
 

X Юбилейна международна научни конференция 

„Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“, 20-22 септември 2018 г, Варна 

X Jubilee International Scientific Conference 
„Civil Engineering Design and Construction“ (Science and Practice), Sept. 20-22, 2018, Varna, Bulgaria 

 
АНАЛИЗ НА ВЕРОЯТНИТЕ ПРИЧИНИ ЗА АВАРИЯТА 

НА ПЕШЕХОДЕН МОСТ ВЪВ ФЛОРИДА 
 

Иван Павлов1 

 

 

 

ANALYSIS ON THE PROBABLE CAUSES OF THE FAILURE OF A 

PEDESTRIAN BRIDGE IN FLORIDA 
 

Ivan Pavlov1 

 

Abstract: 

In the present article an analysis of the hypotheses of the probable causes for the collapse of a 

pedestrian bridge in Florida during its execution is conducted. A view of the author about of the 

failure’s cause is also presented.  
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
На 15 март 2018 г. около 13:47 ч. частично построен пешеходен мост, пресичащ 8 

лентов път в Маями, Флорида, претърпява авария и се разрушава. Вследствие на това 53-
метровия мост пада от височина 5,60 m върху пътното платно, където затиска 8 
автомобила. В резултат на това един работник и 5 пътника са загинали, а още четири 
работника и четири пътника са ранени (фиг.1 и фиг.2). 

 

Фигура 1. Изглед на разрушения мост от югозапад [1] 
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Фигура 2. Изглед на разрушения мост от северозапад [2] 

 

2. ДАННИ ЗА СТРОЕЖА НА МОСТА 

Мостът е предвиден да свързва Florida International University със студентския 

кампус и да бъде завършен в началото на 2019 г. и се е изпълнявал чрез ускорен метод за 

строене с цел да се намали времето за прекъсване на автомобилния трафик. На 10-ти март 

2018г. основната секция от моста, предварително изпълнена на съседна площадка, е 

придвижена със специализиран транспорт и положена върху опорите в двата края на 

пътното платно (фиг.3). През това време пътят е бил затворен. Веднага след това по план, 

докато все още временното подпиране не е премахнато, е изпълнено освобождаване на 

предварителното напрягане в двата края на моста. В момента на аварията на 15-ти март 

екип на строителите е бил върху конструкцията и са извършвали действия относно 

диагонален елемент 11. Тъй като се е използвал кран, две от лентите за движения са били 

затворени. 

  

Фигура 3. Транспортиране на основната секция на моста [3] 
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3. КОНСТРУКЦИЯ НА МОСТА 

Конструкцията на моста се състои от 2 секции. Основната секция над главния път е с 

дължина 175 фута (53 m) и е изпълнена предварително на строителна площадка в близост 

и превозена до местоположението на моста и монтирана върху готовите опори. 

Допълнителната секция е с дължина 99 фута (30 m) и по план е предвидена да се изпълни 

на място. Пилонът е с височина 109фута (33 m) [4]. В момента на аварията е била 

изпълнена и монтирана само основната секция. 

Носещата конструкция представлява нестандартна интерпретация на традиционен 

гредови мост, частично подсилен със серия от ванти (фиг. 4). Мостът е проектиран да 

изглежда като вантов мост, където подовата конструкция се поддържа от кабели, 

захванати към висока кула. По проект, обаче, „кабелите”, изпълнени от метални тръби, 

служат само за украса. Цялото натоварване се поема от прътовата диагонална решетка, на 

която с цел да наподобява вантов мост, диагоналите са подравнени с тръбите от пилона. 

 а) 

 б) 

Фигура 4. Конструктивна схема на моста в надлъжно (а) 

и напречно (б) направление с отбелязано мястото на поява на разрушение [4] 

 

Конструирането на елементите в края, където се е случила аварията, е представено 

на фиг. 5 до фиг. 7. 

Всички елементи на основната секция (под, диагонали и козирка) са предвидени да 

бъдат напрегнати в даден етап на строителството, като всички диагонали по план са 

напрегнати по време транспортирането и монтажа на секцията. В частност диагонал 10 е 

напрегнат с 4 пръта по 389 kips (1730 kN) или общо 1556 kips (6920 kN), а диагонал 11 е 

напрегнат с 2 пръта по 280 kips (1245 kN) или общо 560 kips (2490 kN) (фиг. 8) [4]. 
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Фигура 5. Конструктивна схема на моста в мястото на поява на разрушение [4] 

 

 

Фигура 6. Схема на разположение на предварителното напрягане [4] 

 

 

Фигура 7. Детайл на връзката между елементи 11 и 12 [4] 

 

 

Фигура 8. Данни за предварителното напрягане на елементи 10 и 11 [4] 
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4. РАЗСЛЕДВАНЕ НА ИНЦИДЕНТА 

Разследването на аварията се осъществява от Националната комисия по транспортна 

безопасност (NTSB). В интерес на разследването комисията е забранила публикуването на 

всякакви материали в тази връзка, датиращи след 19 февруари 2018 г. До този момент има 

публикуван само един официален предварителен доклад, както и видео от мястото на 

инцидента. В този доклад от 23 март 2018 г. се дава изключително оскъдна информация, 

като единствено е посочена поява на пукнатини в диагонал 11 един месец преди 

инцидента (фиг. 9). 

 

Фигура 9. Документирани пукнатини в елемент 11 от 24 февруари 2018 [1] 

 

От официалното видео могат да се видят няколко детайли за настъпилите 

разрушения и повреди в елементи след аварията (фиг. 10). 

 

   

   

Фигура 10. Снимки от настъпилите повреди и разрушения [5] 
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5. ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ ЗА АВАРИЯТА НА МОСТА 

Поради забраната за публикуване на информация относно инцидента не бяха 

известни актуалните планове на мостовата конструкция. В последствие тези планове 

станаха достъпни, след като местен вестник по Закона за достъп до публична информация 

е изискал проектите и ги е предоставил на строителните инженери да разследват 

независимо причините за аварията на моста. Цялата останала информация, която се 

разпространява в интернет, представлява догадки и не може да се счита за достоверна. 

За момента на инцидента съществува любителско видео (фиг. 11), от което се вижда, 

че аварията се случва в зоната на диагонали 10 и 11 и дава основание за по-точен анализ 

на инцидента. 

 

Фигура 11. Кадър от любителско видео на инцидента [6] 

След предоставените конструктивни планове се появиха множество хипотези за 

вероятната причина за аварията, като най-сериозните могат да се обобщят в следните: 

 Разрушението настъпва в момент, в който има работници при връзката между 

диагонали 10 и 11, осъществяващи някаква работа със системите за напрягане, и 

аварията е в резултат на тяхната дейност. За съжаление не е ясно точно каква 

дейност са извършвали работниците, но се спекулира, че са извършвали напрягане 

на диагонал 11, за да затворят появили се сериозни пукнатини (фиг. 11); 

 Разрушението настъпва в диагонал 11 с превишаване на носещата му способност на 

натиск вследствие на неправилно проектиране или вследствие на допълнително 

напрягане, извършено от работниците в момента на аварията (фиг. 11); 

 Разрушението настъпва във връзката между диагонали 10 и 11 поради неправилно 

конструиране на напрягането и пресичането на прътите за напрягане, което се 

счита за причина за концентрация на големи напрежения и поява на разрушение в 

бетона в тази зона (фиг. 6);  

 Разрушението настъпва в козирката при връзката между диагонали 10 и 11 поради 

недостатъчна дебелина на горната плоча и вследствие на напрягането плочата в 

непосредствена близост се разрушава от срязване (фиг. 10); 
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 Разрушението настъпва в подовата конструкция в долния край на диагонал 10 

поради възможна поява на пукнатини при транспортиране, вследствие на което 

опънните напрежения са превишили носещата способност на опън на долната 

плочата, тъй като тя все още не е била напрегната (фиг. 3); 

 Разрушението настъпва в диагонал 11 от вероятно изпълнено несиметрично 

напрягане и поява на огъващ момент. Основание за това се счита отделянето на 

долния напрегнат прът от сечението на колоната (фиг. 10). 

Всяка от хипотезите е подкрепена от анализи, част от които са илюстрирани чрез 

диаграми и изчисления, друга част могат да се считат за спекулативни. Най-

разпространени в интернет пространството са първите две хипотези. 

6. ХИПОТЕЗА НА АВТОРА 

Авторът счита, че може да се разсъждава и върху друга вероятна хипотеза за 

аварията. Според нея разрушението настъпва поради недостатъчна носимоспособност на 

срязване при връзката между диагонал 11 и подовата плоча, дължаща се на липсата на 

монолитно сечение на това място поради наличието на работна фуга между елементите на 

диагоналната решетка и подовата конструкция. При много малкия ъгъл на диагонал 11 

почти цялата натискова сила се явява като срязваща сила между диагонала и подовата 

плоча и при така конструираната връзка и наличие на прекъсване на бетонирането, тази 

срязваща сила остава да се поеме само чрез триене и от малката вертикално 

разположената армировка във възела (фиг. 7), което не дава достатъчна 

носимоспособност. Основание за това е и наскоро разпространената от пресата снимка на 

този възел два дни преди аварията, според която първоначалните пукнатини във възела 

значително са нараснали и съвсем отчетливо се вижда тази работна фуга. 

 

Фигура 12. Снимка на пукнатините при връзката между елемент 1 

 и подовата конструкция от 13 март 2018 [7] 
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6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Независимо, че съществуващ значителен брой хипотези са настъпилата авария, 

окончателната причина ще стане известна след публикуването на окончателния доклад на 

Националната комисия по транспортна безопасност (NTSB).  

Много инженери считат, че проектираната конструкция е доста смела, като 

проектантите и строителите може би не са отчели сериозността на появилите се 

пукнатини още преди монтажа на основната секция, както и наличието на редица 

недостатъци на избраната конструктивна система, нейното голямо тегло и липса на 

подсигуряване срещу аварии. Въпреки това този инцидент може да послужи за 

усъвършенстване на нормативната база с оглед на проектиране на по-сигурни 

конструкции в бъдеще.   
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