
3. КОНСТРУКЦИИ НА ТУНЕЛИ, ИЗГРАЖДАНИ ПО  
     ОТКРИТ СПОСОБ 
 
3.1 . ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Тунелите изграждани по открит способ служат за: 
а) линии на метрополитени; 
б) трасета на автомобилни пътища, улици или ж.п. линии; 
в) пешеходни подлези под улици, площади, пътища, ж.п. коловози, аерописти; 
г) колектори за инсталации: електрически кабели с високо и ниско напрежение,  
   топлопроводи, водопроводи и т. н. 
Тези видове тунели се различават по експлоатационните изискания към тях, вкл. 

осветление, вентилация, сигнализация и др. Различни са и габаритите им в зависимост от 
предназначението. За тунелите на метрополитените вж. т. 1.6 на тези записки. Габаритът за 
нормални ж.п. линии е даден в курса по “Стоманобетонни мостове”, фиг. 3.18 от [4], а за 
пътища и автомагистрали – фиг. 3.17 и фиг. 3.19 от [4]. Широчините на тунелите в населени 
места за автомобилно движение се предписват в заданието за проектиране и са съобразени с 
градоустройственото решение. За светлите им височини обикновено се спазват изискванията 
за пътищата от републиканската мрежа. При наличие на трамвайни и тролейбусни линии 
трябва да се осигури необходимия габарит за контактната мрежа. Минималната светла 
височина на пешеходните подлези се приема 2,50 m. Габаритите на колекторите се 
съобразяват с разполагането на предвидените инсталации. Трябва да се осигури също достъп 
на обслужващ персонал (минимална светла височина 2 m), както и пространство за 
извършване на ремонтни работи, складиране на материали. Следва да се отчитат и 
възможните неблагоприятни последици от близкото разполагане на различни по вид 
инсталации. Напр. в телефонната мрежа могат да настъпят смущения, ако кабели с високо 
напрежение са разположени близко до комуникационни кабели. При приемане на 
напречните сечения на колекторите трябва да се държи сметка и за перспективното развитие 
на различните видове мрежи. Така при бъдещо монтиране на нови инсталации няма да се 
налага разкопаване на улиците. 

В следващото изложение не се разграничават тунелите в зависимост от 
предназначението им – за метро, автомобилно движение, пешеходци и др. За 
конструктивното решение и начина на изграждане най-голямо значение имат габаритите на 
тунела, дебелината на насипа над покриващата му конструкция, стъпващите върху него 
подвижни товари и начина на изпълнение. 

Разгледаните в настоящия Раздел 3 конструкции се изпълняват по котлованен способ, 
при който изкопа може да бъде с неукрепени откоси (фиг. 2.1 а) Друга вариант на този 
способ е с укрепване на изкопа, но само за строително състояние. При траншейния способ, 
вж. фиг. 2.2, 2.3 2.9, укрепването на изкопите изпълнява и ролята на вертикален носещ 
елемент на конструкцията в експлоатационно състояние. 
 
3.2. РАМКИ С КОРАВИ ВЪЗЛИ 
 
3.2.1. Монолитни рамки 
 
 Монолитните едноотворни затворени рамки (фиг. 3.1) се изграждат в следната 
последователност. Върху подложен бетон се излива дънната плоча. За изпълнението на 
стените се ползват вертикални кофражи, а за покриващата плоча - хоризонтален кофраж 
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подпрян върху дънната плоча. Примери за изпълнение на такива рамки са илюстрирани със 
снимки без коментар в раздел 8.  

 
 
Фиг. 3.1. Монолитна едноотворна затворена рамка във варианти: а) без вути; б) с вути; 
     р.ф. - работни фуги. 
 

р.ф.

р.ф.

р.ф.

а)

р.ф. II вар.
р.ф. I вар.

б)

 На фиг. 3.2 е дадена изчислителната схема и моментовата диаграма на едноотворна 
рамка. За вертикалните натоварвания върху покривната плоча вж. т. 2.2 на настоящите 
записки. Върху стените действа земен натиск при покой (вж. курса по “Земна механика”). 
Трябва да се отчете и увеличението на земния натиск от превозни средства стъпили върху 
призмата на обрушване, като се взема предвид разположението на пътните платна или 
коловозите. Тези натоварвания може да са приложени и едностранно. 

Почвената реакция се определя, като се разглежда конструкция на еластична основа и 
решението може да се извърши с помощта на компютърна програма. Ако дънната плоча се 
приеме идеално корава, почвената реакция представлява равномерно разпределено 
натоварване. При това може да се ползват готови формули за изчисление на рамки, 
намиращи се в някои наръчници, или да се смята “на ръка”. Приемането на корава дънна 
плоча дава по-големи моменти в нея, в сравнение с решението на конструкция на еластична 
основа. С оглед поемането на моментите и напречните сили във възлите е целесъобразно да 
се предвидят вути, фиг. 3.1 б). Обаче по-прост е кофража, ако няма вути, фиг. 3.1 а). 

Опънната армировка в ъглите на рамката се разполага от външната им страна (вж. 
моментовата диаграма от фиг. 3.2). По технологични съображения в рамковите възли най-
лесно се снаждат армировъчните пръти, фиг. 3.3. Снаждането в долните възли се извършва 
над нивото на дънната плоча, фиг.3.3 а). При това чакащите пръти за стените са сравнително 
къси. При снаждане в дънната плоча трябва да се предвиди още едно снаждане в стените. То 
може да се избегне, ако армировката за стените е с цялата си дължина, фиг. 3.3 б). Това е 
възможно, ако при изливането дънната плоча вертикалната армировка е достатъчно 
укрепена. Снаждането в горните възли трябва да бъде разположено над долната повърхност 
на покривната плоча, фиг. 3.3 в). В противен случай работната фуга трябва да бъде под 
плочата, което изисква по-сложен кофраж, фиг. 3.3 г). 
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Фиг. 3.3. ; б), г) неудачно. 
 
 По затворени рамки са 
рационални значително нарастват 

 по-
олеми отвори почвената реакция в дънната плоча е малка и е по-добре всяка стена да стъпва 

Фиг. 3.2. Едноотворна затворена рамка: а) изчислителна схема; б) моментова диаграма  
 

Снаждане на армировката в рамковите възли: а), в) удачно

 отношение разхода на бетон и стомана едноотворните 
 за светли широчини до около 5 m. При по-големи отвори 

а) б)

в)
г)
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ls
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1

1
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моментите в покривната плоча и тогава е по-добре тя бъде оребрена, а не плътна. При
г
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н  фундамент. Тези обстоятелства не бива да се абсолютизират. Така при високи 
почвени води се налага хидроизолация на тунела от всичките му страни (вкл. отдолу) и 
тогава дънната плоча не може да бъде избегната. С оглед опростяване на изпълнението, 
напоследък не са изключение рамките с отвори около 10 m, вж. раздел 8 . 

На фиг. 3.4 е показана двуотворна рамка от монолитен стоманобетон, приложена за 
метротунелите в София. Начинът на изпълнение и статическата работа на двуотворните 
рамки са подобни на едноотворните. Междинната стена е приета по тънка от крайните, 
понеже моментите в нея са малки и те се дължат на: 

а отделен

- несиметрично натоварване на покриващата конструкция; 
- подвижен товар върху призмата на обрушване при една от крайните стени; 
- земетръсно въздействие. 

 

 
Фиг. 3.4. Двуотворна монолитна рамка за метротунел в София. 

 
В някои случаи вместо междинната стена се предвижда колонада, фиг. 3.5. Това 

решение се оказва целесъобразно при пешеходни подлези и метростанции. Пр  наличието на 
колони дънн е. 

Предимства на решението с монолитни рамки са: 

тер водят и до по-нисък разход на 

извършван о се прилагат инвентарни 
кофражи 
армировъч а техника за транспорт, полагане и уплътняване 
на бето

и
ата и покриващата плоча трябва да бъдат осигурени срещу продънван

 
- по-добро разпределение на усилията в сравнение със ставните рамки; 
- многократната статическа неопределимост на системата е особено благоприятна 

при поемането на земетръсните въздействия; 
- изложените предимства от изчислителен харак

материали в сравнение със сглобяемите конструкции; 
- наличието само на работни фуги е целесъобразно и с оглед намаляването на 

местата на потенциалните течове. 
Общ недостатък на монолитното строителство е големия обем строителни работи 

и на обекта. За рационализиране на изпълнениет
(и най-добре едроразмерни), монтират се предварително приготвени окрупнени 
ни скелети и се използва ефективн

на, вж. примерите от раздел 8. 
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Фиг. 3.5. Монолитни рамки с колонади (к); повърхнини на продънване (а). 
 
3.2.2. Сглобяеми рамки от целосекционни елементи  
 
 На фиг. 3.6 а) е показана едноотворна затворена рамка за метротунел, изграждан от 
целосекционни елементи. Елементите имат същото напречно сечение като монолитните, но 
се произвеждат в строителни предприятия. 
 

а

к

а
а

к к

 
 
Фиг. 3.6. Рамки от целосекционни елементи: а) за еднопътен метротунел; 

     б), в) за двупътени метротунели. 
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Елементите се изливат в легнало състояние, т.е. сечението на тунела при 
производството на елемента е успоредно на терена. Размерът на секциите (мерен по 
дължината на тунела) обикновено не превишава 3 m и се избира с оглед възможностите на 
монтажните кранове. При транспорта на елементите от съществено значение са не само 
теглата, но и размерите им. Трябва да се има предвид, че превозването на извънгабаритни 
товари изисква спазването на специални изисквания за движението по пътищата или 
железниците.  

При близко разположени коловози на метрото може да се използват еднотворни 
секции, които се допират, фиг. 3.6 б). Прилагани са и двуотворни секции (фиг. 3.6 в), но 
техните габарити и тегла са по-големи от едноотворните. 

 

 
Фиг. 3.7. Снаждане на секциите: а) неармирана връзка в стените на съседни  
                елементи; б)неармирана връзка в плочите; в) армирана връзка в стените  
                и плочите; г - готов елемент; м – замонолитващ бетон или циментен разтвор; 
                п – връзка на армировката с петлици 
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Връзката между отделните готови елементи (г) може да бъде неармирана (фиг. 3.7 а, 

б). За целта повърхностите на елементите при фугите са така оформени, че се образуват 
жлебове. След монтажа там се замонолитващ бетон или циментен разтвор (м). Жлебовете в 
горната и долната плочи трябва да са отворени от към горната им страна, за да може да се 
излее разтвора. Такава връзка действа като ставна. Ако се очакват неравномерни слягвания 
по дължина на тунела е по-благоприятно във фугата да има армировка, стърчаща от 
елементите, фиг. 3.4 в). Производството на елементите с армирани връзки е затруднено. 
Особеното е изпълнението на кофража отдолу, през който трябва да минават стърчащите 
армировъчни пръти. 
 

 
3.3. СТАВНИ РАМКИ 
 
3.3.1. Монолитни конструкции на дънната плоча и стените 
 
 На фиг. 3.8 а) е показан напречен разрез на тунел. Дъното и стените се изпълняват 
монолитно подобно на рамките от т. 3.2.1. Покриващата конструкция обикновено е 
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сглобяема, като за формата на елементите и връзките има различни варианти разгледани в т. 
3.3.5. 

Монолитната част се изследва като рамка с форма на обърнато П, фиг. 3.8 б). 
Покриващата конструкция работи като проста греда, но за П-рамката тя играе ролята на 
разпорка. Затова трябва да се осигури поемането на хоризонталната сила във връзката стена-
покриваща конструкция. Моментите в П-рамката се получават по-големи, отколкото в 
затворена рамка без стави. Сглобяема покриваща конструкция се изгражда по-бързо от 
монолитна, защото монолитните хоризонтални елементи трябва да стоят дълго време 
кофрирани. 
 

Фиг. 3.8 Тунел с монолитна конструкция на дънната плоча и стените и сглобяема  
   покриваща конструкция: а) напречен разрез; б) изчислителна схема; 
   в) моментова диаграма  

 
 
 

g q

Q Q

в)б)

а)

На фиг. 3.9 е показан напречен разрез на тунел за метрото на София. Външните стени 
и дънната плоча образуват монолитна рамка с формата на обърнато П. Покриващата 
конструкция и междинната стена са сглобяеми. Връзките в горните възли на рамката при 
крайните и междинната стена са ставни. По отношение на изчисленията, начина на 
изграждане, предимствата и недостатъците, конструкцията от фиг. 3.9 е сходна с тази от фиг. 
3.8. 
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Фиг. 3.9. Напречен разрез на монолитно-сглобяем тунел за метрото на София 
 
 
3.3.2. Сглобяеми и сглобяемо монолитни рамки от елементи с формата  

на П и Г 
 
 На фиг. 3.10 а) е показана изцяло сглобяема конструкция, състояща се от два еднакви 
П-елементи. 
 

 
Фиг. 3.10. Сглобяеми рамки от П-елементи: а) напречен разрез на тунела;  
       б) изчислителна схема; в) моментова диаграма; г) детайл на връзката. 

 29



Изчислителната схема на показаната конструкция е рамка със стави разположени по 
средата на височината на стените. Обикновено триенето между двата елемента е достатъчно 
за поемането на хоризонталната сила в ставата в експлоатационно състояние. Но връзката 
трябва да бъде осигурена за едностранен земен натиск в строително състояние и 
несиметрично натоварване в експлоатация. За целта в елемента са предвидени вбетонирани 
стоманени части (вложени преди изливането на бетона), фиг. 3.10 г). Те се състоят от планки 
(1) със заварени към тях армировъчни пръти (2). След монтажа на елементите се заваряват 
планки (3) към планките (1). 
 Конструкциите от вида показан на фиг. 3.10 са прилагани на много места в у нас за 
колектори за инсталации, пешеходни подлези, водостоци и прокари (съоръжения за 
преминаване на добитък под пътища и ж.п. линии). Светлите отвори на изпълнените у нас 
съоръжения не надминават 3 m, като теглата на елементите са съобразени с масово 
използваните автокранове. 

Друг вариант на изцяло сглобяеми конструкции са показани на фиг. 3.11 и фиг. 3.11 а. 
Ползват се два вида готови елементи - дъно обединено със стени (с форма на обърнато П) и 
покриваща плоча (за вариантите на този елемент вж. т. 3.3.6.). С нарастването на отвора се 
увеличава монтажното тегло на елемента оформящ дъното и стените и това води до 
затруднения при производството, транспорта и монтажа.  

Показаната на фиг. 3.12 и 3.12 а сглобяема конструкция се състои от П-образен 
елемент оформящ горната плоча и стените, подпрени на монолитни или сглобяеми 
фундаменти. 
 

 
Фиг. 3.11. Типизирани рамки от П-елементи и покривна плоча, прилагани в Източна  

      Германия (мерките са в mm). 
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Фиг. 3.11 а. Пример за рамка от П-елементи и покривна плоча 
 

 
 

Фиг. 3.12. Сглобяема конструкция от фундаменти и П-образни рамки 
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Фиг. 3.12 а. Монтаж на П-образен елемент 
 

При изцяло сглобяемата конструкция от фиг. 3.13 (прилагана в Русия) стените с 
фундаментите им представляват елемент с формата на обърнато Г. Останалата част от 
дъното е плочен елемент. При това решение се получават по-малки тегла на монтажните 
елементи в сравнение с конструкцията от фиг. 3.11 и фиг. 3.12.  
 

 
   Фиг. 3.13. Стени с форма на обърнато Г, свързани с дънна плоча: а) напречен разрез на  

   г – готов елемент за стените и част от дъното; д – дънна плоча 
     м – замонолитващ бетон 
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Връзките в дънната плоча са ставни, като техните места отговарят на точките с 
приблизително нулеви моменти в конструкцията на дъното и стените с формата на обърнато 
П. Статическата схема на конструкцията с Г-елементи е показана на фиг. 3.13 б). Връзките в 
дънната плоча се изпълняват по детайла от фиг. 3.7. в). Понеже те са приети като ставни 
дължината на разминаване на армировката е по-малка, отколкото за случая, когато връзката 
поема момент. 
 
 

 

 
Фиг. 3.14. Сглобяема конструкция със ставни връзки между вертикалните и 

хоризонтални елементи 
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 На фиг. 3.14 е показана сглобяема конструкция, за която всички връзки между 
вертикалните и хоризонталните елементи са ставни. Такъв вид конструкция е геометрично 
изменяема и за стабилизирането й в строително монтажно състояние са предвидени 
кръстосани диагонални връзки с муфи за регулиране на дължината им и постигане на 
правоъгълна форма. След засипването връзките се отразяват. В експлоатационно състояние 
при действието на нееднакъв земен натиск (дължащ се на качествата на почвата или 
несиметрично разположено подвижно натоварване) се разчита на отпора на почвата 
(пасивния земен натиск). 
 
 
3.3.3.Монолитни конструкции на стени с фундаменти 
 
 При сравнително голям отвор на покриващата конструкция и липса на високи почвени 
води, не е необходима дънна плоча. В такъв случай стените стъпват на отделни фундаменти. 
На фиг. 3.15 а) е показана бетонна, а на фиг. 3.15 б) стоманобетонна стена. 
 

Фиг. 3.15. Монолитни конструкции на стени с фундаменти: а) бетонна;  
      б) стоманобетонна 
 
Монолитните конструкции на стени с фундаменти по форма, изчислително 

изследване и изграждане са аналогични на бетонните и стоманобетонни устои, разгледани в 
курса по “Стоманобетонни мостове”, вж. [4], т. 11.2.1 и 11.2.3. Затова тук повече 
информация не се дава. 
 
3.3.4. Сглобяеми конструкции на фундаменти и стени 
 
 Някои подземни съоръжения у нас са изпълнени със фундаменти и стени от вида 
показан на фиг. 3.16. Стените са от плоски готови елементи, които се произвеждат легнали, а 
фундаментите могат да бъдат монолитни или от готови елементи.. Стените се монтират в 
улеите на фундаментите, като се укрепват с дървени клинове (кл). В зависимост от 
набиването на предните или задните клинове се гарантира вертикалността на стените. 
Нивото им се регулира с височината на дървени трупчета (тр) положени на дъното на улея и 
подпиращи стената. След фиксирането й празнините между стената и фундамента се 
запълват с циментен разтвор (ц). 

ст. б
б

б

ст. б

ст. б

б)а)
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Фиг. 3.16. Сглобяеми конструкции от стенни елементи и фундаменти с улеи. 
 

На фиг. 3.17 а) е показан опростен изчислителен модел на връзката фундамент-стена. 
Вертикалната сила от стената се предава на фундамента чрез плочата му в дъното на улея. Тя 
трябва да бъде проверена да понесе напречните сили в разрези 2-2 и 3-3. Конзолите на 
фундамента са подложени на огъване. За дебелината им и армировката се оказват меродавни 
проверките за поемане на огъващи моменти и напречни сили в разрези 1-1 и 4-4. 

кл

ц

тр

 

 
Фиг. 3.17. Изчислителни модели на връзката фундамент с улей-стена: 

       а) без отчитане на триенето по вертикалните плоскости; 
       б)с отчитане на триенето по вертикалните плоскости. 

 
 Преди около 30 год. в София бяха изпълнени някои сглобяеми подземни съоръжения 
като подлезите пред ЦУМ и при Полиграфическия комбинат. При проектирането им бе 
установено, че фундаментите с улеи (фиг. 3.16) се получават силно армирани. Затова бяха 
приложени по-рационални решения, като показаното на фиг. 3.18. При него се осъществява 
допълнителна връзка на стените и фундаментите чрез заваряване на стоманени части. При 
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това предната и задната стена на улея поемат по-равно хоризонталната сила и армирането е 
по-леко в сравнение с изпълнението от фиг. 3.16. За защита срещу корозия стоманените 
части допълнително се покриват с монолитен бетон. 
 

 
Фиг. 3.18. Детайл на стена и фундамент с улей с допълнителни стоманени връзки. 
 

  
  a)     б) 
 
 

 
Фиг. 3.19. Сглобяема конструкция от стенни елементи и плоски фундаменти 

        а) напречен разрез а-а; б) изглед; в) разрез в-в  
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Друга възможност, приложена у нас по същото време, е показана на фиг. 3.19. 
Фундаментът представлява плоча с променлива дебелина, от която стърчат вертикални 
армировъчни пръти. Стената е с такава форма, че в двата си края стъпва върху фундамента. 
В останалата й част е с чакащи пръти, които се снаждат чрез разминаване с прътите от 
фундамента. Фиксирането на стената се изпълнява по детайла показан на фиг. 3.19 в). Във 
фундаментите и в краищата на стените има вбетонирани стоманени части. Осъществява се 
връзка между тях чрез заваряване на триъгълни вертикални стоманени планки. След това се 
полага допълнителна армировка и се бетонира удебелението над фундаментната плоча. При 
този вариант сумарният разход на бетон и армировка във фундамента и стената се доближава 
до този на монолитна конструкция. Недостатък в случая е по-трудното фиксиране на стената 
в сравнение с детайла с улей. 
 

 
Фиг. 3.20. Сглобяема конструкция с елементи с форма обърнато Т 

  
Изпълнение подобно на монолитното има в случая, при който стената и фундаментът 

представляват един готов елемент с форма на обърнато Т (с отстъпи с еднакви или различни 
дължина), виж фиг. 3.20. 
 
3.3.5. Сглобяеми покриващи конструкции 
 
 Сглобяемите покриващи конструкции на тунелите изпълнявани по открит способ 
обикновено са с изчислителна схема проста греда. За намаляване на усилията в стените двете 
подпори се приемат неподвижни и те трябва да могат да поемат хоризонталната сила, 
получена от работата на покриващата конструкция като разпорка. Във връзка с това 
покриващата конструкция трябва да се изчислява за нецентричен натиск. 
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По отношение на напречните им сечения и начините на връзка има аналогия между 
сглобяемите покриващи конструкции на тунелите и връхните конструкции на гредовите 
мостове и водостоци. Поради това тук подробно няма да бъдат разглеждани предимствата и 
недостатъците на различните решения. Ще бъдат дадени примери от практиката, характерни 
за тунелите изпълнявани по открит способ. 

Най-проста форма имат елементите с пълностенно сечение, фиг. 3.21. Страничните 
повърхности на тези елементи са така оформени, че при нареждането им между тях се 
образуват жлебове, които в последствие се запълват с неармиран бетон. Тази връзка действа 
като дюбел и пренася само напречни сили, поради което действа като несъвършена става. 
Изчислителната схема се нарича ставен гредови ред. Тази връзка има недостатъка, че при 
променливо натоварване и разтоварване, предизвикващо завъртвания в различна посока се 
получава изтриване на бетона във връзката, водещо до влошаване на напречното 
разпределение на подвижните товари. При подземните съоръжения този недостатък има все 
по-малко значение при увеличаването на дебелината на насипа и относителното намаляване 
на усилията от подвижни товари. 

 

 
 

Фиг. 3.21. Сглобяеми плочи с постоянна дебелина 
 

С оглед на отводняването, за едноотворни конструкции се оказва подходяща 
двускатната форма (фиг. 3.11), т.е. най-голяма е дебелината на елемента в средата, където са 
и максималните стойности на огъващите моменти. Напречните сили при подпорите се 
поемат без затруднения в плътното сечение, въпреки намалената му височина. 

Елементите от обикновен стоманобетон със плътно сечение се прилагат предимно за 
отвори до около 5-6 m. При по-големи дължини е по-целесъобразно оребрено сечение. 
Плътното сечение може да бъде рационално и за по-големи отвори, ако елементите са 
предварително напрегнати. Такова решение е приложено при някои съоръжения в София: 
подлезите на пл. Св. Неделя и при Полиграфическия комбинат, както при покритата 
корекция на Слатинска река под бул. Искърско шосе, фиг. 3.22. Отворите им са от 8 до 12 m. 
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Горната и долната повърхности на елементите са с наклони към краищата им. Главна им 
армировка е предварително напрегната на стенд и се състои от оребрени телове с овално 
напречно сечение. В средата на елемента, където е максималният момент, армировка е 
разположена възможно най-близко до долната им повърхност. При опорите центъра на 
тежестта на напрягащата сила е разположен в ядрото на сечението, с оглед да не се 
получават опънни напрежения в горния ръб от напрягаща сила. Това се постига 
благодарение на избрания начин на оформяне в надлъжно направление. 
 Друга вариант на сглобяема покриваща конструкция е с П-елементи. На фиг. 3.23 е 
показан типов проект на “Пътпроект”, предназначен първоначално за връхни конструкции на  
мостове и водостоци с малки отвори. Същите елементи са прилагани за покриващ 
покриващи конструкции на тунели изпълнявани по открит способ. 
 
 

Фиг. 3.22. Предварително напрегнати елементи с плътно сечение за покриващи 
                  конструкции: а) надлъжен разрез; б) напрягаща армировка; в) напречен разрез;  
                  г) връзка между елементите – д замонолитващ бетон. 
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Фиг. 3.23. Сглобяема покриваща конструкция с П-елементи 
 
 
 Разгледани до тук покриващи конструкции имат ставна връзка със стените. На фиг. 
3.24 е показан монтаж на елемент за покриваща конструкция, при който връзката между 
стените и горната плоча е корава. Тя се осъществява посредством чакащи пръти. 
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Фиг. 3.24. Монтаж на елемент от сглобяема конструкция, която има корава връзка 
между стените и горната плоча 

 
 

Фиг. 3.25. Фрагмент на сглобяемата покриваща конструкция на тунела при НДК. 
а) напречен разрез през тунела; б) разрез б-б; означения: г – готови греди; 

 м – монолитен бетон 

3500

м

г

м

г

б)

а)

б
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 При НДК е изграден тунел за автомобилно, трамвайно и тролейбусно движение. В 
зоната на спирките на градския транспорт широчината на тунела е 35 m и покриващата му 
конструкция е под насип с дебелина средно 2 m. Големия отвор и тежкия постоянен товар 
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оправдават прилагането на предварително напрегнат бетон. Готовите греди с двойно Т 
сечение са предварително напрегнати на стенд (преди бетонирането), фиг. 3.25. След 
монтирането им върху тях е излята монолитна плоча. Двускатната форма на гредата е 
благоприятна с оглед на отводняването и усилията в отделните разрези. При изходите на 
същия тунел (където отворите са по-малки) покриващата конструкция е монолитна плоча с 
кухини. 
 Готовите елементи на покриващите конструкции, които имат ставна връзка със 
стените обикновено се подпират върху стените на пласт от циментен разтвор, фиг. 3.26. 
Размерът на площта на подпиране в план се определя от проверката на местен натиск. 
Хоризонталната сила (дължаща се на работата на конструкцията като разпорка) обикновено 
се поема чрез шипове. 
 

Фиг. 3.26. Детайл на връзка между стените и покриващата конструкция 
       а) със шип (ш) влизащ в тръба (т) в готовия елемент (г); 
                  б) със шип (ш) влизащ в замонолитващия бетон (м); 
       ц – циментен разтвор при подпирането 
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3.4. СВОДОВИ КОНСТРУКЦИИ 
 
 При голяма дебелина на насипа над конструкцията в рамковите конструкции се 
получават значителни огъващи моменти. В този случай по-удачни се оказват сводовете, тъй 
като в тях преобладават нормалните сили. Но сводовите конструкции имат недостатък, че 
при вписването на габаритите се приемат по-големи светли сечения в сравнение с рамките. 

На фиг. 3.24 и 3.25 са показани напречни разрези на строящия се сега тунел по пътя 
Гоце Делчев-Драма. Дължината на съоръжението е 450 m, от които 150 m са на българска 
територия, а останалите 300 m на гръцка.. 
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