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Abstract: 

Relatively large steel bridges with orthotropic steel deck (OSD) are in service at the road 

network of the Republic of Bulgaria. Because of complex reasons european practice shows that 

OSD are sensitive to fatigue damage and commonly the first fatigue cracks are detected after 

about 7÷30 year of exploitation. In spite of relatively lower traffic intensity it must be mentioned 

that because of insufficient execution quality and implementation of connection details between 

structural elements with low fatigue strength the question of the reliability of OSD in our country 

with respect to fatigue must be seriously analyzed.  Different approaches for rehabilitation and 

strengthening of OSD for steel bridges are described in the paper. The strengthening with 

UHPFRC (ultra high performance fiber reinforced concrete), where the high density and 

watertight allows to integrate the functions of structural element, waterproof layer and surface 

layer, is taken under special consideration. The effect of UHPFRC use in respect to the local 

streess in designed by authors OSD test specimen with open longitudinal ribs, corresponding by 

measures and geometric configuration to the OSD of a steel bridge along Hemus highway, is 

evaluated. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Стоманените ортотропни пътни плочи (OПП) представляват относително сложно 

решение на оребрен в двете ортогонални направления, надлъжно и напречно, стоманен 

лист. Въпреки относително по-високата си строителна стойност в сравнение със 
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стоманобетонните, стоманените ОПП намират сериозно приложение след средата на 

двадесети век поради това че са сравнително по-леки. При пътни конструкции със 

стоманена ОПП могат да бъдат постигнати по-големи отвори и/или облекчаване на 

долното строене на съответни мостови конструкции. 

Строителството на стоманени мостове с ортотропна пътна плоча в Европа е най-

масово в средата на миналия век, в периода 1965-1980 г., което съвпада със строителството 

на основна част от пътната мрежа. 

В същия период се строят и първите мостове с ортотропна плоча у нас, като това са 

двата моста над стария и новия плавателен канал към Варненското езеро. Първият т.н. 

малък Аспарухов мост със сравнително скромен отвор 32 m (мостът е подвижен и това 

налага ограничение на теглото) е пуснат в експлоатация през 1975 г. През 1976 г. е пуснат 

в експлоатация Аспаруховия мост над новия плавателен канал, свъзващ кв. Аспарухово с 

град Варна с отвори 100+160+100 m. Следват пътните надлези в гр. Елин Пелин и по бул. 

„Брюксел“ в столицата, както и двата стоманени виадукта по магистрала „Хемус“. В края 

на миналия век 1999 г. е пуснат в експлоатация и стоманения мост при парк „Въртопо“, по 

който освен пътния трафик, преминава и софийското метро. Последното приложение на 

стоманена ортотропна плоча у нас, е през 2013 г. на пътния надлез над бул. „А. Ляпчев“ в 

кв. „Младост“, гр. София. 

Поради наличието на сложни детайли на пресичане между елементите в стоманените 

ОПП, при тях често има детайли с ниска уморна категория и един от сериозните проблеми 

на този ефективен тип пътни конструкции са уморните повреди при циклично променливо 

натоварване в определени зони. 

2. ДЕТАЙЛИ ОТ ОРТОТРОПНИТЕ ПЛОЧИ ПОДАТЛИВИ НА УМОРНИ ПОВРЕДИ 

Най-често повредите в стоманените ортотропни плочи се дължат на циклично 

променливо натоварване (умора на материала).  Според основните елементи на 

стоманените ортотропни пътни плочи (ОПП) те могат да бъдат описани като: 

Пътна плоча 

Вследствие на напречното (локално) огъване на пътната плоча, пукнатина от умора 

може да се инициира в надлъжните заваръчни шевове между реброто и плочата. Тя може 

да се зароди в корена на шева (от вътрешната страна на затворени надлъжни ребра), като 

този случай най-често се наблюдава при локално огъване на плочата опряна „кораво“ в 

надлъжните ребра – най-често в опората, близо до напречни греди. Или да се зароди в 

петата на шева (от външната страна на затворени надлъжни ребра), когато локалното 

огъване е вследствие поддаване на натовареното надлъжно ребро спрямо съседните – най-

често в полето, между две напречни греди. Липсата на достатъчна огъвна коравина на 

надлъжните ребра се отразява и в напукване на пътната настилка. За ограничаване на тези 

повреди в [1] се препоръчват минимални дебелини на пътната плоча, както и минимална 

коравина на огъване на надлъжните ребра. Първата мярка е свързана с намаляване на 

напреженията и деформациите от локално огъване на плочата, докато втората води до 

намаляване на вертикалните деформациите на надлъжните ребра. 

Друг характерен детайл в стоманената плоча е снаждането й, както по широчина, 

така и по дължина на моста. И в двете посоки то се препоръчва да се извършва със 

заваръчен шев на пълен провар, като в напречна посока се предпочита двоен V-шев или 

единичен, изпълнен върху керамична подложка (метални подложки не се препоръчват 

поради прекъсването им в местата на надлъжните ребра).  
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Фигура 1. Подложни плочки за осигуряване на пълен провар на стоманената ОПП 

Надлъжни ребра 

Поради коравата връзка между надлъжните ребра и плочата, може да се получи 

огъване в стеблата на трапецовидните надлъжни ребра вследствие на деформациите от 

локално огъване на плочата и завъртането в мястото на присъединяване на реброто. Освен 

това в заваръчния шев, свързващ ги с плочата, възникват допълнителни надлъжни 

хлъзгащи сили, породени от срязващите сили в надлъжните ребра. Съчетанието на тези 

напрежения може да инициира пукнатина в надлъжното ребро, тръгваща от заваръчния 

шев с плочата. 

Друго характерно място свързано с концентрация на напрежения е мястото на 

пресичане между надлъжните ребра и напречните греди. Установено е, че от съществено 

значение за подобряване на уморната якост на този тип детайли е непрекъснатото 

преминаване на надлъжните ребра и формата на отворите (изрезите) в стеблото на 

напречната греда. Внимание следва да се обърне и на детайла на снаждане на надлъжните 

ребра.  

 

Фигура 2. Уморни пукнатини в зоната на пресичане на надлъжно ребро и напречна греда [2]. 

Напречни греди 

Едно от характерните места с концентрация на напрежения е детайла за 

присъединяване на напречната греда към главните греди, както на стебло, така и на 

долният й пояс. Когато това съединение се реализира към напречни ребра, следва да се 

осигури местно закоравяване във възела, с оглед намаляване на концентрацията на 

напреженията. Друго характерно място, вече споменато и по-горе, е пресичането на 

стеблото на напречната греда с надлъжните ребра. 
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Фигура 3. Уморна пукнатина в зоната на присъединяване на напречна към главна греда [14]. 

3. НАЧИНИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСИЛВАНЕ 

При наличие на уморна пуканатина в стоманената плоча, за нейното ремонтиране 

обикновено се налага спиране на трафика по моста. При относително къси и не много 

широки пукнатини е възможно в зоната на пукнатината да се изпълни нов заваръчен шев 

на пълен провар, след премахване на настилката и оформяне на краищата на стоманената 

плоча в зоната на пукнатината [2]. 

 

Фигура 4. Ремонт при относително къси пукнатини в стоманената плоча [2] 

При по-дълги пукнатини с неравни краища са прилагани два начина за ремонт, 

единият е с допълнителни триъгълни стоманени плочи, разположени перпендикулярно на 

пукнатината, и заварени за надлъжното ребро и стоманената плоча, а другият чрез 

допълнителна стоманена плоча разположена върху зоната с пукнатината и заварена по 

периферията си [2]. Въпреки че тези методи са сравнително бързи и лесни за изпълнение 

те не са особено ефективни, тъй като след това възниква пукнатина в ъгловите заваръчни 

шевове, свързващи добавените стоманени плочи. 

  

Фигура 5. Прилагани методи за ремонт при относително по-дълги пукнатини [2] 
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Фигура 6. Възстановяване на уморна пукнатина чрез допълнителни елементи [12] 

При дълги и паралелни пукнатини обикновено се изрязва повреденета част от 

стоманената плоча и се заменя с нова. В случай, че повредата засяга и надлъжните ребра, 

част от тях също може да се изреже заедно с плочата. Методът е ефективен, но се прилага 

рядко, поради относително високата цена и необходимостта от напълно спиране на 

трафика по моста за часовете, през които се изпълнява възстановяването и частично 

спиране на лентите с повредата за няколко седмици, докато се произведе допълнителното 

парче по мярка от място. 

Начини за усилване на стоманени ортотропни плочи на съществуващи мостове са 

насочени основно в посока на намаляване на напрежениятя в стоманените елементи и 

увеличаване на коравината на плочата, с цел намаляване на деформациите. 

Изложени са няколко варианта, които удовлетворяват горните условия: 

 Добавяне на допълнителна стоманена плоча (дебелина 5-8 mm) върху 

съществуващата, като връзката между двете плочи е посредством адхезия [2]. 

Основното предимство на този метод е в относително ниския дял на 

допълнителното собствено тегло, което го прави привлекателен при усилване на 

подвижни мостове. Недостатък е осигуряването на надежна връзка между двете 

стоманени плочи. Допълнителната стоманена плоча може да бъде присъединена и 

посредством механични съединителни средства. 

 

Фигура 7. Усилване на ОПП чрез допълнителна стоманена плоча 

 Добавяне на допълнителна плоча от обикновен стоманобетон върху 

съществуващата стоманена плоча. Връзката между стоманената плоча и 

стоманобетона може да се осъществи с помощта на различни видове дюбели. 
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Методът е лесен за изпълнение, но като основен недостатък може да се посочи 

относително голямото допълнително собствено тегло. Пример за приложението на 

този метод е мостa Mincio в Италия [4], където допълнителната стоманобетонна 

плоча е с дебелина от 16cm. 

 Добавяне на допълнителна плоча от супервисокоякостен бетон върху 

съществуващата стоманена плоча, която изпълнява и ролята на настилка [5]. 

Методът е изключително ефективен, тъй като теглото на допълнителния 

супервисокоякостен бетон е приблизително равно на теглото на премахнатата 

асфалтова настилка. Пилотен проект, с приложението на този начин на усилване, е 

изпълнен през 2003 г. в Холандия на моста Caland, където дебелината на 

супервисокоякостния бетон е само 60mm. Постигнатата редукция на напреженията 

от локално огъване на стоманената плоча е в размер на 70-80%, което води до 

значително удължаване на живота на моста от гледна точка на уморно разрушение. 

Връзката между стоманената плоча и положения бетон, в този случай, е 

осъществена с двукомпонентна епоксидна смола, върху която е поръсен агрегат със 

зърнометрия 3-6mm. Обнадеждаващите резултати от пилотния проект, довели до 

прилагането на този метод за усилване и на други мостове в Холандия, като в 

периода 2005-2007 г. са усилени мостовете Hagenstein и Moerdijk [6]. 

 

Фигура 8. Мостът Caland, Ротердам, Холандия [7] 

Подобно на Холандия, във Франция е разработен научно-изследователски проект  

Orthoplus, който имал за цел да изследва възможностите за прилагане на  

супервисокоякостен бетон за усилване на мостове със стоманена ортотропна плоча. 

Изследвани са две възможности за връзка между бетона и стоманената плоча, едната е 

чрез заваряване на армировъчна мрежа директно за стоманената плоча, а другата чрез 

заваряване на къси (с височина 25 mm) болтови дюбели [8]. През 2011 г. моста Illzach е 

усилен с предварително готови елементи от супервисокоякостен бетон, с дебелина 50mm,  

свързани със стоманената ортотропна плоча с къси болтови дюбели. В резултат на това 

напреженията в стоманената плоча са намалени с 50% [9]. 

 Запълване на надлъжните ребра с адекватни състави. Методът е приложим само за 

затворени надлъжни ребра. 
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Фигура 9. Мостът Illzach, усилване с готови елементи от UHPFRC, [9]. 

4. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТА ОТ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА СВБ ЗА УСИЛВАНЕ НА 

СТОМАНЕНА ОПП МОСТ ПО АМ „ХЕМУС“ НА СТАР КМ. 27+500. 

С цел да илюстрираме ефекта от редуциране на напреженията, породени от локано 

огъване на стоманената плоча, чрез полагането на допълнителен слой от 

супервисокоякостен бетон, е разгледан фрагмент от ортотропна стоманена плоча, чийто 

геометрични размери са подбрани така, че да съответстват на Виадукт 2 по 

автомагистрала „Хемус“ на km 27+500. Причините да се спрем на този мост са няколко: от 

неговото построяване до сега са изминали 32 години, период който е достатъчен за 

възникването на уморни дефекти, моста е разположен по автомагистрала, което 

предполага сравнително по-голям интензитет на преминаващия трафик и не на последно 

място това е моста с най-голям отвор у нас, 162 m (виж Фигура ). 

   

Фигура 10. Виадукт 2 (100+162+100 m) на стар km 27+500 по АМ „Хемус“ 

Размерите на стоманената плоча, на избрания фрагмент, в план са 14002300 mm, 

дебелината й е 12 mm. Включен е участък между две напречни греди с разстояние между 

тях 2000 mm и 5 броя плоски надлъжни ребра с размери 12200 mm и осово разстояние 

между тях 300 mm. Напречен и надлъжен разрез е показан на Фигура 11. 

Усилващия слой от супервисокоякостен бетон (с нормативна якост на натиск 150 

MPa и модул на еластичност 50000 MPa) е приет с дебелина 50 mm, приложен върху 

стоманената плоча. За настоящото изследване за връзка между двата материала е прието 

пълно взаимодействия т.е. липса на приплъзване в контактната повърхност. 
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Фигура 11. Геометрия на избрания фрагмент от ортотропна плоча. 

Изготвени са два пространствени числени модела по МКЕ, един на чисто 

стоманената ортотропна плоча (Фигура 12) и един на усилената със супервисокоякостен 

бетон.  

 

Фигура 12. Триизмерен числен модел на фрагмент от ортотропна плоча. 

Избраното натоварване е концентрирана сила равна на 150 kN, което съответства на 

характеристичната стойност на колесния товар от една ос на товарен модел ТМ1 – [11]. 

Силата е разпределена на печат с размери 400400 mm. Изследвани са две положения на 

печата в напречно направление (виж Фигура 13), в надлъжно направление силата е 

приложена в средното сечение на надлъжните ребра. 

Извършен е линейно еластичен анализ, като са сравнени резултатите за получените 

нормални напрежения в стоманената плоча (за двете главни направления), в надлъжните 

ребра и провисванията. 

 

Фигура 13. Разположение на товара в напречна посока. 

В таблицата по-долу са представени получените резултати от първото разположение 

на товара от двата числени модела (неусилен и усилен), както и редукцията в проценти. 
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    Неусилен 

елемент 

Усилен 

с UHPC 

Редукция 

[%] 

Нормални 

напрежения в 

стоманената плоча 

[MPa] 

Между 

ребрата 

σy 
Горен ръб -168 14 - 

Долен ръб 177 32 -82 

σx 
Горен ръб -107 -3 -97 

Долен ръб 42 11 -74 

Над 

реброто 

σy 
Горен ръб 190 9 -95 

Долен ръб -173 22 - 

σx 
Горен ръб -5 -7 +40 

Долен ръб -89 6 - 

Нормални 

напрежения в 

надлъжното ребро 

[MPa] 

В средно 

сечение 
σx 

Горен ръб -55 -6 -89 

Долен ръб 268 108 -60 

Максимално 

провисване мерено 

под надлъжно ребро 

[mm] 

В средно 

сечение 
δz - 2,7 1,0 -63 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение методът за усилване на съществуващи стоманени мостове с 

ортотропна пътна плоча, чрез полагането на допълнителен конструктивен слой от 

супервисокоякостен бетон е едно съвременно, иновативно и доказано ефективно решение. 

През последните години този метод е приложен успешно в страни като Холандия и 

Франция, където стоманените ортотропни пътни плочи (ОПП) заемат относително по-

голям дял от съществуващите мостове в сравнение с този у нас [10]. В отговор на 

световните тенденции в това направление, през 2018 г. към Центъра за научни 

изследвания и проектиране (ЦНИП) на Университета по архитектура, строителство и 

геодезия стартира научно-излседователска тема „Възможности за приложение на 

супервисокоякости бетони за усилване на строителни конструкции в България“, част от 

която е усилването на съществуващи стоманени мостове с ортотропна пътна плоча. 

Резултатите, получени при изследване по МКЕ на фрагмент от ОПП на виадукта от 

Фигура 11. показват, че при конструктивно усилване с допълнителен пласт от 

супервисокоякостен бетон (UHPFRC) води до съществено намаляване на нормалните 

напрежения в критични зони, както и на вертикалните премествания. Предвид недоброто 

качество на изпълнение и приложението на детайли с ниска уморна категория при 

съществена част от стоманените мостове с ОПП у нас изследването на ефективни начини 

за усилване на тези конструкции е от съществена важност за осигуряване на надеждността 

на пътния трафик. 
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