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Резюме 

Теглото и проектната скорост на жп съставите нарастват с времето. В резултат, стойностите на 
проектните товари нарастват. В стария български стандарт [1], еквивалентната лъкатушна сила е със 
стойност 60 kN. В настоящия стандарт БДС EN1991-2 [2] тази стойност е 100 kN. Същевременно, 
значителна част от много старите мостове не са оразмерявани за лъкатушни сили. В случаите на голямо 
разстояние между напречните греди в пътна конструкция от отворен тип и липса на лъкатушни връзки, 
носимоспособността на надлъжните греди за огъващи моменти извън тяхната равнина, дължащи са 
на лъкатушни сили, е недостатъчна.  
За определяне на стойността на еквивалентната лъкатушна сила са извършени измервания “in situ” на 
надлъжните греди в пътна конструкция от отворен тип на стар нитован стоманен мост в експлоатация 
на територията на България. Измерени са деформациите и хоризонталните линейни премествания в 
средата на отворите на надлъжни греди, предизвикани от реално преминаващи влакове. Използвайки 
подходящи процедури са определени стойностите на лъкатушните сили. 

Ключови думи: стоманен мост, надлъжни греди, “in situ” измерване, деформации, лъкатушна сила 

 

 

1 Въведение 

Поради несъвършенствата на релсовия път и на 
подвижните жп състави, при движение на 
влаковете в надлъжна посока се реализират и 
лъкатушни движения в напречна посока. В 
резултат, ребордите на колелата, които не 
позволяват на влака да дерайлира, 
контактувайки с главата на релсите, 
предизвикват сили, напречни на оста на пътя. 
Съгласно „Норми за проектиране на пътни и 
железопътни мостове и водостоци” от 1990 г. 
[1], напречната хоризонтална сила в жп мостове 
има характеристична стойност Qsk = 60 kN. 
Според стандарт БДС EN 1991-2:2006 [2], 
лъкатушната сила е със стойност Qsk = 100 kN, а 
когато се отчете посочения в БДС EN 1991-
2:2006/NA:2015 [3] коефициент за 

класифицирани товари α = 1,21, 
характеристичната стойност нараства до Qsk = 
121 kN. Очевидно, разликата в Qsk е повече от 
два пъти. Възниква въпросът, кой от посочените 
нормативни документи предписва по-
реалистични стойности. В опит да намери 
отговор на този въпрос, изследователски 
колектив от УАСГ е извършил натурни 
измервания и изчисления на съответстващите 
стойности на напречните хоризонтални сили, 
породени от реални жп състави, преминаващи 
по стоманен мост с отворена пътна конструкция. 

2 Вид и основни данни за 
изследвания мост 

Съоръжението, на което експериментално са 
определени стойностите на еквивалентните 
хоризонтални лъкатушни сили, представлява 
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двуотворен стоманен жп мост, вж. фиг. 1, 
разположен над река Искър. Във всеки отвор са 
поставени по две прътови главни греди, 
свободно подпрени по долните си пояси 
посредством стоманени неподвижен и линейно 
подвижен лагери. Пътната конструкция е 
класическа, от отворен тип (релсо-траверсовата 
скара стъпва директно върху надлъжните 
греди). Тя се състои от ставно свързани помежду 
си надлъжни и напречни греди, имащи 
приблизително еднаква височина. 

 

Фигура 1. Общ вид на изследвания стоманен 
мост - на km. 18+985 

Напречните греди от пътната конструкция са 
подпрени във възлите по горните пояси на 
прътовите главни греди, вж. фиг. 2. ЖП 
траверсите са дървени и са захванати 
посредством лапчати болтове или ъглови 
профили към горните пояси на надлъжните 
греди. 

 

Фигура 2. Пътна конструкция от отворен 
тип 

Основните размери на пътната конструкция на 
изследвания стоманен жп мост са показани на 
фиг. 3. 

 

Фигура 3. Основни размери на пътната 
конструкция на моста и места за поставяне 

на тензометричните датчици  

Сеченията на надлъжните греди и номерацията 
на поставените по тях тензометрични датчици е 
показна на фиг. 4. 

 

Фигура 4. Сечения на надлъжните греди на 
моста и места за поставяне на 

тензометричните датчици 

Мостът е част от националната железопътна 
инфраструктура на Република България. Негов 
собственик е Национална компания 
„Железопътна инфраструктура“. Независимо от 
това, авторите на статията не успяха да намерят 
повече информация за моста като проектант, 
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стандарти за проектиране, използвани стомани, 
година на въвеждане в експлоатация. 

3 Определяне на напречните 
лъкатушни сили на база 
измерени напречни 
премествания на надлъжните 
греди 

В средата на последното поле на пътната 
гредоскара, непосредствено до всеки от горните 
пояси на надлъжните греди, са поставени 
датчици №13 и №14, вж. фиг. 3 и фиг. 4, 
измерващи преместването на горния пояс в 
напречна посока. При преминаване на реалните 
влакове това преместване е отчитано и е 
записвано с честота от 200 записа в секунда. 
След това, чрез програма за пространствен 
анализ на строителни конструкции, е построен 
изчислителен модел на една от надлъжните 
греди (НдГ), вж. фиг. 5. Неговите особености са 
следните: 

a) използвана е стомана St37-2 (1.0037) по 
DIN17100 [4], имаща следните характеристики: 
- плътност – ρ = 7850 kg/m3; 
- граница на провлачане - fy = 235 МРа при 
дебелина t ≤ 16 mm; 
- якост на опън – fu = 340 МРа при дебелина t ≤ 
100 mm; 
- модул на еластичност – Еa = 210 000 МРа. 

б) поясите и стеблото на надлъжната греда са 
моделирани чрез равнинни черупкови (shell) 
елементи, с размери, показани на фиг. 4; 

в) с цел намаляване на необходимото 
компютърно време за изчисление, са 
симулирани само три полета от отворената 
пътна скара; 

г) симулирани са хоризонталните връзки от 
единични ъглови профили L150x12, укрепващи 
горния и долния пояси на НдГ; 

д) горните пояси на надлъжните греди са 
обединени чрез преминаваща над поясите на 
напречните греди (НпГ) планки. Същевременно 
долните пояси на НдГ са оставени свободни. В 
резултат, долният и горният пояс на надлъжната 
греда имат различен брой хоризонтални 
подпирания;  

е) всички елементи в изчислителния модел 
работят еластично, т.е. имаме линейна 
зависимост между усилия и деформации. 

 

Фигура 5. Изчислителен модел на една от 
надлъжните греди 

В изчислителния модел, в същото поле и на 
същото място, където са поставени 
измерителните датчици №13 и №14, е 
приложена концентрирана хоризонтална сила с 
интензитет F1 = 1 kN. Отчетено е хоризонталното 
преместване Δ1,h на горния пояс на НдГ, 
породено от тази единична сила. Отношението 
на реално замерените хоризонтални 
премествания Δr,h в датчици №13 и №14, с 
породените от единичната сила F1 
премествания Δ1,h дава стойността на реалната 
напречна хоризонтална сила в горния пояс на 
НдГ, предизвикана от преминаващите влакове. 
Датчик №13 е поставен на горния пояс на 
дясната НдГ по посока на движение на 
влаковете, а датчик №14 – на лявата, вж. фиг. 3 
и 4. Стойностите на получените лъкатушни сили 
са показани на фиг. 6.  

 

а) лъкатушна сила от влак 1-4, отчетена 
чрез преместването на датчик №14 



IABSE Congress Ghent 2021 - Structural Engineering for Future Societal Needs 

 

1276 

 

б) лъкатушна сила от влак 1-5, отчетена 
чрез преместването на датчици №13 и №14 

 

в) лъкатушна сила от влак 1-6, отчетена 
чрез преместването на датчици №13 и №14 

 

г) лъкатушна сила от влак 1-7, отчетена чрез 
преместването на датчици №13 и №14 

 

д) лъкатушна сила от влак 1-8, отчетена 
чрез преместването на датчик №13 

 

е) лъкатушна сила от влак 1-9, отчетена 
чрез преместването на датчици №13 и №14 

Фигура 6. Лъкатушни сили в двете надлъжни 
греди на моста, отчетени чрез 

хоризонталното преместване на горните 
пояси на НдГ 

От графиките на фиг. 6, получени от 
преминалите шест пътнически влака, могат да 
се направят следните заключения: 

а) максималните стойности на напречните 
лъкатушни сили не превишават 10 kN за една 
надлъжна греда;  

б) сумарната (общата) лъкатушна сила, 
приложена и към двете надлъжни греди, не 
превишава 12 kN; 

в) в началото на преминаването на влака 
горните пояси на НдГ се преместват 
хоризонтално в различни направления. След 
това, при преминаването на вагоните, се 
наблюдава едновременно преместване в една и 
съща посока, но не с еднакви стойности; 

г) наличието на лъкатушни сили с различен знак 
във всяка една от надлъжните греди, както и 
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съвпадението на пиковете на диаграмите във 
времето показва, че дървените траверси имат 
известна преразпределяща роля. Но те не 
успяват да изравнят напречните усилия в двете 
надлъжни греди, вероятно поради приплъзване 
и съответно активиране на лапчатия болт след 
преодоляване на съществуващия луфт. 

4 Определяне на напречните 
лъкатушни сили на база 
измерени деформации в 
поясите на надлъжните греди  

Тук, посредством електросъпротивителни 
датчици 1-XY-6/120, са измерени относителните 
деформации в поясите на надлъжните греди. 
Чрез тях може да бъде определен огъващия 
момент в напречна посока, а оттам да бъде 
изчислена лъкатушната сила. Използваните 
уравнения са: 

𝐿𝑐𝑎𝑙𝑐 = 𝑘𝐿
−1. 𝑅[3,1]

{𝑅} = 𝐸𝑎[𝐴]−1. {𝑒}
 (1) 

където: 

{𝑅} = [𝑁, 𝑀𝑦 , 𝑀𝑧]
𝑇

 (2) 

  , ,
T

i j ke        
(3) 

[𝐴] = [

𝐴l𝑜𝑛𝑔𝑔
−1 𝑧𝑖 . 𝐼𝑙𝑜𝑛𝑔𝑔,𝑦

−1 𝑦𝑖 . 𝐼𝑙𝑜𝑛𝑔𝑔,𝑧
−1

𝐴l𝑜𝑛𝑔𝑔
−1 𝑧𝑗 . 𝐼𝑙𝑜𝑛𝑔𝑔,𝑦

−1 𝑦𝑗 . 𝐼𝑙𝑜𝑛𝑔𝑔,𝑧
−1

𝐴l𝑜𝑛𝑔𝑔
−1 𝑧𝑘 . 𝐼𝑙𝑜𝑛𝑔𝑔,𝑦

−1 𝑦𝑘 . 𝐼𝑙𝑜𝑛𝑔𝑔,𝑧
−1

] (4) 

в която 𝐴l𝑜𝑛𝑔𝑔 , 𝐼l𝑜𝑛𝑔𝑔,𝑦 , 𝐼l𝑜𝑛𝑔𝑔,𝑧 са съответно 

площта и инерционните моменти спрямо осите 
“y-y” (хоризонтална ос, в равнината) и “z-z” 
(вертикална ос, извън равнината) на 
надлъжната греда от отворен тип пътна 
конструкция; 

i, j, k - номерата на съответно използваните 
електросъпротивителни датчици, с които са 
измерени относителните деформации в 
надлъжна посока за съответните точки от 
напречното сечение на надлъжната греда, вж. 
фиг. 3 и 4; 

zi, zj, zk, yi, yj, yk - съответните ординати на точките 
i, j, k спрямо осите “z-z” и “y-y” 

kL - огъващият момент спрямо вертикалната ос 
“z-z” в напречното сечение на надлъжната 
греда, породен от единична сила, приложена в 
хоризонтална напречна посока, на ниво на 
горния ѝ пояс; 

 3,1
R  - елемент в 3 ред, 1 колона от вектора R  

Еа = 210 000 МРа – модулът на еластичността на 
стоманата. 

Впоследствие, от измерените относителни 
деформации са изчислени съответстващите 
разрезни усилия. На тази база може да се 
определи фиктивна лъкатушна сила, която ще 
доведе до същите разрезни усилия.  

Получените чрез относителните деформации 
стойности на лъкатушните сили са показани на 
фиг. 7: 

 

а) лъкатушна сила от влак 1-4, отчетена 
чрез относителните деформации 
 в поясите на надлъжните греди 

 

б) лъкатушна сила от влак 1-5, отчетена 
чрез относителните деформации 
 в поясите на надлъжните греди 
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в) лъкатушна сила от влак 1-6, отчетена 
чрез относителните деформации 
 в поясите на надлъжните греди 

 

г) лъкатушна сила от влак 1-7, отчетена чрез 
относителните деформации 

 в поясите на надлъжните греди 

 

д) лъкатушна сила от влак 1-8, отчетена 
чрез относителните деформации 
 в поясите на надлъжните греди 

 

е) лъкатушна сила от влак 1-9, отчетена 
чрез относителните деформации 
 в поясите на надлъжните греди 

Фигура 7. Лъкатушни сили в двете надлъжни 
греди на моста, определени чрез 

относителните деформации в поясите им 

От графиките на фиг. 7, получени от 
преминалите шест пътнически влака, могат да 
се направят следните заключения: 

а) максималните стойности на напречните 
лъкатушни сили не превишават 13 kN за една 
надлъжна греда; 

б) сумарната (общата) лъкатушна сила, 
приложена и към двете надлъжни греди, не 
превишава 14 kN; 

в) не се наблюдава едновременно преместване 
на горните пояси на НдГ в една и съща посока; 

г) наличието на лъкатушни сили с различен знак 
във всяка една от надлъжните греди показва, че 
дървените траверси имат някаква 
преразпределяща роля. Но те не успяват да 
изравнят напречните усилия в двете надлъжни 
греди. 

При провеждане на изпитванията са 
регистрирани и два товарни железопътни 
състава. На фиг. 8 и фиг. 9 е представена 
лъкатушната сила във функция на времето, 
определена въз основа на измерените 
относителни деформации в надлъжните греди 
за съответни групи от датчици. Максималните 
стойности на напречните сили са от порядъка на 
18÷30 kN. 
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Фигура 8. Лъкатушни сили в двете надлъжни 
греди на моста, от преминаване на товарен 

влак 2-6 

 

Фигура 9. Лъкатушни сили в двете надлъжни 
греди на моста, от преминаване на товарен 

влак 3-6 

5 Заключение 

Хоризонталното въздействие от 
флуктуационните движения на жп състав в 
напречна посока имат сложен характер и 
въздействие върху елементите на пътните 
конструкции от отворен тип. Отчитането на това 
сложно по своя характер въздействие се 
реализира в нормите за проектиране чрез 
прилагане в най-неблагоприятно положение на 
напречна хоризонтална сила. Предписваните 
стойности варират в широки граници – 60 kN [1], 
121 kN [2,3], като не се вземат под внимание 
характера на трафика и проектната скорост на 
преминаване на железопътните возила. При 
определяне на съответстващата лъкатушна сила 
за конкретен стар стоманен нитован мост от 
Втора жп линия (София – Мездра - Варна), при 
максимална скорост на возилата 80 km/h, са 

установени стойности от 12÷14 kN при 
преминаване на пътнически влакове и 18÷30 kN 
при преминаване на товарни железопътни 
състави. Видно е, че при конкретните условия на 
проведения експеримент, изискванията на [2] и 
[3] са прекалено консервативни. Нормативно 
предписаните стойности са 3÷4 пъти по-високи 
от определените за реалния жп трафик въз 
основа на проведените измервания. 

Почти всички стоманени железопътни мостове в 
България са проектирани и въведени в 
експлоатация в края на 19 и началото на 20 век, 
когато лъкатушните сили изобщо не са били 
вземани предвид. В момента тези мостове са в 
добро състояние, без да е необходимо 
допълнително укрепване на пътната 
конструкция от отворен тип. Това ни дава 
основание да препоръчаме в бъдещите издания 
на БДС EN 1991-2 стойността на лъкатушната 
сила Qsk да бъде намалена. Или поне да е във 
връзка със скоростта на преминаване. 
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