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 В настоящата разработка се разглеждат някои проблеми при осигуряване на мост на 

km.1+100 от АМ”Хемус” според изискванията на [1] .Изборът на това съоражение е 

продиктувано от следните съображения: 

 характерно изпълнение със сглобяеми греди и подпиране върху неопренови лагери; 

 разположение в район с IX
-ТА изчислителна степен; 

 проектирането е извършено преди земетресението във Вранча от 1977г.; 

 автомагистрален мост; 

 относително не много високо долно строене; 

 в настояшия момент в конструкцията се наблюдават сериозни дефекти, които 

налагат ремонт на моста.  

Целта на този труд е да се направи съпоставка между два подхода за 

противоземетръсно осигуряване на мостови съоражения: 

* традиционно усилване на стълбовете и фундаментите със стоманобетонен кожух; 

* използване на лагери с нелинейно поведение. 

 

1.Описание на разглежданото съоражение 

 

Както повечето от магистралните мостове, и този се състои от две самостоятелни 

успоредни съоражения-по едно за всяко платно на автомагистралата.В план попада в 

хоризонтална крива с много голям радиус.В надлъжно направление моста представлява 

температурно-непрекъсната конструкция с 18 отвора, разделени с фуги на 4 температурни 

блока (фиг.1.а). Отворите са с дължина 22,500m ,с изключение на тези при устоите,които са 

от по 21,775m. 

 

фигура 1 а)надлъжен разрез на моста ; б)напречен разрез на изследвания сегмент 

 В напречна посока (фиг.2)всяко от съораженията се състои от по 8 броя сглобяеми 

стоманобетонни греди с височина 120cm и стоманобетонна плоча (предплочи и монолитен 

бетон) с обща дебелина 14cm. Долното строене се състои от еденични кръгли стълбове с 

диаметър 200cm. Върху тях е изпълнен ригел с обратно “Т” сечение.Фундирането е 

плоскостно върху кръгли фундаменти с диаметър 680cm. Връзката между връхната 

конструкция и долното строене се осъществява посредством гумени-пластови (неопренови) 

лагери с размери 200/300/47mm. При дилатационните фуги лагерите са подвижни стоманени 

ролкови. 
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фигура 2 Напречен разрез на моста 

2.Анализ на сеизмичната осигуреност на съоражените в настоящия момент 

 

 Тъй като настоящата разработка има повече изследователска насоченост се разглежда 

не цялото съоражение, а само само един температурен блок(фиг.1.б).Целта на този анализ е 

да се провери дали моста е осигурен на сеизмични въздействия  в съответствие с [1] . 

 На фиг.3 е показана схема на възприетия изчислителен модел. Особеността тук е 

моделирането на лагерите-неопренови при средните и ролкови при крайните стълбове.  

 

фигура 3.Схема на изчислителния модел 

Връзките при междинните стълбове имат коравина, определена от еластичните 

характеристики на неопреновите лагери  : 

     
H

AG
h m kNГ

1

0 06 700
0 035 0 000833

. *
. . /    (1) 
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  C kN m  
1 1

0 000833
1200

 .
/     (2) 

 където: 

  А-площ на лагера 

  G-модул на срязване 

  С-еластична константа 

 

 При моделирането ,за елемента свързващ връхната конструкция с долното строене, е 

зададена коравина ,която съответства на тази на един лагер,умножена по 8-такъв е броят на 

лагерите в напречна посока. 

 При двата крайни стълба връзките са абсолютно подвижни,което е приблизителен 

модел на ролковите лагери.Моделът е приблизителен,защото не е отчетено триенето ,което 

макар и не много, ще промени картината на реагиране на конструкцията. 

 Масата на връхната конструкция и на стълбовете е зададена като разпределена по 

съответните елементи.Включен е и 40% от възможния подвижен товар,в съответсвие с [1]. 

 Независимо от наличието на фуги при двата крайни стълба,трябва да се отчете и 

влиянието на съседните отвори. В модела това е направено само с прибавяне на масата от 

половината съседен отвор. И тук също е пренебрегнато влиянието на триенето. 

 Описания модел  е изледван на сеизмично въздейсвие при спазване на изискванията 

на [1]. Инерционните сили се получават след задаване на следните параметри : 

 

 C=1.5-коефициент на значимост за съоръжения от категория “А”; 

 R=0,25-коефициент на реагиране за мостове; 

 Кс=0,27-сеизмичен коефициент за IX степен; 

 II-
РА

 група почви. 

 

 Решението е направено с използване на програмата SAP 2000 Nonlinear 6.11,при 

линеен спектрален анализ.Отчетени са първите 20 форми на собствени трептения.В таблица1 

са дадени огъващите моменти в цокълната фуга на стълбовете ,и взаимните премествания в 

двата края на връзките,които апроксимират лагерите. 

 

таблица 1 

         Стълб 

 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

М [kNm] 

 

1072 

 

6025 

 

6114 

 

5910 

 

2419 

 

 

[cm] 

 

3.5 

 

2.7 

 

2.3 

 

 

1.9 

 

2.9 

 

 

 Като е отчетено реалното армиране на стълбовете с 48N25,са изчислени напреженията 

в цокълната фуга при действието на различни огъващи моменти и еднаква нормална сила от 

4000kN. Резултатите са представени в таблица 2 

 

таблица 2 

         момент 

 

напрежение 

 

10 000 kN.m 

 

8 000 kN.m 

 

7 000 kN.m 

 

6 000 kN.m 
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s kN/сm
2
 

 

53.70 

 

39.30 

 

32.20 

 

25.20 

 

b kN/сm
2
 

 

2.37 

 

1.88 

 

1.63 

 

1.37 

 

  

От сравняване на резултатите в таблици 1 и 2 може да се заключи, че при приетите 

параметри конструкцията е осигурена на сеизмични въздействия съгласно [1]. Напреженията 

в бетона и армировката са по-малки от допустимите,увеличени с 50% при участието на 

особени натоварвания [3]. 

Това заключение,обаче, е невярно. 

От една страна се приема коефициент на реагиране R=0,25 [1] - допуска се 

пластифициране.От друга страна според [3] напреженията в армировката могат да достигнат 

до 27kN/cm
2
.Видно е, че при такива напрежения и при наличната нормална сила ,огъващия 

момент,който може да бъде поет от напречното сечение на стълба е приблизително равен на 

този,който се получава от сеизмичното изследване съгласно [1].На практика, обаче, 

ноефициент на реагиране R=0.25 не може да се реализира- при това ниво на напреженията 

стълбът ще работи в еластичната област . Естествено коефициента на реагиране няма  да 

бъде 1,тъй като ще се образуват пукнатини и коравината ще намалее.Това намаление,обаче, 

няма да бъде от порядъка на пъти(4 според [1]) , а на проценти [2]. 

В [4] ,за долно строене , свързано еластично с връхната конструкция, не се допускат 

пластични стави. От указанията ,дадени в таблица 4.1(пак там),за такива стълбове може да се 

приеме ограничено дуктилно поведение с коефициент на реагиране R=0.666.Това води до 

нарастване на огъващите моменти , и за средните три стълба на модела те стават около 

16000kNm. От таблица 2 се вижда , че такъв момент не може да бъде поет от наличното 

напречно сечение с наличната армировка.Максималния момент, който ше се поеме от 

сечението, без да настъпи пластифициране е около 8200kNm. -почти два пъти по-малък от 

действащия.Лесно може да се установи , че при момент 16000kNm в цокълната фуга, 

фундирането на моста също не е осигурено(това е доказано по-нататък в изложението). 

Освен всичко това , преместванията в лагерите, комбинирани с тези от постоянни 

товари(пълзене  на бетона) са прекалено големи дори и при коефициент на реагиране 

R=0.25(таблица 2). 

Има още една причина ,поради която пластифицирането на армировката е 

недопустимо.Стремената в стълбовете са от ф8 през 25cm, което ,според [3], е напълно 

достатъчно.За да се осигури дуктилно поведение на бетона в ядрото,според [1], за IX 

изчислителна сеизмична степен, стремената трябва да са през максимум 10cm, което е едно 

то условията за осигурявяне на “ограничен бетон” (confinement). 

От всичко написано до тук, може да се направи заключението че разглежданото 

съоръжение не е осигурено на сеизмични въздействия за IX изчислителна сеизмична степен. 

По нататък са разгледани някои възможни решения за повишаване на сеизмичната 

осигуреност на виадукта, като целта не е да се направи проект за усилването, а да се 

предложат варианти,които са придружени със съответните изчисления и могат да послужат 

като основа за избор на подходящ подход. 

 

 

 

 

3.Вариантни решения за удовлетворяване изискванията на [1] 

 

Разгледани са следните варианти за повишаване на сеизмичната осигуреност на 

разглежданото съоражение: 
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--заменяне на ролковите лагери при дилатационните фуги с неопренови; 

--използване на сеизмоизолиращи лагери- гумено-ламаринени с оловно ядро [6]; 

--усилване на стълбовете и фундаментите със стоманобетонен кожух. 

За отчитане на нелинейното поведение на лагерите при изследване на втория вариант 

се налага решение с развитие във времето (Time history analysis).Тъй като,от една страна  в 

българските норми няма нормирани акселерограми,а от друга се търси обвързване с [1], се 

наложи моделиране с изкуствени акселерограми.За създаването им беше използвана 

програмата SIMQKE, като за вход беше зададен спектъра на реагиране за почви от II
-РА

 

категория [1].Тъй като в този си вид задачата няма единствено решение , беше получен набор 

от акселерограми, като окончателно приета беше тази,за която имаше най-пълно 

съответствие между отговарящия и спектър и нормирания спектър в [1](фигура 4). Друг 

критерий за подходящ избор на акселерограма е и сравнение на резултатите между 

спектрален анализ и решение във  времето. 

  
 SAP2000 v6.13 File: TH_NNLIN  KN-m Units  PAGE 1

 Май 25, 2000 5:37

 

 dd

 THE HEMUS VIADUCT (AT 1+100 km.)                                      
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фигура 4 Симулирана акселерограма и съответния и нормиран спектър на ускоренията  

 Като база за сравнение на отделните варианти се използва настоящото положение на 

виадукта, което е разгледано в т.2. Огъващите моменти в цокълната фуга и взаимните 

премествания в двата края на лагерите(при коефициент на реагиране R=0.666) са дадени в 

таблица 3,случай 1-със спектър по [1] и случай 3-със спектър,съответстващ на изкуствената 

акселерограма (фигура 4). 

  

 

3.1.Включване на крайните стълбове при поемане на сеизмичните сили 

 

 Като първа стъпка на повишаване на сеизмичната осигуреност на моста ,ролковите 

лагери при дилатационните фуги се заменят с неопренови.Използва се моделът от фигура 3 , 

като връзките ,моделиращи лагерите при стълбове №№ 5 и 9 се заменят с такива,каквито са 
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при другите стълбове.Зададеният коефициент на реагиране е R=0.666.Резултатите са 

представени в таблица 3 по следната схема : 

* --вариант 2-спектрален анализ със спектър на реагиране от [1] ; 

* --вариант 4 - спектрален анализ със спектър на реагиране , съответстващ на 

симулираната акселерограма(фигура 4); 

* --вариант 5-линейно решение във времето със симулирана акселерограма(фигура 4); 

 При сравняване на резултатите от вариант 2 с тези от вариант 1,съответно от варианти 

4 и 5 с тези от вариант 3, се вижда ,че включването на крайните стълбове в поемането на 

сеизмичните сили оказва съвсем малко влияние.Огъващите моменти в средните стълбове 

намаляват с около 3.5% и все още са далеч по-големи от тези,които могат да бъдат поети с 

наличното напречно сечение и армировка.По тази причина се налага да се протърси друг 

начин за повишаване на сеизмичната осигуреност. 

 

3.2.Използване на  сеизмоизолиращи лагери [7] 

 

 Принципното устройство на лагера е показано на фигура 5  

 

фигура 5 Общ вид на олвно-гумен пластов лагер 

 Причините , поради които оловото е подходящ материал са свързани с механичните 

му характеристики , които позволяват добро комбиниране с характеристиките на пластовите 

лагери [5] : 

 --ниска граница на провлачане-около 10MPa; 

 --достатъчно висока начална коравина на срязване-около 130MPa; 

 --еласто-пластично поведение; 

 --добри характеристики на умора при пластичните цикли. 

 Като се вземат под внимание характеристиките на гумата ,не е трудно да се докаже, 

че  при оловен прът с диаметър равен на една четвърт от диаметъра на кръгъл лагер, 

началната коравина в хоризонтално направление нараства около 10 пъти.След провлачане на 

оловото , коравината е почти равна на тази на гумен лагер. 

 На фигура 6 са показани входните характеристики на приетите оловно-гумени 

пластови лагери.Изборът на лагерите стана след многократно провеждане на решението при 

различни сеизмоизолатори ,като целта беше да се получат приблизително еднакви моменти 

във всички стълбове. 
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фигура 6 Зависимости “Хоризонтална сила-хоризонтално преместване” за лагерите 

(случай 6)-вход 

 Зададено е и нелинейно поведение в основата на стълбовете. То се дължи на 

образуването на пукнатини в бетона и намаляване на коравината .Фактически се получава 

частично сеизмоизолирана конструкция по смисъла на [4] при което е задължително 

използване на решение във времевата област ( Time history analysis ). 

таблица 3 

          случай стълб №
Ст.9 Ст.10 Ст.11 Ст.12 Ст.13

1 M  [kNm] 2854 16052 16286 15743 6444
  [cm] 9.3 7.1 6.1 4.9 7.6

2 M  [kNm] 9179 15461 15702 15198 10607
  [cm] 7.9 6.8 5.9 4.7 5.5

3 M  [kNm] 2972 16737 17050 16454 6344
  [cm] 9.7 7.4 6.5 5.1 8.1

4 M  [kNm] 10124 17226 17559 16968 11727
  [cm] 8.7 7.6 6.7 5.2 6.2

5 M  [kNm] 7577 12583 12545 12517 8028
  [cm] 5.7 4.9 4.5 3.3 4.3

6 M  [kNm] 8290 8989 8684 8093 7592
  [cm] 1.6 1.4 1.0 0.4 0.3

7 M  [kNm] 8201 7681 7851 7961 7555
  [cm] 1.7 2.0 1.4 0.6 0.3

Описание на случаите

1.Съществуващо положение-спектрален анализ по Българските норми-при R=0.666

2.С неопренови лагери при крайните опори -спектрален анализ по Българските норми-при R=0.666

3.Съществуващо положение-спектрален анализ със спектър от акселерограма-при R=0.666

4.С неопренови лагери при крайните опори -спектрален анализ със спектър от акселерограма -при R=0.666

5.С неопренови лагери при крайните опори -Time History/със симулирана акселерограма/-линейно

6.С оловно-гумени лагери и нелинейно поведение на бетона-Time History/със симулирана акселерограма/-нелинйно

7.С оловно-гумени лагери и нелинейно поведение на бетона,при редуцирана коравина на 

    лагерите-Time History/със симулирана акселерограма/-нелинйно

  

При сравняване на от нелинейното решение (случай 6) с тези от линейното (случай 5) 

, се забелязват няколко неща : 

 --рязко намаляване на огъващите моменти в цокълната фуга на стълбовете; 

 --рязко намаляване на взаимните премествания на краищата на лагерите; 

 --относително изравняване на моментите в цокълната фуга. 

 Въпреки че моментите спадат рязко, те все още не са достатъчно малки – при тях 

армировката в цокълната фуга ще работи с напрежения около, и по-големи от границата на 
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провлачане(таблица 2).Това налага допълнително намаляване на коравината на оловния 

прът, с което да се увеличи коефициента на дуктилност.След няколко опитвания, се 

възприеха сеимоизолатори с характеристиките ,показани на фигура 7. По този начин 

огъващите моменти могат да бъдат поети от наличното напречно сечение(таблица 2). 

Напреженията ще бъдат по-малки от границата на провлачане на армировката , но ще са 

достатъчно големи, за да може да се осигури ограничено дуктилно поведение на стълбовете. 

 

фигура 7 Зависимости “Хоризонтална сила-хоризонтално преместване” за лагерите 

(случай 7)-вход 

 На фигура 8 е показана хистерезисната крива за оловно-гумения пластов лагер при 

стълб №7. Както е известно площа на примката отговаря на енергията ,която е дисипирана 

при нелинейната работа . 
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фигура 8 Хистерезисна крива за оловно-гумен пластов лагер при стълб №7 

 На фиг.9 е показана хистерезидната примка за стълб №7. За него, както и за 

оставналите стълбове, е прието нелинейно поведение в основата. То се дължи на намаляване 

на коравината, вследствие на напукването. Съгласно [4] за конструкции от типа на 

разглежданата се допуска коравината да спада с 33%. 
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фигура 9 Хистерезисна примка за стълб №7 

 

 

 3.3.Усилване на долното строене на моста [8] 

 

 

 Друга възможност за повишаване на сеизмичната осигуреност на моста е комбинация 

от включване на крайните стълбове в поемане на сеизмичната сила чрез смяна на ролковите 

лагери с неопренови,съчетано с усилване на долното строене. 

 Усилване на стълбовете се осъществява най-често по един от следните начини [5] 

 --чрез стоманен кожух; 

 --чрез стоманобетонен кожух; 

 --чрез кожух от композитен материал-фибростъкло, карбонови фибри, свързани по 

между си и с колоната чрез епоксиден състав. 

 Както вече беше споменато, няма да е достатъчно да се усилят само стълбовете. За 

удовлетворяване изискванията на чл.124 [1] се налага и увеличаване на основната плоскост 

на фундаментите. 

 В настоящата разработка е възприето усилването, както на стълбовете, така и на 

фундаментите да се осъществи чрез стоманобетонен кожух. 

 След проведените многократни решения при различни дебелини на стоманобетонния 

кожух, както на колоната, така и на фундамента , се стигна до следното решение (фигура 10). 

 Дебелината на колоната се увеличава с общо 30cm. ,така че диаметърът става 230cm. 

С цел удовлетворяване изискванията  на чл.124 [1] , диаметърът на фундамента се увеличава 

със 160cm и става 840cm. Възникващата опънна сила в кожуха на фундамента се поема чрез 

анкерирането му под съществуващия фундамент чрез подкопаване.За поемане на 

хоризонталните сили от наклонените части на кожуха се конструират пръстеновидни греди. 

 Вторият основен параметър,наред с дебелината на кожуха, е височината ,до която 

трябва да се усилва стълбът.За определянето и се следи на кое място по дължината на 

колоната възникващите усилия могат да бъдат поети от съществуващото напречно 

сечение(R=100cm) с наличната надлъжна армировка (48N25). Необходимо е на това ниво 

армировката да работи с напрежения ,които са по-ниски от границата на провлачане , за да 

не е необходимо да се спазват изискванията на [1] за ограничен бетон (confinement). 
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фигура 10. Армиране на уширението 

 

 Вторият основен параметър,наред с дебелината на кожуха, е височината ,до която 

трябва да се усилва стълбът.За определянето и се следи на кое място по дължината на 

колоната възникващите усилия могат да бъдат поети от съществуващото напречно 

сечение(R=100cm) с наличната надлъжна армировка (48N25). Необходимо е на това ниво 

армировката да работи с напрежения ,които са по-ниски от границата на провлачане , за да 

не е необходимо да се спазват изискванията на [1] за ограничен бетон (confinement). 

 За решаване на задачата е използван модела ,описан в т.3.2-случай 5 от таблица 3. 

Отново е използвана програмата SAP 2000. Поради това ,че частично се увеличава 

дебелината  на стълбовете се наложи решението да се проведе отново с новите размери. 

Резултатите са представени в таблица 4. 

 

таблица 4 

 
ВАРИАНТ Ст.5 Ст.6 Ст.7 Ст.8 Ст.9

1--1 2--2 1--1 2--2 1--1 2--2 1--1 2--2 1--1 2--2

1 M  [kNm] 7577 3651 12582 6117 12234 6015 12516 5992 8027 3879

  [cm] 5.7 4.9 4.5 3.3 4.3

2 M  [kNm] 6760 3416 12501 6260 13330 6627 12701 6503 8212 3971
  [cm] 6.1 5.5 5.0 4.2 5.0

вариант1--без уширение на колоната-отговаря на Случай 5 от таблица 3

вариант2--с уширение на колоната

1--1   ->цокълна фуга

2--2  ->ниво на прекъсване на уширението

  

 Както е видно разликите в някои от стълбовете са около 12% и уширвенията на 

стълбовете трябва да се отчита. Прави впечатление и различното влияние на кожуха върху 

промяната на моментите. Докато при Ст.6 , Ст.8 и Ст.9 разликите са малки ,то това не е така 

за другите два стълба. Но ако при Ст.5 момента спада, при Ст.7 той нараства. Сумарният 

момент в цокълната фуга на практика остава постоянен-за вариант 1 той е 52936kNm  а за 

вариант 2 -53504kNm (разликата е 1,1%). 
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 Най-съществената част от решаване на задачата  е приемане на теоретичния модел , за 

който ще се проведат оразмерителните проверки на усилената колона, а също и модела за 

определяне на усилията в кожуха на фендамента. 

 Трудността при моделиране работата на усилената колона идва от това , че основната 

част от нормалната сила се поема от съществувашото сечение, докато бетона и армировката 

от кожуха участват при поемането на огъващия момент.Тук също бяха проведени вариантни 

изследвания. 

 Първоначално, в полза на сигурността , се прие ,че целият огъващ момент се поема от 

кожуха с дебелина 15cm. Оказа се че проверките на напреженията не се удовлетворяват. 

Това предполага два подхода за по-нататъшно изследване.Най-лесно е да се увеличава 

кожуха дотогава , докато стане достатъчен. Тук обаче, се потърси уточняване на модела и 

доближаването му до реалното поведение на конструкцията. 

 Като вход се зададе цялото сечение на стълба-и съществуващото (армирано с 48N25), 

и новото (кожуха, армиран с 72N32).Не се взе предвид нормалната натискова сила- по-

надолу е доказано , че влиянието и е несъществено. 

 Изчисленията за описаните варианти бяха проведени с “Програма за доказване на 

напреженията в ст.б. сечения, натоварени с нормална сила и два момента” на ИПП 

“Пътпроект”. 

 В таблица 5 е показано какви са напреженията в бетона и армировката в цокълната 

фуга , при различни стойности на огъващия момент и при постоянна нормална сила. 

Изследвани са  двете състояния на стълба-преди и след усилването. 

таблица 5 
ОГЪВАЩИ МОМЕНТИ [kNm]

ВАРИАНТ НАПРЕЖЕНИЕ 6000 8000 10000 12000 14000 16000

1 s [kN/cm
2
] 25.18 39.32 53.64 68.04 82.48 96.95

N=4000kN b [kN/cm
2
] 1.37 1.88 2.38 2.87 3.36 3.85

2 s [kN/cm
2
] 14.6 19.47 24.34 29.2 34.08 38.95

N=0 b [kN/cm
2
] 0.65 0.86 1.08 1.29 1.51 1.73

вариант1--без уширение на колоната

вариант2--с уширение на колоната  
  

При сравняване на резултатите от таблица 4 с тези от таблица 5 е видно, че 

дебелината и армировката на кожуха са достатъчни—напреженията в армировката са по-

ниски от границата на провлачане, а тези в бетона-под допустимите при особена комбинация 

на натоварване.Тук е мястото да се обоснове пренебрегването на нормалната натискова сила 

при изследване на усиленото сечение. 

При сила от 4000 kN напрежението в съществуващия бетон от центричното й 

действие е 0.127 kN/сm
2
. Допустимото напрежение за бетон марка 40 MPa, завишено с 50% 

за сеизмична комбинация е 2.1 kN/сm
2
. Това означава, че допълнението от осовата сила е 

около 6% от допустимото напрежение. Още по-малко е влиянието като се вземе предвид, че 

то не се добавя към ръбовото, а най-малко на разстояние 15сm - толкова, колкото е кожухът. 

 За да може да се разчита на съвместна работа на стария и новия бетон трябва да се 

осъществи надеждна връзка между тях. За тази цел тук е предвидено да се изпълнят дябели 

от армировъчна стомана. 

  

 Последният елемент , който трябва да се изследва е стоманобетонния кажух на 

фундамента. За целта се използва модела, показан на фигура 11.  

 Кожухът е моделиран с прътови ( FRAME ) елементи.В меридианно направление те са 

24 броя.Размерите им са такива , че сборът от широчините на елементите по даден паралел е 

равен на периметъра на този паралел. В хоризонтално направление има 5 пояса . 
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фигура 11 Схема на модела на кожуха на фундамента 

 

 Подпирането е зададено във възли от 25 до 48.Опорите са вертикални във всички 

възли с изключение на три ,в които са зададени и хоризонтални, за да се осигури 

пространствената устойчивост на модела.Тъй като се работеше с линейна версия на SAP 

2000, в която няма опция за изключване на опънни връзки се предполагаше итерационно 

решение като на всеки етап да се отстраняват опорните устройства , в които не възниква 

натиск. За конкретното изследване това не се наложи . 

Въздействието на съществуващата конструкция (както и собственото тегло на 

фундамента) е моделирано като вертикални сили във възли от 1 до 24 (таблица 6).На 

практика тези сили се активират при поява на опънни реакции и по този начин се 

осъществява закотвянето (анкерирането) на кожух под съществувашия фундамент.В същите 

възли е зададена и частта от натисковите сили, които се поемат на стария бетон. 

 

 

таблица 6 
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ВЪЗЕЛ  PG      [kN]  X i    [m]  E  

[kN/cm2] 

A       [cm2] PE             

[kN] 

PTOT     [kN] 

1 -338 1.075    -338 

2 -338 1.038    -338 

3 -338 0.931 -0.760 820 -623 -961 

4 -338 0.760 -0.457 1290 -590 -927 

5 -338 0.538 -0.180 1220 -220 -557 

6 -338 0.278    -338 

7 -338 0.000    -338 

8 -338 0.278    -338 

9 -338 0.538    -338 

10 -338 0.760    -338 

11 -338 0.931    -338 

12 -338 1.038    -338 

13 -338 1.075    -338 

14 -338 1.038    -338 

15 -338 0.931    -338 

16 -338 0.760    -338 

17 -338 0.538    -338 

18 -338 0.278    -338 

19 -338 0.000    -338 

20 -338 0.278    -338 

21 -338 0.538 -0.180 1220 -220 -557 

22 -338 0.760 -0.457 1290 -590 -927 

23 -338 0.931 -0.760 820 -623 -961 

24 -338 1.038    -338 

       
 PG-вертикални натискови сили от собствено тегло  

 Pe-вертикални натискови сили върху съществуваща конструкция 

от сеизмично въздействие 
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Усилията ,предаващи се от новата армировка в опънна и натискова зона, както и 

натискът в новия бетон(на кожуха) за зададени на ниво цокълна фуга- възли от 73 до 96 

(таблица 7). 

таблица 7 
       НОВА 

АРМИРОВКА 
 СТАРА АРМИРОВКА  

ВЪЗЕЛ  X i        

[m] 
 E,b  

[kN/cm2] 

A,b      

[cm2] 

PE,b         

[kN] 
 E,a  

[kN/cm2

] 

A,a         

[cm2] 

PE,a_N           

[kN] 
 E,a        

[kN/cm2] 

A,a                

[cm2] 

PE,a_O           

[kN] 

PTOT,1    

[kN] 

73 1.075 -1.235 420 -519 -11.269 18.45 -208 -8.783 9.82 -86 -813 

74 1.038 -1.161 420 -488 -10.595 18.45 -195 -8.194 9.82 -80 -764 

75 0.931 -0.944 420 -396 -8.617 18.45 -159 -6.464 9.82 -63 -619 

76 0.760 -0.560 420 -235 -5.472 18.45 -101 -3.714 9.82 -36 -373 

77 0.537 -0.151 420 -63 -1.372 18.45 -25 -0.129 9.82 -1 -90 

78 0.278    3.402 18.45 63 4.045 9.82 40 102 

79 0.000    8.525 18.45 157 8.525 9.82 84 241 

80 0.278    13.648 18.45 252 13.005 9.82 128 380 

81 0.538    18.422 18.45 340 17.179 9.82 169 509 

82 0.760    22.522 18.45 416 20.764 9.82 204 619 

83 0.931    25.667 18.45 474 23.514 9.82 231 704 

84 1.038    27.645 18.45 510 25.244 9.82 248 758 

85 1.075    28.319 18.45 522 25.833 9.82 254 776 

86 1.038    27.645 18.45 510 25.244 9.82 248 758 

87 0.931    25.667 18.45 474 23.514 9.82 231 704 

88 0.760    22.522 18.45 416 20.764 9.82 204 619 

89 0.538    18.422 18.45 340 17.179 9.82 169 509 

90 0.278    13.648 18.45 252 13.005 9.82 128 380 

91 0.000    8.525 18.45 157 8.525 9.82 84 241 

92 0.278    3.402 18.45 63 4.045 9.82 40 102 

93 0.538 -0.151 420 -63 -1.372 18.45 -25 -0.129 9.82 -1 -90 

94 0.760 -0.560 420 -235 -5.472 18.45 -101 -3.714 9.82 -36 -373 

95 0.931 -0.944 420 -396 -8.617 18.45 -159 -6.464 9.82 -63 -619 

96 1.038 -1.161 420 -488 -10.595 18.45 -195 -8.194 9.82 -80 -764 

            

 PЕ,b-вертикални натискови сили върху ст.б. 

кожух от сеизмично въздействие 

      

 PE,a_N-вертикални сили върху новата 

армировка от сеизмично въздействие 

      

 PE,a_O-вертикални сили върху старата армировка от 

сеизмично въздействие 

     

 

 Описания модел се използва само за оразмеряване на елементите на кожуха на 

фундамента.Доказването на достатъчността на размерите на основната фуга се извършва при 

приемането , че усиленият фундамент работи като едно тяло.Това се постига чрез 
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подкопаване на съществувашия фундамент и анкерирането на кожуха под него.Трябва да се 

удовлетвори изискването на чл.124 [1], а именно : 

e1 15 .    (3) 

където  

e
M

N
m1

13300

8200
162   .   -ексцентрицитетът на равнодействащата на активните 

сили ,спрямо ц.т. на фундамента; 

   0125 0125 840 105. . * . .D m  -ядровото разстояние на основната плоскост 

на фундамента. 

и   е m m1 162 158 15  . . .   ,  (=2.5%) 

 

с което проверката е извършена. 

 

4.Заключение 

 

От анализа на вариантни решения за повишаване сеизмичната осигуреност на 

виадукта на km.1+100 от АМ “Хемус”  , могат да се направят следните основни изводи : 

* установи се ,че разглежданото съоражение не е осигурено на сеизмично въздействие 

по действащите сега норми; 

* преразпределянето на инерционната сила , посредством замяната на ролковите лагери 

с неопренови в конкретния случай води до едно неголямо намаляване на максималните 

огъващи моменти в цокълната фуга; 

* чрез прилагане на лагери с хистерезисно поведение и преразпределяне на 

инерционната сила върху максимален възможен брой елементи на долното строене се 

постига осигуреност на съоражението ,съгласно [1]; 

* чрез подходящ подбор на характеристиките на оловно-гумените лагери може да се 

постигне приблизително изравняване на огъващите моменти в стълбовете, съответно до 

намаляването им в по-тежко натоварените (в зависимост от конкретната геометрия на 

разглеждания мост); 

* чрез използването на лагери с хистерезисно поведение, хоризонталните премествания 

се свеждат до стойности,които могат да бъдат поети и от обикновени неопренови лагери; 

* повишаването на сеизмичната осигуреност посредством стоманобетонен кожух 

изисква доста по-голям разход на време и средства; 

* за конкретно изследваното мостово съоражение се оказва, че осигуряването му 

посредством лагери с нелинейно поведение е по-ефективно от използването на 

стоманобетонен кожух.Това ,обаче, не бива да се счита за правило. 

* ефективността при използване на лагерите с хистерезисно поведение зависи много от 

честотната област на собствени трептения на мостовата конструкция. 

* в много случай може да се окаже ,че най-рационално е да се търси решение,което да е 

комбинация от използване на лагери с нелинейно поведение и усилване на долното строене. 

 Настоящото изследване може да бъде използван като пример за това ,че голяма част 

от мостовете в България (особено тези ,проектирани преди 1977г.) може да се окаже ,че не 

притежават необходимата антисеизмична осигуреност.Основна причина за това (освен 

споменатите по-нагоре) е в правилника [9] .Според него за големи райони ,които в [1] 

попадат в зони с VIII
-МА

 и IX
-ТА

 сеизмична степен , не се изисква осигуряване срещу 

земетръс [10]. 

 От получените резултати и направените заключения е видно, че за голяма част от 

мостовете в България  трябва да се направят съответните проверки за антисеизмичната им 

осигуреност и при необходимост да се вземат необходимите мерки за усилването им. 
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