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Глава 1. ВИДОВЕ МОСТОВЕ 
 

Мостът е съоръжение, което служи да прокара транспортна артерия над 
съществуващо препятствие. От това определение следват двата основни признака, 
А) и Б) определящи видовете мостове. 

Мостовете се класифицират както следва: 
 

А) По предназначение: 
 Пътните мостове са предназначени основно за движение на автомобили и 
други пътни превозни средства (селскостопански, строителни машини и др.). На 
пътните мостове обикновено се предвиждат тротоари за пешеходци. Служебните 
тротоари са предназначени само за лица заети с поддържането на моста. На някои 
мостове са обособени и велосипедни алеи. Градските мостове са вид пътни 
мостове в населените места. В някои случаи върху тях са разположени трамвайни 
или тролейбусни линии. Габаритите на пътните мостове обикновено са 
стандартизирани, виж фиг. 3.19, докато на градските мостове се решават 
индивидуално и се съобразяват с градоустройственото решение. Понеже и двата 
вида служат предимно за автомобилно движение, то те могат да бъдат 
класифицирани в една категория 
 Железопътните мостове са съоръжения за ж.п. линии с нормално 
междурелсие, теснолинейни, за метро и други специални железници. 
Комбинираните мостове имат ж.п. коловози, пътни платна и тротоари. Напр. 
Дунав-мост при Русе е за едноколовозна линия на долния етаж и двулентов 
автомобилен път - на горния. 
 Пешеходните мостове са предназначени основно за пешеходци, в някои 
случаи и за колоездачи. Влизането на автомобили може да бъде предотвратено чрез 
трайни препятствия, като напр. стъпала при двата устоя. В противен случай 
пешеходният мост се изследва за случайно влизане на автомобил, или за определен 
тип служебен автомобил за поддържането на моста. 

 
фиг.1.1. Мост канал 
 
 Мост-каналите носят безнапорни водни течения (обикновено на 
напоителни канали). В Римската империя са строени такива мостове за питейна 
вода и са наричани аквадукти. Римляните не са познавали закона за скачените 
съдове и затова са строели само безнапорни водопроводи. 
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 Мостовете за тръбопроводи служат за пренос на течности и газове, т.е. за 
водопроводи, паропроводи, за пренос на нефтопродукти, природен газ или други 
флуиди (напр. за нуждите на индустрията). Технологичните мостове в 
промишлените предприятия се наричат промишлени естакади. На тях се 
разполагат обикновено тръбопроводи, а понякога и електрически кабели, 
транспортни ленти и други съоръжения за вътрешно заводски транспорт. 
 
Б) Според премостваното препятствие: 
 Мостове над водни препятствия: реки, канали, езера, язовири, морски 
площи. 
 Надлези. Съвременните изисквания за безконфликтно пресичане на 
пътищата и/или ж.п линиите на две и повече нива налага да бъдат строени мостове. 
Те се наричат надлези, когато пътят от по-ниска категория минава над този от по-
висока или подлез при другото положение на двата пътя. Тъй като за 
конструктивното оформяне такова разграничаване не е необходимо, в по-
нататъшното изложение ще се употребява понятието надлез. Пешеходните подлези 
служат за минаване на пешеходци под улици, пътища, ж.п. коловози, или 
аерописти. 

Виадукти (фиг.1.2). При прокарването на скоростни автомобилни пътища и 
ж.п. линии през планински и хълмисти местности нивелетите им трудно могат да 
следват терена. В такъв случай се налага или да се изпълняват високи насипи и 
малки съоръжения под тях, или мостове прехвърлящи цели долини наричани 
виадукти. Отговор на въпроса: виадукт или висок насип, може да бъде даден след 
технико-икономично сравнение на двата варианта. 
 

 
Фиг. 1.2. Виадукт 

 
Естакадите са съоръжения провеждащи комуникационна артерия над 

градска или промишлена територия с цел тя да може да бъде използувана за 
различни цели: паркиране на автомобили, складиране на материали и др. (фиг. 1.3). 
Естакадната част на един голям мост се намира извън обхвата на основното 
препятствие (река, канал), - виж фиг.1.4. 
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Фиг. 1.3. Естакада 

 
 

 
 

Фиг. 1.4. Мост над река с естакадни части 
 

B) Според формата в план 
 Нормални и в права 
(фиг.1.5 а) – хоризонталната 
им проекция е 
правоъгълник 
 Коси (фиг.1.5 б) – 
харизонталната им проек-
ция е успоредник, а α<  
се дефинира като ъгъл на 
косотата 

o90

       В хоризонтална крива 
(фиг.1.5 в), т.е. по 
циркулярна крива (дъга от 
окръжност), в преходна 
крива и др. 
       В други сложни 
ситуационни условия На 
фиг.1.5 г) е показан мост на 
кръстовище и в крива 

Фиг. 1.5. а) прав нормален мост;б) кос мост; α – 
ъгъл на косотата; в) мост в крива; г) мост със 

сложна в план форма 
 В миналото се е предпочитало да се строят нормални мостове в права 
Съвременните изисквания за високи скорости налагат все по-често да се строят 
мостове в сложни ситуационни условия. Съществуват възможности да се 
проектират нормални мостове и при косо пресичане, виж т. 3.9.2 и Приложение В. 
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При премостването на големи водни препятствия обикновено се търси подходящо 
място за моста, а пътното решение се нагажда по него. 

 
Г) Според материала на връхната конструкция 

Масивни мостове (термин съответен на немския Мassivbruecken), т.е: 
каменни (зидани), бетонни и стоманобетонни (от обикновен или предварително 
напрегнат бетон). 

Метални, най често стоманени, също от алуминиеви сплави. 
Комбинирани стомано-стоманобетонни, т.е. от валцувани или съчетани 

стоманени профили (обикновено вън от бетонното сечение) и стоманобетонни 
елементи 

Дървени. 
От други материали, напр. пластмаси. 
 

Д) Според изчислителната 
схема 
 При гредовите 
мостове (фиг.1.6 а) под 
действието на вертикални 
натоварвания в опорите им 
възникват само вертикални 
реакции, а в разрезите на 
гредата липсват нормални 
сили. В т. 5.2 са разгледани 
особеностите на прилагането 
на различни системи гредови 
мостове. 
 При рамковите 
мостове (за разлика от 
гредовите) от вертикални 
натоварвания опорните 
реакции са наклонени, 
вследствие на което в 
елементите на рамката наред 
с огъващите моменти и 
напречни сили възникват и 
нормални сили (фиг.1.6 б). 

 
 
Фиг. 1.6.Видове мостове изчислителната схема 

 
Сводови и дъгови (фиг.1.6 в, г). Дъгата представлява криволинеен прът, а 

свода - огъната повърхнина Тези два типа обикновено се причисляват към една 
категория. По отношение на опорните реакции и разрезните усилия сводовите и 
дъговите мостове приличат на рамковите. Целесъобразният избор на очертанието 
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на криволинейната ос позволява да бъдат значително намалени огъващите моменти 
и напречните сили в свода (дъгата). Възможно е дори за постоянните натоварвания 
да бъдат анулирани моментите и напречните сили, когато оста е очертана по така 
наречената натискова линия. Това свойство позволява сводовите мостове да бъдат 
изпълнявани от материали с ниска опънна якост: бетон, зидария на разтвор или 
дори суха зидария 
  Към комбинираните и особени системи спадат конструкциите, 
представляващи съчетание от прави и криволинейни елементи, висящите и вантови 
мостове (фиг.1.7). 
 
 

 
 
   
Фиг. 1.7. Комбинирани изчислителни системи на мостове: а) греда, укрепена с 
долна; б) натискова верига греда, укрепена с горна натискова верига; в) висящ 
мост; г) вантов мост 
 

  
Фиг. 1.8 Видове мостове според положението на пътното платно: а) с път 
горе; б) път долум в) с път по средата 
 
 
Е) Според положението на пътното платно. Голяма част от мостовете са с път горе 
(фиг.1.8 а). Съоръжения с път по средата и път долу се изпълняват при липса на 
достатъчна конструктивна височина (фиг.1.8 б и фиг.1.8 в). Коритообразните 
мостове (виж фиг. 5.19) са с гредова система с път долу или посредата Характерно 
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за тези системи е, че главната носеща конструкция е разположена в двата края на 
пътното платно (или евентуално в разделителната ивица - при автомагистрален 
габарит). Това обстоятелство представлява пречка за бъдещо разширение на моста. 
 
Ж) Според начина на изграждане. 

Според този признак стоманобетонните мостове се класифицират основно 
като монолитни, сглобяеми и сглобяемо-монолитни. В глава 9 са разгледани някои 
специфични системи за изграждане на стоманобетонни мостове. 
 
З) Други признаци на класификация 
 Стоманобетонните мостове принадлежат към категорията на постоянните и 
проектният им срок на експлоатация се приема обикновено 100 години. Времените 
мостове могат да са дървени конструкции. Прилагат се също инвентарни 
стоманени елементи за сглобяемо-разглобяеми мостове. 
 Подвижните мостове са с връхни конструкции, които се повдигат (или 
преместват по друг начин) за осигураването на преминаване на кораби. Като 
правило връхните им конструкции са стоманени. 
 Понтонните мостове са със стоманена конструкция (и по-рядко дървена) 
подпряна на плаващи опори (понтони). 
 Плаващите мостове имат напречно сечение подобно на тунелите (кръгло, 
правоъгълно или овално). Тези тръбни конструкции (обикновено стоманобетонни) 
се разполагат под водата без да опират на дъното, като при плавателни водни 
пътища трябва да бъдат на ниво, под дълбочината на газене на корабите. 
 

Настоящият курс е посветен предимно на гредовите мостове. За уточняване 
на основните понятия на фиг.1.9 е показана схема на гредов мост с наименование 
на основните му части. 

 

 
Фиг. 1.9. Основни части на гредови мостове 

 
Възприето е, мостове с отвори до 5 m да се наричат водостоци. Те служат за 

провеждане на водата от крайпътните канавки или от малки потоци през тялото на 
пътя. Техният брой е значително по-голям от този на мостовете, но проблеми с 
проектирането им не съществуват, тъй като конструкциите на водостоците са 
типизирани. На фиг.1.10 е показан тръбен водосток, а на фиг. 1.11 - плочен 
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водосток, който по конструктивно оформяне не се отличава от плочен мост. За 
показаните на фиг.1.12 сглобяеми водостоци връхната конструкция и опорите са 
обединени. В зависимост от нивелетата водостоците могат да бъдат и под насип 
 

Фиг.1.10. Тръбен водосток Фиг. 1.11. Плочен водосток 
 

 
 

 
Фиг. 1.12. Водостоци със сглобяеми конструкции 
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