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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА  
 
 
               Настоящата разработка представлява проект на стоманобетонен мост при 
km.381+800 на път Е85,в участъка Кърджали-Маказа.За основа при проектирането  
послужи пътното решение на фирма “Пътпроект”-София. 
               При разработване на пректа се търсеше начин за прилагане на 
оборудването,използвано при изграждането на виадукт на km.48+000 на АМ “Хемус”. 
              При получаване на изходните материали липсваха данни за земната основа 
-такива трябваше да бъдат взети от катедра “Геотехника” към УАСГ-София.По-късно 
бяха направени проучвания и се установиха реалните геоложки условия.Те са 
използвани в настоящия проект. 
              Като е отчетена спецификата на системата “Конзолно 
бетониране”,основните моменти при проектирането на моста са следните: 

1. първоначално приемане на геометрията на съоражението и на връхната му 
конструкция; 

2. вариантни статически изчисления на връхната конструкция; 
3. по-пълно статическо и динамическо изследване на приетия вариант; 
4. оразмерителни проверки за елементи от връхната конструкция и долното 

строене; 
5. изготвяне на кофражни и армировъчни планове; 
6. елементи от Проект за организация наизпълнение на моста; 

 
1.Първоначално приемане на геометрията 
 

          Изборът на дължина на моста беше направен в съответствие със зададените в 
пътното решение нивелетни коти и с отчитане на особеностите на релефа 
          Беше възприето уравновесено изграждане на връхната конструкция,с което се 
избягва получаването на големи огъващи моменти в стълбовете в строително 
състояние.Поради конзолното изпълнение от  стълбовете   към    устоите  , ако 
крайните отвори са с дължина, два пъти по-малка от тази на средния,съществува 
реална опасност опорната реакция в устоите да бъде опънна,което води до сложно и 
скъпо лагеруване.За да се избегне това крайните отвори  се удължават,като след 
“изпъзяване” на конзолите се изпълнява върху скеле допълнителен блок.С това се 
цели увеличаване на натисковата реакция в крайните опри(устоите). 
          Търсеше се решение ,при което да се избегне фундиране в най-ниската част 
на дерето.Основната причина за това е ,че при дъждовно време там се събира вода, 
което прави тази зона неподходяща за фундиране    
           Всички изтъкнати доводи,както и възможностите на възприетата система на 
изграждане,доведоха до избор на отвори 49+90+49 m. 
           За избор на напречното сечение на връхната конструкция от решаващо 
значение беше зададеният в пътното решение габарит-две ленти по 3.50m. и 
тротоари с широчина 1.75m.Съобразявайки се с тези размери,както и с наличието на 
достатъчен подмостов габарит се възприе еднокамерно кутиеобразно сечение с 
вертикални ребра.Беше предвидено горната плоча и ребрата да са с постоянна 
дебелина,а променливи да бъдат дебелината на долната плоча и височината на 
цялата кутия, като изменението и на двете величини е по квадратна 
парабола,определена от приети размери над опората и в средата на отвора. 
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               Дължината на отделните сегменти/блокове/ на връхната конструкция беше 
приета на базата на стремежа за приблизително изравняване теглата на блоковете 
при минимален брой промени на размерите им в надлъжно направление. 
 
 

2.Вариантни статически изчисления на връхната конструкция 
Приемането на окончателните геометрични характеристики на напречното сечение 
беше направено след изследване и сравняване на шест варианта.При всички от тях 
бяха запазени размерите в средата на полето -дебелина на долната плоча 0.25m. и 
обща височина на сечението 2.30m.Различията между отделните варианти се 
изразяват в : 

• различна височина на сечението при опората/стълба/  - 6.00;5.50;5.00m. 
• различна дебелина на долната плоча при опората  - 0.6 и 0.4m. 

При шестте варианта бяхя приети следните размери: 
 

 

номер на                     размери при опората
вариант височина на сечението дебелина на долната плоча

1 6,00 0,60
2 6,00 0,40
3 5,50 0,60
4 5,50 0,40
5 5,00 0,60
6 5,00 0,40  

                                                                                     таблица 1 
И при шестте варианта размерите на горната плоча,както и дебелината на ребрата 
оставаха непроменени 

ф
игура 1  

 
             За първоначални,предварителни изчисления,на базата на които да се 
приемат вариантните размери на сечението, а също така и количеството и вида на 
напрегнатата армировка ,моста беше разгледан като триотворна непрекъсната греда 
с постоянно напречно решение и отвори-равни на съответните отвори на моста.Тя 
беше решена за собствено тегло на настилки и тротоари, и за подвижен състав,като 
решението се извърши с програмния продукт “STADYPS”. 
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 2.1Натоварване 
  2.1.1.Постоянни товари-собствено тегло на настилки и тротоари 

 

= = =

           
фигура 2 

 
             qН=hН*gН [ kN/m2]       ;  qТР=hТР*gТР  [ kN/m2] 
             qс.т.=2*(F1+F2)+2*(A*hтр*gтр)+B*hн*gн= 
                    =2*1+2*(2,00*0,3*22)+7,00*0,16*20=49.4 kN/m’ 
 
      2,1,2,Натоварване от тълпа 
       
              qт.=2*(A’*pт)=2*1,75*4=14,0 kN/m’ 
 

   2,1,3,Натоварване от подвижен състав 
                Според действащея “Временния правилник за проектиране на бетонни и 
стоманобетонни пътни мостове” /приложение 4/,се допуска вертикалното 
натоварване от автомабилни колони да се замени с еквивалентен разпределен 
товар.За проектираното съоражение стойността на този товар е p1=17 kN/m’ за една 
автомобилна колона.На пътното платно на моста се поместват максимум две 
колони.Общото натоварване от тях се получава ,като сумата им се редуцира с 
коефициент (k),отчитащ съвместното им действие: 
  
             qпдв=2*p1*k=2*17*0.9=30.6 kN/m’ 
 
             2.1.4.Общо натоварване 

• за натоварен участък 
    q1=qс.т.+qт.+qп.д.в.=49.4+14.0+30.6=94.0 kN/m’ 
• за ненатоварен участък 
    q2=qс.т.=49.4 kN/m’ 
 

            2.2.Резултати от статическото решение 
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фигура 3 

 За приблизително отчитане на нарастването на площа на напречното сечение към 
средните опори/стълбовете/ полученият от решението на непрекъсната греда 
момент се завишава с 20%: 
                                      
                      MC=1.2*55767=66920 kN/m 
 
             2.3.Сравняване на приетите вариантни решения 
                 За всеки един от шесте варианта бяха изчислени геометричните 
характеристики на напречното сечение за всяка една от фугите.За тази цел беше 
направена програма на MICROSOFT EXCEL, която пресмяташе площта, 
съпротивителните и инерционните моменти, и местоположението на центъра на 
тежестта. Огъващите моменти от собствено тегло в отделните фуги, при всеки етап 
на  “нарастване” на конструкцията, се получава като сума от произведенията на 
собственото тегло на всеки блок и разстоянието от центъра на тежестта му до 
съответната фуга.  
                 Количеството на предварително напрегнатата армировка за всеки вариант 
се определяше от условието за недопускане на опънни напрежения в горния ръб на 
сечението в експлоатационно състояние: 
                 -Np/A -Np*ep/Ws +(Mg+Mq)/Ws =0 
При приета високоякостна стомана St1500/1700 и напрягане по система “Стобет”100: 
  s01 =min(0.55 sb;0,75 ss)=min(0.55*1700;0.75*1500)=min(935;1125)=935 Mpa        

  s01- допустимо напрежение след първи загуби 
   Аsp1=7*1,416=9,91cm2 
   Np1=Asp1*s01  =9,92E-4*935E+3=927 kN 
 Приета начална напрягаща сила за един кабел- Np1=920 kN 
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Изследването на шестте варианта даде следните резултати 
 
вариант размери Нормални напрежения във фуга 1-1--горен ръб[kN/m2]

от g  от p  от q  общо
1 6,0/0,6 8073 -16413 4080 -4260
2 6,0/0,4 8330 -16472 4206 -3936
3 5,5/0,6 9033 -16940 4615 -3292
4 5,5/0,4 8911 -17008 4729 -3368
5 5,0/0,6 10142 -17513 5228 -2143
6 5,0/0,4 10034 -17544 5354 -2156  

                                                                                             таблица 2 
 
               След сравняване на  резултатите , за най- подходящ се избра вариант 4. 
Неговите основни предимства спрямо останалите варианти са следните: 

• по-икономично напречно сечение спрямо варианти 1,2 и 3; 
• наличие на запас на натискови напрежения,за който се очакваше да е 

достатъчен за покриване на загубите на напрягаща сила. 
 
 

3.Изследване на приетия вариант 
В началото се доуточни напречното сечение-за поместване на анкерните            

плочи в челата, се наложи оформяне на вути в горния край на ребрата.Това доведе 
до промени на геометричните характеристики, които бяха взети под вниманиe при 
по-нататъшните изследвания.Напречното сечение доби следния вид: 
 
 

 
                                                                                                              фигура 4 

                    
 
 
 
 



 

Петър Николов-Дипломна работа “Път Е85 – мост на km 381+800” 
Под ръководството на доц. д-р инж. Костадин Топуров 

 

7

3.1.Формиране на модел за изследване на моста с програмния пакет SAP 90 
             Прие се прътов/гредов/ модел - всеки блок от връхната конструкция беше 
описан с FRAME-елемент с линейно променящи се по дължината му геометрични 
характеристики.Законът за изменениието им се определяше от параметрите на 
сечението /площ и инерционни моменти/ в началния и крайния възел на всеки 
елемент.Стълбовете също бяха описани с FRAME-eлементи, но с постоянно 
напречно сечение. 

Бяха предвидени следните опорни условия: 
• запъване при стълбовете 
• напречно неподвижни ставни опори при устоите 

             Ориентацията на елементите в пространството се  определи по начина, 
показан на фигура 5: 
 
               
 
 

 
                                                                                                         фигура 5 

 
 
          3.2.Статическо изследване на конструкцията в надлъжно направление,от 
главни товари. 
              Главни товари са: 

• собствено тегло на стоманобетонната конструкция 
• собствено тегло на настилки ,тротоари и парапети 
• натоварване от тълпа 
• натоварване от подвижен състав 
• натоварване от напрягане в горни и долни кабели 
• натоварване от загуби в предварително напрягане 
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              За получаване на максималните усилия(напречни сили и огъващи моменти) 
в полетата и над опорите ,бяха разгледани следните товарни състояния: 

• Mc-за максимален момент над опора С-поле АВ е натоварено с постоянни 
товари/q2/ ;а полета BC и CD-с пълен товар/q1/; 

• MB-C-за максимален момент в поле ВС-поле  ВС е натоварено с пълен 
товар/q1/;а полета АВ и СD -с постояннен товар/q2/; 

• MC-D-за максимален момент в поле СD-поле  ВС е натоварено с 
постоянен/q2/;а полета АВ и СD -с пълен товар/q1/; 

• MPRESS-от напрягане на долни кабели 
• MLOST-от загуби в предварително напрягане 
• MgRAM-от собствено тегло на стоманобетонната конструкция,действащо в 

рамковата система 
           Резултатите от статическото решение са дадени в т.4,в таблиците за проверка 
на нормални напрежения в експлоатационен стадий.            
 
         3.3.Динамическо изследване на моста 
            3,3,1.За динамичния модел 
             Изследването на  съоражението беше проведено при  вариантен избор на 
динамичния модел: 

• пространствена система с разпределени маси—условно безкраен брой 
степени на свобода; 

• пространствена система с концентрирани маси—краен брой степени на 
свобода; 

• равнинен модел с концентрирани маси /краен брой степени на свобода/ в 
следните варианти; 

• напречно неподвижна система—преместването на всички възли 
извън равнината на моста/по ос Y/ са възпрепятствани; 

• напречно подвижна система –възпрепятствани са преместванията на 
всички възли по ос Z;  

             Въпросите, на които се търсеше отговор при тези изследвания бяха доколко 
е от значение изборът на динамичен модел , и как влияе той на резултатите. 
             Освен за моста като цяло,динамически изледвания бяха направени и за 
двете му “птички” в строително състояние—преди свързването им в рамкова 
конструкция. 
              За изчисляване на масите са използвани следните коефициенти на 
натоварване: 
Натоварване постоянни товари подвижни товари натоварване от тълпа
коефициент 

на 
натоварване

1 0,4 0,5
 

                                                            таблица 3 
              Когато за динамичен модел се използваше система с условно безкраен 
брой степени на свобода масите се задаваха в дименсии Тон/метър .Те се 
получаваха от теглата (дименсия kN/m’), разделени на земното ускорение g=9,81 
m/s2 
Тези тегла представляват сума от: 

• собствено тегло на стоманобетонната конструкция; 
• собствено тегло на настилки,парапети и тротоари; 
• натоварване от подвижен състав; 
• натоварване от тълпа, 
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              При изследване на система с краен брой степени на свобода, 
концентрирането на масите се извърши по следната схема: 

 
                                                                                                     фигура 6 

 
 
             Първоначално бяха изследвани първите 10 форми на собствени трептения. 
От  получените резултати се останови, че до шеста форма са активирани: 

• по Х—75.4% от масите 
• по Y—88.9% от масите 
• по Z—41.7% от масите 

Това даде основания изследването да продължи с отчитане на първите шест 
форми.За сравнение в Калифорнийските норми/”Seismic design guidelines for Highway 
bridges” by applied technology council-Berkeley-California/ се препоръчва да се отчитат 
“по три форми за всеки отвор”,което за конкретната разглеждана конструкция 
означава девет форми 
. 

3.3.2.Резултати от изследванията 
             За онагледяване на резултатите са приложени формите за всеки един от 
разгледаните модели. 

В  полето отдясно на изображението са посочени 
• равнината на изображението 
• номерът на формата 
• максималните и минималните стойности на преместванията по трите 

координатни оси 
 
 
 
 
 
 
3.3.2.1.Пространствен модел-разпределени маси 
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• ПЪРВА ФОРМА—Т=0,912s 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
• ВТОРА ФОРМА—Т=0,620s 
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• ТРЕТА ФОРМА—Т=0,455s 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
• ЧЕТВЪРТА ФОРМА—Т=0,400s 
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• ПЕТА ФОРМА—Т=0,277s 
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• ШЕСТА ФОРМА—Т=0,270s 
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3,3,2,2.Пространствен модел-концентрирани маси 



 

Петър Николов-Дипломна работа “Път Е85 – мост на km 381+800” 
Под ръководството на доц. д-р инж. Костадин Топуров 

 

15

• ПЪРВА ФОРМА—Т=0,895s 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
• ВТОРА ФОРМА—Т=0,605s 
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• ТРЕТА ФОРМА—Т=0,435s 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
• ЧЕТВЪРТА ФОРМА—Т=0,410s 
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• ПЕТА ФОРМА—Т=0,311s 
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• ШЕСТА ФОРМА—Т=0,276s 
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3,3,2,3,Равнинен модел/в равнината  XZ/-концентрирани маси 
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• ПЪРВА ФОРМА—Т=0,605s 

  
• ВТОРА ФОРМА—Т=0,435s 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
• ТРЕТА ФОРМА—Т=0,276s 
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• ЧЕТВЪРТА ФОРМА—Т=0,248s 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
• ПЕТА ФОРМА—Т=0,197 
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• ШЕСТА ФОРМА—Т=0,196 

     
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,3,2,4,Равнинен модел/в равнината  XY-концентрирани маси 
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• ПЪРВА ФОРМА—Т=0,895s 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
• ВТОРА ФОРМА—Т=0,410s 
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• ТРЕТА ФОРМА—Т=0,322s 
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• ЧЕТВЪРТА ФОРМА—Т=0,311s 
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• ПЕТА ФОРМА—Т=0,251s 
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• ШЕСТА ФОРМА—Т=0,213s 
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3,3,2,5,Пространствен модел на Стълб “Маказа”/опора С/-разпределени маси 
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• ПЪРВА ФОРМА—Т=9,362s 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
• ВТОРА ФОРМА—Т=1,746s 
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• ТРЕТА ФОРМА—Т=1,179s 
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• ЧЕТВЪРТА ФОРМА—Т=0,519s 
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• ПЕТА ФОРМА—Т=0,441s 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
• ШЕСТА ФОРМА—Т=0,204s 



 

Петър Николов-Дипломна работа “Път Е85 – мост на km 381+800” 
Под ръководството на доц. д-р инж. Костадин Топуров 

 

33

  
  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Петър Николов-Дипломна работа “Път Е85 – мост на km 381+800” 
Под ръководството на доц. д-р инж. Костадин Топуров 

 

34

3,3,2,6,Пространствен модел на Стълб “Кърджали”/опора В/-разпределени 
маси 

• ПЪРВА ФОРМА—Т=6,522s 
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• ВТОРА ФОРМА—Т=1,015s 
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• ТРЕТА ФОРМА—Т=0,466s 
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• ЧЕТВЪРТА ФОРМА—Т=0,438s 

  
• ПЕТА ФОРМА—Т=0,243s 
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• ШЕСТА ФОРМА—Т=0,169s 
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3,3,3,Анализ на резултатите 
                При сравняване на данните,получени от вариантните динамически 
изследвания,могат да се направят следните заключения: 
 
                --Ако се работи със система с краен брой степени на свобода 
/концентрирани маси/ не се допуска значителна грешка в получените 
резултати,спрямо тези при система с разпределени маси-разликата в периодите е в 
рамките на 2.5%(по- големите стойности се получават при системата с разпределени 
маси) 
 
                --Равнинното решение дава резултати, напълно съвпадащи с тези от 
пространственото: 
• първа форма за  равнинния модел с възпрепятствани премествания по ос y 

отговаря на първа форма при пространствения модел; 
• първа и втора фовма за равнинния модел с възпрепятсвани премествани по z 

отговарят съответно на втора и трета форма при пространствения модел и т.н. 
 
                --Поведението на двете птички е почти еднакво,въпреки значителната 
разлика във височините на двата стълба.Тази разлика оказва влияние на 
периодите,но не и на формите 
              
 
 
            3.4.Сеизмично въздействие 
                Съоражението ще се изгражда в район със сеизмичен коефициент Кс=0,10 
(VII степен). Земната основа е от скални почви,които попадат в първа група,съгласно 
с таблица1 от “Норми за проектиране на сгради и съоражения в земетръсни райони”. 
Пак по тези Норми, сеизмичната сила се изчислява по формулата: 
  
                      Еik=C*R*Kc*bi*hik*Qk     , където 
                             С=1,5    –коефициент на значимост 
                              R=0,25 –коефициент на реагиране 
                              Кс=0,10—сеизмичен коефициент 
                              bi --динамичен коефициент ,съответстващ на I -та форма 
                            hik --коефициент за разпределение на сеизмичното натоварване 
                              Qk =m*g -- тегло ,припадащо се на точка к 
                               g=9,81m/s2 – земното ускорение 
 
 При решеването на моста на сеизмично въздействие, в SAP90 беше въведена 
следната информация: 
                             -----обща константа   S=C*R*Kc*g =1,5*0,25*0,1*9,81=0,368 
                             -----зависимостта  b-Т за първа група почви беше описана с 
дискретни стойности 
                             -----беше зададено усилията  и преместванията да се получават по 
метода “корен квадратен от сумата на квадратите”, каквото е изискването на 
споменатите Норми  
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                   Конструкцията беше изследвана за сеизмично въздействие под различни 
ъгли спрямо остта на моста – 0 ;10;20;30;40;50;60;70;80 и 90 градуса.Наблюдаваше 
се изменението на огъващите моменти в точката на запъване на Стълб 
Маказа.Резултатите са дадени на фиг.7. 

 
фигура 7 

3.5.Статическо изследване на моста от допълнителни товари 
3.5.1.Натоварване от вятър-съгласно “Временен правилник за проектиране 

на бетонни и стоманобетонни пътни мостове”,са разгледани две товарни 
състояния: 

• при натоварен мост-хоризонтално напречно натоварване с интензивност 
0.50 kN/m2; 

• при ненатоварен мост-хоризонтално напречно натоварване с 
интензивност 1.80 kN/m2; 

            Ветровото натоварване  действа върху площ ограничена от контурите на 
конструкцията,проектирани във вертикална равнина,която е умножена със 
следните коефициенти на плътност: 
• за стоманобетотонната част -1.0 
• за парапетите -0.4 
 
            3,5,2,Температурни влияния-влиянието на температурните колебания е 
отчетено с изследване на две товарни състояния: 
• температурна разлика +20оС 
• температурна разлика -20оС 
 
            3,5,3,Въздействие от съсъхване на бетона-отчетено е с еквивалентно 
натоварване с температурна разлика -15оС 
 
            Резултатите от изследването на моста за действие на допълнителни товари 
са дадени в т.4 при изчислителните проверки за сълб “Маказа” и за фундамента 
под него 
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             3,6,Статическо изслезване на връхната конструкция на моста в напречно  
направление 
              3,6,1,Формиране на модел за изследване с пакета SAP 90 
                Участък от моста с дължина в надлъжно направление В=1.0m.,беше 
разгледан като рамкова конструкция със следната геометрия 

 
фигура 8 

              3,6,2,Натоварване  
               3,6,2,Постоянни товари 

• собствено тегло на стоманобетонната конструкция-зададено е като 
 характеристика на напречното сечение за всеки възел в дименсия [kN/m’] 
 Получено е като произведение на площа на напречното сечение в 
съответния възел , и обемното тегло на стоманобетона-25kN/m3 
• собствено тегло на настилката [kN/m’] 

                       qН=hН*gН*1,0=0,16*22*1,0=3,52kN/m’      
• собствено тегло на тротоарите [kN/m’]  
      qТР=hТР*gТР*1,0=0,30*20*1,0=6,00kN/m’ 
• собствено тегло на парапети и еластични огради -по 1kN 
    3.6.3.напречен товар върху долната плоча причинен от радиалния натиск 
от напрягащата сила в долни кабели.Изчислява се по формулата 
            r=NPS/(ρ*C)=22080/(427*6.35)=8.12kN/m2 
                r – напречен товар по долната плоча 
                NPS—начална напрягаща сила в долни кабели/в средата  на отвора/ 
                ρ−−радиус на кривината 
   3.6.4.Подвижен товар върху тротоарите- 
            -вертикален- 4kN/m’ 
            -хоризонтален-1kN 
   3,6,5,Подвижен вертикален товар от автомобилни колони и от единични 
тежки возила-според  БДС1050-72 “Товари подвижни за изчисляване на 
пътни мостове” , натоварването от подвижен състав е: 
--основен автомобилен товар Н300 
--специален колесен товар НК800 
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• разпределяне на товара 
• от настилката 

 
фигура 9 

• от огъване на плочата  
Работните широчини (аР)бяха изчислени според DAS ,Heft-240 по 
следните схеми: 

 
фигура 10 

Резултатите от статическите изледвания са дадени при изчислителните проверки 
на сечението-т.4 
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                     3.7.Изследване на моста за усукващ момент,причинен от 
несиметрично натоварване на напречното сечение—от решението в напречно 
направление  се определи най-неблагоприятното разположение на  подвижния 
състав -когато е разполажен на възможно най-малко разстояние от тротоара.За 
това разположение се изчисли ексцентрицитетът на равнодействащата, след което 
мостът се изследва  за натоварване с усукващ момент който представлява сума от: 
• произведението на еквивалентния подвижен товар и ексцентрицитетът в 

напречно направление--   
• приноса на натоварването от тълпа 
                   Така полученият равномерноразпределен усукващ момент беше 
концентриран във всеки възел на връхната конструкция на модела за SAP 90 

4.Оразмерителни проверки 
Оразмерителните проверки бяха направени при приетите класове на бетона: 

♦ за връхната конструккция --- клас В45 
♦ за долното строене--- клас В30 

                4,1.Напрежения във връхната конструкция в надлъжно направление  
преди реализиране на загубите в предварително напрягане 
                    За доказване на напреженията бяха съставени няколко програми-
таблици в MICROSOFT EXCEL—по една за всяко работно състояние на моста, 
които работят на следния принцип: 

• Програма за доказване на напреженията в строително състояние-таблица 
4. 

                --в колони 2,3,4 и 5 се задават данни за геометрията на напречното 
сечение за всяка фуга (площ А ,съпротивителни моменти за горния и долния ръб -
съответно Ws и Wi ,разстояние от горния ръб до центъра на тежестта Y) , които са 
изчислени в друга програма,която беше направена също в MICROSOFT EXCEL 
                --в колони от 6 до 14 на ред 4 се задават разстоянията от горния ръб на 
сечеието във фуга 1 до центъра на всяка кабелна група,напрягана след 
изпълнение на съответния блок—програмата изчислява разстоянията от центъра 
на всяка кабелна група до центъра на тежестта на стоманобетонното сечение за 
всяка една от фугите – тези данни  са спомагателни и не са дадени в таблицата 
                 --в колона 15 програмата пресмята теглата на отделните блокове,като 
умножава средната им площ по обемното тегло на стоманобетона—25kN/m3 
                 --след задаване на дължините на блоковете в колона16 , в следващите 
колони(17 и 18) се получават разстоянията от центровете на тежестта на 
блоковете до предходната им фуга,респективно до фуга 1 
                 --в колона 19,ред 5 се задава напрягащата сила в един кабел , изчислена 
според т. 2.3. 
                 --в колони от 20 до 29 програмата изчислява моментите от собствено 
тегло и предварително напрягане във всяка фуга и напреженията в горния и 
долния ръб на всяко сечение при всеки етап на нарастване на конзолата—така в 
колона 29 се получават напреженията по сечения след изпълнение на последния 
блок 
                  Нормалните напрежения  се получават по фобмулата 
                                 ss,i=-N/A±M/Ws,i 
                  В колони от 20 до 29 на ред 4 е показано по колко кабела се напрягат 
след изпълнението на съответния блок 
                  Блок 10 е свързващия (ключов) блок – прието е , че върху двете “птички” 
действа по половината от теглото му 
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1 ФУГА А[m2]  Wi[m3]Ws[m3] ys[m] Gбл[kN] li[m] Xc[m]   l1-1[m] Np [KN] УСИЛИЯ И НАПРЕЖЕНИЯ В СТРОИТЕЛНО СЪСТОЯНИЕ В СЕЧЕНИЯТА ПО ЕТАПИ [kNm]/[kN/m2]
2 1 2 3 4 5 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
3   БЛОК 1 БЛОК 2 БЛОК 3 БЛОК 4 БЛОК 5 БЛОК 6 БЛОК 7 БЛОК 8 БЛОК 9 БЛОК 10
4 0 6 6 8 8 8 8 8 6 2   
5 1--1 11,0 16,8 17,5 2,77 1057 4 1,97 1,97 920 Mg 2086 5871 9096 11872 18319 21661 23397 24894 28052 5316
6  Np 5520 5520 7360 7360 7360 7360 7360 5520 1840
7  4  Mp 13535 13679 17244 17837 17837 18426 18426 13945 4479
8  σ s -1157 -2106 -3243 -4254 -4897 -5382 -5768 -5645 -4464 -4160
9  σ i 178 139 -46 -362 -1061 -1923 -2889 -4043 -5612 -5928
10 2--2 10,2 13,8 14,8 2,43 982 4 1,98 5,98 Mg 1942 5448 8475 14351 17970 20105 21920 25137 4808
11     Np 5520 7360 7360 7360 7360 7360 5520 1840
12  8  Mp 11840 14794 15386 15386 15975 15975 12107 3866
13  σ s -1213 -2570 -3762 -4557 -5147 -5593 -5473 -4216 -3891
14  σ i 174 127 -97 -747 -1616 -2641 -3896 -5620 -5968
15 3--3 9,49 11,5 12,6 2,17 912 4 1,97 9,97 Mg 1800 5078 10384 14278 16813 18947 22222 4300
16     Np 7360 7360 7360 7360 7360 5520 1840
17  12  Mp 12828 13421 13421 14010 14010 10633 3375
18  σ s -1648 -3083 -4099 -4853 -5407 -5331 -4034 -3694
19  σ i 181 129 -383 -1182 -2200 -3503 -5331 -5704
20 4--4 8,75 9,2 10,5 1,88 849 4 1,98 13,98  Mg 1681 6416 10587 13522 15973 19307 3792
21     Np 7360 7360 7360 7360 5520 1840
22  16  Mp 11338 11338 11927 11927 9071 2854
23  σ s -1760 -3070 -4039 -4728 -4702 -3346 -2985
24  σ i 204 -105 -801 -1815 -3192 -5182 -5592
25 5--5 8,23 7,7 8,9 1,67 992 5 2,47 18,47 Mg 2449 6895 10230 13000 16393 3285
26     Np 7360 7360 7360 5520 1840
27  21  Mp 9800 10389 10389 7917 2469
28  σ s -1718 -3004 -3916 -4016 -2678 -2310
29  σ i 56 -386 -1260 -2587 -4610 -5035
30 6--6 7,64 6,2 7,3 1,45 923 5 2,47 23,47  Mg 2281 6115 9283 12749 2650
31      Np 7360 7360 5520 1840
32  26  Mp 8725 8725 6578 2181
33  σ s -1845 -3166 -3519 -2314 -1952
34  σ i 80 -461 -1622 -3574 -4004
35 7--7 7,13 5,0 6,1 1,26 823 5 2,43 28,43 Mg 2001 5566 9106 2015
36     Np 7360 5520 1840
37  31  Mp 7371 5582 1843
38  σ s -1919 -2696 -1755 -1422
39  σ i 47 -724 -2442 -2847
40 8--8 6,04 4,0 5,1 1,12 743 5 2,49 33,49 Mg 1849 5462 1380
41     Np 5520 1840
42  36  Mp 4848 1574
43  σ s -1500 -1045 -775
44  σ i -162 -1442 -1788
45 9--9 5,86 3,5 4,6 1,03 729 5 2,50 38,50 Mg 1819 746
46     Np 1840
47  41  Mp 1286
48  σ s -198 -34
49  σ i -466 -679
50 10--10 5,80 3,4 4,4 1,00 127 1,8 0,88 41,88 Mg 111
51    Np 0
52 43 Mp 0
53 σ s 25
54 11--11 5,80 3,36 4,37 1,00 8137   σ i -33

таблица 4 
 
• Програма за доказване на напрежения  от експлоатационни товари-таблица 5. 
    Това състояние е разгледано условно—при него действат експлоатационните 
товари, без да е осъществено напрягане на долни кабели. Резултатите от тази 
таблица послужиха като ориентир за  определяне на  нужното предварително 
напрягане в полето. 
                 --данните в колони от 1 до 4 са същите както при таблица 4. 
                 --в колона 5 са напреженията по сечения от строително състояние—
отговаря на колона 29 от таблица 4. 
                 --в колони от 6 до11 ,след задаване на усилията от различните товарни 
състояния(по точка 3.2) се получават напреженията—в колони 6,8 и 10 
напреженията са от съответното товарно състояние , в колони 7,9 и 11 към тях са 
прибавени и напреженията от строително състояние(от колона 5) 
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1 ФУГА   А[m2]  Wi[m3] Ws[m3] общо  
2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3 M  c M  b-c M  c-d
4 60
5 1--1 10,981 16,821 17,489 150562 M 72030 67699 35657
6 55200 N 1720 2141 372
7 135407
8 -4160 σ s 3962 -198 3676 -484 2005 -2155
9 -5928 σ i -4439 -10367 -4220 -10147 -2142 -8070

10 2--2 10,153 13,790 14,789 120156 M 56764 52881 24569
11   49680 N 1648 2070 280
12 105329  
13 -3891 σ s 3676 -215 3372 -519 1634 -2257
14 -5968 σ i -4279 -10247 -4039 -10007 -1802 -7770
15 3--3 9,491 11,531 12,644 93822 M 42893  39432 14985
16   44160 N 1650  2071 245
17 81698
18 -3694 σ s 3219 -475 2900 -794 1159 -2535
19 -5704 σ i -3894 -9598 -3638 -9342 -1321 -7025
20 4--4 8,751 9,244 10,505 71278 M 30544  27509 6905
21   36800 N 1590  2013 167
22 58455  
23 -2985 σ s 2726 -259 2389 -596 638 -2346
24 -5592 σ i -3486 -9078 -3206 -8798 -765 -6358
25 5--5 8,233 7,736 8,916 52251 M 19577  16934 330
26   29440 N 1572 1997 115
27 40964  
28 -2310 σ s 2005 -305 1657 -653 23 -2287
29 -5035 σ i -2722 -7756 -2432 -7466 -58 -5092
30 6--6 7,637 6,174 7,310 33078 M 7928  5761 -5775
31    22080 N 1559  1985 65
32 26210  
33 -1952 σ s 880 -1071 528 -1423 -799 -2750
34 -4004 σ i -1488 -5492 -1193 -5197 925 -3079
35 7--7 7,129 4,977 6,057 18687 M -1436  -3143 -9530
36   14720 N 1547  1974 21
37 14796  
38 -1422 σ s -454 -1876 -796 -2218 -1576 -2999
39 -2847 σ i 72 -2775 355 -2492 1911 -936
40 8--8 6,038 3,988 5,117 8692 M -8553  -9829 -10946
41   7360 N 1553  1980 -13
42 6422  
43 -775 σ s -1929 -2704 -2249 -3024 -2137 -2912
44 -1788 σ i 1887 99 2137 349 2748 960
45 9--9 5,856 3,509 4,567 2565 M -13371  -14229 -9990
46   1840 N 1562  1991 37
47 1286  
48 -34 σ s -3194 -3229 -3456 -3490 -2194 -2228
49 -679 σ i 3544 2865 3715 3036 2836 2158
50 10--10 5,803 3,361 4,364 111 M -15931  -16396 -6694
51   0 N 1580  2008 58
52 0  
53 25 σ s -3923 -3897 -4103 -4078 -1544 -1518
54 11--11 5,803 3,361 4,368 -33 σ i 4468 4435 4532 4499 1974 1941  

таблица 5 
                 Възоснова на напреженията получени по таблица 5 се прие следното 
предварително напрягане в долна плоча: 

• В средния отвор на моста – 24 кабела “Стобет”100 
• В крайните отвори – по 12 кабела “Стобет”100 
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                 Усилията в конструкцията от напрягането с долни кабели се получиха , 
като в модела за SAP 90  напрягащите сили се зададоха в блока PRESTRESS 
• Програма за доказване на напреженията в експлоатационно състояние преди 

реализиране на загубите в предварително напрягане-таблица 6 
--данните в колони от 1 до 4 са същите както при таблица 4 
--в колони 5,6 и7 са напреженията от колони 7,9 и 11 на таблица 5 
--в колона 8 са усилията и напреженията в сечения от средния отвор на 
моста(отвор ВС), предизвикани от напрягане на долните кабели  
--напреженията в колони 9 и 10 са получени като сума на напреженията  от колона 
8 и тези от колона 5 , съответно 6---това са напреженията по сечения от 
експлоатационен товар при напрегнати долни кабели ,преди реализиране на 
загубите 
 --в колона 11 са усилията и напреженията в сечения от крайния отвор на 
моста(отвор СD), предизвикани от напрягане на долните кабели  
 --напреженията в колона 12 се получават аналогично на тези в колони 9 и 10 –те 
са сума от колони 7 и 11 

1 ФУГА   А[m2]  Wi[m3] Ws[m3] i С НАПРЯГАНЕ ДОЛУ-24(12)*100
2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 M  c M  b-c M  c-d MPRES M   c M  b-c M  c-d
4
5 1--1 10,981 16,821 17,489 Mpr -18250 -20432
6 Npr -238 58
7  
8 -198 -484 -2155 σ s -1022 -1220 -1506 -1174 -3329
9 -10367 -10147 -8070 σ i 1107 -9260 -9041 1209 -6860
10 2--2 10,153 13,790 14,789 Mpr -18230 -18684
11   Npr -238 51
12  
13 -215 -519 -2257 σ s -1209 -1424 -1728 -1268 -3525
14 -10247 -10007 -7770 σ i 1345 -8902 -8662 1350 -6420
15 3--3 9,491 11,531 12,644 Mpr -18227 -16935
16   Npr -238 53
17  
18 -475 -794 -2535 σ s -1416 -1892 -2210 -1345 -3880
19 -9598 -9342 -7025 σ i 1606 -7992 -7736 1463 -5562
20 4--4 8,751 9,244 10,505 Mpr -10836 -15187
21   Npr 3442 3724
22  
23 -259 -596 -2346 σ s -1425 -1683 -2021 -1871 -4218
24 -9078 -8798 -6358 σ i 779 -8299 -8019 1217 -5140
25 5--5 8,233 7,736 8,916 Mpr -4986  -6815
26   Npr 7122 7401
27  
28 -305 -653 -2287 σ s -1424 -1729 -2078 -1663 -3950
29 -7756 -7466 -5092 σ i -221 -7977 -7687 -18 -5110
30 6--6 7,637 6,174 7,310 Mpr -649  -2143
31    Npr 10802 11077
32  
33 -1071 -1423 -2750 σ s -1503 -2574 -2927 -1744 -4494
34 -5492 -5197 -3079 σ i -1309 -6801 -6506 -1103 -4182
35 7--7 7,129 4,977 6,057 Mpr 2743  5990
36   Npr 14482 11072
37  
38 -1876 -2218 -2999 σ s -1579 -3455 -3797 -564 -3563
39 -2775 -2492 -936 σ i -2583 -5358 -5075 -2757 -3693
40 8--8 6,038 3,988 5,117 Mpr 5634  6728
41   Npr 18162 11069
42  
43 -2704 -3024 -2912 σ s -1907 -4611 -4931 -518 -3431
44 99 349 960 σ i -4421 -4321 -4072 -3520 -2560
45 9--9 5,856 3,509 4,567 Mpr 8429  7898
46   Npr 21842 11070
47  
48 -3229 -3490 -2228 σ s -1884 -5113 -5374 -161 -2389
49 2865 3036 2158 σ i -6132 -3267 -3096 -4141 -1983
50 10--10 5,803 3,361 4,364 Mpr 7453  5575
51   Npr 21842 7384
52  
53 -3897 -4078 -1518 σ s -2056 -5953 -6134 5 -1513
54 11--11 5,803 3,361 4,368 4435 4499 1941 σ i -5981 -1547 -1482 -2931 -990  

 

таблица 6 
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4,2,Изчисляване на загубите в предварително напрягане 

          Отчетени са загубите , предизвикани от съсъхване и пълзене на бетона  след 
достатъчно дълъг период от време.Те са определени според изискванията на 
DIN4227 
 

 
фигура 11 

 
         За изчисляване на  усилията предизвикани от загубите, в модела за SAP 90  
чрез входния блок  PRESTRESS в сеченията през които преминават кабели бяха 
зададени напрягащи сили с отрицателен знак (предизвикват опън в 
сечението).Големината на тези сили се получи като произведение от броя на 
кабелите и загубите на напрягаща сила за един кабел.В сеченията през които 
преминават и горни , и долни кабели  бяха зададени по две сили – по една за всяка 
група кабели 
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• Програма за доказване на напреженията в експлоатационно  състояние 
след реализиране на загубите -таблица 7 

    Структурата на таблицата е аналогична с тази на таблица6.Различията 
се състоят в това ,че тук в колони 5,6 и7 са напреженията от колони 9,10 и12 на 
таблица 6,и че в колони 8 и 11 са усилията и напреженията предизвикани от 
загубите. 

1 ФУГА   А[m2]  Wi[m3] Ws[m3] Усилия и напрежения от загуби
2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3  M   c M  b-c M  c-d M   c M  b-c M  c-d
4
5 1--1 10,981 16,821 17,489 Mv Mlost 7359 5836
6 Nv Nlost 3221 3159
7
8 -1220 -1506 -3329 σ s -127 -1348 -1634 -46 -3375
9 -9260 -9041 -6860 σ i 731 -8529 -8310 635 -6226
10 2--2 10,153 13,790 14,789 Mlost 5561 4176
11   Nlost 2870 2808
12
13 -1424 -1728 -3525 σ s -93 -1517 -1821 -6 -3531
14 -8902 -8662 -6420 σ i 686 -8216 -7976 579 -5841
15 3--3 9,491 11,531 12,644 Mlost 3967 2724
16   Nlost 2401 2339
17
18 -1892 -2210 -3880 σ s -61 -1953 -2271 31 -3849
19 -7992 -7736 -5562 σ i 597 -7395 -7139 483 -5079
20 4--4 8,751 9,244 10,505 Mlost 2221 1173
21   Nlost 2118 2057
22
23 -1683 -2021 -4218 σ s 31 -1653 -1990 123 -4094
24 -8299 -8019 -5140 σ i 482 -7817 -7537 362 -4778
25 5--5 8,233 7,736 8,916 Mlost 931 -28
26   Nlost 1835 1174
27
28 -1729 -2078 -3950 σ s 118 -1611 -1959 146 -3804
29 -7977 -7687 -5110 σ i 343 -7634 -7344 139 -4971
30 6--6 7,637 6,174 7,310 Mlost -39 -815
31    Nlost 1553 1492
32
33 -2574 -2927 -4494 σ s 209 -2366 -2718 307 -4187
34 -6801 -6506 -4182 σ i 197 -6604 -6309 63 -4119
35 7--7 7,129 4,977 6,057 Mlost -830 -1118
36   Nlost 1270 1024
37
38 -3455 -3797 -3563 σ s 315 -3140 -3482 328 -3235
39 -5358 -5075 -3693 σ i 11 -5346 -5063 -81 -3774
40 8--8 6,038 3,988 5,117 Mv Mlost -1328 -1206
41   Nv Nlost 1104 673
42
43 -4611 -4931 -3431 σ s 442 -4169 -4489 347 -3084
44 -4321 -4072 -2560 σ i -150 -4472 -4222 -191 -2751
45 9--9 5,856 3,509 4,567 Mv Mlost -1568 -846
46   Nv Nlost 1173 370
47
48 -5113 -5374 -2389 σ s 544 -4569 -4830 248 -2141
49 -3267 -3096 -1983 σ i -247 -3513 -3342 -178 -2161
50 10--10 5,803 3,361 4,364 Mv Mlost -1521 -430
51   Nv Nlost 1173 184
52
53 -5953 -6134 -1513 σ s 551 -5403 -5583 130 -1383
54 11--11 5,803 3,361 4,368 -1547 -1482 -990 σ i -250 -1797 -1733 -96 -1086  

таблица 7 
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4,3,Изследване на моста  за състояние “собствено тегло действащо в  
рамковата конструкция” .Напреженията са проверени и с усилия от собствено 
тегло,равни на полусумата от усилията от строително състояние(статическа схема 
-конзола), и усилията от действие на собственотвеното тегло в рамковата 
конструкция.Проверката е направена за средното поле на моста в таблица 8. 
 

1 ФУГА   А[m2]  Wi[m3] Ws[m3] Mp M  c Mpress Mlost
2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 състояние Mg-ram+p         
4 5+6 7+8 9+10 11+12
5 1--1 10,98 16,82 17,49 Mg,r 117142 135407 72030 -18250 7359
6 0,5*(Mg+Mg,r) 133852  
7 Ng,r 2493 55200 1720 -238 3221
8 σ s 7426 -12769 -5343 3962 -1381 -1021,8 -2403 -127 -2530
9 σ i -8184 3023 -5161 -4439 -9600 1106,63 -8494 731 -7763
10 2--2 10,15 13,79 14,79 Mg,r 90169 105329 56764 -18230 5561
11   0,5*(Mg+Mg,r) 105162  
12 Ng,r 2362 49680 1648 2870
13 σ s 6878 -12015 -5137 3676 -1461 -1232,7 -2694 -93 -2787
14 σ i -7859 2745 -5114 -4279 -9392 1321,97 -8070 686 -7384
15 3--3 9,49 11,53 12,64 Mg,r 66428 81698 42893 -18227 3967
16   0,5*(Mg+Mg,r) 80125  
17 Ng,r 2362 44160 1650 -238 2401
18 sig-горе 6088 -11114 -5026 3219 -1808 -1416,5 -3224 -61 -3285
19 sig-долу -7198 2432 -4765 -3894 -8659 1605,77 -7053 597 -6456
20 4--4 8,75 9,24 10,51 Mg,r 45896 58455 30544 -10836 2221
21   0,5*(Mg+Mg,r) 58587  
22 Ng,r 2261 36800 1590 3442 2118
23 σ s 5319 -4451 2726 -1725 -1424,8 -3150 31 -3119
24 σ i -6596 -4478 -3486 -7964 778,893 -7185 482 -6703
25 5--5 8,23 7,74 8,92 Mg,r 28175 40964 19577 -4986 931
26   0,5*(Mg+Mg,r) 40213  
27 Ng,r 2234 29440 1572 7122 1835
28 σ s 4239 -8170 -3931 2005 -1927 -1424,3 -3351 118 -3232
29 σ i -5469 1719 -3750 -2722 -6472 -220,54 -6692 343 -6349
30 6--6 7,64 6,17 7,31 Mg,r 9887 26210 7928 -649 -39
31    0,5*(Mg+Mg,r) 21482  
32 Ng,r 2215 22080 1559 10802 1553
33 σ s 2649 -6477 -3828 880 -2948 -1503,2 -4451 209 -4242
34 σ i -3770 1354 -2416 -1488 -3904 -1309,3 -5213 197 -5016
35 7--7 7,13 4,98 6,06 Mg,r -4419 14796 -1436 2743 -830
36   0,5*(Mg+Mg,r) 7134  
37 Ng,r 2215 14720 1547 14482 1270
38 σ s 867 -4508 -3640 -454 -4095 -1578,6 -5673 315 -5358
39 σ i -1744 908 -836 72 -765 -2582,6 -3347 11 -3336
40 8--8 6,04 3,99 5,12 Mg,r -14955 6422 -8553 5634 -1328
41   0,5*(Mg+Mg,r) -3132  
42 Ng,r 2198 7360 1553 18162 1104
43 σ s -976 -2474 -3450 -1929 -5379 -1906,9 -7286 442 -6843
44 σ i 421 391 813 1887 2700 -4420,7 -1721 -150 -1871
45 9--9 5,86 3,51 4,57 Mg,r -21780 1286 -13371 8429 -1568
46   0,5*(Mg+Mg,r) -9608  
47 Ng,r 2225 1840 1562 21842 1173
48 σ s -2484 -596 -3079 -3194 -6274 -1884,2 -8158 544 -7615
49 σ i 2358 52 2410 3544 5954 -6132 -178 -247 -424
50 10--10 5,80 3,36 4,36 Mg,r -25381 0 -15931 7453 -1521
51   0,5*(Mg+Mg,r) -12635  
52 Ng,r 2252 0 1580 21842 1173
53 σ s -3283 0 -3283 -3923 -7206 -2056,1 -9262 551 -8712
54 11--11 5,803 3,361 4,368 σ i 3371 0 3371 4468 7839 -5981,4 1857 -250 1607

таблица 8 
 
 
 
 

                                  4,4,Заключение-от направените проверки се установи: 
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• натисковите напрежения в бетона не достигат допустимите (16000 kN/m2) при 
нито едно товарно състояние 

• в строително състояние се появяват временно опънни напрежения , които са  
    по малки от допустимите(1100kN/m2) 
• в експлоатационно състояние не се получават опънни напрежения—

осъществява се пълно предварително напрягане 
• при действие на собственото тегло на стоманобетона в рамковата конструкция -

(проверка по т,4,3)-в получават опънни напрежения по-малки от 3200kN/m2              
    -осъществява се ограничено предварително напрягане при най-неблагоприятно 
    действие на собственото тело 
                4,5,Проверка на главните опънни напрежения в експлоатационен стадий 
                Проверката е извършена чрез съставени за целта програми в 
MICROSOFT EXCEL., които работят по следната схема: 

• Програма за изчисляване на главни опънни напрежения от напречна сила 
в експлоатационен стадий. 

             В таблица 9 са дадени усилията и ръбовите напрежения за всяка фуга  от 
действие на: 

• собствено тегло (при статическа схема конзола) — колона 1 
• натоварване от собствено тегло на настилки и тротоари, от тълпа и 

от еквивалнтен подвижен товар — колона 2 
• от напрягане на долни кабели — колона 3 
• предварително напрягане на горни кабели — колона 4 
• от загуби в предварително напрягане в горни и долни кабели—

колона 5 
В колона 6 са усилията и напреженията от всички товари 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1--1 g v pr.I pr.s lost,nap max 6--6 g v pr.I pr.s lost,nap max
Q 7724 4002 -4,6 0 -268 11453 Q 3267 2096 373 0 -13 5723
M 145546 72031 -18250 -135186 7359 71500 M 32790 7928 -649 -25967 39 14141

σ s 8615 4093 -1057 -13463 -117 -1929 σ s 4556 885 -1593 -6679 221 -2610

σ i -8984 -4616 1150 2884 773 -8793 σ i -5473 -1540 -1394 1263 209 -6935
2--2 7--7
Q 6749 3655 -0,8 0 -186 10217 Q 2396 1639 381 0 9 4425
M 116618 56764 -18230 -104931 5561 55782 M 18647 -1436 2743 -14634 830 6150

σ s 8127 3780 -1245 -12608 -82 -2028 σ s 3118 -470 -1689 -4630 327 -3344

σ i -8772 -4445 1397 2598 724 -8498 σ i -3856 68 -2715 843 17 -5643
3--3 8--8
Q 5839 3276 -1,46 0 -181 8933 Q 1598 1189 186 0 14 2987
M 91453 42893 -18227 -81300 -3967 30852 M 8692 -8553 5634 -6422 1328 679

σ s 7427 3296 -1453 -11618 -50 -2398 Sig_s 1699 -1929 -1907 -2474 442 -4169

σ i -8214 -4040 1664 2288 629 -7673 Sig_I -2180 1887 -4421 392 -150 -4472
4--4 9--9
Q 4991 2900 192 0 -85 7998 Q 855 730 16 0 9 1610
M 69806 30544 -10836 -58013 -2221 29280 M 2565 -13371 8429 -1286 1568 -2095

σ s 6796 2779 -1477 -10160 43 -2019 σ s 562 -3194 -1804 -596 544 -4488

σ i -7815 -3615 791 1982 508 -8149 σ i -731 3544 -6132 52 -247 -3514
5--5 10--10
Q 4198 2566 304 0 -26 7042 Q 127 288 -4,6 0 0 410
M 51434 19577 -4986 -40610 -931 24484 M 111 -15931 7453 0 1521 -6846

σ s 5880 2034 -1494 -8460 132 -1908 σ s 25 -3923 -2056 0 551 -5403

σ i -6863 -2816 -258 1601 362 -7974 σ i -33 4468 -5981 0 -250 -1796  
таблица 9 
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Главните опънни напрежения са проверени  на три нива за всяка фуга , а именно: 

• горния ръб на реброто 
• центъра на тежестта на сечението 
• долния ръб на реброто 

          При първоначално приетото напречно сечение , от напречна сила се 
получиха главни опънни напрежения по-големи от допустимите при пълно 
предварително напрягане-900kN/m2.Това наложи увеличаване на дебелината на 
ребрата ,от първоначално приетите 35cm.,на 55cm. във блоковете преди фуга 8. С 
новите размери бяха  повторени проверките по т.4.1  ,т.4.2 и т4.3.В настоящата 
Обяснителна записка са представени резултатите получени за окончателното 
сечение. 
                 В таблица 10  са представени резултатите от проверката на главните 
опънни напрежения  в експлоатационен стадий 
                --в колона 1 са стойностите на рамото на вътрешните сили 
               -- в колона 2 са стойностите на тангенса от ъгъла който сключват горната 
и долната плоча 
      -в колона 3 програмата изчислява  облекчаващати напречни сили за 
всяко сечение по формулата   Q0= (M/z)*tga , където М е моментът от колони 6 на 
таблица 9 
              --в колони 5 програмата изислява статичните моменти за всяко ниво 
       --в колони 6 са представени тангенциалните напрежения  , получени по 
формулата : 

   tQ=Q*S/(b*I) 

--в колони 7 са нормалните напрежения (s) за съответните нива, получени 
на база на напреженията от колони 6 на таблица9 
--в колони 8 се получават главните опънни напрежения в експлоатационен  
стадий от напречна сила: 
             s1Q=s/2+(s2/4+tQ

2)0,5 
    горен ръб на реброто     център на тежестта    долен ръб на реброто

1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 5 6 7 8
Z tga Qо Qор S τQ σ σ1Q S τQ σ σ1Q S τQ σ σ1Q

1--1 5,11 0,188 2807 9051 8,642 1337 -2507 579 10,534 1629 -4869 495 7,167 1109 -8020 150
2--2 4,51 0,151 1973 8567 7,485 1474 -2757 639 8,759 1724 -4827 553 6,005 1182 -7872 174
3--3 4,05 0,131 1062 8122 6,543 1604 -3044 689 7,409 1816 -4549 636 5,156 1264 -6975 222
4--4 3,57 0,105 892 7293 5,538 1689 -3050 751 6,057 1847 -4539 657 4,240 1293 -7326 222
5--5 3,11 0,088 706 6467 4,798 1720 -3135 759 5,118 1834 -4411 663 3,680 1319 -7116 237
6--6 2,72 0,072 376 5417 4,000 1693 -3588 673 4,158 1760 -4307 628 3,046 1289 -6215 257
7--7 2,34 0,05 129 4314 3,349 1561 -3858 552 3,417 1593 -4136 542 2,535 1182 -5134 259
8--8 2,72 0,036 9 2978 2,735 1851 -4277 690 2,750 1861 -4302 693 2,269 1535 -4441 479
9--9 1,92 0,014 -15 1625 2,445 1097 -4114 274 2,450 1100 -4065 278 2,034 913 -3617 217
10--1 2,72 0 0 410 2,348 287 -3974 21 2,351 287 -3833 21 1,966 240 -2188 26  

таблица 10 
        За новоприетото сечение се получиха главни опънни напрежения от напречна 
сила по-малки от допустимите 900kN/m2  
• Програма за изчисляване на главни опънни напрежения в експлоатационен 

стадий от усукващ момент --таблица11. 
--в колона 1 са нанесени усукващите моменти за всяко сечение, получени по 
точка 3.7; 
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--в колона 2 , за всяка фуга е нанесена площа на напречното сечение , 
ограничена от осова линия , минаваща по средата на стените му 
-- в колона 3 е записана минималната дебелине на сечението(при горната 
плоча)  
--съпротивителните моменти на усукване - колона 4- са получени по 
формулата на Bredt: 
          Wт=2*Am*t 
--в колона 5 програмата изчислява тангенциалните напрежения от усукващ   
момент по формулата 
          tТ=T/WТ 

--в колона 6 са всяко сечение е нанесено по-малкото от двете ръбови 
нормални напрежения от експлоатационни товари (колони 6 на таблица 9) 
--в колона 7 порграмата изчислява главните опънни напрежения от усукващ 
момент по формулата: 

 s1Т=s/2+(s2/4+tТ
2)0,5 

 

1 2 3 4 5 6 7
фуга T [kNm] Am[m2] t [m] Wt[m3] τ T σ σ 1T

1--1 2608 31,7 0,2 12,68 205,7 -1929 21,7
2--2 2355 28,4 0,2 11,36 207,3 -2028 21,0
3--3 2110 25,4 0,2 10,16 207,7 -2398 17,9
4--4 1866 22,3 0,2 8,92 209,2 -2019 21,4
5--5 1621 19,6 0,2 7,84 206,8 -1908 22,1
6--6 1315 17,1 0,2 6,84 192,3 -2610 14,1
7--7 1009 14,9 0,2 5,96 169,3 -3344 8,5
8--8 703 13,4 0,2 5,36 131,2 -4169 4,1
9--9 397 12,3 0,2 4,92 80,7 -3514 1,9

10--10 91 11,9 0,2 4,76 19,1 -1796 0,2  
таблица 11 

          Получените стойности на главни опънни напрежения в 
експлоатационен стадий са по малките от допустимите при пълно напрягане 
900 kN/m2 

• В таблица12 са изчислени  главни опънни напрежения от съвместно 
действие на напречна сила и усукващ момент  

 
    горен ръб на реброто     център на тежестта    долен ръб на реброто

5 6 7 8 5 6 7 8 5 6 7 8
 τT τQ τQ+T σ σ1Q+T τQ τQ+T σ σ1Q+T τQ τQ+T σ σ1Q+T

1--1 205,7 1337 1542,7 -2507 734 1629 1835 -4869 614 1109 1315 -8020 210
2--2 207,3 1474 1681,3 -2757 796 1724 1931 -4827 678 1182 1389 -7872 238
3--3 207,7 1604 1811,7 -3044 844 1816 2024 -4549 770 1264 1472 -6975 298
4--4 209,2 1689 1898,2 -3050 910 1847 2056 -4539 793 1293 1502 -7326 296
5--5 206,8 1720 1926,8 -3135 916 1834 2041 -4411 799 1319 1526 -7116 313
6--6 192,3 1693 1885,3 -3588 808 1760 1952 -4307 753 1289 1481 -6215 335
7--7 169,3 1561 1730,3 -3858 662 1593 1762 -4136 649 1182 1351 -5134 334
8--8 131,2 1851 1982,2 -4277 777 1861 1992 -4302 781 1535 1666 -4441 556
9--9 80,7 1097 1177,7 -4114 313 1100 1181 -4065 318 913 994 -3617 255
10--10 19,1 287 306,1 -3974 23 287 306 -3833 24 240 259 -2188 30  

таблица 12 
 
           Главните опънни напрежения при горния ръб на реброто в сечения 4-4 и 5-5 
се получиха по големи от допустимите 900kN/m2 , но тъй като превишенията са 
малки- за сечение 4-4  то е 1.1% , а за 5-5 – 1.8% - се прие ,че проверката за 
достатъчност на сечението е изпълнена. 
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          4.6.Проверка на главни напрежения в изчислително разрушително състояние 
 
                В изчислително-разрушително състояние проверките се извършват с 
усилията от експлоатационно състояние умножени по 1.75 , с изключение на 
усилията от предварително нопрягане, които не се променят 
               4,6,1главни напрежения от действие на напречна сила 
                 В таблица 13 са представени  усилията и нормалните ръбови 
напрежения в изчислително-разрушително състояние.                    
 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1--1 1,75*g 1,75*v pr.I pr.s lost,nap max 6--6 1,75*g 1,75*v pr.I pr.s lost,nap max
Q 13517 7003,5 -4,6 0 -268 20248 Q 5717,3 3668 373 0 -13 9745
M 254706 126054 -18250 -135186 7359 234683 M 57383 13874 -649 -25967 39 44680

σ s 15076 7163 -1057 -13463 -117 7602 σ s 7973 1549 -1593 -6679 221 1471

σ i -15722 -8078 1150 2884 773 -18993 σ i -9578 -2695 -1394 1263 209 -12195
2--2 7--7
Q 11811 6396,3 -0,8 0 -186 18020 Q 4193 2868,3 381 0 9 7451
M 204082 99337 -18230 -104931 5561 185819 M 32632 -2513 2743 -14634 830 19058

σ s 14222 6615 -1245 -12608 -82 6902 σ s 5456,5 -823 -1689 -4630 327 -1358

σ i -15351 -7779 1397 2598 724 -18411 σ i -6748 119 -2715 843 17 -8484
3--3 8--8
Q 10218 5733 -1,46 0 -181 15769 Q 2796,5 2080,8 186 0 14 5077
M 160043 75063 -18227 -81300 -3967 131612 M 15211 -14968 5634 -6422 1328 783

σ s 12997 5768 -1453 -11618 -50 5644 σ s 2973,3 -3376 -1907 -2474 442 -4342

σ i -14375 -7070 1664 2288 629 -16864 σ i -3815 3302 -4421 392 -150 -4692
4--4 9--9
Q 8734,3 5075 192 0 -85 13916 Q 1496,3 1277,5 16 0 9 2799
M 122161 53452 -10836 -58013 -2221 104543 M 4488,8 -23399 8429 -1286 1568 -10200

σ s 11893 4863 -1477 -10160 43 5162 σ s 983,5 -5590 -1804 -596 544 -6462

σ i -13676 -6326 791 1982 508 -16722 σ i -1279 6202 -6132 52 -247 -1404
5--5 10--10
Q 7346,5 4490,5 304 0 -26 12115 Q 222,25 504 -4,6 0 0 722
M 90010 34260 -4986 -40610 -931 77742 M 194,25 -27879 7453 0 1521 -18711

σ s 10290 3560 -1494 -8460 132 4028 σ s 43,75 -6865 -2056 0 551 -8327

σ i -12010 -2814 -258 1601 362 -13120 σ i -58 7819 -5981 0 -250 1530  
таблица 13 

 
 
            Граничното опънно напрежение , което се поема от бетона е 
sbtu=3200kN/m2 
            В сечения 1—1,2—2,3—3,4—4 и 5—5 се получават опънни напрежения , 
които са по-големи от граничните---тези сечения работят в зона а 
            В останалите сечения  опънните напрежения са по-малки от граничните—те 
работят в зона  б 
• Проверка на главните напрежения в сеченията от зона а  ,от действието на 

напречна сила- таблица 14 и таблица 15 
                  За зона  а  важът формулите 

• за нормални напрежения 
       ssi=N/A ±M/Wsi 

• за тангенциални напрежения 
       tQ=Q*S/(b*I)   
• за главните опънни напрежения 
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       s1Q=s/2 + (s2/4+t2)0.5 

• за  ъгъла на наклона на площадката на главното опънно напрежение 
       --теоретично     tgΘ1=s1/t 

       --действителен  tgΘ=tgΘ1*(1-Dt/t)≥0.4 

                             Dt=0.6*s1u=0.6*2000=1200kN/m2 

• за главните натискови напрежения 
       s2Q=tQ/(sinΘ*cosΘ) 
 

            Тези формули са използвани при доказване на напреженията в 
изчислително-разрушително състояние за сеченията от зона а  
            .Резултатите от проверката  са представени в таблица 14 и таблица 15 
 
 
 

    горен ръб на реброто     център на тежестта    долен ръб на реброто
1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 5 6 7 8
Z tga Qо Qор S τQ σ σ1Q S τQ σ σ1Q S τQ σ σ1Q

6--6 2,72 0,072 1190 8678 4,000 2984 -2191 2083 4,158 3102 -4490 1584 3,046 2272 -10583 467
7--7 2,34 0,05 405 7077 3,349 2674 -3433 1582 3,417 2817 -4320 1435 2,535 2132 -7506 563
8--8 2,72 0,036 10 5067 2,735 3464 -4467 1888 2,750 3483 -4495 1898 2,269 2874 -4656 1370
9--9 1,92 0,014 -15 1625 2,445 1097 -4114 274 2,450 1100 -4065 278 2,034 913 -3617 217
10--10 2,72 0 0 410 2,348 287 -3974 21 2,351 287 -3833 21 1,966 240 -2188 26  

таблица 14  
    горен ръб на реброто     център на тежестта   долен ръб на реброто

1 2 3 1 2 3 1 2 3
Tau tgTita Sig2Q Tau tgTita Sig2Q Tau tgTita Sig2Q

6--6 2984 0,417 8400 3102 0,4 8996 2272 0,4 6589
7--7 2817 0,4 8169 2674 0,4 7755 2132 0,4 6183
8--8 3464 0,4 10046 3483 0,4 10101 2874 0,4 8335
9--9 1097 0,4 3181 1100 0,4 3190 913 0,4 2648
10--10 287 0,4 832 287 0,4 832 240 0,4 696  

таблица 15 
               Получените стйности на главните натискови напрежения са по-малки от 
допустимите 20000kN/m2 
 
• Проверка на главните напрежения в сеченията от зона б от действието на 

напречна сила таблица 16 и таблица 17 
          За зона  б  важът формулите 

 s1Q=tQ=Q/(b*z) 
• за  ъгъла на наклона на площадката на главното опънно напрежение 
       --теоретично     tgΘ1=s1/t=1 

       --действителен  tgΘ=tgΘ1*(1-Dt/t)≥0.4 

                             Dt=0.6*s1u=0.6*2000=1200kN/m2 

• за главните натискови напрежения 
       s2Q=tQ/(sinΘ*cosΘ) 
 

            Тези формули са използвани при доказване на напреженията в 
изчислително-разрушително състояние за сеченията от зона б  
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            Резултатите от проверката  са представени в таблица 16  
 

Z tga Qо Qор Tau tgTITA Sig2Q

1--1 5,11 0,188 8951 12006 2136 0,438 5810
2--2 4,51 0,151 6417 12169 2453 0,511 6055
3--3 4,05 0,131 4379 11829 2656 0,548 6301
4--4 3,57 0,105 3138 11105 2829 0,576 6542
5--5 3,11 0,088 2231 10113 2957 0,594 6734  

таблица 16 
Получените стойности за главните напрежения са по-малки от допустимите: 
        --за главни опънни напрежения  8000kN/m2 
        --за главни натискови напрежения 20000kN/m2 

• Изчисляване на напречната армировка за поемане на напречна сила–
таблица17 

      
                NSW=t*tgQ*b                  [kN/m’]     

        ASW=NSW*1.0/(n*sadm,s)       [cm2/m’  за 1 срез]    

                sadm,s=420000kN/m2 
                n=2 – двусрезни стремена 
 

фуга τ tgΘ b[m] NSW ASW Asw_min
1--1 2136 0,438 0,55 514,6 6,13 5,5
2--2 2453 0,511 0,55 689,4 8,21 5,5
3--3 2656 0,548 0,55 800,5 9,53 5,5
4--4 2829 0,576 0,55 896,2 10,67 5,5
5--5 2957 0,594 0,55 966,1 11,50 5,5
6--6 2984 0,417 0,55 684,4 8,15 5,5
7--7 2817 0,4 0,55 619,7 7,38 5,5
8--8 3464 0,4 0,35 485,0 5,77 3,5
9--9 1097 0,4 0,35 153,6 1,83 3,5

10--10 287 0,4 0,35 40,2 0,48 3,5  
таблица 17 

 
               4,6,2,главни напрежения от действие на усукващ момент-таблица18 
             

1 2 3 4 5 6 7
фуга T [kNm] Am[m2] t [m] Wt[m3] τ T σ σ 1T σ 2T

1--1 4564 31,7 0,55 34,87 130,9 0 130,9 261,8
2--2 4121,25 28,4 0,55 31,24 131,9 0 131,9 263,8
3--3 3692,5 25,4 0,55 27,94 132,2 0 132,2 264,3
4--4 3265,5 22,3 0,55 24,53 133,1 0 133,1 266,2
5--5 2836,75 19,6 0,55 21,56 131,6 0 131,6 263,1
6--6 2301,25 17,1 0,55 18,81 122,3 1471 1481,1 244,7
7--7 1765,75 14,9 0,55 16,39 107,7 -1358 8,5 215,5
8--8 1230,25 13,4 0,35 9,38 131,2 -4342 4,0 262,3
9--9 694,75 12,3 0,35 8,61 80,7 -1404 4,6 161,4

10--10 159,25 11,9 0,35 8,33 19,1 1530 1530,2 38,2  
таблица 18 
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       4,6,3,главни напрежения от съвместно действиена напречна сила и усукващ 
момент таблица 19 
 
 

фуга τ T τ Q τ 1T+Q σ σ 1T+Q σ 2T σ 2Q σ 2T+Q
1--1 130,9 2136 2266,9 0 2266,9 261,8 5810 6071,8
2--2 131,9 2453 2584,9 0 2584,9 263,8 6055 6318,8
3--3 132,2 2656 2788,2 0 2788,2 264,4 6301 6565,4
4--4 133,1 2829 2962,1 0 2962,1 266,2 6542 6808,2
5--5 131,8 2957 3088,8 0 3088,8 263,6 6734 6997,6
6--6 122,3 2984 3106,3 -2191 2198,3 244,6 8996 9240,6
7--7 107,7 2674 2781,7 -3433 1552,2 215,4 7755 7970,4
8--8 131,2 3483 3614,2 -4467 2015,1 262,4 10101 10363,4
9--9 80,7 1100 1180,7 -4065 318,1 161,4 3150 3311,4

10--10 19,1 240 259,1 -2188 30,3 38,2 832 870,2  
таблица 19 

• Изчисляване на армировката за поемане на усукващ момент–таблица20 
-- стремена 

            ASW=T*1.0/(2*Abk*sadm,s)       [cm2/m’  за 1 срез]    

                sadm,s=420000kN/m2 
                n=2 – двусрезни стремена 
                Abk  --площта на бетонното сечение,заградена от стремената    
 

фуга T [kNm] Abk ASW

1--1 4564 9,33 5,82
2--2 4121,25 8,5 5,77
3--3 3692,5 7,84 5,61
4--4 3265,5 7,1 5,48
5--5 2836,75 6,58 5,13
6--6 2301,25 5,99 4,57
7--7 1765,75 5,48 3,84
8--8 1230,25 4,39 3,34
9--9 694,75 4,2 1,97

10--10 159,25 4,16 0,46  
таблица 20 

 
          --надлъжни пръти в ребрата 
                AS,lT=T*h/(Abk*sadm,s)       [cm2  за 1 ребро]    

фуга T [kNm] Abk hk ASW

1--1 4564 9,33 4,85 28,24
2--2 4121,25 8,5 4,28 24,70
3--3 3692,5 7,84 3,85 21,59
4--4 3265,5 7,1 3,36 18,40
5--5 2836,75 6,58 2,95 15,14
6--6 2301,25 5,99 2,53 11,57
7--7 1765,75 5,48 2,19 8,40
8--8 1230,25 4,39 1,95 6,51
9--9 694,75 4,2 1,73 3,41

10--10 159,25 4,16 1,71 0,78  
таблица 21 



 

Петър Николов-Дипломна работа “Път Е85 – мост на km 381+800” 
Под ръководството на доц. д-р инж. Костадин Топуров 

 

57

--надлъжни пръти в   плочите 
                AS,lT=T*b/(Abk*sadm,s)       [cm2  за 1 плоча]    

фуга T [kNm] Abk b ASW

1--1 4564 9,33 5,55 32,32
2--2 4121,25 8,5 5,55 32,03
3--3 3692,5 7,84 5,55 31,12
4--4 3265,5 7,1 5,55 30,39
5--5 2836,75 6,58 5,55 28,48
6--6 2301,25 5,99 5,55 25,38
7--7 1765,75 5,48 5,55 21,29
8--8 1230,25 4,39 5,95 19,85
9--9 694,75 4,2 5,95 11,72

10--10 159,25 4,16 5,95 2,71  
таблица 22 

 
                4,7,Проверка за сигурност срещу разрушаване от огъващ момент 
                       Според изискванията на DIN4227, се изисква поверка на условието 
                             К=Mu/Mg+v≥1.75 
                                  Mu—разрушителен момент 
                                  Mg+v—максимален момент от постоянни и подвижни товори 
                      На фигура12 са показани работните диаграми на приетите материали 
(напрегаема стомана и бетон),които са построени по дискретни стойности 
                      Приема се ,че разрушение настъпва при относително скъсяване в 
бетона 3.5%о,или при допълнително относително удължаване на напрегната 
армировка  5,0%о  

σ
σσ σ σ
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ε σ

ε σ
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фигура 12 
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          4,7.Изчислителни проверки за връхната конструкция в напречно направление 
                4,7,1,Горна плоча 
                Подвижният товар(Н300 и НК800) беше преместван на стъпки от 10cm 
напрено на моста.За всяко положение се изчисляваха работните широчини и се 
намираха усилията.Представени са максималните усилия от подвижен състав и 
съответните усилия от другите товарни състояния 

• максимален момент в полето 
товарно състояние комбинации на усилия

g q p H300 HK800 g+q+p+ϕd*H300 g+q+HK800/1,25
M[kNm/m'] 3,84 3,1 0 23,9 21,3 37,8 24
                                                                                                                      таблица 23 
Динамичният коефициент ϕd се определи по фигура13 за отвор L=6,00m 

ϕ

 
фигура 13 

                                            Asп=M/(z*ss,adm)=37.8*100/(15.0*18)=14,0cm2/m’ 
                                              h0=h-as-0,5*F=20-2-0,5*1,6=17,2cm 
                                              z=7h0/8=7*17.2/8=15.0cm 

• Максимален момент над опората 
                      Проверени са сеченията , показани на фигура14 

 
фигура 14 
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товарно състояние комбинации на усилия
Mg Mq Mp MH300 MHK800 Mg+q+p+ϕd*H300 Mg+q+HK800/1,25 Mоразм h0  [cm] As [cm2/m'

1---1 3,81 8,29 4,28 0 0 16,38 12,10 16,38 24,2 4,30
2---2 10,12 16,2 8,22 0 0 34,54 26,32 34,54 77,2 2,84
3---3 14,6 13,6 2,32 49,68 44,63 94,61 63,90 94,61 78,2 7,68
4---4 10,3 8,62 0,74 23,36 36,77 49,79 48,34 49,79 33,2 9,52
5---5 5,38 4,08 0,34 5,79 23,7 17,2691 28,42 17,2691 17,2 6,37

                                                                                                                       таблица 24 
• Максимална напречна сила 

товарно състояние комбинации на усилия

Qg Qq Qp QH300 QHK800 Qg+q+p+ϕd*H300 Qg+q+HK800 Qоразм h0  [m] τ=Q/(b*z)
1---1 -6,53 -10,7 -5,12 0 0 -22,35 -17,23 -22,35 0,242 105,55
2---2 -14,2 -13,69 -7,6 0 0 -35,47 -27,87 -35,47 0,772 52,51
3---3 20,97 10,65 1,91 156,1 192,7 234,85 224,32 234,85 0,782 343,22
4---4 10,99 9,21 1,91 87,36 102,14 134,80 122,34 134,80 0,332 464,04
5---5 7,27 7,33 0,73 29,9 20,47 53,901 35,07 53,901 0,172 358,15  

таблица 25 
Тангенциалните напрежения са по-малки от допустимите 700kN/m2—напречната 
сила се поема от бетона 

4.7.2.ребра 
Проверени са следните сечения 

 
фигура 15 

 
товарно състояние комбинации на усилия

Mg Mq Mp MH300 MHK800 Mr Mg+q+p+r+ϕd*H300 Mg+q+r+HK800/1,25 Mоразм h0  [m] As [cm2/m'
1--1 -5,3 3,47 6,8 -80 -71 3,85 -101,72 -54,78 -101,72 0,322 20,06
2--2 19,9 0 -0,3 8,9 5,8 25,3 56,72 49,79 49,79 0,322 9,82  

таблица 26 

                          ϕd=1.3 за L<5.0m 
 

 

товарно състояние комбинации на усилия

Qg Qq Qp QH300 QHK800 Qr Qg+q+p+ϕd*H300 Qg+q+HK800 Qоразм h0  [m] τ=Q/(b*z)
1---1 -14,9 2,1 4,2 -51,6 -42 -12,7 -87,85 -67,49 -87,85 0,322 311,82
2---2 -14,9 2,1 4,2 -51,6 -42 -12,7 -87,85 -67,49 -87,85 0,322 311,82  

таблица 27 

τДОП=700kN/m2 
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    4.7.3.долна плоча 
                        --момент в полето  Мп=15,68kNm/m’ 
                            As=Мп/(ss*7*h0/8) =15.68*100/(18*7*32.2/8)=3.09cm2/m’ 
                        --момент в опората  Мо=25,78kNm/m’ 
                            As=Мп/(ss*7*h0/8) =25,78*100/(18*7*32.2/8)=5.08cm2/m’ 
                        --напречна сила  Q=25.78kN 
                            τ=Q/(b*z)=25.78/(1*7*0.322/8)=91.5kN/m2<700kN/m2=tadm  
 
               4.8.Конструиране на меката армировка за сегмент8 от връхната 
конструкция 

• Горна плоча 

    

от усукване от огъване общо приета армировка
горна армировка 3,34 9,5 12,84 N18през18cm -As=14.1cm2/m'
долна армировка 3,34 14 17,34 N20през18cm -As=17,4cm2/m'  

таблица 28 

• Долна плоча 

   

от усукване от огъване общо приета армировка
горна армировка 3,34 5,08 8,42 конструктивно армиране
долна армировка 3,34 3,09 6,43 конструктивно армиране  

таблица 29 
По конструктивни изисквания, поради опасност от крехко разрушаване е приета 
горна и долна армировка N18през 18cm.—As=14.1cm2/m’ 

• Ребра 

             
фигура 16  
 

от усукване от срязване от огъване общо приета армировка
As1 3,34 5,77 20,06 29,17 N22през12cm--As=31,7cm2/m'
As2 3,34 5,77 9,82 18,93 N22през18cm--As=21,1cm2/m'  

таблица 30 
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4.9.Изчислителни проверки за стълб “Маказа” 
                    Стълбът работи на кос нецентричен натиск.За доказване на 
напреженията бяха създадени две програми в MICROSOFT EXCEL .Те  изчисляват 
максималните огъващи моментикоито може да поеме сечението,без да се 
надвишават допустимите напрежения, при зададена нормална сила и приет 
процент на армиране.В едната програма се приема,че се достига  σadmb , а в 
другата -σadma .На фигура 17 е дадена постановката на задачата 

39
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61030

30
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ε

α

η =  ∗δ
ϕ

μ
σ

σ

 
фигура 17 

                 Като се пренебрегва участието на вътрешната дифрагма,бетонното 
сечение се разделя на 70 правоъгълника.Всеки от тях дефиниран в равнината чрез 
координатите на центъра си на тежестта в първоначалната координатна система 
yz 
                При приеманията за линейно изменение на деформациите и изключване 
на бетона в опънната зона, се търси мястото на нулевата линия при различни 
стойности наъгъла ,който тя сключва с оста  y. Това място се определя от 
условието за равенство на вътрешните  и външните сили.За уточненото място на 
нулевата линия се изчисляват напреженията за центровете на тежестта на всеки 
правоъгълник ,Граничните моменти се получават чрез моментови уравнения за 
първоначалните оси y и z.   
              При промяна на наклона на нулевата линия(в програмата е прието 
изменение от 0 до 90 градуса ,със стъпка 10 градуса) се получава набор от 
стойности за граничните моменти , които нанесени в координатна система My-Mz 
образуват  обвивка, при приет процент на армиране и фиксирана нормална сила. 
При всяка точка My-Mz , която е извън тази обвивка допустимите напрежения са 
превишени. 
             На фигура 18 е представен алгоритъма , по който е съставена програмата, 
в която е прието достигане на допустимото напрежение на бетона, а на фигура 
19—на стоманата 
             За тестване на алгоритъма беше направено сравнение с програма на  
ИПП“Пътпроект” за проверка на  напреженията в сечения натоварени на кос 
нецентричен натиск.Резултатите  са дадени в т.4.9.3. 
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             4.9.2.Резултати от проверките на напреженията 
              Поради благоприятните сеизмични условия, меродавна се оказа 
комбинацията от главни +допълнителни товари(Г+Д).Според “Временен правилник 
запроектиране на бетонни и стоманобетонни пътни мостове”,в такъв случай 
допустимите напрежения  могат да се завишат с 25%.Проверени са напреженията 
за следните товарни състояния: 

• натоварен мост—при отсъствие на подвижни товари 
• ненатоварен мост—с подвижни товари 

На фигура 20 са представени усилията и комбинациите от тях, както и обвивната 
крива ,получена за състояние “натоварен мост” 
           Оказва се , че при 1% армировка сечението може да поеме 
натоварванията—за опорното сечение на стълба се приема армиране с N18през 
15сm, което  дава  1.12%армировка. 
          
             4.9.3.Тестване на съставената програма 
           В програмата на ИПП”ПЪТПРОЕКТ” за доказване на напреженията в ст.б. 
сечения ,натоварени с нормална сила и два момента ,бяхя зададени следните 
данни: 

• Бетонното сечение е същото като в разработената програма 
• Армировката се зададе като пръти с площ на напречното  сечение 

5.78cm2,през 20 cm. Това отговаря на  1%  от площта на бетонното 
сечение 

• Като натоварване се приложиха нормална сила N=2972kN и огъващи 
моменти  Mz=50479kN/m и My=48047kN/m,Това са усилия,които 
дефинират точка , лежаща на обвивната крива  на сечението ,получена с 
новосъздадената програма.Тази точка отговаря на наклон 300 на нулевата 
линия спрямо оста y 

 
Сравнителните данни са представени  в таблица31 

програма на ИПП Пътпроект Нова програма  разлика [%}
max.натисково напрежение в бетона 14400kM/m2 13750kM/m2 4,7
max.опънно напрежение в армировката 92000kM/m2 88000kM/m2 4,5
наклон на нулевата линия спрямо ос y 30,4o 30o

 
таблица 31 

 
        4.10.Оразмеряване на фундамента на стълб “Маказа” 
 
           4.10.1.Натоварване 
            Проверки са направени за следните комбинации 

1. постоянни товари 
2. главни+допълнителни товари при натоварен мост и температурна разлика 

+200С 
3. главни+допълнителни товари при натоварен мост и температурна разлика 

-350С 
4. главни+допълнителни товари при ненатоварен мост и температурна 

разлика +200С 
5. главни+допълнителни товари при ненатоварен мост и температурна 

разлика -350С 
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В таблица 32 са дадени  усилията ,които се предавет  във фундамента за всяка 
комбинация 
 
комбинация My [kNm] Mx [kNm] Qx[kN] Qy[kN] N[kN]

1 16278 0 702 0 27611
2 73302 10056 3403 138 29724
3 -30840 10056 -638 138 29724
4 54148 17910 2202 438 27611
5 -49994 17910 -2222 438 27611  

таблица 32 
           4.10.2.Геометрични характеристики 

 
фигура 18 

 
--площ     --A=L*B=14.5*9.1=131.95m2 
--съпротивителни моменти   ---- Wy=L2*B/6=14.52*9.1/6=318.9m4 

                                                ---- Wx=B2*L/6=9.12*14.5/6=200.1m4 
--ядрови разстояния              ---- rx=L/6=14.5/6=2.42m 
                                                ---- ry=B/6=9.1/6=1.52m 
4.10.2.собствено тегло на фундамента 
    Gф=B*L*h*γb=9.1*14.5*1.2*25=3959kN 
4.10.3.Редукция на силите за центъра на основната плоскост 
 
комбинация My [kNm] Mx [kNm] Qx[kN] Qy[kN] N[kN]

1 -3050 0 702 0 31570
2 56579 10056 3403 138 33683
3 -52412 10056 -638 138 33683
4 37463 17910 2202 438 31570
5 -71988 17910 -2222 438 31570  

таблица 33 
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4.10.4.Проверка на ексценрицитетите 
            Според “Временен правилник за проектиране на бетонни и стоманобетонни 
пътни мостове” за фундаменти на стълбове трябва да са изпълнени следните 
условия: 
               --За постоянни товари    еy(x)≤еy(x)ДОП=0.1ry(x) 
               --За комбинации ,включващи и други товари    еy(x)≤ey(x)доп=1,2r y(x) 
 
комбинация ex  [m] exдоп еy  [m] eyдоп

1 0,097 0,242 0 1,824
2 1,681 2,904 0,299 1,824
3 1,556 2,904 0,299 1,824
4 1,187 2,904 0,567 1,824
5 2,281 2,904 0,567 1,824  

таблица 34 
4.10.5.Проверки за напреженията в основната плоскост 
          Напреженията в точки О,1,2,3 и 4 за се изчисляват по формулите 
 
               σ1,2,3,4= -N0/A±My0/Wy±Mx0/Wx 
               σ 0= -N0/A 
          Допустимота почвено натоварване е σдоп=600kN/m2 

 
комбинация σ0  [kN/m2] σ1  [kN/m2] σ2  [kN/m2] σ3  [kN/m2] σ4  [kN/m2]

1 -239,2 -248,8 -229,6 -229,6 -248,8
2 -255,3 -128,1 -482,9 -382,5 -27,6
3 -255,3 -469,9 -141,2 -40,7 -369,4
4 -239,2 -211,3 -446,2 -267,2 -32,3
5 -239,2 -554,5 -103,1 75,9 -375,4  

таблица 35 

• Изключване на опъна за комбинация 5 
              Използвана е разработка на инж.К.Русев за изключване на опъна при 
фундаменти, натоварени на кос ексцентричен натиск. 
         ey/B=0.567/9.1=0.062  отчетено-- β=0.12 
         ez/L=2.281/14.5=0.157 отчетено-- α=0.70 
Натисковата зона е петоъгълна—работи се по случай 2 
           B’=B/(1-β)=9.1/(1-0.12)=10.34m 
           L’=L/(1-α)=14.5/(1-0.70)=48.3m 
           σ’1=6*N/[B’*L’*(1-α3-β3)]=6*31570/[10.34*48.3*(1-0.703-0.123)]=578.8 kN/m2 
           σ’4=α*σ’1=0.70*578.8=405.2 kN/m2

     
           σ’2= β*σ’1=0.12*578.8=69.5kN/m2 

 

4.10.6.Формиране на модел за статическо изследване –за получаване на 
оразмерителните усилия в поясите и в ребрата, бяхя направени два модела-- 
               в  SAP 90—за получаване на огъващите моменти в плочата и огъващите 
моменти и напречните сили в ребрата,Плочата се моделира с SHELL-елементи , 
ребрата - с FRAME-елементи. Натоварването се зададе в блока POTENTIAL  
               в STADYPS.—за получаване на напречните сили в ребрата –фундамента 
се моделира като гредоскара 
               На фигура 19 е даден модела за SAP 90.Модела за STADYPS е 
аналогичен –в същата мрежа от възли се зададоха елементите на гредоскарата. 
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фигура 19 

 
4.10.8.Резултати от статическото изследване – бяха въведени натоварванията от 
комбинации 2 и 5 .В таблица 36 са представени максималните усилия . 
ПЛОЧА по Y по X РЕБРА
MMAX

ПОЛЕ[kNm/m'] 233 206 MMAX[kNm] 12126
MMAX

ОПОРА[kNm/m'] 1725 565 QMAX[kN] 4908
QMAX[kN/m'] 584  
 
4.10.9.Оразмерявяне-- допустимите напрежения се завишават с 25% , защото в 
оразмерителните комбинации  участват и допълнителни товори 

• ребро 
       --на огъващ момент 
        As=MMAX/(z*1.25*σа ДОП)=12126*100/(476.8*1,25*18)=113cm2 

                        Z=7*h0/8=7*545.1/8=476.8cm. 
                        h0=h-a-0.5*d=550-3.5-0.5*2.8=545.1cm. 
           Приета армировка 14 N32 с As=112.6 cm2 
  Ребрата са с дебелина 50cm. При спазване на изискванията за минимално 
разстояние между прътите в един ред , армировката се събира в два реда по 7N32  
                        а=(7*5.3+7*8.5)/14=6,9cm.       

   As=12126*100/(475.2*1,25*18)=113,4сm2 
                        Z=7*543.1/8=475.2cm. 
                        h0=550-6,9=543.1cm. 

Остава 14 N32 
--на напречна сила 
τ=Q/(b*z)=4908/(0.50*4.71)=2084kN/m2<3000kN/m2=τдоп 
Проверката за достатъчност на сечението е удовлетворена,Напречната 
сила се поема изцяло с армировка 

τsw=n*Asw*σsw,доп/(b*s)=4*2.54e-*180000/(0.50*0.15)=2438.4kN/m2>2084kN/m=τ 

Приети  са четирисрезни стремена N18през15cm. 



 

Петър Николов-Дипломна работа “Път Е85 – мост на km 381+800” 
Под ръководството на доц. д-р инж. Костадин Топуров 

 

68

• плоча 
 --на огъващ момент 
  
    -- горна армировка по x 

As=MMAX
y/(z*1.25*σа ДОП)=233*100/(126.9*1,25*18)=8,16cm2/m’ 

                        Z=7*h0/8=7*145.1/8=126.9cm. 
                        h0=h-a-0.5*d=150-3.5-0.5*2.8=145.1cm. 
              Приета армировка 5 N16/m’ с As=10,0 cm2/m’ 
 

   -- горна армировка по y 
As=MMAX

x/(z*1.25*σа ДОП)=206*100/(124.5*1,25*18)=7,35cm2/m’ 
                        Z=7*h0/8=7*142.3/8=124.5cm. 
                        h0=h-a-0.5*d-d=150-3.5-0.5*2.8-2.8=142.3cm. 
              Приета армировка 5 N16/m’ с As=10.0 cm2/m’ 
 

 -- долна армировка по x 
As=MMAX

y/(z*1.25*σа ДОП)=1725*100/(126.8*1,25*18)=60.4cm2/m’ 
                        Z=7*h0/8=7*145.1/8=126.8cm. 
                        h0=h-a-0.5*d=150-3.5-0.5*2.8=145.1cm. 
              Приета армировка 10 N28/m’ с As=61.5 cm2/m’ 
 
 

   -- долна армировка по y 
As=MMAX

x/(z*1.25*σа ДОП)=565*100/(125,0*1,25*18)=20,1cm2/m’ 
                        Z=7*h0/8=7*142.3/8=125,0cm. 
                        h0=h-a-0.5*d-d=150-3.5-0.5*2.8-2.8=142.3cm. 
              Приета армировка 5 N25/m’ с As=24,5 cm2/m’ 
 

--на напречна сила 
τ=Q/(b*z)=584/(1.00*1,438)=406,1kN/m2>500kN/m2=τдоп 

Напречната сила в плочата на фундамента се поема изцяло от бетона 
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              5.Организация за изпълнение на моста 
                   Нулевият цикъл и изпълнението на устоите ще се извърши от една 
комплексна бригада. 
                   За изграждане на стълбовете и връхната конструкция ще се използват 
две бригади с една инсталация за приместваем кофраж и две за конзолното 
бетониране, които ще работя в следната последователност: 

• Бригада 1 ще изпълни птичка “Кърджали” – 
      --в началото на обекта ще дойде звеното, което потдържа инсталациите-то ще 
монтира инсталацията на преместваемия кофраж 
     --останалата част от бригадата ще пристигне на два етапа—10 души ще 
изпълнят стълба,след което към тях ще се присъединят останалите 10 и заедно ще 
изпълнят надстълбовата част, а след завършването и по десет души ше работят 
на двете конзоли на “птичката” 

• Бригада 2 ще изпълни птичка “Маказа”  и ключовия блок ,след което ще 
извърши напрягане на долните кабели 

      --Звеното , което ще монтира и потдържа инсталациите ще започне работа 
след като Бригада1 завърши изпълнението на стълб “Кърджали”.После Бригада 2 
ще работи по същата схема както Бригада1. 
 
 
 
                 За изпълнение на връхната конструкция е възприет седмичен цикъл по 
следния график :  

• ПОНЕДЕЛНИК—напрягане на горни кабели 
• ВТОРНИК—изтегляне и почистване на външния кофраж и армиране на 

долната плоча 
• СРЯДА—бетониране на долната плоча,армиране на ребрата,изнасяне на 

вътрешния кофраж и бетониране на ребрата 
• ЧЕТВЪРТЪК—армиране на горната плоча 
• ПЕТЪК—бетониране на горната плоча 
• СЪБОТА и НЕДЕЛЯ—почивни дни 


