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• Равност, повреди и влиянието им върху безопасността

ПОВЪРХНОСТНИ КАЧЕСТВА

ФИЗИЧНИ ФУНКЦИОНАЛНИ

• Грапавост ( Текстура )

• Равност и Повреди

• Светлоотразителни качества

• Коеф. на сцепление

• Водоотвеждане

• Шумопоглъщане

• Яркост

Пряк ефект върху контакта гума / настилка
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• осигурен комфорт на движение

• стабилно поведение на МПС върху настилката

ПРИ ДОБРА РАВНОСТ И ЛИПСА НА ПОВРЕДИ

ПРИ ВЛОШЕНА РАВНОСТ И НАЛИЧИЕ НА КОНСТРУКТИВНИ ПОВРЕДИ

• задържане на вода (предпоставки за аквапланинг)

• динамично натоварване на осите (вертикални ускорения)

• неустойчиво поведение на МПС върху настилката

• съвпадение на честотите, което води до резонанс

• възможност от загуба на контакт между гума и настилка

Навлизането в участъци с влошена равност и наличие на конструктивни повреди 

може да бъде реална причина да се стигне до загуба на устойчивост на МПС-то, 

особено при висока скорост на движение!!!

• Равност, повреди и влиянието им върху безопасността



1. Проблематика и цел



Бърз метод за ремонт на асфалтови настилки в експлоатация с висока степен на 

разрушения в повърхностните и основните пластове регламентиран в Техническа 

Спецификация 2014 на АПИ

Област на приложение1. Проблематика и цел

Прилага се най-често при ниските класове пътища от републиканската и 

общинската пътни мрежи



Област на приложение

15 - 30 см стабилизирана основа

ново покритие: 4 см + 6 см

остатъчна (неповредена) част от 

съществуващата настилка

земна основа

1. Проблематика и цел



при достатъчна носимоспособност в земната основа !!!

непредвидено отслабване

на носимоспособността

1. Проблематика и цел



Непредвидено развитие

на носимоспособността

при слаба земната основа !!!

1. Проблематика и цел



1. Проблематика и цел

Да се анализира на граничната обща еквивалентна носимоспособност

под стабилизацията:

База за извеждане на основен критерии за приложение на технологията 

„студено рециклиране на място“ при ремонтите на асфалтови настилки

ЦЕЛ:

ЗАДАЧА:

Да се определи основен критерии за приложение на технологията

„студено рециклиране на място“ при ремонтите на 

асфалтови настилки в експлоатация 
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Предпоставки:

▪ Съобразяване на технологичните ограничения за изпълнима 

дебелината на стабилизацията и полагането на асфалтови 

пластове върху нея;

▪ Съобразяване на оразмерителните параметри:

- Категория на движението и необходима носимоспособност

- Меродавен модул на еластичност Еi на материалите

2. Методика



2. Методика

Предпоставки:



2. Методика

RVS 03.08.63 Oberbaubemessung 

Предпоставки:



Ръководство за оразмеряване на асфалтови настилки ЦЛПМ 2003

2. Методика

115

Леко: 20х365х15 = 109 500 OA / 15 г.

Тежко: 350х365х15 = 1 916 250 ОА / 15 г.

Предпоставки:



2. Методика

Предпоставки:

Ръководство за оразмеряване на асфалтови настилки ЦЛПМ 2003



2. Методика

Предпоставки:

Асфалтобетон плътен за износващ пласт - 1000 МPa

Асфалтобетон неплътен за долен пласт на покритието - 900 МPa

Средна притеглена стойност на оразмерителната коравина на 

асфалтовите пластове при обща дебелина от 10 см - 940 MPa

Хидравлично стабилизиран на място основен пласт - 600 МPa

Избрани за целите на изследването оразмерителни 

характеристики на материалите:



2. Методика

Е0 = ? MPa

Ен (MPa) за Леко; Средно и Тежко движение

Избрани гранични параметри на изследваната настилка

Е1 = 940 MPa

Е2 = 600 MPa

10 cм

20 до 30 cм

Асфалтопакет

4 см + 6 см

Стабилизиран 

пласт

20 см ; 25 см ; 30 см

Оразмеряване по метода на еквивалентните модули



3. Резулати



3. Резултати

Съществуваща част на 

таблицата

Нововъведение от 

проведеното изследване



4. Заключение



Натискова плоча БДС 15130 (ON B 4417)

[3]

4. Заключение

Носимоспособност на подосновния пласт



Измерване с динамична щампа [RVS 08.03.04] 

съгласно RVS 08.03.04: 

Edyn, subbase ~ 2 x Ev1

Носимоспособност на подосновния пласт

4. Заключение



- Ремонтираните по метода „студено рециклиране на

място“ пътни настилки в експлоатация в България се

състоят най-често от с 10 см усилващ асфалт в

комбинация с хидравлично-стабилизиран пласт с

дебелина от 20 см; 25 см или 30 см.

4. Заключение



- Въвеждането и Определянето на минимални гранични

стойности на необходимата еквивалентна

носимоспособност под стабилизирания пласт при „лека“,

„средна“ и „тежка“ категории на движението има

практическа насоченост.

- Стойностите може да се приемат от пътните

администрации и използват като критерии за

приложимостта на метода за ремонт на настилки в

експлоатация „студено рециклиране на място“.

4. Заключение
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