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СЪВРЕМЕННИ КОНСТРУКЦИИ НА ЖЕЛЕЗНИЯ ПЪТ 
ВЪРХУ МОНОЛИТНА ОСНОВА 

Технологичният прогрес и изследователската работа в областта на горното 
строене на железния път (ГС) довели до въвеждането на нов вид ГС – 
безбаластов железен път на монолитна основа. Тази система се e реализирала 
за пръв път през 60те години на XX век в Япония. 

Нарастването на експлоатационното натоварване на железния път и 
интензивността на движението значително затрудняват текущото поддържане 
(ТП) и капиталните ремонти (КР), докато необходимостта от тях нараства. 
Поради необходимостта от минимизиране на работите по поддръжката 
безбаластовите системи бързо се развиват и в различните държави се 
разработват, изпитват и усъвършенстват множество типове конструкции, като 
най-голям напредък в това направление имат Япония, Германия, Австрия, 
Холандия, Франция и др. 

Както конвенционалния железен път с баластова призма, така и пътят върху 
монолитна основа имат своите предимства и недостатъци, но поради по-
високата си цена вторият тип не е успял да се внедри масово за главните жп 
линии по различните железопътни администрации и по тази причина данните 
за постигнатата дълготрайност са недостатъчни за обобщен сравнителен 
анализ между двата варианта. 

1.Въведение.  

Железният път на монолитна основа има бетонна или асфалтова основа, 
която заменя баласта на конвенционалния железен път. Тази конструкция е 
изпълнена от корави материали и желаната еластичност на пътя може да бъде 
постигната чрез влагане на еластични компоненти под петата на релсата и/или 
под траверсата.[11] 
  Пътят на монолитна основа се изпозва като конструкция главно за 
високоскоростни линии и лекотоварни жп линии.  Той се дели главно на два 
вида: релси с дискретно опиране и непрекъснато подпряни релси. Двата типа 
имат множество разновидности. Изборът на най-подходящ тип за дадена жп 
линия зависи предимно от свойствата на почвата, като при меки почви се 
изисква изпълнението на стоманобетонна плоча със значителна огъвна 
коравина, с оглед премостване на слабите места в земната основа. 
 Цялата конструкция се състои  от пет слоя, както е показано на фиг.1: 
земна основа (ЗО), противозамръзващ пласт (ПЗП), хидравлично свързан 
носещ пласт (ХСП), бетонен/асфалтов носещ слой (БНП/АНП) и релсата. 
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Фиг.1 – Принципна схема на безбаластова конструкция 

 
Безбаластови конструкци върху различни основи 

 За високоскоростните железопътни линии със скорост от порядъка на 
300км/ч, железният път на монолитна основа осигурява добро поведение и 
дълготрайно запазване на проектната геометрия на пътя. Проектирането на 
безбаластови пътища изисква цялостен анализ на системата за оптимизиране 
на вертикалната коравината на коловоза и надлъжната деформируемост  по 
цялата му дължина. 
 В зависимост от еластичността на основата (подструктурата), 
безбаластовите конструкции се делят на няколко типа – фиг.2: 

 
Фиг.2[21] – Безбаластова конструкция върху различни основи 

 Конструкции върху насип 

 Конструкции върху изкоп  

 Безбаластови конструкции върху подобрена земна основа 

 Чрез yплътняване на почвата 

 Чрез пилот от цимент, пепел и чакъл 

 Чрез стабилизиране на почвата 
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 Безбаластови конструкции на пилотu 

 Безбаластови конструкции върху стоманобетонни корита 

 Безбаластови конструкции върху мостови съоръжения 
 Къси мостове до 25м 
 Дълги мостове над 25м 

 Безбаластови конструкции върху основата на тунели 

 Преходни зони 
Обичайните преходни зони са следните: 

- От земна конструкция към мост 
- От земна конструкция към тунел или улей (корито) 
- От земна конструкция към водосток 
- Между различни типове безбаластови конструкции 
- Между безбаластов и баластов железен път 

 
Функционални изисквания за преходната зона: 

- Преходната зона към баластов железен път трябва да бъде на 
място с хомогенни почви с висока носеща способност и съответно по-малки 
слягания. 

- Връзката между различните носещи пластове в краищата на 
безбаластовия железен път е осъществена посредством анкери и дюбели. 

- Изисква се  удължена основа, обработена с цимент в двата края на 
безбаластовия път с цел да се закорави конструкцията на баластовия железен 
път. Добавянето на допълнителни релси също повишава коравината.  

- Настройване (адаптиране) на еластичните качества на 
скрепленията в пътя на монолитна основа. (увеличаване на еластичността) 

- Специални детайли зад устои на мостове с подобрена 
посредством цимент(3-5%) почва. 

За постигането на добро качество и запазване на геометрията на пътя е 
необходимо извършването на цялостен анализ като се отчетат напреженията 
в релсите, както и вертикалната коравина във всяко напречно сечение на 
безбаластовата конструкция.[22] 

 
Изисквания към безбаластовия железен път 

 Има някои специфични изисквания към този тип конструкции, на които 
следва да се обърне внимание при проектирането и  изпълнението им. Тези 
изисквания са свързани главно със: земната основа, изборът на тип 
конструкция, поддържащите конструкцията долни пластове, мястото на 
обекта – тунели и мостове и изискванията свързани с взаимодействието 
конструкция - ГС, както и преходните зони, наличните материали, трафика, 
осовото натоварване, изискванията за шум, нивото на поддръжка, цена на 
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конструкцията, атмосферни условия, сигнализация и контактна мрежа, както и 
комфорта на пътуването.  
[2],[3],[11],[12]. 

 Изисквания към земната основа: 
1. Долното строене на безбаластовия път трябва да бъде осигурено до 

дълбочина от 2,5м чрез специална обработка на почвите. 
2. Дебелината на противозамръзващия пласт не трябва да бъде под 70см, 

за да предотврати замръзването на носещите пластове. 
3. При случаите на слаби свързани почви или органични почви се изисква 

подменянето им на дълбочина поне 4м под горния ръб на конструкцията. 
4. Баластът в този тип конструкции е заменен от асфалтов или бетонов 

носещ пласт. 
5. Подпочвените води трябва да бъдат минимум 1,5м под ГРР. 
6. За да могат да се направят адекватни геотехнически оценки е 

необходимо вземане и анализиране на проби на всеки 50м от трасето. 
7. Модулите на еластичност под противозамръзващия пласт (Д.С.) трябва 

да бъде Еv2≥60N/m2 при ново строителство и Еv2≥45N/m2 за 
съществуващи трасета.[2] 

 

 Изисквания за носещия бетонен пласт 
 В съответсвие с [11] носещият бетонен пласт трябва да отговаря на 
следните изисквания: 

1. Нормираният допуск за горния носещ слой е ±2мм. 
2. Якостта на бетона трябва да отговаря на B35(C35/45) и следва да 

отговаря на съответния клас по мразоустойчивост (EN1992-1-1). 
3. Циментовото съдържание в бетонната смес трябва да бъде между 350 и 

370кг/м3. 
4. Необходимия процент на надлъжно армиране, който да ограничи 

образуването на пукнатини  следва да бъде между 0.8÷0.9% от напречното 
сечение на бетоновия слой. Този процент ще осигури широчината  на 
пукнатините да не надвишава 0.5мм. 

5. Стандартната дебелина на слоя е 200мм. 
6. При случай на безбаластов път без траверси, повърхността е разделена 

на интервали от около 2м, с цел ограничаване образуването на пукнатини. 
7. Бетонният пласт се полага след като е достигато съпротивление на 

пласта под него най-малко 12N/mm2. 
8. Нарастването на дебелината на бетонния пласт води до по-голяма 

огъвна коравина, така че минималната позволена дебелина е 180мм. 
 При стандартно изпълнена стоманобетонна конструкция армировката се 
поставя, за да ограничи образуването на пукнатини и се поставя  близо до 
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центъра на напречното сечение като обикновено надлъжната армировка е 
N20/20см, а напречната N16/40см. Бетонът трябва да има адекватна 
корозионна устойчивост. 
 

 Условия за носещия асфалтов пласт: 
1. Асфалтовият пласт се полага на 4 различни слоя с обща стандартна 

дебелина от 300мм. 
2. Допускът за горната повърхност на пласта е ±2мм. 
3. Изпозването на асфалтов носещ пласт се прилага при температури под 

50°С. 
4. Асфалтовата повърхност е мнохо чувствителна към УВ-лъчите, поради 

което повърхността трябва да бъде предпазена чрез насипване на трошен 
камък или друг инертен материал. 

 

 Условия за носещия хидравлично свързан пласт 
 Хидравлично свързаният носещ пласт представлява смес от  дисперсен 
материал и свързващо вещество под бетонното или асфалтовото легло и 
допринася за нарастването на носещата способност на цялата система [11]. 
Този пласт се полага върху противозамръзващия и средната му якост на 
натиск след двадесет и осмия ден е 15 N/mm2. Някои от основните 
характеристики на пласта са описани по-долу: 

1. Стандартната дебелина на слоя  е 300мм [11]. 
2. Полагането на хидравлично свързания пласт се извършва обикновено на 

два пласта с дебелина >12см и връзката между тях трябва да бъде 
осъществена преди втвърдяването. 

3. Полагането на този пласт изисква разделянето му на участъци от 
приблизително 5м, с цел намаляването на образуването на пукнатини. 

4. Използва се смес от минерални добавки като трошен камък и чакъл. 
Максималният размер на зърната от добавъчния материал не трябва да 
надвишава 32мм [11]. 

5. Използва се портланд цимент за свързващо вещество и съдържанието 
му е около 110кг/м3[11]. 

6. Минималната широчина на слоя е 3.8м, а отклоненията в дебелината от 
очакваното ниво трябва да бъдат ≤+0.5см и ≤-1.5см. 

7. Краищата на хидравлично свързания пласт трябва да се направят с 
наклон навън ≥4% , с оглед предотвратяване задържането на вода между него 
и бетоновото легло. 

8. Хидравлияно свързаният слой трябва се положи върху пласт с модул на 
еластичност Еv2≥120N/mm2 –  противозамръзващия пласт [11]. 

 

 Условия за противозамръзващия пласт 
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 Основната функция на този пласт е да предпази горните слоеве от 
замръзване, както и да компенсира разликите в коравините на различните 
пластове на земната основа и да отведе повърхностните води възможно по-
бързо. Пластът е устойчив на атмосферни влияния и замръзване, състои се от 
фин чакъл, който не позволява капилярното покачване на почвените води. 
Този пласт трябва да има достатъчно ниски стойности на пропускливост (1х10-5 
или 1х10-4 m/s), за да изпълнява функциите си. Moдулът на еластичност в най-
горната част от този  слой трябва да бъде Еv2≥120N/mm2. За постигане на това 
най-горната част от този слой трябва да бъде изпълнена от подобен материал 
като този на по-горния хидравлично свързан пласт. 

 

 Условия за шума и вибрацията 
Според [2] и [11] безбаластовят железен път произвежда значително по-
високо ниво на шум. Регистрирания шум  при този тип конструкции е +5dB 
повече от този при конвенционалния баластов железен път. Главната причина 
за това е липсата баластова призма, която абсорбира шума. Следователно по-
високите шумови емисии са породени от естеството на безбаластовата 
конструкция и са силно увеличени в рамките на на честотния диапазон от 250 
до 1000Hz. Разработени  са множество конструктивни решения  за 
преодоляване на проблема с вибрациите и шума , но всички имат 
недостатъчна експлоатационна годност или са много скъпи, а в някои случаи и 
двете. Влагането на шумоабсорбиращи материали, шумозащитни стени, 
акустично иновативни безбаластови конструкции (с влагане на еластичен 
материал под траверсите-фиг.3) са едни от основните аспекти, които се 
прилагат за намаляването на шума и вибрациите. [2],[11],[12]. Един от 
методите за намаляване на шума е влагане на еластични елементи между 
бетонното легло  и стоманобетонните траверси на стандартен безбаластов 
коловоз – т.нар. плаващ коловоз (“floating track”)-фиг.3. 

 
фиг.3[14] – Безбаластова конструкция с вложен еластичен материал между траверсата и 

бетонното легло 
 

 Условия и изисквания преходните зони 
 На преходните зони трябва да се обърне специално внимание, тъй като 
там имаме нарушаване на равноеластичността на железния път. Според [2] 
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зоните на преход се получават в долното строене между насипи, мостове и 
тунели. В същото време обаче има и преходни зони в горното строене като 
например тези между безбаластова и баластова конструкция. Преходни зони 
има и между насип и водосток, както и между армирани и неармирани плочи 
в безбаластовите железни пътища. Точките на преход са зони, в които 
коравината на коловоза варира поради различните еластични характеристики 
на свързваните конструкции. Тези зони могат да влияят отрицателно върху 
гладкостта и безопасността на движение, и водят до нарушаване на 
геометрията на коловоза, както е показано на фиг.4. 

 
фиг.4 - Типично пропадане на товарен железопътен коловоз при подход към мост [16] 

 

 Основните похвати за справяне с описания проблем са следните: 

1. Изравняване на коравините чрез постепенно намаляване на 
еластичността на релсовите скрепления в баластовия път и/или увеличаване 
на еластичността (чрез подрелсови подложки; еластични елементи под 
траверсите) в пътя на монолитна основа [2]. 

2. Прилагане на две допълнителни релси с дължина от 20м. Тези релси се 
монтират на дължина 5м от безбаластовата конструкция и 15м от баластовата 
конструкция – фиг.5. 
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фиг.5 [12] 

3. Намаляване на сляганията посредством стабилизиране на баласта чрез 
химически свързващи вещества [2]. 

4. Прилагане на стоманобетонен анкер в краищата  на  безбаластовата 
конструкция в комбинация с хоризонтална плоча служеща като буфер в 
началото на баластовия железен път [2]. 

5. Постигане на плавен преход в коравините на прехода. 
6. Поставяне на траверси с нарастваща дължина в баластовия железен път 

на мястото на прехода. Това е един от най – простите и стари подходи, но 
независимо от нарастващата контактна повърхност с баласта на по-дългите 
траверси, според изследванията представени в [16] този вариант допринася 
незначително за нарастването на коравината в зоната на прехода.  

7. Изпълнението на пилоти (каменни, бетонни  или дървени) е ефективен 
начин за стабилизиране и заздравяване на слабата земна основа в зоната на 
преход (фиг.5). 

 
Фиг.5[16] – Заздравяване на З.О. в зоната на преход посредством пилоти 

 Резултите от изследователската работа в [16] показват някои от 
най-ефективните конструкции за преход, базирани на предходни 
изследвания и на компютърен анализ посредством програмнния пакет 
“GEOTRACK”.     Те са следните: 

1.  Най-ефективният  и евтин вариант за уеднаквяване на вертикалната 
коравина между конвенционалния баластов железен път и баластово или 
безбаластово преминаване по мостова конструкция е посредством 
съответно релсово скрепление, при което не се налагат модификации на 
пътя преди и след съоръжението. 

2. Използване на 10мм подложки за стоманобетонни траверси с коравина 
от 1500 до 2000 N/mm върху мост с баластова призма осигурява адекватна 
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еластичност за преход към конвенционален баластов път със средно корава 
земна основа. 

3. Земна основа с малка коравина Ее≤35 N/mm2 изисква допълнителна 
обработка, с оглед регулиране на еластичността на коловоза. За подобряване 
състоянието на почвата е необходимо полагането на заздравяващ пласт 
между баласта и земната основа като например полагане на асфалтов или 
бетонeн в зоната на подхода. 

4. При ново строителство слабите зони в почвата трябва да бъдат 
избегнати чрез внимателен подбор и чрез прилагането на геотехнически 
мероприятия. 

 

 Условия за сигнализацията и контактната мрежа 
 В процеса на проектиране трябва да бъде предвидено оставяне на 
свободно пространство за монтиране на оборудването за сигнализация. 
Същото изискване важи и за контактната мрежа, така че проектът за 
електрификацията трябва да бъде готов преди изпълнението на 
конструкцията [11]. Както е коментирано в [13]  безбаластовият железен път 
следва да се съчетава със стандартната сигнализация и електрификация. 
Основните проблеми са свързани с екипирането на коловоза, с 
електрическите връзки на релсите, с изолирането между релсите и 
възможната връзка с армировката на плочата. На тези проблеми трябва да се 
обърне сериозно внимание, но те не влияят върху избора на подходящ и 
устойчив тип конструкция, като скрепленията могат да осигурят надеждна 
изолация между релсите. 
 

 

 

 Безбаластов железен път върху мостови конструкции. 
 Приложението на безбаластови конструкции върху мостове може да 
доведе до някои проблеми свързани с механичното поведение на 
конструкцията. Мостовете осигуряват здрава основа за железния път, но 
температурните промени и натоварването от подвижен състав могат да 
причинят надлъжни премествания, огъване в отворите и дори повдигане и 
разместване при опорите (устоите). Горното строене трябва осигури 
поемането на тези въздействия без да  се нарушават качествата, 
безопасността и комфорта на пътуването. 
 Някои решения за справяне с проблема: 

1. Намаляване на притискащата сила на скрепленията върху моста 
при кораво свързано горно строене ще редуцира напреженията в релсите, 
породени от движенията на моста. 
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2. При мостве с дължина до 15м може да се приложи 
непрекъснатото релсово опиране свързано с моста. 

3. При мостове с дължини от 15 до 25м се предпочита изграждане на 
рамкови конструкции или изграждане на специални детайли при устоите на 
мостовете, които намаляват завъртанията в краищата на гредите. 
 

 Безбаластов железен път при тунели. 
Повечето безбаластови конструкции са изградени в тунели, където 

основата е корава и стабилна. Приложението на този тип конструкции в 
тунели е много ефективно по отношение на строителство, дълготрайност, 
здравина и икономичност. Пътят на монолитна основа може да бъде изграден 
директно върху тунелната основа и дебелината на конструкцията в много 
случаи е възможно да се намали в сравнение с безбаластова конструкция на 
земна основа [11]. При изпълнението на конструкцията в тунели дрениращите 
функции на долното строене трябва да бъдат осигурени, поради 
необходимост от достъп на превозни средства при случаи на бедствия и 
аварии. Освен това габаритът в тунела (светлия отвор) е важен по отношение 
на избора на най-подходяща безбаластова система. 

2. Основни видове конструктивни решения в различните жп администрации 
по света: 

 По отношение на опирането на релсите, безбаластовият железен път се 
дели на 2 основни вида: 

1. Железен път с дискретно опиране (фиг.6) 

2. Железен път с непрекъснато опиране – Embeded rail structure (ERS) 
Холандия (фиг.7) 

 По отношение на полагането те биват: 

1.Изляти на място конструкции 

2.Предварително изготвени в заводски условия стоманобетонни плочи, които 
биват полагани на място без мокри процеси (или с минимални такива). 
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Фиг.6 - Железен път с дискретно опиране            Фиг.7 – Железен път с непрекъснато опиране 

 В световен мащаб има голямо разнообразие от типове и модели ГС на 
монолитна основа. В зависимост от конструктивните им особености те могат 
да бъдат с ниска и висока огъвна коравина, като в настоящата разработка е 
обърнато внимание на най-разпространените и масово изпозвани типове 
безбаластов железен път в железопътните админнистрации по света: 

Таблица 1 – Видове безбаластови конструкции 
 За показаните в Таблица 1 видове безбаластови системи е направен 
подробен анализ и е заключено, че за България има няколко системи, които са 
подходящи за прилагане. Френската  „Stedef” и швейцарските “Sonnevile-LVT” 
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и „Wallo” безбаластови конструкци имат сходен конструктивен принцип като 
ГС прилагано в софийския метрополитен. Това би улеснило изграждането на 
подобен тип конструкция, тъй като вече имаме опит в полагането и 
експлоатацията на този тип безбаластова конструкция, а приложението му при 
открит път би било възможно с производството на двублокови траверси за 
скрепление Vossloh IOARV 300 (301) и внедряване на гумен ботуш и еластичен 
материал под траверсите подобен на споменатите по-горе системи. Други 
подходящи системи за нашите експлоатационни  условия са най-
съвременната разработка на системата Rheda – Rheda2000 и системата Züblin 
тъй като те се формира от двублокови траверси B 355(360) W60, свързани с 
ферми от армировъчна стомана и скрепление Vossloh IOARV 300 (301), като в 
заводите, в които се правят блоковите трaверси за метрополитена е възможно 
да се произведат траверси със сходни характеристики на B 355(360) W60. 
Също така се наблюдава тенденция в световен мащаб масово да се прилага 
този тип безбаластови системи, поради дългогодишния опит и множеството  
разработени детайли за железен път върху мостови съоръжения, тунели и 
преходни зони, от които можем да взаимстваме.  

3.Съпоставка на видовете безбаластов железен път 

 Безбаластовите конструкции като ГС имат различни огъвни коравини, 
както е представено в таблица2. Конструкция с ниска огъвна коравина не 
може да поема големи огъвни натоварвания и тя разчита главно на носещата 
способност и коравината на почвата. В меки и ненадеждни почви е 
необходима безбаластова конструкция с висока огъвна коравина, с оглед 
осигуряване на висока якост и устойчивост, премоствайки слабите места и 
локалните деформации на почвата[2]. 

 
Табл.2 Видове безбаластови конструкции за железен път  

В таблица 3 са представени конструктивните височини за всеки от 
разгледаните видове ГС. Конструктивната височина е от съществено значение 
за избора на вид безбаластова система. Например в тунелите най-често се 
изпозват системи с ниска конструктивна височина, тъй като там светлият отвор 
е ограничен, освен това с намаляване на конструктивната височина на ГС има 
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възможност и за намаляване на напречното сечението на тунела, а това има 
отношение към по-ниската строителна стойност. ХСП е с еднаква височина при 
почти всички системи. 

 
Табл.3[12] – Конструктивна височина на различните безбаластови системи 

h[mm] – разстоянието между долния ръб на релсата и горния ръб на 
БНП. 

H[mm] – разстоянието между ГРР и долния ръб на ХСП. 
 

 В мрежата на Дойче Бан след проведено изследване на различни 
безбаластови и безбаластови конструкции, е изведена т.нар. стойност “Q” (от 
quallity -качество) показана на фиг.106, репрезентираща качеството на 
геометрията на коловоза, отчитайки различни параметъри на железния път. 

На фиг.8 са представени различни безбаластови конструкции и 
поведението им след 5години установено чрез съответни измервания. Най-
високата възможна стойност на “Q” е 100. Ако стойността надвишава 100, то 
тогава геометрията на коловоза трябва да бъде коригирана и въведена в 
проектно положение, за да съответсва на стандартите за високоскоростни 
линии. Както е видно от фиг.106 системата Rheda, по отношение на “Q” 
стойността си, се представя много по-добре от останалите системи. Системата 
с най-малка стойност на “Q” ще се нуждае от най-малки дейности по 
поддръжка.[12] 
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 Фиг.8[12] – Оценка на работата на безбаластовите системи чрез стойността “Q”  

 Други параметри, които влияят върху избора за най-подходяща 
безбаластова конструкция са: опитът със системата, експлоатационната 
скорост, конструктивната височина, излъчването на шум, нуждата от 
поддръжка, цената, срока за изпълнение и възможността за подновяване. 
Всички тези параметри са представени в таблица4. Номерата за оценяване са 
следните: 1-препоръчително, 2-задоволитено, 3-необходими са подобрения. 
Колоната с цените се отнася за производството на ГС от горния ръб на ХСП, 
тунелната база или мостовата конструкция, като не са взети предвит земните 
работи, които са повече в сравнение със стандартен баластов железен път. 
Конструктивната височина също се отнася от ГРР до горен ръб на ХСП, а 
дневния напредък се отнася за 8 часова работна смяна. 

Табл.4[11] – Параметри за безбаластовите системи 
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Последните няколко десетилетия изпозването на безбаластови системи 
като ГС се засили поради високите изисквания за високоскорстните 
железопътни трасета и тежкотоварните влакове. В таблица 5 са представени 
дължините в км на построените системи в световен мащаб [12]. Много важен 
фактор за избор на система за ГС в конкретен случай е придобитият опит през 
годините от експлоатацията и от изграждането. Данните за поведението на 
системите са ограничени и много от твърденията в тази посока са на базата на 
теоретични хипотези, а не на действителни изпитвания и доказателства 
поради относително малкото години експлоатация. Само за по-старите 
безбаластови конструкции има в наличност информация за действителното 
им поведение във времето. 

 
Табл.5[12] – Изградени безбаластови конструкции в км 

4.Съпоставка между двата вида ГС – с баластова призма и безбаластов 
железен път: 

Основен проблем на пътя върху баластова призма е влошаването на 
качествата на баласта по време на експоатацията. Баластът се състои от 
трошен камък, който с течение на времето се стрива, уплътнява се от фини 
частици и води до проблеми с еластичността и дрениращите функции. Чрез 
поддържането на железния път се цели избягване на гореспоменатите 
проблеми, както и възстановяване на геометрията му. 
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 В конвенционалния железен път релсите се поддържат от траверси на 
всеки 60-80 см (фиг.9) и всеки траверс може да причини отклонение от 
проектната геометрия. При случая с път на монолитна основа (фиг.10) е видно, 
че местата за скрепленията са фиксирани и този порблем отсъства.  

     
Фиг.9 – Железен път с баластова призма                 Фиг.10 - Безбаластов железен  път 

               

Ясно е, че безбаластовият железен път осигурява значително по-голяма 
странична и надлъжна стабилност. Отклоненията от проектната геометрия на 
коловоза са много по-малки, а при добре изпълнен детайл на основата на 
безбаластвата конструкция и вероятността да се получат такива е много по-
малка. Следователно този тип конструкция ще подобри значително комфорта 
на пътуване и ще намали разходите за поддръжка.  Съществено се намаляват 
(или липсват) и разходите за ограничаване на растителността по коловоза.[2.] 

Предимства на железен път с баластова призма: 

1.Сравнително ниска конструктивна цена. 

2.Относително висока еластичност на ГС като конструкция. 

3.Баластовата призма представлява среда, чрез която могат да се извършват 
корекции по ос и ниво на сравнителна ниска цена. 

4.Висока абсорбация на шума. 

5.Съвместна работа на много елементи от конструкцията, което води до 
намаляване на напреженията от ГРР до основната площадка на земното 
платно до 10 000 пъти ( при незамърсена призма). 

В сравнение с безбаластовия път, баластовият има следните 
недостатъци:           
 1. Тенденцията на коловоза да „плува“ в двете – надлъжна и странична 
посоки след определен експлоатационен период. 
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2.Ограничено непогасено странично ускорение в криви, причинено от 
ограниченото странично съпротивление на баласта. 

3.Раздробените(Разпрашените) частици от баласта нанасят щети както на 
релсите, така и на колелата на подвижния състав. 

4.Намалена пропускливост на баласта поради замърсяването, износването и 
проникването на фини частици от земното платно. 

5.Сравнително тежка и висока конструкция на ГС, изискваща по-мощни 
конструкции за мостове и виадукти. 

6.Интензивността на деформиране на ГС е тясно обвързана с качествата на 
отделните му елементи и начинът, по който са свързани в конструкцията, 
както и с геометрията на пъря, хомогенността на почвените слоеве и носещата 
способност на разделителния пласт. 

7.При случаите, когато баластовото легло продължава върху конструкцията на 
мостове (или тунели) трябва да бъде осигурена допълнителна еластичност, 
която може да се постигне чрез: 

 -Полагане на баластова подложка – между призмата и горния ръб на 
конструкцията на моста. 

 -Повишаване на еластичността на релсовото скрепление, чрез влагане 
на допълнителни еластични подложки.  

 -Изпозване на подтраверсови подложки в зоната на по-коравата 
коснтрукция. 

8.Поддръжката на този тип ГС трябва да бъде регулярна поради неизбежното 
износване на елементите му. 

9.Неравномерни слягания, както и скрити пропадания на траверсите. 

10.Дефекти в слаби места на пътя – настави, криви с малки радиуси. 

11.Стриване на баласта под места с неравности – дефектирали релси, заварки, 
изолирани настави, походи към мостове. 

12.Поддръжка на пътя (ремонт) след 30-60 млн.бр.т. или след слягане на пътя 
с около 20мм. 

13.Пресяване, промиване и допълване на баластовата призма след 10г 
експлоатация. 

14.Цялостна подмяна на ГС след 30 години експлоатация.  [3] 
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Безбаластовият железен път от своя страна има следните предимства: 

1.В сравнение с конвенционалния баластов железен път, безбаластовият се 
предпочита главно порадаи силно намалените работи по поддържане, както и 
заради по-голямата стабилност на коловоза. 

2.Разпределя натоварването на по-голяма площ, което води до по-малки и 
равномерни деформации във вертикална посока (слягания). 

3.Този тип ГС също се нуждае от поддържане, но дейности като подбиване, 
пресяване, промиване и допълване на баластовата призма не са нужни. 

4.Стойността за текущото поддържане е равна на 20 до 30% от тази при 
баластов път. 

5.Експлоатационният срок нараства значително и съществува възможност за 
напълно премахване след изтичането му. 

6.Почти постоянна достъпност до експлоатация на линията, с незначителни 
притеснения за местните жители поради малките по обем работи по коловоза 
през нощта. 

7.Отсъстват съпротивителните сили на баласта при преминаване на 
високоскорстни влакове. 

8.Излишъкът и недостигът на надвишение при смесен тип движение (товарни 
и пътнически превози) не води до промяна на геометрията на железния път. 

9.Малки корекции до 26мм във вертикалната и до 5мм в хоризонталната 
равнина са възможни за неутрализиране на малки деформации. 

10.Намаляване на конструктивната височина и тегло. 

11. Очакван експлоатационен срок – 50-60 години, срещу 30-40 при ГС с 
баласт. 

 Други причини за прилагане на безбаластов тип ГС могат да бъдат: 

 -Липсата на подходящ материал за баласт. 

 -Позволяването на достъпа на ППС. 

 -Предпазване от прахово замърсяване върху околната среда, породено 
от стритите частици на баластовата призма. 

Недостатъци на пътя върху монолитна основа: 

1.По-високата цена – 2 до 3 пъти по висока от баластовия железен път. 
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2.По-голяма прецизност при полагане (изливане) от автоматизирани машини. 

3.Висококвалифициран експертен надзор. 

4.По-голямо шумово замърсяване. 

5.По-големи промени в позицията в план и в профил (надвишение) могат да 
бъдат реализирани със значителни по обем и трудност работи. 

6.В случай на дерайлиране възстановителните работи  отнемат значително 
повече време и усилия. 

7.Изисква се преход от баластов към безбаластов релсов път, който трябва да 
се конструира внимателно и с отчитане на съответните изсиквания за преход в 
коравините на ГС. 

8.Корава конструкция (изисква влагане на допълнителна еластичнос). 

9.Необходимо е изследване на земната основа (з.о.) до 6м дълбочина на 
всеки 50м. 

10.Земните работи достигат до 2,5 м дълбочина при стандартно земно платно 
и до 4м при глинести почви. 

11.Уплътняването на основата трябва е с най-високо качество. 

12.Сторителният допуск е ±2мм. 

13.Изисква се хидравлично свързан пласт – 300мм. 

 Приложението на железния път на монолитна основа изисква по-
стриктни мерки относно подготовката на З.О. и основните пластове над нея. 
Долното строене трябва да е хомогенно и способно  да поеме съответните 
експлоатационни товари без значителни слягания. Окончателната по-висока 
цена за изграждане е ограничила широкото разпространение на този тип ГС за 
главни линии до настоящия момент, въпреки че страни като Япония, Корея, 
Германия, Холандия, Китай и т.н. имат изградени хиляди километри железни 
пътища на монолитна основа и отчитат факта, че текущото поддържане на 
този тип ГС е минимално. [1], [2], [3], [7], [11], [12], [13] 

5.Рзходи за изграждане и поддръжка на конструкции на монолитна 
основа 

Икономическото предимство на безбаластовите конструкции пред 
баластовите идва от редуцираната необходимост от поддръжка. Системата 
Rheda, която е приложена за изграждане на трасето Bielefeld – Hamm в 
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Германия, за подвижен състав със скорост от 200км/ч (1972г.) се експлоатира 
до момента с незначителни работи по поддръжка [12]. От друга страна 
поддръжката за баластовия железен път се подобрява и усъвършенства 
непрекъснато. Безбаластовият път също се нуждае от поддръжка и в много 
случаи тя се оказва значително трудоемка и скъпа в зависимост от характера 
на повредите. По-сериозен ремонт на безбаластова конструкция представлява 
изключително трудна задача поради липсата на автоматизирани технически 
средства за рехабилитация и ремонт, което може да редуцира предимствата 
от по-малката поддръжка при стандартни условия. Ако в бъдеще се окаже, че 
безбаластовата конструцкия е ненадеждна от гледна точка на запазване на 
геометрията си в дългосрочен план, то икономическата ѝ ефективност в 
сравнение с баластовата конструкция би била нищожна или дори по-
ниска.[11] 

Единственият сигурен случай, при който безбаластовата конструкция е 
по-икономически ефективна спрямо баластовата е при тунелите и мостовете, 
тъй като там няма необходимост от допълнителни обработки на долното 
строене.  

Според проучване направено през 2007 от Steenbergen, Metrikine и 
Esveld се стига до извода, че с увелияаване на широчината и/или прилагане 
ексцентрично на армировката в БНП, може да се избегне значително 
количество от работата за подобряване на З.О. Повишаването на коравината 
на плочата в много случаи премахва необходимоста от значителни почвени 
подобрения, когато безбаластовата конструкция е  изградена върху земна 
конструкция. Този способ прави  безбаластовия железен път върху земна 
конструкция конкурентноспособен на баласатовия. 

Според [25] разходите за изграждането на системата Shinkansen са 18% 
по-високи при изкоп и 24% по-високи при насип спрямо цената на 
конвенционалната баластова система. Разходите за труд при подръжка се 
очаква да бъдат 30% по-ниски от тези, които се  изискват за баластов железен 
път и допустимите максимални слягания трябва да бъдат до 30мм. Установено 
е, че цялостното поведение на системата е задоволително с изключение на 
някои малки пукнатини поради алкали-силицииевата реакция на цименто 
асфалтововия пласт и някои изкорубвания на плочата в тунелите. Разходите за 
поддръжка са 0.18 до 0.30 пъти от тези при баластовата система, а средния 
разход за изграждането на Shinkansen e 1.3 пъти повече, при което разходите 
се изравнят между 8та и 12та година. 

В САЩ изграждането на 4клас баластов железен път е приблизително 
970 000$/миля, а за 9клас безбаластов железен път – 1 240 000 $/миля. 
Годишните разходи за поддръжка на баластовия коловоз за тежкотоварен 
трафик, включвайки влаковите закъснения и пренасочванията е изчислено 
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средно 50 000$/миля без да се отчита цената за подмяна на траверси. Същите 
разходи при случая с път на монолитна основа са 5 пъти по-малки – 
10 000$/миля годишно. Имайки предвид изложеното по-горе става ясно, че за  
по-малко от 8 години безбаластовият покрива разликата в цените за 
изграждане и след това има положителен икономически баланс в 
сравнителен план.[12] Фиг.11 

 
фиг.11 – Сравнение на икономически баланс между баластов и безбаластов железен път в 

САЩ 
Цената за изграждане на системите Rheda и Zublin са 950€/м  и 800€/м, а 

ценатa за баластов железен път е около 510€/м (2006,[12],[27]). Цените за 
безбаластов железен път във Франция също са около 2 пъти по-високи от тези 
за баластов. Разходите за подрръжката на безбаластовите системи в Германия 
и Япония са приблизително 10÷30% от тези, които се изискват при баластов 
път. 

В проучване, направено от Zoeteman & Esveld[29] e създаден модел за 
анализ на разходите за жизнения цикъл (LCCA) на бзбаластова конструкция с 
вградени релси (ERS), като са взети предвид разходите за труд, З.О., 
интензивността на трафика, начинът и времето за поддръжка на пътя и 
рисковете. Авторите се спират на сравнение между баластов железен път и 
система изградена от непрекъснато подпрени релси (ERS). От фиг.12  е видно, 
че независимо от 40% по-високата цена за изграждане на безбаластовия път, 
той е с 20% по-млък разход за жизнения си цикъл в сравнение с баластовия 
коловоз, използван в Холандия. 

 
фиг.12[29] – Сравнение на разходите за жизнения цилъл на баластов железен път и 

железен път с вградени релси (ЕRS) 
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За конвенционална железопътна конструкция, включваща плоча или 
траверси, релси и скрепления, средните цени за изпълнение на 1м’ и 
годишните разходи за поддръжка според Esveld[24] са следните(фиг.13): 

 Баластова конструкция – 590 €/м  - 70€ /  година, 

 Безбаластова с непрекъснато опиране  ЕRS (оптимизирана) - 800€/м  - 
60€/ година. 

 
фиг.13 – Графика във времето за разходите за изграждане и поддръжка на баластов и 

безбаластов железен път с цени дадени в [24] 
Анализът на жизнения цикъл на разгледаните конструкции ясно изтъква 

предимствата на пътя на монолитна основа, въпреки че някои ефекти като 
високата достъпност и надеждност на коловоза, намаленото собствено тегло 
за мостовете и намалената конструктивна височина на ГС не са отчетени. 

Построените  секции с път на монолитна онсова в Германия показват, че 
тези конструкции изискват значително по-ниска степен на поддръжка. 
Дълготрайното поддържане на доброто качество на геометрията на пътя през 
изследвания период не само гарантира минимални работи по поддръжката, 
но и подобрен комфорт на пътуване, както и по-добра достъпност до 
коловоза.[2] 
  Състоянието на геометрията на пътя се оценява с т.нар. стойност 
‘Q’, която се явява качествен коефициент, който се дава от геометричните 
записи направени с пътеизмерителните дрезини. На фиг.14 и фиг.15 са 
представени стойностти ‘Q’ за период от 5 години за секции с безбаластов 
железен път в мрежата на Дойче Бан. Тази стойност има отношение в 
измерването на геометрията в: надлъжен разрез, напречен разрез, 
направление и устойчивост срещу измятане на коловоза. Колкото по-ниска е 
стойността ‘Q’, толкова по-добра е геометрията на железния път. Максимално 
допустимата стойност ‘Q’ е 100 и когато бъде достигната  коловозът трябва да 
бъде приведен отново в проектно положение. Както се вижда на фигурите по-
долу безбаластовите конструкции запазват добро качество на положението на 
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коловоза без необходимост от поддръжка. Това показва, че поведението на 
този тип системи е много по-добро при високоскоростни жп лилнии, поради 
минималната поддръжкаи това ги прави по-ефективен избор в дългосрочен 
план.[2],[12] 

 
фиг.14[2] – Записи на стойността “Q” в мрежата на Дойче Бан 

 
Фиг.15[12],[23] – Записи на стойността “Q” в мрежата на Дойче Бан 
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОВЕДЕНИЕТО НА ЖЕЛЕЗНИЯ ПЪТ 
В ЗОНАТА НА ПРЕХОД МЕЖДУ БАЛАСТОВ И 

БЕЗБАЛАСТОВ ЖЕЛЕЗЕН ПЪТ. 

 

1.Съвременни методи за изчисляване на елементите на горното 
строене на железния път. 

 

1.1.Въведение. В днешни дни употребата на компютърен софтуер за 
моделиране на строителни коснтрукции е масово използван похват от 
строителните инженери. Персоналният компютър предлага широк спектър от 
възможности  за решаване на комплексни задачи в областта на 
конструктивния анализ, например за направата на симулации и модели, 
изследване на поведението на конструкциите и анализиране на резултати при 
различни експлоатационни сценарии. 

 Методът на крайните елементи (МКЕ) се състои в анализирането на 
материалите и конструкциите и служи за изследването на механичните и 
физичните им свойства. Имайки предвид, че  този метод се състои от голямо 
количество изчисления, отчитащи работата на отделните елементи на 
конструкцията, решението на ръка е значително трудно. Методът също така 
изисква използването на подходящ компютърен софтуер, чрез който да се 
извършат изчисленията за различните елементи от дадената конструкция. 
Тoзи тип анализи се налагат широко и в областта на проектирането на 
железен път. 

 В тази глава са сравнени класическите и съвременните методи за оценка 
на поведението на горното строене на железния път (Г.С.Ж.П.) и са проверени 
резултатите от двумерен модел, създаден в моделното пространство на 
програмния продукт SAP2000 v.14 с класическия метод на Цимерман. 
Прилагайки концепцията на Винклер за случая при конвенционален железен 
път, отделните  елементи се моделират като две успоредни непрекъснати 
греди (релсите), които са подпрени през определено разстояние от напречни 
греди (траверсите), а те от своя страна лягат върху баластово легло.  

 

1.2.Проверка на двудименсионалния модел чрез метода на Цимерман. 

В настоящата точка се извършва сравнение на ръчния метод на Цимерман с 
направен в моделното пространство на софтуерния продукт SAP2000 v.14  
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двудименсионален модел, като релсата е моделирана с “Frame” елемент с 
геометричните характеристики на релса 60E1. Направени са модели с 
различна дискретизация на елементите, а опирането е представено чрез 
пружина „constrain” – със същата  пружинна константа, както и в ръчните 
изчисления.  

Изчисленията се правят със следните параметри: 

Q=250/2=125 kN = 1,25.105 N 

lтрав=2600mm – дължина на траверсата ; m=500mm – зона без опиране ; 

b1=260 mm – ширина на траверса; a= 600 mm – разстояние м/у траверсите ; 

.



трав. 2

конт. 1

l m
F = b 273000 mm

2
 - контактна площт под едната релса; (f.1.17) 

конт.F
b = 455 mm 

a
- ширина на фиктивната греда;  k =50 000 N/mm ; (f.1.18) 

 ; 3
z

k
C = 0,183 N / mm

a.b
 (f.1.19)  Ea = 210000 N/mm2 – еластичен модул на 

релсовата стомана ; 

Ia=3,038.107 mm4 – за релса 60 Е1 ;  Wxa=3,336.105 mm3 ; 

4
a a

char

z

4.E I
L = = 743,914 mm

b.C
          (f.1.20) 

2

-3
2

z -3 2z_kN/m

10
C = C .b. = 83333 kN / m

(10 )
 - пружинна константа за SAP2000 ; (f.1.21) 

 

   (f.1.22); (f.1.23) 

(фиг.16 и фиг.17) 

char

z char

Q.LQ
y(ξ) = .η(ξ) = 1,008 mm ;          М(ξ) = .μ(ξ) = 23,247 kNm

2.b.C .L 4
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      Фиг.16 – Провисване от ръчно решение          фиг. 17 – Огъващ момент от ръчно решение 

 Фиг.18 – Провисване от числен модел                      Фиг.19 – Огъващ момент от числен модел 

Както се вижда от четирите фигури по-горе при ръчния метод провисването 
релсата непосредствено под силата е y=1,008mm, a при двумерния модел е 
ySAP=1,08mm(фиг.16 и фиг.18) , докато моментите са съответно M=23,25kNm и 
МSAP=22,60 kNm (фиг.17 и фиг.19). Разликата е много малка – 2,8%, като може 
да се направи изводът, че програмният продукт SAP2000 дава достатъчно 
точни резултати за целите на изчисляването на елементите от ГС.  

1.4. Изводи и заключения от проведените сравнения: 

 От изложеното до тук става ясно, че съвременните методи за 
определяне на напрегнатото и деформирано състояние на елементите от 
Г.С.Ж.П. дават достатъчна точност, съпоставени с класическите методи при 
товари с опростена конфигурация. Използването на компютърен софтуер по 
МКЕ е удобно средство при задачи за анализ на по-голяма дължина железен 
път с изменение на еластичността на пътя и характеристиките на земната 
основа по дължина, подложен на въздействието на полезни товари с по-
сложна конфигурация (например UIC71 или други нормирани железопътни 
товари). След направеното сравнение може да се заключи, че използването на 
персонален компютър и софтуер базиран на МКЕ е удачен инструмент за 
изследването на поведението на железния път в зоната на преход между 
баластов и безбалстов железен път.[32] 
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2.Изледване на поведението на железния път в зоната на преход при 
различни характеристики на преходната зона между баластов и безбаластов 
железен път. 

2.1.Въведение. 

От проведените изследвания в миналата точка стана ясно, че за да се направи 
анализ на напрегнатото и деформирано състояние на железния път в зоната 
на преход между баластов и безбаластов железен път е възможно 
използването на софтуерен продукт SAP2000.v.14. За целта е необходимо да 
са известни еластичните характеристики на двата типа ГС, както и по какъв 
начин се изменя коравината в преходната зона (линейно или 
стъпалообразно). В настоящата точка са разгледани 2 конструкции: 
конвенционален железен път (с баластова призма) и безбаластова система 
тип Rheda 2000 (масово разпространена в Европа). В следвщите подточки са 
изложени характеристиките на двата типа ГС, както и на преходната зона 
(дължина еластични характеристики и силови въздействия). 

2.2. Определяне на еластичните характеристики на безбаластовия и 
баластовия железен път. 

В настоящата дисертация се акцентира върху поведението на железния път 
при изкуствени съоръжения и в зоната на преход.  В следващата глава са 
разгледани ефекти от различни въздействия при стандартни мостови 
конструкции, които обхващат около 90% от старите мостови съоръжения в 
Европа. В настоящата глава са разгледани два типа ГС масово използвани в 
Европа и Япония: Баластов железен път с релси 60E1, скрепления W14 
Vossloh, траверси B70 (СТ-6) или с подобна конструкция (340kg), баластова 
призма (22,4÷62,3) с минимум 33см добре уплътнен баласт под траверсите в 
областта на стъпването на релсите и минимум 40см защитен пласт (фиг.20); и 
Безбаластова система Rheda 2000 с релси 60E1, скрепление Ioarv 300 Vossloh, 
траверси B366.3 U60M, 30см хидравлично свързан пласт, минимум 50 см 
противозамръзващ пласт (фиг.21). 
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 Фиг.20 -  Напречен разрез на конвенционален баластов железен път 

 
 Фиг.21 – Напречен разрез на безбаластов железен път Rheda 2000 

Напрегнатото състояние на железния път (слягания, реакции, огъващи 

моменти) зависи от общата пружинна константа на коловоза rtotal. Стойността 

на общата пружинна константа rtotal се формира от еластичните 

характеристики от всички елементи и пластове на железния път. Стойностите 
на еластичните константи на елементите по данни взети от измервания в 
германската железопътна мрежа са:  

- Релса rrail = 50000÷100000 kN/mm със средна стойност 75000kN/mm; 

- Траверс  rsliper =500÷800 kN/mm за дървени траверси и 12000÷15000 

kN/mm със средна стойност oт 13500 kN/mm за стоманобетонни 
траверси. 
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- Баласт  rballast=380 kN/mm измерена константа при „замърсен“ баласт 

2 години след полагането му. 

- Земна основа rsubstructure = 20÷60 kN/mm със средна стойност от 

40kN/mm за чакълести почви и стойностти rsubstructure = 80÷100 kN/mm 

за замръзнала земна основа и баласт. При малка дебелина на 
баласта върху бетоново корито на тунел или стоманобетонна плоча 
върху мост тази стойност може да достигне до 250 kN/mm.[30] 

- Релсова подложка - rpad – еластичната константа на  подрелсовата 

подложка има значително влияние върху коравината на железния 
път, а от там и върху разпределянето на натоварването върху 
траверсите или плочата. Стойностите за коравината на подрелсовата 
подложка варират от 45 ÷600 kN/mm за стандартни релсови 
скрепления при баластов железен път, а за скрепление IOARV 300 
Vossloh подложката, изработена от селентик е със значителни 

еластични характеристики, като rpad=22,5 kN/mm.[30], [31] 


n

i=1total i

1 1
=

ρ ρ
      (f.2.1) 

   
Фиг.22[30] – Принос към еластичността на Г.С. на всичките му елементи 

  

            Носеща способност на земната основа 

 Баластов железен път   Безбаластов железен път 

   ниска добра висока    ниска добра висока 

C [N/mm3] 0.05 0.10 0.15 0.30 0.35 0.40 

rsubstructure 14 29 43 86 100 114 

Таблица 6:  Зависимост между коефициента на леглото С и коефициента на еластичност  r за 

коловоз екипиран с релси 60Е1 и траверси B70 и безбаластова конструкция.[30] 
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 Таблица 6 може да служи като ориентир за избор на земна основа при 
проектирането на безбаластов железен път, като минималната стойност се 

препоръчва да бъде rsubstructure=86 kN/mm. Освен това при стойностите за С и r 

имаме линейна зависимост  и  r =С.F/2, където F е контактната площ между 

траверсас и баласт (F=5700cm2) [30](Eisenmann).  
 На фигура 23 (Таблица 7) се вижда  изменението на общата пружинна 

константа rtotal (Ctotal) във функция от коравината на земната основа, като е 

направено изследване с различни почви. От тази графика може да се види 
какъв принос към общата еластична константа има коравината на долното 
строене. Изследвани са случаи с баластово преминаване със стандратна 
подложка Zw687 k = 500kN/mm и най-съвременната подложка от селентик с k 
≥ 50 kN/mm. Както и безбаластов железен път Rheda2000 с 3 подложки – Zw 
692-6 – k=22,5 kN/mm ; Zw104/150NT – k=800 kN/mm и междинна подложка 
Grp 21/150. 

 
Фиг.23 – Изменение на общата коравина на железния път във функция от коравината на Д.С. 

Таблица 7: Изменение на общата коравина на целезния път в зависимост от коравината на Д.С. 

rsubstructure rtot_zw687 rtot_sellentic rtot_rheda200   

20 18,28 13,75 10,31 kN/mm 

30 26,28 17,84 12,45 kN/mm 

40 33,65 20,96 13,89 kN/mm 

50 40,45 23,41 14,92 kN/mm 

60 46,76 25,39 15,70 kN/mm 

70 52,62 27,02 16,31 kN/mm 

80 58,08 28,39 16,80 kN/mm 

86 61,17 29,11 17,05 kN/mm 
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90 63,17 29,56 17,20 kN/mm 

100 67,94 30,56 17,54 kN/mm 

110 72,41 31,44 17,82 kN/mm 

120 76,61 32,20 18,07 kN/mm 

130 80,57 32,88 18,28 kN/mm 

140 84,30 33,49 18,46 kN/mm 

150 87,83 34,03 18,63 kN/mm 

160 91,17 34,52 18,77 kN/mm 

170 94,33 34,96 18,90 kN/mm 

Съществен принос имат еластичността на подрелсовите подложки rpad и 

еластичността на земната основа rsubstructure. От представените в Таблица 7 

(фиг.23) резултати става ясно, че пружинната константа на подрелсовата 
подложка има значително въздействие върху общата коравина на коловоза 

rtotal. Също така се вижда, че rtotal= 18,28÷94,33 kN/mm – при конвенционален 

баластов железен път със стандартна релсова подложка, което води до 
разлики от над 5 пъти в общата коравина породени от разликите в коравините 

на земната основа. При скрепление с висока еластичност – селентик с rpad≥ 50 

kN/mm - rtotal= 13,75÷34,96 kN/mm – разлика от 2,5 пъти. При безбаластовата 

система, благодарение на изключително еластичната подложка от селентик с 

rpad=22,5 kN/mm вариацията на общата пружинна констаннта е още по-малка 

rtotal= 10,31÷18,90 – по-малко от 2 пъти разлика. Важно е също да се отбележи, 

че независимо от в пъти по-коравата конструкция на безбаластовия железен 
път (фиг.23а), общата му коравина е с 77,3÷399,1% по-малка спрямо с тази на 
баластовия железен път с обикновени подложки ZW687. Колкото по-корава е 
земната основа, толкова по-значим е приносът на еластичните подрелсови 
подложки. Това ясно се вижда от фиг.23, където чрез влагането на подложки 
от селентик с висока еластичност разликите в коравините на баластовия и 
безбаластовия железен път се редуцират до 33,4÷85%, с което можем да 
заключим, че използването им освен за намаляване на вибрациите от 
неравности в колелата и релсите и намаляване на общата коравина на 
железния път, те са изключително подходящи и за влагане при близко 
преминаване към безбаластов път, тъй като преходът в коравините би бил 
значително по-плавен. 
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Фиг.23а -  Изменение на общата коравина на железния път без подрелсови подложки във 

функция от коравината на Д.С. 

2.1. Изменение на коравините и въздействията по железния път в 
зоната на преход – баластовият път, преходната зона и 
безбаластовият железен път. 

За да бъдат регулирани силите в преходната зона между баластова и 
безбаластова конструкция, преходът между двете трябва да бъде изминаван 
най-много за 0.5sec при преминаване на влак с максимална допустима 
скорост. Изхождайки, че и за двата разгледани типа ГС позволената скорост е 
V≥250 km/h –т.е. V≥69,44 m/s, то минималната дължина на преходната зона 
трябва да бъде 35м.[30] Изискванията за земната основа при безбаластовия 
железен път са много завишени -  изисква се здрава и изключително добре 
уплътнена почва, с цел избягването на слягания, развиващи се във времето и 
допускане на големи остатъчни деформации, които не могат да бъдат 
коригирани с възможностите на релсовите скрепления. Точно това е 
причината, която налага да се използват почви с пружинна константа  

rsubstructure=86÷170 kN/mm за цялата дължина на конструкцията – баластов, 

безбаластов път и преходната зона.  

Стандартната преходна зона при подобен тип конструкции е възможно да се 
изгражда в детайла на безбаластовата конструкция и с разделяне на 
преходната зона на 3 равни подзони по 11,67м, в които се влагат подрелсови 
подложки с различни еластични характеристики – Zw104/27.5 , Zw104/40 и 
Zw104/55. 
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Фиг.24 – Коравини на опиране на релсата в преходната зона и прилежащите ѝ баластов и 

безбаластов железен път 
 

На фигура 24 е представена графиката на изменение на общата 
коравина на железния път под релсовата пета в зоната на преход. Изобразени 
са 10м. от безбаластовата конструкция, 35 метрова преходна зона с подзони с 
вложени в тях споменатите по-горе подрелсови подложки с нарастващи 
коравини и баластовия железен път с еластична подрелсова подложка от 

селентик. Направените анализи за общата коравина на железния път rtotal са 

показани за стойности на пружинната константа на земната основа 

rsubstructure=86kN/mm (син цвят) и rsubstructure=100kN/mm (лилав цвят). 

За подрелсовите реакции в преходната зона и в прилежащите ѝ краища 
баластов и безбаластов железен път е разработен аналитичен модел по 
модифициранта теория на Цимерман, изложена  в предишната точка и 
резултатите са изобразени на фиг.25, където S[kN] e порделсовата реакция в 

мястото на прилагане на товара (x=0) – 250/2 kN – полвин осно натоварване от 

компонентата на товарен модел 71. [30],[38] 
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Фиг.25 – Подрелсови реакции в преходната зона и прилежащите ѝ баластов и безбаластов 

железен път 
Реакциите на връхната конструкция на безбаластовата система са по-

малки отколкото при баластовия железен път въпреки по-коравата му 
конструцкия, благодарение на разпределящия ефект на високата еластичност 
на подрелсовите подложки на съответното скрепление. Общата коравиня  

rtotal на коловоза се променя плавно от ниските  стойности при безбаластовата 

система Rheda2000, нараствайки до високите стойности за баластовия 
железен път през преходната зона. При подрелсовите реакции на съответните 
опорни точки (траверсите) се наблюдава неблагоприятно нарастване в зоната 
на преход и след това намаляване при баластовия железен път. Този 
намаляващ скок в диаграмата на силите показва, че тази преходна 
конструкция има нужда от подобрение за така разглежданата конструкция. 
Един възможен вариант е последната подзона с подложка Zw104/55 да 
отпадне и преходната зона да се раздели на 2 подзони с дължина от 17,5м с 
подложки Zw104/27,5 и Zw104/40. Друг възможен вариант е запазване на 
стандартната конструцкия на преходната зона и поръчване на по-корави 
подрелсови подложки от селентик за баластовия железен път. Подрелсова 

подложка с пружинна константа rpad=60kN/mm е подходяща тъй като тогава 

се получава нарастване в зоната на баластовия железен път (спрямо 
последната подзона на прехода), но баластовата конструцкия ще се влияе 
повече от коравината на земната основа, поради по-коравото скрепление. 

В програмната система SAP2000.v.14 са направени 3 модела на 
съществуващата конструкция от фиг.24 – Mодел1 (фиг.26) ; на съществуващата 

конструкция от фиг.24 с подложка с rpad=60kN/mm  - Mодел2 (фиг.27) ; и на 

конструкция с 2 подзони в прехода по 17,5м – Модел3(фиг.28). 
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фиг.26 – Модел1 

 
фиг.27 – Модел2 

 
фиг.28 – Модел3 
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2.4. Изводи и заключения: 
От изложените по-горе фигури се виждат граничните моментови 

диаграми в преходната зона и в прилежащите ѝ краища за коментираните в 
точката детайли на преход. Ясно се вижда, че между Модел1 и Модел2 няма 
разлики в Р.У., а при Модел3 има по-голям скок в граничната диаграма между 
двата полупрехода, както и между втория полупреход и баластовата 
конструкция.  

От тук може да се заключи, че стандартния преход с 3 подзони  е по-
целесъобразен, но за да се направи цлялостна обосновка на проблема следва 
да се направи динамичен анализ и натурно изпитване с цел определяне на 
критичната скорост за дадената конструкция, при която диаграмата на Р.У. 
може да изглежда по друг начин. 
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ 
Г.С.Ж.П. И МОСТОВИ КОНСТРУКЦИИ С МАЛКИ И 

СРЕДНИ ОТВОРИ. 

 

1. Ефекти от взаимодействието м/у Г.С.Ж.П. и мостово съоръжение 
с отвор 15м и с отвор 31,23м. 

1.1. Общи положения. 

В съответствие с научно изследователска тема по ЦНИП [34] при УАСГ е 
извършено частично заснемане и обследване на два стари стоманени 
нитовани моста: на км 22+730 по линия София-Карлово-Варна фериботна – 
Фиг.29 с отвор L=15m  и на км 17+536 по линия София-Горна Оряховица-Варна – 
Фиг.31 с L=31,23m, с цел определяне на възможността и ефективността от 
привеждането им към съвременните експлоатационнии и нормативни 
изисквания. За целта е предложена замяна на съществуващата пътна 
конструкция от отворен тип с нова стоманобетонна като са изследвани два 
варианта – с баластово и безбаластово преминаване чрез път на монолитна 
основа върху мостовата конструкция – Фиг.30 и Фиг.32. Предполага се, че след 
рехабилитация на жп линията наставовият релсов път ще бъде заменен с 
безнаставов релсов път (БРП). 

 

 

Фиг. 29 –  Стар стоманен нитован железопътен мост с пълностенни главни греди и отвор L=15м 
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Фиг. 30 –  Варианти с баластово (в ляво) и с безбаластово преминаване (в дясно) за мост с отвор 
L=15м 

 

Фиг. 31 –  Стар стоманен нитован железопътен мост с главни греди ферми и отвор L=31,23м 

 

 

Фиг. 32 –  Варианти с баластово (в ляво) и с безбаластово преминаване (в дясно) за мост с отвор  
L=31,23м 

Привеждането и на двете конструкции към съвременните нормативни 
изисквания е предвидено чрез обединяването на стоманобетонната плоча за 
съвместна работа с елементи на главната конструкция (стоманобетонна плоча 
и главни греди - Фиг.30 и стоманобетонна плоча и горен пояс ферма - Фиг.32). 
При този начин се реализира усилване на съществуващата конструкция, 
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подобряване на поведението ѝ от гледна точка на умората на материала и 
защита на стоманените елементи на мостовата конструкция от директното 
въздействие на атмосферни влияния. Освен статико-динамичните 
изчислителни проверки са изследвани аспекти от взаимодействието между 
Г.С.Ж.П. и мостовата конструкция за част от хоризонталните въздействия 
породени от подвижния състав при варианта с баластово и безбаластово 
преминаване на железния път. Механичните характеристики (граница на 
провлачване, якост на опън, гранично удължение при скъсване, ударна 
жилавост), химическият състав и заваряемостта на старата стомана са 
определени чрез серия от експериментални изпитвания, подробно описани в 
[34]. 

2.2. Изследване на взаимодействието между горното строене на железния 
път и мостова конструкция за мост с отвор L=15m – малък отвор при 
баластово преминаване .  

2.2.1. Сравнение между аналитично и числено определяне на ефекти от 
температурното въздействие при отчитане на взаимодействие между 
БРП и мостова конструкция.  

При БРП, когато в края на мостовата конструкция не се предвиждат устройства 
за линейно разширение на релсите се реализира взаимодействие между 
релсите и конструкцията като неговото количествено изражение зависи в най-
голяма степен от вида и хоризонталната коравина на ГС. Изследвано е 
взаимодействието между БРП и описаната в т.2.1 мостова конструкция с отвор 
L=15m. В съответствие с описаната в [2] методика е направено аналитично 
изчисление за температурна разлика между релса и конструкция. С оглед 
сравнение на получените резултати е разработен числен модел, базиран на 
Метода на крайните елементи (МКЕ) в програмната система SAP2000 v.14. 

На Фиг.33 е представен опростен аналитичен модел за отчитане на 
взаимодействието между ГС и мостова конструкция, предложен и подробно 
описан в [2]. 
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 Фиг.33 -  Взаимодействие между релса и мостова конструкция 

Взаимодействието БРП-конструкция в надлъжно направление може да се 
опише със системата диференциални уравнения: 

 2

2
0b ru ud u

dx EA

 
        (f.2.1) 

 2

2
0b rb

b b

u ud u

dx E A

 
        (f.2.2) 

rdu
N EA T

dx


 
   

 
      (f.2.3) 

 r
b b b b

du
N E A T

dx


 
   

 
     (f.2.4) 

ru , bu  - хоризонтални премествания съответно на релсата и на моста 

N , bN  - нормални осови сили съответно в релсата и в мостовата конструкция 

EA , b bE A - линейни коравини съответно на релсата и на мостовата 

конструкция 

T ,  
b

T  - температурни деформации съответно на релсата и на моста. 

За изследвания вариант приемаме, че хоризонталната коравина на 
релсотраверсовата скара е 27636 /k kN m .  Линейната коравина на релсата е:  

8 4 62,1*10 *76,7*10 1,611*10a aE A kN       (f.2.5)  

Преместването хоризонтална надлъжна посока и нормалнта осова сила в 
релсата могат да бъдат определени както следва: 

   
. . .

cosh( . ) coth .sinh . . .
2 2

t b b b
r t b

T L L
u x x x T x

 
  

   
     

  
  (f.2.6) 
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 r

r a a t r

du x
N x E A T

dx


 
   

 

      (f.2.7) 

.a a

k

E A
           (f.2.8) 

На Фиг.34 е представено надлъжното преместване съответно на релсата и на 
конструкцията по дължина на моста. На Фиг.35 е представена  осовата 

нормална сила  
r

N x  по дължина на мостовата конструкция от 0,000 до 

15,000 метра. С max
N  е означена съответната стойност изчислена за БРП извън 

зоната на конструкция. 

max
. . .

a a t r
N E A T             (f.2.9) 

При разстояние между траверсите 0,600
s

s m  хоризонталната коравина на 

баластовата призма може да се моделира чрез пружинна опора с пружинна 
константа: 

_ . 7636*0,600 4582s horizontal s

kN
k k s

m
                 (f.2.10) 

С тези характеристики _ 4582 /s horizontalk kN m  е разработен модел по МКЕ 

(Метод на Крайните Елементи) в програмна система SAP2000 v14 – Фиг.36 с 
прътови FRAME крайни елементи за релса и мостова греда и LINK крайни 
елементи за връзката между релса и конструкция. Осовите разрезни усилия от 
температурна разлика 30oC за релсата и 10oC за конструкцията са представени 
на Фиг.161.  
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Фиг.34 - Надлъжни премествания на релсата и на моста. 

 
Фиг.35 - Осова нормална сила в релсата 

 
Фиг.36 - Модел на системата релса – конструкция 

 

Фиг.161 - Осови нормални разрезни усилия в релсата [kN] при температура на релсата 30oC и на 
мостовата конструкция 10oC. 

Таблица 11 - Осови нормални сили 
r

N  и нормални напрежения , , 30 10Ed rail T  в релсата, 

определени аналитично и по МКЕ за температура на релсата 30oC и на мостовата конструкция 
10oC. 
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2.2.2.  Изследване на ефектите от хоризонтални инерционни сили при 
взаимодействие между БРП и разглежданата мостова конструкция. 

Направен е анализ за ефекта и разпределението на хоризонталните 

теглителни сили 33 / '
lak

Q kN m (общо за двете релси) и 1,21  , породени от 

железопътния трафик, като функция от хоризонталната коравина на баласта. 
Те са приложени на ниво ГРР по дължината на цялата мостова конструкци в 
съответствие с предписанията на [35]. 

 
Фиг.162 - Натоварване на ниво релса с _1 19,965 /lak railQ kN m  

 

 

 

 

Аналитично 

решение

Решение по 

МКЕ

Аналитично 

решение

Решение по 

МКЕ

0.000 НПЛ -571.87 -527.91 -74.56 -68.83

7.500 - -547.71 -535.33 -71.41 -69.79

15.000 ЛПЛ -571.87 -585.56 -74.56 -76.34

НПЛ - неподвижен лагер, ЛПЛ - линейно подвижен  в хоризонтална надлъжна 

посока лагер

Nr [kN]

x [m]

Ed,ra i l ,T30-10 [N/mm
2
]

по
д

пи
ра

н
е
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Фиг.163 - Осови разрезни усилия в релса и конструкция от теглителни сили _1lak railQ  

Направено е изследване чрез серия от модели по МКЕ, разработени в 
програмната система SAP2000 V.14, на влиянието на хоризонталната коравина 
на баласта _h ballastk  (за една траверса, с _h bbk  е означена разпределената 

хоризонтална коравина за баластовото легло) върху часта от теглителната 
сила, която се поема от неподвижния в хоризонтална надлъжна посока лагер 

_ /hb k QlakR R   ( _hb kR - хоризонтална надлъжна реакция в неподвижния лагер 

на мостовата конструкция, QlakR  - сумарна хоризонтална надлъжна сила 

приложена на ниво ГРР за една релса). На Фиг.162 и Фиг.163 са представени 
съответно моделът по МКЕ и диаграма на осовите нормални разрезни усилия 
на системата БРП – мостова конструкция при хоризонтална коравина на 
баластовата призма 2

_ 7637 /h bbk kN m . Резултатите от проведените анализи по 

МКЕ са обобщени в Таблица 12. Въз основа на получените от изчисленията по 
МКЕ резултати и анализ по МНМК (Метод на най-малките квадрати) е 
изведена функционална зависимост за частта от хоризонталната надлъжна 
сила, която се поема от неподвижните лагери на разглежданата мостова 
конструкция във функция от хоризонталната коравина на баласта: 

 
_ 0,018

_

8,42
( ) 7,61h ballast

h ballast

k
k




    -   (f.2.11) 

На Фиг.164 са изобразени   и  .като функция на хоризонталната коравина 

на баласта _h ballastk , от където е видно задоволителното съвпадение с 

апроксимиращата функция  _h ballastk               (f.2.12) 

Таблица 12 - Разпределение на хоризонтална надлъжна теглителна сила между горно строене на 
железния път и мостова конструкция. 

 

kh_ballast 

[kN/m]

kh_bb   

[kN/m2]

RQlak          

[kN]

Rhb_k              

[kN]
Rhb_k/RQlak  Si=(-)2

2000 3333 299.475 82.228 0.275 0.267 0.000062606044

3500 5833 299.475 101.203 0.338 0.340 0.000005407868

4582 7637 299.475 111.271 0.372 0.375 0.000014978219

7000 11667 299.475 127.970 0.427 0.430 0.000009512570

10000 16667 299.475 142.485 0.476 0.476 0.000000316466

15000 25000 299.475 158.980 0.531 0.528 0.000006983511

20000 33333 299.475 170.352 0.569 0.565 0.000016314446

SSi= 0.000116119124
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В Таблица 13 са представени характеристичните ,k rail
N  и изчислителни ,Ed rail

N  

нормални осови сили, както и максималните нормални напрежения Ed
 в 

релсата като функция от хоризонталната коравина на баластовата призма. 

 

Фиг.164 Разпределение на хоризонтална надлъжна теглителна сила между ГС на железния път и 
мостова конструкция. 

Таблица 13 - Характеристични и изчислителни стойности на осовите разрезни усилия и 
изчислителни стойности на нормалните напрежения в релсата от теглителни сили определени 

според [35]. 

 

 

3. Изследване на взаимодействието между горното строене на железния 
път и мостова конструкция за мост с отвор L=31,23m  - среден отвор при 
баластово преминаване.  

kh_ballast 

[kN/m]

kh_bb   

[kN/m
2
]

±Nk,rail       

[kN]

±NEd,rail                    

[kN]

Arail                

[mm
2
]

±Ed 

[N/mm
2
]

2000 3333 110.09 159.63 7670.0 20.81

3500 5833 100.87 146.26 7670.0 19.07

4582 7637 95.95 139.13 7670.0 18.14

7000 11667 87.76 127.26 7670.0 16.59

10000 16667 80.59 116.86 7670.0 15.24

15000 25000 72.36 104.92 7670.0 13.68

20000 33333 66.60 96.58 7670.0 12.59
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3.1. Определяне на ефекти от температурното въздействие при отчитане на 
взаимодействие между БРП и мостова конструкция.  

 Изследвано е взаимодействието между БРП и описаната в т.2.1 мостова 
конструкци с отвор L=31,23m. С цел определяне на ефектите от температурна 
разлика между релса и конструкция е разработен числен модел, базиран на 
Метода на крайните елементи (МКЕ) в програмната система SAP2000 v.14. С 
оглед на последващо сравнение на резултатите получени за мост с малък 
отвор и такъв със среден отвор параметрите на железния път и 
температурното въздействие са идентични с тези в точка 2.1. Прието е 

разстояние между траверсите 0,600
s

s m , на което отговаря хоризонталната 

коравина на баластовата призма _ 4582 /s horizontalk kN m . Изследвана е 

температурна разлика  30oC за релсата и 10oC за конструкцията. С тези 
характеристики е разработен модел по МКЕ (Метод на Крайните Елементи) в 
програмна система SAP2000 v14 – Фиг.165 с прътови FRAME крайни елементи 
за релса и елементите на главната ферма и LINK крайни елементи за връзката 
между релса и конструкция. Осовите разрезни усилия от температурна 
разлика са представени на Фиг.166.  

 

Фиг.165 - Модел на системата релса – конструкция 

 

Фиг.166 - Осови нормални разрезни усилия в релсата [kN] при температура на релсата 30oC и на 
мостовата конструкция 10oC. 

Таблица 14 - Осови нормални сили 
r

N  и нормални напрежения , , 30 10Ed rail T  в релсата, 

определени аналитично и по МКЕ за температура на релсата 30oC и на мостовата конструкция 
10oC. 

 

0 НПЛ -530.67 -69.19

15.615 - -511.44 -66.68

31.23 ЛПЛ -660.77 -86.15

x [m] подпиране
Nr            

[kN]

σEd,rail,T30-10 

[N/mm2]

НПЛ - неподвижен лагер, ЛПЛ - линейно подвижен в 

хоризонтална надлъжна посока
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3.2.  Изследване на ефектите от хоризонтални инерционни сили при 
взаимодействие между БРП и разглежданата мостова конструкция. 

 В разглеждания случай на мост със среден отвор (L=31,23m) меродавна е 

спирателната сила от товарен модел SW/2 - 35 / '
lbk

Q kN m (общо за двете 

релси) и 1,21  . Тя е приложена на ниво ГРР по дължината на цялата 
мостова конструкци в съответствие с предписанията на [35]. 

 

Фиг.167 - Натоварване на ниво релса с _1 21,18 /lbk railQ kN m  

 

 

 

 

Фиг.168 - Осови разрезни усилия в релса и конструкция от спирателни сили _1lbk railQ  

Направените изследвания в тази точка са аналогични на тези направени в 
точка 2.2. Чрез серия от модели по МКЕ, разработени в програмната система 
SAP2000 V.14 е изследвано влиянието на хоризонталната коравина на баласта 

_h ballastk  върху часта от спирателната сила, която се поема от неподвижния в 

хоризонтална надлъжна посока лагер _ /hb k QlbkR R   . 

На Фиг.167 и Фиг.168 са представени съответно моделът по МКЕ и диаграма 
на осовите нормални разрезни усилия на системата БРП – мостова 
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конструкция при хоризонтална коравина на баластовата призма 
2

_ 7637 /h bbk kN m . 

 Таблица 15 - Разпределение на хоризонтална надлъжна спирателна сила между горно строене 
на железния път и мостова конструкция. 

 

В Таблица 16 са представени характеристичните ,k rail
N  и изчислителни ,Ed rail

N  

нормални осови сили, както и максималните нормални напрежения Ed
 в 

релсата като функция от хоризонталната коравина на баластовата призма. 

 
Фиг. 169 - Разпределение на хоризонтална надлъжна спирателна сила между ГС на железния път 

и мостова конструкция. 
Таблица 16 -  Характеристични и изчислителни стойности на осовите разрезни усилия и 

изчислителни стойности на нормалните напрежения в релсата от спирателни сили определени 
според [35]. 

 

2000 3333.333 207.06 300.24 7670.00 27.00

3500 5833.333 197.22 285.97 7670.00 25.71

4582 7636.667 194.19 281.58 7670.00 25.32

7000 11666.67 191.79 278.10 7670.00 25.01

10000 16666.67 191.9 278.26 7670.00 25.02

15000 25000 194.02 281.33 7670.00 25.30

20000 33333.33 196.53 284.97 7670.00 25.62

kh_ballast         

[kN/m]    

kh_bb      

[kN/m2]    

±Nk,rail      

[kN]

±NEd,rail        

[kN]

Arail        

[mm2]

±σEd       

[N/mm2]
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3.3.  Изследване на ефектите от товарен модел LM71 при взаимодействие 
между БРП с баластова призма и разглежданата мостова конструкция със 
среден отвор. 

Направено е изследване за ефектите, породени от подвижен състав за 
варианта с баластово преминаване  като за целта е използван товарен модел 
LM71 съгласно системата Еврокод. Изследван е случай, при който подвижният 
състав е разположен симетрично върху цялата мостова конструкция(само 
върху мостовата конструкция), тъй като той се оказа меродавен за 
преместването в лагера. Разработен е тридеменсионален модел по МКЕ в 
програмната система SAP2000 V.14. За елемнтите на съществуващата 
стоманена конструкция и релсата са използвани FRAME, за новата, от затворен 
тип стоманобетонна пътна конструкция, са използвани SHELL крайни 
елементи. Връзката между релса и конструкция е осъществена посредством 
LINK крайни елементи. Моделът на системата релсов път – конструкция е 
показан на Фиг.170. Диаграмата на осовата сила в релсата, породена от 
натоварването на мостовата конструкция със товарен модел LM71 е 
представена на Фиг.171. 

 
Фиг. 170 - Модел на системата релсов път-конструкция 

 

 
Фиг.171 - Осови разрезни усилия в релсата от товарен модел LM71  

 

Еластичността на железният път е отразена със съответните хоризонтални и 
вертикални пружинни константи. В зоната на моста е отчетeн приносът на 
еластичността на подрелсовата подложка, траверсите и баластовото легло -  
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_ 7000 /h bbk kN m  и _ 17110 /v bbk kN m . В зоната извън конструкцията вертикалната 

пружинна константа е  по-малка съгласно естеството на почвата, от която е 
изградено земното платно - _ 11194 /v bk kN m .  

Получените премествания и завъртания в лагерите и изчислените нормални 
напрежения,породени в релсата от железопътния трафик са дадени в Таблица 
17. 

Таблица 17 – Премествания и завъртания в лагерите и релсови наорежения от въздействието на 
подвижен състав 

 

3.4. Изследване на взаимодействието между горното строене на железния 
път и мостова конструкция за мост с отвор L=31,23m  - среден отвор при 
безбаластово преминаване.  

3.4.1. Определяне на ефекти от температурното въздействие при отчитане на 
взаимодействие между БРП и мостова конструкция.  

В тази точка е проведено аналогично изследване на направеното в т.3.1. При 
конструкции със среден и голям отвор и безбаластово преминаване на 
железния път ефектите от температурна разлика, както и от другите 
хоризонтални и вертикални въздействия, имат по-голямо влияние върху 
възникващите усилия в Г.С.Ж.П. и мостовата конструкция  при 
взаимодействието им. Това се дължи на липсата на баластова призма и на 
коравата връзка между безбаластовия железен път и връхната конструкция. 

 

 

Фиг.172 - Модел на системата релса – конструкция 

 

Фиг.173 - Осови нормални разрезни усилия в релсата [kN] при температура на релсата 30oC и на 
мостовата конструкция 10oC. 

9160000.00 190570.00 7670.00 3.34E+05 52.30 75.84 0.000788 0.00432

ϕНПЛ        

[rad]

uЛПЛ         

[m]

M      

[Nmm]

N            

[N]

A         

[mm2]

Wx          

[mm3]

σLM71k     

[N/mm2]

σLM71Ed     

[N/mm2]
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Таблица 18 - Осови нормални сили 
r

N  и нормални напрежения , , 30 10Ed rail T  в релсата, 

определени аналитично и по МКЕ за температура на релсата 30oC и на мостовата конструкция 
10oC. 

 

 

3.4.2.  Изследване на ефектите от хоризонтални инерционни сили при 
взаимодействие между БРП и разглежданата мостова конструкция. 

Направените по-долу изследвания са аналогични на т.2.2 и т.3.2 като тук 

меродавната спирателна сила е от товарен модел SW/2 - 35 / '
lbk

Q kN m (общо 

за двете релси) и 1,21  ( както в т.3.2) . За разлика от баластовия железен 
път, където в поемането и  разпределянето на хоризонталните сили участват 
баластовата призма и релсовите скрепления (съпротивляващи се на 
релативното преместване на релсите спрямо траверсите), при безбаластовото 
преминаване (поради коравата връзка) надлъжните сили се предават 
единствено благодарение на съпротивленията на скрепленията. Това може да 
доведе до получаване на много голяма реакция в неподвижния лагер на 
мостовата конструкция. За да бъде избегнат или частично намален този ефект 
се допуска намаляване на притискащата сила на скреплението или 
използване на срепления с нулево надлъжно съпротивление (както е 
коментирано в глава 1). За разгледаната мостова конструкция са приети 
надлъжни коравини на релсовото скрепление от 1000 до 10000 kN/m [36]. 

 

Фиг.174 - Натоварване на ниво релса с  _1 21,18 /lbk railQ kN m
 

 

0 НПЛ -539.84 -70.38

15.615 - -483.81 -63.08

31.23 ЛПЛ -716.13 -93.37

x [m] подпиране
Nr               

[kN]

σEd,rail,T30-10 

[N/mm2]

НПЛ - неподвижен лагер, ЛПЛ - линейно подвижен в 

хоризонтална надлъжна посока
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Фиг.175 - Осови разрезни усилия в релса и конструкция от спирателни сили _1lbk railQ
 

 

 

Таблица 19 - Разпределение на хоризонтална надлъжна спирателна сила между горно строене на 
железния път и мостова конструкция. 

 

Таблица 20 -  Характеристични и изчислителни стойности на осовите разрезни усилия и 
изчислителни стойности на нормалните напрежения в релсата от спирателни сили определени 

според [35]. 

 

10000 191.89 278.24 7670.00 25.02

9000 194.39 281.87 7670.00 25.34

8000 197.38 286.20 7670.00 25.73

7000 200.92 291.33 7670.00 26.20

6000 205.66 298.21 7670.00 26.81

5000 211.59 306.81 7670.00 27.59

4000 219.52 318.30 7670.00 28.62

3000 230.65 334.44 7670.00 30.07

2000 247.23 358.48 7670.00 32.23

1000 275.16 398.98 7670.00 35.87

±σEd       

[N/mm2]

kh_fastening         

[kN/m]    

±Nk,rail      

[kN]

±NEd,rail             

[kN]

Arail              

[mm2]
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3.4.3.  Изследване на ефектите от товарен модел LM71 при 
взаимодействие между БРП и разглежданата мостова конструкция със 
среден отвор. 

 

Както в т.3.3 и тук са направени анализи от въздействието на подвижния 
състав. За разлика от споменатат по-горе точка тук са изследвани две 
различни положения на подвижния товар. Едното изцяло в мостовата 
конструкция и симетрично спрямо нея (както в т.3.3), а другото 
непосредствено преди навлизането на подвижния състав в съоръжението. 

За безбаластова конструкция е избран детайл Rheda2000 (фиг.176) 
Скреплението на този тип ББЖП е Fossloh IOARV300 (фиг.178 и фиг.179). 
Еластичността на скреплението идва от основната подложка, изработена от 
селентик с еластична константа k=22.5 kN/mm. Kоравината в надлъжно 
направление е 10kN/mm за едно скрепление [37]. Извън мостовата 
конструкция пътят на монолитна основа е със стандартен детайл (фиг.177). 

 

 

 

 

  

 
Фиг.176 

[2] – Безбаластова конструкция Rheda 2000 върху мостово съоръжение 

 
Фиг.177[2] Безбаластова конструкция Rheda 2000 върху З.О. 
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   Фиг.178 – Детайл на скрепление IOARV300 [37] 

 
Фиг.179 Компоненти на скрепление IOARV300  [37],[38] 

В програмния продукт SAP 2000 v.14 е моделиран железния път, като 
еластичните характеристики в и извън мостовото съоръжение са въведени 
чрез Link елементи, в които са зададени следните характеристики: 

Коравини (пружинни константи) на елементите от железния път: 
- Подрелсови подложки: 

krailpad1=22500 N/mm; krailpad EVA=800000 N/mm , [1]  (f.3.1) 

- Безбаластова система Rheda 2000:  

82000 2000
2000

2000

.Rheda Rheda
Rheda

Rheda

E. b
k = = 2,102.10  N / mm

h

l
            (f.3.2) 
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- Хидравлично свързан пласт : 

82000 2000.Rheda Rheda
HBL

HBL

E. b
k = = 1,808.10  N / mm

h

l
        (f.3.3) 

- Противозамръзващ пласт: 

52000 2000.Rheda Rheda
FPL

FPL

E. b
k = = 7,68.10 = 768000 N / mm

h

l
        (f.3.4) 

- Земна основа: 
Ksub. =40 000 ÷ 100 000 N/mm  

 

 

Фиг.180 - Първо товарно състояние -  върху мостовата конструкция 

 

 
Фиг.181 - Второ товарно състояние -  непосредствено преди мостовата конструкция 

 

И при двете товарни състояния се наблюдават големи разрезни усилия в 
горното строене на железния път в областта малко преди и в началото на 
моста.

 
Фиг.182 - Осови разрезни усилия в релсата от товарен модел LM71 – първо товарно състояние 

 

Фиг.183 - Осови разрезни усилия в релсата от товарен модел LM71 – второ товарно състояние 
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Освен двете товарни състояния  са изследвани и варианти с различна 
коравина на почвата преди и след съоръжението със стойности от 
ρ=40000÷100000 kN/m [38]. 

Таблица 21 - Разрезни усилия и нормални напрежения в релсата, завъртане на НПЛ и надлъжно 
преместване в ЛПЛ от товарен модел LM71 – първо товарно състояние. 

 

Таблица 22- Разрезни усилия и нормални напрежения в релсата за сечението с максимален 
огъващ момент  от товарен модел LM71 – второ товарно състояние. 

 

 
Таблица 23 -  Разрезни усилия и нормални напрежения в релсата за сечението с максимална 

осова сила  от товарен модел LM71 – второ товарно състояние. 

 
4. Заключение. 

- Замяната на пътна конструкция от отворен тип със стоманобетонна, 
обединена за комбинирано действие представлява технически ефективен 
вариант за привеждане на стари стоманени нитовани жп мостови конструкции 
с път горе към съвременните експлоатационни и нормативни изисквания [34] 

40000 13890 9858700 214169 57.47 83.34 0.0005208 0.00407

50000 14920 9877700 214277 57.55 83.44 0.0005207 0.00407

60000 15710 9893200 214355 57.60 83.52 0.0005207 0.00407

70000 16320 9905600 214413 57.65 83.59 0.0005207 0.00407

80000 16800 9915600 214457 57.68 83.64 0.0005207 0.00407

90000 17210 9924200 214494 57.71 83.68 0.0005207 0.00407

100000 17540 9931300 214522 57.74 83.72 0.0005207 0.00407

kv_soil        

[N/mm]    

kv_bridge        

[N/mm]    

M          

[Nmm]

N                 

[N]

σLM71k     

[N/mm2]

σLM71Ed     

[N/mm2]

ϕНПЛ             

[rad]

uЛПЛ         

[m]

40000 13890 23294800 11444 71.32 103.41

50000 14920 23160100 10974 70.85 102.74

60000 15710 23045500 10645 70.47 102.18

70000 16320 22952100 10409 70.16 101.73

80000 16800 22876100 10232 69.91 101.36

90000 17210 22809800 10086 69.69 101.05

100000 17540 22755600 9973 69.51 100.79

kv_soil        

[N/mm]    

kv_bridge        

[N/mm]    

Mmax          

[Nmm]

N                 

[N]

σLM71k     

[N/mm2]

σLM71Ed     

[N/mm2]

40000 13890 3037300 15140 11.08 16.06

50000 14920 2934200 14525 10.69 15.50

60000 15710 2861600 14096 10.42 15.10

70000 16320 2809000 13786 10.22 14.82

80000 16800 2769500 13555 10.07 14.60

90000 17210 2737000 13365 9.95 14.42

100000 17540 2711600 13217 9.85 14.28

kv_soil        

[N/mm]    

kv_bridge       

[N/mm]    

M         

[Nmm]

Nmax                 

[N]

σLM71k     

[N/mm2]

σLM71Ed     

[N/mm2]
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- От описания числен пример в т.2 и т.3 е видно, че при нагряване на релсите 
30oC, a на мостовата конструкция 10oC и приета хоризонтална коравина на 
баласта 7637 kN/m2 [2] в релсите от взаимодействието с мостовата 
конструкция се получават нормални натискови напрежения с максимална 
стойност около 75÷86 N/mm2, които са малко по-високи от допустимите 
натискови напрежения в релсата вследствие взаимодействието от 72 N/mm2 в 
съответствие с [35]. При същото въздействие и безбаластово преминаване 
допълнителните напрежения са 93N/mm2 при допустими 92 N/mm2. 

- Изследванията за инерционните хоризонтални сили при съоръжението със 
среден отвор и безбаластово преминаване  са направени за различни 
съпротивления на релсовото скрепление. В нормите се допуска при по дълги 
съоръжения притискателната сила на скрепленията в зоната на моста да бъде 
намалена. В т. 3.4.2. е направен анализ с хлъзгащи съпротивления kh_fastening 

=1000÷10 000 kN/m, при което максималната стойност на x=0,425 (за kh_fastening 

=10 000 kN/m  ), като това показва, че частта от спирателната сила поемаща се 
от неподвижния лагер е почти същата както и при баластово преминаване на 

конструкцията, но при минималните стойности за x има над 2 пъти разлика 

x=0,172 (за          kh_fastening =1000 kN/m), докато при баластово преминаване за 

x=0,385 (за kh_ballast =2000 kN/m).   

От изложеното до тук може да се заключи, че преминаването с безбаластова 
конструкция  Rheda 2000 върху  разглежданото мостово съоръжение е 
технически по-целесъобразен вариант, при който освен по-голямата 
устойчивост срещу измятане на скарата и по-леката  връхна конструкция, е 
възможно и облекчаване на неподвижните в надлъжна посока лагери .  Този 
ефект е особено важен при стари конструкции в случаите, при които 
подмяната на лагерите е трудно осъщесвима. 

ПРЕТЕНЦИИ ЗА НАУЧНИ ПРИНОСИ. 
 

1. Направен е критичен анализ на различни системи безбаластов 
железен път в световната практика и са препоръчани конкретни системи в 
съответствие с ефективността за приложението им съобразено с условията у 
нас. 

2. Направен е анализ на точността посредством съпоставка между 
класическия метод на Цимерман и различни модели по МКЕ за анализ на 
напрегнатото и деформирано състояние на баластов железен път (по 
отношение на вертикални премествания и огъващи моменти в релсата). 

3. Изследвано е поведението на конвенционален баластов железен път 
и безбаластова система RHEDA 2000 като е анализиран ефекта за общата 
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вертикална коравина на железния път от влагане на съвременни еластични 
подложни елементи от Селентик във функция от коравината на земната 
основа. Направен е числен анализ по МКЕ на конструкцията на стандартна 
преходна зона между баластов и безбаластов железен път. Изследвани са още 
два варианта на преход и след критичен анализ е количествено оценена 
ефективността на стандартния вариант. 

4.  Направен е анализ по МКЕ за взаимодействието между Г.С.Ж.П. и две 
стоманени мостови конструкции, които са представителни за широк клас 
прилагани по жп линиите у нас мостове. Изведена е функционална 
зависимост между частта от хоризонталната реакция, поемана от 
неподвижните лагери и хоризонталната коравина на баласта при 
пренебрегвана на подаваемостта на устоя (f.2.11). 

5. Изследвано е влиянието на температурната разлика между релса и 
конструкция по аналитичен метод [2] и са съпоставени резултатите с 
разработен модел по МКЕ (Таблица 11). 

НАСОКИ ЗА БЪДЕЩИ ИЗСЛЕДВАНИЯ. 

1. Извършване на натурно изпитване на изпълнен обект с преходна зона 

между конвенционален баластов железен път и безбаластова система 

Rheda2000, с цел валидиране на получените в настоящата разработка 

резултати. 

2. Провеждане на критичен анализ на представените в нормите подходи 

за определяне на напрегнатото и деформирано състояние на железния път от 

гледна точка на динамични коефициенти и коефициенти за комбинации от 

различните товарни въздействия и оценката им с експериментално 

установени параметри на реалното поведение. 

3. Разработване на проект за безбаластов железен път, лабораторно 

изпитване на проектираната конструкция и внедряването ѝ в опитен участък в 

мрежата на ДП „НКЖИ“. 

4. Изпълнение на някой от разгледаните варианти за привеждане на 

старите стоманени мостове към съвременните експлоатационни изисквания с 

цел верифициране на резултатите от проведените изследвания за 

взаимодействието между Г.С.Ж.П. и мостовата конструкция. 
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5. Изследване на влиянието на хоризонталната коравина на устоя при 

неподвижен лагер на жп мост върху взаимоденствието между мостова 

конструкция и БРП. 
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