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Структурен дизайн

Arched Bridge Structural Diagram
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Walkway Structural Diagram
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Two separate structural systems are envisaged for the arch bridge and the elevated walkway.
Предвидени са две отделни структурни системи за сводестия мост и повдигнатата пътека..
The main bridge consists of 3 bundled shallow glulam timber arches, laterally connected at mid-span. In a balanced load scenario, each
arch supports its own weight and the traffic load relative to its own deck. In an unbalanced load scenario (including a side wind action)
the three arches are working together to resist lateral deformation.

Основният мост се състои от 3 свързани плитки арки от лепена дървесина, свързани странично в средата на разстоянието. При балансиран сценарий на натоварване
всяка арка поддържа собственото си тегло и натоварването от трафика спрямо собствената си тежест. При сценарий на небалансирано натоварване (включително
действие на страничен вятър) трите арки работят заедно, за да устоят на страничната деформация.

Forces are transmitted from the deck to the arch via a pair of slender circular steel posts with an approximate spacing of 1200mm. The
posts will transmit axial forces only greatly simplifying the connection between the deck and the arches. The deck is also formed from
engineered timber with a 400mm deep central beam. The form is a timber version of Maillart’s pioneering bridges in concrete where
the stiffness of the deck prevents localized buckling and moments being applied to the slender arches and the vertical rods, preventing
them from buckling.

Силите се предават от тялото към свода чрез двойка тънки кръгли стоманени стълбове с приблизително разстояние от 1200 мм. Стълбовете ще предават аксиални
сили само значително опростявайки връзката между тялото и арките. Тялото също е оформено от обработен дървен материал с 400 мм. дълбока централна греда.
Формата е дървесна версия на пионерските мостове на Маяр от бетон, при които твърдостта на тялото предпазва от локализирано изкривяване и моменти, приложени
към тънките арки и вертикалните стълбове, като ги предпазва от изкривяване.

The elevated walkways are supported onto staggered, inclined vertical posts. The posts are spaced approximately 3.5m and are inclined
in the plane of the bridge as well as out of plane. This layout allows for optimal resistance to horizontal actions including seismic loads
with a limited amount of material needed to counteract the posts’ tendency to buckle. The deck structure is the same as the arched
bridge one and the depth allows the walkway to span up to 14m across the river

Повдигнатите пътеки се поддържат върху шахматно разположени наклонени вертикални стълбове. Стълбовете са разположени на приблизително 3,5 м и са наклонени
в равнината на моста, както и извън равнината. Това оформление позволява оптимална устойчивост на хоризонтални действия, включително сеизмични натоварвания
с ограничено количество материал, необходимо за противодействие на тенденцията на стълбовете да се изкривяват. Структурата на тялото е същата като тази на
сводестия мост и дълбочината позволява пътеката да се простира до 14 метра през реката.

The main deck will be constructed with a 400mm deep 700mm wide glulam timber girder rigidly connected onto a 200mm thk. cross
laminated timber slab. The stiffness of the deck allows it to engage multiple posts preventing local buckling of the supports. At this stage
we are exploring the use of accoya timber which has improved resistance to weathering and material decay.

Основното тяло ще бъде изградено с 400 мм. дълбока и 700 мм. широка дървена греда от лепена ламарина, здраво свързана към 200 мм. дебела напречно ламинирана
дървена плоча. Твърдината на тялото му позволява да включва множество стълбове, предотвратявайки локално изкълчване на опорите. На този етап изучаваме
използването на дървен материал акоя, който има подобрена устойчивост на атмосферни влияния и гниене на материала.

For the foundations we propose a solution with shallow reinforced concrete plinths for the walkaway while for the main arches a concrete
wedge partially buried underground is proposed. The alternative would be mini piles which may be preferable where foundations are
close to trees or below ground services The design of the foundation is based on preliminary assumptions and the approach might
change following the outcome of the ground investigations.

За основите предлагаме решение с плитки стоманобетонни цокли за прохода, докато за главните арки се предлага бетонен клин, частично вкопан под земята.
Алтернативата може да бъде мини купчини, които са за предпочитане, където основите са близо до дървета или под земни услуги. Дизайнът на основите са основава
на предварителни предположения и подходът може да се промени след изходът от наземните изследвания.
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FEA model of the main arched bridge used for preliminary assessment and
design of the structural elements
FEA модел на главния сводест мост, използван за предварителна оценка и
проектиране на конструктивните елементи
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Proposed construction sequence for the main arched bridge:
Предложена поредица за изграждане
Step 1: Foundations are constructed. The main timber arches are brought on site
in two pieces. The three arches will be assembled inboard of the road keeping
local traffic undisturbed for as long as possible and then lifted into position onto
the foundations. The splice joint is located as close as possible to the point of
contraflexure to reduce complexity of the joint.
Стъпка 1: Изграждат се основите. Основните дървесни арки се донасят на
площадката на две части. Трите арки ще бъдат монтирани отвътре на пътя,
като поддържат местния трафик необезпокояван възможно най-дълго и след
това ще бъдат повдигнати на място върху основите. Съединителната връзка е
разположена възможно най-близо до точката на контрафлексура, за да се намали
сложността на връзката.

Park disruption and road closure are minimized by this method:

The construction of the walkways proceeds parallel to the main arch-bridge:
Изграждането на пътеките може да продължи успоредно на главния арков мост:

Разрушаването на парка и затварянето на пътя са сведени до минимум чрез този метод

Step 2: Road is shut overnight. We envisage 1-2 nights of road closure depending
on crane capabilities for this stage. Each arch weighs approximately 5.5 tonnes
which is liftable with a mobile crane.
Стъпка 2: Пътят се затваря през нощта. Предвиждаме 1-2 нощи на затваряне на
пътя в зависимост от способностите на крановете за този етап. Всяка арка тежи
приблизително 5,5 тона, която е възможно да се вдигне чрез мобилен кран.

Step 3: Road is shut overnight. We envisage 4-5 nights of road closure depending
on crane capabilities for this phase. 5m to 8m-long pre-assembled sections of
the deck with the vertical bars connected are craned and fixed to the extrados
of the supporting timber arches.
Стъпка 3: Пътят се затваря през нощта. Предвиждаме 4-5 нощи затваряне в
зависимост от възможностите на крана за тази фаза. Предварително сглобени
секции от тялото с дължина от 5 до 8 метра със свързаните вертикални пръти се
закрепват с кран и се фиксират към външните части на носещите дървени арки.

Step 1: Foundations are installed. The plinths will have the anchor bolts protruding
vertically ready to accommodate the baseplates. Posts are then installed.
Стъпка 1: Основите се инсталират. Цоклите ще имат анкерни болтове, стърчащи
вертикално, готови да поемат основните плочи. След това се инсталират
стълбовете.
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Step 2: Preassembled, self-stable sections of the walkway are craned in position.
The lightweight nature of timber will allow for craning of large segments of the
deck. The posts will have the base plates welded to the CHS; oversized holes are
envisaged for tolerances. The segments are then craned onto the pre-installed
plinths, and bolts are tightened.
Стъпка 2: Предварително сглобени, стабилни самоподдържащи се секции от
пътеката се затягат с кран на място. Лекотата на дървения материал ще позволи
монтиране с кран на големи сегменти от тялото. Стълбовете ще имат бетонни
плочи, заварени към тялото; за допустимите отклонения са предвидени големи
отвори.

Step 3: The remaining segments can be brought on site and craned in place until
practical completion.
Стъпка 3: Останалите сегменти могат да бъдат донесени на площадката и
монтирани с кран на място до практическото завършване на обекта.
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Deformation of the bridge with serviceability load combination.
Деформация на моста с обслужване на комбинацията на натоварване
Deformation magnification: 50.00
Увеличение на деформацията: 50.00
Scale: 1:146.3
Мащаб: 1:146.3
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Deformation of the bridge under wind load.
Деформация на моста при натоварване от вятъра
Deformation magnification: 12500.
Увеличение на деформацията: 12 500
Scale: 1:146.3
Мащаб: 1:466.3
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