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 Видове усилване на стоманени елементи и конструкции на 

мостове  

1. Въведение 

Мостовете са елементи от пътните и железопътните мрежи със съществене роля. Те 

са подложени на променливи натоварвания и освен това и на тежки метерологични 

условия, които влошават тяхната функционалност. Според докладите, побликувани от 

пътните и железопътните организации и специалисти в областта, много от мостовете в 

света са конструктивно дефицитни и остаряли.  

В железопътната мрежа у нас са в експлоатация голям брой стари стоманени мос-

тове (331 стоманени моста, голяма част от които нитовани, с обща дължина 1201,70m и 

сумарна площ 356409m2 по данни на ДП „НКЖИ“ към 2015г.). Привеждането им към съв-

ременните експлоатационни изисквания е сериозно предизвикателство пред ДП “НКЖИ”. 

Сериозен проблем е доказване на тяхната техническа надеждност и адекватно апроксими-

ране на остатъчният им ресурс на експлоатация (най-вече с оглед умората на материала). 

В Сащ 122 000 от 615 000 мостове се нуждаят от модернизация, положението в  Ев-

ропа е подобно – 66% от мостовете са над 50 години. Тези данни сочат,че голяма част от 

съществуващите мостове не са в съответсвие със свременните натоварвния и нормативни 

изисквания, което може да доведе до проблеми с носещата способност и умората на ма-

териала. 

Две са насоките , в които може да се търси решение на поставения проблем. Едната 

е заменянне на старото съоръжение с ново, което обикновено е много скъпо и води до го-

леми смущение в съответния трафик(пътен/железопътен). Вторта опция, която включва 

усилване и ремонт на конструктивните повреди и отслабени елементи, е локално ориен-

тирана и насочена към  мястото, причиняващо конструктивен дефицит. Освен това този 

метод изисква по малко средства, както финансови, така и компромиси по отношение на 

трафика. Решението кой от двата метода е рентабилен зависи от остатъчния ресурс на 

носимоспособност. 

  

2. Повреди по конструктивните части на стоманените мостове и 

причините за тях 

 

Причините за повредите на конструктивните части на мостовите съоръжение се делят в 

зависомост от характера на предизвикаващите ги процеси. Те могат да бъдат механични 

причини, причини от атмосферни въздействия и околона среда, химическа агресия и лоша 

експлоатация. В следващите подточки някои от тях са разгледани по-подробно. 
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2.1  Механични причини 

Механичните причини са вследствие от удар на превозни средства движещи се както  

по мостовата конструкция, така и  движещи се под нея или удар от извънгабаритни товари. 

Стареенето на материала, умората на материала и вибрационните въздействия също са 

част от механичните причини. 

 Удар от транспортни средтсва, движещи се по моста. 

                      Фиг.1  [17]                                                                                             Фиг.2 [10] 
    

 Удар от транспортни средтсва, движещи се под моста. 

В този случай може да засегнати  както връхната конструкция, така и долното и 

строене.  

                                                                                                  Фиг.3 [10]                                                                                                            
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 Удари от извънгабаритни товари 

Такива удари  са възможни при движение по моста и под него.  

 

              Фиг.4 [14]                                                                                      Фиг.5 [15] 

                                                                                       

 Механично стареене на материала 

Механичното стареене на материала се предизвиква  от повтарящи се цикли на на-

товарване и разтоварване. В следствие на него якостта се увеличава, но пластичността 

намалява. Намалява се уморната якост, което е предпоставка за образуването на умор-

ни пукнати и има опасност от крехко разрушение. 

 Умора на материала. 

Умората на материала е явление, което води до крехко разрушение на мате-

риала. За стоманата са характерни два вида разрушение – пластично и крехко. Пла-

стичното разрушение се характеризира с развитието на значителни пластични де-

формации, които обхващат голяма част от обема на елемента. Крехкото разруше-

ние настъпва мигновенно с развитие на малки деформации, вследствие на развитие-

то на пукнатини. Времето за развитието им е сравнително кратко.  

                   

 

                  

                                   

 

                                             Фиг.6 Крехко разрушение  [10]                        Фиг.7 Пластично разрушение  [10] 

Има редица фактори, влияещи върху крехкостта на стоманата. Този тип разрушение 

всячески се стреми да бъде избегнато и е резонно причините за крехкото разрушение 

заслужават да бъдат разгледани.  
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-  Влияние на температурата върху крехкостта на стоманата  

 

T1-T2 - първа фаза на преход към крехкост 

T2 – критична температура 

T2-T3 - втора фаза на преход към крехкост 

T3 - точка на нулева пластичност 

T3-0 - интервал на истинска крехкост 

Фиг.8 – графична зависимост температура-ударна жилавост  [10] 

Влиянието на температурата върху крехкостта на стоманата се изразява в това, 

че при ниски температури се възпрепятства развитието на пластични деформации.  

- Влияние на ударната жилавост 

Удартната жилавост е показател за съпротивляемостта на стоманата срещу 

крехко разрушение при висока скорост на натоварване. Тъй като мостовете се екс-

плоатират в  атмосферни условия е важно стоманата им да запазва висока ударна 

жилавост при ниски температури. 

                                                                                                                      

-  Влияние на скоростта на натоварване 

При висока  скорост на натоварване се получава неравномерно 

разпределение на еластопластичните деформации на стоманата в нейната микро 

структура и се получават напрежения по високи от границата на провлачане. 

Съчетанието на висока скорост на натоварване и високо ниво на напрежение 

води до вкрехчаване на стоманата. При железопътните мостове този ефект е 

най-силно изразен.[10] 

 

- Влияние на вида напрегнато състояние 

Крехтостта се увеличава при преход от едномерно към тримерно напрегнато 

съсътояние. 

 

- Влияние на корозията  

Вследствие корозия структурата на повърхностния слой се нарушава , впо-

следствие и в дълбочина. Създават се концентрации на напрежение и се засилва 

крехкото поведение. [10] , [16] 
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                                                Фиг.9 - Процес на повърхностна корозия. [16] 

 

- Влияние на химичния състав на стоманата 

В зависимост от съдържанието на определени химични елементи , харак-

теристиките на стоманата се променят , съответно и крехкостта. Съдържанието 

на S, P, H, O   повишава  крехкостта и съдържанието им се ограничава в разумна 

степен, тъй като пълното им извличане е много скъпо. Si, C, Mn  вкрехкчават 

стоманата, но повишават якостта й  и тяхното съдържание се дозира с оглед на 

общ благоприятен ефект. Наличието на Ni, Cr, Vd  намалява  крехкостта и уве-

личава  якостта на стоманата. 

- Влияние на дебелината и размерите на образеца 

При нарастване на дебелината на елемента нараства и броя дефекти (кон-

центратори на напрежения). При по-голяма дебелина по-лесно се достига три-

мерно напрегнато състояние. 

- Влияние на остатъчните напрежения от производството 

При заваряване се реализират взаимноуравновесени устатъчни напрежения с 

пик на опънните около заваръчния шев.Особено опасен е случаят на пресичане в 

една точка на различно пространствено ориентирани шевове – обемно нап-

регнато състояние. Остатъчни стойности се наблюдават и при валцоване, 

особено при бързо и неравномерно охлаждане. 

                                          Фиг.10 [10]                                                           Фиг.11 [10] 

- Влияние на степента на откислява 
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При кипящата стомана има най-голям брой газови мехури в обема на мате-

риала,коите се явяват концентратори на напрежения.Спокойната стомана е с 

най-добри показатели по отношение на крехкостта. 

- Влияние на структората на стоманата 

Дребнозърнестите стомани са по-устойчиви на крехко разрушение.Те се по-

лучават при откисляване със Si, Al,както и при добавяне на легиращи вещества - 

Ni, Cr, Vd или термична обработка. 

- Влияние на стареенето на стоманата 

С течение на времето границата на провлачане нараства съответно и крех-

костта. Процесът на стареене се влияе от температурни колебания и механични 

въздействия. 

- Влияние на студената обработка на стоманата 

Изчерпва се пластичността на материала. (огъване, гилотинно рязане, опън 

над границата на провлачване). При мостове не се допуска гилотинно рязане на 

листов материал. 

- Влияние на концентрацията на напрежения  

При рязка промяна на сечението на опънат елемент посоката на силовия по-

ток се променя и в определена зона се получава по-сложно напрегнато състоя-

ние. В резултат крехкостта се увеличава. На Фиг.12 [10] е показано измението 

на посоката са силовия поток.[10] 

                               Фиг.12 [10]                                                         Фиг.13 [10]                                                                                                 

 

Умората на материала е явление,свързано с появата на пукнатини вследствие 

на циклично променливи напрежения. При константно напрежение размерът на 

пукнатината не се променя стига на върха й  максималното напрежение да не 

надвишава якостта на материала. Дори при осово натоварен елемент, напрег-

натото състояние в околността на пукнатината не е едномерно, поради изкри-

вяването на силовия поток – Фиг.13. Получава се двумерно, а при по дебели 

елементи и тримерно напрегнато състояние.                                
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При променливи напрежения пукнатината нараства. Заедно с нея нарастват и 

максималните напрежения, поради намаляване на сечението и увеличаване на 

концентрацията им. Накрая настъпва крехко разрушение, както винаги е в случаите 

при концентратори на напрежения. Пукнатината обикновено започва от неравности и 

дефекти по повърхността на сечението и по-рядко в обема на стоманеното 

изделие.Развитието на пукнатината може да се раздели на три фази. 

                                        Фиг.14 [10]                                                                                    Фиг.15 [11]                                                                                                         

  

Видове дефекти, които могат да възникнат в заварен детаил са показани на 

Фиг.16[11] и на Фиг.17 [11]. Най-често това са частично проникване (част от стеблото не е 

свър-зано с пояса) и липса на синтез.  

  

                                                                          

                                                 Фиг.16  [11]                                                                                                        Фиг.17  [11]    

 

I фаза – иницииране на уморна пукнатина. 
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Неизбежно е да има прекъсвания в изработените стоманени компоненти. Те се всле-

дствие на производството на стоманата, както и на различните операции по рязане, проби-

ване, щанцоване и заваряване, свързани с производството на стоманен мост и конструк-

тивните му елементи. Като се имат предвид тези предпоставки, проектантът е отговорен за 

контрола на напреженията, с цел да се избегне умора на материала  и последващо крехко 

разрушение в резултат на растеж на тези прекъсвания(развитие на пукнатина,около 

концентраторите на напрежения). Поведението на умора на дадена стоманена конструк-

ция се определя от размера, формата и местоположението на прекъсванията и прилаганите 

напрежения. Инициирането на пукнатината,при което съществуващите дефекти (концен-

тратори) се изострят в пукнатини в действителност не съществува за всички изработени 

стоманени конструкции и може да се игнорира консервативно. Така се предполага,че пук-

натината вече е инициирана. Поради тази причина нарастването на пукнатините в мостове-

те е очертано само в две фази – „стабилно нарастване на пукнатината след всеки пореден 

цикъл на натоварване“ и „бързо нарастване на пукнатината и цялостно разрушение на еле-

мента“. Фигура 18 [11]  графично илюстрира нарастването на пукнатини в мостовете.[11] 

I I фаза – стабилно нарастване на пукнатината след всеки пореден цикъл на нато-

варване. 

Режимът на разпространение на растежа на пукнатина представлява устойчивост на 

напукване на умора, което може да възникне, когато се прилагат напрежения над прага. 

Умората е раз пространението на микроскопични пукнатини в макро пукнатини ,под въз-

действието на опън-но напрежение.Съществуващата пукнатина нараства помалко всеки 

път при прилагане на то-вар. Растежът се появява в предната част на пукнатината, която 

първоначално е остра. Дори при сравнително ниски натоварвания ще има висока концен-

трация на напрежение в острия фронт, поради което в преднината на пукнатината се поя-

вява пластична деформация (при-плъзване на атомните равнини). Продължителното прип-

лъзване води до притъпен връх на пукнатината и тя нараства с минутна сума по време на 

този процес. След разтоварване, не непременно до нула, върхът на пукнатина отново става 

остър. Процесът се повтаря по време на всеки цикъл на натоварване. [11] 
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                                                                       Фиг.18 Нарастване на пукнатината при мостове. [11] 

I I I фаза – бързо нарастване на пъкнатината и цялостно разрушение на елемента. 

Когато пукнатината достигне  критичен размер, се реализира разрушение  без уве-

личаване на напрежението. Разрушението може да се дефинира като разкъсване при напре-

жение или бързо удължаване на пукнатина, което води до груба деформация, загуба на то-

вароносимост или пълно отделяне на компонента.Разрушението възниква по един от двата 

начина. Една от възможностите е стоманата да има достатъчна якост и уморната пукнати-

ната да нарасне до такава степен, че загубата на сечение е такава,че нерзделената част по-

вече не може да се противипоставя на съответния товар. Загубата на напречно сечение 

води до намаляване на инсерционните харектеристики, което от своя страна води до 

неспособност за поемане на товара( претоварване). В този слу-чай разрушението възниква 

от огъване на ненапуканата част на сечението или загуба на устойчивост,ако то е грубо 

,несиметрично.В случая на огъване и дуктилно разрушение, критичният размер на пук-

натината е пропорционален на якостта на огъване. Ако стоманата няма достатъчна якост 

,настъпва крехко разрушение. В този случай критичният размер на пукнатината е пропор-

ционален на граничната якост(ударната жилавост) на материала, която варира от скоростта 

на натоварване и температурата на материала.  Добре е да се отбележи , при мостовите 

конструкции ,поради ограничените стойности на напреженията, може да не се стигне до 

фазата на бързо нарастване на пукнатините . Развитието на пукнатината е до такава степен, 

че не е необходим ремонт или незначителен такъв.[11] 
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3. Ремонтни дейности и усилване на стоманени конструкции и елементи 

на мостове. 

 

Ремонтните дейности са неизбежна част от живота на всяко мостово съоръжение. 

Изложени пряко на атмосферните условия, подложени на натоварване от тежък и ин-

тензивен трафик, имайки предвид  спецификата на материала, стоманените мостове се 

нуждаят от регулярна подръжка и своевременно извършване на необходимите ремонт-

ни дейности. Мостовите съоръжения се проектират със сравнително дълъг експлоата-

ционен живот (100 години), през който могат да настъпят съществени промени в ико-

номически, индустриален и технологичен аспек, което от своя страна да се отрази на 

въздействията и товарите,които съоръжението трябва да поеме. Не е случайна и промя-

ната на нормативните документи. На Фиг.19 [12]  и Фиг.20 [12]са показани  товарни 

модели за железопътни мостове приблизително от същия период ,през който са били 

построени и мостовете изследвани в настоящата разработка. 

 

Фиг.19 -  тип влак от 1922г.[12]  
                                                                                                           Фиг.20 -  тип влак от 1929г.[12] 

 

 
Фиг.21 - Товарен модел LM71 [13] 

  Дейностите и мероприятиято по усилване и ремонт могат да засягат само отеделни 

елементи, съединителни средства или цялостно връхната конструкция. В следващите раз-

дели са разгледани различни ремонтни и усилващи дейности за различни елементи на 

връхнта конструкция ,както и увеличаване на носимоспособността на самата нея. 

3.1.  Ремонт на констуктивни части и съединения на мостове. 
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Дефекти на нитове. 

Повредените нитове трябва да се отсранят и заменят с нови такива. Трябва да се 

има впредвид, за да не се получи претоварване на неотстранените нитове, броят на отстра-

нените да не надвишава 10% от общия им брой. Дефектиралите нитове се премахват  с из-

сичане на нитовата глава и избиване на тялото, но този начин  не е удачен, понеже се де-

формира нитовото легло и ударите могат да разстроят съседни нитове. Повредените 

нитове могат да бъдат заменени и с високоякостни болтове. Добре е при подмяната на 

съединението конструкцията да се олекоти, тъй като това ще бъде благоприятно за 

работата на новото съединение.  

Фиг.22- диаграма на на напреженията в областта на нитово съединение и таково с ВЯБ[10] 

Ремонт на пукнатини вследствие умора на материала 

Първото нещо,необходимо да се направи при откриването на уморна пукнатина е нейното 

развитие да бъде спряно. Това става като се разпробие отвор с диаметър 14-18mm при 

върха на пукнатината(Фигура 23). По този начин се намалява и концентрацията на 

напреженията.[10] [15] 

Фиг.23 - ремонт на уморна пукнатина.[15] 
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 Удачен начин за възтановяване на сечението,както за заваряеми и за незаваряеми 

стомани е покриването с накладки и притягането с високоякостни болтове. Като тяхната 

носимоспособност следва да е не по-малка от тази на увреденета част. При заваряеми 

стомани това може да стане и чрез челен шев със скосяване на ръбовете под ъгъгл 60
о
-80

о
. 

  

                                                 Фиг.24 - ремонт на уморна пукнатина.[14] 

 

Ремонт на деформирани елементи 

В зависимост от големината на деформациите  се прилагат различни методи за въз-

тановяване на елемента. По–малките и незначителни деформации могат да се коригират в 

студено състояние с  ръчни инструменти или механизирано със система от хидравличен 

крик и помощни греди , както е показано на Фиг.25 [16] и Фиг.26 [16].  

               Фиг.25 [16]                                              Фиг.26 [16]                                             Фиг.27 [16]                                               
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                Когато възникналите деформации са значителни , се поправят чрез изрязване на де-

формираната част на елемента и вставяне на ново парче. Вставянето може да стане чрез за-

варяване за заваряеми стомани ( Фиг.28 [10]) или с накладки и болтове за незаваряеми и 

заваряеми стомани ( Фиг.29 [10]).  При заваряване на всатвката с челен шев е необходимо 

ръбовете по линията на шева да са подходящо обработени според начина на заваряване и 

дебелината на елемента, ако  заваряването е едностранно се прави подвар на корена на 

шева на срещуположната страна.  

Фиг. 28 Ремонт на деф.стебло чрез заварена вставка[10]             Фиг.29 Ремонт на деф.стебло чрез болтове и накладки[10]       

 Ремонтните дейности свързани с възтановяване носимоспособност на елемент или 

част от конструкцията, трябва да се предхождат от тяхното разтоварване и или ако е не-

обходимо и допълнително подпиране.[10][15] 

 

3.2. Увеличаване на носимоспособността на връхната 

конструкция. 

               Увеличаването  носимоспособността на дадена връхна конструкция може да се 

осъществи чрез увеличаването на носимоспособността на отделни нейни елементи или 

усилването на главната носеща система. Съответните методи и начини за реализация са 

разгледани подробно в настоящия параграф. 

 Увеличаване носимоспособността на елементи 

Носимоспособността на даден елемнт се повишава чрез влагане на допълнителен 

материал към напречното му сечение. Важно е естеството на работа на елемента, на какъв 

вид усилия е подложен той. Материалът ,който се влага може да бъде с характеристики ка-

то основния или с повишени такива. Когато влаганият материал е подобен по харектерис-

тики със стария, за да бъде по-силен ефекта на усилване е необходимо елементът да бъде 

максимално разтоварен. Това се постига посредством премахването на неконструктивни 

части, които при ремонт подлежат на смяна( асфалтова настилка,парапети и предпазни ог-

ради,балостова призма и релсотраверсова скара) или чрез вкарване в конструкцията на 
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различни по знак услия (допълнително опиране и реализиране на премествания чрез хид-

равлични крикове). Влагането на материал с по-високи характеристики от тези на оснония 

е оправдано,  когато е последвано от предварително напрягане. 

Връзката между основния и новият материал се осъществява посредством: 

- Болтове – необходимост от голям брой,което води до концентрация на напре-

жения 

- Високоякостни болтове – необходимост от голям брой отвори и контрол на нап-

рягащата сила, но връзката е надеждна и има висока категория на умора 

- Нитове – отново необходимост от разпробиване на голям брой отвори и напас-

ване между новите и старите елементи 

- Заваръчни шевове – сравнително ниска трудоемкост и цена, но стоманата трябва 

да бъде заваряема,което за голяма част от старите нитовани стоманени мостове 

не е изпълнено 

- Лепена връзка – използва се при усилване със стоманени шини или CFRP ленти. 

Предимствата й са ниската трудуемкост и бързина на изпълнението ,не се създа-

ва и концентрация на напреженията. Състава на лепилата е най-често на епок-

сидна основа. 

Във връзка с изложеното по-горе ще бъдат представени различните начини и 

методи за усилване на елементи в зависимост от характера им на натоварване. 

 

 

Увеличаване носимоспособността на опънати еленти. 

За да се запази центъра на тежестта на сечението е необходимо новият материал да 

се разположи симетрично спрямо двете инерционни оси на сечението. Ако това не е въз-

можно след усилването е необходимо да се отчете ексцентрицитета на осовата сила и да се 

проследи влиянието му върху разрезните усилия на елемента и съседните такива. Друго,за 

което е необходимо да бъде помислено е разполагането на съединителните плочи при дву-

делни елементи и оформянето на детайл за предаване на усилията от новият материал във 

възловите плочи. 

Фиг.30 [16]    
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На Фиг.31 [10]  са изобразени диаграмите на нормалните напрежения преди и след усил-

ването и сумата от двете състояния.  

                                                                                              Фиг.31 [10] 

Носимоспособността на опънати части може да се увеличи и с въвеждането на нап-

рягащи усилващи елементи( пръти ,кабели,въжета,снопове въжета). Тяхното разположение 

е показано на Фиг.31 [10].   

                                                                                                               Фиг.31 [10] 

Усилването на опънати елементи може да се осъществи и чрез влагане и напрягане 

на FRP материали  (Fibre-reinforced polymer composites) . Този метод е съвремене и срав-

нително с ниска трудуемкост и засложава да бъде разгледан и в настоящата разработка. 

 

Усилване с помощта на напрегателни елементи, изработени от FRP 

материали  (Fibre-reinforced polymer composites) 

Усилване и увеличаване на носимоспособността на конструкции или елемти от тях 

може да се осъществи посредвтвом добавянето (свързването) на ленти, напрегателни пръ-

ти или профили изработени от FRP(Fiber Reinforced Polymer)[10] [16]. На фиг.32 са 

представени основните компоненти на FRP композитите. Усилване чрез тях се прилага за 

увеличаване на якост на опън,огъване,срязване и умора и увеличаване на коравината. 
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                                               Фиг.32 [10] 

Предимства на FRP композитите са : високото съотношение на якост и тегло; 

виският модул на еластичност ( близък до този на стоманата);  устойчивост на корозия ; 

устойчивост на умора, този метод е по-привлекателен, когато усилваният елемнт е труд-

нодостъпен; времето за полагане на FRP композитите  е значително кратко; не изисква 

тежка екипировка при транспорт и монтаж.[10] [16] 

Съществуват и някои ограничения и недостатъци свързани с прилагането на този 

метод: недостатъчна нормативи за проектиране на лепилната фуга; изисква квалифициран 

персонал; липса на знания на дългосрочни резултати. [16] 

Що се отнася до усилване на елементи на мостове, един много удачен начин е 

прилагането на CFRP лентите (carbon fibre reinforced polymer).  Те са композити 

изградени от въглеродни нишки ,които са обединени от полимерна матрица. За матрицата  

                   Табл. 1 [10] 

Показател
Мерна 

единица
UP resin EP resin

Якост на опън MPa 20-70 60-80

Модул на 

еластичност
GPa 2-3 2-4

Относително 

удължаване при 

скъсване

% 1-5 1-8

плътност g/cm
3 1,2-1,3 1,2-1,3

температура за 

втвърдяване
o
C 70-120 100-270
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на нишките се използват термореактивни полимери , които са ненаситена 

полиестерна смола (UP resin – Unsaturated Polyester Resin) и епоксидните смоли (EP resin – 

Epoxy Resin). Епоксидните смоли за с най-добри характеристики , но са и най-скъпи. [10] 

Нишките са арамидни,въглеродни и стъклени В Табл.2 [16] са дадени 

характеристиките им.  

                                                                                             Табл.2 [ 16] 

За да бъде достаъчно ефективно влагането на допълнителният материл и ефектът от 

усилването е необходимо да се вземат впредвид някои проектни особености относно 

усилването с CFRP ленти: 

Анализ на адхезионната връзка: 

Прехвърлянето на товара от елемента към FRP  лентите е посредством срязващото 

действие в адхезионния  слой. Големината на тангенциалното и отлепващото напрежение е 

най-голяма в края на адхезионната връзка. И нейното разрушение започва именно от там. 
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Изчислния при температурна промяна: 

Материал Коеф. на температурно 
разширение (1-оC) 

стомана 11-13[10-6] 

Епоксидна смола 50-55[10-6] 

CFRP ~1[10-6] 
                                        Табл.3 [16]  

 

 

                                                                                  Фиг.33 [10] 

Разликата в коефициентите на температурно разширтение може да доведе до 

големи стойности на срязващите напрежения в адхезионната фуга и да причини разру-

шаване на връзката. На Фиг.33 [10] са показани частнте разрезни усилия за различните 

части (от различен материал) на сечението. 

Инсталация на FRP композити.  

Инсталирането на една такава система за усилване е показана на фигурите по долу.[16]. 

 

                                                                                           Фиг.34  [16] 

 

Увеличаване носимоспособността на натиснати еленти. 

При усилване на елементи подложени на натиск, за да се запази тежестния център 

на напречното сечение се препоръчва влаганият материал да е симетрично спрямо двете 

инерционни оси. Ако подпорните условия в двете равнини са различни материалът се вла-

га , така че да увеличи инерционния момент спрямо по-слабата ос. Когато симетричното 

разполагане не може да се осъществи, трябва да се отчете ексцентрицитета на осовата сила 

след усилването и да се проследи неговото влияние върху разрезните усилия на усилва-
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ният елемент и на съседни на него такива (с общи възли).[10]  Освен с влагане на допъл-

нителен материал към основното сечение, носимоспособността на натиснати елемнти 

може да се увеличи като се намали изклъчвателната им дължина с адекватно подпиране. 

Увеличаване носимоспособността на огънати еленти. 

Носимоспособността на огънати елементи може да се увеличи с влагане на допъл-

нителен материал по поясите на сечението, чрез предварително напрягане или CFRP лен-

ти. Преди предприемане на споменатите усилващи процедури е необходимо да бъде 

осигурена общата устойчивост на усилвания елемент. При изпълно такова условие се 

преминава към следните стъпки: 

 Определяне на моментовите диаграми преди, след усилването и тяхната 

сумарна диаграма. 

 Да се определи участъкът, за който не е нужно усилване - xc. 

 Да се определи необходимото сечение на усилващите плочи. 

                                             Фиг.35  [10]                                                                 Фиг.36  [10]                                                                                                             

              На Фиг.36 [10] са показани диаграмите на напреженията от двата етапа на работа на 

сечението. (преди усилването – елементът е максимално разтоварен; след усилването; су-

марната диаграма).  

                              

                                       Фиг.37 [16]                                             Фиг.38- Усилване с напрягане[16] 

, ,1

,1

( ) ; ;

 носеща способност на 

напречното сечение преди усилването.
 участък,не нуждаещ се от усилване.

Sd c Rd c

Rd

c

M x M x x
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x
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 3.3.Методи за увеличаване на носимоспособността на главната носеща 

система: 

Намаляване на приноса на постоянното натоварване: 

 

Този принцип е много удачно да се прилижи, когато съществуващата конструкция 

съдържа тежки некунструктивни части, които могат да бъдат заменени с нови такива от 

леки материали. 

Фиг.39 - Варианти за подмяна на пътна конструкция [10] 

 

На Фиг.39 [10] са показани варианти за подменяне на пътната настилка със 

стоманена ортотропна пътна плоча или пътна плоча от дървесинни талпи ,върхu които 

се полага асфалтовото покритие. По този начин натоварването може да се намали до 

50%. 

Промяна на конструктивната схема 

 Промяна на конструктивната схема се предприема с цел разпределяне на усилията и 

намаляването им в по-напрегнатите й части . Промяната на конструктивната схема се осъ-

ществява по различни начини: 

Допълнително подпиране с цел н амаляване на отвора  

     Фиг.40-  снимка на конструкцията преди усилването. [20]         Фиг.41- снимка на конструкцията след  усилването. [20] 
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В случаи на допълнително подпиране , показано на Фиг.39 [10] , трябва да се про-

вери за слягане на допълнителната опора, което би довело до преразпределяне на усилията 

и намаляне на ефекта от подпирането и да се вземе под внимание,че част от елемнтите 

променят естеството си на работа. 

Добавяне на трети пояс(допълнителен главен носач) 

При прътови главни носачи се усилва с допълнителен пояс, при което трябва да се 

направи и допълнително пространствено укрепване - Фиг.42.  Когато главните носачи са 

пълностенни греди, с цел увеличаване носимоспособ-ността на връхната конструкция, 

може да се добави допълнителна главна греда, както е показано на Фиг.43  [20].  

    Фиг.42-  жп мост от линията София-Варна. [18]                          Фиг.43-влагане на допълнителен главен носач [20] 

  

Обединяване на просто опряни носачи в непрекъсната система 

В този случай е необходимо замяната на неподвижен лагер с подвижен . Трябва да 

се наприви и проверка за слягане на опорите ,тъй като статическата схема вече е е неопре-

делима и възникват усилия от поддаване на опорите. Поради промяната на работа на 

конструкцията, някои елементи може да нямат достатъчна носимоспособност и да се 

наложи тяхното допълнително усилване. 

 

Фиг.44  [10] 
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3.4. Усилване на връхната конструкция чрез комбинирано 

действие: 

 

В тази точка са разгледани различни примери за увеличаване на носимоспособността 

на соманени или стомано-стоманобетонни мостове чрез преминаване към комбинирано 

действие. 

 

Усилване на стомани мостове чрез изграждане на стоманобетонна пътна 

конструкция и обединяването и за комбинирано действие с главаната 

конструкция 

Показаният пример е за железопътен  мост във Виена над река Wein със връхна кон-

струкция ферма и статическа схема проста греда с отвор 50,92m  - Фиг.45 [19]. Мостът е 

проектиран през 1896г. Съоръжението е на 120 години и все още е в експлоатация. в 

момента е част от градската метролиния №4.  

 

                       Фиг.45 [19] 

 

 

                                                                    Фиг.46- Напречен разрез на моста[19] 

 

За да се определят усилията в елементите на конструкцията е направен тридимен-

сионален модел. С цел отчитане ексцентрицитета вследствие разликата в нивата на 

пътната и главната конструкция и локалните ефекти от подвижните товари, пътната 

конструкция, която е от отворен тип е моделирана с равнинни елемнти (shell), а главните 

носачи (ферми) с прътови елемнти (frame). Характеристиките на материала са приети 

съгласно Anex B of (ONR 24008 2006), където за стари мостове строени преди 1900  година 

съответните стойности са : Es=200000MPa; G=77000MPa ; fyk= 220 Mpa ; fuk=320 MPa. 

Товарите и изчислителните процедури са съгласно Еврокод. Товарният модел LM71  е 
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редуциран с коефициентът α, съгласно ONORM B 1991-2,за натоварване от градска 

железница и метро.[19] 

На Фиг.48 [19] е представена графика на отношението на изчислителните напреже-

ния към допустимите за горния и долния пояс на надлъжната греда за различни стойности 

на коефициента α.  Напреженията в горният пояс значително надвишават допустимите, ка-

то голям принос за техните стойностити са ефектите от центробежната и лакатушната си-

ла. Компонентите на нормалните напрежения в горния пояс от различните товари са пока-

зани на Фиг.49 [19]. От направените изследвания се установява ,че елемнтите на пътната 

конструкция са подложени на високи нива на натоварване. Това се дължи на факта, че по 

времето, когато те са проектирани са взимани под  внимания само вертикалните товари, а 

второстепенните огъващи моменти и ефектите от екстренцитета са игнорирани.[19] 

 

 

Фиг.47 - Изчислителен модел на стоманен мост на река Виена[19]                                       Фиг.48 [19] 

                                   Фиг.49 [19] 

Едно съвременно и ефективно решение е показано на Фиг.50 [19] – направата на 

предварително напрегнта плоча от вискоякостен бетон (UHPRFC) , обединена за съв-

местна работа с главните носачи. Предложеното иновативно решение е доказано ефек-

тивно освен за проверките по крайни гранични състояни за главните носачи ,но и за 

поведението на умора и проверките по експлоатационо гранично състояние. 
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                          Фиг.50 [19]                                                 Фиг.51 [19] 

 

Усилване на стомано-стоманобетонни мостове без комбинирано действие, чрез 

преминаване към такова. 

Съществуват много стомано стоманобетонни мостове без комбинирано действие, 

които са строени преди времето на комбинираните конструкции, но все още са в 

експлоатация. Тъй като трафикът и броят на циклите на натоварване се увеличава с 

времето, голяма част от тези мостове се нуждаят от усилване или подмяна в близко 

бъдеще. Ако основната причина за усилване е недостатъчната носимоспособност на 

главните греди, осъществяването на съвместна работа на главните носачи и пътната плоча 

е удачен начин за  усилване на конструкцията. 

При избора на съединителни средства между плочата и главните греди , от същест-

вено значение е състоянието на пътната плоча. Ако е необходимо тя да се подмени , из-

борът на вида съединителни средства е по-голям, тъй като така или иначе трафикът по 

съоръжението ще бъде прекъснат. Но ако плочата е в добро състояние , за предпочитане е 

съединителните средства така да бъдат подрани, че инсталирането им да предизвикат 

минимални смущения в трафика по съоръжението. По-долу са изложени ралични 

съединителни средства и методи за инсталирането им при минимални нарушения в 

трафика. 
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Осъществяване на комбинирано действие с болтови дюбели:  

Фиг.52 Инсталиране на болтови дюбели.[20]                              Фиг.53 Стомано-стоманобетонен мост строен 1960г.[20] 

                                                                                              

Осъществяване на комбинирано действие с болтове: 

Удобни за инсталиране под бетонната плоча , с цел да няма нарушание в трафика, 

са дюбели от типа адхезионни болтове и разширяващи се такива (Expansion bolts and adhe-

sive anchors). Показани са на Фиг.54. [20] 

Фиг.54  [20] 

Осъществяване на комбинирано действие с Coiled spring pin: 

Това е съвременен метод, при който дюбелните съединения представляват навити 

притиснати стоманени плочи(2,25 пъти навити около централната си ос), които след инста-

лирането се стремят да се развият и предаването на усилията между стомана и бетон се     
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      Фиг.55  [20]          Фиг.56  [20] 

усъществява посредством силите на триене - Фиг.55 [20]. Диаметърът на навита плоча е 

по-голям от този на отвора преди  ,като при самото инсталиране се намалява, впоследствие 

възникват радиални сило от стремежа на плочата да се развие и по този начин се осъщест-

вява контакта между нея и бетона. 

 CSP дюбелите показват много дуктилно поведение при статично натоварване и 

значително по-добро поведение на умора в сравнение с болтови дюбели със същия 

диаметър. Това се дължи на липсата на заварка. Механизма на предаване на силите се 

очаква да е по-добен на болтовите дюбели, с тази разлика,че тук липсва глава и единствено 

силите на триене между бетона и CSP дюбела ще противодействат на отляпенето. 

Фиг.100 [20] 

 

 

Фиг.57 [20] 
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Материали, използвани в строителството на стоманени мостове 

и развитието им във времето  

          При оценката на стари стоманени и железни мостове и при планирането на ремонтни-

те им дейности са необходими достатъчно познания за материала от който е направено съ-

оръжението ,  неговите характеристики, производството му и начина, по който е вложен в 

конструкцията, с цел извършеане на възможно най-точен конструктивен анализ. 

1. Материали,използвани при направата на метални мостове 

          Чугунът , кованото железо и стоманата са материалите, които най-често са използ-

вани при направата на метални мостове. В практиката се срещат и мостове от алуминиий, 

но таки-ва примери са рядкост. В Tабл.4 [9] са показани периодите , през които са използ-

вани съответните материали в мостовото строителство. 

Материал Приблизителен период 

Чугун 1780-1900 

Ковано желязо 1810-1880 

Стомана 1880-сега 
Табл.4 [9] 

1.1. Чугун 

 Чугунът започва да се използва за строителство в началото на 1700 година като 

първият метален мост е направен през 1800 година (Ironbridge in Coalbrookdale, UK).                                                   

В зависимост от производството лятото желяо (чугун) може да бъде два вида. Кога-то 

съдържащият се в него въглерод е като циментит, чугунът се нарича бяло желязо. Бялто 

желязо е твърдо и крехко, използва се рядко в  мостовото строителство. Другият вид чугун 

е сивият чугун. Той съдържа от два до пет процента въглерод, а също и малко силиций. 

Сивият чугун е по-малко твърд, което го прави по-лесен за обработка, освен това е и не 

толкова крехък като белия.  Устойчив е на натиск , но на опън якостта е ниска.  

Фиг.58 - Зависимост напрежение-деформация за чугуна.[16] 
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1.2. Ковано желязо 

Кованото желязо е с по-добри характеристики от чугуна. Има значително по-висока 

якост на опън и дуктилно поведение. За сметка на това е по-чувствително на корозия. 

                                                            Фиг .59 - Зависимост напрежение-деформации за ковано желязо.[16] 

1.3. Стомана 

 Якостите на опън на историческите стомани варират в границите на 432 до 492 

N/mm
2
. Най-ранните стомани имат по широк диапазон от стойности на опънната якост, 

тъй като процентното съдържание на количеството въглерод е било  по-трудно контроли-

рано. При липса на по-конкретни данни и информация за стомани, произведени преди 

1950 година в BD 21/01 се препоръчва опънната якост да се приеме 230N/mm
2
 . При не-

обходимост от конкретни стойностти трябва да бъдат взети проби и образци и да се про-

ведът съответните експериментални тестове и изпитвания. 

 Количеството на въглерод в стоманата може да бъде до 2,5% при по-високи от тази 

стойност, материалът се класифицира като чугун. Добавянето на въглерод към желязото                 

Фиг .60 - Влияние на количеството въглерод .[9]                                                           Табл.5 
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повишава якостта му , но намалява пластичността. Конструктивните стомани се произвеж-

дат с 0,1 до 0,25% въглерод, за да се получи добра комбинация от якост и пластичност ( 

Фиг.60 [9]).  

По-ниското съдържание на въглерод в съвременната ст-мана прави материала да 

има линейна еластична връзка между напрежение и деформация – Фигура 61 [16].  

Стоманата e по-склонна  към корозия от чугуна и затова стоманата трябва да бъде 

боядисавана многократно.  

Фиг.61 - Графика на връзката напрежение-деформации при съвременните стомани .[16] 

2. Експериментални изследвания за определяне на характеристиките на 

материала на стар стоманен нитован мост – якост, ударна жилавост, 

химичен състав и заваряемост. 

 

При изследване и оценка на съществуващо мостово съоръжение е от съществено 

значениеда се проведе точен конструктивен анализ. Това не може да бъде осъществено 

безд а се знаят основните механични характеристики на материала, от който е изработено 

съоръжението. Във връзка с изследванията направени в настоящата разработка и в част-

ност тези в глави 3 и 4  е  взет материал от стар дементиран стоманен пълностенен мост, 

строен през 1930г.,  подобен на изследвания в глава 3 , с цел изготвяне на образци и из-

вършване на необходимите експериментални изследвания за определяне на механичните 

характеристики на материала.  Изготвени и изпитани бяха общо 12 броя стоманени епру-

ветки – 3 броя от стоманен лист с дебелина 10mm по посоката на валцоване (2-1; 2-2; 2-3;), 

3 броя от същия лист , но напречно на посоката на валцоване (1-1; 1-2; 1-3) и 6 броя епру-

ветки от валцован профил от противоветровата връзка на моста (ПР1, ПР2, ПР3, НПР1, 

НПР2, НПР3).                                                                                               
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Фиг.62 -  Материал за изпитване от листов елемент.[8] 

Изпитванията са направени посредством контактен екстензиометър с часовников 

индикатор  BAKER с точност един микрометър( Фиг.63). Благодарение на това бяха 

определени с висока точност границата на провлачане, якостта на опън,граничното 

удължение при скъсване и модула на еластичност на материала.  

Фиг.63 - Изпитване на стоманени епруветки 

За изпитаните от листовият елемент епруветки (2-1, 2-2, 2-3, 1-1, 1-2, 1-3) на Фиг.64 

са представени диаграмите напрежени-относителна деформация, а в Таблица 6 са 

представени, получените от същите епруветки резултати за граница на провлачване f y , 

якост на опън 
u

f , гранично удължение при скъсване 
u
  и модул на еластичност E . 
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Фиг.64 - Диаграми s-ε за епруветки 2-1, 2-2, 2-3, 1-1, 1-2, 1-3. 

Табл.6 Механични характеристики на стоманата за епруветки от листов елемент. 
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237-250 409.3 27.5 214188
скъсване извън рамките на 

базата от 60mm

245-260 400.6 28.3 208091
скъсване извън рамките на 

базата от 60mm

250 338.2 27.3 211844
скъсване извън рамките на 

базата от 60mm
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Въз основа на обобщените в Таблица 7 характеристики изследваната листова 

стомана можем да отнесем към St37 – DIN или S235 по БДС EN 10025-2. 

Диаграмите напрежение – относителна деформация за изпитаните от валцования 

профил епруветки (ПР1, ПР2, ПР3, НПР1, НПР2, НПР3) са показани на Фиг.113. На 

графиките се наблюдават сериозни отклонения в границата на провлачане и нехарактерна 

форма на работната диаграма. Това се обяснява със силно нехомогенния химичен състав и 

структура на стоманата от валцования профил на ПВВ – Табл.7 . 

Табл.7 -  Механични характеристики на стоманата за епруветки от валцования профил на ПВВ. 

Фиг.65 - Диаграми s-ε за епруветки ПР1, ПР2, ПР3, НПР1, НПР2, НПР3. 

fy fu u E Коментар
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2

N/mm
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2 -
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 Освен механичните характеристики, са направени изследвания и за определяне хи-

мичния състав на стоманата. За целта са изготвени 3 броя образци – С1 и С2 от листовият 

елемент и PR1 от валцования профил на ПВВ. Изпитванията са проведени в ЛИМК на Ин-

ститут по металознание, съоръжения и технологии “Академик А. Балевски” – БАН чрез 

оптичен емисионен спектрометър “Spec-trolab M3”. Изчислени са характеризиращите спо-

собността за заваряване параметри CE и CEV. 

Таблица 8 Химичен състав на образци C1, C2, PR1 в % по маса 

От Таблица 8 е видно, че съдържанието на въглерод и силиций в образец PR1 вари-

ра в много широки граници, което в съчетание с относително високото съдържание на сяра 

и фосфор обяснява необичайните ефекти в механичните характеристики на стоманени еп-

руветки ПР1, ПР2, ПР3, НПР1, НПР2, НПР3, илюстрирани на Фиг.65. 

Според химическия състав и показателя CEV, изследваната чрез образци C1 и C2 

стомана е заваряема. За потвърждаване на това заключение е направен тест на огъване в 

съответствие с BS EN 910 -1996 за изработени от стоманен лист образци BT01, BT02, BT03 

(с дебелина a=8mm и широчина b=12mm и без подвар на корена на шева – Фиг.66), BT11, 

BT12. Изпитването е проведено с дорник с диаметър D=15mm и при подпорно 

разстояниеL=32,5mm.  

При изпитване на образци BT01, BT02, BT03 не са получени пукнатини от опънната 

страна при ъгли на огъвани съответно 
01

154
o

BT
  , 

02
147

o

BT
  , 

03
148

o

BT
  – Фиг.2.8. При 

образци BT11, BT12 не са получени пукнатини от опънната страна при ъгли на огъвани 

съответно 
11

180 14 166
o o o

BT
    ,  

12
180 16,5 163,5

o o o

BT
    . 

ОБРАЗЕЦ: C1 C2 PR1 PR1max PR1min

C - въглерод [%] 0.105 0.097 0.039 0.025 0.051

Si - силиций [%] 0.005 0.005 0.007 0.004 0.014

Mn - манган [%] 0.360 0.350 0.370 0.370 0.370

P - фосфор [%] 0.009 0.009 0.044 0.035 0.063

S - сяра [%] 0.014 0.012 0.025 0.015 0.036

Cr - хром [%] 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058

Ni - никел [%] 0.050 0.050 0.034 0.034 0.034

Mo - молибден [%] 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073

V - ванадий [%] 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017

Cu - мед [%] 0.190 0.180 0.110 0.110 0.110

CE(Carbon Equivallent)= [%] 0.211 0.201 0.141 0.127 0.154

CEV= [%] 0.211 0.200 0.140 0.126 0.152
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                   Фиг.66 -  Изпитване на огъване за заваръчен шев по BS EN 910 -1996[22] 

Фиг.67 -  Изпитване на заваръчен шев на огъване – Bend Test 

                                           Фиг.68 -  Образци BT01, BT02, BT03 след провеждане на изпитването 



36 
 

Въз основа на CEV и получените по теста на огъване (bending test) резултати се 

достига до заключението, че изследваната стомана от листовия елемент е заваряема. 

От плоския стоманен елемент с дебелина 10mm са изрязани две плочки и след 

скосяване между тях e изпълнен заваръчен шев с базични електроди (съответно с и без 

подвар на корена на шева). От шева се взети образци 6х6mm, обработени с V образен 

подрез (в зоната на шева) за изпитване на ударна жилавост по теста на Шарпи при 

температура -20
о
С – Фиг.69 Резултатите от изпитването са представени в Таблица 10 

Видно е, че при липса на подвар на корена на шева работата за разрушение е повече от два 

пъти по-малка – сериозно изразено по-крехко поведение. 

 Таблица 10 - Изпитване на образци от заваръчен шев на ударна жилавост 

Фиг.69 -  Заваръчен шев изпълнен с базични електроди за изпитване на ударна жилавост 

От стоманения лист (Фиг. 69) са изработени образци с V образен подрез с напречна 

сечение 10x10mm за изпитване на ударна жилавост по теста на Шарпи при подпорно 

разстояние за образеца 40mm в съответствие с БДС EN 10045-1. Образците са охладени и 

изпитани при температура -20
о
С. Резултатите от проведеното изпитване са обобщени в 

Таблица 11. Получените стойности за работата извършена от чука на Шарпи 
CVN

A  при 

температура -20
o
C са по-големи от 27J и в съответствие с ЕN 10025-2:2004, Таблица 9 

изследваната стомана може да бъде класифицирана като S235J2 според ЕN 10027-1. При 

образците надлъжно на посоката на валцоване (L-T) средната стойност на работата за 

разрушение от теста на Шарпи CVN е: 

Образец T [oC] Подрез
Сечение 

[mm]

Подпорно 

разсояние 

[mm]

A                     

[kpm]

ACVN                             

[J]

Ad_CVN 

[J/cm2]
Забележка

Z-1-П -20 V 6х6 30 3.75 36.8 102.2
Шев с подвар на корена 

на шева

Z-1-БП -20 V 6х6 30 1.55 15.2 42.2
Шев без подвар на 

корена на шева
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 _

48,9 46,7 43,1
46,3 27,0 ;   20

3

o

CVN L TA J J T C

 
    

    

При образците напречно на посоката на валцоване (T-L) средната стойност на 

работата за разрушение от теста на Шарпи CVN е: 

 _

30,4 29,4 32,4
30,7 27,0 ;   20

3

o

CVN T LA J J T C

 
    

   

Таблица 11 -. Изпитване на образци от стоманен листов елемент на ударна жилавост 

                              Фиг.70 -  Образци L-T: 2-1, 2-2, 2-3                            Фиг.71 -  Образци T-L: 1-1, 1-2, 1-3 

 

                                                                            

След провежданто на задълбочените експирементални изследвания, старата стома-

на от пълностенен стар нитован мост ,строен през 1930 г. се оказва добре заваряема и отго-

варяща на клас  S235J2 (EN 10027-1). Заваряемостта е доказана едновременно чрез хими-

чен анализ и изпитване на огъване, а съпротивлението срещу крехко разрушение чрез из-

питване на ударна жилавост при температура -20
o
C.  При доказаните механични характе-

ристики и свойства на материала е въз-можно извършване на по задълбочен и прецизен 

конструктивен анализ на избраните конструкции ( изследвани в следващите глави) и раз-

ширяване на възможностите при избор на ремонтни дейности. 

 

Образец T [oC] Стандарт Подрез
Сечение 

[mm]

Подпорно 

разсояние 

[mm]

A                     

[kpm]

ACVN                             

[J]

Ad_CVN 

[J/cm2]
Забележка

2-1 -20 БДС EN 10045-1 V 10х10 40 4.99 48.9 48.9
Надлъжно на посоката 

на валцоване L-T

2-2 -20 БДС EN 10045-1 V 10х10 40 4.76 46.7 46.7
Надлъжно на посоката 

на валцоване L-T

2-3 -20 БДС EN 10045-1 V 10х10 40 4.40 43.1 43.1
Надлъжно на посоката 

на валцоване L-T

1-1 -20 БДС EN 10045-1 V 10х10 40 3.10 30.4 30.4
Напречно на посоката 

на валцоване T-L

1-2 -20 БДС EN 10045-1 V 10х10 40 3.00 29.4 29.4
Напречно на посоката 

на валцоване T-L

1-3 -20 БДС EN 10045-1 V 10х10 40 3.30 32.4 32.4
Напречно на посоката 

на валцоване T-L
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПЪЛНОСТЕНЕН СТАР СТОМАНЕН 

НИТОВАН МОСТ  

 По актуални данни предоставени от ДП „НКЖИ“ до 2015г. в  железопътната мрежа 

у нас се експлоатират голям брой стари стоманени мостове (331 стоманени моста, голяма 

част от които нитовани, с обща дължина 11201,70m и сумарна площ 356409m
2
), които по-

ради сериозната си възраст ще се наложи в недалечно бъдеще да бъдат рехабилитирани 

или подменени с нови. Едновременната подмяна на голям брой стари съоръжения с нови 

такива е финансово невъзможна дори и за по-напреднали и развити старни от нас. Точно 

поради тази причина  усилията се насочват в разработването на научно-приложни подходи 

за оценка на състоянието и планиране на дейностите по стопанисване на този тип кон-

струкции .  

При рехабилитация на железен път с оглед привеждане към съвременните изиск-

вания за експлоатация би следвало старата пътна конструкция от отворен тип за дадено 

мостово съоръжения да бъде заменена с такава от затворен тип. Освен конструктивни и 

експлоатационни предимства тази замяна води и до предпазване на елементите, разполо-

жени под нивото на пътната кон-струкция от течове и реализация на корозионно активна 

среда. Изграждането на такава конструкция води до увеличаване на собственото тегло и в 

съчетание с по-високите стойности на полезните товари според съвременните норми за 

проектиране се отразява неблагоприятно върху съотношението на изчислително въздей-

ствие към носеща способност за съответна част от конструктивните елементи. Намаляване 

на този неблагоприятен ефект може да се потърси чрез обединяване на новата стоманобе-

тонна пътна конструкция за съвместна работа с елементи от старата, посредством реализи-

ране на адекватна конструктивна връзка (обединяване на стоманобетонната плоча с еле-

менти от старата стоманена конструкция посредством дюбелна връзка или чрез високо-

якостни предварително напрегнати болтове). Този подход е възможен само за мостови 

конструкции с път горе.  

 

1. Изчисление на съществуващото положение на мостовата 

конструкция и съответните предложени варианти. 

За изследване на ефективността на този подход ( преминаване от отворен към затворен тип 

пътна конструкци ,обединена за съвместна работа с елементите на връхната конструкция) 

е разгледан стар стоманен пълностенен нитован мост. Съоръжението е част от жп линията 

София – Карлово – Варна фериботна на км. 22+730 (Междугарие Яна – Столник), строен 

1929г. – Фиг.72 . Мостът е просто опрян и е с отвор L=15,00m. Беше направен оглед и 

замерване на съоръжението. Част от проектната документация беше възтановена – Фиг.73 

, с оглед извършване на планираните изследвания относно връхната конструкция.  
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Фиг.72 -  Мост по жп линия София Карлово                               Фиг.73 -  Вариант V0 Напречно сечение на моста. 

 

                                                                                        

 Представените изследвания в Глава 2 относно определянето характеристиките на 

старата конструкционна стомана  са приети за основа на изчисленията за носеща способ-

ност на главната пълностенна стоманена нитована греда. Съществуващата мостова кон-

струкция с пътна конструкция от отворен тип е означена с Вариант V0. Предложени са 

два варианта за привеждането и към съвременните експлоатационни изисквания - Вариант 

V1 - пътната конструкция се замества със стоманобетонно баластово корито с дебелика 

~220mm от бетон клас С35/45(Фиг.74) и Вариант V2 -  пътната конструкция се замества 

със стоманобетон-на плоча от бетон клас С35/45 (Фиг.75). При двата варианта новата 

пътна конструкция е обединена за съвместна работа със стоманената нитована греда чрез 

дюбелна връзка, осигуряваща пълно взаимодействие по смисъла на EN 1994 (full interac-

tion).                 

 

                                         Фиг.74 -  Вариант V1.- преминаване с баластово корито 
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Фиг.75 -  Вариант V2 - преминаване с път на монолитна основа 

Изследвана е носещата способност на огъване в еластичен стадий на напречното 

сечение в средата с отчитане на отслабването му от съответните нитове. То отговаря на 

клас 3 в съответствие с БДС EN 1993-1-1, при което определяне на носещата способност в 

еластичен стадий е коректно. В Таблица 12 са представени геометрични и инерционни 

характеристики на напречното сечение за различните описани по-горе варианти.  

 

Таблица 13 Геометрични и инерционни характеристики на напречните сечения 

 

 

 

 

Таблица 14 -  собствено тегло – изчислителни стойности 

Натоварването е реализирано в съответствие с дефинираните в БДС EN 1991-

2:2006 верти-кални товари LM71 и SW/2 –Фиг.76, Фиг.77 Отчетени са също така 

конструктивен 

вариант

Aa                    

[cm
2
]

Ja            

[cm
4
]

no nAL

Ji,o              

[cm
4
]

Ji,∞            

[cm
4
]

Winf,i,o              

[cm
3
]

Winf,i,∞            

[cm
3
]

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Вариант V0 628.4 2829217 - - - - 28251 -

Вариант V1 628.4 2829217 6.163 14.549 5164715 4258231 40127 38281

Вариант V2 628.4 2829217 6.163 14.549 5164715 4258231 40127 38281
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хоризонталните напречни и надлъжни инерционни сили от потегляне и спиране на 

железопътните возила –(центробежната сила в съответствие с Фиг.78). 

Фиг.76 -  Товарен модел LM71 

Фиг.77 - Товарен модел SW/2 

Фиг.78 - Схема за отчитане на ефектите от центробежни сили. 

 

 За трите варианта V1, V2 и V0 са проведени изчисления за определяне на 

нормалните напрежения в долен ръб на стоманеното напречно сечение на главната греда 
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при комплект от стойности  1, 21;  1, 45
Q

    и  1,00;  1,30
Q

   . Коефициентът α 

отчита бъдещота нарастване на полезните товари за експлоатационния срок -100 години. 

Следователно приемането на по-малка стойност за него е логично , когато става въпрос за 

ремонт на старо съоръжение, чийто експлоатационен срок е далеч по-малък от 100 

години(15-35 години). Както беше споменато по-горе в железопътната мрежа у нас има 

значителен брой стари мостове, нуждаещи се от ремонт, но в настоящата нормативна база, 

по която се извършват изчислията за тях, липсват нормирани намалени стойности на 

коефициентите α и γ . Като се вземат под внимание високите финансови разходи за 

извършване на ремонт на едно съоръжение и ограничените средства, с които институциите 

у нас разполагат е добре да се помисли за оптимизиране и създаване на нормативна база за 

изчисление на съществуващи съоръжения. В Таблица 14 са систематизирани 

изчислителните проверки за долен ръб на стоманеното напречно сечение при трите 

варианта и при пренебрегване на хоризонталната крива и реализираното в нея надвишиние 

R=0m.  

Таблица 14 -  Изчислителни проверки за долен ръб на стоманеното напречно сечение 

В Таблица 15 са систематизирани изчислителните проверки за долен ръб на 

стоманеното напречно сечение при отчитане на хоризонталната крива и измереното в нея 

надвишиние – 150mm.  

           Таблица 15 -  при отчитане на радиус на хоризонталната крива R=400m за мостовата конструкция. 

 

конструктивен 

вариант
Коефициенти

sg1 

[N/mm2]

sg2_no 

[N/mm2]

sg2_n∞ 

[N/mm2]

sLM71 

[N/mm2]

sEd 

[N/mm2]

fyd 

[N/mm2]

h1=sEd/fyd 

[N/mm2]

1 2 3 4 5 6 7 8 9

=1,21; Q=1,45 15.34 - - 193.34 208.68 228.57 0.913

=1,00; Q=1,30 15.34 - - 143.26 158.59 228.57 0.694

=1,21; Q=1,45 24.43 24.13 24.93 161.47 225.37 228.57 0.986

=1,00; Q=1,30 24.43 24.13 24.93 119.64 169.00 228.57 0.739

=1,21; Q=1,45 24.43 11.57 11.95 161.47 207.84 228.57 0.909

=1,00; Q=1,30 24.43 11.57 11.95 119.64 156.02 228.57 0.683

Вариант V0

Вариант V1

Вариант V2
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На Фиг.79 са представени диаграмите на нормалните напрежения в средата на отвора за 

изследваните комбинации от товари и въздействия за Вариант V1, а на Фиг.80 за 

ВариантV2 (при от-читане на надвишението 150mm. В хоризонтална крива с радиус 

400m.) 

Фиг.79 - Нормални напрежения в средата на отвора за Вариант V1 

Фиг.80 -  Нормални напрежения в средата на отвора за Вариант V2 

2. Проверка за необходимост за провеждане на динамичен анализ. 

 Според  БДС EN 1991-2:2006 [7] провеждането на динамичен анализ е 

необходимо, когато първата честота на собствените трептения във вертикална посока 
o

n  

попада извън интервала 
_ _

,
o LL o UL

n n    - Фиг.81 Динамичният анализ се провежда с товарни 

модели LM71, HSLM-A, HSLM-B. 
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                         Фиг.81                                                         

  

              Горната граница _o ULn  се определя от динамичното нарастване, дължащо се на 

несъвършенствата на релсовия път, а долната граница _o LLn  се определя от критериите за 

динамични удари. 

Максималното вертикално провисване в средата на отвора от постоянно действащи 

товари може да се определи по формулата: 
4.5

.
384

k

a

g L
d

E J
          

kg  - разпределено по дължина на мостовата греда натоварване от постоянно 

действащи товари 

aE  - модул на еластичност на стоманата 

J  - инерционен момент на напречното сечение на мостовата греда с приведени 

характеристики към тези на стоманата при константно напречно сечение. 

За изследваната мостова конструкция напречното сечение е променливо по 

дължина и се налага изчисление на вертикалните премествания по МКЕ. В Таблица 3.4. са 

представени площите и инерционните моменти на стоманеното напречно сечение - aA , aJ  

и за комбинираното напречно сечение iA , iJ при модулно отношение 6,163on   за бетон 

клас C35/45. 

 Първата собствена честота на съответна на вертикална форма на собствените 

трептения може да бъде определена по формулата 0: 

 
 

17,75
on Hz

d mm
  

_
0,592

80
 при 4m L 20m

23,58.  при 20m L 100m
o LLn L

L


 

 
  

0,748

_ 94,76.o ULn L

 отвор на просто опряна конструкцияL
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Таблица 16 - Геометрични и инерционни характеристики за моделите по МКЕ 

Резултатите от проведените изчисления за трите разглеждани варианта са 

представени в Таблица 17. Определянето на максималните премествания за Вариант V0 e 

представено на Фиг.82. 

Фиг.82 -  Вертикално преместване в средата на отвора от постоянни товари при Вариант V0 

Таблица 17 Собствени честоти на първа вертикална форма на собствените трептения за Вариант V0, Вариант 

V1, Вариант V2 и ограничителни стойности 

 

x [mm] 0 894 894 1366 1366 2480 2480 3606 3606 7500

x [m] 0.000 0.894 0.894 1.366 1.366 2.480 2.480 3.606 3.606 7.500

Брой поясни плочи 

12x325mm

Aa [mm2]

Ja [mm4]

Ai,no [mm2]

Ji,no [mm
4
] 5.64894E+10

139741

2.82922E+10

62844

4

2.84634E+10 3.57497E+10 4.28066E+10 4.97021E+10

108541 116341 124141 131941

1.00749E+10 1.44158E+10 1.88975E+10 2.35222E+10

31644 39444 47244 55044

0 1 2 3

Вариант gk [kN/m'] d [mm] no [Hz] no_UL[Hz] no_LL [Hz]

V0 11.413 1.580 14.121 12.500 5.333

V1 48.200 3.810 9.094 12.500 5.333

V2 33.090 2.620 10.966 12.500 5.333
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Видно е от Таблица 17, че при вариант V0 според 0 се налага провеждането на 

динамичен анализ, докато при варианти  V1 и V2 (съответно баластово преминаване и 

преминаване през конструкцията с път на монолитна основа) не се налага такъв. И при 

двата варианта с баластово преминаване и при преминаване с път на монолитна основа 

динамичното поведение на изследваната мостова конструкция с оглед взаимодействието й 

с жп возила се подобрява. 

 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЪТОВ СТАР СТОМАНЕН НИТОВАН 

МОСТ. 

От изложеното в предходната глава става ясно, че преминаването от отворен тип 

пътна конструкция към затворен тип такава,обединена за съвместна работа с главната 

система е ефекти-вен метод при стари стоманенини нитовани мостове със пълностенни 

главни греди.  За да се изяснят по-точно ефектите от предложения подход за привежданена 

на стари стоманени мостови кон-струкции към съвременните експлоатационни условия е 

изследван стар стоманен нитован мост със решетъчни главни носачи. Съоръжението е част 

от линията София – Мездра – Варна в междугарие Курило - Реброво на км.17+536.  

Мостът е строен през 1895 г. и усилен с прътова верига по долния пояс през 1988г. (по 

проект, разработен от проф. д-р инж. Атанас Узунов). 

Фиг.83 -  Вариант V0 Напречно сечение на моста. 

1. Изследване на съществуващото положение –Вариант V0. 

За съществуващото положение – вариант V0 е изследвана носещата способност на 

част от елементите на фермата съответно на опън и натиск (устойчивост). Отчетено е от-

слабването на напречните сечения от съответните отвори за нитове при елементите, под-
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ложени на опън. Напречните сечения на елементите отговарят на клас 3 в съответствие с 

БДС EN 1993-1-1[6] , при което определяне на носещата способност в еластичен стадий е 

коректно. Определени са максималните нормални напрежения в елементите на пътната 

конструкция (надлъжната и напречната греда), чиито стойности значително надвишават 

изчислителната якост на материала – табл.20. 

В Таблица 18  и Таблица 19 са представени геометрични и инерционни 

характеристики на напречните сечения за различните елементи от пътната и от главната 

конструкция на моста. На Фиг.84  е представена схема на главната греда, на която са 

обозначени изследваните елементи. 

Фиг.84 - Схема на главната греда и означения за изследваните елементи 

Табл.18 -  Характеристики на изследваните елементите от главната ферма 

Табл.19 -  Характеристики на елементите от пътната конструкция 
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Моделирането на конструкцията е извършено с изчислителния софтуер по МКЕ 

SAP2000. На Фиг.86 е показан числения модел по МКЕ на съществуващата конструкция. 

Елементите на главната и пътната конструкция  са моделирани с гредови  frame-крайни 

елементи. Подпирането е в съответствие със съществуващите лагерни устройства – 

Фиг.85. 

Фиг.85 -  Лагерни устройства – подвижен и неподвижен лагер за двата съседни отвора 

Натоварването е реализирано в съответствие с дефинираните вертикални товари 

LM71 и SW/2 в съответствие с предписанията на БДС EN 1991-2 . Отчетени са също така 

хоризонталните надлъжни инерционни сили от потегляне и спиране на железопътните во-

зила, както и хоризонталните напречни товари от лъкатушни сили.  

За вариант V0 са определени изчислителните усилия в елементите на пътната кон-

струкция и напреженията. От  Таблица 20 става ясно, че стойностите им надхвърлят 

значително якостта на материала –
222,38 /ydf kN cm  (за стомана клас S235). Носещата 

способност на надлъжната греда е ~4,2 пъти по-малка, а на напречната ~ 2,4 пъти по-малка 

от необходимата (при  1,21;  1,45Q   ). При такова сериозно разминаване между 

изчислителни усилия и носеща способност се налага много сериозно усилване на напречни 

и надлъжни греди, което е проблемно и не би било достатъчно ефективно. Това е сериозен 

аргумент, определящ необходимостта от подмяна на пътната конструкция с нова, което е и 

предмет на настоящата разработка. 
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Фиг.86 - Изчислителен 3D модел по МКЕ на съществуващото съоръжение – вариант V0 

 

Табл.20 - Изчислителни усилия и напрежения в елементите на пътната конструкция 

За съществуващото положение - вариант V0 са проведени изчисления за определяне 

на изчислителната стойност на осовата сила в елементите (опън/натиск) на главната ферма 

при комплект от стойности  1,21;  1,45Q    и  1,00;  1,30Q   . В Таблица 21, са 

систематизирани изчислителните проверки за избраните елементи при пренебрегване на 

възникващите малки огъващи моменти вследствие на еластичното запъване на елементите 

във възлите. Изчислителната проверка се свежда до удовлетворяване на неравенството 

между максималното изчислително осово разрезно усилие EdN  и съответната носеща 

способност RdN : 

1 1,000Ed

Rd

N

N
h    

My Mz N σEd h1=sEd/fyd

kNm kNm kN kN/cm2
-

надлъжна греда 490 64 2092 94.22 4.210

напречна греда 1052 13 222 53.16 2.375

елемент
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 Табл.21 -  Изчислителни проверки при различни стойности на α и γ – за вариант V0 

NEd,comb -  изчислително усилие в елемента от комбинацията за крайно гранично състояние 

със съответните групи товари според  БДС EN 1991-2. 

2. Изследване на предложените вариант –Вариант V1 и Вариант V1 . 

 

Изследван е вариант при който пътната конструкция се замества със стома-

нобетонна плоча от бетон клас С35/45 (БДС ЕN 1992-1-1 и БДС EN 206-1/NА.), 

обединена за съвместна работа с горния пояс на стоманената нитована ферма чрез 

дюбелна връзка, осигуряваща пълно взаимодействие по смисъла на EN 1994 (full 

interaction) и железен път на монолитна основа – например RHEDA2000®. Относ-

но местоположението на съединителните средства са разгледани  два варианта – 

разположение на съединителните средства около възлите на фермата V1 и по ця-

лата дължина на горния пояс V2 . За всеки от вариантите е разработен числен мо-

дел по МКЕ, отразяващ характера на връзката между стоманобетонната плоча и 

стоманения горен пояс на главната прътова конструкция. 

В изследвания вариант със стоманобетонна плоча, същата е моделирана с 

равнинни shell- крайни елементи (Фиг.88). Връзката между плочата и горния пояс 

е реализирана според местоположението на съединителните средства. При вари-

ант V1, който предвижда разположението на съединителните средства да бъде в 

зоната около възлите, равнинните елементи са свързани с линейните там, за 

разлика от вариант V2 при който връзката е по цялата дължина на елементите.  

 

 

 

 

U5 5630.93 3446.69 0.612 U5 5630.93 2652.92 0.471

O5 4732.47 -3279.07 0.693 O5 4732.47 -2442.20 0.516

D1 4045.59 2931.26 0.725 D1 4045.59 2296.40 0.568

V0 2698.40 -2146.73 0.796 V0 2698.40 -1662.10 0.616

V1 1868.30 -1546.13 0.828 V1 1868.30 -1282.90 0.687

D3 1845.50 1537.40 0.833 D3 1845.50 1257.60 0.681

D5 995.33 432.60 0.435 D5 995.33 385.80 0.388

D5' 878.17 513.10 0.584 D5' 878.17 377.30 0.430

S 2307.01 1696.00 0.735 S 2307.01 1305.80 0.566

I 764.13 -91.30 0.119 I 764.13 -69.60 0.091

NEd                      

[kN]

η1= 

NEd/NRd

елемент 

α=1,21 

γ=1,45

NRd_v                   

[kN]

елемент 

α=1,00 

γ=1,30

NRd          

[kN]

NEd         

[kN]

η1= 

NEd/NRd
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Фиг.87 -  Напречно сечение на моста - преминаване с път на монолитна основа 

Фиг.88 - Изчислителен модел – вариант V1, V2 

Реологичните процеси съсъхване и пълзене са отчетени  като в изчислителния модел са 

въведени различен модул на еластичност Еc,al – за пълзене  и Еc,sh – за съсъхване , 

определени посредством  преводните числа (nal -  за пълзене, nsh – за съсъхване). В 

Таблица 22, Таблица 23, са систематизирани изчислителните проверки за избраните 

елементи при двата варианта, отново с  пренебрегване на възникващите малки огъващи 

моменти вследствие на еластичното запъване на елементите във възлите. 
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Табл.22 - Нормални осови разрезни усилия и изчислителни проверки при α=1,21 и γ=1,45 – за варианти V1 и V2 

  

В предвид направените изчисления и получените от тях резултати , необ-

ходимостта от подмяна на съществуващата пътна конструкция е наложителна, тъй като 

елентите й са претоварени значително.  Двата разгледани варианта за замяна на пътната 

конструкция се различават по разположението на механичните съединителните средства , 

обединяващи плочата и главната греда. При вариант V1 те са концентрирани във възлите 

на фермата, докато при вариант V2  те са разположени по цялата дължина на горния пояс. 

При прътова греда трансфера на осовите сили между елементите се реализира във възлите 

и по тази причина разликите в носещите способности на елементите (оценени чрез съотно-

шението 1 / 1,0Ed RdN Nh   ) при V1 (т.5)  и V2 (т.5) варират в относително малки граници 

– около 2%. Концентрирането на механичните съединителни средства около възлите на 

фермата е целесъобразно особено в случаите когато грония пояс е съставен от нитовани 

помежду си по дължина плочи и валцовани профили. 

Елемент

Вариант 

α=1,21 

γ=1,45
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[k
N

]

η
1
=

 N
E

d
/N

R
d

V1 -2025.89 -2112.97 -1779.97 -2445.97 -1692.89 -2358.89 -1265.19 -1352.27 4732.47 0.517

V2 -2011.80 -2098.87 -2436.82 -2436.82 -1673.85 -2349.75 -1240.40 -1327.47 4732.47 0.515

V1 4034.36 4033.85 4028.99 4028.99 4039.22 4029.50 4045.70 4045.19 5630.93 0.718

V2 4040.69 4040.18 4035.14 4035.14 4045.73 4035.65 4051.79 4051.28 5630.93 0.720

V1 3632.09 3637.35 3653.10 3653.10 3616.34 3647.84 3598.49 3603.75 4045.59 0.903

V2 3609.71 3614.97 3633.98 3633.98 3590.70 3628.71 3563.11 3568.37 4045.59 0.898

V1 -2659.45 -2659.58 -2653.25 -2653.25 -2665.77 -2653.12 -2672.45 -2672.58 2698.40 0.990

V2 -2668.57 -2668.71 -2662.59 -2662.59 -2674.69 -2662.45 -2671.43 -2671.57 2698.40 0.991

V1 -2014.11 -2016.67 -2013.70 -2013.70 -2017.08 -2011.14 -2025.91 -2028.47 1868.30 1.086

V2 -2004.99 -2007.56 -2007.32 -2007.32 -2005.22 -2004.76 -1993.29 -1995.86 1868.30 1.075

V1 1895.65 1895.92 1892.95 1892.95 1898.62 1892.68 1903.05 1903.32 1845.50 1.031

V2 1884.73 1885.00 1881.45 1881.45 1888.27 1881.18 1893.63 1893.90 1845.50 1.026

V1 501.58 498.31 486.88 486.88 513.01 490.15 528.08 524.81 995.33 0.531

V2 493.08 489.81 477.92 477.92 504.97 481.19 522.28 519.01 995.33 0.525

V1 457.04 453.85 442.33 442.33 468.56 445.52 482.54 479.35 878.17 0.549

V2 449.41 446.22 434.88 434.88 460.75 438.07 477.61 474.42 878.17 0.544

V1 -101.29 -101.70 -101.70 -101.70 -101.29 -101.29 -98.29 -98.70 764.13 0.133

V2 -101.37 -101.77 -101.77 -101.77 -101.37 -101.37 -97.87 -98.27 764.13 0.133

V1 1814.91 1822.20 1822.20 1822.20 1814.91 1814.91 1751.91 1759.20 2307.01 0.790

V2 1853.82 1861.11 1861.11 1861.11 1853.82 1853.82 1788.02 1795.31 2307.01 0.807
S

V1

D3

D5

D5'

I

О5

U5

D1

V0
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Табл.23 -  Нормални осови разрезни усилия и изчислителни проверки при α=1,00 и γ=1,30 – за варианти V1 и V2 

 При настоящето положение V0  след извършеното през 1988 усилване с прътова 

верига по долния пояс носещата способност на изследваните елементи е удовлетворена 

съответно с 1max 0,833h     1,21;  1,45Q    и 1max 0,687h   1,00;  1,30Q   . При 

V1  и V2  въпреки нарастване на собственото тегло 2,6 пъти, 1maxh  намалява с 26% 

(следва да се отбележи, че частния коефициент на натоварване за собствено тегло в 

Еврокод е 1,35 и може да бъде редуциран за стара конструкция ако се извърши прецизно 

заснемане) и в случая  1,21;  1,45Q    ще се наложи усилване на част от елементите на 

главната конструкция, докато в случая  1,00;  1,30Q    носещата способност на 

всички елементи от главната ферма е удовлетворена.  
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[k
N

]

η
1
=

 N
E

d
/N

R
d

V1 -1907.34 -1994.42 -1661.42 -2327.42 -1574.34 -2240.34 -1146.64 -1233.72 4732.47 0.492

V2 -1899.67 -1986.75 -1648.80 -2324.70 -1561.72 -2237.62 -1128.27 -1215.35 4732.47 0.491

V1 651.86 651.34 656.20 646.48 656.72 647.00 663.20 3252.03 5630.93 0.578

V2 3245.95 3245.44 3250.48 3240.40 3250.99 3240.91 3257.05 3256.54 5630.93 0.578

V1 2928.02 2933.29 2917.54 2949.04 2912.27 2943.77 2894.42 2899.69 4045.59 0.729

V2 2914.81 2920.07 2901.07 2939.08 2895.80 2933.82 2868.21 2873.47 4045.59 0.726

V1 -2128.58 -2128.72 -2135.04 -2122.39 -2134.91 -2122.25 -2141.58 -2141.72 2698.40 0.794

V2 -2137.97 -2138.10 -2144.22 -2131.98 -2144.09 -2131.85 -2140.83 -2140.96 2698.40 0.795

V1 -1606.56 -1609.12 -1612.09 -1606.15 -1609.53 -1603.59 -1618.36 -1620.92 1868.30 0.868

V2 -1605.86 -1608.42 -1608.66 -1608.19 -1606.09 -1605.62 -1594.16 -1596.72 1868.30 0.861

V1 1493.70 1493.97 1496.94 1491.00 1496.67 1490.73 1501.10 1501.37 1845.50 0.814

V2 1485.22 1485.49 1489.03 1481.94 1488.76 1481.67 1494.12 1494.39 1845.50 0.810

V1 363.05 359.78 371.21 348.35 374.48 351.62 389.55 386.28 995.33 0.391

V2 356.05 352.78 364.67 340.90 367.94 344.16 385.25 381.98 995.33 0.387

V1 330.60 327.42 338.94 315.90 342.12 319.08 356.10 352.92 878.17 0.406

V2 324.25 321.06 332.40 309.72 335.59 312.91 352.45 349.26 878.17 0.401

V1 -81.98 -82.39 -82.39 -82.39 -81.98 -81.98 -78.98 -79.39 764.13 0.108

V2 -82.17 -82.58 -82.58 -82.58 -82.17 -82.17 -78.67 -79.08 764.13 0.108

V1 1484.74 1492.03 1492.03 1492.03 1484.74 1484.74 1421.74 1429.03 2307.01 0.647

V2 1514.29 1521.58 1521.58 1521.58 1514.29 1514.29 1448.49 1455.78 2307.01 0.660

D1

V0

О5

U5

I

S

D5

D5'

V1

D3
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Таблица 24 -  max η1 за прътовата греда 

Основна разлика при подмяната на ПК в съответствие с V1 или V2 е това, че горния 

пояс на главната ферма започва да работи на нецентричен натиск, но в същото време 

осовите натискови усилия в сравнение с вариант V0  намаляват с около =35÷40% 

(Таблица 25). 

Таблица 25 - Сравнение на натисковата сили в елемент O5 от горния пояс при 1, 21;  1, 45
Q

                            

3.  Проверка за необходимост за провеждане на динамичен анализ. 

 

Необходимо е да се направи проверка дали първата честота на собствените 

трептения във вертикална посока on   попада в интервала _ _,o LL o ULn n   - Фиг.89 

(графиката от предната глава). В противен случай е необходимо провеждане на 

динамичен анализ с товарни модели LM71, HSLM-A, HSLM-B . Стойността на 

_o LLn  и 
_o ULn  е направено съгласно предната глава. 

 

Фиг.89 -  Деформирана схема от товарен модел LM71 при Вариант V0 

Фиг.90 - Деформирана схема от товарен модел LM71 при  Вариант V1 
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В Таблица 26 е представен резултата от проверката за необходимост от динамичен 

анализ, както и максималните вертикални премествания на главната носеща система от 

товарен модел LM71 0 при  1,21  . Собствените честоти на конструкцията и при трите 

разгледани варианта попадат в указания интервал и според 0 за проектна скорост <200km/h 

не е необходимо да се извършва прецизен динамичен анализ с HSLM моделите. 

Вертикалните премествания и за трите изследвани варианта удовлетворяват 

дефинитивното изискване L/dLM71>600 според БДС EN 1990 Annex A2. 

 

 
Таблица 26 -  Собствени честоти на първа вертикална форма на собствените трептения за Вариант V0, Вариант V1, 

Вариант V2 и ограничителни стойности 

 

4. Изследване на съществуващата пътна конструкция от отворен 

тип. 
 

 

4.1 Моделиране на пътната конструкция и резултати от 

изследването. 

  
Както е видно на Фиг.92  надлъжните греди от съществуващата примерна пътна 

конструкция са с ниски инерционни характеристики извън вертикалната равнина и в съ-

четание с това, че горната противоветрова връзка е свързана само с 2L профилите, офор-

мящи горния пояс на надлъжната греда, се регистрират сериозни проблеми с поемане на 

хоризонталните напречни лъкатушни сили. Въпреки консервативността на нормите за 

проектиране и резервите в материала, както е подробно описано в [24] за eлементите от 

старата пътна конструкция от Фиг.92 е регистриран дефицит от носеща способност в раз-

мери застрашаващи сериозно безопасността на трафика по конструкцията и самата носеща 

конструкция.  

Разработени са два различни тримерни модела по метода на крайнините елементи( 

МКЕ) в програмна система SAP2000 – M1 и M2 за мостовата конструкция от Фиг.91, 

представени на Фиг.93. И при двата варианта елементите от главната конструкция са 

моделирани с гредови (Frame) крайни елементи с корава връзка във възлите. При модел 

М1 надлъжните и напречни греди са моделирани с гредови (Frame) крайни елементи (КЕ), 

като надлъжните греди са приети за просто подпрени във вертикална посока върху нап-

речните, тъй като конструктивната връзка между тях е само по стеблата. При модел М2 

елементите на пътната конструкция са моделирани посредством черупкови (Shell) КЕ като 

е отчетена коректно връзката по стеблата им, което води до ефект от еластично запъване. 

Вариант dLM71[m] L/dLM71 n0 [Hz] n0_LL [Hz] n0_UL [Hz]

V0 0.0286 1092.0 6.787 3.074 7.222

V1 0.0189 1652.4 5.098 3.074 7.222

V2 0.0187 1670.1 5.134 3.074 7.222
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                 Фиг.91 -  напречно сечение                                           Фиг.92 -  пътна конструкция 

 

При модел М2 връзката между напречните греди и вертикалите на главната ферма се 

реализира в реалната зона на конструктивна връзка чрез съобразяване на мрежата КЕ по 

стеблото на напречната греда и гредовия елемент на вертикала от фермата – Фиг.94. 

Фиг.93 -  Модели по МКЕ – M1(Frame) , M2(Shell) 

 

 

Изследвани са най-неблагоприятните комбинации от товари и въздействия в съот-

ветствие с [7] и намалени товари за оценка на съществуващи мостове [4], използвани в 

Германия – собствено тегло Gk на стоманената конструкция, релсотраверсовата скара, тро-

тоари и парапети; класифицирани вертикални (LM71 и SW/2, в съответствие с  БДС ЕN 

1991-2) и хоризонтални полезни товари (лъкатушна L, спирателна Qlbk и теглителна сила 

Qlak). 
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Фиг.94 -  Връзка между напречни греди и вертикал на главната ферма при модел М2 

На Фиг.95  и Фиг.96 са представени диференцирано максималните харктеристич-

ни стойности на ръбовите нормални напрежения от изследваните товари и въздействия 

съответно за надлъжна и за напречна греда.  

Фиг.95 -  Напрежения от характеристични стойности на съответните товари, представени диференцирано за надлъжна 

греда от модели М1 и М2 

Фиг.96 - Напрежения от характеристични стойности на съответните товари, представени диференцирано за напречна 

греда за модели М1 и М2 

В Таблица 27 са представени процентните разлики между характеристичните стой-

ности на нормалните напрежения при надлъжна и напречна греда от съответни товари и 
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въздействия, определени от модел М1 (Frame) и М2 (Shell). Разликите от лъкатушна сила 

за надлъжна греда са незначителни, но от класифицираните вертикални товари LM71 са 

съществени. По-голямата разлика от LM71 за напречната греда вероятно се дължи на това, 

че връзката между напречна греда и вертикал на главната ферма при модел М1 се реали-

зира в определен възел, докато при модел М2 се реализира в зона с размер равна на висо-

чината на напречната греда – Фиг.94.  При надлъжната греда очаквано за полето m нор-

малните напрежения в М1 са по-високи в сравнение с тези от М2 поради неотчитане в М1 

на еластичното запъване вследствие на връзката между стеблото на напречна и надлъжна 

греда. Нормалните напрежения при опората на надлъжната греда се получават от осовите 

сили, породени от отчетеното в модела взаимодействие с главната носеща система. От 

Таблица 27 е видно, че поради специфичния детайл на връзка между горната хоризон-

тална връзка и надлъжната греда, в последната се получават нормални напрежения от 

лъкатушни сили, съществено по-големи от напреженията от класифицирани вертикални 

товари. 

Таблица 27 - Ръбови максимални нормални напрежения от различни товари 

От Таблица 28 е видно, че според [7] носещата способност на надлъжната греда е 

~3,0÷4,0 пъти по-малка от нормирания минимум, а на напречната ~2,0÷2,5 пъти. При такъв 

висок дефицит от носеща способност е логично да се търсят решения за цялостна подмяна 

на пътната конструкция от отворен тип в случай на ремонт и усилване на стари мостове 

при добро общо състояние и носеща способност на главната конструкция. 

Таблица 28 - Стойности на η1 (utilization factor) 

4.2  Решение за подмяна на старата пътна конструкция. 
От проведени подробни конструктивни изчисления в предходните точки от нас-

тоящата глава на тази разработка е установено, че за разглежданата стара стоманена нито-

вана ферма по-голяма част от елементите на главната конструкция имат достатъчна носе-

ща способност за  поемане на нормираните в [7] товари и въздействия при подмяна на съ-

ществуващата стара стоманена нитована пътна конструкция от отворен тип със стомано-

бетонна плоча (с дебелина 200-230mm от бетон клас C45/55) обединена за съвместна ра-

бота с горния пояс на старата конструкция – Фиг.97. 

ɣ=1.45;α=1.21 ɣ=1.3;α=1.00 ɣ=1.45;α=1.21 ɣ=1.3;α=1.00

4.03 3.38 3.73 3.12
1.67 1.40 2.84 2.38

2.48 2.06 2.37 1.97

Модел М1: FRAME  - η1 Модел М2: SHELL  - η1

Надлъжна греда -m
Надлъжна греда -s

Напречна греда -m
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Фиг.97 -  Напречен разрез на моста при вариант със стоманобетонна плоча C45/55 (ляво) и с предварително напрегната в 

напречна посока плоча с дебелина 150мм. от UHPFRC с fck=150N/mm2 (вдясно). 

При предложения вариант  собственото тегло на конструкцията се увеличава съ-

ществено. Собственото тегло на моста в съществуващото положение е 24,24 kN/m (включ-

ващо елементи от носещата конструкция и релсотраверсова скара с дървени траверси), а 

при изпълнение на стоманобетонна пътна плоча заедно с релсовия път на монолитна осно-

ва е 64,4 kN/m. Неблагоприятния ефект от увеличаването на собственото тегло на моста 

при описаната подмяна на съществуващата пътна конструкция може да се редуцира в слу-

чай, че новата стоманобетонна плоча се изпълни от супер-високоякостен бетон UHRFRC 

(Ultra High Performance Reinforced Concrete) – [27]. Разработен е вариант (Фиг.99 – вдяс-

но) за предварително напрегната в напречна посока плоча от UHPFRC (с характеристична 

якост на натиск
2

150 /N mm  и модул на еластичност 
2

50000 /N mm ) с дебелината сведена до 

150mm. Теглото на предварително напрегнатата плоча от UHPFRC с дебелина 150mm е 

около 50% по-ниско в сравнение със стоманобетонната плоча от бетон клас C45/55 

(29,7kN/m за стоманобетонната и 19,7kN/m за плочата от UHPFRC), което е благоприятно 

по отношение на елементите от главната ферма, лагерите и долното строене на моста. 

Собствено тегло на мостовата конструкция при варианта със стоманобетонна плоча от 

бетон клас C45/55 е 64,4kN/m, а при варианта с предварително напрегната плоча от 

UHPFRC е 54,3kN/m (около 18% по ниско общо собствено тегло на връхната конструкция 

на моста). 

В редица случаи като изложеният в тази глава е възможно привеждане на стари 

стоманени нитовани мостове към съвременните експлоатационни  и нормативни изисква-

ния, което често в технико икономически план е значително по-рационално от замяната им 

с нови. При това следва да се разрешат изложените по-горе сериозни проблеми с пътните 

конструкции от отворен тип при такива мостове.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕТЕНЦИИ ЗА НАУЧНИ ПРИНОСИ 

1. Заключение 

          В дисертационния труд е направен обзор и анализ на повредите,които възникват 

при стоманените мостове както и причините, водещи до тях. Информираността относно 

причините за най-често срещаните повреди на конструкциите е от полза както при 

проектиране на нови съоръжение, с цел намаляване на ефектите от тях и избягване на 

реализиране на чувствителни зони в конструкцията, така и при извършване на анализ 

на състоянието на съществуващи съоръжение и избор на оптимални ремонтни дейнос-

ти. В обзорнарната част са представени подробно различни методи за ремонт и 

усилване на стоманени конструкции и елементи на мостове. Обърнато е внимание на 

конструктивните особености при реализиране на ремонтни дейности на конструктивни 

части и съединения на мостове. Представени са методи за увеличаване н главната 

носеща конструкци, показни са примери както от нашата практиката ,така и извън 

територията на нашата страна. Наблегнато е на метода на усилване на връхната 

конструкция чрез осъществяване на комбинирано действия, като са представени 

примери и данни от изчисленията за стомано-стоманобетонни конструкции без 

комбинирано действие с преминаване към такова ,чрез съвременни методи за 

реализиране на комбинираното действие и на стомани констукции, усилени 

посредством изграждане на стоманобетонна пътна конструкция и обединяването и за 

комбинирано действие с главната конструкция. 

В настоящата разработка е направен кратък преглед на материалите използвани 

при направата на метални мостове. Отбелязан е времевият период , в който те са 

прилагани и са коментирани основните им характеристики. Освен това са проведени 

задълбочени експериментални изследвания на стомана, взета от пълностенен стар 

стоманен нитован мост, строен 1930 г. Изпитванията са направени посредством 

контактен екстензиометър с часовников индикатор  BAKER с точност един 

микрометър. Благодарение на това са определени с висока точност границата на 

провлачане, якостта на опън ,граничното удължение при скъсване и модула на 

еластичност на материала. След провеждане на споменатите изследвание е установено, 

че старата стомана, отговаря на клас S235J2 (EN 10027-1). Освен изследвания за 

определяне на механичните характеристики е проведен и подробен химичен анализ. 

Изпитванията са проведени в ЛИМК на Ин-ститут по металознание, съоръжения и 

технологии “Академик А. Балевски” – БАН чрез оптичен емисионен спектрометър 

“Spec-trolab M3”. Проведено е и изпитване на огъва-не и съпротивлението срещу 

крехко разрушение чрез изпитване на ударна жилавост при температура -20
o
C. 

Изследваната стара стомана се оказва добре заваряема, което разширява възможностите 

при избор на ремонтни дейности. 

 

Направените експериментални изследвани , с които са доказани на реалните 

характе-ристики на старата стомана, дават възможност за провеждане на по-точен 

конструк-тивен анализ на изследваните конструкции в настоящата разработка.  Първата 

иследвана конструкция представлява стар стоманен нитован мост с главна конструкция 

пълностенна просто опряна греда по жп линия София – Карлово – Варна фериботна на 

км. 22+730 (Междугарие Яна – Столник), строен 1929г.  Тъй като при старите мостови 
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стоманен конструкции в миналото статико-динамичния анализ е провеждан чрез 

максимално опростени, най-често равнинни статически модели и с нормираните в 

действащите по това време стандарти по-малки по стойност полезни товари и 

въздействия от тях в комбинация с определянето на носещите способности на 

елементите по консервативния МДН (Метод на Допустимите Напрежения), елементите 

на главната носеща конструкция са с относителен резерв на носеща способност и 

удовлетворяват  проверките съгласно съвременните норми за проектиране. Това 

значително улеснява възможноста за привеждането на конструкцията към 

съвременните експлоатационни изисквания. За целта са изследвани варианти със 

замяна на настоящата пътна конструкция от отворен тип със стоманобетонна от 

затворен тип, обединена за съвместна работа с главната носеща система. Сериозно 

експлоатационно предимство в случая е това, че след реализиране на съответната 

замяна на съществуващата пътна конструкция се унифицира механизираната 

поддръжка на железния път в и извън зоната на мостовата конструкция. 

За изследваната пълностенна конструкция са разгледани два варианта- с баластово и 

безбаластово преминаване. За разгледания  вариант на преминаване с баластово корито 

собственото тегло нараства 4 пъти спрямо настоящото положение (трябва да се 

отбележи, че собственото тегло е само около 25% от общото натоварване във 

вертикална посока), но максималното изчислително напрежение в долен ръб на 

комбинираното напречно сечение е по-голямо от това при настоящото положение само 

с 13%, което се дължи на значително по-високите инерционни характеристики на 

комбинираното стомано-стоманобетонно сечение – Таблица.14. При варианта на 

безбаластово преминаване собственото тегло на моста се увеличава ~3,0 пъти но 

максималното изчислително напрежение в долен ръб на комбинираното стомано-

стоманобетонно напречно сечение нараства незначително – само около 2,6% в 

сравнение с това при съществуващото положение. Отчитайки редукцията на 

динамичните ефекти от трафика може да се предположи, че този варианта с 

безбалаастово преминаване ще е по-благоприятен по отношение на умората на 

материала за опънния пояс на стоманената греда. За съществуващото положение 

честотата на първата форма на собствените трептения във вертикална посока е 

14,121 12,550on Hz Hz   и според се налага динамичен анализ с HSLM товарните 

модели. При разработените два варианта собствената честота намалява и влиза в 

зоната, при която не се изисква прецизиран динамичен анализ, което може да бъде 

отчетено като подобряване на динамичното поведение от гледна точка на интеракцията 

возило-конструкция. 

В дисертацията е разгледана и прътова стоманена конструкция. Съоръжението е 

част от линията София – Мездра – Варна в междугарие Курило - Реброво на км.17+536.  

Мостът е строен през 1895 г. и усилен с прътова верига по долния пояс през 1988г. (по 

проект, разработен от проф. д-р инж. Атанас Узунов). За съществуващото положение е 

изследвана носещата способност на част от елементите на фермата съответно на опън и 

натиск (устойчивост), определени са максималните нормални напрежения в елементите 

на пътната конструкция (надлъжната и напречната греда), чиито стойности значително 

надвишават изчислителната якост на материала – табл.20. Както е описано по горе, 

изследването на старите стоманени мостове е извършвано с описаните опростени 

методи, което води до некоректно отчитане на взаимодействието между отделните 
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елементи на различните системи ( главната конструкция, пътната конструкция и 

пространственото укрепеване). Това е и една от главните причини носимоспособността 

на елементите от пътната конструкция да бъде многократно надвишена  - 1 4,2 1,0   

за надлъжните греди и 1 2,4 1,0   за напречните греди при  1,21;  1,45Q   . 

Другата причина е по-ниските стойности на тогавашните експлоатационни товари и 

неотчитането на ефектите от спирателните и лакатушните сили. В същото време 

проверките за елементите на главната конструкция са удовлетворени със съответен 

резерв от около 17-30% ( 1 0,119 0,833    при  1,21;  1,45Q  
 
и 1 0,091 0,687    

при  1,00;  1,30Q   ), което отново  се дължи на консервативните методи 

използвани в миналото и реализираното усилване с прътова верига по долния пояс преа 

1988г.  При тези стойности на 1  усилването на елементите от пътната конструкция ще 

бъде трудно реализуемо и със сигурност нецелесъобразно, което е сериозен аргумент в 

посока на нейната подмяна. Това обстоятелсво допълнително доказва необходимостта 

и актуалността на проблема за подмяна на ПК от отворен тип при стари стоманени 

мостове с нова, която да удовлетворява съвременните нормативни (в съответствие със 

системата Еврокод) и експлоатационни изисквания. Изследван е вариант при който 

пътната конструкция се замества със стоманобетонна плоча от бетон клас С35/45 (БДС 

ЕN 1992-1-1 и БДС EN 206-1/NА.), обединена за съвместна работа с горния пояс на 

стоманената нитована ферма чрез дюбелна връзка, осигуряваща пълно взаимодействие 

по смисъла на EN 1994 (full interaction) и железен път на монолитна основа – например 

RHEDA2000®. Относ-но местоположението на съединителните средства са разгледани  

два варианта – разположение на съединителните средства около възлите на фермата и 

по цялата дължина на горния пояс. За съществуващото положение са проведени 

изчисления за определяне на изчислителната стойност на осовата сила в елементите 

(опън/натиск) на главната ферма при комплект от стойности  1,21;  1,45Q    и 

 1,00;  1,30Q   .Намаляването на   е логично с оглед на това, че този коефициент 

отчита бъдещото нарастване на полезните товари в рамките на експлоатационния срок 

за 100год. В същото време при ремонт на стара конструкция очаквания остатъчен 

експлоатационен срок е сравнително по-малък от нормираните в ЕN 1990 за мостове от 

100год. (обикновено 15-35 год.) и се ограничава например от остатъчния ресурс на 

умора за определен брой критични елементи. 

 При прътова греда трансфера на осовите сили между елементите се реализира 

във възлите и по тази причина разликите в носещите способности на елементите 

(оценени чрез съотношението 1 / 1,0Ed RdN N   ) при двата варианта относно 

разположението на съединителните средства варират в относително малки граници – 

около 2%. Концентрирането на механичните съединителни средства около възлите на 

фермата е целесъобразно особено в случаите когато грония пояс е съставен от нитовани 

помежду си по дължина плочи и валцовани профили.  

При настоящето положение V0 (т.5) след извършеното през 1988 усилване с 

прътова верига по долния пояс носещата способност на изследваните елементи е 
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удовлетворена съответно с 1max 0,833     1 , 2 1 ;  1 , 4 5Q    и 1max 0,687 

 1,00;  1,30Q   . При V1 (съединителни средства по дължината на пояса) и V2 

(съединителни средства в зоната на възлите) въпреки нарастване на собственото тегло 

2,6 пъти, 1max  намалява с 26% (следва да се отбележи, че частния коефициент на 

натоварване за собствено тегло в Еврокод е 1,35 и може да бъде редуциран за стара 

конструкция ако се извърши прецизно заснемане) и в случая  1,21;  1,45Q    ще се 

наложи усилване на част от елементите на главната конструкция, докато в случая 

 1,00;  1,30Q    носещата способност на всички елементи от главната ферма е 

удовлетворена.  

 

 
Таблица 29. max 1 за прътовата греда 

 
Таблица 30. Сравнение на натисковата сили в елемент O5 от горния пояс при  1,21;  1,45Q    

Основна разлика при подмяната на ПК в съответствие с V1 (т.5) или V2 (т.5) е 

това, че горния пояс на главната ферма започва да работи на нецентричен натиск, но в 

същото време осовите натискови усилия в сравнение с вариант V0 (т.5) намаляват с 

около ∆=35÷40% (Таблица 30). 

В предвид получените резултати за елементите от пътната конструкция е 

направено по-задълбочено изследване. Поради относително сложния детайл за връзка 

между нитованите елементи от пътна, главна конструкция и пространствено 

укрепяване, те не могат да бъдат коректно отчетени в 3D модел с гредови елементи (с 

вариант на ставни или корави връзки). За сравнение е реализиран и модел по МКЕ, при 

който пътната конструкция (надлъжни и напречни греди) е моделирана с черупкови 

(Shell), а елементите от главната конструкция и пространственото укрепяване с гредови 

(Frame) крайни елементи. Регистрират се сериозни разлики между резултатите от двата 

модела по отношение на елементите от пътната конструкция, тъй като при модела с 

Shell елементи са по-коректно отразени връзката между главна греда и напречна греда, 

както и между надлъжните греди от двете страни на напречна греда. Въпреки това 

резултатите и от двата модела показват, че носещата способност на напречни и 

надлъжни греди е недостатъчна, в съответствие с нормираните в европейските 

стандарти [7] изисквания, дори и при намалените в съответствие с [9] полезни товари за 

оценка на стари мостови конструкции, ползвани в Германия.  

=1.21 

Q=1.45

=1.00 

Q=1.30

V0 (т.5) 0.833 0.687 1.00

V1 (т.5) 1.086 0.868 2.61

V2 (т.5) 1.075 0.861 2.61

Вариант

max 1

Rg/Rgo

- V0 (т.5) V1 (т.5) V2 (т.5)

NEd [kN] -3279.07 -2445.97 -2327.42

D [%] 0.0 34.1 40.9

eлемент O5 при =1.21 Q=1.45
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В редица случаи (репрезентирани с разгледания в настоящата публикация стар 

стоманен нитован мост) поради спецификата на детайлиране и повишените стойности 

на нормираните в Еврокод хоризонтални надлъжни и напречни полезни товари се 

установява, че надлъжните и напречни греди на подобни пътни конструкции от отворен 

тип за жп мостове са със значително недостатъчна носеща способност (в разгледания 

случай 3,0÷4,0 пъти за надлъжни и 2,0÷2,5 пъти за напречни греди). Въпреки 

консервативността на нормираните полезни товари това обстоятелство води до 

повишен риск от реализиране на недопустими деформации или разрушение на 

елементи от пътната конструкция при преминаване на по-тежки или с по-висока 

скорост жп състави и всички свързани с това възможни неблагоприятни последствия. 

В настоящата разработка е анализиран варианта за замяна на пътна конструкция 

на разглеждания жп мост от “отворен тип” със стоманобетонна, обединена за съвместна 

работа с елементи от старата конструкция при използване на UHPFRC (с 

характеристики според [7]) за новата стоманобетонна предварително напрегната в 

напречна посока пътна конструкция увеличаването на собственото тегло на усилената 

конструкция е с около 18% по-малко. Този вариант e оптимален по отношение на 

лагерите и долното строене. 

Основни проблеми при предлаганата конструктивна концепция за подмяна на 

пътната конструкция със стоманобетонна при комбинирано действие са увеличеното 

собствено тегло, както и строгите изисквания по отношение на сеизмичното реагиране 

и инерционни сили при потегляне и спиране в съответствие със съвременните норми 

Еврокод, което е възможно да доведе до необходимост от подмяна на лагерите и 

евентуална необходимост от частично усилване на долното строене, както и 

модификации по него с оглед запазване на нивелетното ниво при случая с баластово 

корито. 

 

 

2. Претенции за научно-приложни приноси. 

2.1. Направено е задълбочено проучване и критичен анализ на различни 

концепции за ремонт и усилване на стоманени конструкции и елементи на 

мостове, прилагани в световната практика и у нас. 

2.2. Направени са експериментални изследвания на образци от материала, 

използван за направата на стар стоманен мост у нас. Установена е 

нееднородност на химическият състав на материала в определени зони от 

един и същ елемент, което е причината за регистрираните значителни 

вариации в механичните характеристики – табл.7  и химическия състав. 

2.3. В настоящата разработка са изследвани два характерни типа мостови 

конструкции от нашата практика с отворен тип пътна конструкция. При 

направените изследвания е установен сериозен дефицит на носеща 

способност на елементите от отворен тип пътна конструкция – надлъжни и 

напречни греди. Изследвана е концепция за замяна на отворен тип пътна 

конструкция с нова от супер-високоякостен напрегнат бетон. 
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2.4. Изслезван е резервът от носеща способност на главните греди на 

разглежданите мостови конструкции с редуцирани стойности на 

коефициентите на класифицирани вертикални товари и частният 

коефициент на сигурност  в съответствие с немски нормативни документи, 

при отчитане на намален остатъчен експлоатационен срок за стари 

конструкции. 

 

НАСОКИ ЗА БЪДЕЩИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

1. Подробно изследване на връзката между стоманобетонната плоча и стоманените 

елементи на мостовата конструкция. Съпоставянето на различен вид съединителни 

средства и ефективността им. 

2. Проучвания и изследвания , сцел въвеждане на адекватни намалени полезни 

товари за оценка на съществуващи мостове в действащите нормативни документи у 

нас. 

3. Влияние на предложените мероприятия за въвеждане на стари стоманени 

мостове към съвременните изисквания за експлоатация върху долното строене на 

конструкцията. 

4. Да се осъществи изследване на връзката между различните типове горно строене 

железен път и връзната конструкция на мостовото съоръжение и ефектите върху 

лагерите и долното строене. 

БЛАГОДАРНОСТИ.  

Авторът изказва благодарност на: 

- Фонд “Научни изследвания” към МОН и ЦНИП при УАСГ, които осигуриха 

необходимата финансова подкрепа за провеждане на описаните в дисертационния 

труд изследвания.  

- ДП „НКЖИ“ за предоставните материали от националната база данни на 

предприятието и за любезното съдействие при сканирането и изпращането на 

чертежите на разгледаните в дисертационния труд мостови съоръжения. Както и за 

предоставения материал от стар демонтиран жп мост, с цел извършване на 

експерименталните изследвания в дадената разработка. 

-  На научния ми ръководител доц.д-р.инж. Лазар Георгиев за оказаната 

подкрепа и за съветите. 

-  На доц.д-р.инж. Петър Николов за оказаната подкрепа и съдействието по 

време на изготвяне на разработката. 

- На всички членове на журито, външни за УАСГ доц.д-р.инж. Анита 

Хандрулева, проф.д-р.инж. Дончо Партов , проф.д-р.инж. Иван Лалов, доц. д-р.инж. 

Желю Желев за готовността да изготвят рецензии и становища. 



66 
 

- На всички членове на катедра “Пътища и транспортни съоръжения” за 

подкрепата и съдействието. 

- На всички членове на катедра “Железници” за подкрепата и съдействието. 

 

 

ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА НА ДИСЕРТАЦИЯТА 

[1] Георгиев Л., Николова М., Благоев Ц., „Възможности за привеждане на стар 

стоманен жп мост към съвременните условия на експлоатация“ – международна 

научна конференция на  ВТУ „Тодор Каблешков“ 2015г., Боровец 

[2] Георгиев Л., Николова М., „Проблеми и иновативни решения при пътни 

конструкцииот отворен тип на стари стоманени нитовани жп мостове“ - IX 
Международна научна конференция „Проектиране и строителство на сгради и 

съоръжения 2016“, ВСУ „Черноризец Храбър“ 



[1] Стоманени мостове ,  ABC Техника 2009, проф. Енчо Дулевски 

[2] Стоманени конструкции, Техника 1991, Милчо Брайнов, Любчо Венков 

[3] Ръководство за проектиране на комбинирани пълностенни стомано-стоманобетонни 

мостове съобразно БДС EN 1994-2, София 2012, проф. Енчо Дулевски 

[4]  Richtlinie 805 -Tragsicherheit bestehender Brückenbauwerke. Bekanntgabe 3 zur 

Richtlinie 805, gültig ab 01.09.2002, DB Netz AG, 2002 

[5] Karsten Geissler, “Assessment of Old Steel Bridges, Germany”, Structural Engineering 

International 4/2002 

[6] БДС EN 1993-1-1 

[7]     БДС EN 1991-2. Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 2: 

Подвижни натоварвания от трафик върху мостове. 

[8]  Научно-изследователска тема:“Изследване на поведението на стоманени 

железопътни мостове с пътна конструкция от отворен тип при изграждане на 

стоманобетонна от затворен тип,обединена за съвместна работа с елементи от старата 

конструкция.“ 

 [9] Iron and steel bridges: condition appraisal and remedial treatment, prepared under 

contract to CIRIA by Gifford WSP 

[10] Лекционен курс ПРМ, проф. Енчо Дулевки, доц. Лазар Георгиев. 

[11] Design and Evaluation of Steel Bridges for Fatigue and Fracture REFERENCE  

 MANUAL, Joseph L. Hartmann, Ph.D., P.E.,Director, Office of Bridges and Structures 

[12] Експлоатационни проблеми на стоманени мостве в БДЖ,част първа-товаро-

способност, Ат. Узунов 

[13] Методични указания за проектиране на стоманобетонни мостове според 

проектонормите,хармонизирани с Еврокод 1 и еврокод 2, проф. Илия Иванчев и ас. 

инж. Евелина Иванова, 

[14] https://wsdotblog.blogspot.com/2019/05/swift-action-from-bridge-crews.html 

[15]http://theconversation.com/upgrading-our-infrastructure-targeting-repairs-for-locks-dams-

and-bridges-69748 

[16]  Strengthening and repair of steel bridges, Techniques and management , 

Master of Science Thesis in the Master’s Programme Structural Engineering and Building 

Performance Design ,HASAN DEMIR 

[17] http://nwex.co.uk/showthread.php?t=9114 

[18] темата по цнип 

[19] Maintenance, Safety, Risk, Management and Life-Cycle Performance of Bridges ... 

[20] International Workshop on Strengthening of Steel Composite bridges, Stockholm, 

September 28 2015 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0143974X18309325 

https://ascelibrary.org/doi/10.1061/%28ASCE%29SC.1943-5576.0000394 

[21] EN 10025 – 2 

[22] BS EN 910 -1996 

[23] B. Kühn, M. Lukić, A. Nussbaumer, H.-P. Günther, R. Helmerich, S. Herion, M.H. 

Kolstein, S. Walbridge, B. Androic, O. Dijkstra, Ö. Bucak, “Assessment of Existing Steel 

Structures: Recommendations for Estimation of Remaining Fatigue Life”, Joint Report 

https://wsdotblog.blogspot.com/2019/05/swift-action-from-bridge-crews.html
http://theconversation.com/upgrading-our-infrastructure-targeting-repairs-for-locks-dams-and-bridges-69748
http://theconversation.com/upgrading-our-infrastructure-targeting-repairs-for-locks-dams-and-bridges-69748
http://nwex.co.uk/showthread.php?t=9114
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0143974X18309325
https://ascelibrary.org/doi/10.1061/%28ASCE%29SC.1943-5576.0000394


Prepared under the JRC – ECCS cooperation agreement for the evolution of Eurocode 3 

(programme of CEN / TC 250), First Edition, February 2008, EUR 23252 EN – 2008 

[24] Георгиев Л. и колектив, “Изследване на поведението на стоманени железопътни 

мостове с пътна конструкция от отворен тип при изграждане на стоманобетонна от 

затворен тип, обединена за съвместна работа с елементи от старата конструкция”, 

Научен отчет по дог. БН-175/2015, ЦНИП при УАСГ, 2015 

[25] Георгиев Л., “Оценка, ремонт и усилване на стоманени мостове”, Дисертация, 

УАСГ, 2007 

 [26] Дулевски Е., Иванов С., Георгиев Л., “Възможности за преустройство на старите 

мостове към съвременните условия на експлоатация”, Железопътен транспорт, 

Бр.5/2004 

[27] “Ultra High Performance Reinforced Concrete. Recommendations”, AFGC/SETRA 

http://www.ductal.com, Revised Edition 2013. 

[28] BS EN 910 -1996 

[29]  Implementation Project: Strengthening a Continuous Steel,Girder Bridge in Lakeport, 

Texas with Post-Installed Shear,Connectors: Phase 1 – Bridge Strengthening Design and 

Load Testing, Kerry L. Kreitman, Amir R. Ghiami Azad, Michael D. Engelhardt, Todd A. 

Helwig, Eric B. Williamson 

[30]  Fatigue design of steel and composite bridges,  Mohammad Al-Emrani, Mustafa Aygul 

[31]  Failure analysis and repair assessment of a steel box girder bridge, Maciej Kulpa and 

Tomasz Siwowsk 

[32]  Strengthening a Damaged Steel Girder Bridge by the Replacement Repair Welding 

[33]  Hyun-Chan Park, Chin-Hyung Lee, and Kyong-Ho Chang ,International Workshop - 

Strengthening of Steel Bridges, Peter Collin, Mattias Nilsson, Milan Veljkovic 

[34]  Експлоатационни проблеми на стоманени мостве в БДЖ,част втора -усилване, Ат. 

Узунов 

[35]  Експлоатационни проблеми на стоманени мостве в БДЖ,част трета –

експлоатационни практики, Ат. Узунов 

[36]  Bridge Management, Bojidar Yanev 

[37]  Bridge Rehabilitation, Wojciech Radomski, Warsaw University of Technology, Poland 

[38]  Condition assessment and inspection of steel railway bridges, including stress measure-

ments in riveted, bolted and welded structures 

[39]  Assessment of Existing Steel Structures: Recommendations for Estimation of Remaining 

Fatigue Life, B. Kühn, M. Lukić, A. Nussbaumer, H.-P. Günther, R. Helmerich, S. Herion, 

M.H. Kolstein, S. Walbridge, B. Androic, O. Dijkstra, Ö. Bucak 

[40]  Анциперовский В.С., Осипов В.О., Якобсон К.К. Содержание и реконструкция 

железнодорожных мостов (1975) 

[41]  Усиление железных мостов 1911 

[42]  Изкуствение соурожения на ЖД  част 1- Конструкции и проектирование мостов и 

труб в условиях сурового климата, Г.М. Боровик 

[43] Изкуствение соурожения на ЖД  част 2 -  Содержание, Ремонт и Реконстпукция 

Мостов и Труб, Г.М. Боровик 

[45] DESIGNERS’ GUIDE TO EN 1993-2 ,EUROCODE 3: DESIGN OF STEEL 

STRUCTURES. PART 2 : STEEL BRIDGES 


	1_Zphd (7) (1)
	2_phd (7) -R
	3_ZAKLU`ENIE -R
	4_literatura (1)

