бетона f ctm и ефективния
модул на еластичност Ec ,eff , изчислен по (6-25), с отчитане на
ефектите от пълзенето в сътоветствие с т.2.1.1.2.

Ec,eff 

Ecm
,
1   ; t0 

(6-25)

171

Стоманобетонни пътни мостове – ръководство за проектиране

П.Николов

Кривините от съсъхване могат да се изчислят по (6-26).
(6-26)

1
S
  cs e ,
rsc
I
където :


1
е кривината, причинена от съсхването;
rsc

  cs е деформацията от съсъхване (виж т.2.1.1.3);
 e 

Es
Ec ,eff

 S е статичният момент на площта на армировката
спрямо центъра на тежестта на сечението;
 I е инерционният момент на напречното сечение.
Стойностите на S , I и съответно на кривината, се изчисляват
за сечение без пукнатини и за напукано сечение, като
окончателната кривина се определя по (6-22).

6.2. Изчислителни проверки за избрани елементи
от надлеза
Представени са част от проверките за пътната плоча и за
главната греда. Също както и при проверките по крайни гранични
състояния, и тук са използвани условни (приети) разрезни усилия.
Целта е да се онагледи с примери как се извършват съответните
проверки.

6.2.1. Пътна плоча
С характеристичните стойности на усилията, приети в Таблица
5-3, са извършени проверките на напреженията и за широчина на
пукнатината.
Като първа стъпка трябва да се изчисли ефективният модул на
еластичност по израз (6-1). За целта е необходимо да се определи
коефициента на пълзене, при условна височина на сечението
250mm, прието натоварване на 28-мия ден и влажност на въздуха
50%. В резултат от геометричното построение, показано на Фиг.
6-3, приетата стойност е   2.8 .
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Фиг. 6-3. Определяне на коефициента на пълзене за пътната плоча

Ec,ef 

6.8  28.231000  20 078MPa ,
28.2  1  2.86.8

(6-27)

С изчисления в (6-27) еластичен модул, като се приложи израз
(6-2) се определя отношението  по (6-28).



(6-28)

200 000
 10.0 ,
20 078

Височината на натисковата зона се изчислява по израз (6-6). Тъй
като все още надлъжната армировка не е окончателно определена
и конструирана, за долна и горна армировка е приета тази от
вариант 2 от Таблица 5-4, а именно 6.7N12/m’. С полезната
височина изчислена в (5-82) и геометричните характеристики за
ивица от 100cm, височината на натисковата зона се получава по
(6-29). С прилагането на (6-7) и (6-8), инерционният момент на
напуканото сечение и напреженията в бетона и армировката са
изчислени съответно в (6-30) и (6-31). Проверките на напреженията
от (6-13) и (6-14) са изпълнени, дори и при необходимото
количество армировка, което във всеки случай е по-малко от
приетото.
(6-29)

754  754*10.0 
x
1000

2
 754  75410.0 
754 * 207  754 * 43*10.0  48mm
 


1000

 1000
2

I cr 

1000 * 483
2
2
 754207  48 10  75448  43 10  227e6mm 4
3

(6-30)

(6-31)

35e6
c 
48  7.4MPa  11.25MPa  0.45 f ck
227e6
35e6
207  48  245MPa  400MPa  0.8 f yk
 s1  10
227e6
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Поради необходимост от конкретни данни за опънната
армировка, проверката на широчината на пукнатините е извършена
за вариант 2 от Таблица 5-4, а именно 6.7N12/m’ (N12/15cm).
Тъй като е изпълнено условието (6-17), максималното
разстояние може да се изчисли по (6-18). За целта е необходимо
първо да се пресметне ефективният коефициент на армиране с
ефективната площ на бетона в опънна зона

hc,ef  min2.5250  207; 250  43 3; 0.5 * 250  69mm

 p ,eff 

(6-32)

758
0.011
69 *1000

sr ,max  3.4 * 35 

0.17
12  305mm ,
0.011

(6-33)

От (6-20) може да се изчисли разликата в деформациите на
опънната армировка и бетона. В посока на сигурността може да се
ползва изчисленото в (6-31) напрежение в армировката. По този
начин проверката за отваряне на пукнатините ще се извърши за
характеристична комбинация, а не за квази-постоянна, каквото е
изискването на (6-15). Това е един в значителна степен
консервативен подход, чрез който се „спестява” повторното
изчисляване на напреженията от квази-постоянна комбинация на
натоварване. Разбира се, това изчисление ще трябва да се проведе,
ако получената по този начин широчина на пукнатината надвишава
максимално допустимата от (6-15).
(6-34)

 sm

2.6
1  10 * 0.011
245  0.4
0.011
  cm 

200 000
,
245
 7.0e  4  7.4e  4  0.6
200 000

С резултатите (6-33) и (6-34) може да се изчисли широчината на
пукнатината, като се приложи (6-11). Резултатът (6-35) отговаря на
изискването (6-15), с което проверката приключва.

wk  305 * 7.4e  4  0.226mm  0.3mm ,

(6-35)

6.2.2. Главна греда
Представена е проверка на напреженията за главната греда (в
полето) с усилията, показани в Таблица 5-5.
С определения на Фиг. 6-4 коефициент на пълзене (   2.4 ) е
изчислен ефективният модул на еластичност (6-36).
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Фиг. 6-4. Определяне на коефициента на пълзене за главната греда

Ec,ef 

477  98131000  17365MPa ,
981  1  2.4477

(6-36)

С изчисления еластичен модул, като се приложи израз (6-2) се
определя отношението  по (6-37).



(6-37)

200 000
 11.5 ,
17365

С първоначално приетата в т.5.2.2.1 надлъжна опънна
армировка от 8N32 с площ 64cm2 и с конструктивна горна
армировка от 2N28 с площ 12.3cm2, като се приложи израз (6-10),
височината на натисковата зона е изчислена в (6-38).
(6-38)

64  12.311.5  25150  34 
x
34

264 *100.5  12.3 * 7 11.5  252 150  34
 64  12.311.5  25150  34 
 



34
34


 26.4cm
2

Оттук, инерционният момент на напуканото сечение е изчислен
в (6-39), а напреженията в бетона и армировките – в (6-40).
150 * 26.43 150  3426.4  25
I cr 


3
3
2
2
 64100.5  26.4 11.5  12.326.4  7  11.6  5.04e6cm 4
3

(6-39)

(6-40)

1458 *100
c 
26.4  0.76kN / cm 2  7.6MPa
5.04e6
1458 *100
100.5  26.4  24.86kN / cm 2  249MPa
 s1  11.6
5.04e6
1458 *100
26.4  7   6.51kN / cm 2  65.1MPa
 s 2  11.6
5.04e6

175

Стоманобетонни пътни мостове – ръководство за проектиране

П.Николов

7. Конструктивни правила
7.1. Общи указания
Изложените в тази глава правила и указания се отнасят за
конструктивни елементи в мостове от ненапрегнат стоманобетон,
армирани с оребрена армировка.
За пръти с голям диаметър (по-голям от 32mm), както и за
елементи от лек бетон, трябва да се ползват и допълнителни
правила, които тук не са дадени.

7.1.1. Бетонно прокритие на армировката
Защитата на армировъчната стомана от корозия зависи от
плътността, качеството и дебелината на бетонното покритие, както
и от пукнатините. Осигуряването на плътност и качество на
покритието е свързано с изискване на минимален клас на бетона.
Ограничаването на широчините на пукнатините е разгледано в
т.6.1.2.
Бетонното покритие е разстоянието между повръхността на
най-външно разположената армировка (включително връзки,
стремена и повърхностна армировка) до най-близката бетонна
повърхност. Освен за предпазване на армировката от корозия,
дебелината на бетонното покритие се определя и с оглед
осигуряване на сигурното сцепление с армировъчните пръти.
Номиналното бетонно покритие трябва да бъде предписано в
чертежите. То се изчислява по израза (7-1).

cnom  cmin  cdev ,

(7-1)

където :
 cnom е номиналното бетонно покритие на армировката;
 c dev е стойността на допустимото отклонение;
 cmin е минималното бетонно покритие, което осигурява
предаване на силите на сцепление между бетона и
армировката, предпазва армировката от корозия и
гарантира
необходимата
огнеустойчивост
на
конструкцията.
За различните видове конструктивни елементи минималните
стойности на бетонното покритие са показани в Таблица 7-1.
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ВИД НА КОНСТРУКТИВНИЯ ЕЛЕМЕНТ
БЕТОННО ПОКРИТИЕ
cnom=cmin+Δcdev [mm]
Връхи конструкции
В общия случай
1.1
Главни греди
20+15=35
Пътни плочи
20+10=30
На мостове, разположени до 5km от морски бряг
1.2
Главни греди
40+15=55
Пътни плочи
40+10=50
На надлези над пътища, обработвани с противообледенителни
1.3
средства
Главни греди
40+15=55
Пътни плочи
40+10=50
Елементи на връхни конструкции с път "долу", разположени на
1.4
височина до 2m
40+15=55
Тротоари и разделителни ивици
Стълбове и устои
2
В общия случай - на сухо
20+15=35
2.1
Фундаменти, пилоти и части от опори, засипани изцяло с
2.2
почва, освен такива под морското дъно
20+15=35
75
2.2.1 за части, бетонирани без кофраж
40
2.2.2 над подложен бетон
Части от опори, в зоната на променливото ниво на реки и
2.3
сладководни басейни
25+15=40
На сухо, за мостове, разположени на разстояние до 5km от
2.4
морския бряг
40+15=55
На надлези над пътища, обработвани с противообледенителни
2.5
средства
40+15=55
Фундаменти, пилоти и части от опори, постоянно потопени в
2.6
морски води, или в областта на променливо морско ниво
40+15=55
1

Таблица 7-1.Номинални стойности на бетонното покритие

7.1.2. Конструиране и оформяне на армировката

7.1.2.1. Разстояние между прътите
Разстоянието (хоризонтално и вертикално) между отделни
успоредни пръти или хоризонтални редове от успоредни пръти,
трябва да осигури възможност за качественото полагане и
уплътнение на бетонната смес и да гарантира доброто сцепление с
армировката. Минималната стойност на светлото разстояние cb
трябва да отговаря на условията (7-2).



cb  d g  5

20mm

(7-2)

mm ,

където :
 cb е светлото разстояние (хоризонтално и вертикално)
между
отделни
успоредни
пръти
или
между
хоризонтални редове от успоредни пръти;
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  mm е диаметърът на пръта. При различни диаметри
на прътите, се избира максималният. За оребрени
пръти е добре да се отчете външният (габаритен)
диаметър, който е по-голям от номиналния;
 d g mm

е

максималният

размер

на

зърното

на

добавъчния материал. Стойността му може да се
зададе в проекта.
Задължително е при армиране с повече от един хоризонтален
ред пръти, те да бъдат разположени един над друг (виж Фиг. 7-1),
като в пространството между образуваните колонки да може да
проникне потапящ се вибратор.

Фиг. 7-1. Ефективна опънна зона за характерни напречни сечения

Използваните игли на вибраторите могат да бъдат и с диаметри
25 или 30mm. При максимален размер на зърното на добавъчния
материал 22mm и спазване на условията (7-2), могат да се
направят следните препоръки :
 за пръти с диаметър 28 или 32mm минималното светло
разстояние между прътите се определя от диаметъра
на прътите и може да се приеме съответно 30 или
34mm;
 за по-малките диаметри на прътите (25; 22; 20 и т.н)
светлото разстояние се лимитира от размера на
добавъчния материал и може да се приме 30mm.
Минималното разстояние между прътите може да да бъде и помалко от определеното по (7-2) в зоната на снаждане чрез
зъстъпване, където застъпващите се пръти могат и да се допират.

7.1.2.2. Диаметри на огъване на прътите
Когато се налага армировъчните пръти да се огъват, трябва да
се контролира вътрешният диаметър на огъване (виж Фиг. 7-2)

Фиг. 7-2. Диаметър на огъване на пръти
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За да се избегне повреда на армировката, вътрешният
диаметър на огъване на прътите не трябва е по-малък от
стойностите, показани в Таблица 7-2.
диаметър на пръта
≤ 16mm
>16mm

минимален диаметър на огъване
4ϕ
7ϕ

Таблица 7-2. Минимален диаметър на огъване на пръти

От гледна точка на предотвратяване на разрушение на бетона
във вътрешността на огъвката, диаметрите на огъване могат и да
не се проверяват, ако са изпълнени следните условия :
 закотвянето на пръта не изисква дължина, по-голяма
от 5 след края на огъвката;
 прътът не е разположен непосредствено до външната
повърхност на бетона и в огъвката има прът с
диаметър   ;
 спазени са изискванията на Таблица 7-2.

7.1.2.3. Закотвяне на надлъжна армировка
Армировъчните пръти трябва да се зактовят така, че силите на
сцепление да се предадат сигурно на бетона и се избягват
надлъжни пукнатини и или разцепване.
На Фиг. 7-3 са показани няколко примера за оформяне на
прътите в зоната на закотвяне. Разбира се, възможно е и закотвяне
на прави пръти (без куки).

Фиг. 7-3. Примери за закотвяне на надлъжна армировка с куки
а) Основна дължина на закотвяне при опън, мерена по оста на пръта
б)Еквивалентна дължина на закотвяне на стандартна права кука
в)Еквивалентна дължина на закотвяне на стандартна коса кука
г)Еквивалентна дължина на закотвяне на стандартна примка
д)Еквивалентна дължина на закотвяне при заварен напречен прът

Дължината на закотвяне при всички форми на прътите се мери
по оста им.
Приема се, че правите и косите куки не подпомагат закотвянето
на натиснати пръти.
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7.1.2.4. Гранично напрежение на сцепление
Изчислителната стойност на граничното напрежение
сцепление f bd за оребрени пръти се определя по израза (7-3).

на

(7-3)

f bd  2.251 2 f ctd ,
където :

 f ctd е изчислителната стойност на якостта на опън на
бетона определена по (2-5);
 1 е коефициент, който зависи от условията на
сцепление и от положението на пръта по време на
бетонирането.
 1  1.0 при „добри” условия – например за долна
армировка и за вертикални пръти. На Фиг. 7-4
„добри” условия за сцепление има в зоните, които
не са защриховани;
 1  0.7 за всички останали случаи (например за
горна армировка при дебели плочи) и за елементи,
изпълнени с пълзящ кофраж. На Фиг. 7-4 зони с
„недобри” условия за сцепление са защриховани;
  2 е коефициент, който зависи от диаметъра на пръта;
 1  1.0 при   32mm ;
 1 

132  
при   32mm ;
100

Фиг. 7-4. Условия за сцепление

180

П.Николов

Стоманобетонни пътни мостове – ръководство за проектира

7.1.2.5. Основна и изчислителна дължина на
закотвяне
Основната дължина на закотвяне  b,rqd за предаване на силата

As sd от един прав прът, при приемане на постоянно напрежение на
сцепление, равно на f bd , се определя по (7-4).

 b,rqd  0.25

 sd
f bd

(7-4)

,

където  sd е изчислителната стойност на напрежението в пръта
в мястото, от което се мери закотвянето.
Изчислителната дължина на закотвяне  bd се изчислявя по (7-5).

 bd  1 2 3 4 5 b,rqd   b,min ,

(7-5)

където :
 1 , 2 , 3 , 4 , 5 са коефициенти, стойностите на които са
дадени в Таблица 7-3;
 α1 отчита влиянието на формата на прътите (Фиг. 7-3)
при приемане на достатъчна дебелина на бетонното
покритие;
 α2 отчита влиянието на минималното бетонно покритие
(виж и Фиг. 7-6);
 α3
отчита
влиянието
на
ограничаването
напреженията чрез напречна армировка;

на

 α4 отчита влиянието на един или повече заварени
пръти с диаметър   0.6 по изчислителната дължина
на закотвяне  bd ;
 α5 отчита влиянието на натиска, напречно на
равнината на разцепване по изчислителната дължина
на закотвяне;
  b min е минималната дължина на закотвяне. При липса
на други ограничения, стойността ѝ може да се приме,
както следва :
 при закотвяне в опънна зона

 b,min

0.3 b,rqd

 max 10
,
100mm


(7-6)
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 при закотвяне в натискова зона
(7-7)

0.6 b,rqd

 b,min  max 10
,
100mm


Фактори на влияние

Форма на прътите

Вид на
закотвянето

Армировъчен прът
опън

натиск

Без куки

1  1

1  1

С куки
Фиг. 7-3
(б), (в), (г)

 1  0.7 , ако c d  3

1  1

1  1.0 , ако c d  3
Бетонно покрите

Без куки

0.7   2  1 

С куки
Фиг. 7-3
(б), (в), (г)

0.7   2  1 



 1.0

0.15c d  3 



 1.0

2 1

2 1

Наличие на
ограничаване на
напреженията чрез
напречна
армировка,
незаварена към
главната армировка

Всички
видове

0.7   3  1  K *   1.0

3 1

Наличие на
ограничаване на
напреженията чрез
заварена напречна
армировка

При
заварен
напречен
прът
според
Фиг. 7-3(д)

 4  0.7

 4  0.7

Всички
видове

0.7   5  1  0.04  1.0

Наличие на
ограничаване на
напреженията чрез
налягане в напречно
направление

Таблица 7-3. Стойности на коефициентите
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В Таблица 7-3 са използвани следните означения :
 


A A
st

st , min

As

A

st

;

е площта на напречното сечение на напречната

армировка, разположена по изчислителната дължина
на закотвяне  bd ;


A

е

st , min

площта

на

напречното

сечение

на

минималната напречна армировка :





A

 0.25 As за греди;



A

st , min

 0 за плочи.

е

площта

st , min

A

s

на

единичен

закотвен

прът

с

максимален диаметър;
 K е със стойности, според Фиг. 7-5;
  MPa 

е

напречният

натиск

в

крайно

гранично

състояние по държината  bd ;
 c d се определя според Фиг. 7-6 и изрази (7-8), (7-9) и
(7-10).

Фиг. 7-5 Стойности на К от Таблица 7-3 за греди и плочи

Фиг. 7-6 Определяне на cd при изчисляване на α2 за греди и плочи
а) Прави пръти
б) Пръти с прави или коси куки
в) Примки

0.5a

 cd  minc1
за прави пръти Фиг. 7-6а);
c


(7-8)
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(7-9)

куки (Фиг. 7-6б)
 cd  c за пръти с примки (Фиг. 7-6в)

(7-10)

Допуска се да се използва опростена алтернатива, при която
закотвянето на опънни пръти с форми, показани на Фиг. 7-3 , може
да се осигури чрез т.нар. еквивалентна дължина на закотвяне,
която се приеме равна на:
 за формите, показани на Фиг. 7-3 (б,в,г) :

 b,eq  1 b,rqd ,

(7-11)

 за формите, показани на Фиг. 7-3 (д) :

 b,eq   4  b,rqd ,

(7-12)

където  b,rqd се изчислява по (7-4).

7.1.2.6. Закотвяне на стремена и армировка,
работещи на срязване
Закотвянето на стремена и на армировка, работещи на срязване,
може да се осъществи чрез прави и коси куки или чрез заварена
напречна армировка. В куката задължително трябва да има
надлъжен прът.
При конструирането на прътите в зоната на закотвяне трябва да
се спазват изискванията на Фиг. 7-7, а ъглите на огъване трябва да
са в съответствие с Фиг. 7-3.

Фиг. 7-7 Закотвяне на стремена
а) с коса кука б) с права кука в) с два заварени пръта г) с един заварен прът

При конструиране с куки може да се приеме, че диаметърът на
надлъжния прът в куката не трябва да бъде по-малък от този на
стремето, за да се удовлетоврят изискванията за осигуряване
срещу разрушаване на бетона без проверка на диаметъра на
огъване (виж т. 7.1.2.2).
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Бетонното покритие при случаите на заварена напречна
армировка (Фиг. 7-7в,г) не трябва да бъде по-малко от 3 или
50mm.
Носимоспособността на закотвяне, както на стремената, така и
на надлъжните пръти може да се увеличи допълнително чрез
използване на заварени пръти.

7.1.2.7. Снаждане чрез застъпване
Предаването на усилията от един прът на друг може да се
осъществи посредством застъпване (със или без куки); заваряване;
механични устройства.
Чрез правилното конструиране на снажданията чрез застъпване
трябва да се осигури предаването на усилията между прътите без
да се предизвиква разцепване на бетона и без да се появяват
пукнатини, които да променят поведението на конструкцията.
Препоръчва се (ако е възможно) снажданията да бъдат
разместени (да не са в едно сечение) и да не са в места с големи
усилия. Във всяко сечение разположението на снажданите пръти
трябва да бъде симетрично.
Ако са изпълнени всички изисквания, позани на Фиг. 7-8, се
допуска 100% от опънните пръти да се снаждат в едно сечение,
ако са разположение на един ред. При армиране на повече редове,
този процент трябва да се намали на 50%.

Фиг. 7-8. Изисквания към съседни застъпвания

Всички натискови пръти, както и цялата второстепенна
(разпределителна) армировка, могат да се снаждат 100% в едно
сечение.
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7.1.2.8. Дължина на зъстъпване
Изчислителната дължина на зъстъпване се изчислява по израза
(7-13)
(7-13)

 0  1 2 3 5 6  b,rqd   0,min ,
където :
  b,rqd се изчислява по (7-4);

0.3 6  b,rqd

  0,min  max 15
;
200mm

 1 , 2 , 5 се определят съгласно Таблица 7-3;
  3 се определя по Таблица 7-3, но





A

st ,min

се заменя с

As  sd f yd . As е площта на напречното сечение на един
застъпващ се прът;
  6  1 25 при спазване на условието
 1   6  1.5 ;
 1 е процентът на армировката, снадена в рамките
на 0.65 0 от средата на разглежданата дължина на
застъпване (виж Фиг. 7-9).

Фиг. 7-9. Процент на снажданията в едно сечение
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Стойностите на  6 при различни стойности на 1 , са показани в
Таблица 7-4. За междинни стойности на 1 ,  6 може да се получат
чрез интерполация.
процент на снадените пръти

<25%

33%

50%

>50%

1

1.15

1.4

1.5

α6

Таблица 7-4. Стойности на коефициента

6

За примера от Фиг. 7-9 прътите с номера 2 и 3 попадат извън
разглежданото сечение, 1  50% и съответно  6  1.4 .

7.1.2.9. Напречна армировка в зоната на
застъпване
В зоната на застъпване, както на опънати, така и на натиснати
пръти, се изисква да има напречна армировка, която да поема
напречните опънни сили.
При опънни пръти с диаметър, по-малък от 20mm или процент
на застъпнените в едно сечение пръти, по-малък от 25%,
напречната армировка (или стремената), необходими по други
причини, могат да се счетат за достатъчни за поемане на
напречните опънни сили без допълнителни проверки.
Ако диаметърът на застъпените пръти е по-голям или равен на
20mm, напречната армировка трябва да бъде с обща площ на
напречното сечение, най-малко равна на площта на един от
застъпените пръти

 A

st



 As . Това идва от приемането, че

опънният прът е натоварен до  sd  f y . Ако се приеме, че

A

st

 A,

то в съответствие с указанията към израз (7-13) се получава  3  1 .
Освен това, напречната армировка трябва да бъде разположена
перпендикулярно на снажданите пръти и да бъде между тях и
бетонната повърхност. Последното изискване се удовлетворява
основно при греди, докато при плочи и ребра на кутии, с цел
увеличаване на работната височина на опънната армировка,
напречните пръти се разполагат от вътрешната им страна (към
вътрешността на сечението). В този случай трябва да се търси
удовлетворяване на критериите, при които не се изисква
специална проверка за напречната армировка (диаметър на
снажданите пръти, по-малък от 20mm или снаждане на най-много
25% от опънната армировка в едно сечение). Максималното осово
разстояние между напречните пръти не може да надвишава
150mm.
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Ако повече от 50% от армировката е снадена в едно сечение и
разстоянието между съседните застъпвания е a  10 (виж Фиг. 7-8),
напречната армировка трябва да се конструира във вид на
стремена или пръти с U-образна форма, които са закотвени в
напречното сечение на елемента. Тази напречна армировка трябва
да бъде съсредоточена в крайните зони на снаждането (виж Фиг.
7-10).

Фиг. 7-10. Напречна армировка при снаждане чрез застъпване

При снаждане на натиснати пръти важат всички изисквания за
опънатите пръти. В допълнение към тях, един от напречните пръти
трябва да бъде разположен извън дължината на застъпване, на
разстояние, не по-голямо от 4 от края на застъпването (Фиг. 7-10).

7.1.2.10. Снаждане чрез заваряване
Заваряването на армировъчните пръти трябва да се извършва в
съотвествие с изискванията на EN ISO 17760.
Разрешените процеси на заваряване при натоварване, което не
е преобладаващо статично, какъвто е масовият случай при мостови
връхни конструкции, са дадени в Таблица 7-5.
МЕТОД НА ЗАВАРЯВАНЕ
ОПЪНАТИ ПРЪТИ НАТИСНАТИ ПРЪТИ
електросъпротивително
челно съединение
ръчно електродъгово
--челно съединение при ϕ≤14mm
електродъгово, в защитна среда
от активен газ
при допустимо отношение за
---челно съединение при ϕ≤14mm
пръти с различен диаметър
е≥0.57
електросъпротивително точково
съединение с припокриване, при ϕ≤28mm
Таблица 7-5. Снаждане на армировъчни пръти чрез заваряване
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7.1.2.11. Снаждане чрез механични
приспособления
Въпреки че са сравнително скъпи, за снаждане (а също и за
закотвяне) на носеща армировка могат да се използват и
специално произведени за целта приспособления (муфи).
Предаването на усилието между снажданите пръти може да се
осъществи по един от следните начини :
 в края на армировъчните пръти се оформя резба и те
се навиват в муфата (Фиг. 7-11,а,в) . Дължината на
резбата трябва да бъде такава, че да осигури
равноякостното
снаждане
(със
съответните
коефициенти на сигурност);
 връзката между армировъчния прът и муфата се
осъществява чрез напречни винтове (Фиг. 7-11,б,г).
При натягането им се осигурява сила на триене между
армировъчния прът и муфата.

Фиг. 7-11. Снаждане и закотвяне на армировъчни пръти с муфи

7.1.2.12. Снопчета от пръти
Много често при мостовите конструкции и най-вече в
елементите, натоварени на нецентричен натиск (колони на
стълбове и устои), е целесъобразно вместо единични пръти да се
използват снопчета от пръти. Задължително е прътите в снопчето
да бъдат с еднакъв диаметър и клас стоманата.
За снопчетата от пръти се прилагат всички правила, които се
отнасят за единични пръти, като за целта снопчето се заменя с
един условен прът със същата площ на напречното сечение и
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същия център на тежестта. Еквивалентният диаметър на този прът
се изчислява по (7-14).

n   n0  55mm ,

(7-14)

където :
  n е еквивалентният диаметър на условния прът;
 n0 е броят на прътите в снопчето, ограничен до :
 n0  4 за вертикални натиснати пръти и за пръти
при снаждане чрез застъпване;
 n0  3 при всички останали случаи;
Правилата за разстояния между единични пръти важат и за
снопчета от пръти, като се използва еквивалентният диаметър  n ,
а разстоянията между снопчетата и бетонното покритие се мерят
от действиетлния външен контур на снопчето. Светлото бетонно
покритие не трябва да бъде по-малко от  n .
Не се разглеждат като снопче два допиращи се пръта,
разположени един върху друг, когато условията за сцепление са
добри.
Снопчетата от опънни пръти, при които n  32mm могат да се
закотвят в близост до крайна или междинна опора, без да е
необходимо прътите да са различна дължина. За снопчета с
n  32mm , закотвени в близост до опора, отделните пръти трябва да
се прекъсват по начина, показан на Фиг. 7-12.

Фиг. 7-12. Закотвяне на спочета с разместване на краищата на отделните
пръти

Когато отделни пръти са закотвени с разместване, по-голямо от
1.3 b,rqd (  b,rqd е определено в зависимост от диаметъра на пръта),
при определяне на  bd може да се използва диаметърът на пръта. В
противен случай се използва еквивалентният диаметър на
снопчето  n (виж Фиг. 7-12).
Отделните пръти на натискови снопчета могат да се прекъсват
и на едно място. За снопчета с n  32mm трябва да се осигурят наймалко 4 стремена с диаметър минимум 12mm в края на снопчето.
Още едно стреме трябва да има и непосредствено след края.
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Дължината на застъпване за снопчета се изчислява, както при
единични пръти като се използва еквивалентният диаметър  n .
При снопчета от два пръта, за които n  32mm , прътите могат да
се снаждат без разместване, като  0 се изчислява с еквивалентния
диаметър.
При снопчета от два пръта с n  32mm , както и за снопчета от
три пръта, отделните пръти трябва да се снаждат чрез
разместване в надлъжно направление на разстояние, не по-малко
от 1.3 0 (виж Фиг. 7-13), където  0 е определено за единичен прът.

Фиг. 7-13. Снаждане чрез застъпване на снопче от три опънни пръта с
включване на четвърти прът

Снопчета с четири пръта не трябва да се снаждат чрез
застъпване.

7.2. Конструиране на избрани елементи от
надлеза
Двата процеса (конструиране и изчислителни проверки) не
могат да се разглеждат самостоятелно или последователно – те са
взаимно свързани. Например, за да можем да изберем диаметър на
прътите, с които да „покрием“ необходимата площ на армировката,
трябва да знаем колко пръта се събират в напречното сечение на
елемента, съответно – на един или на два реда. Заедно с
изчислителните проверки или дори преди тях, е добре да имаме
идея
за
конструирането
на
армировката,
свързано
с
удовлетовряването на изискванията на минимални разстояния
между прътите, бетонно покритие и др.
Пълното конструиране не би могло да бъде направено, без да се
извършат всички необходими изчислителни проверки. Поради тази
причина са представени само напречни разрези с разположението
на армировката в избрани елементи на надлеза – главна греда и
колона. Конструирането в надлъжно направление трябва да е
съобразено с граничните диаграми, от които да се изберат
подходящи места за закотвяне и снаждане, при спазване на
правилата от т.7.1.2. При това трябва да се има предвид и
максималната дължина на прътите, които могат се намерят на
пазара (в общия случай 12m), както и възможностите за транспорт
(например при пръти, които са заварени с челни заводски заварки и
са с по-големи дължини).

191

Стоманобетонни пътни мостове – ръководство за проектиране

П.Николов

7.2.1. Главна греда
На Фиг. 7-14 са показани два варианта за конструиране на
армировката в средата на централния отвор на главната греда с
приетата в т.5.2.2.1 и проверената в т.6.2.2 армировка от 8N32 и
стремена от N10. При спазване на изискванията на Таблица 7-1, за
разглеждания пример на съоръжение (надлез над път, който се
обработва с противообледенителни средства) трябва да се избере
вариант „б“, при който бетонното покритие е 55mm и не може в
един ред да се съберат 4 пръта, както при случай „а“. Това ще
доведе до изместване на центъра на тежестта на опънната
армировка, съответно - до намаляване на работната височина d,
спрямо приетата в т.5.2.2.1.

Фиг. 7-14. Конструиране на надлъжната армировка в поле от главната греда

За осигуряване на необходимото светло разстояние между
прътите от различните редове се използват къси парчета от N32,
които се поставят през около 100-150cm.

7.2.2. Колона на стълб
Два варианта за конструиране на надлъжната армировка на
колоната на стълб са показани на Фиг. 7-15. Необходимата площ,
получена при изчислението в т.5.2.3 е 144 cm2. При първия вариант
се използвани 18N32 с площ на напречното сечение 144 cm2, а във
втория – 16 сдвоени пръта N25 с обща площ 157cm2. За
удовлетворяване на конструктивните изисквания за ограничен
бетон и предпазване на армировката от загуба на устойчивост при
сеизмичини въздействия, най-често е необходимо освен спиралната
армировка да се предвидят и допълнителни стремена, които могат
да участват и в поемането на напречните сили в съответното
направление.

Фиг. 7-15. Варианти на армиране на колона на стълб
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