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В съвременната строителна практика са намерили приложение различни системи за 

изграждане на мостове, чиито връхни конструкции са непрекъснати греди или рамки - виж 
гл. 9. Характерното за тези системи е, че в строително състояние конструкциите работят по 
особени, поетапно изменящи се статически схеми. Поради това усилията от собствено тегло 
в такива системи се различават от тези в непрекъсната греда изпълнена едноетапно върху 
скеле. 

 
5.2.3. Герберови греди 

 
Герберовата греда е многоотворна статически определима конструкция. Тя може да 

бъде разглеждана като "получена" от непрекъсната греда чрез поставянето на стави в 
нулевите точки на моментовата диаграма от постоянни натоварвания - виж фиг. 5.31 а), б). 
Герберовата греда може да бъде представена и като съчетание от конзолни и окачени греди - 
фиг. 5.31 в). 

 
 

Фиг. 5.31. Герберова греда. а) М- диаграма на непрекъсната греда от постоянни 
натоварвания; б) герберова греда, чиито стави отговарят на М=0 в непрекъсната греда; 
в) герберова греда представена като система от конзолни окачени греди. 

 
Броят на ставите в една герберова греда трябва да бъде равен на вътрешните опори. 

При това конструкцията като цяло и отделните й части трябва да бъдат геометрично и 
мигновенно неизменяеми. Поради това в едно поле не може да има повече от две стави. 

Един вариант на герберова греда е показан на фиг. 5.32. Тази система има само една 
конзолна греда и последователно навързани греди. При тази конструкция в ставите могат да 
се появяват променливи по знак реакции. Така от сила F1 става I е натисната, а от действието 
на F2 - опъната. Това изисква натисково-опънен лагер в разглежданата става, който се 
характеризира със сложна конструкция. Друг недостатък на тази конструкция е, че при 
авария на първото поле се събаря цялата конструкция. Поради изтъкнатите причини 
показаната на фиг. 5.32 герберова система не се прилага при мостовете. 

Статическите особености на герберовата греда са показани чрез примера на фиг. 5.33. 
Граничната моментова диаграма на герберовата греда е близка до тази на непрекъснатата 
греда, при положение че двете конструкции имат еднакво разположение на опорите. 
Изхождайки от подобието в диаграмите на граничните стойности на разрезните усилия, то и 
конструктивното оформяне на герберовите греди следва в основи линии принципите 
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изложени за непрекъснатите греди. Така с цел да се изравнят моментите в отделните полета, 
съотношението на дължините на вътрешните към крайните отвори трябва да бъде от 1,2 до 
1,3 (фиг. 5. 34). Освен това отворът на окачената греда, когато тя е във вътрешно поле трябва 
да бъде от 0,5 до 0,6 от дължината на съответния отвор или 0,8 - когато окачената греда е в 
крайно поле. За герберовите греди (също като за непрекъснатите) са подходящи вертикални 
и/или хоризонтални вути, както и сечения с кухини. 

 

 
Фиг.5.32. Герберова греда с по една става в поле – неудачно решение 

 
 

 
 

Фиг. 5.33. Линии на влияние за М и гранична М-диаграма на герберова греда 
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Фиг. 5.34. Препоръчителни отношения на размерите на герберови греди 

 
Специфичен детайл за този вид 

конструкция е герберовата става - фиг. 5.35. 
Височината на герберовия зъб се получава 
по-малка от половината на височината на 
гредата. При това е за предпочитане да се 
избират лагери с възможно по-малка 
височина. 
          Герберовият зъб (фиг. 5.35) 
представлява къса конзола. За 
оразмеряването на армировката й в [67] се 
препоръчва да се ползват модели основани 
на фермовата аналогия. В миналото 
герберовите зъби са се армирали с прави, 
огънати пръти и стремена (фиг. 5.35 б). 
Много от изпълнените по този начин стави 
имат гъсто разположена армировка, 
вследствие на което бетонът в зъбите е 
недобре уплътнен. Затова напоследък, за 
простота, се предпочита армирането с прави 
пръти и стремена, но тогава се налага 
поставянето на надлъжна армировка 
разположена равномерно по височина на 
конзолата. Нейното количество трябва да 
бъде не по-малко от 1/3 от надлъжната 
опънна армировка (фиг. 5.35 в). 

 
Фиг. 5.35. Герберова става 

а) Елементи на ставата: (1)конзолна 
греда; (2) окачена греда; (3)преходна 

конструкция при фугата.  б) Фермов модел 
и армиране с прави и огънати пръти:(4) 

опънен прът; 
(5) натисков прът. в) Фермов модел и 

армиране само с прави пръти 
 

 
Предимство на герберовата греда е, че в нея не възникват усилия от неравномерни 

поддавания на основите, понеже е статически определима система. Затова е приложима при 
всякакви почви.Недостатък е наличието на стави, чието армиране е сложно и те 
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представляват уязвими места в моста. При дефекти на хидроизолацията, в дилатационната 
фуга се създават условия за корозия на герберовите зъби, което може да доведе до 
постепенното им разрушаване. Конзолите и ставите са причина за чупки в огънатата ос на 
конструкцията (и съотв. в настилката), създаващи неблагоприятни условия за движещите се 
превозни средства. Герберовите греди не се препоръчват за сеизмични райони, вж. т. 12.9. 
Поради изтъкнатите експлоатационни недостатъци тази система понастоящем рядко се 
прилага. 

 
5.3. Сглобяемо строителство на мостове и възможности за разчленяване на 

връхните конструкции  
 

Обикновено сглобяемото строител-
ство е свързано с разчленяване на връхната 
конструкция на монтажни елементи, чиито 
размери и тегла се избират с оглед на 
производството, транспорта и монтажа им. 
Прилагат се следните начини на 
разчленяване: 
    а) С надлъжни вертикални равнини (фиг. 
5.36-v). В този случай монтажните елементи 
са греди покриващи един отвор. 
    б) С надлъжни хоризонтални равнини - 
виж фиг. 5.36-v, а също фиг. 5.42. 
    в) С напречни равнини се оформят 
елементи, наричани сегменти, вж.напр. 
конструкциите изпълнявани по системата 
конзолен монтаж, разгледани в т. 9.3 а също 
и примера от фиг. 5.37. 
г) Различни комбинации от начините а) – в). 

 

 
Фиг. 5.36. Разчленяване на връхна 

конструкция с:надлъжни вертикални 
равнини (v); с хоризонтални равнини (h). 

 

 
Фиг. 5.37. Разчленяване с напречни равнини: (1) напрягаща армировка; (2) напречна фуга; 

(3) сегменти 
 

 
В гл. 2 са споменати случаи на производство и монтаж на цели връхни конструкции 

(т.е. без разчленяване). Такива изпълнения не са масова практика и трябва да се разглеждат 
като изключения.  

Свързването на монтажните елементи може да се извърши с: 
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- бетон; 
- стоманобетон; 
- предварително напрягане. 
По-долу са дадени примери на различни по вид и материал връзки. Не се разглеждат 

детайли на стоманени вбетонирвани части и свързването им със заварки болтове и др., тъй 
като такива изпълнения са рядкост за нашата практика. Недостатък на стоманените части и 
връзки е опасността от корозията на метала, когато не са покритити с бетон и са на 
недостъпни за боядисване места, напр. под настилката и хидроизолацията.  

 
5.4. Форми на напречното сечение на сглобями и сглобяемо-монолитни 

връхни конструкции  
 
5.4.1. Плътни плочи  

 
На фиг. 5.38 са показани различни решения на плочи от готови елементи. 

 
Фиг. 5.38. Напречни разрези на сглобяеми плочни конструкции: а), б) с дюбелни връзки; 

в) изчислетелна схема на конструкциите от типове “а” и “б”;  
в), г) конструкции, свързани с монолитен стоманобетон 

 
При конструкциите от фиг. 5.38 а) ,б) страничните повърхности на елементите са така 

оформени, че след монтирането им между тях се образуват жлебове, които в последствие се 
запълват с неармиран бетон. Тази връзка действува като дюбел и е в състояние да предава 
предимно напречни сили, поради което действува като несъвършена става. Статическата 
система на тази конструкция се нарича "ставен гредови ред", фиг. 5.38 в). Методика за 
решението й е изложена в [44]. Характерно за дюбелните връзки е, че след циклично 
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натоварване и разтоварване предизвикващо завъртвания с различна посока се получава 
изтриване на бетона в дюбелите между монолитния бетон и монтажните елементи, което 
води до влошаване на напречното разпределение на подвижните товари. 

Този недостатък може да бъде избегнат, ако връзката между елементите се 
осъществява посредством замонолитваща плоча, вж. фиг. 5.38 д). 

В този случай при огъването между монтажните елементи и монолитния бетон се 
явяват надлъжни хлъзгащи сили (фиг. 5.39), които се поемат от свързващите стремена поз. 1. 
Предимство на конструкцията от фиг. 5.38 г) е и простата форма на елементите (с 
правоъгълно сечение). В случая конструкцията работи като "безставен гредови ред", чието 
изчисление може да се проведе, като се ползва [44]. 

 

 
Фиг. 5.39. Хлъзгане при огъване между монтажен елемент и монолитна плоча 

 
На фиг. 5.38 д) е показана конструкция от монтажни греди с обърнато "Т" сечение и 

замонолитващ бетон. Конструкцията работи в случая като "ортотропна плоча", чието 
изчисление може да се извърши ползувайки [14] или [75]. За поемането на моментите, 
огъващи напречно конструкцията, служат армировките поз. 1 и 2. Долната от тях се прекарва 
през специално оставени през известно разстояние отвори. 
 
5.4.2. Плочогреди 
 
          Сглобяемите плочогреди могат да 
бъдат изпълнени от П-образни елементи 
(фиг. 5.40). Връзката между тях е от 
неармиран бетон (дюбелна) и нейните 
особености са разгледани в т. 5.4.1. Формата 
на тези монтажни елементи е съобразена с 
технологията на производството им. За да 
може да се изважда лесно вътрешния 
кофраж, вътрешните страни на ребрата 
трябва да са с наклон не по-малък от 20:1. 
          Конструкцията с П-образни елементи 
има недостатъка, че разчленяването с 
надлъжни фуги през ребрата на 
плочогредовото сечение, често е свързано с 
по-голямо количество стремена в сравнение 
с другите типове. 

 

Фиг. 5.40. Сглобяеми конструкции от П- 
елементи; (1) замонолитващ бетон;  

(2) монтажни елементи 
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Липсата на добре развит долен пояс е свързано с: 
- малко място за разполагане на главната носеща армировка (обикновена или 

напрягаща) 
- големи натискови напрежения в строително състояние при предварително 

напрегнати елементи. 
Поради изтъкнатите особености П-образните елементи са рационални за малки 

отвори. У нас те се ползват за отвори от 6 до 10 m. 
Разчленяването на плочогредовата конструкция с фуги в средите на полетата на 

плочата е свързано с прилагането на Т-образни елементи, вж фиг. 5.41. В този случай 
връзката между елементите съвпада с мястото на максималния момент в плочата и 
свързването може да бъде изпълнено по различни начини. Детайл А1 предполага пълно 
снаждане на цялата носеща армировка и затова изисква най-голяма дължина в сравнение с 
другите варианти, вж. т. 6.5.3.1 от [16]. Връзката с петлици (детайл А2) създава възможност 
за по-малка широчина на замонолитващите ивици благодарение на по-малката дължина на 
снаждане в сравнение с А1. При свързването чрез предварително напрягане (детайл А3) е 
необходимо да се уплътни само фугата с циментов или епоксиден разтвор. 

 

 
Фиг. 5.41.Сглобяеми конструкции от Т-елементи; а) напречен разрез - (1) замонолитващ 

бетон, (2) монтажна греда; б) детайл А: А1 – снаждана чрез разминаване; 
А2 – връзка с петлици; А3 – напречно напрягане на плочата – (1) цементен или 

епосксиден разтвор; (2) напрягаща армировка в каналообразователи 
 
На фиг. 5.42 а) е показана конструкция от монтажни греди и монолитна плоча, т.е. 

разчленяването с хоризонтални надлъжни фуги между ребрата и плочата. За изливането е 
необходим кофраж, който може да бъде подпрян на долните пояси на гредите (фиг. 5.42 б), 
или окачен на горните пояси (5.42 в). 
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Фиг. 5.42. Конструкция от двойно Т – греди с монолитна плоча 

а) напречен разрез; б) кофраж подпрян на долните пояси на гредите;  
в) кофраж окачен на горните пояси на гредите 

 
 

 
Фиг.5.43. Сглобяемо- монолитни конструкции със сложни в план форми; 

(1) монтажни греди; (2) монолитна плоча 
(2)  

Особеното при изчисляването на гредите на този тип конструкция е свързан с 
двуетапното изпълнение - в строително състояние усилията от собствено тегло на гредата и 
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от плочата се поемат само от монтажния елемент. В експлоатационно състояние цялото 
сечение поема усилията от теглото на настилката и другите неконструктивни елементи и от 
подвижните натоварвания, за подробности виж [16]. 

Монолитното изпълнение на плочата изискващо големи количества кофраж 
представлява недостатък на този вид връхна конструкция. Нейни предимство са: 

- възможност без затруднение да бъде прилагана при сложни в план мостове (фиг. 
5.43); 

- по-малко монтажно тегло в сравнение с елементите с Т и П сечение; това 
ограничение е от особена важност с оглед съобразяване с възможностите на средствата за 
транспорт и монтаж 

У нас са изпълнени много мостове с монтажни греди и замонолитваща плоча. 
Прилагани са типови проекти за едноотворни конструкции с дължина от 12 m до 24 m, вж. 
фиг. 5.44. 

 
Фиг. 5.44. Напречни разрези на монтажни греди по типов проект: 

а) с правоъгълно сечение; б) с двойно Т- сечение 
 
На фиг. 5.45 е показано решение, при което около 1/3 от дебелината на плочата 

представлява монтажен елемент наричан предплоча, а над нея има монолитен бетон. Долната 
армировка на плочата е в предплочата. При това изпълнение плочата работи в два етапа. В 
първия статическата схема е проста греда, а натоварването е от собственото тегло на 
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предплочата и замонолитващ бетон. Полезната височина на сечението се мери от центъра на 
армировката до горния ръб на предплочата. Във втория етап плочата работи като статически 
неопределима система, като натоварванията са от настилката и превозните средства. За 
определянето на усилията вж. гл.6. В този етап се взима пълната височина на плочата. 
Между двата пласта (сглобяем и монолитен) възникват хлъзгащи сили, които се поемат с 
гребеновидна армировка стърчаща над предплочата. Връзката между гредата и плочата се 
осъществява чрез стърчащите части на стремената. При конзолни предплочи, стърчащите 
стремена от крайната главна греда влизат в така начените прозорци на предплочата. 

 
Фиг. 5.45. Предплочи замонолитени с бетон; а) напречен разрез - (1) предплоча с 
конзола; (2) двустранно подпряна предплоча; (3) отвор за армировката за връзка; 

б) план; в) армиравка 
 

Конструкцията от фиг. 5.46 е с готови елементи, оформящи пълната дебелина на 
плочата. Такава система е прилагана у нас при изграждане на някои виадукти с дължина на 
гредите 39 m и осово разстояние между тях 3,50 m. Плочните елементи са с размери 
300/300/20 сm. Слаб детайл на това изпълнение е възела "В", където се събират чакащите 
армировъчни пръти от 3 елемента - 2 плочни и един гредов. Монтирането на плочи с 
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квадратна форма изисква повишено внимание за доброто им опиране върху главните греди. 
За целта обикновено се подлага циментов разтвор. И при това решение конзолата и крайното 
поле на плочата се покриват с конзолни елементи с прозорци, вж. план а-а от фиг. 5.45 

 

 
 

Фиг. 5.46. Връхна конструкция от два вида елементи: греди и плочи; 
а) напречен разрез: (1) замонолитващ бетон; (2) монтажна плоча;(3)готова греда; 

б) детайл А 
 

 
Фиг. 5.47. Сглобяема конструкция от Т-греди със широк горен пояс и монолитна плоча 

 
Сглобяемо-монолитните конструкции от фиг. 5.42 - 5.46 изискват кофраж за плочата 

или прилагане на два типа монтажни елементи (гредови и плочни), различаващи се 
значително по тегло и изискващи обикновено две монтажни средства - съответно за главните 
греди и за плочите. Този недостатък е избягнат при системата от Т-греди със замонолитваща 
плоча отгоре им, вж фиг. 5.47. При допиране на горните пояси на гредите необходимостта от 
кофраж изцяло отпада, както е при типовете проекти прилагани в Унгария (фиг. 5.47 а). У 
нас се прилагат конструкции от вида показан на фиг. 5.47 б). Разработена е номенклатура 
греди ГТ с дължини на връхните конструкции от 12 до 28 m. Използуват се греди с три 
типоразмера различаващи се само по височината си, съответно 75, 95 и 115 сm. С цел да 
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бъдат обхванати голям брой широчини на мостовете при ползуване на греди с еднаква 
широчина на горния пояс равна на 110 сm., монтажните елементи се разполагат така, че 
остава да бъдат кофрирани ивици с широчина от 8 до 34 сm, вж. фиг. 5.48.  

 
Фиг. 5.48. Типова сглобяема конструкция с Т-греди прилагана у нас 

 
5.4.3. Връхни конструкции с кухини 

 
При сглобяемите конструкции са прилагани конструкции с кухини, фиг. 5.49. 

 Елементите от фиг. 5.49 а) – г) се свързват с бетонни неармирани дюбели, подобно на 
плътните плочни елементи. Конструкцията от фиг. 5.49 д) е с допълнително излята плоча. 
Различието между отделните типове е във формата на кухините. Съществен проблем при 
производството на тези елементи е кофрирането на кухините им. За целта могат да се 
ползуват ламаринени или бетонни тръби, които остават. При кухини с правоъгълно или 
овално сечение могат да се прилагат кофражи от фазер, велпапе с прегради (подобно на 
кашоните за буркани и бутилки), т.е. от материали които са евтини и лесно се обработват. 
Друга възможност е за вътрешен кофраж да служат предварително напрегнати телове обвити 
с непромокаема материя (полиетилен) и укрепени през около 2 m с диафрагми - виж фиг. 
5.50. Като извлекаеми кофражи могат да се ползуват и надуваеми гумени тела. 
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Фиг. 5.49. Конструкции от монтажни 

елементи с кухини 
 

 
 

 
Фиг. 5.50. Кофраж за кухина от 

напрегнати телове и непромокаема 
обвивка 

 
Фиг. 5.51. Конструкции с кухини от 

елементи с отворен профил 
 

У нас има изпълнени няколко моста с кухи греди. Те не намериха широко 
приложение, понеже не бе отработена технологията на производството на елементите. 

Трудното кофриране на кухините може да бъде избегнато, ако монтажните елементи 
са с коритообразна форма и се свързват с монолитна или сглобяема плоча, вж. фиг. 5.51 б). 
Друга възможност е използуване на двойно Т-греди, които се свързват чрез замонолитване в 
долния и горния пояс, вж. фиг. 5.51 а). 
 
5.5. Сглобяеми непрекъснати греди и рамки  

 
Сглобяемото строителство е най-лесно приложимо при системата проста греда. 

Напоследък обаче, все по-често се изпълняват сглобяеми непрекъснати греди и рамки. От 
статическа гледна точка, най-благоприятно би било снаждането да се извърши в местата, 
където моментите са приблизително равни на нула, т.е. около четвъртината на съответния 
отвор (фиг. 5.52). По подобен начин е изпълнена централната конструкция на надлез 
“Родопи” в Пловдив (при Сточна гара) със статически отвор 43,65 m и конструктивна 
височина 1,35 cm. При това е постигнато най-малкото у нас отношение на конструктивната 
височина към отвора равно на 1/32. Там са използвани монтажни елементи напрегнати преди 
бетонирането. След замонолитването им е извършено напрягане в предварително оставени 
каналооборазователи. Подобни решения са рядкост поради сравнително сложното им 
изпълнение. 

По-разпространеното решение е със снаждане при опората (фиг. 5.53) и то е намерило 
приложение у нас при изпълнение на редица надлези. Характерно за тази конструкция е, че 
тя работи като проста греда в строително-монтажно състояние (фиг. 5.53 а), при което 
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действува само собственото й тегло и теглото на замонолитващата плоча (при двуетапно 
изпълнение). За натоварванията от настилка и превозни средства, системата е непрекъсната 
греда или рамка. 
 

 
 

Фиг. 5.52. Непрекъсната конструкция от греди снадени при нулевите точки на  
М-диаграмата; (1) замонолитване 

  
На фиг. 5.54 е даден детайл за замонолитването при опората, където се снаждат 

монтажните греди. Освен това замонолитващият бетон оформя така наречените скрити 
ригели, които са вместени в конструктивната височина на главните греди. Благодарение на 
тези ригели подпирането може да бъде на единични колони. Ако връзката между ригела и 
колоните е ставна (фиг. 5.54 в), връхната конструкция действа като гредоскара. При корава 
връзка системата е пространствена рамка (фиг. 5.54 г). Броят и разположението на колоните 
в напречно направление e свързан с използването на подмостовото пространство. Освен това 
дължините на отворите и на конзолите на скрития ригел трябва да бъдат приети с оглед 
разрезните усилия и поемането им. 

 

 
Фиг. 5.53. Непрекъсната конструкция от греди снадени при опорите; а) схема; 

(1) замонолитване; (2) кофраж (3) скеле;  
б) моменти от собствено тегло в строително състояние; 

в) моменти от настилка и подвижне натоварвания при експлоатация 
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Връзката между монтажната греда и замонолитващия бетон трябва да е оформена по 
начин, който осигурява поемането на напречните сили в работната фуга (фиг. 5.54 и 5.56). 

 

 
Фиг. 5.54. Детайли на замонолитването (скрит ригел); 

а) назлъжен разрез при греди с врязани чела; (1) монолитен бетон;  (2) монтажна греда; 
б) надлъжен разрез – греди с наклонени чела; в) напречен разрез – ставна връзка на 

ригела с колоните; г) напречен разрез – корава връзка на ригела с колоните 
 

 
При мостове в крива непрекъснатите греди и рамки могат да се изграждат от 

монтажни елементи с еднаква дължина (фиг. 5.55). Съществува възможност ригелите да 
бъдат с еднаква широчина (фиг. 5.55 а), при което всеки отвор е с различен ъгъл на косотата. 
Друго решение е с трапецовидни в план ригели (фиг. 5.55 б). 

 
 

Фиг.5.55. Сглобяеми непрекъснати конструкции в хоризонтална крива: 
а) с успоредно разположени ригели; (1) ригел; (2) оси на монтажните греди 

б) с радиално разположени ригели 
 
На фиг. 5.56 е показан начин на армиране на ригела при опората. Характерно за този 

елемент е, че се кръстосва надлъжната армировка на главните греди с тази на напречния 
ригел. В примера стремената са решени като обхващащи армировката на ригела. 
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Фиг.5.56. Армиране на замонолитващия  
                бетон (ригела); 
а) армировка в челото на греда; 
б) армировка на ригела; 
       (1), (2) надлъжни пръти в ригела;  
       (3) надлъжни пръти за покривана на 
отрицателните моменти в главната 
греда;  
      (4) стремена за ригела 
 

 
 

Сглобяемите непрекъснати греди и рамки със снаждане при стълбовете се прилагат 
обикновено при неголеми височини на стълбовете, поради необходимостта от скелето за 
подпиране на гредите  

В някои мостове замолитващата зона обхваща значителна част от дължината на 
отвора (фиг. 5.57). В такъв случай напречното сечение в средата на полетата (при 
монтажните елементи) е плочогреда, а в зоните при опорите – монолитна плътна плоча. 
Обемът на монолитния бетон е значителен, но предимството е, че връзката между 
монтажните елементи и монолитната плоча може да бъде близко до нулевите точки на 
моментовата диаграма (в четвъртините на отвора). 

 
Фиг. 5.57. Сглобяемо- монолитна непрекъсната конструкция 

а) надлъжен разрез; б) разрез І-І; в) разрез ІІ-ІІ; 
(1) монтажни греди; (2) монолитен бетон 
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5.6. Връхни конструкции с непрекасната пътна плоча 
(температурно-ненепрекъснати конструкции) 

 
Разгледаните в т. 5.5 сглобяеми статически неопределими конструкции имат голямо 

количество монолитно изпълнявани части, при което се губят част от предимствата на 
сглобяемото строителство. 

 
Фиг.5.58. Температурно-непрекъснати конструкции – различни варианти на подпиране 

 
Друга възможност за осъществяване на връзка между отворите покрити със монтажни 

греди е дадена на фиг. 5.58, при която непрекъсната е само пътната плоча. 
 

      Принципът на действие на 
непрекъснатата плоча е показан на 
фиг. 5.58. Обикновено коравината 
на плочата е значително по-малка 
от тази на главните греди, които 
свързва и тя може да бъде приета 
като запъната в тях. Завъртанията 
на главните греди при подпорите 
ще предизвикат моменти в плочата, 
изчислявани по формулите дадени 
на фигурата. Явно е, че колкото е 
по-малка дебелината на плочата и 
по-голям отворът й, толкова тези 
моменти ще бъдат по-малки. 
Обикновено тяхната стойност е 
такава, че те са пренебрежимо 
малки в сравнение с усилията в 
главните греди разглеждани като 
свободно подпрени. Следователно 
непрекъснатата пътна плоча играе 
ролята на стоманобетонна дилата-
ционна фуга Фиг. 5.59. Принцип на действие на непрекъсната 

плоча: а) строително състояние; 
б) експлоатационно състояние; в) огъване на 

плочата 
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За да могат главните греди и в експлоатационно състояние да работят като прости, то 
температурно непрекъснатата конструкция обикновено се подпира само на един неподвижен 
лагер, а останалите са подвижни (фиг. 5.59 а). При наличието на няколко неподвижни лагера 
(фиг. 5.59 б,в) вследствие на въздействието на температурни разлики и съсъхването ще се 
появят много големи осови сили, които няма да могат да бъдат поети от малките сечения на 
плочите. Ако бъдат поставени два неподвижни лагера на един стълб (фиг. 5.59 в), то в зоната 
на тази опора конструкцията ще работи като непрекъсната. Появяващият се опън горе ще 
действа в плочата, а натискът долу ще създава големи хоризонтални сили в неподвижните 
лагери, които много трудно ще бъдат поети. Възможно е ползуването на еластомерни лагери 
(фиг. 5.59 г). Изчислителен модел за системата състояща се от стълбове, еластомерни лагери, 
главни греди и непрекъсната плоча е даден на фиг. 5.60. Привеждането на еластомерните 
лагери към огъваеми пръти е дадено в т. 11.4. 

 
Фиг. 5.60. Мост с еластомерни лагери и непрекъсната плоча 

а) изглед; б) детайл; в) изчислителен модел на връзката между стълба и гредите 
 

Непрекъснатата пътна плоча е подложена на огъване комбинирано с осови сили 
предизвикани от хоризонталните натоварвания и въздействия (спирателни сили, 
температурни промени, съсъхване и пълзене), и зависещи от начина на подпиране на 
конструкцията. Така при конструкцията от фиг. 5.59 а) осовите сили ще зависят от силите на 
триене в подвижните лагери и от разпределението на хоризонталните спирателни сили по 
дължина на конструкцията. Във връзка с това при по-дълги мостове температурната 
непрекъснатост се осъществява на отделни секции разделени с дилатационни фуги (фиг. 
5.61). Обикновено броят на отворите в една секция не надвишава 5. 

Дадената на фиг. 5.58 в)изчислителна схема е опростена и служи да обясни да обясни 
идеята. Тя не отчита коректно някои особености, като различните коравини при ребрата 
(надлъжните греди) и плочата между тях. За по-точно изследване вж. т. 6.3.3. 

Огъващите моменти в свързващата плоча зависят в голяма степен от съотношението 
между коравините на отделните елементи. Поради това, от съществено значение е дължината 
на свързващата плоча. При виадукти, чиито главни греди се монтират с кран-ферма, 
разстоянието между челата на гредите обикновено се приема не по-малко от 150 сm, с оглед 
разполагането на опорите на монтажната ферма (фиг. 5.62). При стълбове с ригели, чието 
сечение е "обърнато Т" е също възможно да се изпълни непрекъсната плоча, но тя трябва да 
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се изолира от ригела чрез стиропор, няколко пласта хидроизолационна мушама или други 
подобни (фиг. 5.63). 

 
Фиг. 5.61. Температурно непрекъсната конструкция разделена с фуга на две 

секции 
 
 
 

 
Фиг. 5.62. Свързваща плоча при виадукт, 
чиите греди са монтирани с кран-ферма 

 
Фиг. 5.64. Непрекъсната плоча при тясна 

фуга; (1) изолиращ материал 

 
Фиг. 5.63. Непрекъсната плоча при ригел 

със сечение обърнато “Т”; 
(1) изолиращ материал 

 

 
Когато по конструктивни или технологични причини не се налага оставянето на 

достатъчно разстояние между челата на свързващите греди, то необходимата дължина на 
свързващата плоча може да се получи чрез изолиране на плочата от гредите, вж. фиг. 5.64. 

При изчисляването и конструирането на свързващата плоча трябва да се има предвид, 
че тя е подложена на огъване и от подвижните товари стъпили върху нея. 

В заключение ще бъде отбелязано, че свързването на простите монтажни греди с 
непрекъсната плоча дава съществено предимство за условията на пътуване чрез намаляване 
на броя на дилатационните фуги. Осъществяването на този вид връзка е просто, но плочата е 
в сложно напрагнато състояние, което трябва да бъде изследвано при възможно най-точно 
отчитане на действителната работа на конструкцията. 
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