Любомир Ангелов Здравков
доцент в катедра „МДПК”, СФ, УАСГ

СТОМАНЕНИ Ж.П. МОСТОВЕ
С ОТВОРЕНА ПЪТНА КОНСТРУКЦИЯ

РЪКОВОДСТВО ЗА КУРСОВО И ДИПЛОМНО ПРОЕКТИРАНЕ
В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕВРОКОД

София, 2015

доц. Л. Здравков, катедра „МДПК”, УАСГ

Настоящото ръководство е написано в съответствие на учебната програма на УАСГ. То
отговоря на нарастващото търсене на учебна литература, в която са заложени основните
предпоставки и принципи на европейските норми за проектиране (Eurocodes). Целта му е да
въведе студентите в интересния свят на стоманените мостове, да ги запознае със специфичните
товари, конструктивни елементи и постановки при оразмеряване, и в крайна сметка да им помогне
за самостоятелното разработване на техните проекти.
За по-лесно възприемане на материала са добавени множество обяснителни текстове, снимки,
графики и схеми.
Това ръководство няма за цел, а и практически не може да обхване всички възможни
изчислителни ситуации, елементи и възли в стоманените мостове. Също така не е застраховано за
допуснати технически грешки. Поради тези причини, при проектиране на реални мостове би
следвало да се използват референтните европейските стандарти (Eurocodes).
Настоящото ръководство е предназначено основно за студентите специалност “Строителство на
сгради и съоръжения” в УАСГ. То може да бъде полезно и за студенти по строително инженерство
от други факултети на УАСГ или други висши учебни заведения, и за инженери от практиката.

ISBN 978-619-188-032-4
СТОМАНЕНИ Ж.П. МОСТОВЕ С ОТВОРЕНА ПЪТНА КОНСТРУКЦИЯ
Ръководство за курсово и дипломно проектиране в съответствие с Еврокод
Първо издание 2015 г.
© Любомир Ангелов Здравков, доц. д-р инж., автор, 2015
Националност: българска
Електронно издание - формат PDF
Сайт: www.uacg.bg
e-mail: zdravkov_fce@uacg.bg
УАСГ, гр. София
2

доц. Л. Здравков, катедра „МДПК”, УАСГ

СЪДЪРЖАНИЕ
Въведение …………………………………………………………………………………....

5

Често използвани символи ………………………………………………………………....

7

1. Видове мостови конструкции …………………………………………………………..
1.1. По вида на използваните материали ……………………………………………...
1.2. По предназначение ………………………………………………………………....
1.3. По разположение на пътното платно спрямо главните греди ………………..…
1.4. По вида на главните носещи системи …………………………………….………

9
9
11
13
14

2. Материали …………………………………………………………………………..……
2.1. Конструкционни стомани ……………………………………………………..……..

18
18

3. Натоварване и гранични деформации ……………………………………………….....
3.1. Вертикални товари по Ж.П. мостове от подвижен състав ………………………...
3.2. Динамичен коефициент Ф от подвижен Ж.П. състав ……………………………...
3.3. Вертикални товари върху тротоарите на Ж.П. мостове …………………………...
3.4. Хоризонтални товари от железопътен трафик ……………………………………..
3.5. Въздействие от вятър върху мостовете……………………………………………...
3.6. Групи товари. Характеристични стойности на многокомпонентните
въздействия …………………………………………………………………………...
3.7. Частни коефициенти на сигурност по натоварване ………………………………..
3.8. Комбиниране на променливите въздействия …………………………………….....
3.9. Гранични деформации ……………………………………………………………….

22
22
24
25
25
26

4. Гредоскарова конструкция на Ж.П. - мост .....................................................................

36

5. Надлъжни греди (НдГ) ………………………………………………………………......
5.1. Статическа схема на НдГ ………………………………………………………….....
5.2. Постоянни товари върху НдГ ……………………………………………………......
5.3. Временни (подвижни) товари върху НдГ …………………………………………..
5.4. Разрезни усилия от вертикални товари ……………………………………………..
5.5. Разрезни усилия от лъкатушни сили ………………………………………………..
5.6. Разрезни усилия в НдГ от надлъжни (теглителни и спирателни) сили …………..
5.7. Определяне на необходимото сечение на надлъжните греди ……………………..

38
38
39
39
40
42
43
44

6. Напречни греди (НпГ) …………………………………………………………………..
6.1. Натоварване върху напречните греди ……………………………………………....
6.2. Подвижни товари върху НпГ ………………………………………………………..
6.3. Оразмерителни комбинации ………………………………………………………....
6.4. Предварителен избор на напречното сечение на НпГ ……………………………..
6.5. Оразмеряване на НпГ в крайно гранично състояние ……………………………....
6.6. Проверка на НпГ за деформации …………………………………………………....
6.7. Определяне на необходимите заваръчни шевове в снаждането „стебло – пояс“ ..
6.8. Проверка на НпГ за умора на материала …………………………………………...

49
49
50
51
52
54
56
56
57

7. Снаждане на надлъжната и напречната греди …........................……………………...
7.1. Положение на НдГ спрямо НпГ …………………………………………………......
7.2. Снаждане на НдГ с НпГ при разполагане на гредите на едно ниво ……………....
7.3. Детайл на снаждане на НдГ с НпГ при разполагане на гредите на различни нива
7.4. Проверка на снаждането НдГ - НпГ за умора ……………………………………...

58
58
58
62
66

8. Монтажно снаждане на напречните греди ………………………………………….....

68

30
30
31
32

3

доц. Л. Здравков, катедра „МДПК”, УАСГ

8.1. Монтажна схема за снаждане на НпГ …………………………………………….....
8.2. Усилия във възела …………………………………………………………………....
8.3. Определяне на необходимия брой снаждащи болтове …………………………….
8.4. Определяне на необходимите сечения на снаждащите плочи …………………….
8.5. Проверка на монтажното снаждане на НпГ за умора ……………………………...

68
69
70
72
73

9. Лъкатушни връзки (ЛВ) ………………………………………………………………..
9.1. Лъкатушна връзка – прътова система ……………………………………………....
9.2. Лъкатушна връзка – конзолна „Т“ греда ……………………………………………

74
74
82

10. Спирателни връзки (СВ) ………………………………………………………………..
10.1. Статическа схема и натоварване …………………………………………………..
10.2. Усилия в елементите на СВ ……………………………………………………….
10.3. Оразмеряване на елементите на спирателната конструкция ……………………
10.4. Определяне на необходимия брой снаждащи високоякостни болтове …….......
10.5. Проверка на отслабеното сечение ……………………………………………......

88
88
88
89
90
91

11. Укрепващи (противоветрови) връзки (ПВВ) ………………………………………….
11.1. Статическа схема на ПВВ ………………………………………………………….
11.2. Видове решетки на ПВВ ……………………………...……………………………
11.3. Напречни сечения на елементите на ПВВ ……………………………..…………
11.4. Усилия в елементите на ПВВ ……………………………………………………..
11.5. Оразмеряване на елементите на ПВВ …………………………………………….
11.6. Определяне на необходимите болтове, снаждащи елементите на ПВВ ………..
11.7. Проверка на отслабеното сечение на елементите от ПВВ ………………………

92
92
93
93
94
97
100
100

12. Главни греди (ГГ) …………………………………………………………………….....
12.1. Вид на ГГ и статическа схема …………………………………………………..…
12.2. Сечения на прътите в решетъчни ГГ ………………………………………...……
12.3. Натоварване върху ГГ ……………………………………………………………...
12.4. Оразмерителни усилия в ГГ …………………………………………………….....
12.5. Оразмеряване на елементите на прътова ГГ ……………………………………..
12.6. Проверка на ГГ за деформации ……………………………………………………
12.7. Определяне на необходимия брой болтове за снаждане на елементите на ГГ ...
12.8. Проверка на отслабеното сечение ………………………………………………...
12.9. Конструиране на възлите в прътовата ГГ ………………………………………...
12.10. Проверка на прътовите елементи и детайли на ГГ на умора ……………………

101
101
102
103
104
104
110
110
111
111
112

13. Линейно подвижен лагер ……………………………………………………………….
13.1. Вертикална опорна реакция в един лагер ………………………………………...
13.2. Хоризонтално натоварване върху лагера …………………………………………
13.3. Надлъжни хоризонтални премествания в лагера ………………………………...
13.4. Подбор на линейно подвижния лагер …………………………………………….

114
114
117
118
118

Приложение А - Носимоспособност на центрично натоварени елементи …………...
Приложение Б - Носимоспособност на елементи, подложени на огъване …………...
Приложение В – Носимоспособност на елементи, подложени на огъване и осово
усилие ……………………………………………………………………………………..
Приложение Г - Носимоспособност на пълностенни греди на срязване …………….
Приложение Д - Носимоспособност на болтови съединения …………………………
Приложение E - Носимоспособност на заварени съединения ………………………...
Приложение Ж – Проверка на умора ………………...…………………………………

119
122

Литература ............................................................................................................…….. …

155

4

129
134
142
149
152

доц. Л. Здравков, катедра „МДПК”, УАСГ

ВЪВЕДЕНИЕ
Мостовете са съоръжения, които съпътстват човечество през цялата му история - започвайки от
прехвърляне на паднало дърво през реката, преминавайки през каменните дъгови мостове, та до
наши дни, когато имаме невероятно разнообразие от използвани материали и конструктивни
форми. Първоначално мостовете са имали само едно предназначение - да преодоляват
препятствията по пътищата на хората. Постепенно се е добавило и изискването за удобство на
преминаващите. Предвид транспортните средства в древността, това не е било трудно
осъществимо, но с нарастването на теглата на транспортираните товари, и най-вече на техните
скорости, изискванията за комфорт стават все по-съществени.
Не бива да се пренебрегват и изискванията за естетизъм, за красота. Много мостове са се
превърнали в забележителност, в повод за гордост за градовете, в които са построени. В края на
краищата, именно мостовете са ярък пример за силата на човешкия дух, който успява да
преодолява всякакви препятствия по своя път.
Мостовете са особено отговорни строителни съоръжения, тъй като:
- трябва да осигуряват бърз, лесен и най-вече надежден транспорт на хора и товари;
- тези съоръжения са тежко натоварени, като преобладаващата част от въздействията са с
променлив интензитет и са динамични;
- срокът им на експлоатация често надвишава 100 г.
Голямата отговорност на мостовете налага изискванията към тях да са завишени. По –
съществената част от тези изисквания са:
1. Инженерни
1.1. Да преодоляват (премостват) съответните препятствия по трасето на пътя.
1.2. Мостът трябва да е в състояние да поема въздействащите му товари за период на
експлоатация по – голям от 100 г.
1.3. Да не влошават комфорта на движение в сравнение с открит път.
2. Пропускателна способност – мостът трябва да е в състояние да пропуска съвременния пътен
поток (трафик).
3. Реализируемост – мостовата конструкция трябва да може да бъде изработена, транспортирана и
монтирана в проектно положение, като бъдат изпълнени предвидените в проекта детайли.
4. Лесна експлоатация и поддръжка
4.1. Да са устойчиви на атмосферни въздействия и влияния;
4.2. Да са удобни за периодично обследване, боядисване и ако е необходимо – за ремонт.
5. Икономически [17]
5.1. Строителната им стойност да е приемлива;
5.2. Да се монтират бързо, за да могат да бъдат въведени в експлоатация във възможно найкратки срокове;
5.3. Ниски разходи за експлоатация и поддръжка.
6. Естетическо въздействие.
6.1. Да имат добро естетическо въздействие върху хората (да са красиви);
6.2. Да са в хармония със заобикалящото ги пространство.
На тези изисквания отговарят стоманените, стоманобетонните и комбинираните мостове. Тук
бихме могли да включим и мостовете от дърво, но наличният в момента дървен строителен
материал ограничава тяхното приложение.
Изборът на вида на строителния материал за изграждане на моста, т.е. дали той ще бъде
метален, от стоманобетон или комбиниран, се определя основно от:
- възможност за премостване на съответното препятствие;
- наличие на необходимата технология за производство, транспорт и монтаж;
- опит от проектиране и изграждане на подобни съоръжения;
- от стойностната сметка, в която са включени цени за производство, за транспортиране на
изграждащите моста елементи и за монтаж.
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Предимствата на мостовете, изградени от стомана, в сравнение с останалите видове, са:
- по-голяма носимоспособност при по-малко собствено тегло – по-леки конструктивни
елементи, което води до улеснен транспорт и монтаж на елементите;
- олекотяване на долното строене и на фундирането;
- малка конструктивна височина – по-ниски устои, по-малки насипи при подхождане към
моста;
- гарантирано качество на използваните материали и на скрепителните средства, което води
до повишена надеждност;
- индустриализираност на производството – повишено качество и по-бърз монтаж;
- типизация и унификация на елементи, възли и детайли;
- самоносещи конструкции по време на монтажа;
- улеснена възможност за реконструкция и усилване;
- възможни са демонтаж и преместване;
- стоманените мостове могат почти цялостно да бъдат рециклирани;
- предвидими разходи при експлоатация – предимно почистване и боядисване на моста;
- висока дълготрайност.
Недостатъци на стоманените мостове:
- по-високи първоначални разходи – породени са от по-високата цена на стоманата;
- по-високи разходи за поддръжка по време на експлоатация;
- склонност към корозия – това налага периодично почистване и боядисване;
- поради по-малкото собствено тегло, динамичното натоварване по тях оказва съществено
влияние. Това води до повишена склонност към разрушение от умора. Необходимо е
разработване на специфични конструктивни детайли, които оскъпяват конструкцията.
Области на приложение, където стоманените мостове са незаменими:
- за премостване на големи отвори – при отвор L ≥ 500 m стоманената конструкция няма
конкуренция;
- за временни сглобяемо – разглобяеми конструкции;
- за монтаж в отдалечени и труднодостъпни райони;
- за леки, стройни и елегантни, пешеходни мостове и продуктопроводи;
- при подвижни (отварящи се) мостове;
- когато бързината за изграждане и въвеждане в експлоатация е най-важния критерий.
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Често използвани символи
α = 0,12.10-4
ν = 0,3
fy
fu
Е = 210 000 MPa
G ≈ 81 000 MPa

коефициент на линейно температурно разширение на стоманата
коефициент на Poisson за стомани в еластичен стадий
характеристична стойност на границата на провлачане на стоманата
характеристична стойност на якостта на опън на стоманата
модул на еластичността на конструкционни стомани
модул на срязване

a
b
B
L

осово разстояние между напречните греди (НпГ)
осово разстояние между надлъжните греди (НдГ)
осово разстояние между главните греди (ГГ)
системна (геометрична) дължина на елемента

y–y
z–z
b
bf
d
d0
h
hw
l
s

ос на напречно сечение, успоредна на поясите
ос на напречно сечение, перпендикулярна на поясите
широчина на напречно сечение
широчина на пояс
външен диаметър на кръгли тръбни сечения
диаметър на отвор
височина на напречно сечение
височина на стебло
дължина на елемент
разстояние между центровете на два последователни отвора от редица
шахматно разположени отвори, успоредно на оста на елемента
разстоянието между центровете на същите два отвора, перпендикулярно на
оста на елемента
дебелина
дебелина на пояс
дебелина на стебло

p
t
tf
tw
iy

A
Anet
Af
Av
Aw
Iy
Iz
S
Wy,el
Wz, el

инерционен радиус спрямо ос “y-y”, определен с използване на
характеристиките на брутното напречно сечение
инерционен радиус спрямо ос “z-z”, определен с използване на
характеристиките на брутното напречно сечение
площ на напречно сечение
нетна площ на напречно сечение
площ на един пояс
площ на срязване
площ на стебло
инерционен момент спрямо ос “y-y”
инерционен момент спрямо ос “z-z”
статичен момент
еластичен съпротивителен момент спрямо ос “y-y”.
еластичен съпротивителен момент спрямо ос “z-z”.

NEd
Nc,Rd
Nb,Rd
Nt,Rd
My,Ed
Mz,Ed
My,Rd
Mz,Rd

изчислителна нормална сила
изчислителна носимоспособност при равномерен натиск
изчислителна носимоспособност на натиснат елемент при изкълчване
изчислителна носимоспособност на опън
изчислителен огъващ момент спрямо ос “y-y”
изчислителен огъващ момент спрямо ос “z-z”
изчислителна носимоспособност на огъване спрямо ос “y-y”
изчислителна носимоспособност на огъване спрямо ос z-z

iz
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Mb,Rd
VEd
VRd

изчислителна носимоспособност на огъване при измятане
изчислителна срязваща сила
изчислителна носимоспособност на срязване

λy
λz
λ1
λ
λ LT
χ
χLT
Φ
ΦLT
kyy, kyz, kzy, kzz

стройност, при при изкълчване на натиснат елемент спрямо ос “y-y”
стройност, при при изкълчване на натиснат елемент спрямо ос “z-z”
стройност, използвана при определяне на условната стройност
условна стройност
условна стройност при измятане
редукционен коефициент за меродавна форма на изкълчване
коефициент на измятане
стойност за определяне на редукционния коефициент χ
стойност за определяне на редукционния коефициент χLT
коефициенти на взаимодействие

σEd
τEd
δ
γMi
γMf

изчислителна стойност на нормално напрежение
изчислителна стойност на тангенциално (срязващо) напрежение
деформация
специфичен частен коефициент
частен коефициент при умора

Частните коефициенти γМi , които трябва да се прилагат към различните характеристични
стойности за носимоспособност при проектиране на стоманени мостове, следва да се приемат по
Таблица 1. Стойностите на тези коефициенти са посочени в Таблица 2 .
Таблица 1 – Частни коефициенти за носимоспособност γМi по БДС EN 1993-2:2007 [13]
Носимоспособност при форма на разрушаване
Съответен γМi
а) Носимоспособност на елементи и напречни сечения
Носимоспособност на напречното сечение при гранично състояние
граница на пластичност, включително загуба на местна устойчивост
Носимоспособност на елементи на устойчивост
Носимоспособност на напречни сечения, подложени на опън до
разрушаване
б) Носимоспособност на възли
- носимоспособност на болтове
- носимоспособност на нитове
- носимоспособност на ставни болтове
- носимоспособност на заваръчни шевове
- носимоспособност на плочи, подложени на смачкване
- Носимоспособност на триене
− за крайно гранично състояние (категория С)
− за експлоатационно гранично състояние (категория В)
- Носимоспособност на смачкване на инжекционен болт
- Носимоспособност на възли в решетъчни конструкции от затворени
профили
- Носимоспособност на ставни болтове при експлоатационно гранично
състояние
- Предварително напрягане на високоякостни болтове

γМ0
γМ1
γМ2

γМ2

γМ3
γМ3, ser
γМ4
γМ5
γМ6, ser
γМ7

Таблица 2 – Стойности на частните коефициенти за носимоспособност γМi [14]
γМ0 = 1,05
γМ4 = 1,10
8

γМ1 = 1,10
γМ5 = 1,10

γМ2 = 1,25
γМ6,ser = 1,00

γМ3 = 1,25
γМ7 = 1,1

γМ3,ser = 1,10
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Глава 1

ВИДОВЕ МОСТОВИ КОНСТРУКЦИИ
Предвид разнообразните условия за експлоатация, използвани конструктивни материали,
изисквания към тези съоръжения, натрупани опит и традиции, възможности за проектиране,
производство и монтаж, стремеж за самодоказване на проектантите, сред мостовите съоръжения
битува много голямо разнообразие. Най-общо, те биха могли да бъдат класифицирани по следните
критерии:
1.1 По вида на използваните материали
1.1.1 От камък
Исторически, заедно с дървото, това е най-старият използван строителен материал. Камъкът
има голяма дълготрайност, в резултат на което има запазени образци на каменни мостове, които са
на стотици години. Предвид голямото собствено тегло на конструкцията и относително малките
стойности на подвижните товари, редица каменни мостове се използват и до днес. Единственото
им ограничение е, че те са по-тесни, с намален габарит, което възпрепятства преминаването на
съвременния пътен и Ж.П.-трафик
Хронологично, първите големи и удобни за използване каменни мостове са римските [24].
Представляват зидария от каменни блокове, които са споени помежду си с цимент. Мостовете са
със статическа схема дъга, в която носещите елементи са натоварени с натискови усилия.
Другите народи също са отчели добрата „работа” на камъка на натиск и са използвали арката
като основен носещ елемент в каменните мостове, виж фиг. 1.1

фиг. 1.1 – Каменен мост на р. Вардар, Скопие
Като недостатъци на каменните мостове могат да бъдат посочени:
а) използваният за строителен материал камък „работи” много добре на натиск, но не понася
опънни усилия. Това налага мостовете от камък да бъдат с конструктивна схема дъга (арка), което
е ограничение на конструктивната форма;
б) собствено тегло на конструкцията е голямо - не могат да се преодоляват големи препятствия
без междинни опори;
в) строителството на каменни мостове не се поддава на механизация - голям разход на човешки
труд, което пък води до дълъг срок на изпълнение и съществени разходи.
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1.1.2 От дърво
Обичайно дървените мостове са леки и атрактивни. Съвременните техни представители са
предназначени основно за пешеходци, но в миналото са използвани още в пътното и в Ж.П.строителство. Предвид ограничената носеща способност и размери на дървото, те се използват за
премостване на неголеми отвори. Напоследък се забелязва повишен интерес към тях поради
следните причини:
а) дървото е „топъл” материал, който влияе положително на хората;
б) дървото е екологичен материал, който чудесно се вписва в актуалната идея за
природосъобразен начин на живот.
Като представител на дървените мостове може да се посочи т.нар. Математически мост в
централен Кеймбридж, Англия, виж фиг. 1.2:

фиг. 1.2 – Дървен пешеходен мост (Mathematical Bridge, Кеймбридж) [24]
1.1.3 От стоманобетон
Този тип мостове e масово прилаган в България, като причините за това са:
а) натрупаната рутина и опит в проектирането, и строителството на стоманобетонни мостове;
б) стремежът за минимални първоначални разходи;
в) изградените заводи за производство на сглобяеми стоманоб. елементи.
Прилагат се при пътен, Ж.П. и пешеходен трафик.

фиг. 1.3 – Стоманобетонен вантов мост на р. Дунав край Видин
(Мост "Нова Европа")
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1.1.4 От стомана
Появата и развитието на стоманените мостове са провокирани от Индустриалната революция в
Англия, и свързаното с нея нарастване на обема, и теглото на транспортираните товари. Високата
носеща способност на стоманата и относително малкото ѝ собствено тегло позволяват
премостването на все по-големи отвори без междинно подпиране. Появяват се нови статически и
конструктивни схеми, които са невъзможни за реализация с други материали, виж фиг. 1.4.

фиг. 1.4 – Стоманен мост (Petőfi Bridge, Будапеща)
Смело може да се каже, че за голям период от време стоманените мостове са били основната
движеща сила за развитието на строителната механика като наука.
В последните години се прилагат по-рядко в България, отчитайки по-сложното им проектиране,
производство и монтаж, и най-вече по-високите първоначални разходи.
1.1.5 Комбинирани
Започват да се прилагат в строителната практика от началото на 20-и век. Съчетават
предимствата на стоманата и на бетона като строителни материали. Този тип мостове се получават
доста икономични като разход на материал, а освен това осигуряват високо нива на комфорт.
Комбинираните мостове са масово разпространени в държавите от Централна и Западна Европа
както за пътен, така и за Ж.П. – трафик, виж фиг. 1.5

фиг. 1.5 - Мост с комбинирани греди (Dunn Memorial Bridge, New York) [24]
1.2 По предназначение
1.2.1 Пешеходни мостове
Предназначени са за лек трафик от пешеходци и велосипедисти. Предвид малките стойности на
подвижните товари, позволяват най - разнообразни конструктивни форми. Именно при
пешеходните мостове най-ярко е изразен стремежът за лекота, за красота, за неповторимост, което
често ги превръща в местна забележителност, виж фиг. 1.6. Понякога този стремеж се превръща в
самоцел, загърбвайки едва ли не основното предназначение на съоръжението.
11

доц. Л. Здравков, катедра „МДПК”, УАСГ

фиг. 1.6 - Пешеходен мост, Русе
1.2.2 Пътни мостове
Използват се от колесни нерелсови превозни средства. Това налага прилагане на непрекъсната
пътна плоча по цялата широчина на моста. Много често пътните мостове се изпълняват от
стоманобетон, с път горе, виж фиг. 1.7.

фиг. 1.7 – Пътен мост, гр. Виборг
1.2.3 Железопътни мостове
Този тип мостове е най-късно възникнал исторически. Свързани са с Индустриалната
революция в Англия и появата на Ж.П. – транспорта. Техните конструкции са тежко натоварени, с
динамични и знакопроменливи товари. Предвид големите стойности на вертикалните товари,
конструктивната им височина е повишена, виж фиг. 1.8.
До скоро в България Ж.П. - мостовете масово се изпълняваха като чисто стоманени, с отворена
пътна скара, върху която няма баластова призма. Напоследък, с повишаване на скоростта на
подвижния състав и повишените изисквания за комфорт и за намаляване на шума, Ж.П.-мостовете
започват да се изпълняват и като комбинирани.
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фиг. 1.8 – Стоманен Ж.П. – мост, Коринтски канал
1.3 По разположение на пътното платно спрямо главните греди
1.3.1 Път горе
Мостове с път горе обичайно се прилагат при премостване на стръмни и дълбоки препятствия,
като например реки с високи брегове, виж фиг. 1.9.

фиг. 1.9 - Стоманен мост с път горе, междугарие Бов - Лъкатник [19]
За предпочитане е да се строят мостове с път горе по следните причини [15]:
а) опростява се конструкцията на моста;
б) пътното платно успява донякъде да предпазва конструкцията под него от атмосферните
влияния, и най-вече от дъжд и сняг;
в) намалява се височината, респективно цената, на устоите в краищата на моста;
г) облекчен е достъпът до елементите на конструкцията за регулярните огледи.
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1.3.2 Път по средата
Път по средата на моста се избира често, когато теренът около препятствието е сравнително
нисък, а под моста трябва да се осигури необходимия габарит за преминаване на други превозни
средства, например кораби, виж фиг. 1.10

фиг. 1.10 - Мост с път по средата (Harbour Bridge, Sydney) [24]
1.3.3 Път долу
Най-често мостове с път долу се прилагат когато теренът около препятствието е нисък,
равнинен, и за да може да се вмести конструкцията на моста между пътното трасе и препятствието
при път горе, ще трябва да се изградят големи насипи в 2-та му края, което е скъпо.
Мостовете с път долу позволяват да се преодоляват препятствия с минимално количество земни
работи.

фиг. 1.11 - Мост с път долу, междугарие Бов - Лъкатник [19]
При малки по дължина препятствия, конструктивната височина на моста може да се получи по малка от транспортния габарит. В такъв случай поставяне на хоризонтални връзки по горния пояс
на главните греди е невъзможно, виж фиг. 1.11.
1.4 По вида на главните носещи системи [23]
1.4.1 Гредови мостове
Главните носещи системи (греди) работят основно на огъване, виж фиг. 1.12. Според вида на
статическата схема, те могат допълнително да бъдат разделени на прости или непрекъснати греди.
При второто решение са намалява броят на напречните фуги, което повишава комфорта на
пътуване.
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фиг. 1.12 - Гредови мост, междугарие Срацимир - РП Видбол [19]
Напоследък гредовите мостове се изпълняват като комбинирани, виж фиг. 1.5, при което
разположената отгоре стоманобетонна плоча изпълнява няколко функции:
а) осигурява непрекъсната плътна повърхност, по която свободно могат да се движат колесните
превозни средства и пешеходци;
б) поема вертикалните товари, като „работи” на огъване като плоча, подпряна от стоманените
греди под нея;
в) спомага за поемане на огъващите моменти в главните греди, при което стоманобетонната
плоча е натоварена на натиск в своята равнина.
1.4.2 Рамкови мостове
Преимуществено се прилагат при стеснени градски условия или при преминаване на пътни
трасета на различни нива.
Хоризонталните елементи (гредите) са кораво свързани с опорите (стойките) под тях, виж фиг.
1.13, при което в тях възникват огъващи моменти. Моментите над опорите „изтеглят” огъващия
момент в полето на хоризонталната греда, при което последния намалява и сечението на гредата се
получава по – икономично.

фиг. 1.13 - Рамков мост в София, община „Младост”
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Стойките на рамковите мостове могат да бъдат вертикални или наклонени.
1.4.3 Дъгови мостове (Арки)
При този тип мостове товарите от връхната конструкция се предават към фундаментите
посредством дъги, които работят предимно на натиск, комбиниран с малки огъващи моменти.
Идеята за тази конструктивна схема е заимствана от древните сводови каменни мостове.
Отчитайки многократно по-високата якост на стоманата, сеченията на дъгите се получават много
по-компактни и по-леки, виж фиг. 1.14.

фиг. 1.14 - Дъгов пешеходен мост, Санкт Петербург
Благодарение на голямата носеща способност на съвременните строителни материали, отворите
на дъговите мостове могат да надхвърлят 500 m, виж фиг. 1.10.
1.4.4 Вантови мостове
При вантовите мостове главните надлъжни греди са еластично подпряни от няколко ванти,
които работят на опън. Самите ванти са окачени на един или множество пилони, и обичайно са
закотвени към главните греди, виж фиг. 1.15. В единият край на вантите има устройство, което
позволява регулиране на тяхната дължина.
Главните греди са натоварени с неголеми огъващи моменти и осови сили.
Предвид простотата им на монтаж, вантовите мостове навлизат все по-вече в зоната (обхвата на
приложимост) на висящите.

фиг. 1.15 - Вантов мост, Белград
1.4.5 Висящи мостове
При този тип мостове пътното платно е окачено на множество вертикални кабели, които са
свързани с главните носещи въжета. Тези въжета преминават над високи пилони и са закотвени в
2-та края на моста.
16

доц. Л. Здравков, катедра „МДПК”, УАСГ

Висящите мостове са рекордьори по премоствано разстояние.

фиг. 1.16 - Висящ мост (Elizabeth Bridge, Будапеща)
Предвид сравнително големите вертикални и хоризонтални премествания, които основните
носещи въжета и окаченото на тях пътно платно могат да реализират, висящите мостове не са
подходящи за Ж.П.-трафик.
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Глава 2

МАТЕРИАЛИ
Мостовете се експлоатират за продължителен период от време при много тежки условия. Това
налага изискванията към вложените в тях материали да са завишени, без строителната им стойност
съществено да се повишава. По-важните изисквания към материалите в мостовите конструкции са:
- висока носимоспособност – подвижните товари водят до големи напрежения в носещата
конструкция;
- устойчивост на циклично и динамично променящи се товари с голям интензитет;
- дълготрайност - да могат да поемат всички товари, които ще възникнат през дългия срок на
експлоатация, без да са необходими значими ремонти;
- устойчивост на атмосферни въздействия – мостовите съоръжения се експлоатират на
открито, често на недостъпни места, където поддръжката и ремонтите са затруднени;
- минимални разходи за поддръжка .
2.1 Конструкционни стомани
2.1.1 Характеристики на материалите
Номиналните стойности на границата на провлачане fy и на якостта на опън fu се определят от
Таблица 2.1, Таблица 2.2 и Таблица 2.3
Таблица 2.1 - Номинални стойности на границата на провлачане fy и на якостта на опън fu за
горещовалцувана конструкционна стомана, по БДС EN 1993-1-1:2005/NA:2010 [8]
Означение по
Минимална граница на провлачане fy [N/mm2] Якост на опън fu [N/mm2]
EN 10027-1
при номинална дебелина на елемент t [mm]
при дебелина t [mm]
и CR 10260
t ≤ 16
16 < t ≤ 40 40 < t ≤ 63 63 < t ≤ 80
3 < t ≤ 100
EN 10025-2
S 235JR
235
225
215
215
360 - 510
S 235J0
S 235J2
S 275JR
S 275J0
275
265
255
245
410 - 560
S 275J2
S 355JR
S 355J0
355
345
335
325
470 - 630
S 355J2
S 355К2
S 450J0
450
430
410
390
550 - 720
EN 10025-3
275
265
255
245
370 - 510
S 275N/NL
S 355N/NL
355
345
335
325
470 - 630
S 420N/NL
420
400
390
370
520 - 680
S 460N/NL
460
440
430
410
540 - 720
EN 10025-4
63 < t ≤ 80
275
265
255
245
S 275M/ML
350 - 510
S 355M/ML
355
345
335
325
440 - 600
S 420M/ML
420
400
390
380
480 - 640
S 460M/ML
460
440
430
410
510 - 690
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Таблица 2.2 - Номинални стойности на границата на провлачане fy и на якостта на опън fu за
горещообработени затворени стоманени профили, изработени съгласно стандарт EN 10210-1:2006
Стандарт и клас Минимална граница на провлачане fy [N/mm2] Якост на опън fu [N/mm2]
стомана
при номинална дебелина на елемент t [mm]
при дебелина t [mm]
t ≤ 16
16 < t ≤ 40 40 < t ≤ 63 63 < t ≤ 80
EN 10210 - 1
3 < t ≤ 100
S235JRH
235
225
215
215
360 – 510
S275J0H / J2H
275
265
255
245
410 – 560
S355J0H / J2H
355
345
335
325
470 – 630
3 < t ≤ 65
S275NH / NLH
275
265
255
370 – 510
S355NH / NLH
355
345
335
470 – 630
S420NH / NLH
420
400
390
520 – 680
S460NH / NLH
460
440
430
540 – 720
Таблица 2.3 - Номинални стойности на границата на провлачане fy и на якостта на опън fu за
студеноформувани затворени стоманени профили, изработени съгласно стандарт EN 10219-1:2006
Минимална граница на провлачане fy [N/mm2] Якост на опън fu [N/mm2]
Стандарт и клас
при номинална дебелина на елемент t [mm]
при дебелина t [mm]
стомана
t ≤ 16
16 < t ≤ 40
3 ≤ t ≤ 40
EN 10219 - 1
S235JRH
235
225
360 – 510
S275 J0H / J2H
275
265
410 – 560
S355J0H / J2H
355
345
470 – 630
S275NH / NLH
S355NH / NLH
S460NH / NLH

275
355
460

265
345
440

370 – 510
470 – 630
540 – 720

S275MH / MLH
S355MH / MLH
S420MH / MLH
S460MH / MLH

275
355
420
460

265
345
400
440

360 – 510
450 – 610
500 – 660
530 – 720

2.1.2 Изисквания за дуктилност
Отчитайки възможните сеизмични въздействия върху стоманите в строителните конструкции,
стандарт БДС EN 1993-1-1:2005 [7] налага следните изисквания:
- fu / fy ≥ 1,2
- εu ≥ 15 %
- εu ≥ 15.εy,
където:
εy е относителното удължение при достигане на границата на провлачане (εy = fy / E);
εu – относителното удължение при достигане на якостта на опън.
2.1.3 Ударна жилавост
Материалът следва да има достатъчна ударна жилавост, за да предотврати крехко разрушаване
на опънни елементи при изчислителната температура TEd . Тази температура е в пряка връзка с
най-ниската експлоатационна температура Tmd, очаквана по време на предвидения проектен срок
за експлоатация на конструкцията.
Най-ниската експлоатационна температура Tmd за външни конструкции, която следва да се има
предвид при проектиране на мостове, разположени на надморска височина до 1600 m, е
температурата, определена съгласно БДС EN 1991-1-5 [4]. За конструкции над тази надморска
височина и при конкретни условия за експлоатация, следва да се изискват точни данни от
метеорологичните служби на България.
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В Таблица 2.4 са дадени максимално допустимите дебелини на елементи при три нива на
напрежение, определени като части от номиналната граница на провлачане, съгласно стандарт
БДС EN 1993-1-10 [12]:
-  Ed  0,75. f y (t ) , MPa 
-

 Ed  0,50. f y (t ) , MPa 

-  Ed  0,25. f y ( t ) , MPa  ,
където fy(t) може да се определи по формулата:
t
f y (t )  f y, nom  0,25. , MPa 
(2.1)
,
t0
в която:
fy,nom е номиналната, посочената в Таблица 2.1 и Таблица 2.2 стойност на границата на
провлачане на стоманата;
t – дебелината на стоманеният лист (дебелината на пояса в горещовалцувани профил) в mm;
t0 = 1 mm.
или да се приеме равна на REH – стойностите от съответния стандарт за стоманата.
Максималното приложено напрежение σEd е номиналното напрежение в мястото на
потенциално крехко разрушаване. Напрежението σEd се изчислява като за експлоатационно
гранично състояние, с отчитане на всички комбинации от постоянни и променливи въздействия,
съгласно съответните части на стандарт за натоварване и въздействие БДС EN 1991.
Товарната комбинация за определяне на максималните дебелини на елементите от гледна точка
на ударната им жилавост се разглежда като еквивалентна на извънредна изчислителна ситуация,
тъй като едновременно се приема най-ниска температура, неблагоприятни размери и място на
дефекти, и характеристики на материала.
Тъй като водещото въздействие е изчислителната температура е TEd, максималното приложено
напрежение σEd , по правило то не надвишава 75% от границата на провлачане.
Таблица 2.4 – Максимално допустими дебелини на елементи, по БДС EN 1993-1-10 [12]

При прилагане на Таблица 2.4 може да се използва линейна интерполация. При по-вечето
ситуации стойностите на σEd са между σEd = 0,75.fy(t) и σEd = 0,50.fy(t). Стойностите за напрежения
σEd = 0,25.fy(t) са дадени за целите на интерполацията. Екстраполации извън дадените граници са
невалидни.
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Стойностите, посочени в Таблица 2.4, се базират на следните предпоставки:
- стойностите удовлетворяват изискванията за надеждност за качество на материала, посочени в
стандарт БДС EN 1990 [1];
- използва се референтна скорост на деформация ε0 = 4х10-4 / sec. Тази стойност обхваща
следствията от динамични въздействия за повечето краткотрайни и дълготрайни изчислителни
ситуации. При други стойности на деформация, табличните стойности могат да се използват, като
се намали TEd съгласно указанията на БДС EN 1993-1-10 [12];
- приема се, че εcf = 0 % за материали, които не са студеноформувани. Табличните стойности
могат да се използват и за студеноформувани елементи, като TEd се коригира съгласно указанията
на стандарт БДС EN 1993-1-10;
- за номинална стойност на ударна жилавост се използват стойностите T27J от продуктовите
стандарти EN 10025, EN 10155, EN 10210-1 и EN 10219-1.
За други стойности се прилагат следните зависимости:
(2.2)
T40J = T27J + 10 [0C]
(2.3)
T30J = T27J + 0 [0C]
- за елементи, подложени на умора, са обхванати всички категории детайли за номинални
напрежения от стандарт БДС EN 1993-1-9 [11].
Изчислителната температура TEd в потенциалното място на крехко разрушение се определя по
формулата:
(2.4)
TEd = Тmd + ΔTr + ΔTσ + ΔTR + ΔTε + ΔTεcf
където:
Тmd e най-ниската температура на въздуха, която може да се прояви в даден период на
повтаряемост. Определя се съгласно БДС EN 1991-1-5 [4];
ΔTr – корекцията от загуби от излъчване, виж БДС EN 1991-1-5;
ΔTσ – корекция за напрежение и граница на провлачане на материала, несъвършенства във вид
на пукнатини, форма на елемента, размери;
ΔTR – добавка за сигурност;
ΔTε – корекция за скоростта на деформация, различна от референтната скорост ε0 = 4х10-4 / sec;
ΔTεcf – корекция за степента на студеноформуване на елемента.
Ударната жилавост на натиснати елементи може да се счита за достатъчна, ако е подбрана
съгласно Таблица 2.4, за номинални напрежения σ Ed  0,25. f y (t)
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Глава 3

НАТОВАРВАНЕ И ГРАНИЧНИ ДЕФОРМАЦИИ
Товарите по мостовете могат да бъдат обобщени в традиционните групи, характерни за всяко
едно строително съоръжение. По вид биват постоянни, временни, особени и сеизмични.
Специфични за мостовете са временните товари от превозните средства и / или пешеходците,
преминаващи през тях. Техните стойности и вид са определени в резултат от дългогодишно
наблюдение и анализ на пътния трафик.
3.1. Вертикални товари по Ж. П. мостове от подвижен състав
3.1.1 Товарен модел LM71
Товарен модел LM71 представлява статичния ефект от вертикалното натоварване върху
коловоза при нормален Ж.П. трафик. Разполагането на вертикалните товари и техните
характеристични стойности върху един коловоз са показани на фиг. 3.1.

фиг. 3.1 - Товарен модел LM71, съгласно БДС EN 1991-2 [5]
При Ж.П. коловози, по които се движат подвижни състави по-леки или по-тежки от
нормалните, характеристичните стойности на товарите, показни на фиг. 3.1, следва да се
умножават с коригиращия коефициент  При корекция на въздействията чрез коефициента ,
товарите се наричат "класифицирани вертикални сили". Стойностите за коефициента  могат да
бъдат: 0,75; 0,83; 0,91; 1,00; 1,10; 1,21; 1,33; 1,46.
Съгласно националното приложение за натоварване върху мостове БДС EN 1991-2/НА:2008 [6],
за мостове от българската национална железопътна мрежа, коефициентът се приема както
следва:
- при проверка за носимоспособност при крайни гранични състояния - 
- при проверка за умора и при всички проверки на експлоатационни гранични състояния .
За мостовете по индустриални Ж.П. - клонове и други линии извън националната Ж.П. мрежа,
коефициентът може да се задава от възложителите на конкретните проекти.
Изброените по-долу въздействия също следва да се умножават с този коефициент 
- лъкатушна сила;
- центробежна сила;
- ускорителни и спирателни сили;
- еквивалентно вертикално натоварване върху земното платно и ефекти от земен натиск;
- комбинирано реагиране на конструкцията и коловоза на променливи въздействия;
- въздействия от дерайлиране при извънредни изчислителни ситуации;
- товарен модел SW/0 – за мостове с непрекъснати връхни конструкции.
Подвижните Ж.П. състави могат да имат различна дължина, в даден момент от време да са
разположени върху цялата дължина на моста, а в друг да заемат част от него. Но тези подвижни
състави не могат да се разкъсват. За линии на влияние, имащи части с различни знаци, в товарен
модел LM71 може да се използва специфичен товарен подмодел, наречен “празни вагони”. Те
представляват вертикално равномерно разпределено натоварване с характеристична стойност 10,0
kN/m на ос.
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Осовите товари, пълните и празните вагони, следва да се разполагат по такъв начин, че
стойностите на усилията и/или опорните реакции да бъдат екстремни (максимални и/ или
минимални).
3.1.2 Товарни модели SW
Товарният модел SW/0 представлява статичния ефект от вертикално натоварване, дължащо се
на нормален железопътен трафик върху непрекъснати греди.
Товарният модел SW/2 представлява статичния ефект от вертикално натоварване, дължащо се
на тежкотоварен железопътен трафик.
Товарните модели SW следва да се приемат както е показано на фиг. 3.2. Характеристичните
стойности на вертикалните товари са посочени в Таблица 3.1.

фиг. 3.2 - Товарни модели SW, съгласно БДС EN 1991-2 [5]
Таблица 3.1 - Характеристични стойности за вертикалните равномерно разпределени
натоварвания на Товарни модели SW
Класификация на
qvk
а
с
натоварването
(kN/m)
(m)
(m)
SW/0
133
15
5,3
SW/2
150
25
7,0
Съгласно националното приложение за натоварване върху мостове БДС EN 1991-2/НА:2008 [6],
за мостовете от националната Ж.П. мрежа се взема под внимание и товарен модел SW/2. За
мостове по индустриални клонове, възложителите конкретните проекти решават дали да се зададе
SW/0 или SW/2, или изобщо да не се изисква проверка за тези товарни модели.
3.1.3 Ексцентрицитет на вертикалните товари
При натоварване на Ж.П. мостове с товарни модели LM71 и SW/0 е необходимо да се отчита
ефектът от странично изместване на вертикалните товари спрямо оста на коловоза. Постига се
чрез приемане на различни стойности на товарите върху двете колела на една ос. Резултантният
ексцентрицитет на натоварването, резултат от разликите в усилията, е показан на фиг. 3.3.
Ефектът от странично изместване на вертикалните товари, посочен на фиг. 3.3, се отнася не
само за концентрираните сили Qvk , но също така и за равномерно разпределения товар qvk
Когато елементите се оразмеряват за разрушение от умора, ексцентрицитетът на вертикалните
товари може да се пренебрегне, т.е. е = 0.
α.Qvk = Qvk,1 + Qvk,2
α.qvk = qvk,1 + qvk,2
Qvk,2
 1,25
Qvk,1

qvk,2
 1,25
qvk,1

r
 8,3cm ,
18
където:
r = 150 cm е осовото разстояние между
релсите
e

фиг. 3.3 - Ексцентрицитет на
вертикални товари
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3.2. Динамичен коефициент Ф от подвижен Ж.П. състав
В резултат от специфичните особености на подвижните Ж.П. състави, изчислените чрез
статичните товарни модели LM71 и SW усилия и деформации в мостовете реално се различават от
действителните. Такива особености са:
- бързо изменение на натоварването, дължащо се на скоростта на преминаващите по моста
влакове и на инерционните ефекти върху конструкцията;
- преминаване на последователни влакови товари, намиращи се на приблизително еднакво
разстояние един от друг. Те могат да предизвикат трептения в конструкцията, а в някои
случаи и да предизвикат резонанс;
- промени на товарите от колелетата, породени от несъвършенствата на релсовия път или на
превозните средства.
Тези специфични особености следва да се вземат предвид при определяне на усилията,
преместванията, ускоренията на връхната конструкция, породени от Ж.П. трафик.
Статичен анализ на мостовата конструкция се извършва с товарен модел LM71, а когато се
изисква от Възложителя - от товарни модели SW/0 и SW/2. Получените резултати следва да се
умножат с коефициента на динамичност Φ, а при нужда, и с коефициента , посочен в т. 3.1.1.
В случай, че са изпълнени следните условия:
- максималната скорост на подвижния състав V ≤ 200 km/h;
- максималното вертикално ускорение на подвижния състав (или съответните ограничения на
провисването) отговаря на много добро ниво на комфорт за пътниците, дадено в т.3.9.4,
динамичен анализ на конструкцията не се изисква [5] .
Чрез коефициента на динамичност Φ се отчитат динамичното увеличаване на усилията от
подвижни товари и ефектите на трептене на конструкцията. Чрез Φ не се отчитат ефекти от
резонанс. Стойностите за коефициента Φ се изчисляват както следва:
а) за грижливо поддържан коловоз:
(3.1)

Φ2 =

1,44
+ 0,82
L  0,2

където : 1,00  Φ2  1,67
б) за коловоз със стандартно поддържане:
2,16
Φ3 =
+ 0,73
L  0,2
(3.2)
където : 1,00  Φ3  2,0 ,
в който:
LΦ e „определящата” дължина (дължина, свързана с Φ2 или Φ3), в [m]
При оразмеряване на надлъжни греди под релсов път, стойностите на LΦ се приемат както
следва:
LΦ = 3 . а - когато са елементи от непрекъсната гредова скара;
LΦ = а + 3 m - когато надлъжните греди са просто подпрени елементи.
При оразмеряване на напречни греди под релсов път:
LΦ = 2 . В – когато са част от гредовата скара.
При оразмеряване на главни греди:
LΦ = L – когато са просто подпрени;
LΦ = k.Lm, - когато главните греди са непрекъснати, върху n отвора,
където:
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a е осовото разстояние между напречните греди;
B - осовото разстояние между главните греди;
L - подпорното разстояние (отворът на моста);
k - коефициент, определян по Таблица 3.2
Таблица 3.2 – Стойности на коефициента k, в зависимост от броя на отворите n
Брой отвори n
2
3
4
≥5
1,2
1,3
1,4
1,5
k
n
1
(3.3)
Lm  . Li  max Li
n i 1
Коефициентът на динамичност Φ не трябва да се отчита когато:
- натоварването по моста е от записи на реални влакове;
- мостът се натоварва с влакове за изследване за умора;
- натоварването е от модел “празни вагони”.
3.3. Вертикални товари върху тротоарите на Ж.П. мостове
Въздействието от пешеходци се представя чрез равномерно разпределено натоварване с
характеристична стойност qfk = 5 kN/m2. То се разполага по такъв начин по дължината и
широчината на тротоара, че да бъде в най-неблагоприятно положение за изследвания елемент.
3.4 Хоризонтални товари от железопътен трафик
3.4.1 Лъкатушна сила Qsk
При движението си върху релсите, влакът извършва напречни движения (лъкатушене), които
движения се ограничават от ребордите на колелетата. В резултат се пораждат хоризонтални сили,
действащи перпендикулярно на оста на коловоза. Тези сили се наричат лъкатушни.
За нуждите на проектирането, лъкатушната сила се приема като една концентрирана
хоризонтална сила, действаща перпендикулярно на релсите, приложена на нивото на горния им
ръб. Приложната й точка в отвора на моста се избира с оглед получаване на екстремна стойност в
разглеждания (оразмерявания) елемент. Лъкатушната сила се прилага както при коловози в права,
така и при коловози в крива на пътя.
Характеристична стойност на лъкатушната сила Qsk = 100 kN. При необходимост, се умножава
с коефициент , посочен в т. 3.1.1. Не се умножава с коефициента на динамичност Φ.
Лъкатушната сила трябва винаги да се комбинира с вертикални товари от Ж.П. трафика.
3.4.2 Теглителни Qlak и спирателни Qlbk сили
Теглителните и спирателните сили възникват в резултат от промяна на скоростта на влака
върху моста. Те действат надлъжно на оста на коловоза, на нивото на горния ръб на релсите.
Разглеждат се като равномерно разпределени върху съответната дължина от линията на влияние Lf
за оразмерявания конструктивен елемент.
Техните характеристични стойности се приемат, съгласно Таблица 3.3:
Таблица 3.3 - Характеристични стойности на надлъжните усилия в моста
Qlak = 33 (kN/m) x L (m)
за Товарен модел LM71 и
Теглителна сила:
за Товарни модели SW
 1000 (kN)
Qlbk = 20 (kN/m) x L (m)
за Товарен модел LM71 и
Спирателна сила:
за Товарeн модел SW/0
 6000 (kN)
Qlbk = 35 (kN/m) x L (m)
Спирателна сила:
за Товарен модел SW/2
Характеристичните стойности на теглителните и спирателните сили не се умножават с
коефициента на динамичност Φ.
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При товарни модели LM71 и SW/0, характеристичните стойности на теглителните и
спирателните сили следва да се умножат с коефициента , в съответствие с т. 3.1.1.
3.5 Въздействие от вятър върху мостове
Посочените тук правила се отнасят само за:
- връхната конструкция (горното строене) на мостовете;
- мостове с една връхна конструкция, с един или по – вече отвори. Връхната конструкция е с
постоянна височина и форма на напречното сечение.
Въздействията от вятър върху мостовете пораждат сили в следните посоки:
- перпендикулярна на отвора и успоредна на широчината на моста;
- успоредна на посоката по направлението (отвора) на моста;
- перпендикулярна на повърхността пътната скара (пътното платно).
Силите в напречна и в надлъжна посока на моста се дължат на вятър, духащ в различни посоки,
и обикновено не действат едновременно.
Когато железопътният трафик действа едновременно с вятъра, стойността за комбинация ψ0.Fwk
на въздействията от вятър върху моста и върху влака, трябва да бъде не по – голяма от стойността
на ветровото натоварване FW**. Тя ще бъде определена посредством заместване на основната стойност
**
**
на базовата скорост vb,0 с vb,0
, където vb,0
 25m/s .
3.5.1 Коефициент за сила за натоварване от вятър в напречна посока
Коефициентът за сила при определяне на въздействията от вятър връхната конструкция на
мостовете в напречна посока, се определя съгласно израза:
cfx  cfx,0 ,
(3.4)
където:
cfx,o е коефициентът за сила при мост без обдухвани от вятъра краища.
Един мост обикновено е без обдухвани от вятъра краища, тъй като въздушният поток се разделя
само на 2-е части (над и под връхната конструкция на моста).
При обичайните мостове може да се приеме, че cfx,0 = 1,3. Коефициентът cfx,0 може да бъде
определен и от фиг. 3.4, в зависимост от отношението на неговите широчина b и височина dtot.

фиг. 3.4 - Коефициент за сила cfx,0 при мостове
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3.5.2 Базови площи Aref,x , за натоварване от вятър в напречна на моста посока
При товарни комбинации, в които не участва натоварване от трафика.
Следва да се определят, както следва:
а) при връхни конструкции с пълностенни греди, като равна на сумата от (виж фиг. 3.4, фиг. 3.5
и Таблица 3.4) :
- лицевата площ на челната главна греда;
- лицевите площи на тези части от останалите главни носещи греди, които се показват под
първата;
- лицевата площ на частта на един корниз, тротоар или баластова призма, излизащи над челната
главна носеща греда;
- лицевата площ на плътните предпазни или шумозащитни огради, ако има такива, излизаща
над лицевата площ на частта на един корниз, тротоар или баластова призма, излизащи над челната
главна носеща греда. При липса на подобни плътни съоръжения – по 0,3 m за всеки решетъчен
парапет или ограда.

фиг. 3.5 - Височини, които се използват за определяне на Aref,x
б) при връхни конструкции с носещи ферми, площта Aref,x е равна на сумата от:
- лицевата площ на един корниз или тротоар, или баластова призма;
- проекциите върху вертикалната равнина на тези плътни части от всички главни ферми, които
са разположени над или под лицевата площ на един корниз или тротоар, или баластова призма;
- лицевата площ на плътните предпазни или шумозащитни огради, ако има такива, издаващи се
над лицевата площ на един корниз или тротоар, или баластова призма. При липса на подобни
плътни съоръжения – по 0,3 m за всеки решетъчен парапет или ограда.
Общата базова площ не трябва да превишава тази, която се получава, ако се разглежда една
еквивалентна пълностенна греда със същата обща височина на напречното сечение, обхващаща
проекциите на всички части.
Таблица 3.4 – Височината, която трябва да се използва при определяне на Aref,x
Предпазна пътна система
От едната страна
От двете страни
Решетъчен парапет или решетъчна предпазна ограда
d + 0,3 m
d + 0,6 m
Плътен парапет или плътна предпазна ограда
d + d1
d + 2.d1
Решетъчен парапет и решетъчна предпазна ограда
d + 0,6 m
d + 1,2 m
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При товарни комбинации, включващи натоварване от трафик
Базовите площи Aref,x следва да се определят, както следва:
а) при връхни конструкции с пълностенни греди, като равна на сумата от (виж фиг. 3.4, фиг. 3.5
и Таблица 3.4) :
- лицевата площ на челната главна греда;
- лицевите площи на тези части от останалите главни носещи греди, които се показват под
първата;
- лицевата площ на частта на един корниз, тротоар или баластова призма, излизащи над челната
главна носеща греда;
- височината на подвижния Ж.П.- състав, простиращ се на 4 m над горния ръб на релсите.
б) при връхни конструкции с носещи ферми, площта Aref,x е равна на равна на сумата от:
- лицевата площ на един корниз или тротоар, или баластова призма;
- проекциите върху вертикалната равнина на тези плътни части от всички главни ферми, които
са разположени над или под лицевата площ на един корниз или тротоар, или баластова призма;
- височината на подвижния Ж.П.- състав, простиращ се на 4 m над горния ръб на релсите.
3.5.3 Сили от натоварване от вятър в напречна посока на моста
Силата от вятър по моста в напречна посока може да бъде определена по формулата:
1
Fw  .ρ.vb2 .C. Aref, x , N/m'
(3.5)
2
където:
ρ = 1,25 kg/m3 е плътността на въздуха;
vb - базовата скорост на вятъра, m/s ;
Aref,x - базовата площ на моста за единица дължина, m2/m’.
C - коефициентът за натоварване от вятър, определян чрез израза;
(3.6)
C  ce ( ze ).cfx ,
в който:
ce(zе) e коефициентът за изложение, определен по БДС EN 1991-1-4 [2]
cfx - коефициентът за сила за натоварване от вятър. Определя се по формула (3.4)
Препоръчителните стойности за коефициента за сила C са посочени в Таблица 3.5;
Таблица 3.5 – Коефициент за сила С
b / dtot
≤ 0,5
≥ 4,0

ze ≤ 20 m
6,7
3,6

ze = 50 m
8,3
4,5

Тази таблица се основава на следните предпоставки:
- теренът е категория II , съгласно Таблица 4.1 от стандарт БДС EN 1991-1-4 [2]
- коефициентът за сила cfx се определя съгласно формула (3.4)
- co = 1,0
- kI = 1,0
При междинни стойности на b / dtot и на ze може да се използва линейна интерполация

ze е базовата височина на моста над терена. Може да се приеме като равна на разстоянието от
най - ниското ниво на земната повърхност до оста на връхната конструкция на моста, независимо
от другите части (например парапети) на базовите площи.
При други категории терен, коефициентът за изложение ce(zе) може да се определи чрез израза:
q (z )
ce ( ze )  p e ,
(3.7)
qb
където:
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1
qp ( ze )  1  7.I v ( ze ). .ρ.vm2 ( ze ) , N/m2 ,
2
1
qb  .ρ.vb2 , N/m2 ,
2

(3.8)
(3.9)

в които:
Iv (zе) е интензивността на турбулентността, определена за изчислителната височина ze
vm(zе), m/s – средната скорост на вятъра, определена за изчислителната височина ze
Интензивността на турбулентността, за височина над терена ze се определя по формулата:
v
k1
I v ( ze ) 

(3.10)
,
vm ( ze )
 ze 
c0 ( ze ). ln 
 z0 
където:
k1 = 1,0 - фактор на турбулентността;
c0(zе) = 1,0 - фактор на орографията;
z0, m - височината на препятствията пред моста, в зависимост от категорията на терена.
Определят се от Таблица 3.6.
Таблица 3.6 – Категории на терена и параметри по стандарт БДС EN 1991-1-4 [2]
Категория на терена
z0, m
zmin, m
Море
или
крайбрежни
местности
с
изложение
към
открито
море
0
0,003
1
I
II

III
IV

Езера или равнинна хоризонтална местност с пренебрежимо
малка растителност и без препятствия
Местност с ниска растителност, например трева, и отделни
препятствия (дървета, сгради), които са отдалечени на разстояние,
най-малко 20 пъти височината на препятствието
Местност, която е равномерно покрита с растителност или
сгради, или с изолирани препятствия, отдалечени на разстояние наймного 20 пъти височината на препятствията (например села,
крайградски зони, гори)
Местност, най-малко 15% от повърхността на която е покрита със
сгради, чиято средна височина надвишава 15 m

0,01

1

0,05

2

0,3

5

1,0

10

Средната скорост на вятъра vm(zе) на височина zе над терена зависи от височината на
препятствията пред моста z0 (грапавостта на терена), от факторът на орография c0(zе) и основната
скорост на вятъра vb . Определя се чрез израза:
(3.11)
vm ( ze )  cr ( ze ).co ( ze ).vb , m/s ,
където:
cr(zе) - фактор на грапавостта на терена.
Факторът на грапавостта на терена cr(zе) се определя чрез:
z 
cr ( ze )  kr . ln e  ,
(3.12)
 z0 
където:
kr е фактор на терена, изчисляван чрез израза:
(3.13)

 z 
k r  0,19. 0 
 zo,II 

0 , 07

,

в който:
z0,II = 0,05 m - височината на препятствията за терен категория II, виж Таблица 3.6
Базовата скорост на вятъра vb се изчислява по формулата:
29

доц. Л. Здравков, катедра „МДПК”, УАСГ

vb  cdir .cseason .vb,0 , m/s,
(3.14)
където:
vb e базовата скорост на вятъра, определяна като функция на посоката на вятъра и сезона, на
височина 10 m над повърхността на терен от категория II;
vb,0 - е основната стойност на базовата скорост на вятъра;
cdir - коефициент за посока;
cseason - коефициент за сезонност.

Основната стойност на базовата скорост на вятъра vb,0 представлява характеристичната
стойност на осреднената за 10 минутен интервал скорост на вятъра, независимо от посоката на
вятъра и сезона, измервана на височина 10 m над нивото на земната повърхност в открит равнинен
терен с ниска растителност (например трева) и отделни препятствия, отстоящи на разстояние, не
по - малко от 20 пъти височината на съответното препятствие.
Съгласно националното приложение БДС EN 1991-1-4:2005/NA:2011 [3], стойността на
коефициента за посока cdir = 1,0.
Съгласно същото национално приложение [3], стойността на cseason = 1,0.
3.6 Групи товари. Характеристични стойности на многокомпонентните въздействия
Едновременното действие на вертикалните и хоризонталните товари, породени от подвижния
Ж.П. състав, може да се отчете посредством разглеждане на групи товари, показани в Таблица 3.7.
Всяка от тези взаимно изключващи се групи трябва да се разглежда като определяща едно
характеристично променливо въздействие при комбиниране с другите временни натоварвания,
които не се дължат на железопътен трафик. Всяка група товари следва да се прилага като едно
променливо въздействие.
Таблица 3.7 - Приемане на групи товари от Ж.П. трафик (характеристични стойности) [5]
Групи товари
Точка от EN 1991-2

Вертикални сили
Хоризонтални сили
6.3.2/6.3.3
6.3.3
6.3.4
6.5.3
6.5.1
6.5.2
LM711)
1),3)
Брой
Групи
Натоварен
SW/2
Празни Ускоряване, Центробежна Лъкатушна
SW/01),2)
8)
коловози товари
коловоз
вагони спиране 1)
сила 1)
сила 1)
HSLM6),7)
1
gr 11
T1
1
1 5)
0,5 5)
0,5 5)
1
gr 12
T1
1
0,5 5)
1 5)
1 5)
4)
5)
1
gr 13
T1
1
1
0,5
0,5 5)
4)
5)
1
gr 14
T1
1
0,5
1
1
5)
1
gr 15
T1
1
1
1 5)
5)
5)
1
gr 16
T1
1
1
0,5
0,5 5)
5)
5)
1
gr 17
T1
1
0,5
1
1 5)
1)
Трябва да се отчитат всички съответни коефициенти (α, Φ, ...);
2)
SW/0 трябва да се взема под внимание за конструкции, работещи като непрекъсната греда;
3)
SW/2 трябва да се отчита само ако такъв се предвижда за линията;
4)
При благоприятен ефект коефициентът може да се намали до 0,5, но той не може да бъде равен на нула;
5)
В благоприятните случаи тези непреобладаващи стойности трябва да се приемат равни на нула;
6)
HSLM и реални влакове, когато се изисква;
7)
Когато се изисква динамичен анализ
8)
Виж също таблица А2.3 от стандарт БДС EN 1990:2003/А1 [1]

3.7 Частни коефициенти на сигурност по натоварване
Стойностите на частните коефициенти за натоварване на мостовете са показани в Таблица 3.8

30

доц. Л. Здравков, катедра „МДПК”, УАСГ

Таблица 3.8. - Частни коефициенти за въздействия при проверките за крайни гранични
състояния на конструкции на железопътни мостове, съгласно БДС EN 1990:2003/А1 [1]
Изчислителна ситуация
Р/Т
А
Постоянни въздействия от: собствено тегло на конструктивни и неконструктивни
елементи, земен натиск, хидростатично налягане (вкл. от почвени води)
неблагоприятни
1,352),3)
1,00
G,sup
2),3)
благоприятни
1,00
1,00
G,inf
5)
1,00
Предварително напрягане
P
1,00
Слягане на фундаментите
Gset
1,45 (1,20)8)
1,00
Въздействия от ж.п. движение
Q
1,50
1,00
Други променливи въздействия
Q
1,00
Случайни въздействия
A
Въздействие

Означение

2)

При тази проверка характеристичните стойности на всички постоянни въздействия от един
източник се умножават с 1,35, ако общият краен ефект е неблагоприятен и с 1,0, ако e благоприятен.
3)
Коефициентите се прилагат към съответните характеристични стойности.
5)
Вж. също частта за предварително напрегнат бетон.
8)
За Товарен модел SW/2 се приема Q =1,20.

Ситуации : Р (дълготрайна), Т (краткотрайна), А (случайна)
3.8 Комбиниране на променливите въздействия
3.8.1. Комбиниране на въздействия при дълготрайни или краткотрайни изчислителни
ситуации (основни комбинации)
В тези товарни комбинации влизат постоянни Gk и P, и временни товари Qk. Комбинирането на
въздействията в основна комбинация може да се опише чрез израза :
(3.15)
 γ G, j .Gk, j  γ p .P  γ Q,1.Qk,1   γ Q,i .ψ 0,i .Qk,i ,
j 1

i 1

където:
γG,j е частен коефициент за постоянно въздействие j. Отчита се от Таблица 3.8;
γP – частен коефициент за въздействие от предварително напрягане;
γQ,1 – частен коефициент за преобладаващото променливо въздействие 1. Отчита се от Таблица 3.8;
γQ,i – частен коефициент за съпътстващото променливо въздействие i . Отчита се от Таблица 3.8;
Gk,j – характеристичната стойност на постоянното въздействие j;
P – представителна стойност на въздействие от предварително напрягане;
Qk,1 – характеристичната стойност на преобладаващото променливо въздействие 1;
Qk,i – характеристичната стойност на съпътстващото променливо въздействие i ;
ψ0,i – коефициент за съчетание на променливи въздействия при основна товарна комбинация, виж
Таблица 3.9.

Таблица 3.9 - Коефициенти на комбинации  при железопътни мостове [1]
Въздействия
LM 71
SW/0
SW/2
Празни вагони
HSLM
Отделни
Спирателна и
компоненти на
теглителна сила
въздействията от
Центробежни сили
трафика
Лъкатушни сили
Натоварвания върху
служебни пътеки
Реални влакове

0
0,80
0,80
0
1,00
1,00

1
1)
1)

1,0
1,00

2
0
0
0
0

Същите стойности на , както за избраните
съпътстващите вертикални товари
1,00

0,80

0

0,80

0,50

0

1,00

1,00

0
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Сили от вятър 2)

Натоварвания върху
насипи зад устои
FWk
FW**
Tk

0,80

1)

0

0,75
1,00

0,50
0

0
0

Температурни
0,60
0,60
0,50
въздействия 3)
Натоварвания от
QSn,k (по време на
0,80
0
сняг
изпълнението)
1)
0,80, ако е натоварен един коловоз
0,60, ако са натоварени два коловоза
0,40, ако едновременно са натоварени три или повече коловоза.
2)
Когато силите от вятъра действат едновременно с въздействия от трафика, силата от
вятър ψ0.FWk не трябва да се приема по-голяма от FW** (виж БДС EN 1991-1-4 [2]).
3)
Виж стандарт БДС EN 1991-1-5 [4]

3.8.2 Комбинации за проверките по крайни и експлоатационни гранични състояния
на връхни конструкции на железопътни мостове
Таблица. 3.10 - Коефициенти на комбинации  и на натоварване γQ
Коефициенти i и γQ умножаващи характеристичните
Доминиращо въздействие

LM71
SW/0
SW/2
Рядко повтарящи
се комбинации

стойности на променливите въздействия Qk
LM71
SW/0
SW/2
Пешех. qfk
Крайни гранични състояния
1,45
0
0
0,8.1,5
0
1,45
0
0,8.1,5
0
0
1,20
0,8.1,5
Експлоатационни гранични състояния
LM71
1
0
0
0,8
SW/0
0
1
0
0,8

SW/2
LM71
SW/0
SW/2
LM71
SW/0
SW/2
Квази постоянна комбинация

Не често
повтарящи се
комбинации
Често повтарящи
се комбинации

0
1
0
0
0,8
0
0
0

0
0
1
0
0
0,8
0
0

1
0
0
1
0
0
0,8
0

0,8
0,5
0,5
0,5
0
0
0
0

3.9 Гранични деформации
Значителни деформации на Ж.П.-мостовете са недопустими. Те могат да застрашат оставането
на подвижния състав върху релсите чрез пораждане на големи отклонения на геометрията на
коловоза в хоризонтално и във вертикално направление. Големите деформации могат да доведат и
до значителни напрежения в релсите, и вибрации в конструкцията на моста.
Съгласно БДС EN 1990:2003/А1 [1], с оглед осигуряване на сигурността на Ж.П. състав, трябва
да бъдат направени следните видове проверки за ускорения и деформации на моста:
- за вертикални ускорения на връхната конструкция – за избягване на недопустимо
намаляване на сцеплението между колелата и релсите;
- за вертикални премествания (провисвания) на връхната конструкция във всеки отвор – за
осигуряване на корави конструкции;
- за възпрепятстване на повдигането на конструкцията в местата на лагерите – за избягване на
преждевременни повреди в лагерите;
- за вертикално преместване в края на връхната конструкция зад лагерите – за
предотвратяване на загуба на устойчивост на коловоза и за ограничаване на допълнителните
усилия в релсите;
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-

за усукване на връхната конструкция – за свеждане до минимум риска от дерайлиране на
подвижния състав;
за надлъжно преместване в края на горната повърхност на връхната конструкция, дължащо
се на надлъжно преместване и завъртане в края на връхната конструкция;
за хоризонтално напречно огъване;
за ограничения за първата собствена честота на напречните трептения на конструкцията – за
избягване на резонанс между напречните движения на Ж.П. състава и моста;

-

Проверки на деформациите на мостовата конструкция следва да бъдат извършени и с оглед
комфорта на пътуващите.
Деформациите и трептенията на връхната конструкция се проверяват с характеристичните
стойности на товарите от Ж. П. трафик, съответно умножени с коефициента на динамичност Фi и
при коефициент за корекция на товарите 
3.9.1 Вертикални деформации на връхната конструкция
Максималното общо вертикално преместване от въздействията от класифициран железопътен
трафик (товарен модел LM71, а когато е необходимо - модели SW/0 или SW/2), мерено по
дължината на всеки от коловозите, не трябва да превишава L / 600.
3.9.2 Напречни деформации на връхната конструкция
Напречните деформации и трептенията на връхната конструкция се проверяват при
характеристични комбинации на товарни модели LM71 и SW/0 с:
- натоварвания от вятър;
- натоварване от лъкатушна сила;
- центробежни сили при мостове в крива;
- ефекта от температурните разлики по широчината на моста.
Напречното преместване δh на горната повърхност на връхната конструкция трябва да се
ограничава, за да бъде гарантирано:
- хоризонталният ъгъл на завъртане в краищата на връхната конструкция около вертикална ос,
да бъде със стойности, не по - големи от посочените в Таблица 3.11 ;
- промяната в радиуса на кривина по дължината на коловоза, да бъде със стойности, не по големи от посочените в Таблица 3.11.
Таблица 3.11 - Максимално завъртане в хоризонталната равнина и максимално изменение на
радиуса на кривината
Скорост v
[km/h]

Максимално завъртане в
Максимално изменение на радиуса на кривина [m]
хоризонталната равнина
Мостове с единична
Мостове с по-вече връхни
[radian]
връхна конструкция
конструкции
v ≤ 120
α1
r1
r4
120 < v ≤ 200
α2
r2
r5
v > 200
α3
r3
r6
Забележка 1: Изменението на радиуса на кривина може да се определя по формулата:
(3.16)

r

L2
8.δ h

Забележка 2: Страничната деформация включва деформацията на връхната конструкция на моста и
на долното строене (включващо стълбове, пилоти и фундаменти)
Забележка 3: Стойностите на групите
приемат, както следва:
α1 = 0,0035
α2 = 0,0020
r1 = 1 700
r2 = 6 000
r4 = 3 500
r5 = 9 500

коефициент αi и ri , съгласно националното приложение се
α3 = 0,0015
r3 = 14 000
r6 = 17 500
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Първата собствена честота на напречните трептения в даден отвор не трябва да бъде по-малка
от fh0 = 1,2 Hz.
3.9.3 Надлъжно преместване на връхната конструкция
Хоризонталното преместване δB [mm], дължащо се на ускоряване или спиране на подвижния
Ж.П.-състав, не трябва да надвишава стойностите, посочени в стандарт БДС EN 1991-2:2006 [5]:
- при непрекъснати заварени релси без устройства за линейно разширение на релсите или с
такова устройство в единия край на връхната конструкция - 5 mm;
- при устройства за линейно разширение на релсите в 2-та края на връхната конструкция, когато
и баластовото легло е непрекъснато - 30 mm;
- премествания, надвишаващи 30 mm, трябва да се допускат само когато баластовото легло има
дилатационни фуги и са предвидени устройства за линейно разширение на релсите.
Тук δB [mm] е:
- относителното надлъжно преместване между края на връхната конструкция и съседния устой;
- относителното надлъжно преместване между две последователни връхни конструкции.
За вертикални подвижни въздействия от товарен модел LM71, а когато се изисква - и SW/0,
преместването δН [mm] не трябва да надвишава следните стойности:
- когато е взето под внимание съвместното реагиране на конструкцията и коловоза - 8 mm;
- когато съвместното реагиране на конструкцията и коловоза не се отчита - 10 mm
Тук δН [mm] е надлъжното преместване на горната повърхност в края на връхната конструкция
в резултат на деформирането и.
3.9.4 Критерии за комфорт на пътуващите
Комфортът на пътуващите във влака зависи от вертикалното ускорение bv във вагона по време
на неговото движение върху моста. Нивата на комфорт и съответните гранични стойности за
вертикалните ускорения се определят за конкретния проект. Препоръчителните нива на комфорта
са посочени в Таблица 3.12:
Таблица 3.12 - Препоръчителни нива на комфорт
Ниво на комфорт
Вертикално ускорение bv (m/s2)
Много добро
1,0
Добро
1,3
Приемливо
2,0
За ограничаване на вертикалните ускорения до посочените в Таблица 3.12 стойности е
необходимо максималното вертикално преместване δ по оста на коловоза да не бъде по-голямо от
посочените на фиг. 3.6 стойности. Определят се като функция от:
- дължината на отвора L [m];
- скоростта на влака v [km/h];
- броят на премостваните отвори;
- статическата схема на моста (проста греда, непрекъсната греда).
Граничните стойности за L / δ във фиг. 3.6 съответстват на вертикално ускорение bv = 1 m/s2,
което осигурява "много добро" ниво на комфорт. За други нива на комфорт и свързаните с тях
максимално допустими вертикални ускорения b'v, дадените във фиг. 3.6 стойности на L / δ могат
да се делят на b'v [m/s2].
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фиг. 3.6 - Максимално допустимо вертикално преместване δ за Ж.П. мостове с три
или по-вече последователни отвори със статическа схема проста греда, съответстващо
на допустимо максимално ускорение bv = 1 m/s2, съгласно БДС EN 1990:2003/А1 [1]
Граничните стойности за L / δ във фиг. 3.6 съответстват на поредица от три или по-вече
последователни отвори със статическа схема проста греда. При мост, състоящ се от един или два
последователни отвора със статическа схема проста греда, или два непрекъснати отвора,
посочените във фиг. 3.6 стойности на L / δ трябва да се умножават с 0,7. При мост от непрекъснати
греди с три или по-вече отвори, дадените във фиг. 3.6 стойности на L / δ трябва да се умножават с
коефициент 0,9.
Посочените във фиг. 3.6 стойности на L / δ са валидни при дължина на отвора L ≤ 120 m.

35

доц. Л. Здравков, катедра „МДПК”, УАСГ

Глава 4

ГРЕДОСКАРОВА КОНСТРУКЦИЯ НА Ж. П. - МОСТ
Пътните конструкции на стоманените мостове за Ж.П. трафик могат да бъдат от затворен или
отворен тип. При първото решение пътната конструкция е плътна, без отвори по цялата дължина
на моста. Обичайно ролята на непрекъснато платно играе корава стоманобетонна плоча, надеждно
свързана към стоманените греди под нея посредством дюбели. Върху плочата е насипана
баластовата призма на релсовия път, върху която са поставени траверсите и релсите, виж фиг. 4.1.

фиг. 4.1 - Непрекъсната пътна конструкция на Ж.П. мост - напречен разрез
1. Релси
2. Траверси
3. Баластова призма

4. Стоманоб. плоча
5. Площадки (тротоари)
6. Парапет

7. Главна греда (ГГ)
8. Надлъжна греда (НдГ)
9. Напречна греда (НпГ)

При леки Ж.П. състави, например трамвай, метро, и стеснени градски условия, е възможно
траверсите да са поставени направо върху стоманобетонната плоча.
Пътна конструкция на Ж.П.-мостове от затворен тип е масово разпространена в страните от
Централна и Западна Европа. Нейните предимства са следните:
а) повишава се комфорта на пътуване по моста:
- няма динамични удари при „качване” на влака върху моста и „слизане” от него;
- намалява се нивото на шума при преминаване на подвижния състав;
б) улеснява се поддръжката на релсовия път, който по цялата си дължина е „легнал” върху
баластова призма;
в) намаляват се ефектите на цикличното знакопроменливо натоварване от подвижния състав;
г) намаляват се динамичните ефекти при преминаване на влакове с голяма скорост по моста.
Всички посочени по-горе предимства правят този тип мостове особено подходящи за
високоскоростни Ж.П. трасета, които все някога ще бъдат изградени и в България.
Като недостатък може да бъде посочено същественото нарастване на постоянните товари върху
моста, което от своя страна води до:
- повишен разход на стомана;
- засилени ефекти при сеизмично въздействие;
- нарастване на размерите на долното строене;
- нарастване на цената на мостовото съоръжение.
При пътна конструкция от отворен тип, пътното платно е изградено от линейни стоманени
елементи, между които има отвори, виж фиг. 4.2 и фиг. 4.3. Тези конструктивна схема е възможна
единствено при Ж.П.-мостовете, тъй като при тях траекторията на движение е еднозначно
дефинирана от релсовия път.
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фиг. 4.2 - Пътна конструкция на Ж.П. мост от отворен тип - напречен разрез
1. Релси
2. Траверси
3. Площадки (тротоари)

4. Парапет
5. Главна греда (ГГ)
6. Надлъжна греда (НдГ)

7. Напречна греда (НпГ)

Предимствата и недостатъците на този стоманени мостове с отворена пътна конструкция са
подобни на тези на мостовете със затворена пътна конструкция, но с разменени места. Това, което
е плюс за „отворените” мостове, е минус при „затворените”, и обратно.
Стоманени Ж.П.-мостове с отворена пътна конструкция са масово разпространени в държавите
от Източна Европа и бившия Съветски Съюз. Наложили са се поради простотата на конструкцията
и детайлите, ниските скорости на влаковете, и най-вече - поради сравнително ниската цена. В
наши дни, с нарастване на скоростите на Ж.П. съставите и с повишените изисквания за комфорт, и
ниски стойности на шума, тяхното приложение при нови мостове намалява. Все пак никъде няма
изрично записано ограничение в тяхното използване – нито на ниво нормативни документи, били
те български или европейски, нито на ниво национална Ж.П. - администрация.
Носещите елементи, които изграждат отворената пътна конструкция на стоманения мост, могат
да бъдат обособени в следните групи, виж фиг. 4.3:
а) елементи, понасящи вертикалните товари и работещи предимно на огъване - това са
надлъжните и напречните греди, които са кораво свързани помежду си, оформящи гредоскара;
б) елементи, понасящи хоризонталните сили, действащи по оста на моста (теглителни и
спирателни сили). Това са спирателните връзки (СВ), обичайно разположени в 2-та края на моста;
в) елементи, понасящи хоризонталните сили, действащи напречно на оста на моста. Такъв тип
сили (товари) биват:
- лъкатушни сили - поемат се от лъкатушните връзки (ЛВ), разположени между 2-те надлъжни
греди;
- стабилизиращи връзки на нивото на гредоскаровата конструкция. Този тип връзки изпълняват
няколко функции, като основна от тях е стабилизирането на мостовата конструкция при
натоварване от вятър в напречна посока, поради което често този тип връзки се наричат
противоветрови връзки (ПВВ).

фиг. 4.3 - Пътна конструкция на Ж.П. - мост от отворен тип - поглед отгоре
1. Спирателни връзки (СВ)
2. Лъкатушни връзки (ЛВ)

3. Надлъжни греди (НдГ)
4. Напречна греда (НпГ)

5. Главна греда (ГГ)
6. Противоветрови връзки
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Глава 5

НАДЛЪЖНИ ГРЕДИ (НдГ)
Надлъжните греди (НдГ) са част от пътната конструкция на стоманения мост. Тъй като
непосредствено върху тях са разположени траверсите на релсовия път, виж фиг. 5.1, те са първите
конструктивни елементи, които понасят натоварването от подвижния състав. НдГ преминават над
или през напречните греди (НпГ) и чрез снаждащите ги възли им предават връхните товари.

фиг. 5.1 - „Стъпване” на траверсите върху надлъжните греди [19]
Често за НдГ се използват горещовалцувани IPE или HEA профили. При големи разрезни
усилия е възможно да се прилагат и съставени сечения.
Разстоянието b между надлъжните греди варира в определени граници. Най-малката негова
стойност е b = 1,5 m, когато стоманените релси на пътя са “стъпили” директно върху НдГ. При
Ж.П. мостове с отворена пътна конструкция, обикновено b = 1,70 ÷ 1,80 m [17]. В такъв случай
дървените траверси, разположени върху НдГ работят на огъване, симулирайки движение на
подвижния състав върху податлива основа, каквато е баластовата призма извън моста.
5.1 Статическа схема на НдГ
В следствие деформативността (поддаваемостта) на напречните греди, за подвижните
вертикални товари надлъжните греди са със статическа схема непрекъснати греди на еластични
опори, виж фиг. 5.2. Усилията в тях зависят както от разположението на подвижните товари, така
и от съотношението на огъвните коравини на НдГ и НпГ.

фиг. 5.2 - Статическа схема на НдГ за вертикални товари
Разстоянието а между НпГ, явяващи се опори на НдГ, се определя в зависимост от вида на
главните греди (ГГ). При пълностенни ГГ разстоянието а = 4,0 ÷ 5,5 m [17]. При не много високи
прътови ГГ, обикновено разстоянието а съвпада с разстоянието между възлите по поясите на
фермите, т.е. имаме възлово предаване на вертикалните товари. В този случай елементите на
главната греда биха могли да бъдат оразмерявани като центрично опънати/натиснати елементи.
При високи прътови ГГ, разстоянието между възлите по поясите става много голямо. В такъв
случай са възможни следните конструктивни решения:
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- поставяне на допълнителни фермички, при което разстоянието между възлите по поясите на
фермите намалява и при което е възможно разстоянието а да съвпада с тях. С други думи, отново
имаме възлово предаване на вертикалните товари;
- НпГ се поставят на разстояние по – малко от междувъзловото. В такъв случай вертикалните
товари се предават извънвъзлово и в съответния пояс се появяват значителни огъващи моменти.
5.2 Постоянни товари върху НдГ
5.2.1 Релси и контрарелси
В един коловоз на моста са разположени по 4-и бр. релси 60E1 (UIC 60), виж фиг.1.11 и фиг.4.2.
Една релса 60E1 (UIC 60) тежи 60 kg/m'.
(5.1)
характеристична стойност - g rn = 4.0,6 = 2,4kN / m'
(5.2)

изчислителна стойност - g r = g rn .γ G,sup = 2,4.1,35 = 3,24kN/m'

5.2.2 Дървени траверси – с размери 25x25x250 cm, поставени през 60 cm.
2,50  0,25  0,25  11
(5.3)
характеристична стойност - g trn =
= 2,86 kN/m'
0,6
(5.4)
изчислителна стойност - g tr = g trn .γ G,sup = 2,86.1,35 = 3,87 kN/m'
5.2.3 Рифелна ламарина – ивица с дебелина tri = 5 mm и широчина 1400 mm, разположена по
средата между релсите, виж фиг. 5.1.
(5.5)
характеристична стойност - g rin = 1,40.1,0.0,423 = 0,592 kN/m'
(5.6)
изчислителна стойност - g ti = g tin .γ G,sup = 0,592.1,35 = 0,799 kN/m'
5.2.4 Собствено тегло на НдГ
При 1-о приближение собственото тегло на НдГ е неизвестно, тъй като не се знае какво ще бъде
стоманеното сечение. Първоначално, за определяне на необходимото сечение на НдГ, може да се
приеме собствено тегло 3 kN/m’ за 2-те НдГ, в което е включено и теглото на лъкатушните връзки
(ЛВ) между тях.
(5.7)
изчислителна стойност - g gr = g grn .γ G,sup = 3.1,35 = 4,05 kN/m'
5.2.5 Обобщено натоварване от собствено тегло
Характеристични товари
За 2-те надлъжни греди
За 1-а надлъжна греда

g
g

n
i

=8,85kN/m'

n
i

=4,425kN/m'

Изчислителни товари

g
g

i

=11,95kN/m'

i

=5,97kN/m'

5.3 Временни (подвижни) товари върху НдГ
5.3.1 Вертикални товари от подвижен състав
Вертикалните товари от подвижен състав се определят съгласно т. 3.1 и т. 3.2.
5.3.2 Хоризонтални товари от лъкатушна сила Qsk
Хоризонталните товари от лъкатушна сила Qsk, действащи перпендикулярно на оста на моста,
респективно на НдГ, се определят съгласно т. 3.4.1.
Отчитайки работата на скрепителните елементи между дървените траверси и НдГ, може да си
приеме, че лъкатушната сила натоварва едновременно и еднакво 2-те НдГ.
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5.3.3 Хоризонтални товари от теглителни Qlak или спирателни Qlbk сили.
Стойностите на хоризонталните товари от теглителни Qlak или спирателни Qlbk сили, действащи
в надлъжно направление на моста, се определят съгласно Таблица 3.3.
5.4 Разрезни усилия от вертикални товари
Усилията в НдГ от подвижни вертикални товари, зависят както от разположението на
последните по дължината на НдГ, така и от съотношението на коравините на НдГ и НпГ. При нов
проект това съотношение все още не е ясно, тъй като не се знаят съответните сечения. От което
следва, че директното определяне на разрезните усилия в НдГ е невъзможно. Налага се да се
извърши итеративно решение, на няколко стъпки.
5.4.1 Стъпка 1 - Условна заместваща проста греда
На ниво 1-о приближение, само и единствено за предварително определяне на необходимото
сечение на НдГ, може да бъде използвана аналогията с проста греда, виж фиг. 5.3 , с подпорно
разстояние а, равно на разстоянието между 2-е НпГ. Tази аналогия е подробно разгледана в [16].
Понастоящем се счита, че това решение е остаряло и не дава достоверни резултати. Поради тази
причина методиката е отречена при проектиране на нови реални стоманени мостове.
Авторът, с помощта на свои студенти, е провел изследване върху тази аналогия с проста греда
[18]. Целта изследването беше да се определи доколко тази методика е вярна, като получените
чрез нея разрезни усилия са сравнявани с усилията, отчетени от числени модели. Като резултат би
могло да се каже, че разликите в усилията не са фрапиращо големи. Поради което авторът счита,
че описаният в [16] подход, макар и стар, би могъл да бъде използван успешно на ниво 1-о
приближение за определяне на сеченията на НдГ.
Разрезните усилия в заместващата проста греда се получават по формулите:
- от постоянни товари ∑ gi :
(5.8)
(5.9)

1
2
. ∑ gi . a
8
1
QG,max = . ∑ g i . a
2
M G,max =

- подвижни вертикални товари:
(5.10)
M Q, max = k e .Qvk . ηM,i .γ Q

QQ, max = k e .Qvk . ηQ,i .γ Q ,
(5.11)
където:
ke е коефициентът, отчитащ ексцентрицитета на вертикалните товари, виж т.3.1.3;
Qvk – характеристичната стойност на вертикалните товари от подвижен състав;
ηM,i – ординатата от линията на влияние за огъващи моменти, фиг. 5.3 – б ;
ηQ,i – ординатата от линията на влияние за срязващи сили, фиг. 5.3 – в ;
γQ – коефициентът за натоварване от вертикални подвижни товари. Отчита се от Таблица 3.7
Коефициентът ke, отчитащ ексцентрицитета на вертикалните товари, може да бъде изчислен по
формулата:
0,5.r  e
ke =
(5.12)
,
r
в която стойностите на параметрите r (разстоянието между релсите) и e (ексцентрицитета) се
определят съгласно фиг. 3.3
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фиг. 5.3 - Заместваща проста греда
а) разположение на
постоянните товари

б) разположение на
подвижните товари за
максимален момент МQ

в) разположение на
подвижните товари за
максимално срязване QQ

Разрезни усилия в непрекъснатата НдГ на поддаваеми опори:
M m = 0,8.( M G, max + Φi .M Q, max ) - максимален огъващ момент в полето;
(5.13)
(5.14)

M o = 0,75.( M G, max + Φi .M Q, max ) - максимален огъващ момент над опората;

Vz, Ed  QG, max  Φi .QQ, max - максимално вертикално срязващо усилие
(5.15)
където:
Φi е динамичният коефициент за натоварване от подвижния състав, определен по т.3.2

5.4.2 Стъпка 2 – Гредоскаров изчислителен модел
След получаване на разрезните усилия в НдГ и НпГ по описания по-горе опростен метод, се
извършва решение от 1-о приближение, при което са определят необходимите сечения на НдГ и
НпГ. В резултат, техните огъвни коравини вече са известни и чрез подходящ програмен продукт
се създава пространствен изчислителен модел на гредоскарата. Вертикалните товари от подвижен
Ж.П. състав се въвеждат по НдГ с техния ексцентрицитет. От този модел се отчитат новите, поблизки до реалността разрезни усилия в НдГ и НпГ. С тези усилия от 2-о приближение се
проверяват известните вече сечения на НдГ и НпГ. При необходимост, получените от 1-то
приближение профили се променят, за да могат да понесат новите усилия. Измененията в
сеченията се отразяват и в изчислителния модел на гредоскарата.
Ако има промяна в изчислителния модел, той се решава отново и с получените от него разрезни
усилия се проверяват сеченията на НдГ и НпГ.
Тези итерации продължават докато заложените в гредоскаровия модел сечения на НдГ и НпГ не
удовлетворят изискванията за якост, устойчивост, деформации и умора на материала.
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5.5 Разрезни усилия от лъкатушни сили
Когато дървените траверси и тяхното снаждане са така конструирани, че да разпределят
равномерно хоризонталното натоварване от лъкатушна сила между 2-те НдГ, всяка една от тези
НдГ е натоварена с половината от лъкатушната сила, виж фиг. 5.4 и фиг. 5.5.

фиг. 5.4 - Разрезни усилия в НдГ, предизвикани от лъкатушната сила Qsk
НдГ е разположена над НпГ и преминава без да се прекъсва
а) разположение в
план

б) статическа схема
на НдГ

в) диаграма на огъващите
моменти M

г) диаграма на срязващите
усилия Q

фиг. 5.5 - Разрезни усилия в НдГ, предизвикани от лъкатушната сила Qsk
НдГ и НпГ са разположени на едно ниво. НдГ се прекъсва във възела
а) разположение в
план
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б) статическа схема
на НдГ

в) диаграма на огъващите
моменти M

г) диаграма на срязващите
усилия Q
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Изчислителните стойности на огъващите моменти Мполе и Мопора в НдГ , виж фиг. 5.4 и фиг.5.5,
породени от лъкатушната сила Qsk , могат да бъдат определени чрез формулите:
а) когато НдГ е разположена над НпГ и преминава без да се прекъсва, виж фиг. 5.4:
a
a
M поле = 0,2040.0,5.Qsk . .γ Q
0,4.
(5.16)
- на разстояние
2
2 от крайната опора
a
M опора = 0,1029.0,5.Qsk . .γ Q
(5.17)
2
б) когато НдГ и НпГ са разположени на едно ниво. НдГ се прекъсва, виж фиг. 5.5
a
a
M поле = 0,2156.0,5.Qsk . .γ Q
0,445.
(5.18)
на
разстояние
2
2 от крайната опора
a
M опора = 0,096.0,5.Qsk . .γ Q
(5.19)
2
Приема се в посока на сигурността, че огъващите моменти в НдГ, породени от лъкатушната
сила Qsk , се поемат само от горните пояси на стоманените профили. В резултат, не е необходимо
да отчитаме допълнителното усукване на НдГ, което е породено от ексцентричното предаване на
лъкатушната сила, виж фиг. 5.7.
5.6 Разрезни усилия в НдГ от надлъжни (теглителни и спирателни) сили
Характеристичните стойности на хоризонталните надлъжни усилия в моста се определят по
Таблица 3.3. По-голямата от тях, Qlk , се използва при оразмерителните проверки за НдГ:
Qlak
Qlk = max
(5.20)
Qlbk
Поради наличието на 2-е спирателни връзки в 2-та края на стоманения мост, изчислителните
осови усилия Qlk се разпределят в НдГ по следния начин:

фиг. 5.6 - Разпределение на хоризонталните надлъжни усилия
Поради нецентричното им предаване, хоризонталните надлъжни усилия в моста от теглителни
Qlak или спирателни Qlbk сили, освен осово натоварване в НдГ предизвикват и допълнителни
огъващи моменти в нея, виж фиг. 5.7.

фиг. 5.7 - Усилия в НдГ от хоризонталните сили Qsk и Qlk

43

доц. Л. Здравков, катедра „МДПК”, УАСГ

5.7 Определяне на необходимото сечение на надлъжните греди
5.7.1 Якостни проверки
а) сечение в полето, между напречните греди
При осово усилие и двойно огъване в стоманените елементи, стандарт БДС EN 1993-1-1 [7]
позволява оразмеряването по нормални напрежения в еластичен стадий да се извършва по
следната опростена формула, която е в посока на сигурността:
M y,Ed
M z,f Ed
N Ed
+
+
 1,0 ,
(5.21)
N el, Rd M el, y,Rd M el,f z,Rd
където:
NEd е изчислителното осово усилие в НдГ от теглителни Qlak или спирателни Qlbk сили;
Nel,Rd – носещата способност на стоманения профил на осов товар, в еластичен стадий.
Определя се по формулата:
f
(5.22)
N el,Rd = AНдГ . y ,
γM0
в която:
AНдГ е площта на напречното сечение на НдГ;
fy - характеристичната стойност на границата на провлачане на стоманата;
γМ0 = 1,05 – частен коефициент на сигурност по материал. Определя се от Таблица 2
My,Ed – изчислителната стойност на огъващия момент спрямо „силната” ос “у-у”, породена от
изчислителните стойности на постоянните товари, от вертикалните подвижни товари, от
лъкатушната сила Qsk , от теглителни Qlak или спирателни Qlbk сили;
Mel,y,Rd - носещата способност на стоманения профил на огъващ момент спрямо ос “у-у” , в
еластичен стадий. Определя се по формулата:
fy
(5.23)
M el, y,Rd = Wel, y .
,
γM0
където:
W el,y е изчислителният еластичен съпротивителен момент спрямо ос “у-у” на НдГ.

M z,f Ed - изчислителната стойност на огъващия момент в горния пояс на НдГ спрямо „слабата”
ос “z-z”, от лъкатушна сила Qsk ;
M el,f z, Rd - носещата способност на горния пояс стоманения профил на огъващ момент спрямо ос
“z-z” , в еластичен стадий. Определя се по формулата:
fy
(5.24)
M el,f z,Rd = 0,5.Wel, z .
,
γM0
където:
Wel,z е изчислителният еластичен съпротивителен момент на цялото сечение спрямо ос “z-z”.
Максималните огъващи моменти My,Ed в НдГ от вертикални товари се получават в 1-о поле на
гредата, между 1-а и 2-а вертикална опора. Максималните огъващи моменти M z,f Ed в горния пояс
на НдГ, породени от лъкатушни сили, също ще се получат 1-о поле на гредата, но в друго точка от
НдГ. Казано с други думи, My,Ed и M z,f Ed са в различни сечения по дължината на НпГ и механичното
поставяне на техните стойности във формула (5.21) е физически невярно. Проверката по нормални
напрежения би следвало да се извършва в следните сечения по дължината на НпГ :
- където стойността на My,Ed е максимална. В това сечение My,Ed от вертикални товари ще има
максимална стойност, а M z,f Ed - съответна. С неголяма грешка бихме могли да заместим в (5.21)
максималната стойност на My,Ed от вертикални товари, и определената по формула (5.17) или (5.19)
стойност на Мопора , виж фиг. 5.4 - в или фиг. 5.5 - в.
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- където стойността на M

f
z, Ed

от лъкатушна сила е максимална. В това сечение M z,f Ed ще има

максимална стойност, а My,Ed – съответна. M z,f Ed = Мполе, определена по формула (5.16) или (5.18) .
Проверката на сечението по тангенциални напрежения, определени в мястото с най-големи
разрезни усилия от вертикални товари, има вида:
τ z , Ed
 1,0 ,
(5.25)
f y /( 3.γM0 )
където:
V .S
(5.26)
τ z,Ed = z,Ed y ,
I y .t w
в която:
Vz,Ed е изчислителното срязващо усилие в полето на НдГ от вертикални товари;
Sy - статичният момент на половината стоманен профил, спрямо ос “у-у”;
Iy - инерционният момент на стоманения профил, спрямо ос “у-у”;
tw - дебелината на стеблото на гредата.
При големи стойности на нормалните и тангенциалните напрежения в едно и също сечение, е
необходимо да бъде направена проверка за приведените (еквивалентните) напрежения. Предвид
факта, че НдГ се оразмерява в еластичен стадий, може да се използва IV-a якостна хипотеза. За
най-натоварената точка от стоманения профил , където се снаждат пояса и стеблото, виж фиг. 5.8,
трябва да бъде изпълнено:
f
σ eq = σ12 + 3.τ12  y
(5.27)
γM0

фиг. 5.8 - Напрежения в НдГ от вертикални и хоризонтални товари
б) сечение над опората, в мястото на свързване на НдГ с НпГ
Максималните срязващи усилия в НдГ от вертикални товари се получават в 2-та опора.
Оразмеряване на стоманеното сечение на НдГ по нормални напрежения се извършва по
формула (5.21).
Проверките на сечението по тангенциални напрежения над опората, където имаме максимален
огъващ момент M y, Ed от вертикални товари, трябва да бъдат направени по 2-е оси и имат вида:
а) по ос “z-z” – използва се формула (5.25), в която Vz, Ed е максималното срязващо усилие над
опората от вертикални товари;
б) по ос “y-y” – по следната формула :
τ y, Ed
(5.28)
 1,0 ,
f y /( 3.γ M0 )
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където:
(5.29)

τ y, Ed =

1,5.Vy, Ed
,
bf .tf

в която:
Vy,Ed е максималното срязващо усилие над опората от хоризонтални товари, в горния пояс на
НдГ;
bf – широчината на горния пояс на НдГ;
tf – дебелината на горния пояс на НдГ.
Отчитайки големите стойности на огъващите моменти и срязващите сили в сечението на НдГ
над опората, за най-натоварената точка от стоманения профил, където се снаждат пояса и
стеблото, трябва да бъде извършена проверка за еквивалентни напрежения по (5.27) и фиг. 5.8
5.7.2 Проверка на НдГ за загуба на обща устойчивост
Елементи, подложени на огъване и осов натиск, при проверка за загуба на обща устойчивост,
следва да удовлетворяват условията [7]:
M y , Ed
M
N Ed
(5.30)
 k yy
 k yz z, Ed  1
χ y .N Rk
M
M z, Rk
χ LT y, Rk
γ M1
γ M1
γ M1
M y, Ed
M
N Ed
(5.31)
 kzy
 k zz z, Ed  1 ,
χ z .N Rk
M
M z, Rk
χ LT y, Rk
γ M1
γ M1
γ M1
където:
NEd, My,Ed и Mz,Ed са изчислителните стойности на натисковата сила и на максималните огъващи
моменти по дължина на елемента, съответно спрямо оси “y-y” и “z-z”;
χy и χz - коефициентите на изкълчване при равнинна форма на загуба на устойчивост, съответно
спрямо оси “y-y” и “z-z”. Определят се съгласно Приложение А;
χLT – коефициент на измятане. Определя се съгласно Приложение Б;
kyy, kyz, kzy, kzz - коефициенти на взаимодействие. Определят се съгласно Приложение В;
NRk, My,Rk и Mz,Rk - определят се съгласно Приложение В.
Към описаната по-горе процедура могат да бъдат направени следните пояснения:
- неукрепената дължина на НдГ във вертикалната равнина съвпада с разстоянието между НпГ,
виж фиг. 5.4 или фиг. 5.5, което приемане е в посока на сигурността;
- неукрепената дължина на НдГ в хоризонталната равнина е равна на разстоянието между
възлите на снаждане на лъкатушната връзка (ЛВ) с НдГ, и снаждането на НдГ с НпГ;
- огъващият момент в НдГ спрямо “z-z” ос е породен от лъкатушната сила и възниква само в
горния пояс, т.е. във формули (5.30) и (5.31) M z, Ed  M z,f Ed ;
- при определяне на Mz,Rk , в съответната формула участва само сечението на горния пояс на
НдГ , т.е. в този конкретен случай M z, Rk  f y .0,5.Wel, z
5.7.3 Проверка на НдГ за деформации
Деформациите на НдГ от вертикални и хоризонтални товари се определят с характеристични
стойности на товарите, при коефициент за корекция на товарите , и при коефициент на
динамичност Φi определен по (3.1) или (3.2) , т.е. Φi  1,0 [1] .
а) от вертикални товари
- аналитично, като за проста греда:
n
2
5 M .a
(5.32)
δ z = . y,Ed
 δ ult, z ,
48 E.I y
където:
δz е максималното вертикално преместване (провисване) на НдГ;
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n
y,Ed

е максималният огъващ момент в НдГ от характеристичните стойности на вертикалните
M
товари, умножени с коефициента на динамичност Φi;
Граничната стойност δult,z на вертикалното преместване се определя чрез израза:
a
δ ult, z =
(5.33)
800
- числено определяне на максималните вертикални деформации
От създадения пространствен модел се отчитат максималните вертикални деформации в НдГ
спрямо техните опори. Те не трябва да бъдат по – големи от стойностите, определени по (5.33).
б) от хоризонтални товари
- аналитично, като за проста греда:
(5.34)

n
2
5 M z, Ed .a1
δy = .
 δ ult, y ,
48 0,5.E.I z

където:
δy е максималното хоризонтално преместване на НдГ;
M z,n Ed - максималният огъващ момент в НдГ от характеристичните стойности на
хоризонталните товари, умножени с коефициента на динамичност Φi;
Iz - инерционният момент на НдГ, спрямо ос “z-z”.
Граничната стойност δult,y на хоризонталното преместване се определя чрез израза:
a
δ ult, y = 1 ’
(5.35)
800
в която:
а1 е разстоянието между възлите на снаждане на надлъжните греди и лъкатушната връзка.
Често а1 = а/2, виж фиг. 5.4 или фиг. 5.5., но зависи от реалната конструкция на ЛВ.
- числено определяне на максималните хоризонтални деформации
От създадения пространствен модел се отчитат максималните хоризонтални деформации в НдГ
спрямо техните опори. Характерна особеност е, че НдГ противодейства на хоризонталните
деформации само с горния си пояс. Това налага при определяне на хоризонтални деформации, в
изчислителния модел да се заложи 2-а пъти по-малък инерционен момент на профила спрямо
неговата вертикална ос “z-z”.
Деформациите не трябва да бъдат по – големи от стойностите, определени по (5.35).
5.7.4 Проверка на НдГ за умора на материала
Извършва се с характеристичните стойности на товарите от товарен модел LM71, при
използване на динамичен коефициент Φ2, съгласно описаната в Приложение Ж методика.
Обикновено лъкатушните сили и надлъжните усилия в мостовите елементи, предизвикани от
трафика, могат да се пренебрегват при преценката за умора [5].
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Таблица 5.1 - Категория детайли за прости елементи, съгласно БДС EN 1993-1-9:2005 [11]
Категория
детайл
160

140
125

100
m=5

48

Конструктивен детайл

Описание

Изисквания

Забележка: Кривата за якост на умора за
категория 160 е най-високата. Никой
детайл не може да постигне по-добра якост
на умора при какъвто и да е брой цикли.

Валцувани
и
екструдирани продукти:
1. Плочи и плоскости;
2. Валцувани профили;
3. Безшевни затворени
профили, кръгли или
правоъгълни.

Детайли 1), 2) и 3):
Острите ръбове, дефектите
по
повърхността
и
дефектите от валцуването
да се подобрят чрез
шлайфане до осигуряване
на гладък преход.

Гилотинно или газово
рязани плочи:
4) Материал, машинно,
газово или гилотинно
рязан, с последваща
обработка.
5) Машинно газово рязан
материал, с плитки и
равномерни неравности
по линията на рязане, с
качество
на
рязане
съгласно EN 1090.

4)
Всички
видове
прекъснатости по ръбовете
да се отстранят. Местата
на рязане да се обработят
машинно или да се
шлайфат,
и
всички
грапавини да се отстранят.
4) и 5) Вдлъбнатините и
грапавините
да
бъдат
подобрени чрез шлайфане
(наклон ≤ 1/4).
Не се допуска поправка
чрез наваряване.
Детайли 6) и 7):
Δτ се изчислява чрез:

Детайли 6) и 7):
Валцувани
и
екструдирани продукти,
като детайли 1), 2) и 3).

τ Ed =

VEd .S
I .t
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Глава 6

НАПРЕЧНИ ГРЕДИ (НпГ)
Напречните греди са елемент от пътната гредоскара, които поемат вертикалните товари от
надлъжните греди (НдГ)и ги предават на главните греди (ГГ), виж фиг. 6.1. Те имат статическа
схема проста греда, с подпорно разстояние равно на разстоянието между ГГ.

фиг. 6.1 - Пътна конструкция на Ж.П. - мост, погледната отдолу [19]
Разстоянието между главните греди, респективно дължината В на НпГ, зависят от отвора на
моста L и от позицията на пътното платно (горе, долу или по средата). Това разстояние трябва да
гарантира безпрепятствено преминаване на подвижния състав и да осигурява необходимата
коравина на моста в напречна посока.
При мостове с път горе, където габаритът на подвижния Ж.П. състав не е определящ,
разстоянието между ГГ обикновено е в границите 2,5 m ≤ B ≤ 4,0 m.
При мостове с път долу или по средата, разстоянието В зависи и от габарита на превозните
средства, които трябва да преминат по моста. Обикновено е в границите 4,5 m ≤ B ≤ 6,0 m.
За осигуряване на необходимата коравина на моста в напречна посока, широчината му следва
1
да удовлетворява изискването B  .L
15
6.1 Натоварване върху напречните греди
6.1.1 Постоянни товари
а) собствено тегло релси, траверси, рифелна ламарина
Характеристични товари
За 2-те надлъжни греди
За 1-а надлъжна греда

g
g

n
i

=5,85kN/m'

n
i

=2,925kN/m'

Изчислителни товари

 g =7,90kN/m'
 g =3,95kN/m'
i

i

б) собствено тегло надлъжни греди
След като необходимите сечения на надлъжните греди (НдГ) са определени, можем да
поставим тяхното реално собствено теглото като товар върху напречните греди.
в) собствено тегло напречна греда
В 1-о приближение, когато необходимото сечение на НпГ все още е неясно, може да се приеме
собствено тегло на НпГ от 3 kN/m’.
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(6.1)

n
gr

изчислителна стойност - g gr = g .γ G,sup = 3.1,35 = 4,05 kN/m'

фиг. 6.2 - Натоварване на НпГ от постоянни товари
6.2 Подвижни товари върху НпГ
6.2.1 Вертикални товари
а) Стъпка 1 – за предварително определяне на сеченията
Използва се само при предварително определяне на необходимите сечения на НдГ
Непрекъснатата НдГ на податливи опори се разглежда като 2-е свързани прости греди. Линията
на влияние за опорната реакция и начинът на натоварване са показани на фиг. 6.3
От така построената линия на влияние се определя характеристичната стойност на опорната
реакция Rvn :

Rvn = ke .Qvk . ηR,i + ke .qvk . AR,i ,
(6.2)
където:
ke е коефициентът, отчитащ ексцентрицитета на вертикалните товари, определя се по формула
(5.12) и фиг. 3.3;
Qvk – характеристичната стойност на концентрираните вертикални товари от подвижен състав
по моста, приспадащи са на една релса;
ηR,i – ординатата от линията на влияние за опорната реакция, виж фиг. 6.3 ;
qvk - характеристичната стойност на равномерно разпределения вертикален товар от подвижен
Ж.П.състав, приспадащ се на една релса;
AR,i - площта на линията на влияние, “затворена” от равномерно разпределения товар qvk

фиг. 6.3 - Линия на влияние за опорната реакция Rvn
Изчислителната стойност на опорната реакция от вертикални товари, с която след това
натоварваме НпГ, виж фиг. 6.4, има вида:
(6.3)
Rv = Rvn .Φi .γ Q ,
където:
Φi е коефициентът на динамичност. Определя се по формула (3.1) или (3.2);
γQ = 1,45 - коефициентът за натоварване от подвижни Ж. П. товари, виж Таблица 3.7
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фиг. 6.4 - Вертикални товари и разрезни усилия от тях
б) Стъпка 2 – при окончателно определяне на сеченията на НпГ
След направено 1-о приближение, при което са определени необходимите сечения на НдГ и
НпГ, т.е. техните коравини вече са известни, чрез подходящ програмен продукт се създава
пространствен изчислителен модел на гредоскарата. Вертикалните товари от подвижен Ж.П.
състав се въвеждат по НдГ с техния ексцентрицитет. От този модел се отчитат новите, по-близки
до реалността разрезни усилия в НдГ и НпГ. С тези усилия от 2-о приближение се проверяват
известните вече сечения на НдГ и НпГ. При необходимост, получените от 1-то приближение
профили се променят, за да могат да понесат новите усилия. Измененията в сеченията се отразяват
и в изчислителния модел на гредоскарата.
Ако има промяна в изчислителния модел, той се решава отново и с получените от него разрезни
усилия се проверяват сеченията на НдГ и НпГ.
6.2.2 Хоризонтални товари
В НпГ се появяват усилия и от действащи върху моста хоризонтални товари. Такива товари са
лъкатушните сили, натоварване от вятър в напречна посока и от сеизмично въздействие.
При 1-о приближение, преди още да е определено необходимото сечение на НпГ, бихме могли
да отчитаме само осовите сили в нея, породени от лъкатушната сила.
Необходимо е все пак да се отбележи, че отчитайки мощното сечение на НпГ, приносът на
лъкатушните сили към възникващите в НпГ напрежения е доста малък.
6.3 Оразмерителни комбинации
6.3.1 За проверка на носещата способност на НпГ
Проверките за носещата способност на НпГ се извършва с изчислителни усилия. Комбинацията
от товарите, въздействащи на НпГ има вида:
(6.4)
G + Vvk .Φi .γ Q + Qsk .γ Q
където:
G е натоварване от постоянни товари;
Vvk - натоварване от вертикални товари от подвижен състав - Qvk и / или qvk;
Qsk - натоварване от хоризонтални товари от лъкатушна сила.
6.3.2 За деформации
Проверките за деформативността на НпГ се извършва с характеристичните стойности на
товарите:
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(6.5)

G + V .Φ
n

vk

i

6.4 Предварителен избор на напречното сечение на НпГ
6.4.1 Минимална височина на гредата hmin
Изхожда се от изискването за ограничаване на максималните деформации от вертикални товари
по НпГ:
σn
(6.6)
hmin =
.3.B 2  4.c 2  ,
12.E.δ ult, z
където:
B е дължината на НдГ, виж фиг. 6.3, т.е. осовото разстояние между главните греди (ГГ);
с - разстоянието между НдГ и по-близката до нея ГГ, виж фиг. 6.4;
B
δ ult, z =
(6.7)
е максимално допустимото провисване на НпГ
800
f
Mn
Mn
(6.8)
σ n = max = max . y - максималните нормални напрежения в НпГ от
Wel, y
M max γ M0
характеристични товари
в която:
n
M max
е максималният огъващ момент в НпГ от характеристични стойности на товарите;
Mmax - максималният огъващ момент в НпГ от изчислителни стойности на товарите;
W el,y - изчислителният еластичен съпротивителен момент спрямо ос “у-у” на НпГ.
fy - характеристичната стойност на границата на провлачане на стоманата;
γМ0 = 1,05 – частен коефициент на сигурност по материал. Определя се от Таблица 2
От където за минималната височина на НпГ се получава:
n
f 3.B 2  4.c 2
800 M max
(6.9)
hmin =
.
. y .
B M max γ M0
12.E





6.4.2 Оптимална височина на сечението hopt
W
hopt = 1,2. nec ,
(6.10)
tw
където:
M max
(6.11)
Wnec =
f y /γ M0
(6.12)
tw ≥ tw,min = 10 mm е дебелината на стеблото на НпГ.
В процеса на конструиране на сечението на НпГ, за височината на стеблото hw се приема:
 hopt
hw =
(6.13)
> hmin
6.4.3 Минимална дебелина на стеблото
Минималната дебелина tw на стеблото се определя чрез израза:
1,25.Vz,Ed
3
t w,min 
.
(6.14)
hw
f y / γ M0
където:
Vz,Ed е максималното вертикално срязващо усилие в НпГ.
При определяне на дебелината на стеблото tw трябва да бъде изпълнено:
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a) минималната дебелина на стеблото да отговаря на изискванията, посочени в (6.12);
б) максималната стройност на стеблото λw се ограничава така, че да осигурява, че стеблото ще
бъде Клас 3 или по-нисък. За тази цел, съгласно БДС EN 1993-1-1:2005 [7], трябва да бъдат
изпълнени следните условия:
- стебло, подложено на чисто огъване:
h
λ w = w  124.ε
(6.15)
tw
- стебло, подложено на чист натиск:
h
λ w = w  42.ε
(6.16)
tw
- стебло, подложено на огъване и натиск:
при ψ  1  λ w =

(6.17)

hw
42.ε

t w 0,67  0,33.ψ

h
при ψ  1  λ w = w  62.ε.1  ψ .  ψ 
tw

,

където:
(6.18)

ε

(6.19)

ψ

235
f y MPa 
σ2
,
σ1

в което:
σ2 е нормалното напрежение в стеблото, в мястото на снаждането му с опънатия пояс;
σ1 е нормалното напрежение в стеблото, в мястото на снаждането му с натиснатия пояс.
Напрежения σ1 и σ2 се записват във формула (6.19) със своите знаци, където натисковите
напрежения се приемат за положителни, а опънните – за отрицателни.
Стройността на стеблото λw следва да се ограничава с оглед избягването на значително
“дишане”, което може да причини умора в съединението стебло – пояс или в близост до тях.
“Дишането” на стеблото може да се пренебрегне при стеблени плочи без надлъжни ребра или за
полета от укрепени стебла, при които са удовлетворени следните критерии:
h
(6.20)
λ w  w  55  3,3.L  250 ,
tw
където:
L е дължината на отвора на гредата в [m], но не по-малко от 20 m.
6.4.4 Определяне на размерите на поясите
Минималната площ на горния пояс Af,o на НпГ се определя чрез формулата:
W
h .t
(6.21)
Af, o  nec  w w ,
0,9.hw
6
където коефициентът 0,9 отчита, че горният пояс на НпГ е натиснат и може да загуби обща
устойчивост.
Минималната площ на долния пояс Af,u на НпГ се определя чрез израза:
W
h .t
Af, u  nec  w w
(6.22)
hw
6
Често, поради технологични причини, горният и долният пояси се изпълняват с еднакви
размери.
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Финално, размерите на поясите на НпГ се определят с отчитане на следните условия:
1 1
(6.23)
bf =  ÷ .hw
 4 3
(6.24)
tf  1,5.t w
c
 14.ε ,
(6.25)
tf
където:
bf е широчината на пояса;
tf – дебелината на пояса;
c – дължината на свободния край на пояса, виж фиг. 6.5.

фиг. 6.5 - Конструиране на поясите на НдГ
6.5 Оразмеряване на НпГ в крайно гранично състояние
6.5.1 Якостни проверки
а) по нормални напрежения
(6.26)

M
N Ed
+ y, Ed  1,0 ,
N el, Rd M el, y, Rd

където:
NEd е изчислителното осово усилие в НпГ от лъкатушна сила Qsk или от вятър напречно на
моста;
Nel,Rd – носещата способност на стоманения профил на осов товар, в еластичен стадий.
Определя се по формулата:
f
(6.27)
N el,Rd = AНпГ . y ,
γ M0
където:
AНпГ е площта на напречното сечение на НпГ;
My,Ed - максималният огъващ момент спрямо ос “у-у” от постоянни товари и от вертикални
подвижни товари;
M el,y,Rd - носещата способност на стоманения профил на огъващ момент спрямо ос “у-у” , в
еластичен стадий. Определя се по формулата:
f
(6.28)
M el, y,Rd = Wel, y . y ,
γ M0
където:
W el,y e еластичният съпротивителен момент спрямо ос “у-у” на НпГ.
б) по тангенциални (срязващи) напрежения
Проверката на сечението по тангенциални напрежения, определени в мястото на максимално
вертикално срязващо усилие Vz, Ed от вертикални товари, има вида:
(6.29)
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където:
τ z, Ed =

(6.30)

Vz, Ed .S y
I y .t w

,

в която:
Sy - статичният момент на половината стоманен профил, спрямо ос “у-у”;
Iy - инерционният момент на стоманения профил, спрямо ос “у-у”;
в) еквивалентни напрежения

фиг. 6.6 - Напрежения в НдГ от вертикални и хоризонтални товари
В сечението от НпГ, където огъващите моменти и срязващите усилия от вертикални товари са с
големи стойности, т.е. това са Мс и Qc (фиг. 6.4) в мястото на снаждане на НдГ с НпГ, е
необходимо да се извърши проверка и за еквивалентни напрежения. В този случай най-натоварена
е точката, където се снаждат пояса и стеблото на НпГ, виж фиг. 6.6.
Проверката за еквивалентни напрежения се извършват по формула (5.27).
За осъществяване на снаждането НдГ - НпГ, в горния пояс на последната са пробити отвори,
виж фиг. 6.6, които са необходими за болтовете, прикрепващи горната планка, виж фиг. 7.1.
Според стандарт БДС EN 1993-1-1, т.6.2.5 [7], с изключение на големи или овални отвори, не е
необходимо да се приспадат отвори в натисковата зона на напречното сечение, при условие че са
запълнени със съединителни средства.
6.5.2 Обща загуба на устойчивост на НпГ
Проверката се извършва съгласно опростената методика за проверка на измятане на греди,
описана в Приложение Б. Известна е като Метод на еквивалентния натиснат пояс. Тук, тя ще бъде
разгледана и обяснена подробно, с цел да се възприемат физическия ѝ смисъл и нейните
специфични особености.

фиг. 6.7 - Условен центрично натиснат прът
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Проверката ще бъде извършена чрез изследване на условен центрично натиснат прът за загуба
на устойчивост. Този условен прът е съставен от натиснатия горен пояс на НпГ и част от стеблото
виж фиг. 6.7. Проверява се дали това съставено сечение няма да загуби устойчивост извън
равнината на стеблото на НпГ, т.е. спрямо вертикалната ос “z-z”.
Проверката има вида:
N f, Ed
(6.31)
 1,0 ,
N b, Rd
където:
S
A
(6.32)
N f, Ed = M y, Ed . f, f + N Ed . f
Iy
AНпГ
f
N b, Rd = kfl .χ z . Af . y
(6.33)
γM1
където:
My,Ed e максималният огъващ момент от вертикални товари в изследваната част на НпГ;
Sf,f – статичният момент на съставеното “T”- сечение, спрямо тежестната ос “y-y”на цялото
стоманено сечение на НпГ;
NEd – изчислителното осово усилие в изследваната част на НпГ, в резултат от натоварването от
лъкатушна сила Qsk или натоварване от вятър (земетръс) напречно на стоманения мост;
Af – площта на съставено “T” – сечение. В него са включени:
- цялата площ на натиснатия пояс;
235
- част от стеблото, с височина 1/6 от него, но не по-голямо от 15.t w .
fy
AНпГ – площта на цялото стоманено сечение на НпГ;
kfl = 1,00 - корекционен коефициент, съгласно стандарт БДС EN 1993-2 [13].
χz - коефициентът на загуба на устойчивост на съставено “T” – сечение извън равнината на
стеблото на НпГ (спрямо ос “z-z”). Определя се по Приложение А.
В този конкретен случай, коефициентът на несъвършенствата α = 0,49 , т.е. използва се крива на
изкълчване “С”.
Ефективната дължина на изкълчване lz,ef се определя по формулата:
β.b = 1.b  между 2 - те НдГ;
(6.34)
lz,ef = max
β.с = 0,725.c  между ГГ и НдГ;
6.5.3 Загуба на устойчивост на стеблото
Проверката се извършва съгласно Приложение Г
6.6 Проверка на НпГ за деформации
Деформациите на НпГ от вертикални товари се определят с характеристични стойности на
товарите, коефициент за корекция на товарите , и при коефициент на динамичност Φi
определен по (3.1) или (3.2), т.е. Φi ≠ 1,0 [1].
При тези статическа схема и натоварване, максималните вертикални премествания
(провисвания) δz се определят по:
n
1 M
δ z = . y, Ed . 3.B 2  4.c 2  δ ult, z ,
(6.35)
24 E.I y
където:
δult,z е граничната стойност провисването на НпГ. Определя по формула (6.7)





6.7 Определяне на необходимите заваръчни шевове в снаждането „стебло – пояс“
Срязващото усилие Т в мястото на снаждане стебло – пояс, за 1 cm дължина, се определя по:
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(6.36)

T = 1cm.τ.t w = 1cm.

Vz, Ed .Sf
V .S
.t w = z, Ed f ,
I y .t w
Iy

където:
Vz,Ed е максималното изчислително срязващо усилие в НпГ;
Sf - статичният момент на пояса на НпГ, спрямо тежестната ос “y-y” на гредата;
Iy - инерционният момент на цялото сечение на НпГ спрямо ос „у-у”.

фиг. 6.8 - Снаждане на стеблото на НдГ с пояса
Носещата способност на един ъглов заваръчен шев Fw,Rd, за 1 cm дължина, се определя по
Приложение Е.
От необходимостта да бъде изпълнено условие (6.37):
T
1
(6.37)
nw .Fw,Rd
се получава минималната дебелина а на заваръчните шевове, където:
nw = 2 е броят на ъгловите шевове в мястото на снаждане пояс – стебло.
При „стъпване” на НдГ върху горния пояс на НпГ, поради динамичния характер на товарите, е
препоръчително снаждането стебло – горен пояс да се изпълни като заваръчен шев с пълно
проваряване.
6.8 Проверка на НпГ за умора на материала
Извършва се с характеристичните стойности на товарите от товарен модел LM71, при
използване на динамичен коефициент Φ2, съгласно описаната в Приложение Ж методика.
Таблица 6.1 - Категория детайли за заварени съставени сечения, съгласно стандарт БДС EN
1993-1-9:2005 [11]
Категория
детайл
80
m=5

Конструктивен детайл

Описание

Изисквания

8) Непрекъснати ъглови
заваръчни
шевове,
предаващи
срязване,
например заваръчен шев
на стебло към пояс в
пълностенни греди.
9)
Съединение
с
припокриване,
изпълнено
ъглов
заваръчен шев.

8) Δτ да се изчислява за
сечението по дебелината
на шева.
9) Δτ да се изчислява за
сечението по дебелината
на шева с отчитане на
общата
му
дължина.
Заваръчните шевове да
завършват на по-вече от 10
mm от края на плочата.
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Глава 7

СНАЖДАНЕ НА НАДЛЪЖНАТА И НАПРЕЧНАТА ГРЕДИ
Надлъжните и напречните греди оформят пътната конструкция. Възлите на тяхното снаждане
се изчисляват и конструират по такъв начин, че те да бъдат корави, т.е. да се осигури еднаквото
завъртане на съединяваните елементи от 2-те им страни.
7.1 Положение на НдГ спрямо НпГ
Разположението на НдГ спрямо НпГ може да бъде:
- НдГ преминава над НдГ – това е най-простото решение, с най-лесен конструктивен детайл за
връзка, но с най-голяма височина на пътната гредоскара;
- горните пояси на НдГ и НпГ са на едно ниво – при това решение конструктивната височина се
намалява, но детайлът на пресичане НдГ – НпГ е сложен. Този вариант се прилага най-често;
- горният пояс на НдГ е под нивото на горния пояс на НпГ – тук конструктивната височина на
пътната гредоскара е най-малка, но разликата в нивата не може да е по-голяма от височината на
дървената траверса, т.е. 250 mm.
7.2 Снаждане на НдГ с НпГ при разполагане на гредите на едно ниво
7.2.1 Схема (детайл) на възела

фиг. 7.1 - Снаждане на НдГ с НпГ на едно ниво
7.2.2 Усилия във възела
а) надлъжни хоризонтални усилия ( Qlak и/или Qlbk ) в стоманения мост
Стойностите на хоризонталните надлъжни усилия в моста се определят съгласно т. 3.4.2. Поголямата от тях, Qlk , определена по (5.20), се използва при оразмерителните проверки.
Поради обичайното наличие на 2-е спирателни връзки в 2-та края на стоманения мост,
изчислителните осови усилия Qlk се разпределят по начина, показан на фиг. 5.4
б) усилия в поясите на надлъжната греда (НдГ) от надлъжното усилие Qlk
Поради нецентричното им предаване, хоризонталните надлъжни усилия в моста от теглителни
Qlak или спирателни Qlbk сили, освен осово натоварване в НдГ ще предизвикват и допълнителни
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огъващи моменти в нея, виж фиг. 4.5. В резултат, осовите усилия N fQsk в поясите на НдГ от
хоризонтални сили ще имат следните стойности:
- в горния пояс на НдГ:

Qlk Qlk h 1 
Qlk
 Qlk Qlk 
N f,Qlk
(7.1)
o 
 0,5. 4  4 . 2 . h .γ Q   8  8 .γ Q  4 .γ Q ,




където:
Qlk е по-голямата стойност от теглителната Qlak и спирателната Qlbk сила надлъжно на моста.
Определя се по формула (5.20).
h - височината на НдГ;
γQ = 1,45 - коефициент за натоварване от подвижни Ж. П. товари, съгласно Таблица 3.7
- в долния пояс на НдГ:
(7.2)


Qlk Qlk h 1 
Q 
Q

N f,Qlk

. . .γ Q   lk  lk .γ Q  0
u   0,5.
4
4 2 h
8 
 8


в) усилия в поясите на НдГ от огъващ момент над опората Моп
Стойностите на огъващ момент над опората Моп са получени от пространствения гредоскаров
изчислителен модел, като са отчетени коефициентите на натоварване и на динамичност:
M on  M g .γ G,sup  M Q .γ Q .Φi ,
(7.3)
където:
Mg е характеристичната стойност на огъващия момент над опората от постоянни товари;
MQ – характеристичната стойност на огъващия момент над опората от подвижен Ж.П. състав, с
отчитане на коригиращия коефициент  съгласно т.3.1.1;
Φi - коефициент на динамичност. Определя се по формула (3.1) или (3.2);
G,sup = 1,35 - коефициент за натоварване от постоянни товари, определя се от Таблица 3.7
Осовото усилие в пояса N fM на НдГ от огъващия момент над опората M on се определя чрез
израза:
M
N fM  on
(7.4)
h
7.2.3 Комбиниране на подвижните товари при оразмеряването на възела
При конструирането и оразмеряването на възела следва да бъдат отчетени изброените по-долу
подвижни товари:
- вертикални товари Vvk от подвижен състав - Qvk и / или qvk
- хоризонтални товари, надлъжно на моста – от теглителни Qlak или спирателни Qlbk сили;
- хоризонтални товари, напречно на моста – от лъкатушни сили Qsk
а) по горния пояс на НдГ
По горния пояс на НдГ влияние оказват 3-те вида подвижни товари – вертикални, хоризонтални
надлъжни и хоризонтални напречни. Като товари те могат да се комбинират по следния начин:
(7.5)
[Vvk] + [Qlk] + 0,5.[Qsk]
(7.6)
[Vvk] + 0,5.[Qlk] + [Qsk],
където:
Vvk са вертикалните товари от подвижен Ж.П. състав - Qvk и / или qvk
Qlk – по-голямата от Qlak и Qlbk хоризонтална надлъжна сила;
Qsk – лъкатушните сили от движението на подвижния Ж.П. състав .
Осовите усилия в горния пояс на НдГ могат да бъдат определени чрез израза:
Qsk
M
M
(7.7)
N f, o  N f,Qlk
.γ Q  on
o  Nf 
4
h
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Kогато дървените траверси и тяхното снаждане са така конструирани, че да разпределят
равномерно натоварването от лъкатушна сила между 2-те НдГ, срязващото усилие в горния пояс
на всяка НдГ е равно на 0,5. Qsk .
б) по долния пояс на НдГ
Лъкатушните сили Qsk не оказват влияние по долния пояс на НдГ . Там трябва да се отчитат
само Vvk и Qlk
Осовите усилия в долния пояс на НдГ се определят по формулата:
M on
M
N f, u  N f,Qlk
(7.8)
u  Nf 
h
7.2.4 Определяне на необходимия брой снаждащи болтове nb
От всяка страна на съединението се поставят не по-малко от 3 х М16 високоякостни болтове.
а) по горния пояс на НдГ
Необходимият брой високоякостни болтове, които са необходими за снаждането на горния пояс
на НдГ, виж фиг. 7.2, се определят чрез израза:
N f,2o  0,5.Qsk .γ Q 

2

(7.9)

nb 

Fs, Rd

,

където:
Nf,o е изчислителната стойност на осовото усилие в горния пояс на НдГ, определено по (7.7);
Fs,Rd - изчислителната носимоспособност на един високоякостен болт в съединение, устойчиво
на приплъзване в крайно гранично състояние, определена по Приложение Д, т.Д.3.4
Съгласно БДС EN 1993-1-8 [10], изчислителната носимоспособност Fs,Rd е ограничена до:
(7.10)
Fs,Rd ≤ Fb,Rd ,
където:
Fb,Rd е изчислителната носимоспособност на смачкване на един болт, определена съгласно
Приложение Д, Таблица Д.4

фиг. 7.2 - Усилия в болтовете по горния пояс на НдГ
б) по долния пояс на НдГ
Необходимият брой високоякостни болтове, които са необходими за снаждането на долния
пояс на НпГ се определят чрез израза:
N
(7.11)
nb  f, u
Fs, Rd
където:
Nf,u е изчислителната стойност на осовото усилие в долния пояс на НдГ, определено по формула
(7.8);
в) в стеблото на НдГ
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(7.12)

nb 

Vz, Ed
Fs, Rd

където:
Vz,Ed е максималното изчислително срязващо усилие в НдГ от вертикални товари.
7.2.5 Определяне на необходимите сечения на снаждащите елементи
Планките, които снаждат поясите на НдГ, трябва да удовлетворяват следните конструктивни
изисквания:
- стоманата за снаждащите планки е с физико-механични показатели не по-лоши от тези на
снаждания пояс на НдГ;
- широчината на снаждащата планка е не по-голяма от широчината на пояса на НдГ. Много
често 2-е широчини са еднакви;
- окончателно приетото сечение на снаждащата планка следва да бъде поне с 20% по-голямо от
минимално необходимото по изчисление;
- брутното сечение на снаждащата планка е не по - малко от сечението на снаждания пояс на
надлъжната греда;
Минималните размери на ъгловите профили, които снаждат стеблата на НдГ, са L125x10.
а) по горния пояс на НдГ
Отчитайки факта, че в снаждащата плоча по горния пояс на НдГ възникват както осови, така и
срязващи усилия (фиг. 7.3), в тази плоча се получават нормални и тангенциални напрежения.
Необходимо е да бъдат удовлетворени следните неравенства:
- по нормални напрежения:
f
N
(7.13)
σ  f, o  y ,
Anet γ M0
където:
fy - характеристичната стойност на границата на провлачане на стоманата;
γМ0 = 1,05 – частен коефициент на сигурност по материал. Определя се от Таблица 2
Anet - нетното сечение на горната снаждаща плоча. Определя се по фиг. 7.3, чрез израза:
Anet  (bf  n0 .d 0 ).tpl ,
(7.14)
в която:
bf е широчината на снаждащата плоча, често равна на широчината на горния пояс на НдГ;
n0 - броят на отворите за болтовете в един ред, напречно на усилието Nf ;
d0 - диаметърът на отворите за болтовете;
tpl - дебелината на снаждащата плоча.

фиг. 7.3 - Горна снаждаща плоча - схема и усилия
- по тангенциални напрежения:
Проверката на сечението по тангенциални напрежения, определени в мястото на максимално
срязващо усилие Vz, Ed от вертикални товари, има вида:
(7.15)

τ y,Ed
f y /( 3.γ M0 )

 1,0 ,
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където:
τ y,Ed =

(7.16)

0,5.Qsk .γ Q .S z
I z .t pl

,

в която:
Sz е статичният момент на половината стоманена плоча, спрямо тежестната ос “z-z”;
Iz - инерционният момент на нетното сечение на стоманената плоча, спрямо ос “z-z”;
- по еквивалентни напрежения
(7.17)

σ eq  σ 2  3.τ 2y,Ed 

fy
γM0

б) по долния пояс на НдГ
В снаждащата плоча по долния пояс на НдГ възникват само осови усилия, в резултат на което в
тази плоча се получават само нормални напрежения. Необходимо е да бъде удовлетворено
неравенството по формула (7.13), в която в този случай с Anet е означено нетното сечение на
долната снаждаща плоча.
7.3 Детайл на снаждане на НдГ с НпГ при разполагане на гредите на различни нива
При този начин на преминаване на НдГ над НпГ, не е необходимо отделните монтажни части
(марки) на НдГ да бъдат с дължина почти равна на осовото разстояние между НпГ.
7.3.1 Схема (детайл) на възела

фиг. 7.4 - Снаждане на НдГ с НпГ на различни нива
7.3.2 Определяне на необходимия брой болтове
При този начин на преминаване на НдГ над НпГ, разрезните усилия във възела, причинени от
вертикални товари, не оказват влияние върху броя и диаметъра на снаждащите болтове.
Броят и диаметърът на снаждащите 2-те греди болтове зависят от лъкатушната сила Qsk и от
възприетата конструктивна схема за нейното поемане, виж фиг. 7.5.
а) при фланцево снаждане
Във възела действат следните усилия:
- хоризонтално усилие → 0,5. Qsk
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- вертикално усилие → Fv,sk - G
където:
G е опорната реакция на НдГ във възела от натоварване от собствено тегло, релси и траверси.
Коефициент на претоварване - G,inf = 1,0
Fv,sk – вертикалното усилие във възела, резултат от ексцентричното натоварване с лъкатушна
сила Qsk . Определя се чрез израза:
Q .γ .e
Fv,sk  sk Q  0,222.Qsk .γ Q ,
(7.18)
b
в която:
е ≈ 0,4 m – общата височина на стоманената релса и траверсата;
b = 1,8 m – осовото разстояние между НдГ.

фиг. 7.5 - Конструктивни схеми за предаване на усилията във възела
Максимално опънно усилие в болт в съединението, от огъващ момент Msk
M
z
(7.19)
F1b,Mmax  sk . max2 ,
nc  zi
където:
nc e броят на редовете болтове, успоредни на НпГ;
zmax – разстоянието между 2-та най-отдалечени болта в един ред, виж фиг. 7.6;
zi – текущо разстояние между опорния и i – ти болт болтове в един ред, виж фиг. 7.6.
Огъващия момент Msk се определя чрез израза:
(7.20)
M sk  0,5.Qsk .γ Q .hНдГ
Опънно усилие в болт в съединението, от вертикален товар
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(7.21)

F1bN 

Fv,sk  G
,
nb

където:
nb e броят на снаждащите болтове във възела

фиг. 7.6 - Натоварване и единични усилия в болтовете
във фланцевото съединение
Усилие в болт в съединението, в резултат от хлъзгащите сили:
0,5.Qsk .γ Q
F1bV 
(7.22)
nb
За поемане на хоризонталните сили във възела, породени от лъкатушната сила, е необходимо да
бъде изпълнено условието:
F1bV
1,
(7.23)
Fs, Rd
където:
Fs,Rd е изчислителната носимоспособност на един високоякостен болт в съединение, устойчиво
на приплъзване в крайно гранично състояние, и което съединение е натоварено с комбинираното
действие на срязващи и опънни сили. Определя се съгласно Приложение Д, т. Д.3.4 б)
Максималното опънно усилие се получава в най-отдалечените болтове. То е равно на сумата:
Ft, Ed  F1b,Mmax  F1bN
(7.24)
б) при рамка и ставно снаждане на НдГ към НпГ
Статическата схема и натоварването на този тип снаждане на НдГ към НпГ са посочени на фиг.
7.7, а разрезните усилия – на фиг. 7.8

фиг. 7.7 - Статическа схема на рамково снаждане на НдГ към НпГ
и натоварване върху него
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фиг. 7.8 - Диаграми на разрезните усилия в рамково снаждане на НдГ към НпГ
Определяне на необходимото сечение на хоризонталния елемент, снаждащ 2-те НдГ
- по нормални напрежения
M y, Ed
 1,0 ,
(7.25)
M el, y,Rd
където:
My,Ed е максималният огъващ момент спрямо ос “у-у” по дължина на елемента;
M el,y,Rd - носещата способност на стоманения профил на огъващ момент спрямо ос “у-у” , в
еластичен стадий. Определя се по формула (5.23).
- по тангенциални (срязващи) напрежения
Проверката на сечението по тангенциални напрежения, определени в мястото на максимално
срязващо усилие Vz,Ed, се извършва по формула (5.25).
- по еквивалентни напрежения
В сечението от хоризонталния елемент, където огъващите моменти и срязващите усилия са с
големи стойности, т.е. в мястото на снаждане на НдГ с този елемент, е необходимо да се извърши
проверка и за еквивалентни напрежения. В този случай най-натоварена е точката, където се
снаждат пояса и стеблото на НпГ, виж фиг. 6.6.
Проверката за еквивалентни напрежения се извършват по формула (5.27)
- проверка за обща загуба на устойчивост
Проверката се извършва по опростената методика за проверка на измятане на греди, описана в
Приложение Б. Физическият и смисъл е обяснен в т.6.5.2.
- усилия в болтовете във възела
Усилията в болтовете, снаждащи НдГ и НпГ, виж фиг. 7.9, се определят както следва:
Усилието P1bN в един в болт в съединението между НдГ и НпГ, от вертикален товар, се определя
по формулата:
 Q .γ .h
 1
(7.26)
P1bN   sk Q НдГ  Fv,sk  G . .
b

 nb
Усилието P1bV в един в болт в съединението между НдГ и НпГ, от хоризонтален товар, се
определя по формула (7.22)
Усилията в болтовете, снаждащи НдГ и хоризонталния елемент на рамката, виж фиг. 7.9, се
определят както следва:
- максималното усилие F1b,Mmax , в резултат от огъващият момент във възела, се получава в найотдалечения болт от групата, съгласно фиг. 7.9:
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(7.27)

F1b,Mmax  M y, Ed .

zmax

,

n

nc . z

2
i

i 1

където:
nc e броят на вертикалните редове болтове в стеблото на хоризонталния елемент;
zmax – разстоянието между 2-а най-отдалечени болта в групата;
zi – разстоянието i – тите болтове в стеблото.

фиг. 7.9 - Натоварване и единични усилия в болтовете
при рамка и ставно снаждане на НдГ към НпГ
- усилие в болт в снаждането на стеблото, от срязващи усилия в условния вертикал:
Q .γ h
1
F1bV  sk Q НдГ .
(7.28)
,
b
nb, w
където:
nb,w e броят на болтовете в стеблото на хоризонталния елемент.
Числената стойност на най-голямото усилие в болт от разглеждания възел се получава като
векторна сума от F1b,Mmax и F1bV :
(7.29)

F1b, max 

F

  F 

2
M
1b, max

V 2
1b

,

Необходимо е да бъде изпълнено условието:
F1b, max
1
(7.30)
Fs, Rd
7.4 Проверка на снаждането НдГ - НпГ за умора
Извършва се с характеристичните стойности на товарите от товарен модел LM71, при
използване на динамичен коефициент Φ2, съгласно описаната в Приложение Ж методика.
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Таблица 7.1 - Категория детайли за възли с механични съединителни средства, съгласно
стандарт БДС EN 1993-1-9:2005 [11]
Категория
детайл
90

Конструктивен детайл

Описание

Изисквания

10) Едностранно съединение с
предварително
напрегнати
високоякостни болтове

10) Δσ да се изчислява за
брутното сечение.
11) Δσ да се изчислява за
нетното сечение.
Общо
за
болтови
съединения:
Разстояние до края, по
направление
на
натоварването: е1 ≥ 1,5 . d
Разстояние
до
края,
перпендикулярно
на
натоварването: е2 ≥ 1,5 . d
Разстояние между отвори,
по
направление
на
натоварването: p1 ≥ 2,5 . d
Разстояние между отвори,
перпендикулярно
на
натоварването: p2 ≥ 2,5 . d

11) Конструктивен елемент с
отвори, подложен на огъване и
осови сили
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Глава 8

МОНТАЖНО СНАЖДАНЕ НА НАПРЕЧНИТЕ ГРЕДИ
От транспортни съображения много често е невъзможно напречните греди (НпГ) да бъдат
произведени и транспортирани да обекта като едно цяло с главните греди (ГГ). Това налага
разчленяване на конструкцията на по-малки части и на обекта да се извършват монтажни
снаждания. Предпочита се те да бъдат в зони, в които разрезните усилия са възможно най-малки.
Затова присъединяването на НпГ към ГГ е възможно най-близко до последната, виж фиг. 8.1

фиг. 8.1 - Снаждане на напречна и прътова главна греда
Класическо изпълнение - снаждане чрез нитове [19]
В съвременните мостове монтажните снаждания в НпГ се осъществяват чрез съединения,
устойчиви на триене в крайно гранично състояние. За целта се използват предварително
напрегнати високоякостни болтове, класове 8.8 или 10.9. За повишаване на носещата способност
на един болт, респективно на цялата група, съединенията ще имат по 2-е повърхнини на триене,
виж фиг. 8.2.
8.1 Монтажна схема за снаждане на НпГ

фиг. 8.2 - Монтажно снаждане на напречните греди
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8.2 Усилия във възела
Разрезните усилия в мястото на монтажно снаждане на НпГ, съответно Mj, Qj и Nj, се определят
при следните условия:
- статическа схема на НпГ:
проста греда – вариант 1;
едноотворна греда, със запъване в 2-та края – вариант 2;
- място на снаждане – приблизително на 500 mm от оста на ГГ;
- отчитайки ексцентрицитета на вертикалните подвижни товари, виж фиг. 3.3, както и
различните статически схеми по варианти 1 и 2, се вземат по-големите разрезни усилия в мястото
на снаждане;
- отчитат се ексцентрицитетите при предаване на лъкатушните сили, виж фиг. 8.3.

фиг. 8.3 - Взаимно разположение на НдГ и НпГ и натоварване
от лъкатушните сили Qsk
8.2.1 В поясите на НпГ
а) от огъващ момент Mj в мястото на снаждане
Огъващият момент Mf , “поеман” от поясите на НпГ, зависи от тяхната огъвна коравина и
огъвната коравина на цялото сечение. Определя се чрез израза:
I
M f  M j . f, y ,
(8.1)
Iy
а резултантното осово усилие N fM в поясите, в мястото на снаждане:
I f, y
S
Mf
(8.2)
N fM 
 M j.
 M j . f, y ,
hw  tf
I y .hw  tf 
Iy
където:
Mj е огъващият момент в НпГ в мястото на монтажно снаждане. Той бива породен както от
вертикални, така и от хоризонтални товари по стоманения мост;
If,y – инерционният момент на 2-та пояса (горен и долен) на НпГ спрямо ос “у-у”;
Iy – инерционният момент на цялото сечение на НпГ спрямо ос “у-у”;
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hw – височината на стеблото на НпГ, виж фиг. 8.2;
tf – дебелината на пояса на НпГ (фиг. 8.2);
Sf,y – статичният момент на съответния пояс на НпГ спрямо ос “у-у”.
б) от осово усилие в НпГ от лъкатушна сила Qsk
Осовото усилие N fN в поясите в мястото на снаждане, породено от осовите усилия в НпГ, се
определя чрез израза:
A
N fN  N j. f, i ,
(8.3)
AНпГ
където:
Af,i е площта на i-тия пояс на НпГ, за който става оразмеряването (горен или долен);
AНгГ – цялата площ на напречното сечение на НпГ.
Nj - осовото усилие в НпГ в мястото на монтажно снаждане.
При предпоставка, че не изключваме натисковите диагонали в противоветровата връзка (ПВВ),
и че на ниво 1-о приближение, за меродавно осово усилие в НпГ приемаме лъкатушната сила Qsk,
осовото усилие ще бъде:
(8.4)
Nj = 0,5.Qsk
При реално проектиране на Ж. П. мост, би следвало да се сравнят осовите усилия и огъващите
моменти в НпГ, породени от вертикални товари, лъкатушни сили, ветрово въздействие и земетръс,
и да се оразмерява с меродавната товарна комбинация.
В резултат, осовите усилия в поясите на НпГ, се получават като сума от N fM и N fN :
S
A
(8.5)
N f  N fM  N fN  M j. f, y  N j. f, i .
Iy
AНпГ
8.2.2 В стеблото на НпГ
а) от огъващ момент Mj в мястото на снаждане
Огъващият момент Mw , “поеман” стеблото на НпГ, зависи от отношението на огъвните
коравини на стеблото и на цялото сечение. Определя се чрез израза:
I
(8.6)
M w  M j . w,y ,
Iy
където:
Iw,y – инерционният момент на стеблото на НпГ спрямо ос “у-у”.
б) от осово усилие в НпГ от лъкатушна сила Qsk
Осовото усилие N wN в стеблото на НпГ в мястото на снаждане, породено от осовите сили в НпГ,
се определя чрез израза:
A
N wN  N j. w ,
(8.7)
AНпГ
където:
Aw e площта на стеблото на НпГ.
в) от срязващи усилия Vj,Ed в мястото на снаждане на НпГ
Вертикалните и хоризонталните товари върху НпГ пораждат и срязващи усилия в нея. За
избраните места на снаждане, при съответните товарни комбинации, се отчитат техните
стойности.
8.3 Определяне на необходимия брой снаждащи болтове
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8.3.1 В поясите на НпГ
Необходимият брой високоякостни болтове, необходими за снаждането на поясите на НпГ, се
определят по формулата:
N
(8.8)
nb  f ,
Fs, Rd
където:
Nf е сумарното осово усилие в разглеждания пояс (горен или долен) на НпГ;
Fs,Rd - изчислителната носимоспособност на един високоякостен болт в съединение, устойчиво
на приплъзване в крайно гранично състояние, определена по Приложение Д, т. Д.3.4.
Съгласно БДС EN 1993-1-8 [10], изчислителната носимоспособност Fs,Rd е ограничена до:
(8.9)
Fs,Rd ≤ Fb,Rd ,
където:
Fb,Rd е изчислителната носимоспособност на смачкване на един болт, определена по
Приложение Д, Таблица Д.4
8.3.2 В стеблото на НпГ
а) усилие в най-отдалечения болт в съединението от огъващ момент Mw в стеблото
M
z
F1b,Mmax  w . max2 ,
(8.10)
nc  zi
където:
nc e броят на вертикалните редове болтове;
zmax – разстоянието между 2-та най-отдалечени болта в един ред, виж фиг. 8.4;
zi – разстоянието между i – та двойка болтове в един ред, виж фиг. 8.4.

фиг. 8.4 - Усилия в болтовете в стеблото
б) усилие в един болт от снаждането на стеблото, от осова сила в НпГ
N wN
N
(8.11)
F1b 
,
n1w
където:
n1w e броят на снаждащите болтове в стеблото, от едната страна на съединението.
в) усилие в един болт от снаждането на стеблото, от срязващи сили в НпГ
V
F1bV  j, Ed ,
(8.12)
n1w
където:
71

доц. Л. Здравков, катедра „МДПК”, УАСГ

Vj,Ed e срязващото усилие в НпГ в мястото на снаждане.
г) максимално усилие в най-отдалечения болт в стеблото
Определя се като векторна сума на всички сили, действащи върху най-натоварения болт в
болтовата група, виж фиг. 8.4:
(8.13)

F1b, max 

F

M
1b, max

  
2

 F1bN  F1bV

2

Всички болтове в стеблото са с еднакви диаметър и материал. За най-тежко натоварения болт е
необходимо да бъде изпълнено условието:
F1b, max
 1,0 ,
(8.14)
Fs, Rd
8.4 Определяне на необходимите сечения на снаждащите плочи
8.4.1 Необходимо сечение на поясните плочи
Снаждащите плочи по поясите на НпГ трябва да удовлетворяват следните конструктивни
изисквания:
- стоманата за снаждащите планки е с физико-механични показатели не по-лоши от тези на
снаждания пояс на НпГ;
- широчината на външната снаждаща планка е не по-голяма от широчината на пояса на НдГ.
Много често 2-е широчини са еднакви;
- окончателно приетите сечения на снаждащите планки следва да бъдат с площ поне с 20% поголяма от минимално необходимата по изчисление;
- общото брутно сечение на снаждащите планки е не по - малко от сечението на снаждания пояс
на напречната греда.
При съединения, устойчиви на приплъзване в крайно гранично състояние, проверката по
нормални напрежения в снаждащите плочи следва да удовлетвори следното неравенство:
f
N
(8.15)
σ f  y ,
Anet γ M0
където:
Nf е изчислителната стойност на осовите усилия в поясите на НпГ, определени по (8.5);
fy - характеристичната стойност на границата на провлачане на стоманата;
γМ0 = 1,05 – частен коефициент на сигурност по материал. Определя се от Таблица 2
Anet - нетното сечение на снаждащите плочи по пояса. Определя се по фиг. 8.5, чрез израза:
Ant  (bf  n0,1.d 0 ).tpl,1 2.(b2  n0, 2 .d 0 ).tpl,2 ,
(8.16)

фиг. 8.5 - Снаждащи плочи - схема и усилия
в която:
bf е широчината на горната (външната) снаждаща плоча, често равна на широчината на пояса на
НпГ;
n0,1 - броят на отворите за болтовете по горната (външната) снаждаща плоча, в един ред,
напречно на усилието Nf ;
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n0,2 - броят на отворите за болтовете по долната (вътрешната) снаждаща плоча, в един ред,
напречно на усилието Nf ;
d0 - диаметърът на отворите за болтовете;
tpl,1 - дебелината на горната снаждаща плоча;
tpl,2 - дебелината на долните снаждащи плочи.
8.4.2 Необходимо сечение на стеблените накладки
Снаждащите плочи по стеблото на НпГ трябва да удовлетворяват следните конструктивни
изисквания:
- минимална дебелина на накладките tw,min = 10 mm;
- инерционните моменти на 2-те снаждащи накладки Iy,nc спрямо хоризонталната ос “y-y”
трябва да бъдат поне с 20% по-големи от инерционния момент на стеблото Iy,w, т.е. трябва
да бъде изпълнено:
2.I y, nc  1,2.I y, w ,
(8.17)
което, след кратко преобразувание води до:
1,2.I y, w .6
tnc 
(8.18)
,
hnc3
където:
Iy,nc е инерционният момент на една стеблена накладка спрямо ос "y-y";
Iy,w - инерционният момент на стеблото на НпГ спрямо ос "y-y";
hnc - височината на стеблената накладка;
tnc - дебелината на една стеблена накладка.
Стоманата за стеблените накладки е с физико-механични показатели не по-лоши от тези на
снажданото стебло на НпГ.
8.5 Проверка на монтажното снаждане на НпГ за умора
Извършва се с характеристичните стойности на товарите от товарен модел LM71, при
използване на динамичен коефициент Φ2, съгласно описаната в Приложение Ж методика.
Таблица 8.1 - Категория детайли за възли с механични съединителни средства, съгласно
стандарт БДС EN 1993-1-9:2005 [11]
Категория
детайл
112

90

Конструктивен детайл

Описание

Изисквания

12) Симетрично съединение
с предварително напрегнати
високоякостни болтове

12) Δσ да се изчислява за
брутното сечение.

11) Конструктивен елемент
с отвори, подложен на
огъване и осови сили

11) Δσ да се изчислява за
нетното сечение.
Общо
за
болтови
съединения:
Разстояние до края, по
направление
на
натоварването: е1 ≥ 1,5 . d
Разстояние
до
края,
перпендикулярно
на
натоварването: е2 ≥ 1,5 . d
Разстояние между отвори,
по
направление
на
натоварването: p1 ≥ 2,5 . d
Разстояние между отвори,
перпендикулярно
на
натоварването: p2 ≥ 2,5 . d
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Глава 9

ЛЪКАТУШНИ ВРЪЗКИ (ЛВ)
При движението си по релсите надлъжно на моста, подвижният Ж.П. състав извършва хаотични
движения в напречна посока, т.е. возилото лъкатуши. Ребордите на колелетата, които не
позволяват на влака да излезе извън пътя, контактувайки с релсите, предизвикват сили, напречни
на оста на пътя. Тези сили се наричат лъкатушни. За намаляване на тяхното влияние, между НдГ
се развиват допълнителни лъкатушни връзки (ЛВ), виж фиг. 9.1, които да укрепват хоризонтално
горните пояси на НдГ. Стремежът е равнината на тези лъкатушни връзки да съвпада с равнината
на горните пояси на НдГ, а когато това е невъзможно, да бъдат разположени възможно най-близо
до поясите.

фиг. 9.1 - Пътна конструкция на Ж.П. - мост, погледната отдолу
Лъкатушните връзки между НдГ се виждат на заден план [19]
Възможни са няколко схеми на ЛВ, като най-разпространените са:
- лъкатушна връзка – прътова система – Представлява непрекъсната прътова греда, подпряна в
местата на пресичане на НдГ и НпГ;
- лъкатушна връзка – конзолна “Т” греда – Чрез разположена в средата на полето хоризонтална
греда с конзолна част, лъкатушните сили директно се предават на разположената под ЛВ
противоветрова връзка.
9.1 Лъкатушна връзка – прътова система
9.1.1 Статическа схема
При лъкатушна връзка – прътова система се възприема, че диагоналите D и условните
вертикали V , виж фиг. 9.2, са ставно свързани с надлъжните греди (НдГ). Огъвната коравина на
НдГ в хоризонталната равнина се пренебрегва.
При закрепване на дървените траверси към надлъжните греди, позволяващо предаване на
напречни хоризонтални товари и в 2-те посоки, въздействието от лъкатушната сила Qsk ще има
вида, посочен на фиг. 9.2.
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фиг. 9.2 - Статическа схема на прътова ЛВ и натоварване
Възлите, където елементите на ЛВ се снаждат с НдГ се конструират така, виж фиг. 9.3, че
условният вертикал V да работи на огъване във вертикалната равнина. По този начин се намалява
усукването в НдГ, предизвикано от ексцентричното предаване на лъкатушните сили Qsk към ЛВ.

фиг. 9.3 - Снаждане на елементите на прътова ЛВ към НдГ
9.1.2 Усилия в елементите на ЛВ
а) условен вертикал V в ЛВ
В най-неблагоприятно положение на напречните товари Qsk, максималните изчислителни
усилия във вертикала на ЛВ ще бъдат:
(9.1)
M y, Ed  0,5.Qsk .γ Q .emax
(9.2)

Qz, Ed  0,5.Qsk .γ Q .

(e1  e2  2.he )
b

(9.3)
N Ed  0,5.Qsk .γ Q ,
където:
Qsk е характеристичната стойност на лъкатушната сила;
γQ = 1,45 - коефициент за претоварване от Ж.П - товари, определен по Таблица 3.7;
е1, е2 – eксцентрицитет за предаване на напречното усилие към вертикала в ЛВ, виж фиг. 9.4;
hе = 172 + 250 = 422 mm ≈ 0,4 m – общата височина на стоманената релса и траверсата;
b = 1,7 ÷ 1,8 m – приетото осово разстояние между НдГ;
еmax – максималният ексцентрицитет за предаване на напречното усилие към вертикала в ЛВ.
e1
(9.4)
emax  max  ,
e2
които се определят по фиг. 9.4
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фиг. 9.4 - Статическа схема, натоварване и характеристични стойности
на разрезните усилия в условния вертикал в прътовата ЛВ
б) усилия в диагоналите на ЛВ
В най-неблагоприятно положение на напречните товари Qsk, максималните изчислителни
усилия D в диагоналите на ЛВ ще бъдат:
Q .γ
(9.5)
D   sk Q ,
2.sin
където:
α е ъгълът, сключен между НдГ и диагоналите на ЛВ, виж фиг. 9.2.
Максималните усилия D са получени при положение, че лъкатушната сила е точно в средата на
полето и без да се отчита огъвната коравина на НдГ.
9.1.3 Оразмеряване на условния вертикал V в прътовата ЛВ
Отчитайки огъващите моменти, срязващите и осовите сили, определени съответно по формули
(9.1), (9.2) и (9.3), за този гредови елемент следва да бъдат извършени следните проверки:
а) якостни проверки на сечението
- по нормални напрежения
M y, Ed
N Ed
(9.6)
+
 1,0 ,
N el, Rd M el, y, Rd
където:
Nel,Rd e носещата способност на стоманения профил на осов товар, в еластичен стадий. Определя
се по формулата:
f
N el, Rd = Anet . y ,
(9.7)
γM0
където:
Аnet е изчислителната нетна площ на напречното сечение;
fy - характеристичната стойност на границата на провлачане на стоманата;
γМ0 = 1,05 – частен коефициент на сигурност по материал. Определя се по Таблица 2
M el,y,Rd - носещата способност на стоманения профил на огъващ момент спрямо ос “у-у” , в
еластичен стадий. Определя се по формулата:
fy
(9.8)
M el, y, Rd = Wel, y .
,
γM0
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където:
Wel,y е изчислителният еластичен съпротивителен момент на нетното сечение на вертикала
спрямо ос “у-у”.
- по тангенциални напрежения
Проверката на сечението по тангенциални напрежения, определени в мястото на максимално
срязващо усилие Vz, Ed , има вида:
(9.9)

τ z, Ed
f y /( 3.γ M0 )

 1,0 ,

където:
(9.10)

τ z, Ed = Qz, Ed .

Sy
I y .t w

,

в която:
Sy е статичният момент на половината профил, спрямо „силната” ос “y-y”;
Iy - инерционният момент на стоманения профил, спрямо ос “y-y”;
tw – дебелината на стеблото на стоманения профил.
- по еквивалентни напрежения
(9.11)

σ eq  σ 2  3.τ 2z,Ed 

fy
γ M0

б) проверки за загуба на обща устойчивост [7]
M y, Ed
N Ed
(9.12)
 k yy
1
χ y .N Rk
M y, Rk
χ LT
γ M1
γ M1
M y,Ed
N Ed
 k zy
 1,
(9.13)
χ z .N Rk
M y,Rk
χ LT
γ M1
γ M1
където:
NEd, My,Ed са изчислителните стойности на натисковата сила и на максималните моменти по
дължина на елемента;
χy, χz - коефициенти на загуба на устойчивост при равнинна форма на изкълчване, съответно
спрямо оси “у-у” и “z-z”. Определят се по Приложение А;
χLT - коефициент на измятане. Определя се по Приложение Б;
kyy, kzy – коефициенти на взаимодействие. Определят се по Приложение В;
N Rk  A. f y
(9.14)
(9.15)

M i, Rk  Wel,i . f y

в) определяне на необходимия брой болтове във възела
При възела, където се събират условния вертикал V и диагоналите D на ЛВ, необходимият брой
болтове в гредовия елемент се изчисляват съгласно схемата, показана на фиг. 9.5.
Максималният огъващ момент в този възел, породен от ексцентричното предаване на
лъкатушната сила Qsk се определя чрез израза:
M y, Ed,1  0,5.Qsk .γ Q .e1
(9.16)

77

доц. Л. Здравков, катедра „МДПК”, УАСГ

фиг. 9.5 - Необходим брой болтове в условния вертикал в ЛВ
Болтовете, разположени в стеблото на условния вертикал V се оразмеряват да поемат огъващия
момент My,Ed,1.и срязващото усилие във възела.
- усилие в най-отдалечения болт в съединението от огъващ момент My,Ed,1
M
z
(9.17)
F1b,Mmax  y,Ed,1 . max2 ,
nc  zi
където:
nc e броят на вертикалните редове болтове в стеблото на условния вертикал;
zmax – разстоянието между центъра на въртене и най-отдалечения болт, виж фиг. 9.5;
zi – разстоянието между центъра на въртене i – тия болт в стеблото, виж фиг. 9.5.
- усилие в болт в снаждането на стеблото, от срязващи усилия в условния вертикал:
Q
(9.18)
F1bV  z, Ed ,
nb, w
където:
nb,w e броят на болтовете в стеблото на условния вертикал от ЛВ.
- максимално усилие в най-отдалечения болт в стеблото
Определя се като векторна сума на всички сили, действащи върху най-натоварения болт, виж
фигура 9.4:
(9.19)

F1b, max 

F

  F 

2
M
1b, max

V 2
1b

За най-тежко натоварения болт в стеблото е необходимо да бъде изпълнено условието:
F1b, max
 1,0 ,
(9.20)
Fs, Rd
в която:
Fs,Rd е изчислителната носимоспособност на един високоякостен болт в съединение, устойчиво
на приплъзване в крайно гранично състояние, определена по Приложение Д, т. Д.3.4
Съгласно БДС EN 1993-1-8 [10], изчислителната носимоспособност Fs,Rd е ограничена до:
(9.21)
Fs,Rd ≤ Fb,Rd ,
където:
Fb,Rd е изчислителната носимоспособност на смачкване на един болт, определена по
Приложение Д, Таблица Д.4
Високоякостните болтове в горния пояс на условния вертикал V се оразмеряват за сумарното
усилие Ff,Ed, което се определя по:
n

(9.22)

Ff, Ed  0,5.Qsk .γ Q   Fi ,
i 1
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където:
Fi е усилието в i-тия болт в стеблото, породено от огъващия момент My,Ed,1. Определят се по
формулата:
zi
(9.23)
,
Fi 
n
2
nc . zi
i 1

в която:
nс е броят на вертикалните редове болтове в стеблото на профила.
При възела, където се събират само условния вертикал V и НдГ, виж фиг. 9.2, необходимият
брой снаждащи болтове се изчисляват съгласно схемата, показана на фиг. 9.6
Максималният огъващ момент във възела, породен от ексцентричното предаване на
лъкатушната сила Qsk се определя чрез израза:
M y, Ed,2  0,5.Qsk .γ Q .e2
(9.24)
Осовото усилие NEd във възела е равно на половината от лъкатушната сила Qsk, умножена със
съответния коефициент на претоварване:
N Ed  0,5.Qsk .γ Q
(9.25)
Огъващият момент My,Ed,2 поражда усилия във всеки един от високоякостните болтове във
възела. Максималното усилие N b,MEd е в най-отдалечения болт, съгласно фиг. 9.6 е:
(9.26)

z max

F1b,Mmax  M y, Ed,2 .

,

n

nc . z

2
i

i 1

фиг. 9.6 - Усилия в болтовете в условния вертикал в ЛВ
Осовото усилие NEd също поражда реакции във всеки един от болтовете във възела:
0,5.Qsk .γ Q
F1bN 
(9.27)
,
nb
където:
F1bN е усилието във всеки един от болтовете във възела, породено от осовото усилие NEd
nb – общият брой на болтовете във възела.
- усилие в болт в снаждането на стеблото, от срязващи усилия в условния вертикал
Определя се по формула (9.18)
Числената стойност на най-голямото усилие в болт от разглеждания възел се получава като
векторна сума:
(9.28)

F1b, max 

F

M
1b, max

  
2

 F1bN  F1bV

2

,
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Необходимо е да бъде изпълнено неравенството:
F1b, max
(9.29)
1
Fs, Rd
9.1.4 Оразмеряване на диагоналите в прътовата ЛВ
Диагоналите се разглеждат като ставно подпряни в краищата си, центрично натиснати
елементи.
Максимална стройност на диагоналите в лъкатушната връзка, съгласно остарелите български
норми [20] е λmax ≤ 130 . В европейския стандарт БДС EN 1993-2:2007 [13] такива ограничения не
са посочени.
Минимално сечение на тези диагонали, съгласно нашите инженерни традиции, са:
- при ъглови профили – L80x8;
- при кръгли тръби - Ø89х6;
- при квадратни тръби - 80х6.
а) якостни проверки на сечението
N Ed
 1,0 ,
(9.30)
N el, Rd
където:
N Ed  D е максималното усилие в диагонала, определено по формула (9.5);
б) проверки за загуба на устойчивост като центрично натиснат елемент
N Ed
 1,0 ,
(9.31)
N b, Rd
където:
f
(9.32)
N b,Rd = χ. A. y ,
γM1
в която:
A е площта на цялото стоманено сечение на диагонала;
χ - коефициентът на загуба на устойчивост на диагонала. Определя се по Приложение А.
При използване на пръти от ъглови профили, виж фиг. 9.7, минималните инерционни радиуси
imin за определяне на тяхната максимална стройност λmax се определят, както следва:
- при единични ъглови профили (фиг. 9.7 - а)
(9.33)
imin  iv
- при съставени ъглови профили (фиг. 9.7 - б)
(9.34)
imin  iy

фиг. 9.7 - Пръти от ъглови профили
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При използване на затворени тръбни профили за диагонали, виж фиг. 9.8, минималните
инерционни радиуси са:
imin  iy  iz
(9.35)

фиг. 9.8 - Пръти от затворени тръбни профили
Изчислителната дължина на диагонала съвпада с геометричната. От тук максималната
стройност на пръта:
l
λ max  геом
(9.36)
imin
в) определяне на необходимия брой високоякостни болтове за снаждане
Необходимият брой високоякостни болтове, които са необходими за снаждането на
диагоналите се определят чрез израза:
N
nb  b, Rd ,
(9.37)
Fs, Rd
където:
Nb,Rd е максималната носеща способност на диагонала при загуба на устойчивост от натискови
усилия. Определя се по формула (9.32).
Така реализираното болтово съединение е равноякостно на диагонала.
Конструктивен минимум на съединението – 3-и болта М16, клас 10.9.
г) проверка на нетното сечение на диагоналите в местата на снаждане
- диагонал от ъглов профил
Разглежда се сечение “1-1” виж фиг. 9.9. Нетното (чистото) сечение Anet на ъгловия профил се
определя чрез израза:
(9.38)
Anet  A  d .t ,
където:
А е брутната (цялата) площ на напречното сечение на ъгловия профил;
d – диаметърът на отвора за болта, пробит в ъгловия профил;
t – дебелина на “перото” на ъгловия профил.

фиг. 9.9 - Снаждане на диагонал от ъглов профил
Необходимо е да бъде изпълнено:
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(9.39)

f
D
 y
Anet  M0

- диагонал от затворено тръбно сечение
Разглежда се сечение “1-1” виж фиг. 9.10. Нетното (чистото) сечение Anet на снаждащата планка
се определя чрез израза:
(9.40)
Anet  A  d .t ,
където:
А е брутната (цялата) площ на напречното сечение на снаждащата планка;
d – диаметърът на отвора за болта, пробит в снаждащата планка;
t – дебелина на снаждащата планка.

фиг. 9.10 - Снаждане на диагонал от затворен тръбен профил
Необходимо е да бъде изпълнена проверката по формула (9.39)
9.2 Лъкатушна връзка – конзолна „Т“ греда
Конзолната "Т" греда е алтернативна конструктивна система за поемане на лъкатушните сили.
Тя се разполага в средите на НдГ, над пресечните точки на диагоналите от ПВВ, виж фиг. 9.11.

фиг. 9.11 - Елементи на ЛВ – конзолна „Т“ греда
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9.2.1 Статическа схема
Статическата схема на ЛВ – конзолна „Т“ греда и примерно хоризонтално натоварване са
показани на фиг. 9.12

фиг. 9.12 - Статическа схема на ЛВ – конзолна „Т“ греда
и примерно хоризонтално натоварване от лъкатушна сила
9.2.2 Усилия в елементите на ЛВ
Разрезните усилия в ЛВ – конзолна „Т“ греда от примерното хоризонтално натоварване от
лъкатушна сила на фиг. 9.12, са показани на фиг. 9.13

фиг. 9.13 - Диаграми на разрезните усилия ЛВ – конзолна „Т“ греда
Характеристични стойности
9.2.3 Оразмеряване на хоризонталния гредови елемент
Отчитайки огъващите моменти, срязващите и осовите сили в хоризонталния гредови елемент от
фиг. 9.13, и умножавайки го със съответния коефициент за претоварване γQ, получаваме
изчислителните усилия в него. Оразмеряването е аналогично на условния вертикал в прътовата
лъкатушна връзка.
а) якостни проверки на сечението
- по нормални напрежения – съгласно формула (9.6);
- по тангенциални напрежения - съгласно формула (9.9);
Тук максималното тангенциално напрежение се определя чрез израза:
V .S
(9.41)
τ z, Ed = Ed y ,
I y .t w
в която:
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VЕd е изчислителното срязващо усилие по дължината на елемента.
- по еквивалентни напрежения - определят се съгласно формула (9.11)
Изследва се това сечение в хоризонталния гредови елемент, където огъващите моменти спрямо
ос “y-y” имат максимални стойности.
б) проверки за загуба на обща устойчивост
Като нецентрично натиснат елемент, проверките се извършват по формули (9.12) и (9.13)
Характерна особеност тук е определяне на изкълчвателната дължина на изследвания
хоризонтален елемент. Отчитайки, следните фактори:
- в едната половина осовите усилия ще са натискови, а в другата – опънни, виж фиг. 9.13;
- вертикалната конзола и нейното ставно свързване към ПВВ не може да възпрепятства
хоризонталните и вертикалните премествания на хоризонталния гредови елемент в средата,
т.е. тя не осигурява неотместваем възел,
ефективната изкълчвателна дължина lef на хоризонталния елемент, както спрямо ос “y-y” на
елемента, така и спрямо ос “z-z” , ще се определя по формулата:

N 
lef  b. 0,75  0,25. 1   0,5.b ,
(9.42)
N2 

където:
N1 и N2 са осовите усилия в 2-та края на хоризонталния елемент. Заместват се във формула
(9.42) с техните знаци;
b – осовото разстояние между 2-те НдГ , виж фиг. 9.11.
9.2.4 Оразмеряване на вертикалната конзола
а) якостно
- по нормални напрежения
M y, Ed
(9.43)
 1,0 ,
M el, y,Rd
където:
My,Ed е максималният огъващ момент по дължината на вертикалната конзола, виж фиг. 9.13;
Mel,y,Rd - носещата способност на стоманения профил на огъващ момент спрямо ос “у-у” , в
еластичен стадий. Определя се по формула (9.8)
- по тангенциални напрежения - съгласно формула (9.9)
Тук максималното тангенциално напрежение се определя чрез израза, съгласно диаграмите на
разрезните усилия, виж фиг. 9.13:
Q .γ .S
(9.44)
τ z,Ed = sk Q y ,
I y .t w
- по еквивалентни напрежения - съгласно формула (9.11)
б) за загуба на обща устойчивост
Проверката се извършва съгласно опростената методика за проверка на измятане на греди,
описана в Приложение Б. Известна е като Метод на еквивалентния натиснат пояс. Нейният
физически смисъл и специфичните и особености са пояснени в т. 6.5.2.
Проверката ще бъде извършена чрез изследване на центрично натиснат прът за загуба на
устойчивост (фиг. 9.14). Този условен прът е съставен от натиснатия горен пояс на вертикалната
конзола и част от стеблото. Проверява се дали това съставено сечение няма да загуби устойчивост
извън равнината на стеблото, т.е. спрямо ос “z-z”.
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фиг. 9.14 - Вертикална конзола в ЛВ – конзолна „Т“ греда
Необходимо е да бъде изпълнено:
N f, Ed
(9.45)
 1,0 ,
N b, Rd
където:
S f, f
Iy

(9.46)

N f, Ed = M y, Ed .

(9.47)

N b, Rd = kfl .χ z . Af .

fy
γM1

в която:
Sf,f е статичният момент на условния центрично натиснат прът, имащ “T”- сечение, спрямо
тежестната ос “y-y”на цялото стоманено сечение на вертикалната конзола;
Af – площта на условния центрично натиснат прът, имащ “T” – сечение. В него са включени:
- цялата площ на натиснатия пояс;
- част от стеблото, имащо височина 1/3 от натиснатата височина hwc на стеблото, но не поголямо от 15.t w .

235
fy

AНпГ – площта на цялото стоманено сечение на вертикалната конзола;
kfl = 1,00 - корекционен коефициент, съгласно БДС EN 1993-2 [13];
χz - коефициентът на загуба на устойчивост на съставено “T” – сечение извън равнината на
стеблото (спрямо ос “z-z”). Определя се по Приложение А.
В този конкретен случай коефициентът на несъвършенствата α = 0,49 , т.е. следва да се
използва крива на изкълчване “С”.
Ефективната дължина lz,ef на условния центрично натиснат прът се определя чрез израза:
(9.48)
lz, ef = β.h cl = 0,725.h cl
9.2.5 Определяне на необходимия брой болтове
а) при снаждането на хоризонталния елемент към НдГ
Максималното усилие F1b,Mmax от огъващ момент във възела е в най-отдалечения болт, съгласно
фиг. 9.15. При предпоставка за недеформируема плоча, то се определя по формулата:
z
F1b,Mmax  M y, Ed . max
(9.49)
,
n
2
nc . zi
i 1

където:
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My,Ed е изчислителната стойност на огъващия момент във възела, виж фиг. 9.13;
nc e броят на вертикалните редове болтове във фланцевото съединение;
zmax – разстоянието между долния пояс на хоризонталния елемент от ЛВ и най-отдалечения от
него по височина болт;
zi – разстоянието i – тите болтове в снаждането.

фиг. 9.15 - Фланцево снаждане на НдГ с ЛВ
Осовото усилие NEd също поражда реакции във всеки един от болтовете във възела. Стойността
на това усилие се определя чрез израза:
N
F1bN  Ed ,
(9.50)
nb
където:
NEd е изчислителната стойност на осовата сила във възела, виж фиг. 9.13;
F1bN – усилието във всеки един от болтовете във възела, породено от осовата сила;
nb – общият брой на болтовете във възела.
Силата, която се стреми да приплъзне всеки един от болтовете във възела във вертикална
посока, се определя чрез израза:
V
(9.51)
F1bV  Ed ,
nb
където:
VEd е изчислителната стойност на срязващата сила във възела, виж фиг. 9.13;
За поемане на срязващите сили във възела, породени от лъкатушната сила, е необходимо да
бъде изпълнено условието:
F1b, max
 1,
(9.52)
Fs, Rd
където:
F1b,max е числената стойност на най-голямото усилие в болт от разглеждания възел, получена
като векторна сума по формула (9.28);
Fs,Rd - изчислителната носимоспособност на един високоякостен болт в съединение, устойчиво
на приплъзване в крайно гранично състояние, и което съединение е натоварено с комбинираното
действие на срязващи и опънни сили. Определя по Приложение Д, т. Д.3.4 б)
б) при снаждането на вертикалната конзола към противоветровите връзки (ПВВ)
Необходимият брой високоякостни болтове, които са необходими за снаждането на
диагоналите от ПВВ към вертикалната конзола на ЛВ, се определят чрез израза:
N
nb  b, Rd ,
(9.53)
Fs, Rd
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където:
Nb,Rd е максималната носеща способност на диагонала при загуба на устойчивост. Определя се
по формула (9.32).
Fs,Rd - изчислителната носимоспособност на един високоякостен болт в съединение, устойчиво
на приплъзване в крайно гранично състояние. Определя по Приложение Д
Така реализираното болтово съединение е равноякостно на диагонала.
Конструктивен минимум на съединението – 3-и болта М16, клас 10.9.
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Глава 10

СПИРАТЕЛНИ ВРЪЗКИ (СВ)
Предназначението на спирателните връзки е да поемат хоризонталните надлъжни усилия в
мостовете, породени от промяна в скоростта на движение на подвижния състав.
Характеристичните стойности на тези надлъжни усилия са посочени в т. 3.4.2.
10.1 Статическа схема и натоварване
Спирателните връзки в Ж. П. мостовете са ставно – прътови системи, разположени в 2-та края
на мостовете. При мостове с по-големи дължини на главните греди е възможно поставяне на СВ и
в средата им. Статическа схема на СВ и натоварването върху тях са показани във фиг. 10.1

фиг. 10.1 - Статическа схема на спирателна връзка в Ж.П. мост
10.2 Усилия в елементите на СВ
Съгласно приетата ставно – прътова статическа схема, усилията в елементите на СВ са осови.
От действието на надлъжното усилие Qlk , при 2-е спирателни връзки в краищата на моста,
стойностите усилията в тях ще бъдат :
c
O  0,25. .Qlk .γ Q
(10.1)
h
Q .γ
D  0,25. lk Q ,
(10.2)
sin 
където:
Qlk е максималната стойност на надлъжната сила. Определя се по формула (5.20);
c, h – геометрични параметри, отчитани от фиг. 10.1;
γQ = 1,45 - коефициент за натоварване от подвижни Ж. П. товари, съгласно Таблица 3.7
Осовите усилия в пръти НдГ и в прът D1 са нулеви.
Когато имаме съвместяване на СВ и ПВВ, в диагонали D се появяват усилия и от ветровото
въздействие върху моста. Тогава общото изчислително усилие в общия диагонал ще бъде поголямата стойност от:
 DQlk  ψ 0 .Dw
(10.3)
,
D  max 
 Dw  ψ 0 .DQlk
където:
DQlk е усилието в диагонала на СВ, определено по формула (10.2)
Dw - усилието в диагонала на СВ от ветрово натоварване по моста;
ψ0 – коефициент за съчетание на временни товари. Определя се от Таблица 3.8
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10.3 Оразмеряване на елементите на спирателната конструкция
Елементите на СВ се разглеждат като ставно подпряни в краищата си, центрично натиснати
елементи.
Максимална стройност на елементите в СВ съгласно остарелите български норми [20] е λmax≤
130 . В европейския стандарт БДС EN 1993-2:2007 [13] такива ограничения не са посочени.
Минимално сечение на елементите в СВ:
- при ъглови профили – L80x8
- при кръгли тръби - Ø89х6;
- при квадратни тръби - 80х6.
10.3.1 Оразмеряване на елемент “О”
а) якостни проверки на сечението
N Ed
 1,0 ,
(10.4)
N el, Rd
където:
N Ed  O е максималното осово усилие в елемент “О”, определено по формула (10.1);
f
N el, Rd = Anet . y ,
(10.5)
γM0
където:
Аnet е изчислителната (нетната) площ на напречното сечение;
fy - характеристичната стойност на границата на провлачане на стоманата;
γМ0 = 1,05 – частен коефициент на сигурност по материал. Определя се от Таблица 2
б) проверки за загуба на устойчивост като центрично натиснат елемент
N Ed
 1,0 ,
(10.6)
N b, Rd
където:
f
N b, Rd = χ . A . y ,
(10.7)
γM1
в която:
A е площта на цялото (брутното) стоманено сечение на диагонала;
χ - коефициентът на загуба на устойчивост на диагонала. Определя се по Приложение А.
10.3.2 Оразмеряване на нулевия диагонал “D1”
Изчислително, усилията в този диагонал са нулеви. Поради тази причина той се конструира
така, че стройността му λ да не надвишава максимално допустимата, при възможно най-малко
количество вложен метал.
10.3.3 Оразмеряване на диагонал “D”
а) натоварване (усилие) в диагонала
- диагоналът “D” работи самостоятелно и поема само спирателните усилия в моста
В такъв случай максималното усилие в диагонала се определя по формула (10.2).
- диагоналът “D” е част от противоветровата връзка
В този случай имаме съвместяване на функциите. Максималното усилие в диагонала се
определя по формула (10.3).
б) якостни проверки на сечението на диагонала – както при елемент “О”.
в) проверки за загуба на устойчивост като натиснат елемент – както при елемент “О”.
г) определяне на необходимия брой болтове за снаждане – както при елемент “О”.
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д) проверка на отслабеното сечение – както при елемент “О”.
10.4 Определяне на необходимия брой снаждащи високоякостни болтове
На фиг 10.2 е показан един възможен детайл от снаждането на елементите в СВ. Това снаждане
се осъществява посредством високоякостни болтове, гарантиращи, че снажданите елементи няма
да приплъзнат един спрямо друг в крайно гранично състояние.

фиг. 10.2 - Детайл на снаждане на елементите в СВ
Необходимият брой високоякостни болтове, които са необходими за снаждането на елементите
в СВ се определят чрез израза:
N
nb  b, Rd ,
(10.8)
Fs, Rd
където:
Nb,Rd е максималната носеща способност на елемента при загуба на устойчивост, определена по
формула (10.7);
Fs,Rd - изчислителната носимоспособност на един високоякостен болт в съединение, устойчиво
на приплъзване в крайно гранично състояние, определена по Приложение Д, т. Д.3.4
Съгласно БДС EN 1993-1-8 [10], изчислителната носимоспособност Fs,Rd на болта е ограничена
до:
(10.9)
Fs,Rd ≤ Fb,Rd ,
където:
Fb,Rd е изчислителната носимоспособност на смачкване на един болт, определена по
Приложение Д, Таблица Д.4
Така реализираното болтово съединение е равноякостно на прътовия елемент, който снажда.
Конструктивен минимум на съединението – 3-и болта М16, клас 10.9.
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10.5 Проверка на отслабеното сечение
Необходимо е да бъде удовлетворено условие (9.39), съгласно фиг. 9.6 и фиг. 9.7, където усилие
D във формулата се замести с максималната сила в елемента.
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Глава 11

УКРЕПВАЩИ (ПРОТИВОВЕТРОВИ) ВРЪЗКИ (ПВВ)
Укрепващите (противоветровите) връзки имат следното предназначение:
- да укрепват натиснатите пояси на главните греди (ГГ) извън равнината на ГГ;
- да поемат всички товари, действащи извън равнината на ГГ.
В общия случай по дължината на моста се поставят 2-а броя укрепващи хоризонтални
(противоветрови) връзки, разположени съответно по горния и по долния пояс на главната греда,
виж фиг. 11.1. В случай на ГГ с понижен горен пояс, виж фиг. 1.11, укрепващата връзка ще бъде
само една.

фиг. 11.1 - Хоризонтални връзки на ниво долен пояс на пълностенна главна греда [19]
11.1 Статическа схема на ПВВ
За предварително определяне на усилията и определяне на необходимите сечения на
елементите в ПВВ, пространствената конструкция на стоманения мост може да се “разбие” на
равнинни системи. Всяка една от тези системи възприема натоварване в своята равнина.
Декомпозирана по този начин, ПВВ представляват равнинни прътови конструкции,
разположени в хоризонталната равнина, между поясите на главната греда.
Пълнежните елементи (диагоналите) на ПВВ имат много по-малка огъвна коравина от поясите
на ГГ, които се явяват пояси и на ПВВ. Поради тази причина при моделирането на тези връзки се
препоръчва поясите на ГГ да не се прекъсват със стави. Ставна връзка ще има само в пълнежните
пръти. В такъв случай системата е статически неопределима.
Ако е изпълнено следното условие:
l
(11.1)
 13
bп
при изчисленията бихме могли да прекъсваме поясите на ГГ със стави [20]. Тогава цялата ПВВ
ще има ставно-прътова изчислителна схема и всички елементи в нея ще са натоварени само с
осови усилия, където:
l е конструктивна дължина на поясните пръти в равнината на ПВВ. Често l е равна на
разстоянието между НпГ;
bп – широчината на пояса на ГГ в равнината на ПВВ.
Когато изчислителната схема на ПВВ е ставно-прътова, тя е статически определима и би могла
да се изследва чрез ръчно решение.
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11.2 Видове решетки на ПВВ
Върху вида на решетката влияние оказват геометрията на главните греди, разстоянието между
тях, схемата на пътната гредоскара, традициите в държавата. На фиг. 11.2 са показани различни
схеми на укрепващи връзки.

фиг. 11.2 - Схеми на надлъжни укрепителни връзки
При тесни мостове, когато разстоянието между НпГ а е близко като стойност до разстоянието
между ГГ В, най-често се използват ПВВ с кръстосани диагонали.
Ромбична решетка най-често се използва за горна връзка при мостове с път долу. Тъй като тя е
видима, това подобрява естетичния вид на съоръжението. Вертикалите, виж фиг. 11.2 - в, се
изпълняват от профили с огъвна коравина извън равнината на връзката – U, I профили. Така те ще
могат да поемат товарите от собствено тегло на диагоналите.
К-връзки се използват при широки мостове, когато съотношението на размерите на оформилите
се полета е от порядъка на 1:2. По този начин диагоналите в ПВВ и поясите на ГГ сключват
благоприятни ъгли. Този тип връзка се използва и при укрепване на криволинейни оформени
пояси на ГГ, тъй като конструктивно се по-лесно се приспособява към тях. Във вертикалите, виж
фиг. 11.2-г, възникват огъващи моменти в равнината на връзката. Следователно те трябва да са с
малка огъвна коравина в равнината на връзката, т.е. по ос “z-z”. Огъването на вертикалите в Квръзката може да се избегне с промяна на направлението на диагоналите, виж фиг. 11.2-д.
Обикновената триъгълна решетка на ПВВ рядко се използва за надлъжни връзки, тъй като
деформациите в ГГ предизвикват начупвания в поясите и излизане от първоначалните им оси.
Тези деформации водят до допълнителни огъващи моменти в поясните пръти.
11.3 Напречни сечения на елементите на ПВВ
Различните видове сечения на профили, които често се използват за пълнежни пръти на ПВВ са
показани на фиг. 11.3.
Ъгловите профили първоначално са създадени за да могат да се снаждат към останалите
елементи чрез нитове. Сега нитовете са заменени от високоякостни болтове като монтажни
снаждащи елементи. Ъгловите профили могат да се използват както отделно, така и в съчетание с
други профили, виж фиг. 11.3-а. Голямо тяхно предимство е, че всички техни повърхности са
открити и подлежат на контрол. За недостатък може да се посочи, че те имат малки инерционни
радиуси, респективно - повишена стройност, което води до по-голям разход на стомана.
Елементи от U и I – профили виж фиг. 11.3-б, обикновено се прилагат, когато главните греди на
моста са доста отдалечени една от друга и в резултат, провисването и огъващите моменти в ПВВ
от собствено тегло ще са големи. Тъй като тези профили имат огъвна коравина във вертикалната
равнина, провисванията на ПВВ ще са по-малки. Често се прилагат за вертикали при К или
ромбична връзка.
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фиг. 11.3 - Често използвани сечения на елементите в ПВВ
Пълнежните пръти от затворени профили се явяват най-икономични от към разход на стомана и
повърхност за боядисване. Техният недостатък е, че вътрешните повърхности са недостъпни за
оглед, при което развиващата се по тях корозия остава скрита. Поради тази причина някои Ж.П.
администрации не ги препоръчват.
11.4 Усилия в елементите на ПВВ
Временните товари, които предизвикват усилия в елементите на ПВВ са вятър, лъкатушна сила,
земетръс и вертикални товари от подвижния състав.
В основна товарна комбинация, изчислителните усилия в елементите на ПВВ ще бъдат:
 N Qsk  ψ 0 .N w
(11.2)
,
N Ed  max 
 N w  ψ 0 .N Qsk
където:
NQsk е усилието в елемента на ПВВ от лъкатушна сила по моста;
Nw - усилието в елемента на ПВВ от ветрово натоварване по моста и / или по подвижния състав;
ψ0 – коефициент за съчетание на временни товари. Определя се от Таблица 3.8
Приспадащото се върху всяка една ПВВ част от натоварването зависи от броя и
разположението на ПВВ, позицията на пътя, наличието на подвижен състав, виж фиг. 11.4.

фиг. 11.4 - Схема за натоварване от вятър напречно на моста
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в която:
Fw,str е ветровото натоварване върху конструкцията на моста;
Fw,ve – ветровото натоварване върху подвижния състав върху моста;
Ro,str – опорната реакция в заместващата стоманения мост проста греда. Тази реакция натоварва
горната ПВВ;
Ru,str – опорната реакция в заместващата стоманения мост проста греда. Тази реакция натоварва
долната ПВВ;
Rv,ve – вертикалните опорни реакции в заместващата превозното средство конзолна греда. Тези
реакции натоварват последователно НдГ и ГГ;
Rh,ve – хоризонталната опорна реакция в заместващата превозното средство конзолна греда.
Елементите на ПВВ се оразмеряват да понасят както опънни, така и натискови усилия. Чрез
последното изискване се „гонят” следните цели:
- ограничаване на стройностите на елементите в ПВВ;
- намаляване на преместванията на прътите при натискови усилия в тях, което води до
намаляване на ефектите на циклична умора.
За получаване на максималните усилия в прътите на ПВВ от ветрови товари или лъкатушна
сила, товарите се разполагат така, че да предизвикат най-големи усилия в прътите. За целта е
необходимо да се построят линиите на влияние за всеки един елемент, чрез които ще бъде
определено най-неблагоприятното разположение на товарите, виж фиг. 11.5.

фиг. 11.5 - Линии на влияние за кръстообразна решетка на ПВВ
При изчисляване на укрепяващи системи, необходими за осигуряване на странична устойчивост
по дължината на греди или натиснати елементи, каквито са горните пояси на ГГ, следва да се
отчитат влиянията на несъвършенствата [7]. Това се осъществява чрез еквивалентно геометрично
несъвършенство на укрепяваните елементи, имащо в началото форма на дъга, със стойност на
максималното отклонение e0, определяна по формулата:
a .L
(11.3)
e0  m ,
500
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където:
L e отворът на укрепяващата система, виж фиг. 11.6;
(11.4)

1

am  0,5.1   ,
 m

в която:
m е броят на елементите, които се укрепяват.
В този конкретен случай, при мост с 2-е ГГ, m = 2.

фиг. 11.6 - Начални несъвършенства в укрепяващата система
Еквивалентна укрепяваща сила qd
За удобство при проектиране, влиянията на началните дъгови несъвършенства на елементите,
укрепени чрез стабилизираща система, могат да се заместят от еквивалентна укрепяваща сила qd за
единица дължина, виж фиг. 11.6 - б:
e δ
(11.5)
qd  N Ed .8. 0 2 q ,
L
където:
NEd e изчислителната стойност на осовото усилие в натиснатия елемент;
δq - изчислената чрез анализ от 1-и ред деформация в равнината на укрепяващата система,
дължаща се на действието на qd и всички външни товари.
Ако се използва анализ от 2-и ред, може да се приеме, че деформацията δq = 0.
В този случай, концентрираният товар Qd, приложен във възлите на прътовата укрепяваща
система, виж фиг. 11.6 - б, ще бъде със стойност:
(11.6)
Qd  qd .a ,
където:
а е разстоянието между възлите на прътовата укрепяваща система.
Ефектите от геометричните несъвършенства на конструкцията, чиято стойност е определена погоре, следва да се сумират с усилията от всички външни товари, действащи върху укрепяващата
система.
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В местата на снаждане на греди или натиснати елементи, които са стабилизирани извън
равнината им от укрепващата система, следва също така да се провери дали въпросната
укрепяваща система е в състояние да понесе местна сила със стойност am.NEd / 100, приложена към
нея от всяка греда или натиснат елемент, снаден в тази точка. Укрепяващата система следва да
може да пренесе тази сила до съседните точки, в които гредата или натиснатия елемент са
укрепени, виж фиг. 11.7.
При проверка на ефектите на местна сила, чиято стойност е определена по-горе, следва да се
включат и усилията от всички външни товари, действащи върху укрепяващата система. Силите,
породени от несъвършенството на конструкцията и определени по формула (11.5), могат да се
пренебрегнат.

фиг. 11.7 - Сили в укрепяващата система от снаждане на натиснати елементи
Силата NEd e приета с постоянна стойност в рамките на отвора L на укрепяващата система. При
неравномерно разпределени сили това приемане е в незначителна степен в посока на сигурността.
11.5 Оразмеряване на елементите на ПВВ
Пълнежните пръти в ПВВ се разглеждат като ставно подпряни в краищата си, центрично
опънати и/или натиснати елементи.
Максимална стройност на диагоналите в ПВВ съгласно остарелите български норми [20] е λmax
≤ 130 . В европейския стандарт БДС EN 1993-2:2007 [13] такива ограничения не са посочени.
Минимално сечение на тези диагонали, съгласно нашите инженерни традиции, са:
- при ъглови профили – L80x8;
- при кръгли тръби - Ø89х6;
- при квадратни тръби - 80х6.
а) якостни проверки на сечението
N Ed
 1,0 ,
(11.7)
k .N el, Rd
където:
NEd е изчислителната стойност на осовото усилие в разглеждания елемент;
Nel,Rd – носещата способност на стоманения профил на осов товар, в еластичен стадий.
Определя се по формулата:
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(11.8)

N el,Rd = A .

fy

γ M0
k – коефициент, отчитащ, че в следствие промяната в дължината на горния и долния пояси на
главната греда (ГГ) от натоварването ѝ с вертикални товари, в елементите на ПВВ възникват
допълнителни осови усилия. При ПВВ, разположени по скъсяващия се (горния) пояс на ГГ, тези
допълнителни усилия са натискови, а при ПВВ при удължаващия се пояс – опънни. Точните
стойности на тези усилия могат да се получат едва след пълноценно пространствено моделиране,
при което са отчетени:
- геометрията на укрепяващите връзки (ПВВ) и сеченията на нейните елементи;
- геометрията на главната греда и сеченията на нейните елементи;
- реалното разположение на общите за ПВВ и ГГ възли.
За често използваната кръстообразна решетка, виж фиг. 11.2 - а, д, с достатъчна за практиката
точност допълнителните усилия Nd в диагоналите на ПВВ могат да се определят по следната
формула:
N d  Ad .σ f . cos 2 α  ,
(11.9)
където:
Ad e напречното сечение на диагоналния прът;
σf – напрежението в пояса на ГГ, към който е присъединен диагоналът на ПВВ. Това
напрежение може да бъде отчетено от равнинен модел на ГГ;
α – ъгълът между осите на пояса и диагонала, виж фиг. 11.5.
Ако разделим лявата и дясната части на формула (11.9) на площта на диагонала Ad, която все
още е неизвестна, ефектите от промяната на дължините на поясите на ГГ могат да бъдат отчетени
като допълнителни напрежения σd в диагоналите. Те ще бъдат със стойност:
σ d σ f . cos 2 α .
(11.10)
За целта на курсовото проектиране, отчитайки вида на осовите усилия в поясите на ГГ и начина
им на загуба на носеща способност, за коефициента k могат да бъдат приети следните стойности:
- k = 0,5 – при пръти от ПВВ, присъединени към долния (опънатия) пояс на ГГ;
- k = 0,65 – при пръти от ПВВ, присъединени към горния (натиснатия) пояс на ГГ.
б) проверки за загуба на устойчивост като центрично натиснат елемент
N Ed
 1,0 ,
(11.11)
k .N b, Rd
където:ma
- k = 1,0 – при пръти от ПВВ, присъединени към долния (опънатия) пояс на ГГ;
- k = 0,65 – при пръти от ПВВ, присъединени към горния (натиснатия) пояс на ГГ.
f
N b, Rd = χ . Ad . y ,
(11.12)
γM1
в която:
χ e коефициентът на загуба на устойчивост на диагонала. Определя се по Приложение А.
Изкълчвателната дължина lk на елементите на ПВВ се определят чрез израза:
lk  β.L ,
(11.13)
където:
β е коефициент на изкълчвателна дължина;
L – геометричната (системната) дължина на елемента.
При кръстосани, свързани в средата диагонали, виж фиг. 11.2–а, б, стойностите на β се приемат:
- в равнината на ПВВ – β = 1,0
В този случай L = 0,5.D, където D е геометричната дължина на целия диагонал.
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- извън равнината на ПВВ – по Таблица 11.1
В Таблица 11.1 не се разглежда случай, когато:
- 2-та пръта от ПВВ са натиснати;
- разглежданият прът е свързан ставно.
Ако имаме такъв случай, възможни са следните подходи към преодоляване на проблема:
- променя се детайлът на свързване между прътите на ПВВ, така, че и 2-та да са непрекъснати
или да са пълноценно наставени;
- променя се видът на решетката на ПВВ;
- изключва се от работа натиснатия диагонал в кръстообразната решетка, виж фиг.11.1-а, остава
да работи само опънатия. В този случай на само опънни усилия, те ще бъдат 2-а пъти по-големи, в
сравнение ако този прът работи на опън - натиск.
Таблица 11.1 – Коефициент на изкълчвателна дължина β , по БДС EN 1993-2:2007 [13]
№
Възел на пресичане
Усилия в диагоналите
β

1

Двата пръта са
непрекъснати или
пълноценно наставени

2

Двата пръта са
непрекъснати или
пълноценно наставени

3

4

5

Разглежданият прът е
непрекъснат.
Поддържащият прът е
свързан ставно.
Разглежданият прът е
непрекъснат.
Поддържащият прът
свързан ставно.

Разглежданият прът е
свързан ставно.
Поддържащият прът е
непрекъснат.

Разглежданият прът е натиснат
Поддържащият прът е опънат

3 Z .L
1 . t
4 N .L1
β
 0,5
I1.L3
1
I .L13

Двата пръта са натиснати

Z c .L
N .L1
β
 0,5
I1.L3
1
I .L13
1

е

Разглежданият прът е натиснат
Поддържащият прът е опънат

β  1  0,75.

Двата пръта са натиснати

β  1

Разглежданият прът е натиснат
Поддържащият прът е опънат

Z t .L
 0,5
N .L1

 2 Z c .L
.
12 N .L1

β  0,5 ,
Z .L
когато: t  1
N .L1
или когато:

E.I1 


3.Z t .L12  N .L1
.
 1
2
2

4.π  Z t .L


където:
N е натисковото усилие в разглеждания прът;
Zt – опънно усилие в поддържащия прът;
Zc – натисково усилие в поддържащия прът;
L – геометричната (системната) дължина на разглеждания прът;
L1 – геометричната (системната) дължина на поддържащия прът;
I – инерционният момент на разглеждания прът извън равнината на ПВВ;
I1 – инерционният момент на поддържащия прът извън равнината на ПВВ;
Е – модулът на еластичността на стоманата.

Класически детайл за пресичане на съставени от ъглови профили пръти, които са елементи от
ПВВ, е показан на фиг. 11.8. Тук, в този конкретен случай, единият прът преминава през възела
без прекъсване, а другият е свързан ставно към него.
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фиг. 11.8 - Пресичане на елементи на ПВВ
11.6 Определяне на необходимите болтове, снаждащи елементите на ПВВ
Необходимият брой високоякостни болтове, които са необходими за снаждането на елементите
в ПВВ, виж фиг. 11.8, се определят чрез израза:
N
nb  b, Rd ,
(11.14)
Fs, Rd
където:
Nb,Rd е максималната носеща способност на елемента от ПВВ при загуба на устойчивост;
Fs,Rd - изчислителната носимоспособност на един високоякостен болт в съединение, устойчиво
на приплъзване в крайно гранично състояние, определена по Приложение Д, т. Д.3.4
Съгласно БДС EN 1993-1-8 [10], изчислителната носимоспособност Fs,Rd е ограничена до:
(11.15)
Fs,Rd ≤ Fb,Rd ,
където:
Fb,Rd е изчислителната носимоспособност на смачкване на един болт, определена по
Приложение Д, Таблица Д.4
Така реализираното болтово съединение е равноякостно на прътовия елемент, който снажда.
Конструктивен минимум на съединението – 3-и болта М16, клас 10.9.
11.7 Проверка на отслабеното сечение на елементите от ПВВ
Необходимо е да бъде изпълнена условие (9.39), съгласно фиг. 9.9 и фиг. 9.10, където усилие D
във формулата се замести с максималната сила в разглеждания елемент.
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Глава 12

ГЛАВНИ ГРЕДИ (ГГ)
Главните греди са тези елементи от стоманените мостове, които премостват цялото
препятствие. Те понасят цялото натоварване от пътната конструкция и го предават на лагерите.
12.1 Вид на ГГ и статическа схема
Главните греди при стоманените мостове могат да бъдат класифицирани по следните критерии:
а) според разпределението на материала в тях:
- пълностенни - виж фиг.1.12;
- прътови - виж фиг.12.1.
б) според позицията на пътното платно
- мостове с път горе - виж фиг.1.9;
- мостове с път долу - виж фиг.1.10;
- мостове с път по средата - виж фиг.1.11.
в) според вида им и статическата схема:
- проста греда - виж фиг.1.8;
- непрекъсната греда - виж фиг.1.4;
- дъгови (арки) - виж фиг.1.10 и фиг.1.14;
- рамкови - виж фиг.1.13;
- вантови - виж фиг.1.15;
- висящи - виж фиг.1.16.
При неголемите препятствия, които трябва да бъдат премоствани в България, много често се
използват прътови ГГ, със статическа схема проста греда, виж фиг. 12.1. Този тип конструкции са
икономични от към метал, имат ясна конструктивна схема и са се доказали в процеса на
експлоатация. Оптимално е да се използват при отвори в границите 30 m ≤ L ≤ 120 m.

фиг. 12.1 - Ж.П.-мост с прътова главна греда, междугарие Земен - Раждавица [19]
За да се осигури необходимата коравина на ГГ във вертикалната равнина, височината и би
1 1 
следвало да бъде в границите H    .L .
 8 10 
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В случай, че пътното платно е долу и искаме да укрепим горните пояси на ГГ в хоризонталната
равнина чрез ПВВ, височината Н трябва да гарантира безпрепятствено преминаване на превозните
средства. В такъв случай трябва да се вземат предвид строителните габарити по височина,
измерени от горен ръб релса:
- при неелектрифицирани Ж.П. линии – Нг = 5550 mm;
- при електрифицирани Ж.П. линии – Нг = 7000 mm.
Пълнежните пръти в прътовите ГГ могат да бъдат разположени по най-разнообразен начин.
Най – често използваните решетки са показани на фиг. 12.2

фиг. 12.2 - Видове решетки на прътови главни греди
12.2 Сечения на прътите в решетъчни ГГ
Видът на сечението на прътите в ГГ се определя в зависимост от няколко параметъра:
- възможност за изработване и осъществяване на заводските и монтажните снаждания;
- минимум разходи за поддръжка по време на експлоатация;
- да не задържат попадналите върху тях атмосферни води, сняг и прах;
- възможно най-малко вложено количество метал в тях;
- вид на осовите усилия в тях – при натиск се предпочитат затворените кутиеобразни сечения, а
при опън могат да се използват отворени сечения;
- добър външен вид.
На фиг. 12.3 са показани някои традиционни решения за тежко натоварените Ж.П.-мостове,
които в най-голяма степен удовлетворяват посочените по-горе изисквания.

фиг. 12.3 - Напречни сечения на пръти в решетъчни ГГ
Максимална стройност на поясните пръти в ГГ според остарелите БГ-норми [20] - λmax ≤ 100 .
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Максимална стройност на пълнежните пръти в ГГ:
- натиснати и натиснато - опънати елементи - λmax ≤ 100;
- опънати елементи - λmax ≤ 150.
12.3 Натоварване върху ГГ
12.3.1 Постоянни товари
Това е натоварването от всички конструктивни и неконструктивни елементи, които са
постоянно свързани с мостовата конструкция.
12.3.2 Временни товари
а) от подвижен състав – товарни модели тип LM71, SW/0 или SW/2
- вертикални товари;
- хоризонтални напречни (лъкатушни) сили;
- хоризонтални надлъжни (теглителни и/или спирателни) сили;
- центробежни сили.
б) от вятър;
в) натоварване от промяна в температурата;
г) особени товари:
- удар на превозно средство в моста;
- дерайлиране на Ж.П. – състав върху моста;
- разрушаване на опорен лагер.
д) сеизмични товари
12.4 Оразмерителни усилия в ГГ
При определяне на оразмерителните усилия в елементите на ГГ, следва да бъдат отчетени:
а) реалната статическа схема на ГГ;
б) товарите, които ѝ въздействат:
- с техните реални точки (линии, площи) на прилагане;
- с тяхното възможно най-неблагоприятно за конструкцията разположение. Обичайно
максималните усилия в елементите на ГГ се определят съгласно линиите им на влияние.
Следва да се отчита, че някои елементи на ГГ участват в няколко конструктивни подсистеми,
получавайки усилия от всяка една от тях.
в) коефициентите за:
- корекция на характеристичните стойности на подвижните товари α;
- динамичност Φ .
г) частните коефициенти за въздействия, посочени в Таблица 3.7;
д) възможните товарни комбинации на временните товари, описани в Таблици 3.8 и 3.9
На фиг. 12.4 и 12.5 са показани линиите на влияние на някои конструктивни елементи, части от
обичайни прътови главни греди. Посочените стойности на ординатите се отнасят за конкретно
илюстрираните примери.
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фиг. 12.4 - Линии на влияние в елементите на ГГ при път горе

фиг. 12.5 - Линии на влияние в елементите на ГГ при път долу
12.5 Оразмеряване на елементите на прътова ГГ
Елементите на прътовата ГГ се оразмеряват за:
а) максимални разрезни усилия в тях (якостно);
При възприета ставно – прътова статическа схема, усилията в прътите на ГГ ще бъдат само
осови. В този случай е необходимо да бъде изпълнено условието:
(12.1)

N Ed
 1,0 ,
N el,Rd

където:
NEd е изчислителното осово усилие в елемента на ГГ;
Nel,Rd – носещата способност на стоманения профил на осов товар, в еластичен стадий.
Определя се по формулата:
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(12.2)

N el,Rd = A.

fy
γ M0

,

където:
A е площта на напречното сечение на стоманения профил;
fy - характеристичната стойност на границата на провлачане на стоманата;
γМ0 = 1,05 – частен коефициент на сигурност по материал. Определя се от Таблица 2
За намаляване на ефектите от еластичното запъване на пълнежните пръти към поясите на ГГ в
местата на тяхното снаждане, т.е. статическата схема наистина да бъде възможно най-близка до
ставно – прътова, следва да бъде удовлетворено условието [20]:
l
 13 ,
(12.3)
h
където:
l е геометричната (системната) дължина на елемента;
h - височината на напречното сечение на елемента в равнината на фермата.
При възприета статическа схема непрекъснати пояси, към които пълнежните пръти се
присъединяват ставно, усилията в прътите ще бъдат:
- поясни пръти – осови усилия и огъващи моменти
Тук е необходимо до бъде изпълнено следното условие:
M y, Ed
N Ed
(12.4)
+
 1,0 ,
N el, Rd M el, y, Rd
където:
My,Ed e максималният огъващ момент спрямо ос “у-у”;
Mel,y,Rd - носещата способност на стоманения профил на огъващ момент спрямо ос “у-у” , в
еластичен стадий. Определя се по формулата:
f
(12.5)
M el, y,Rd = Wel, y . y ,
γ M0
където:
W el,y e изчислителният еластичен съпротивителен момент спрямо ос “у-у” .
- пълнежни пръти – само осови усилия
В този случай е необходимо да бъде изпълнено условието по формула (12.1).
б) загуба на устойчивост.
В зависимост от възприетата статическа схема и получените чрез нея разрезни усилия в
елементите, проверките за загуба на устойчивост ще имат вида:
- при центрично натиснати пръти (условен осов натиск в прътите)
N Ed
(12.6)
 1,0 ,
N b, Rd
където:
f
N b, Rd = χ . A . y ,
(12.7)
γM1
в която:
A е площта на цялото стоманено сечение на прътовия елемент;
χ - коефициентът на загуба на устойчивост (изкълчване) на натиснат елемент. Определя се
съгласно Приложение А.
γМ1 = 1,1 – частен коефициент на носимоспособност на елементи при загуба на устойчивост.
Определя се от Таблица 2.
- при нецентрично натиснати (осови усилия и огъващи моменти в прътите)
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(12.8)

N Ed
 k yy
χ y .N Rk
γ M1

(12.9)

M y, Ed
1
M y, Rk

χ LT

γ M1

M y,Ed
N Ed
 k zy
 1,
χ z .N Rk
M y,Rk
χ LT
γ M1
γ M1

където:
NEd, My,Ed са изчислителните стойности на натисковата сила и на максималните моменти по
дължина на прътовия елемент;
χy, χz - коефициенти на загуба на устойчивост при равнинна форма на изкълчване, съответно
спрямо оси “у-у” и “z-z”. Определят се по Приложение А;
χLT - коефициент на измятане. Определя се по Приложение Б;
kyy, kzy – коефициенти на взаимодействие. Определят се по Приложение В;
NRk, My,Rk - максималната носимоспособност на елемента на осов натиск и на огъване.
Определят се по Приложение В.
Изкълчвателните дължини на елементите в ГГ се определят по формула (11.13). Ако не се
прилага по-точно отчитане на относителните огъвни коравини и естеството на съединенията, за
коефициента на изкълчвателна дължина β се използват следните стойности:
а) за вертикали и диагонали с неподвижно закрепени краища [13]:
- за изкълчване в равнината на ГГ: β = 0,9;
- за изкълчване извън равнината на ГГ: β = 1,0.
б) за поясни пръти с неподвижно закрепени краища:
- за изкълчване в равнината на ГГ: β = 1,0;
- за изкълчване извън равнината на ГГ: β = 1,0.
в) за натиснати пояси в отворени отгоре мостове
Натиснатите горни пояси са укрепени в хоризонталната равнина от еластичните полурамки (U рамки), които са образувани от НпГ и присъединените към тях пълнежни пръти на ГГ. При
аналитичното определяне на изкълчвателните дължини са в сила следните приближения:
- дискретните еластични опори от полурамките са “размазани” по дължината на пръта. По този
начин се решава задачата на Ясински за загуба на устойчивост на центрично натиснат прът, който
е непрекъснато еластично подпрян по цялата му дължина;
- натисковото усилие по дължината на пръта е с постоянна стойност, т.е. не се променя в
зависимост от диаграмата на огъващия момент в равнината на ГГ.
Изменението на натисковите сили по дължината на пояса се отчита с по-сложни изчислителни
процедури, но те водят до по-икономични резултати.
Коравината на страничните опори С може да се определи по Таблица 12.1
Превръщането на коравините на страничните опори в еквивалентен коефициент на леглото се
извършва по формулата:
C
c ,
(12.10)
l
където:
l е системната (геометрична) дължина на натиснатия пояс между страничните опори, т.е.
разстоянието между U - рамките, играещи роля на хоризонталните пружини.

106

доц. Л. Здравков, катедра „МДПК”, УАСГ

Таблица 12.1 – Напречни коравини С на страничните опори на натиснатия пояс [13]

1

1a

C

Пружинна коравина C при ферма с вертикали:

1б

E .I v
2
hv3 h .bq .I v ,

3
2.I q

където:
Iv e инерционният момент на вертикалния прът в равнината на U-рамката;
Iq - инерционният момент на НпГ в равнината на U-рамката;
hv - разстоянието от горния ръб на НпГ до центъра на тежестта на горния пояс на фермата;
h - разстоянието между центровете на тежестта на НпГ и горния пояс на фермата;
bq - разстоянието между реалните (материалните) краища на НпГ.

2

2а

2б

A  B  2.D
.E.I u
A.B  D 2
Пружинна коравина при ферма без вертикали:
където стойностите на параметрите А, В и D се определят чрез изразите:
C
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2

A

3
l

2

h .I u d .I u a .u


nl
3.I dl
3

h 2 .I u d r3 .I u b 2 .u


nr
3.I dr
3
1
D  .a.b.u
6
,
в които:
G.I Tl
2
nl  .I ql 
bq
E.ul
G.I Tr
2
nr  .I qr 
bq
E.u r
B

Idl, Idr - инерционните моменти на диагонални пръти от фермата, при огъване извън равнината
на прътовата главна греда;
Iu - инерционният момент на долния пояс от фермата, при огъване извън равнината на
прътовата главна греда;
Iql, Iqr - инерционните моменти на напречните греди;
G. ITl, G. ITr - коравината на усукване на съседните пръти от долния пояс на ГГ, по St. Venant;
Е = 210 000 MPa - модул на еластичността на конструкционни стомани;
G ≈ 81 000 MPa - модул на срязване.
Изчислителната дължина lk на натиснатия пояс, който е подпрян само с еластични опори в
напречна посока, създадени от коравата U - рамка, виж Таблица 12.1 -1, може да бъде определена
по следната опростена формула [17]:
E.I f, z
(12.11)
l k  2,221.4
,
c
където:
E е модулът на еластичността на стоманата;
If,z – инерционният момент на горния пояс на ГГ спрямо вертикалната ос “z-z”.
Елементите на полурамките трябва да са в състояние да поемат напречните на оста,
хоризонтални отклонителни сили, получаващи се в резултат от криволинейната в план еластична
линия на горния пояс и натисковите усилия в него. Изчислителната стойност на тези отклонителни
сили SEd може да се определи чрез изразите:
N
S Ed  Ed , когато lk ≤ 1,2.l
(12.12)
100
n
1
N
1
S Ed  .
. Ed .
(12.13)
, когато lk > 1,2.l
4 4
4
k 1  n .π .EI f , z / c.L 40 1  N Ed/ N cr
където:
NEd е изчислителното стойност на натисковото усилие в горния пояс на ГГ;
L - цялата геометрична дължина на натиснатия горен пояс;
k - броят на полувълните на натиснатия пояс, при загубата му на устойчивост като центрично
натиснат прът. k e цяло число. Определя се по формулата:



(12.14)

kn



1 c.L4
.4
π E.I f, z

Критичната сила Ncr, при която губи устойчивост идеален центрично натиснат прът, се
изчислява се чрез израза:
π 2 .EI f, z
N cr 
(12.15)
β.l 2
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Схемата за натоварване на полурамките при оразмеряване с ефектите на отклонителните сили е
показана на фиг. 12.6

фиг. 12.6 - Напречни отклонителни сили в полурамките
Отклонителните усилия SEd в полурамките следва да се суперпонират с ветровото натоварване
върху моста в напречна посока.
Възможно е критичната сила Ncr , респективно изчислителната дължина lk на натиснатия пояс и
напречните отклонителни сили SEd да бъдат определени чрез числени методи. За целта е
необходима програма за анализ на строителни конструкции, която разполага с възможности за
Buckling Analysis. Накратко, методиката е следната:
а) построява се пространствен числен изчислителен модел на моста;
б) в натиснатите горни пояси се отчита влиянието на геометричните несъвършенства на
конструкцията. Това е възможно да се осъществи чрез еквивалентно геометрично несъвършенство
на поясите, имащи максимално хоризонтално отклонение e0, определяно по формула (11.3).
Използването тук на еквивалентна укрепяваща сила qd , чиято стойност са определя по формула
(11.5) няма смисъл, тъй като тук еквивалентният товар qd няма до доведе до същото деформирано
състояние на натиснатия горен пояс, както е показано на фиг. 11.6 - а. Причината за това се крие
във факта, че 2-те крайни U - рамки в моста не са напълно корави и недеформируеми.
в) мостът се натоварва с постоянни товари от собствено тегло и с вертикални товари от
подвижния Ж.П. - състав. Разположението на влака е такова, че да се получат максимални
натискови усилия в горния пояс. Отчита се ексцентричността на подвижните товари спрямо
вертикалната ос на моста, виж фиг. 3.3;
г) извършва се Buckling Analysis , в резултат на който се отчита коефициентът на загуба на
устойчивост K, съответстващ на 1-та, най-ниската, форма на загуба на устойчивост на натиснатия
пояс извън неговата равнина. Следва да бъде изпълнено K > 1;
д) определя се стойността на критичната сила Ncr за натиснатия пояс:
(12.16)
N cr  K .N BM ,
където:
NBM е максималната стойност на натисковото усилие по дължината на пояса, отчетена от
изчислителния модел.
е) след като стойността на критичната сила Ncr е определена, чрез простичко преобразуване на
формула (12.15) може да се изчисли каква е ефективната дължина lk на натиснатия пояс извън
равнината на фермата, респективно - коефициентът на формата β;
ж) съгласно посочената в Приложение А методика се определя се коефициентът на загуба на
устойчивост χz на натиснатия елемент извън равнината на фермата. Чрез него се изчислява
изчислителната му носимоспособност Nb,Rd,z ;
з) сравняват се изчислителната стойност на натисковите сили NEd в натиснатия пояс с носещата
му способност при изкълчване Nb,Rd , виж формула (А.8), където:
fy

χ y . A .
γ M1

(12.17)
N b, Rd = min 
χ . A . f y
 z
γ M1
и) максималните стойности на отклонителните хоризонтални сили SEd, които напречната U рамка трябва да понесе, могат да бъдат директно отчетени от изчислителния модел.
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Оразмеряването на вертикалите и / или диагоналите в ГГ, които са части от полурамките,
следва да бъдат оразмерявани за едновременното действие на:
- осовите сили в прътите, получаващи се в резултат на това, че те са част от ГГ;
- огъващите моменти в прътите, получаващи се в резултат от действието на хоризонталните
отклонителни сили SEd.
Ако схемата на пълнежните пръти в ГГ е като тази, показана в Таблица 12.1-1 и 1а,
вертикалните пръти в U-рамките са нецентрично опънати и не следва да бъдат проверявани за
загуба на обща устойчивост. Оразмеряват се само якостно.
12.6 Проверка на ГГ за деформации
С цел повишаване на комфорта на пътуване и намаляване на динамичните ефекти,
деформациите в елементите на стоманените мостове се ограничават. С пълна сила това се отнася и
за ГГ, които следва да бъдат проверени както за вертикални, така и за хоризонтални деформации.
Първите са в резултат от въздействието на постоянните и вертикалните подвижни товари, а
вторите – от хоризонталното натоварване от вятър, лъкатушна сила, центробежна сила (ако има
такава) или земетръс.
Хоризонталните надлъжни премествания, породени от спирателни и / или теглителни сили,
следва да бъдат ограничени. Максималните стойности на преместванията са посочени в стандарт
БДС EN 1991-2:2006 [5] , т.6.5.4.5.2.
При разглежданите тук едноотворни стоманени мостове, най–големи вертикални и
хоризонтални деформации в тях се получават, когато подвижният Ж. П. – състав е разположен по
цялата дължина между лагерите на съоръжението. При използване на товарен модел LM71, 4-те
концентрирани сили следва да са в средата на моста.
Стойностите на граничните деформации се определят съгласно т. 3.9.
12.7 Определяне на необходимия брой болтове за снаждане на елементите на ГГ
Необходимият брой високоякостни болтове, които са необходими за снаждането на пълнежните
към поясните пръти, когато в тях има само осови усилия, се определят чрез израза:
N
(12.18)
nb  Rd ,
Fs, Rd
където:
NRd е максималната носеща способност на пръта, в зависимост от меродавното осово усилие в
него. Когато това осово усилие е опънно, NRd = Nel,Rd , и се определя по формула (12.2). Когато
оразмерителното осово усилие е натисково, NRd = Nb,Rd . Определя се по формула (12.6).
Fs,Rd - изчислителната носимоспособност на един високоякостен болт в съединение, устойчиво
на приплъзване в крайно гранично състояние, определена по Приложение Д, т.Д.3.4.
Съгласно БДС EN 1993-1-8 [10], изчислителната носимоспособност Fs,Rd е ограничена до:
(12.19)
Fs,Rd ≤ Fb,Rd ,
където:
Fb,Rd е изчислителната носимоспособност на смачкване на един болт, определена по
Приложение Д, Таблица Д.4
Така реализираното болтово съединение е равноякостно на пълнежния прът.
Монтажните снаждания на поясните пръти в ГГ, виж фиг. 12.7, също се осъществяват чрез
високоякостни болтове. Отчитайки, че реалните огъващи моменти в тях са малки, както и, че
местата на снажданията са отдалечени от възлите, тези огъващи моменти могат да бъдат
пренебрегнати.
Необходимият брой болтове nb в мястото на снаждане се определя по формула (12.18).
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Определянето на необходимия брой болтове nb,i по страните на поясните пръти се извършва
съгласно прилежащите площи, по формулата:
A
nb, i  nb . i ,
(12.20)
 Ai
където:
Ai е площта на i-тата страна от поясния прът;
∑Ai - общата площ на пръта.
При снаждания на пръти, елементи от полурамките, следва да се отчетат осовите сили и
огъващите моменти в мястото на съединяване. В този случай, броят на болтовете от едната страна
на снаждането се определя по формулата:
F
nb,1  Ed,1 ,
(12.21)
Fs, Rd
където:
M
N
(12.22)
F Ed,1 Ed  y, el, Ed ,
2
b
в която:
NЕd e изчислителното осово усилие в пълнежния прът;
b – височината на профила на пълнежния прът;
My,el,Ed – изчислителната стойност на огъващия момент в мястото на снаждане на НпГ с
пълнежния прът, част от полурамката. Определя се по:
M y,el,Ed  S Ed .h ,
(12.23)
където:
SEd е изчислителната стойност на хоризонталната отклонителна сила, определена по формула
(12.12) или (12.13), или чрез използване на пространствен изчислителен модел;
h – разстоянието от приложната точка на SEd до тежестната ос на НпГ, Таблица 12.1 - 1а
12.8 Проверка на отслабеното сечение
Необходимо е да бъде изпълнена условие (9.39), съгласно фиг. 9.9 и фиг. 9.10, където усилието
D във формулата се замести с максималната изчислителна сила в разглеждания елемент от
прътовата ГГ.
12.9 Конструиране на възлите в прътовата ГГ
При конструиране на възлите в прътовата ГГ следва да се отчитат следните фактори:
- възможност за изпълнение на възлите;
- удобство при монтажа и експлоатацията;
- възможност за уравновесяване на усилията във възлите с възможно най-малко нарушаване на
плавността на силовите потоци;
- възлите да са с ниска склонност за разрушаване от умора;
- възможност за херметизиране (ограничаване на проникване на корозионните реагенти).
Монтажните снаждания на елементите на ГГ могат да бъдат осъществени чрез заваръчни
шевове или чрез високоякостни болтове. Отчитайки скоростта на изпълнение, повишеното
качество, възможността за използване на по-ниско квалифициран персонал на обекта, в България
са се наложили монтажните снаждания посредством болтови съединителни средства.
Типичен пример за монтажно снаждане на поясните пръти в ГГ е показан на фиг. 12.7.
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фиг. 12.7 - Монтажно снаждане на поясни пръти в ГГ
Съвременното решение за възел, в който се снаждат пръти от ГГ и НпГ посредством напрегнати
високоякостни болтове, е показан на фиг. 12.8.

фиг. 12.8 - Снаждане на пръти от ГГ и НпГ
Съгласно изискванията на БДС EN 1993-2 [13], R ≥ 150 mm
Разстоянието между края на закръглението на възловата плоча и челния шев a ≥ R
12.10 Проверка на прътовите елементи и детайли на ГГ за умора
Извършва се с характеристичните стойности на товарите от товарен модел LM71, при
използване на динамичен коефициент Φ2, съгласно описаната в Приложение Ж методика.
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Таблица 12.2 - Категория детайли за присъединени чрез заваряване части и ребра [11]
Категория
детайл
90

Конструктивен детайл

R 1

l 3

Описание

Изисквания

13)
Възлова
плоча,
заварена за ръба на плоча
или пояс на греда

Плавен преход с радиус R,
получен
чрез
предварителна машинна
обработка
или
газово
рязане на възловата плоча
преди
заваряването,
последвано от шлайфане
на заваръчния шев до
пълно изглаждане в петата
на напречния шев.

или R ≥ 150mm

71

1 R 1
 
6 l 3
R 1

l 6

50

l - широчината на плоча
или пояс на греда

Таблица 12.3 - Категория детайли за заварени съставени сечения, по БДС EN 1993-1-9:2005[11]
Категория
детайл
125

112

100

100

Конструктивен детайл

Описание

Изисквания

Непрекъснати надлъжни
заваръчни шевове
14)
Двустранни
заваръчни
шевове
с
пълно
проваряване,
изпълнени автоматично.
15) Ъглови заваръчни
шевове,
изпълнени
автоматично.
16) Двустранен ъглов
шев или шев с пълно
проваряване, изпълнен
автоматично,
с
прекъсвания
при
заваряването.
17) Едностранен шев с
пълно
проваряване,
изпълнен
автоматично
върху подложна плоча,
при
непрекъснато
заваряване.
18) Ръчен ъглов шев или
шев с пълно проваряване
19)
Ръчен
или
автоматичен едностранен
шев с пълно проваряване
за кутиеобразни сечения.

Детайли 14) и 15)
Не се допуска изпълнение
с
прекъсвания
при
заваряването, освен ако
поправката е изпълнена от
специалист и е извършен
последващ контрол за
правилното и изпълнение.

20) Поправяни ръчни или
автоматични
ъглови
шевове, или шевове с
пълно проваряване за
конструктивни детайли
от 14) до 19)

Детайл 17)
Когато този детайл е
изпълнен с прекъсвания
при заваряването, трябва
да се използва категория
100.

Детайли 5) и 6)
Необходимо е много добро
напасване между поясите
и стеблата. Ръбът на
стеблото трябва да се
обработи
така,
че
повърхността в корена на
шева да е подходяща за
постигане на равномерно
проваряване без дефекти.
20) Подобряване на шева
чрез шлайфане, изпълнено
от
специалист,
за
отстраняване на всички
видими дефекти, както и
извършване на адекватна
проверка,
могат
да
възстановят
първоначалната категория
на детайла.

Монтажните снаждания на прътовите елементи, изпълнявани чрез едностранни накладки и
напрегнати високоякостни болтове, също се проверяват на умора. Категорията на детайлите е
посочена в Таблица 7.1.
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Глава 13

ЛИНЕЙНО ПОДВИЖЕН ЛАГЕР
Лагерите служат за предаване на опорни реакции от връхната конструкция на моста към
долното строене. Разделят се на 2-е големи групи – неподвижни и подвижни. Първата група
лагери позволява само да се извършва завъртане на опорните части на моста. Втората група лагери
позволява да се извършват хоризонтално надлъжно преместване и завъртане. В общия случай под
един мост имаме съвкупност от поне един неподвижен и множество подвижни лагери.
Изключение правят само рамковите и дъговите мостове, при които хоризонтални премествания на
опорите са недопустими.
За по-лесно предаване на опорните реакции върху долното строене, опорните устройства при
традиционните мостове са разположени отдолу на ГГ, виж фиг. 13.1.

а) неподвижен лагер

б) подвижен ролков лагер
фиг.13.1 - Стоманени лагери [19]

13.1 Вертикална опорна реакция в един лагер
13.1.1 От постоянни товари
Елементите на стоманения мост вече са изчислени и са определени техните реални сечения. С
малка грешка, предвид неотчитане на някои допълнителни части и планки, би могло да се
определи собственото тегло на елементите на стоманения мост, които оказват постоянно
въздействие върху лагерите.
1
(13.1)
Rv,n g = . g i ,
4
където:
Rv,n g е характеристичната стойност на вертикалните опорни реакции в лагерите, причинени от
собственото тегло на моста;
gi - теглото на i-тия елемент от стоманения мост – релси, траверси, пътеки, НдГ, НпГ, ЛВ, СВ,
ПВВ, ГГ.
13.1.2 От вертикален влаков товар
Съгласно линията на влияние за вертикални опорни реакции, виж фиг. 13.2, най-голямо
вертикални усилие в лагера ще се получи, когато подвижния състав е разположен върху целия
мост, включително и върху конзолната част до разглеждания лагер. Концентрираните сили от
товарния модел са разположени възможно най-близо до изледвания лагер.
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фиг. 13.2 - Вертикален подвижен товар LM71 по моста
Опорната реакция от вертикален влаков товар ще се определи по израза:
(13.2)
Rv,n p = 0,5.Qvk . ηik + qvk . Avk 
,
където:
Rv,n p е характеристичната стойност на вертикалните опорни реакции в лагерите, причинени от
подвижен състав върху моста;
Qvk – характеристичната стойност на концентрираните сили при използване на товарен модел
LM71;
qvk – характеристичната стойност на равномерно разпределения товар по моста при използване
на товарен модел LM71;
ηik – ординатите от линията на влияние под концентрираните сили Qvk;
Avk – площта на линията на влияние, “затворена” от равномерно разпределения товар qvk
13.1.3 От лъкатушна сила в моста
Хоризонталната лъкатушна сила Qsk, приложена в горния ръб на релсата, ще предизвика както
хоризонтални, така и вертикални опорни реакции в лагерите. Това се дължи на:
а) наличието на ексцентрицитет е при прилагане на лъкатушната сила спрямо лагерите на
моста, виж фиг. 13.3;
б) наличието на вертикални стабилизиращи конструкции в 2-та края на моста.

фиг. 13.3 - Конструкции в краищата на мостовете
Съгласно линията на влияние за вертикални опорни реакции, виж фиг. 13.4, най-голямо
вертикално, респективно – хоризонтално, усилие в лагера от лъкатушна сила ще се получи, когато
тази сила е приложена в края на конзолната част на моста.

115

доц. Л. Здравков, катедра „МДПК”, УАСГ

фиг. 13.4 - Най-неблагоприятно за лагерите положение
на лъкатушната сила
13.1.4 От хора по моста
Натоварването от пешеходци по тротоарите също въздейства на лагерите. Най-голяма опорна
реакция от тях ще се получи, когато хората са разположени върху цялата дължина и широчина на
тротоара на едната ГГ, включително и върху конзолната част до разглеждания лагер (фиг. 13.5).

фиг. 13.5 - Вертикален подвижен товар от хора по моста, надлъжно
Опорната реакция Rv,n f от хора по моста ще се определи по израза:
(13.3)

Rv,n f = Ffk .Afk

,
където:
Afk е площта на линията на влияние, “затворена” от равномерно разпределения товар Ffk
Ffk – равномерно разпределения ивичен товар от хора по тротоарите, kN/m’. Определя се чрез
израза:
(13.4)
Ffk  qfk .afk
,
в който:
qfk = 5 kN/m2 е характеристичната стойност на натоварване от хора и материали по тротоарите;
аfk - площта на линията на влияние в напречна посока, “затворена” от равномерно
разпределения товар qfk , виж фиг. 13.6.

фиг. 13.6 - Вертикален подвижен товар от хора по моста, напречно
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13.1.4 От ветрово натоварване върху конструкцията на моста и върху влака
Вятърът натоварва както стоманената конструкция на моста, така и намиращия се върху него
влак. Това води до вертикални и хоризонтални усилия в лагерите. Те зависят от броя и
разположението на ПВВ, позицията на пътя, наличието на подвижен състав, виж фиг. 11.4.
Най-общо казано, вертикалните усилия от вятър в лагерите, породени от ветрово въздействие се
дължат на:
- ексцентричното натоварване на вятъра върху подвижния състав;
- при наличие на горна ПВВ, нейната равнина, респективно опорните и реакции, не са
разположени в равнината на лагерите.
Тези ексцентрицитети водят до появата на преобръщащи моменти в опорите, които
предизвикват вертикални усилия в лагерите Rv,n w .
Най-голяма вертикална опорна реакция от вятър ще се получи, когато влакът е разположен
върху целия мост, включително и върху конзолната част до разглеждания лагер, аналогично на
показаното за натоварване от хора, виж фиг. 13.5.
13.1.5 Обобщено натоварване от вертикални товари
Сумарното въздействие Rv върху лагера от вертикални товари се определя чрез израза:
 Rv,n g .γ G, sup  ke .Rv,n p .Φi  Rv,sk .γ Q, p + ψ 0,1.Rv,n f .γ Q, f  ψ 0,2 .Rv,n w .γ Q, w
(13.5)
Rv = max  n
n
n
n
 Rv, g .γ G, sup  Rv, w .γ Q, w  ψ0,1.Rv, f .γ Q, f  ψ0,3 . ke .Rv, p .Φi  Rv, sk .γ Q, p ,
където:
Φi e коефициент на динамичност. Определя се по формула (3.1) или (3.2), в зависимост от
степента на поддържане на коловоза;
ke – коефициент, отчитащ ексцентрицитетът на натоварване от вертикални товари от подвижен
състав, виж фиг. 3.3. Определя се по формула (5.12);
Rv,n sk - характеристичната стойност на вертикалната опорна реакция в лагерите, причинена от
лъкатушна сила в моста;
Rv,n w - характеристичната стойност на вертикалната опорна реакция в лагерите, причинена от
ветрово натоварване.









G,sup = 1,35 - коефициент за натоварване от постоянни товари, определя се от Таблица 3.8;
Q,p = 1,45 - коефициент за натоварване от подвижни Ж. П. товари, по Таблица 3.8;
Q,f = 1,5 - коефициент за натоварване от хора по моста, по Таблица 3.8;
Q,w = 1,5 - коефициент за натоварване от вятър, по Таблица 3.8;
ψ0,i – коефициент за съчетание на временни товари. Определя се от Таблица 3.9.
13.2 Хоризонтално натоварване върху лагера
13.2.1 Хоризонтално натоварване от лъкатушна сила
Съгласно линията на влияние за хоризонтални опорни реакции, най-голямо хоризонтално
усилие Rh,n sk в лагера от лъкатушна сила ще се получи, когато тази сила е приложена в края на
конзолната част на моста, виж фиг. 13.4.
13.2.2 Хоризонтално натоварване от вятър
Най-голяма хоризонтална опорна реакция Rh,n w от вятър ще се получи, когато влакът е
разположен върху целия мост, включително и върху конзолната част до разглеждания лагер,
аналогично на показаното за натоварване от хора, виж фиг. 13.5.
13.2.3 Обобщено натоварване от хоризонтални товари
Сумарното въздействие Rh върху лагера от хоризонтални товари се определя чрез израза:
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(13.6)

n
h, w

 Rh, sk .γ Q, p  ψ 0,2 .R .γ Q, w
Rh = max  n
 Rh, w .γ Q, w  ψ 0,3 .Rh, sk .γ Q, p ,

където:
Rh,n sk e характеристичната стойност на хоризонталната опорна реакция в лагерите, причинена от
лъкатушна сила в моста;
Rh,n sk - характеристичната стойност на хоризонталната опорна реакция в лагерите, причинена от
ветрово натоварване.
13.3 Надлъжни хоризонтални премествания в лагера
13.3.1 От вертикални товари
В следствие от натоварването от вертикални товари, стоманената конструкция на моста се
деформира. В резултат, краищата на ГГ се преместват в надлъжна посока на разстояние ΔLv. То
зависи от:
- геометрични характеристики на ГГ;
- видът и разположението на подвижните товари върху тях.
Най-големи надлъжни премествания ще се получат при най-големи вертикални деформации на
ГГ, т.е. разположението на подвижния състав трябва да е такова, както при определяне на
максималното провисване в моста.
Преместванията на краищата на ГГ от вертикални товари се определят с използване на
изчислителните стойностите на товарите, т.е. α ≠ 1, Q ≠ 1, Φi ≠ 1.
13.3.2 От температурни въздействия
Приема се, че температурата при монтажа на моста е +15 0С. Отчита се температурния диапазон
на експлоатация от -25 0С до +55 0С. От тук се получава максималната температурна разлика
Δt = ±400 C
Линейните деформации ΔLt в стоманения мост от максимална температурна разлика Δt се
определят чрез израза:
ΔLt = (α.Δt.L).γ Q ,
(13.7)
където:
α = 0,0000125 1/0С - коефициент на топлинни деформации;
L - дължината на моста (разстоянието между лагерите).
13.3.3 Обобщено надлъжно хоризонтално преместване в лагерите
Максималното преместване ΔL се определя като по-голямата стойност от:
Lv  ψ 0 .Lt
L  max 
(13.8)
Lt  ψ 0 .Lv
13.4 Подбор на линейно подвижния лагер
Линейно подвижният лагер се избира от каталозите на фирмите - производителки. Той трябва
така да бъде подбран, че да може:
а) да понесе сумарното натоварване Rv,max и Rh,съответно
б) да понесе сумарното натоварване Rh,max и Rv,съответно
в) да позволява надлъжно хоризонтално преместване не по-малко от изчисленото ΔL
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Приложение А

НОСИМОСПОСОБНОСТ НА ЦЕНТРИЧНО НАТОВАРЕНИ ЕЛЕМЕНТИ
Според вида на центрично приложеното осово усилие в елемента, различаваме 2-е групи
елементи – центрично опънати и центрично натиснати. Характерно за втората група е, че под
действие на натисковото усилие, елементите могат да загубят устойчивост (да се изкълчат).
А.1 Центрично опънати елементи
Центрично опънатите елементи се проверяват якостно по формулата [7]:
N Ed
 1,0 ,
(А.1)
N t, Rd
където:
NЕd е изчислителната стойност на опънната сила в елемента;
Nt,Rd - изчислителната носимоспособност на елемент, натоварен с центрично опънно усилие.
При елементи, които не са отслабени с отвори за съединителни средства, Nt,Rd се определя по
формулата:
f
(А.2)
N t,Rd = A . y ,
γ M0
в която:
A е площта на цялото (неотслабеното) стоманено сечение;
fy - характеристичната стойност на границата на провлачане на стоманата;
γМ0 – частен коефициент на сигурност по материал. Определя се от Таблица 2.
При наличие на отслабвания по дължината на елемента, изчислителната носимоспособност на
опън Nt,Rd се приема като по-малката стойност от:
fy

A . γ

M0
(А.3)
N t, Rd = min 
,
0
 A . ,9. f u
 net γ M2
където:
Anet е нетното (отслабеното) сечение на елемента;
fu – характеристичната стойност на якостта на опън на стоманата;
γМ2 – частен коефициент на сигурност при определяне на носещата способност на възли. Отчита
се от Таблица 2
При болтови съединения категория С (виж Приложение Д, Д.2), изчислителната
носимоспособност на опън Nt,Rd се определя чрез нетното (отслабеното) сечение Anet на елемента:
f
(А.4)
N t,Rd = Anet . y .
γ M0
А.2 Центрично натиснати елементи
Центрично натиснат елемент се проверява за [7]:
- якостно, по критерия :
N Ed
(А.5)
 1,0 ,
N c, Rd
където:
NЕd е изчислителната стойност на натисковата сила в елемента;
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Nс,Rd - изчислителната носимоспособност на центрично натиснат прът, якостно.
За сечения от клас 1, 2 и 3, Nс,Rd се определя по формулата:
f
(А.6)
N c,Rd = A . y .
γ M0
С изключение на големи и овални отвори, определени съгласно стандарт EN 1090, не е
необходимо да се приспадат отвори в натиснати елементи, при условие че те са запълнени със
съединителни средства.
- за загуба на устойчивост (изкълчване) :
N Ed
 1,0 ,
(А.8)
N b, Rd
където:
Nb,Rd е изчислителната носимоспособност на натиснат прът при загуба на устойчивост.
За сечения от клас 1, 2 и 3, Nb,Rd се определя чрез израза:
f
(А.6)
N b,Rd = χ . A . y ,
γ M1
в която:
χ e коефициентът на загуба на устойчивост на натиснатия елемент;
γМ1 – частен коефициент на сигурност при проверка за загуба на устойчивост. Отчита се от
Таблица 2
За натиснати елементи, стойностите на коефициента χ за съответната условна стройност λ се
определят чрез съответната крива на изкълчване, съгласно формулите:
1
(А.7)
χ=
 1,0 ,
Φ + Φ2  λ2
където:
(А.8)

Φ = 0,5. 1+ α.λ - 0,2+ λ 2 ,

(А.9)

λ =

(А.10)

λ =





A. f y λ f y
 .
- за напречни сечения класове 1, 2 или 3
N cr
π E

lef
i

(А.11)
lef = β.lгеом.
α – коефициент за несъвършенства;
β – коефициент на изкълчвателната дължина.
Ncr е критичната нормална сила в еластичен стадий за съответната форма на изкълчване, при
което елементът губи устойчивост. Получена е чрез геометричните характеристики на брутното
(неотслабеното) напречно сечение. Определя се по формулата:
π 2 .E . I
N cr = 2
(А.12)
,
l
ef

където:
I е инерционният момент на сечението за съответната форма на изкълчване.
За съответната крива на изкълчване коефициентът на изкълчване следва да се определя по
Таблица А.1 и Таблица А.2
Таблица А.1 – Коефициенти за несъвършенства за кривите на изкълчване
Крива на изкълчване
a0
a
b
Коефициент на несъвършенствата α
0,13
0,21
0,34
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Таблица А.2 – Крива на изкълчване в зависимост от вида на напречното сечение

a
b

a0
a0

40 mm < tf ≤ 100 mm

y-y
z-z

b
c

a
a

tf ≤ 100 mm

y-y
z-z

b
c

a
a

tf > 100 mm

y-y
z-z

d
d

c
c

tf ≤ 40 mm

y-y
z-z

b
c

b
c

tf > 40 mm

y-y
z-z

c
d

c
d

горещообработени

всяка

a

a0

студеноформувани

всяка

c

c

обикновено ( с изключение
на случая, даден по - долу)

всяка

b

b

дебели шевове - a > 0,5.bf
bf / tf < 30
h / tw < 30

всяка

c

c

всяка

c

c

всяка

b

b

Заварени I сечения
Затворен
и кухи
сечения
Заварени
кутиеобразни
сечения

h / bf ≤ 1,2

h / bf > 1,2

y-y
z-z

Валцувани сечения

tf ≤ 40 mm

U-, T- и плътни
сечения

Ограничения

L - сечения

Напречно сечение

Крива на
изкълчване
Изкълчване S 235
спрямо ос S 275
S 460
S 355
S 420

При стройност λ  0,2 или при NEd/Ncr ≤ 0,04 влиянията от изкълчване могат да се
пренебрегнат и да се извършват проверки само по напречни сечения.
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Приложение Б

НОСИМОСПОСОБНОСТ НА ЕЛЕМЕНТИ, ПОДЛОЖЕНИ НА ОГЪВАНЕ
Елементите, подложени на огъване следва да бъдат проверени якостно и за обща загуба на
устойчивост (измятане).
Б.1 Якостни проверки при огъване [7]
Изчислителната стойност на огъващия момент MEd във всяко сечение на елемента по неговата
дължина, следва да удовлетворява условието:
M Ed
 1,0 ,
(Б.1)
M c, Rd
където:
МЕd е изчислителната стойност на огъващия момент;
Мс,Rd - изчислителната носимоспособност на елемент, подложен на огъване, якостно. Определя
се с отчитане на отворите за съединителните средства, т.е. по нетно сечение.
Изчислителната носимоспособност на напречно сечение на огъване спрямо главна инерционна
ос, в зависимост от класа на сечението, се определя по формулите:
- за напречни сечения клас 1 и 2:
f
(Б.2)
M c,Rd = Wpl . y
γ M0
- за напречни сечения клас 3:
f
M c, Rd = Wel . y ,
(Б.3)
γM0
където:
Wpl е пластичният съпротивителен момент на сечението за главната ос, спрямо която то се огъва
Wel - еластичният съпротивителен момент на сечението за главната ос, спрямо която то се огъва.
fy - характеристичната стойност на границата на провлачане на стоманата;
γМ0 – частен коефициент на сигурност по материал. Определя се от Таблица 2
Отворите за съединителни средства в опънния пояс могат да бъдат пренебрегнати, когато за
този пояс е изпълнено условието:
Af, net .0,9. f u Af . f y

(Б.4)
,
γ M2
γ M0
където:
Af,net е нетното (отслабеното) сечение на опънатия пояс;
Af – брутното сечение на опънатия пояс;
fu – характеристичната стойност на якостта на опън на стоманата;
γМ2 – частен коефициент на сигурност при определяне на носещата способност на възли. Отчита
се от Таблица 2.
В стандарт БДС EN 1993-1-1 няма указания как следва да се процедира, ако отворите са
направени за болтови съединения категория С, виж Приложение Д, т.Д.2. Изхождайки от
указанията за елементи, натоварени с центричен опън, виж Приложение А, т.А.1, в този случай би
следвало отворите за болтовете да се отчитат.
При условие, че ограничението, посочено във формула Б.4 е удовлетворено за цялата опънна
зона, включваща опънния пояс и опънната част от стеблото, не е необходимо да се отчитат
отворите за съединителни средства в опънната част от стеблото.
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С изключение на големи и овални отвори, чиито размери са определени съгласно стандарт EN
1090, не е необходимо да се приспадат отвори в натисковата зона на напречното сечение, при
условие че те са запълнени със съединителни средства.
Б.2 Носимоспособност на измятане - общ случай [7]
Странично неукрепен елемент, подложен на огъване спрямо ос „y-y”, се проверява за загуба на
устойчивост (измятане) по следния критерий:
M Ed
 1,0 ,
(Б.5)
M b, Rd
където:
МЕd е изчислителната стойност на огъващия момент;
Мb,Rd - изчислителната носимоспособност на огънат елемент при обща загуба на устойчивост.
Греди с добре укрепен натиснат пояс не са склонни към измятане. В допълнение, греди с някои
видове напречни сечения, като например:
- горещовалцувани квадратни или кръгли затворени сечения,
- предварително изготвени (съставени) тръбни или кутиеобразни сечения,
също не са склонни към измятане.
Изчислителната носимоспособност в еластичен стадий, при измятане на странично неукрепена
греда се определя по формулата:
f
(Б.6)
M b,Rd = χ LT .Wy,el . y ,
γ M1
където:
Wy,el е еластичният съпротивителен момент спрямо ос “y-y”.
χLT - коефициентът на загуба на устойчивост на елемент, подложен на огъване.
За елементи с постоянно напречно сечение, подложени на огъване, стойностите на χLT за
съответната условна стройност λ LT се определят съгласно формулите:
1
(Б.7)
χ LT =
 1,0 ,
2
2
ΦLT + ΦLT
 λ LT
където:
2
(Б.8)
ΦLT = 0,5. 1+ αLT .λ LT - 0,2+ λ LT
,
в която:
αLT e коефициент за несъвършенства. Определя се по Таблица Б.1





Таблица Б.1 – Коефициенти за несъвършенства за кривите на измятане
Крива на изкълчване
a
b
c
Коефициент на несъвършенствата αLT
0,21
0,34
0,49

d
0,76

Кривите за измятане са посочени в Таблица Б.2
Таблица Б.2 – Крива на измятане в зависимост от вида на напречното сечение
Напречно сечение
Ограничения
Крива на измятане
h/b≤2
a
Валцувани І- сечения
h/b>2
b
h/b≤2
c
Заварени І- сечения
h/b>2
d
Други видове напречни сечения
d
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(Б.9)

λ LT =

Wy,el . f y

M cr
Mcr е критичният момент в еластичен стадий при измятане. Определя се с характеристиките на
брутното напречно сечение.
В окончателната версия на БДС EN 1993-1-1 [7], аналитичната методика за определяне на
критичният момент Mcr в еластичен стадий при измятане, е отпаднала. Там се препоръчва неговото
определяне да се извършва чрез утвърдени методи, като например метод на крайните елементи
(МКЕ). При който трябва да се вземат под внимание реалните условия на подпиране, начините на
предаване на товарите и разпределението на огъващите моменти по дължина на гредата.
По-долу е дадена отпадналата аналитична методика за определяне на критичният момент Mcr.
Тя е валидна за I-профили с еднакви пояси (двойно симетрично сечение), с постоянно сечение по
дължината на гредата. Краищата на гредата са укрепени срещу странично преместване и
възпрепятствано тяхното посукване. В общ вид, Mcr се определя чрез израза:
2


2
 2 .E.I z   k  I w k .L  .G.I t
2





M cr  C1
.
.


C
.
z

C
.
z
(Б.10)
2 g
2 g

k.L 2   k w  I z  2 .E.I z


При натоварване само с огъващи моменти в краищата на елемента (схемата на натоварване в
Таблица Б.3), C2.zg = 0. В такъв случай формула (Б.10) се опростява до:
(Б.11)

M cr  C1

 2 .E.I z

k.L 2

 k
. 
 kw

2

 I w k .L 2 .G.I t
 . 
,
2
I

.
E
.
I
z
 z

където:
Е е модулът на еластичността на конструкционните стомани;
G – модулът на срязване;
k – коефициент на изкълчвателната дължина при измятане. Отчита възможността за
завъртане на краищата на гредата в хоризонталната равнина, т.е. има ли възможност за
завъртане на краищата и спрямо “слабата” ос “z-z”. Стойностите му могат да бъдат 0,5; 0,7 и 1,0
(по аналогия с натиснати пръти), съответно когато гредата е запъната в 2-та края, когато
единият край е запънат, а другият – свободен, и когато завъртането спрямо ос “z-z” е свободно
и за 2-та края на гредата. При нормално (традиционно) закрепване на краищата, k =1,0;
kw – коефициент на изкълчвателната дължина при измятане. Отчита възможността за
депланация в краищата – дали тя е свободна или ограничена. Стойностите му са 0,5; 0,7 и 1,0.
Ако няма конкретни стойности за степента на депланация, тя се приема за свободна и в 2-та
края на гредата (kw =1,0);
L – разстоянието между точките на страничните укрепявания, възпрепятстващи
хоризонталното преместване;
Iz – инерционният момент на гредата спрямо ос “z-z” ;
Iw – секториалният инерционен момент;
It – инерционният момент на усукване на гредата;
С1, С2 и С3 са коефициенти, посочени в Таблици Б.3 и Б.4 за различни по форма диаграми на
огъващите моменти по дължината L, между точките на страничните укрепявания.
zg – разстоянието между точката на прилагане на напречния товар и центъра на срязване (на
огъване), който при двойно симетрични I-профили съвпада с центъра на тежестта. При
вертикални товари zg има положителни стойности, когато приложната точка на товара е над
центъра на срязване, т.е. посоката е към този център.
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Таблица Б.3 – Стойности на коефициентите С1, С2 и С3 за случаи на натоварване само с
огъващи моменти в краищата на елемента

Стойностите на коефициента ψ се определят по формула Б.16
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Таблица Б.4 – Стойности на коефициентите С1, С2 и С3 за случаи на натоварване на гредите
с напречни товари

Б.3 Носимоспособност на измятане - валцувани сечения или еквивалентни заварени
сечения [7]
За валцувани или еквивалентни заварени сечения, които са подложени на огъване, стойностите
на коефициента χLT за съответната условна стройност λ LT се определят съгласно формулите:
1,0
1

(Б.12)
χ LT =
  1,0 ,
2
2
ΦLT + ΦLT  β.λ LT  λ 2
 LT
в която:
2
(Б.13)
,
ΦLT = 0,5. 1+ αLT .λ LT - λ LT,0 + β.λ LT
където:
λ LT,0 = 0,4 (максимална стойност), съгласно БДС EN 1993-1-1:2005/NA:2010 [8];
β = 0,75 (минимална стойност), съгласно БДС EN 1993-1-1:2005/NA:2010 .





Като еквивалентни заварени сечения се приемат тези, чиито геометрични размери отговарят на
условията:
- сечението е симетрично по отношение на стеблото;
- отношението tf,max / tw ≤ 3,0;
- отношението на инерционните моменти на поясите в тяхната равнина не превишава 1,2.
Кривите на измятане, които следва да бъдат използвани при валцувани сечения или
еквивалентни заварени сечения, са посочени в Таблица Б.5
Таблица Б.5 – Крива на измятане за напречни сечения, при използване на формула Б.13
Напречно сечение
Ограничения
Крива на измятане
h/b≤2
b
Валцувани І- сечения
h/b>2
c
h/b≤2
c
Заварени І- сечения
h/b>2
d
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За отчитане на разпределението на огъващия момент между страничните укрепявания на
елемента, коефициентът на измятане χ LT се модифицира, както следва:
χ
(Б.14)
χ LT, mod = LT  1,0 ,
f
където:
Стойностите на f се определят чрез израза:
2
(Б.15)
f  1,0  0,5.1,0  kc . 1,0  2,0.λ LT  0,8  1,0 ,
в която:
kc е корекционен коефициент за стройността, отчитащ разпределение на момента между
укрепяванията, виж Таблица Б.6





Таблица Б.6 – Корекционен коефициент kc
Разпределение на момента
Коефициент kc
1,0

1
1,33  0,33.ψ
0,94
0,90

коефициентът ψ се определя чрез
израза:
M
ψ  min ,
(Б.16)
M max
където:
Mmin e по-малкият по абсолютна
стойност огъващ момент в края на
изследвания елемент
Mmax – по-големият по абсолютна
стойност огъващ момент

0,91
0,86

0,77

0,82
Параметърът f се прилага само за греди без междинни странични укрепвания и за които се
предполага, че е налице свободна депланация в краищата при изчисляване на λ LT .
За стройности λ LT  0,2 или при MEd/Mcr ≤ 0,04 влиянията на измятане могат да се пренебрегнат
и да се извършат само якостни проверки на напречните сечения.
Б.4 Опростен метод за греди с междинни укрепявания
В стандарт БДС EN1993-1-1 [7] е посочен и опростен метод за определяне на общата
устойчивост на греди със странични укрепвания на натиснатия пояс. Съгласно този метод гредите
не се проверяват за измятане, когато при дължина между укрепванията Lc стройността λf на
еквивалентния натиснат пояс удовлетворява условието:
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(Б.17)

λf =

M
kc .Lc
 λc,0 . c, y, Rd ,
if, z .λ1
M y, Ed

където:
Lc е дължината на натиснатия пояс между укрепванията;
if,z е инерционният радиус спрямо по-слабата ос (ос “z-z”) на еквивалентен натиснат пояс,
съставен от натиснатия пояс и 1/3 от натиснатата част на стеблото;
λc,0 = 0,2 - граничната стройност на еквивалентния натиснат пояс;
My,Ed - максималната изчислителна стойност на огъващия момент спрямо ос “у-у” в рамките на
укрепения участък;
Mс,y,Rd - изчислителната носимоспособност на напречно сечение на огъване спрямо ос “у-у”.
Определя се по формулата:
f
(Б.18)
M c, y,Rd = Wel, y . y ,
γ M1
в която:
Wel,у е съответстващият на натиснатия пояс еластичен съпротивителен момент;
fy – характеристичната стойност на границата на провлачане.
E
(Б.19)
λ1  π.
,
fy
където:
Е = 210 000 МРа е модулът на еластичността на стоманата.
Когато неравенство (Б.17) не е изпълнено, изчислителната носимоспособност на гредата при
измятане може да приеме равна на:
M b, Rd = kfl .χ.M c, y, Rd  M c, y, Rd ,
(Б.20)
където:
kfl = 1,00 е корекционен коефициент при мостове;
χ - коефициентът на загуба на устойчивост на съставеното „Т” – сечение извън равнината на
стеблото на гредата.
При определяне на Mb,Rd по формула (Б.20) следва да се приемат следните криви на изкълчване:
- крива d - за заварени сечения, при условие, че e изпълнено условието h / tf ≤ 44.ε ;
- крива с - за всички останали сечения
където:
h е общата височина на напречното сечение;
tf - дебелината на натиснатия пояс.
С получената по формула (Б.20) стойност на Mb,Rd се проверява дали е изпълнено неравенство
(Б.5)
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Приложение В

НОСИМОСПОСОБНОСТ НА ЕЛЕМЕНТИ, ПОДЛОЖЕНИ НА ОГЪВАНЕ И
ОСОВО УСИЛИЕ
Елементи, подложени на огъване и осово усилие, следва да бъдат проверявани якостно, по
нормални напрежения, и за загуба на устойчивост.
В.1 Якостни проверки при огъване и осово усилие [7]
Напречни сечения клас 1 и клас 2
Напречни сечения клас 1 и 2 допускат работа в пластичен стадий. За тях следва да бъде
удовлетворен критерият:
M Ed
 1,
(В.1)
M N, Rd
където:
MEd e изчислителната стойност на огъващия момент по дължина на елемента;
MN,Rd - изчислителната носимоспособност на огъване пластичен стадий, намалена от осовата
сила в елемента NEd .
В зависимост от вида на напречното сечение, MN,Rd може да се изчисли чрез изразите по – долу:
а) плътно правоъгълно сечение без отвори за съединителни средства
  N 2 
(В.2)
M N, Rd  M pl, Rd .1   Ed   ,
  N pl, Rd  


където:
NЕd е изчислителната стойност на осовата сила в елемента;
Npl,Rd - изчислителната носимоспособност на елемент, натоварен с осово усилие, якостно.
Определя се по формула (А.2).
б) двойно симетрични I- и H- сечения
Влиянието на осовата сила NЕd върху носимоспособността на елемента на огъване в пластичен
стадии спрямо ос “у-у” не е необходимо да се отчита, ако едновременно са удовлетворени
следните критерии:
(В.3)
N Ed  0,25.N pl, Rd
(В.4)

N Ed 

0,5.hw .tw . f y
,
γ M0

където:
hw e височината на стеблото на стоманения елемент;
tw – дебелината на стеблото на стоманения елемент;
fy - характеристичната стойност на границата на провлачане на стоманата;
γМ0 – частен коефициент на сигурност по материал. Определя се от Таблица 1.
Влиянието на осовата сила NЕd върху носимоспособността на елемента на огъване спрямо
„слабата” ос “z-z” в пластичен стадии не е необходимо да се отчита, ако е удовлетворен критерия:
h .t . f
(В.5)
N Ed  w w y
γ M0
За стандартни горещовалцувани стоманени профили с I- или H- сечение, или за заварени
елементи с двойно симетрично I- или H- сечение, за които не е необходимо да се отчитат отвори за
съединителни средства, изчислителната носимоспособност MN,Rd се изчислява по:
- при огъване спрямо „силната” ос “у-у”
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(В.6)

M N, y, Rd  M pl, y, Rd .

1 n
 M pl, y, Rd ,
1  0,5.a

където:
Mpl,y,Rd e носимоспособността на сечението на огъване спрямо ос “у-у” в пластичен стадий.
Определя се по формула (Б.2).
N
n  Ed
(В.7)
N pl, Rd
(В.8)

a

A  2.bf .tf
 0,5 ,
A

в която:
А е площта на напречното сечение;
bf - широчината на пояса на I- или H- сечение;
tf - дебелината на пояса на I- или H- сечение.
- при огъване спрямо „слабата” ос “z-z”
(В.9)
когато n ≤ a → MN,z,Rd = Mpl,z,Rd
(В.10)

  n  a 2 
когато n > a → M N, z, Rd  M pl, z, Rd 1  
 ,
  1  a  

в които:
Mpl,z,Rd e носимоспособността на сечението на огъване спрямо ос “z-z” в пластичен стадий.
в) правоъгълни затворени кухи профили с постоянна дебелина и заварени кутиеобразни
профили с еднакви пояси и еднакви стебла
Влиянието на осовата сила NЕd върху носимоспособността на елемента на огъване в пластичен
стадии спрямо ос “у-у” не е необходимо да се отчита, ако едновременно са удовлетворени
критерии (В.3) и (В.4).
Влиянието на осовата сила NЕd върху носимоспособността на елемента на огъване в пластичен
стадии спрямо ос “z-z” не е необходимо да се отчита, ако е удовлетворен критерий (В.5).
За правоъгълни затворени кухи профили с постоянна дебелина и заварени кутиеобразни
профили с еднакви пояси и еднакви стебла, за които не е необходимо да се отчитат отвори за
съединителни средства, изчислителната носимоспособност MN,Rd се изчислява по:
- при огъване спрямо ос “у-у”
1 n
M N, y, Rd  M pl, y, Rd .
 M pl, y, Rd
(В.11)
1  0,5.aw
- при огъване спрямо ос “z-z”
1 n
M N, z, Rd  M pl, z, Rd .
 M pl, z, Rd ,
(В.12)
1  0,5.af
в които:
A  2.b.t
aw 
 0,5 - за затворени кухи сечения
(В.13)
A
A  2.b.tf
aw 
 0,5 - за заварени кутиеобразни сечения
(В.14)
A
A  2.h.t
af 
 0,5 - за затворени кухи сечения
(В.15)
A
A  2.h.t w
(В.16)
af 
 0,5 - за заварени кутиеобразни сечения
A
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Напречни сечения клас 3
Напречни сечения клас 3 допускат работа в само в еластичен стадий. За тях следва да бъде
удовлетворен критерият:
M
f
M
N
(В.17)
 x, Ed  Ed  y,Ed  z,Ed  y ,
A
Wel, y
Wel,z
γ M0
където:
σx,Ed е изчислителното нормално напрежение вследствие огъващ момент MЕd и осова сила NЕd , с
отчитане на отвори за съединителни средства, ако това е необходимо;
Wel - еластичният съпротивителен момент на сечението за оста, спрямо която то се огъва.
В.2 Проверки на елементите за загуба на устойчивост при огъване и осов натиск [7]
Елементи, подложени на огъване и осов натиск, следва да удовлетворяват условията:
M y , Ed
M
N Ed
(В.18)
 k yy
 k yz z, Ed  1
χ y .N Rk
M
M z, Rk
χ LT y, Rk
γ M1
γ M1
γ M1
M y, Ed
M
N Ed
(В.19)
 kzy
 k zz z, Ed  1 ,
χ z .N Rk
M
M z, Rk
χ LT y, Rk
γ M1
γ M1
γ M1
където:
NEd, My,Ed и Mz,Ed са изчислителните стойности на натисковата сила и на максималните моменти
по дължина на елемента, съответно спрямо оси “y-y” и “z-z”;
kyy, kyz, kzy, kzz - коефициенти на взаимодействие. Определят се по Таблици В.1 и В.2
Таблица В.1 - Коефициенти на взаимодействие kij за елементи с голяма усуквателна коравина
Коефициенти
Вид на
Изчислителни предпоставки
на
напречното
Работа в еластичен стадий
Работа в пластичен стадий
взаимодействие
сечение
Сечение клас 3 и клас 4
Сечение клас 1 и клас 2




N Ed
N Ed
 Cmy .1  λ y  0,2 .

Cmy .1  0,6.λ y .




χ
.
N
/
γ
χ
.
N
/
γ
y
Rk
M1
y
Rk
M1




I - сечения
kyy
RHS - сечения




N Ed
N Ed


 Cmy .1  0,6.
 Cmy .1  0,8.




χ
.
N
/
γ
χ
.
N
/
γ
y
Rk
M1 
y
Rk
M1 





kyz
kzy

I - сечения
RHS - сечения
I - сечения
RHS - сечения



kzz

0,6.kzz

0,8.kyy

0,6.kyy


N Ed

Cmz .1  2.λ z  0,6 .
χ z .N Rk / γ M1 




I - сечения
kzz
RHS - сечения



N Ed

Cmz .1  0,6.λ z .
χ z . N Rk / γ M1 



N Ed

 Cmz .1  0,6.
χ z . N Rk / γ M1 






N Ed

 Cmz .1  1,4.
χ z . N Rk / γ M1 



N Ed

Cmz .1  λ z  0,2 .
χ z . N Rk / γ M1 








N Ed

 Cmz .1  0,8.
χ z . N Rk / γ M1 

За I- и H-сечения и за затворени правоъгълни сечения (RHS), подложени на натиск и огъващ
момент My,Ed по „силната” ос, може да се приеме kzy = 0
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χy и χz - коефициентите на изкълчване при равнинна форма на загуба на устойчивост, съответно
спрямо оси “y-y” и “z-z”. Определят се съгласно Приложение А;
χLT – коефициент на измятане. Определя се съгласно Приложение Б.
Таблица В.2 - Коефициенти на взаимодействие kij за елементи с малка усуквателна коравина
Коефициенти
Изчислителни предпоставки
на
Работа в еластичен стадий
Работа в пластичен стадий
взаимодействие
Сечение клас 3 и клас 4
Сечение клас 1 и клас 2
kyy
kyy от Таблица В.1
kyy от Таблица В.1
kyz
kyz от Таблица В.1
kyz от Таблица В.1


при λ z  0,4 :
N Ed
0,05.λ z
1 

.
 C  0,25 χ .N / γ 


N Ed
0,1.λ z
mLT
z
Rk
M1 


k zy  1 
.



N Ed
0,05
 CmLT  0,25 χ z .N Rk / γ M1 

 1 
.


N Ed
0,05
 C mLT  0,25 χ z .N Rk / γ M1 

 1 
.
kzy
 CmLT  0,25 χ z .N Rk / γ M1 
при λ z  0,4 :

kzz

kzz от Таблица В.1



N Ed
0,1.λ z

k zy  0,6  λ z  1 
.



C

0
,
25
χ
.
N
/
γ
mLT
z
Rk
M1


kzz от Таблица В.1

Таблица В.3 - Коефициенти за еквивалентен постоянен момент Cm от Таблици В.1 и В.2
Коефициенти Cmy, Cmz и CmLT
Вид на моментовата
Равномерно
Диапазон
диаграма
разпределено
Концентриран товар
натоварване
-1 ≤ ψ ≤ 1
0 ≤ αs ≤ 1 -1 ≤ ψ ≤ 1
0≤ψ≤1
-1 ≤ αs < 0

-1 ≤ ψ < 0

0,6 + 0,4.ψ ≥ 0,4
0,2 + 0,8. αs ≥ 0,4
0,1 - 0,8. αs ≥ 0,4

0,2 + 0,8. αs ≥ 0,4
- 0,8. αs ≥ 0,4

0,1.(1 - ψ) - 0,8. αs ≥ 0,4

0,2.(-ψ) - 0,8.αs ≥ 0,4

0,95 + 0,05. αh
0,95 + 0,05. αh

0,90 + 0,10. αh
0,90 + 0,10. αh

0,95 + 0,05. αh.(1 + 2.ψ)

0,90 - 0,10. αh.(1 + 2.ψ)

αs = Ms / Mh
0 ≤ αh ≤ 1 -1 ≤ ψ ≤ 1
0≤ψ≤1
-1 ≤ αh < 0

-1 ≤ ψ < 0

αs = Mh / Ms
При равнинна форма на загуба на устойчивост на елементи, коефициентът за еквивалентен
постоянен момент следва да се приеме Cmy = 0,9 или съответно Cmz = 0,9
Коефициентите Cmy, Cmz и CmLT се определят от вида на диаграмата на огъващия момент
между точките на укрепяване, както следва:
коефициент
Cmy
Cmz
CmLT

огъване спрямо ос
y-y
z-z
y-y

точки, укрепени в направление
z-z
y-y
y-y

Коефициентът ψ от Таблица В.3 се определя съгласно формула (Б.16)
Стойностите на NRk, My,Rk и Mz,Rk се определят чрез следните изрази:
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(В.20)

N Rk  f y . A - за сечение клас 1, 2 и 3

- за сечение клас 1 и 2, допускащи работа в пластичен стадий:
M y, Rk  f y .Wpl, y
(В.21)
(В.22)

M z, Rk  f y .Wpl, z

- за сечение клас 3, допускащи работа само в еластичен стадий:
M y, Rk  f y .Wel, y
(В.23)
(В.24)

M z, Rk  f y .Wel, z
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Приложение Г

НОСИМОСПОСОБНОСТ НА ПЪЛНОСТЕННИ ГРЕДИ НА СРЯЗВАНЕ
Елементи, към които са приложени товари, напречно на тяхната ос, трябва да имат достатъчна
носимоспособност на срязване. Необходимите проверки, които следва да бъдат направени, за да се
докаже носеща способност на срязване, най-общо биват якостни и за загуба на устойчивост на
стеблото.
Г.1 Якостни проверки при срязване
Напречни сечения клас 1 и клас 2
Напречни сечения клас 1 и 2 допускат работа в пластичен стадий. За тях следва да бъде
удовлетворен критерият:
VEd
1,
(Г.1)
Vpl, Rd
където:
VEd е изчислителното срязващо усилие в елемента;
Vpl,Rd – изчислителната носимоспособност на срязване, якостно.
Определя се по формулата:
fy
(Г.2)
,
Vpl, Rd  Av .
3.γ M0
където:
Av e площта на срязване
fy - характеристичната стойност на границата на провлачане на стоманата;
γМ0 – частен коефициент на сигурност по материал. Определя се от Таблица 2.
Площта на срязване Av би могла да се определи, както следва:
а) при напречен товар, успореден на стеблото:
- валцувани I- или H- сечения
→ Av  A  2.b f .t f  (t w  2.r ).t f   .hw .t w
- валцувани U - сечения

→ Av  A  2.b f .t f  (tw  r ).t f

- валцувани Т – сечения

→ Av  A  b f .t f  (tw  2.r ).

A.h
- валцувани кутиеобразни сечения
→ Av 
bh
- заварени I-, H- или кутиеобразни сечения → Av   . hw .tw 

- заварени Т – сечения

t 

→ Av  t w . h  f 
2


б) при напречен товар, успореден на поясите:
- заварени I-, H- или кутиеобразни сечения → Av  A   hw .t w 
- заварени U- сечения

→ Av  A   hw .t w 

- валцувани кутиеобразни сечения

→ Av 

в) при кръгли затворени сечения и тръби

→ Av 

където:
А е цялата (общата) площ на напречното сечение;
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b – общата широчина на сечението;
h – общата височина на сечението;
bf – широчината на пояса на I-, H-, U-, Т – сечения;
tf – дебелината на пояса на I-, H-, U-, Т – сечения;
hw – височината на стеблото;
tw – дебелината на стеблото;
r – радиусът на закръгление в прехода стебло – пояс;
η – коефициент, определян съгласно стандарт БДС EN 1993-1-5 [9]. Тук, в посока на
сигурността може да се приеме, че η = 1,0.
Напречни сечения клас 3
Напречни сечения клас 3 допускат работа само в еластичен стадий. За тях следва да бъде
удовлетворен критерият:
τ Ed
(Г.3)
 1,0 ,
f y /( 3.γ M0 )
където:
V .S
(Г.4)
τ Ed = Ed ,
I .t
в която:
VEd е изчислителното срязващо усилие в полето на НдГ от вертикални товари;
S - статичният момент на половината стоманен профил, спрямо съответната тежестна ос;
I - инерционният момент на цялото стоманено сечение;
tw - дебелината на в изследваната точка от сечението.
Г.2 Носимоспособност на срязване при загуба на устойчивост
Методиката е валидна, когато са изпълнени следните условия [9]:
- полетата са правоъгълни или приблизително правоъгълни, където ъгълът между поясите на
гредата не надвишава 100;
- ако стеблото е укрепено с ребра, те са надлъжни и / или напречни;
- всички отвори и прорези са малки;
- елементите са с постоянно напречно сечение.
Стебла, при които са изпълнени неравенствата:
hw 72
 .ε - за неоребрено стебло;
(Г.5)
tw
η
или
hw 31
 .ε k τ - за оребрено стебло,
(Г.6)
tw
η
следва да бъдат проверявани за загуба на устойчивост от срязване и да се осигуряват с
напречни ребра при опорите. Където:
hw e височината на стеблото на гредата;
tw – дебелината на стеблото на гредата;
η = 1,2 за стомани класове S235 до S460 включително;
235
(Г.7)
ε
f y [ MPa]
kτ – минималният коефициент на устойчивост при срязване за поле от стеблото. За плочи с
корави напречни ребра и без надлъжни ребра, или с по-вече от две надлъжни ребра, се определя
чрез изразите:
2

(Г.8)

h 
k τ  5,34  4,00. w   kτsl - когато a / hw ≥ 1
 a 
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2

h 
k τ  4,00  5,34. w   k τsl - когато a / hw < 1,
 a 

(Г.9)

където:
а е разстоянието между напречните ребра, виж фиг. Г.1;
2

3

2,1 I sl
h   I 
,
k τsl  9. w  .4  3 sl  
.3
t w hw
 a   t w .hw 

(Г.10)

в която:
Isl е инерционният момент на надлъжното ребро спрямо вертикалната тежестна ос “z1-z1” на
резултантното сечение, виж фиг. Г.1. При стебла с две или по-вече надлъжни ребра, разположени
не непременно през равни разстояния, Isl е сума от коравините на отделните надлъжни ребра.

фиг. Г.1 - Стебло с напречни и надлъжни ребра
1 - кораво напречно ребро
2 - надлъжно ребро
3 - деформируемо напречно ребро
В случай, че пълностенната греда има основни напречни ребра само при опорите, т.е. a/hw >> 1,
коефициентът kτ във формула (Г.8) ще бъде със стойност, равна на 5,34.
Г.2.1 Изчислителна носимоспособност на срязване при загуба на устойчивост
При неоребрени или оребрени стебла, изчислителната носимоспособност при срязване се
определя по формулата:
η. f yw .hw .t w
Vb, Rd  Vbw, Rd  Vbf, Rd 
(Г.11)
,
3. M1
където:
fyw е характеристичната стойност на границата на провлачане на стоманата в стеблото;
Vbw,Rd – приносът на стеблото за поемане на срязващата сила;
Vbf,Rd – приносът на поясите за поемане на срязващата сила;
Г.2.2 Принос на стеблото към изчислителна носимоспособност на срязване
Приносът на стеблото се определя по формулата:
χ . f .h .t
(Г.12)
Vbw,Rd  w yw w w
3.γ M1
При стебла с напречни ребра само при опорите, както и при стебла с междинни напречни и /
или надлъжни ребра, коефициентът χw се определя по Таблица Г.1
Таблица Г.1 – Принос на стеблото χw към носимоспособността при устойчивост на срязване
Условна стройност
Кораво крайно ребро
Деформируемо крайно ребро
λ w  0,83 / η
η
η
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0,83 / η  λ w  1,08

0,83 / λ w

0,83 / λ w

λ w  1,08

1,37 /(0,7  λ w )

0,83 / λ w

доц. Л. Здравков, катедра „МДПК”, УАСГ

фиг. Г.2 - Крайни напречни ребра
Условната стройност на стеблото λ w може да се приеме както следва:
напречни ребра само при опорите:
hw
λw 
(Г.13)
86,4.t w .ε
напречни ребра при опорите и междинни напречни и / или надлъжни ребра:
hw
(Г.14)
λw 
,
37,4.t w .ε k τ
където kτ е минималният коефициент на устойчивост при срязване на поле от стеблото.
Условната стройност на стеблото λ w , в най-общ вид, се определя чрез израза:
(Г.15)

λ w  0,76.

където:
(Г.16)
в която:

 cr  kτ . E ,

f yw

 cr

,

2

(Г.17)

t 
π. E.tw2
E 
 190000. w  , в [MPa]
2
2
12.1   .hw
 hw 

При стебла с надлъжни ребра, условната стройност на стеблото λ w се приема не по-малка от:
hwi
(Г.18)
λw 
,
37,4.t w .ε kτi
където:
hwi и kτi се отнасят за полето с най-голяма условна стройност λ w от всички полета на
разглежданото стебло, виж фиг. Г.1.
Г.2.3 Принос на поясите към изчислителна носимоспособност
Когато носимоспособността на пояса не е напълно изчерпана при поемането на огъващия
момент (MEd < Mf,Rd), приносът на поясите се изчислява по формулата:
2
4.M pl, f, Rd bf .t f2 . f yf   M Ed  
 ,
(Г.19)
Vbf, Rd 

. 1 
c
c. M1   M f, Rd  


където:
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bf и tf са съответно широчината и дебелината на пояса в гредата с по-малка носимоспособност
на нормални сили;
Максималната стойност на bf е ограничена до bf  15.ε.tf
fyf - характеристичната стойност на границата на провлачане на стоманата в пояса на гредата;
Mf,Rd – носимоспособността на огъване на напречното сечение, състоящо се само от
изчислителната площ на поясите. Определя се по формулата:
A .h  Af,2 .h2 . f yf ,
M
M f, Rd  f, k  f,1 1
(Г.20)
γ M0
γ M0
в която:
Af,1 и Af,2 са изчислителните площи на горния и долния пояс на гредата;
h1 и h2 – разстоянията от центъра на тежестта на съответния пояс до центъра на тежестта на
цялото сечение на гредата.

1,6.bf .tf2 . f yf 


(Г.21)
c  a. 0,25 
2


t
.
h
.
f
w w yw 

Когато в гредата е приложена и осова сила NEd, стойността на Mf,Rd се намалява чрез
умножаване с коефициента kN :




N Ed


(Г.22)
kN  1 

Af,1  Af,2 . f yf 


 M0


Г.2.4 Проверка
Проверката за носимоспособността на срязване на при загуба на устойчивост се извършва по
формулата:
V
3  Ed  1,0 ,
(Г.23)
Vb, Rd
където:
VEd е изчислителната срязваща сила, включително и от усукване.
Г.3 Взаимодействие между срязваща сила, огъващ момент и осова сила
При условие, че е изпълнено η3  0,5 , изчислителната носимоспособност на огъващ момент и
осова сила не е необходимо да се намалява за отчитане на срязващата сила.
M
Когато η3  0,5 и едновременно с това е изпълнено и условието η1  f, Rd , комбинираното
M pl, Rd
взаимодействие в следствие от огъване и срязване на стеблото на I или кутиеобразно сечение
следва да удовлетворяват критерия:


M
2
(Г.24)
η1  1  f, Rd .2.η3 - 1  1,0 ,
 M

pl, Rd 

където:
Mf,Rd е изчислителната носимоспособност на огъване в пластичен стадий на сечение, състоящо
се само от изчислителната площ на поясите. Определя се чрез израза:
f
M f, Rd  Af . y .h c ,
(Г.25)
γ M0
в която:
Af е площта на по-малкия от поясите;
hc – разстоянието между центровете на тежестта на поясите.
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Mpl,Rd - изчислителната носимоспособност на огъване в пластичен стадий на напречното
сечение, състоящо се от изчислителната площ на поясите и изцяло ефективното стебло,
независимо от класа на сечението.
Когато в гредата е приложена и осова сила NEd, стойностите на Mf,Rd и Mpl,Rd се намаляват чрез
умножаване с коефициента kN , определен по формула (Г.22).
M Ed
η1 
(Г.26)
M pl, Rd

VEd
Vbw, Rd
В допълнение, трябва да бъде изпълнено неравенството:
N
M Ed
η1  Ed 
 1,0 ,
(Г.28)
f y . A f y .Wy
γ M0
γ M0
в която:
А е площта на напречното сечение;
Wy - съпротивителният момент на сечението спрямо ос “y-y”.
(Г.27)

η3 

В стандарт БДС EN 1993-1-5:2005 [9] няма указания какво следва да се прави с уравнението на
M
взаимодействие (Г.24), ако η1  f, Rd , т.е. Mf,Rd > MEd. Изхождайки от анализа на уравнение
M pl, Rd
(Г.24) в [22], би могло да бъде направен следния коментар - тъй като носещата способност на
поясите на огъване Mf,Rd е по-голяма от стойността на огъващия момент MEd в изследваното
сечение, то би могло да се счита, че стеблото на гредата не участва в поемането на огъващия
момент и то е цялостно ангажирано в понасянето на срязващите сили. В такъв случай нямаме
комбинирано взаимодействие в следствие от огъване и срязване на стеблото, и проверка по
формула (Г.24) не следва да се прави.
Критерият, посочен във формула (Г.24) се проверява за всички напречни сечения в гредата, без
разположените на разстояние, по-малко от hw/2 от опора с вертикални укрепващи ребра. Или
казано по друг начин, изчислителните стойности на срязващите усилия VEd и огъващите моменти
МEd в (Г.24) се отчитат на разстояние hw/2 от опората, в която има вертикално укрепващо ребро,
виж фиг. Г.3.

фиг. Г.3 – Взаимодействие между огъващ момент и срязваща сила
Г.4 Изкорубване, породено от загуба на устойчивост на пояса
За да се избегне загубата на устойчивост на натиснатия пояс в равнината на стеблото, трябва да
е удовлетворено следното неравенство:
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(Г.29)

hw
E
A
 k. . w ,
tw
f yf Af,c

където:
Aw e площта на напречното сечение на стеблото;
Af,c – изчислителната площ на натиснатия пояс.
Стойността на коефициента k във формула (Г.29) се приема, както следва:
k = 0,3 – за завъртане в следствие пластична става;
k = 0,4 – за носимоспособност на огъване в пластичен стадий;
k = 0,55 – за носимоспособност на огъване в еластичен стадий.
Г.5 Укрепващи ребра и конструктивно оформяне
При проверка за загуба на устойчивост на укрепващото ребро, неговата брутна изчислителна
площ се състои от реброто и част от стеблото, равна на 15.ε.tw от всяка страна на реброто, виж фиг.
Г.4. Изчислителната площ е не по-голяма от действителния размер, като не се допуска застъпване
на съдействащите широчини на съседни напречни ребра.

фиг. Г.4 - Изчислително напречно сечение на укрепващо ребро
Г.5.1 Междинни напречни ребра, укрепващи стеблото срещу загуба на устойчивост от
срязване
Междинните напречни ребра, работещи като корави опори за вътрешните полета на стеблото,
се оразмеряват за носимоспособност и коравина. Тяхното изчислително сечение трябва да има
инерционен момент Ist спрямо ос “z-z”, виж фиг. Г.4, най-малко равен на:
3
a
3 tw
(Г.30)
I st  1,5.hw . 2 , когато
 2
hw
a
a
I st  0,75.hw .t w3 , когато
(Г.31)
 2,
hw
където:
a и hw са размерите на стебления панел, ограничен от коравите ребра, виж фиг. Г.2.
Коравите междинни напречни ребра могат да се оразмеряват за осова сила в тях, равна на:
1 f .h .t
(Г.32)
N st, ten  VEd  2 . yw w w .
3.γ M1
λw
В случай, че срязващите сили са променливи по дължината на полето, проверката се извършва
за срязваща сила VEd , определена на разстояние hw/2 от края на полето с по-голяма срязваща сила.
Осовите сили в междинните напречни ребра, укрепващи стеблото срещу загуба на устойчивост
от срязване, са породени от силите в опънните полета на стеблото.
Съгласно наличните резултати от изпитване на натурни и числени модели [21], уравнение
(Г.32) се оказва много консервативно. Отношението на определените по формула (Г.32) и реално
определените осови усилия в напречните ребра достига 2 или по-вече. Това може да бъде
140

доц. Л. Здравков, катедра „МДПК”, УАСГ

проблемно, особено при едностранно заварени ребра, при които следва да бъде отчитано
ексцентричното прилагане на осовите сили, виж фиг. Г.4.
Напречното ребро следва да бъде проверено за загуба на устойчивост извън равнината на
стеблото, т.е. спрямо ос "z-z", виж фиг. Г.4. Възможните изчислителни случаи са:
а) наличие само на натискови сили в напречното ребро - проверява се като центрично натиснат
елемент, съгласно Приложение А, с използване на крива на изкълчване с.
б) наличие на осова сила и огъващ момент в реброто - проверява се като нецентрично натиснат
елемент, съгласно Приложение В.
Огъващи моменти в напречното ребро могат да бъдат породени от:
- външни товари, действащи напречно на реброто, т.е. напречно на равнината на стеблото на
гредата;
- отклонителни сили, пораждани от несъвършенствата в съседните на реброто натиснати полета
на стеблото. Максимални стойности на отклонителните сили ще се получат там, където натискът в
полетата на стеблото е най-голям. Казано с други думи, в зоните на гредата с максимални огъващи
моменти и / или натискови осови сили;
- едностранно заварено към стеблото напречно ребро - има ексцентричното прилагане на
осовите сили, виж фиг. Г.4.
Когато 2-а края на напречното ребро са укрепени странично, може да се приеме, че
изкълчвателната дължина на реброто извън равнината на стеблото е :
(Г.33)
lef  0,75.hw

фиг. Г.5 – Напречни ребра, натоварени с концентрирани сили
При условия, които не позволяват достатъчно странично укрепване на краищата на напречното
ребро, или когато в 2-та му края са приложени концентрирани сили, се използва по-голяма
стойност на изкълчвателната дължина. Стандарт БДС EN 1993-1-5:2005 [9] не посочва колко да
бъде тази дължина, но би могло например да се приеме lef = hw
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Приложение Д

НОСИМОСПОСОБНОСТ НА БОЛТОВИ СЪЕДИНЕНИЯ
Д.1 Механични показатели
Границата на провлачане fyb и якостта на опън fub на болтове класове 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8 и
10.9 са посочени в Таблица Д.1. При оразмеряване, тези стойности следва да се вземат като
характеристични стойности.
Таблица Д.1 – Номинални стойности на границата на провлачане fyb и якостта на опън fub
Клас на болт
4.6
4.8
5.6
5.8
6.8
8.8
10.9
fyb , МРа
240
320
300
400
480
640
900
fub , МРа
400
400
500
500
600
800
1000
Болтове класове 8.8 и 10.9 могат да се използват като напрегнати болтове, ако се прилага
контролирано предварително напрягане, в съответствие с изискванията на стандартите за
позоваване, група 7, т. 1.2.7 от БДС EN 1993-1-8:2005 [10].
Якостта на опън fub на гайки класове 4, 5, 6, 8 и 10 са посочени в Таблица Д.2. При
оразмеряване, тези стойности следва да се вземат като характеристични стойности.
Таблица Д.2 – Номинални стойности на якостта на опън fub
Клас гайка
4
5
6
8
fub , МРа
400
500
600
800

10
1000

Д.2 Категории болтови съединения
Д.2.1 Съединения, подложени на срязване
Болтови съединения, подложени на срязване, при оразмеряването се делят на следните
категории [10]:
а) Категория А: Съединения, подложени на срязване и смачкване
В тази категория се използват болтове от клас 4.6 до клас 10.9 включително. Не се изискват
предварително напрегнати болтове и специални предписания за контактните повърхности.
Изчислителната сила на срязване не трябва да надвишава изчислителната носимоспособност на
срязване, определена по Д.3.1, както и изчислителната носимоспособност на смачкване,
определена по Д.3.1 и Д.3.2.
б) Категория В: съединения, устойчиви на приплъзване в експлоатационно гранично
състояние
В тази категория се използват предварително напрегнати болтове, класове 8.8 и 10.9. В
експлоатационно гранично състояние не се допуска приплъзване. Изчислителната срязваща сила в
експлоатационно гранично състояние следва да не надвишава изчислителната носимоспособност
на триене, определена по Д.3.3. Изчислителната срязваща сила в крайно гранично състояние
следва да не надвишава изчислителната носимоспособност на срязване, определена по Д.3.1, както
и изчислителната носимоспособност на смачкване, определена по Д.3.1 и Д.3.2.
в) Категория С: съединения, устойчиви на приплъзване в крайно гранично състояние
В тази категория се използват предварително напрегнати болтове, класове 8.8 и 10.9. В крайно
гранично състояние не се допуска приплъзване. Изчислителната срязваща сила в крайно гранично
състояние следва да не надвишава изчислителната носимоспособност на триене, определена по
Д.3.3, както и изчислителната носимоспособност на смачкване, определена по Д.3.1 и Д.3.2. В
допълнение за съединения, работещи на опън, следва да бъде проверена изчислителната
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носимоспособност Nnet,Rd на нетното напречно сечение в пластичен стадий в зоната на отворите за
болтове в крайно гранично състояние, виж EN 1993-1-1, т.6.2.
Изчислителните проверки за тези съединения са обобщени в Таблица Д.3
Д.2.2 Съединения, подложени на опън
Болтови съединения, натоварени на опън, при оразмеряването се делят на следните категории:
а) Категория D: съединения с болтове без предварително напрягане
В тази категория се използват болтове от клас 4.6 до клас 10.9 включително. Предварително
напрегнати болтове не се изискват. Тази категория не се използва при съединения, подлагани
често на променливо натоварване на опън, но може да се използва при съединения, оразмерявани
да поемат обичайни натоварвания от вятър.
б) Категория Е: съединения с предварително напрегнати болтове
В тази категория се използват предварително напрегнати болтове от класове 8.8 и 10.9 с
контролиране на натягането съгласно изискванията на стандартите за позоваване, група 7, 1.2.7 от
БДС EN 1993-1-8:2005 [10].
Изчислителните проверки за тези съединения са обобщени в Таблица Д.3
Таблица Д.3 – Категории болтови съединения
Категория

Критерий
Забележки
Съединения, натоварени на срязване
Fv,Ed ≤ Fv,Rd
Не се изискват предварително напрегнати
Категория А
Съединения, работещи на
Fv,Ed ≤ Fb,Rd
болтове.
срязване и смачкване
Могат да се използват болтове класове от
4.6 до 10.9
Fv,Ed,ser ≤ Fs,Rd,ser
Използват се предварително напрегнати
Категория В
Съединения, устойчиви на
Fv,Ed ≤ Fv,Rd
болтове класове 8.8 или 10.9.
приплъзване в експлоатационно
Fv,Ed ≤ Fb,Rd
За изчислителна носимоспособност на
гранично състояние
триене в експлоатационно гранично
състояние виж Д.3.3
Fv,Ed ≤ Fs,Rd
Използват се предварително напрегнати
Категория С
Съединения, устойчиви на
Fv,Ed ≤ Fb,Rd
болтове класове 8.8 или 10.9.
приплъзване в крайно
Fv,Ed ≤ Nnet,Rd
За изчислителна носимоспособност на
гранично състояние
триене в крайно гранично състояние виж
Д.3.3
За Nnet,Rd виж Д.2.1 в)
Съединения, натоварени на опън
Ft,Ed ≤ Ft,Rd
Не се изискват предварително напрегнати
Категория D
Съединения с болтове без
Ft,Ed ≤ Bp,Rd
болтове.
предварително напрягане
Могат да се използват болтове класове от
4.6 до 10.9.
За Bp,Rd виж Таблица Д.3
Ft,Ed ≤ Ft,Rd
Използват се предварително напрегнати
Категория E
Съединения с предварително
Ft,Ed ≤ Bp,Rd
болтове класове 8.8 или 10.9.
напрегнати болтове
За Bp,Rd виж Таблица Д.3
Изчислителната сила на опън Ft,Ed следва да включва силите вследствие лостово действие.
Болтове, работещи едновременно на срязване и опън, следва да удовлетворяват и критериите, посочени
в Таблица Д.4.

Д.3 Изчислителна носимоспособност на отделни съединителни средства
Д.3.1 Изчислителна носимоспособност на ненапрегнати болтове
Изчислителна носимоспособност на отделни ненапрегнати съединителни средства, подложени
на срязване и / или опън, са посочени в Таблица Д.4
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Таблица Д.4 – Изчислителна носимоспособност на отделни съединителни средства, подложени
на срязване и / или опън
Форма на
разрушаване
Носимоспособност
на срязване за една
равнина на срязване

Носимоспособност
на смачкване 1), 2), 3)

Болтове

Fv,Rd 

 v . f ub . A
γ M2

- когато равнината на срязване минава през нарязаната част на
болта (A е равна на изчислителната площ на опън на болта As):
- за класове 4.6, 5.6, и 8.8: αv = 0,6;
- за класове 4.8, 5.8, 6.8 и 10.9: αv = 0,5;
- когато равнината на срязване минава през ненарязаната част
на болта (A е равна на брутната площ на болта): αv = 0,6

Fb,Rd 

k1. b . f u .d .t
,
γ M2

 f ub
fu


където:  b  min 1,0

 d

- по направление на усилието:

e1
3  d0
p1
1
- за вътрешни болтове:  d 

3  d0 4
- за крайни болтове:  d 

- перпендикулярно на направлението на усилието:

 e2
2,8  1,7
- за крайни болтове: k1  min  d 0
 2,5

 p2
1,4  1,7
- за вътрешни болтове: k1  min  d 0
 2,5

Носимоспособност
на опън 2)

Ft,Rd 

k2 . f ub . Anet
,
γ M2

където: k2 = 0,63 за болтове със скрита глава;
k2= 0,9 в останалите случаи
Носимоспособност на продънване
(под главата на болта или
гайката)
Комбинирано действие на
срязване и опън
1)

Bp,Rd = 0,6.π.dm.tp.fu / γM2

Fv, Ed
Fv, Rd



Ft, Ed
1,4  Ft, Rd

1

Носимоспособността на смачкване Fb,Rd за болтове:
- в по-големи отвори е 0,8 пъти от носимоспособността на смачкване на болтове в стандартни отвори;
- в овални отвори, при които надлъжната ос на отвора е перпендикулярна на направлението на силата, е 0,6
пъти от носимоспособността на смачкване на болтове в кръгли стандартни отвори.
2)
За болт със скрита глава:
- носимоспособността на смачкване Fb,Rd се изчислява, като за дебелина на плочата t се приема дебелината на
съединяваната плоча минус половината от височината на леглото за главата на болта;
- при определяне на носимоспособността на опън Ft,Rd ъгълът и дълбочината на леглото за главата на болта
трябва да са в съответствие със стандартите за позоваване, група 4, 1.2.4 от [10]. В противен случай
носимоспособността на опън Ft,Rd следва съответно да се приспособи.
3)
Когато натоварването на болта не е успоредно на ръба, носимоспособността на смачкване може да се
провери поотделно за компонентите на усилието, съответно успоредни и перпендикулярни на края.
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Означенията в Таблица Д.4 са както следва:
A е брутното сечение на болта;
Anet – нетното сечение на болта;
d – номиналният диаметър на болта;
d0 - диаметърът на отвора за болта;
dm - средноаритметичното от разстоянието между срещуположните върхове и срещуположните
стени на главата или на гайката на болта (меродавна е по-малката стойност);
t – по – малката стойност от дебелините на снажданите елементи;
tp - дебелина на пълнежна плоча под болт или гайка;
e1 – разстоянието от центъра на отвор за съединително средство до края на частта, по
направление на натоварването, виж фиг. Д.1;
e2 – разстоянието от центъра на отвор за съединително средство до края на частта,
перпендикулярно на направлението на натоварване, виж фиг. Д.1;
p1 – разстоянието между центровете на съединителните средства по направление на
натоварването, виж фиг. Д.1;
p2 – разстоянието между центровете на съединителните средства перпендикулярно на
направлението на натоварване, виж фиг. Д.1.

фиг. Д.1 - Означения на разстоянията между отворите и разстоянията до краищата
на съединяваните елементи
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Д.3.2 Групи съединителни средства
Изчислителната носимоспособност на група съединителни средства може да се приеме като
сума от изчислителните носимоспособности на смачкване Fb,Rd на отделните съединителни
средства, при условие че изчислителната носимоспособност на срязване Fv,Rd на всяко
индивидуално съединително средство е по-голяма или равна на изчислителната носимоспособност
на смачкване Fb,Rd . В противен случай изчислителната носимоспособност на групата
съединителни средства следва да се приеме равна на броя на съединителните средства, умножен
по най-малката изчислителна носимоспособност на което и да е индивидуално съединително
средство.
Д.3.3 Съединения с голяма дължина
Ако в болтов възел разстоянието Lj между центровете на крайните редици съединителни
средства по посока на предаване на усилието е по-голямо от 15.d, изчислителната
носимоспособност на срязване Fv,Rd на всички болтове, изчислена по Таблица Д.4, се намалява
чрез умножаване с редукционен коефициент βLf, определен чрез израза:
L  15.d
(Д.1)
,
β Lf  1  j
200.d
при следното ограничение: 0,75  β Lf  1,0
Предписанието в Д.3.3 не се прилага при равномерно предаване на усилието по дължина на
съединението, например при предаване на срязващата сила между стеблото и пояса на елемента.
Д.3.4 Съединения с болтове класове 8.8 или 10.9, устойчиви на приплъзване
а) изчислителна носимоспособност на триене
Изчислителната носимоспособност на триене на един напрегнат високоякостен болт, клас 8.8
или 10.9, устойчив на приплъзване в експлоатационно гранично състояние (Категория В), се
определя по формулата:
n .μ.ks .
(Д.2)
Fs, Rd, ser  μ
.Fp, c ,
γ M3,ser
в която:
nμ – броят на работните равнини на триене;
μ – коефициент на триене при различните видове обработки на контактните повърхности;
= 0,50 – обработка чрез песъкоструене или дробеструене, без ръжда и точкова корозия.
Последваща метализация с алуминий или с цинк, като за последния метал стойностите за μ
трябва да се докажат;
= 0,40 – за повърхности, обработени чрез песъкоструене или дробеструене, покрити с боя от
алкидно-цинков силикат. Дебелина на покритието – 50 ÷ 80 μm;
= 0,30 – за повърхности, почистени от ръжда чрез телени четки или газопламъчно;
= 0,20 – за повърхности, които не са обработвани.
ks – коефициент, отчитащ вида и размерите на отворите. Определя се по Таблица Д.5;
γМ3,ser = 1,1 – коефициент на сигурност при определяне на носимоспособността на възли.
Определя се по Таблица 2.
0,7. f ub
Fp, c 
. Anet ,
(Д.3)
γ M7
където:
fub – характеристичната стойност на якостта на опън на болта. Определя се по Таблица Д.1;
Anet – нетното сечение на болта (в зоната на нарязаната резба);
γМ7 = 1,1 – коефициент на сигурност за напрягане на високоякостни болтове.
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Таблица Д.5 – Стойности на коефициента ks
ks

Описание
Болтове в отвори със стандартен луфт

1,0

Болтове в увеличени отвори или в къси овални отвори с надлъжна ос
овала, перпендикулярна на посоката на предаване на усилието

на

Болтове в дълги овални отвори с надлъжна ос на овала, перпендикулярна
посоката на предаване на усилието

на

Болтове в къси овални отвори с надлъжна ос на овала, успоредна
посоката на предаване на усилието

на

0,85
0,7
0,76

Болтове в дълги овални отвори с надлъжна ос на овала, успоредна на
посоката на предаване на усилието

0,63

Изчислителната носимоспособност на триене на един напрегнат високоякостен болт, клас 8.8
или 10.9, устойчив на приплъзване в крайно гранично състояние (Категория С), се определя по
формулата:
n .μ.ks .
Fs, Rd  μ
.Fp, c ,
(Д.4)
γ M3
в която:
γМ3 = 1,25 – коефициент на сигурност при определяне на носимоспособността на възли.
б) комбинирано действие на опън и срязване
Когато съединение, устойчиво на приплъзване, е натоварено със сила на опън Ft,Ed или Ft,Ed,ser в
допълнение към срязващата сила Fv,Ed или Fv,Ed,ser , изчислителната носимоспособност на триене на
болт се определя, както следва:
За съединения категория В:
n .μ.ks .
(Д.5)
Fs, Rd, ser  μ
.Fp, c  0,8.Ft, Ed, ser 
γ M3,ser
За съединения категория С:
n .μ.ks .
Fs, Rd  μ
.Fp, c  0,8.Ft, Ed 
(Д.6)
γ M3
Когато в съединение, натоварено на огъване, приложената сила на опън се уравновесява с
контактно усилие от натиснатата страна, не се изисква намаляване на носимоспособността на
триене.
Д.4 Характеристики на болтове с едра резба
Характеристиките на болтове с едра метрична резба са показани в Таблица Д.6
Таблица Д.6 – Характеристики на болтове
Болт с метрична резба
М12
Външен диаметър на тялото на
12
болта, mm
Вътрешен диаметър на резбата на
9,8
болта, mm
2
Площ на брутното сечение, cm
1,13
Площ на нетното сечение, cm2
0,84

М14

М16

М18

М20

М22

М24

М27

М30

14

16

18

20

22

24

27

30

11,5

13,5

14,9

16,9

18,9

20,3

23,3

25,7

1,54
1,15

2,01
1,57

2,54
1,92

3,14
2,45

3,80
3,03

4,52
3,53

5,72
4,59

7,06
5,61

Д.5 Разположение на отвори за болтове
Минималните и максималните разстояния между отворите на болтове и разстоянията до
краищата на снажданите елементи са дадени в Таблица Д.7
147

доц. Л. Здравков, катедра „МДПК”, УАСГ

Таблица Д.7 - Минимални и максимални разстояния между отвори и разстояния до краищата
на елементите
Разстояния между
отвори и разстояния
до краищата,
виж фигура Д.1

Минимални

Максимални 1), 2), 3)
Конструкции от стомани,
съответстващи на EN 10025, с
изключение на стомани,
съответстващи на EN 10025-5
Стомани,
Стомани, които не
подложени на
са подложени
влиянието на
на влиянието на
околната среда,
околната среда,
или на други
или на други
корозионни
корозионни
влияния
влияния

Разстояние до края e1

1,2.d0

4.t + 40 mm

Разстояние до края e2

1,2.d0

4.t + 40 mm

Разстояние e3 за
овални отвори
Разстояние e4 за
овални отвори
Разстояние между
отвори p1
Разстояние между
отвори p1,0
Разстояние между
отвори p1,i
Разстояние между
отвори p25)

1,5.d04)

Конструкции от
стомани,
съответстващи
на EN 10025-5

Стомани без
защита

По-голямото от 8.t
или 125 mm
По-голямото от 8.t
или 125 mm

1,5.d04)
2,2.d0

2,4.d0

По-малкото от 14.t
или 200 mm
По-малкото от 14.t
или 200 mm
По-малкото от 28.t
или 400 mm
По-малкото от 14.t
или 200 mm

По-малкото от 14.t
или 200 mm

По-малкото от 14.t
или 175 mm

По-малкото от 14.t
или 200 mm

По-малкото от 14.t
или 175 mm

1)

Максималните разстояния между отвори и до краищата не са ограничени освен в следните случаи:
- при натиснати елементи, за да не се допусне загуба на местна устойчивост и за да се предотврати корозия на
елементи, изложени на въздействието на корозионни влияния;
- при опънати елементи, за да се предотврати корозия на елементи, изложени на въздействието на корозионни
влияния.
2)
Носимоспособността на местна устойчивост на натисната плоча между съединителните средства се
изчислява по EN 1993-1-1 [7], с използване на изкълчвателна дължина, равна на 0,6.p1. Проверка на местна
устойчивост между съединителните средства не е необходима, ако p1/t е по-малко от 9.ε. Разстоянието до края
в направление, напречно на натоварването, не трябва да надвишава изискванията за местна устойчивост за
конзолни участъци на натиснати стени, виж EN 1993-1-1. Това изискване не се отнася за разстоянието до края
по направление на натоварването.
3)
t е дебелината на по-тънката външна част.
4)
Ограниченията на размерите на овални отвори са дадени в стандартите за позоваване, група 7, 1.2.7 от [10]
5)
При шахматно разположени в редовете съединителни средства може да се използва минимално разстояние
между редовете p2 = 1,2.d0, при условие че минималното разстояние L между две съединителни средства е поголямо или равно на 2,4.d0, виж фиг. Д.1 - б.

За минималните и максималните разстояния между отворите за болтове и разстоянията до
краищата на снажданите елементи при конструкции, подложени на умора, виж БДС EN 1993-1-9
[11].
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Приложение Е

НОСИМОСПОСОБНОСТ НА ЗАВАРЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ
E.1 Челни шевове с пълно проваряване
Челен заваръчен шев с пълно проваряване е заваръчен шев, при който има пълно проваряване и
сплавяване на метала за заваряване и основния метал през цялата дебелина на съединението.
По правило не се използват прекъснати по дължина челни заваръчни шевове.
Изчислителната носимоспособност на челен шев с пълно проваряване се приема равна на
изчислителната носимоспособност на по-слабата от съединяваните части, при условие, че шевът е
изпълнен с подходящи материали за заваряване. Тези материали трябва да имат минимална
граница на провлачане и минимална якост на опън, не по-малки от тези на основния метал.
E.2 Челни шевове с частично проваряване
Съгласно стандарт БДС EN 1993-1-8:2005 [10], носимоспособността на челен заваръчен шев с
частично проваряване следва да се определя по методиката за ъглов шев с дълбоко проваряване.
Изчислителната дебелина на челен шев с частично проваряване, респективно на ъглов
заваръчен шев с частично проваряване, следва да се приема не по-голяма от дълбочината на
проваряване, която може постоянно да се постига с наличната заваръчна техника и персонал.
E.3 Ъглови заваръчни шевове
Ъглови заваръчни шевове могат да се използват за съединяване на части, чиито повърхности на
сплавяване сключват ъгъл от 600 до 1200 .
Ъгли, по-малки от 600 също са възможни. В такива случаи обаче, заваръчният шев следва да се
разглежда като челен шев с частично проваряване.
При ъгли между сплавяваните части по-големи от 1200 , носимоспособността на заваръчните
шевове следва да се определи чрез изпитване, съгласно стандарт БДС EN 1990, приложение D:
Проектиране с помощта на изпитване.
Изчислителната носещата способност Fw,Rd на един ъглов заваръчен шев, за 1 cm от неговата
дължина, се определя чрез израза:
f / 3
(E.1)
Fw,Rd = a. u
, kN/cm' ,
β w .γ M2
където:
а – дебелината на ъгловия шев, виж фиг. E.1;
fu – якостта на опън на стоманата, kN/cm2 ;
βw – операционен коефициент. Определя се по Таблица E.1;
γM2 = 1,25 – носимоспособност на заварени съединения или възли, по Таблица 2.

фиг. E.1 - Дебелина на ъглов заваръчен шев
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Таблица E.1 - Стойности на операционния коефициент βw в зависимост от стоманата
Стомана
fu, kN/cm2
βw
S235
36,0
0,80
S275
41,0
0,85
S355
47,0
0,90
S420
52,0
1,00
При определяне на изчислителната носимоспособност на ъглов заваръчен шев с дълбоко
проваряване може да се приеме по-голяма дебелина на шева, виж фиг. Е.2, при условие, че чрез
предварителни изпитвания е доказано, че изискваната дълбочина на проваряване може постоянно
да се постига с наличната заваръчна техника и персонал.

фиг. E.2 - Дебелина на ъглов заваръчен шев с дълбоко проваряване
Необходимата изчислителна дължина lw на ъглов заваръчен шев може да се определи по
формулата:
F
(E.2)
lw  w, Ed ,
Fw, Rd
където:
Fw,Ed e изчислителното усилие в заваръчния шев;
Fw,Rd – изчислителната носимоспособност на един ъглов заваръчен шев, за 1 cm от неговата
дължина.
Като изчислителна дължина lw на ъглов заваръчен шев се приема дължината, за която шевът е с
пълен размер. Тя може да се приеме равна на цялата дължина на шева, намалена с двукратния
размер на изчислителната дебелина на шева а. При условие, че шевът е с пълен размер по цялата
си дължина, включително в началото и в края, не е необходимо да се прави намаляване на
изчислителната дължина.
Винаги, когато това е възможно, ъгловите заваръчни шевове в краищата на заваряваните части
следва да бъдат продължени в пълен размер около края, на разстояние най-малко удвоения размер
на катета на шева.
Минималната изчислителна дължина lw на ъглов заваръчен шев е по-голямата стойност от:
30mm
(E.3)
lw  
6.a
В съединения с голяма дължина, изчислителната носимоспособност на ъглов заваръчен шев
следва да се намали чрез умножаване с редукционен коефициент βLW, чрез който се отчита
неравномерното разпределение на напреженията по дължината му.
В съединения със застъпване, по-дълги от 150.а, редукционният коефициент βLW се приема
равен на βLW,1 , определен по формулата:
1,2  0,2.Lj
(E.4)
β LW,1 
 1,0 ,
150.a
където:
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Lj е цялата дължина на припокриване по направление на предаване на усилието.
За ъглови заваръчни шевове, по-дълги от 1,7 m, прикрепващи напречни ребра в пълностенни
елементи, редукционният коефициент βLW може да се приеме равен на βLW,2 , определен чрез
израза:
1,1  lw
β LW,2 
, където 0,6  β LW,2  1,0 ,
(E.5)
17
където:
lw е дължината на ъгловия заваръчен шев, в [m].
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Приложение Ж

ПРОВЕРКА НА УМОРА
Стоманените Ж.П. - мостове са строителни съоръжения, които са подложени на многократно
променящи се във времето, динамични товари от превозни средства. Поради тази причина техните
носещи конструктивни елементи и възли следва да бъдат проверени за разрушаване от умора. При
тези проверки се използват характеристичните стойности на товарен модел LM71, включително
динамичният коефициент Ф2. Проверката за умора се извършва, както следва:
Δσ c
γ Ff .σ E2 
(Ж.1)
,
γ Mf
Δτ
(Ж.2)
γ Ff .Δ E2  c ,
γ Mf
където:
γFf = 1,0 e частен коефициент за натоварване при умора [13]
ΔσE2 – еквивалентен диапазон на нормалните напрежения при 2-а милиона цикъла;
Δσc , Δτc – нормираната стойност на якостта на умора при Nc = 2 000 000 цикъла. Определят се
съгласно Таблици 8.1 ÷ 8.10 от БДС EN 1993-1-9:2005 [11];
γMf – частен коефициент за якостта на умора. Определя се по Таблица Ж.1
ΔτE2 – еквивалентен диапазон на тангенциалните напрежения при 2-а милиона цикъла;
Таблица Ж.1 - Стойности на частни коефициент за якост на умора γMf по БДС EN 1993-1-9 [11]
Последици от разрушаване
Метод на оценка
Малки
Големи
Приемлива повреда
1,00
1,15
Безопасен експлоатационен срок
1,15
1,35
Диапазоните на номинални, коригирани номинални или геометрични напрежения, дължащи се
на чести стойности на временните товари ψ1.Qk, следва да не надвишават стойностите:
σ  1,5. f y - за диапазонът за нормални напрежения
(Ж.3)
(Ж.4)

τ 

1,5. f y
3

- за диапазонът за тангенциални напрежения,

където:
Δσ е диапазонът на нормалните напрежения, определя се по (Ж.5);
Δτ - диапазонът на тангенциалните напрежения, определя се по (Ж.6);
fy - характеристичната стойност на границата на провлачане на стоманата;
(Ж.5)

σ  σ max  σ min

(Ж.6)
τ  τ max  τ min ,
в които:
σmax и τmax са максималните нормални и тангенциални напрежения;
σmin и τmin - минималните нормални и тангенциални напрежения.
При опростеното натоварване на умора с използване на товарен модел LM71 и динамичен
коефициент Ф2, следва да бъдат определени максималното напрежение σP,max и минималното
напрежение σP,min . Те се определят чрез зони на влияние. Нормираният диапазон на напреженията
ΔσP за определяне на вредните последствия от променливото натоварване се изчислява по
формулата:
σ P  σ P,max  σ P,min
(Ж.7)
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Степента на повреда от променливите въздействия, предизвикани от подвижния състав, може
да се представи чрез еквивалентен диапазон на нормалните напрежения ΔσE2, съответстващ на 2-а
милиона цикъла:
(Ж.8)
σ E2  λ.Φ2 .Δ P ,
където:
Ф2 е еквивалентният динамичен коефициент на повреда. Определя се по формула (3.1).
λ - еквивалентният коефициент на повреда. При Ж.П. – мостове с отвор до 100 m се определя по
формулата:
(Ж.9)
λ  λ1.λ 2 .λ 3.λ 4 .  λ max ,
в която:
λ1 е коефициентът за повреда в следствие трафика, и зависи от дължината на критичната линия
на влияние. Определя се по Таблица Ж.2;
λ2 - коефициентът, който отчита големината на трафика. Определя се по Таблица Ж.3;
λ3 - коефициентът, който отчита проектният срок за експлоатация на моста. Определя се по
Таблица Ж.4;
λ4 - коефициентът за конструктивен елемент, натоварен от по-вече от един коловоз;
λmax = 1,40 - максималната стойност на λ, отчитаща границата на умора.
Таблица Ж.2 - Стойности на коефициента λ1 за стандартен железопътен трафик [13]
L
EC Mix
L
EC Mix

0,5
12,5
0,82

1,0
1,6
15
0,76

1,5
17,5
0,70

2,0
1,46
20
0,67

2,5
1,38
25
0,66

3,0
1,35
30
0,65

3,5
1,17
35

4,0
1,07
40
0,64

4,5
1,02
45

5,0
1,03
50
0,63

6,0
1,03
60
0,63

7,0
0,97
70
0,62

8,0
0,92
80
0,61

9,0
0,88
90
0,61

10
0,85
100
0,60

При определянето на коефициента λ1, критичната дължина на линията на влияние се приема:
а) за огъващи моменти:
- за проста греда - дължината на отвора Li;
- за полетата на непрекъснати греди - виж фиг. Ж.1, дължина на разглеждания отвор Li;
- за участъци над вътрешните опори на непрекъснати греди - виж фиг. Ж.1,
средноаритметичното от прилежащите отвори Li и Lj ;
- за напречни греди, носещи надлъжни греди (или ребра) - сумата от отворите на надлъжните
греди (или ребрата) в прилежащите полета.
б) за срязване при прости и непрекъснати греди:
- за опорен участък - виж фиг. Ж.1, дължина на разглеждания отвор Li;
- за поле - виж фиг. Ж.1, 0,4 х дължина на разглеждания отвор Li;

фиг. Ж.1 - Полета и опорни участъци
Таблица Ж.3 - Стойности на коефициента λ2 по БДС EN 1993-2:2007 [13]
Трафик за година
5
10
15
20
25
30
35
(х106 t / ж.п. линия)
λ2
0,72
0,83
0,90
0,96
1,00
1,04
1,07

40

50

1,10

1,15
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Таблица Ж.4 - Стойности на коефициента λ3 по БДС EN 1993-2:2007 [13]
Проектен срок за
50
60
70
80
90
експлоатация, г
λ3
0,87
0,90
0,93
0,96
0,98

100

120

1,00

1,04

Коефициентът λ4 се определя по формулата:





λ 4  5 n  1  n . a 5  1  a  ,
(Ж.10)
където:
n е процентът от общия трафик, пресичащ моста, докато има движение по другия коловоз;
 1
a
(Ж.11)
,
 1 2
в която:
Δσ1 е диапазонът на напрежение за участъка, който се проверява, в следствие на товарен модел
LM71 върху един коловоз;
Δσ1+2 - диапазонът на напрежение за същия участък, в следствие на товарен модел LM71,
съгласно стандарт EN 1991-2 за всяка двойка коловози.
5

При Ж.П. - мостове с един коловоз върху тях, λ4 = 1,0.
Когато даден елемент е подложен на натоварване от комбинирано действие от огъване на моста
(общо натоварване) и огъване на съставни елементи (местно натоварване), еквивалентният
диапазон на комбинираните напрежения ΔσE2 се определят по формулата:
σ E2  λ loc .Φloc .Δ P, loc  λ glo .Φglo .Δ P, glo ,
(Ж.12)
където индексът „loc” означава местно усилие, а индексът „glo” - цялостно усилие.
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