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I. ИЗГРАЖДАНЕ И ОФОРМЯНЕ НА ТЯЛОТО НА НАСИПА. ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Обхват на насипните работи в пътното строителство:

→ изграждане и оформяне на насипи

→ обратни засипки (при устоите на съоръжение, зад укрепителни конструкции)

→ изпълнение на банкети

ЕТАП I: ПОДГОТОВКА НА ЗЕМНАТА ОСНОВА НА НАСИПА

Провеждане на полеви изпитвания и лабораторни изпитвания на бъдещата земна основа на насипа:

→ класифициране на почвите по групи и подгрупи

→ определяне на естественото водно съдържание на почвите

→ определяне на нивото на подпочвените води

→ определяне на уплътнителните почвени характеристики (максимална обемна плътност на скелета на почвата и оптимално

водно съдържание)

# Основна цел на етапа е гарантиране на регламентираните критерии за

уплътненост и носеща способност на място

Основни етапи за 

изграждане и оформяне 

на насипа

I. Подготовка на земната

основа на насипа

II. Изграждане и

оформяне на земната

основа на насипа

III. Изграждане и

оформяне на тялото на

насип



ЕТАП I: ПОДГОТОВКА НА ЗЕМНАТА ОСНОВА НА НАСИПА

При преминаване на трасето през блата, мочурища,

влажни или неподходящи терени се изготвя проект за

провеждане на специални строителни мероприятния -

отводняване, отсраняване на земни маси в дълбочина и

замяната им с по-подходящ материал, укрепване,

стабилизиране.

ЕТАП II: ИЗГРАЖДАНЕ И ОФОРМЯНЕ НА ЗЕМНАТА ОСНОВА НА НАСИПА

Земната основа трябва да бъде подравнена и уплътнена в една равнина или

стъпаловидно, в зависимос от наклона на терена, респективно представените

проектни параметри в напречните профили на пътя.

Ако по повърхността на земната
основа има деформации, те
трябва да бъдат ремонтирани с
подходящ материал, отговарящ
на нормативно установените
критерии за годност.



ЕТАП III: ИЗГРАЖДАНЕ И ОФОРМЯНЕ НА ТЯЛОТО НА НАСИПА

Процес, изразяващ се в планово и поетапно уплътняване на сводно насипани земни

маси/материали до достигане на пълния проектен профил на съоръжението.
Максималният размер на 

зърната на насипания 

материал не трябва да 

надвишава 2/3 от 

дебелината на положения 

и уплътнен пласт.

При наличие на по-големи 

каменни късове те се 

разтрошават до достигане 

на нужния размер.

Дължината на полагане се съоразява с избраната технология на уплътняване и строителната

механизация. Всеки пласт се полага с равномерна дебелина с избрана за целта механизация

(багер, грейдер и др.).

← Разтилане на насипен

материал с грейдер

# Максималната дебелина на уплътняване се

определя на опитен(пробен) участък, преди

процеса на уплътняване

← Изпълнение на насип от

взаимствен изкоп с булдозер



ЕТАП III: ИЗГРАЖДАНЕ И ОФОРМЯНЕ НА ТЯЛОТО НА НАСИПА

Процеса на уплътняване на насипа тря..ва да започне от ръба на

насипа и след това да продължи към центъра му, като всяка диря

оставена от валяка трябва да бъде застъпена наполовина при

всяко следващо преминаване. Когато насипа е в пресечен терен,

уплътняването започна от по-ниската страна и продължава към

по-високата.

→ всички пластове на насипа трябва да са изпълнени с напречни и надлъжни наклони, осигуряващи

бързо и пълно оттичане на дъждовните води

→ срокът за строителство на насипи с височина над 2 метра трябва да бъде съобразен с времето за

консилидация на почвите, вградени в тялото на насипа

→ когато изграждания нов насип обхваща стар насип (от едната или от двете му страни), откосите на

стария насип трябва да се оформят с хоризонтални стъпала

→ когато насипа трябва да се положи върху съществуваща настилка, същата тря..ва да се разоре и

разбие напълно така, че новият насипен материал да се свърже добре с нея

→ когато насипът трябва да се положи върху бетонова настилка, бетонът трябва да се разбие и изрови

→ не се допуска направа на насипи с фронтално насипване на материалите, както и разширяване на вече

изградени насипи чрез странично насипване отгоре, без материалите да се уплътняват на пластове

Изпълнение на насип от взаимствен изкоп с грейдер →

Странично насипване отгоре

Основни технически изисквания, съгласно Техническата спецификация на АПИ (2014)



II. ИЗГРАЖДАНЕ НА НАСИПИ ОТ СТАБИЛИЗИРАНИ ПОЧВИ

Процесът на стабилизация се състои в смесването на почвите с полимерни

химични добавки (пенетрационни ускорители, катализатори и др.), като за всеки

случай се провеждат лабораторни изпитвания за определяне на оптималното

водно съдържание на почвата и оптималното количество на стабилизиращите

добавки. Процесът на смесване на добавките и почвата най-често е на място, но

може да се извърши и в смесителна инсталация.

Подходяща стабилизация при прахово-глинести почви от групите А-4, А-5, А-6 и

А-7 съгласно Класификацията на почви и смеси от почви и зърнести материали.

II.1 СТАБИЛИЗАЦИЯ С ПОЛИМЕРНИ ХИМИЧНИ ДОБАВКИ
Прилагаме стабилизиране при 

почви и материали от групите:

А-3, А-4, А-5, А-6 и 

А-7 (А-7-5, А-7-6)

II.1 СТАБИЛИЗАЦИЯ С ВАР ИЛИ СЪС СМЕС ОТ ВАР ЦИМЕНТ

Стабилизацията се състои в смесването на почвите с вар или смес от вар и

цимент. За всеки отделен случай се провеждат лабораторни изпитвания за

установяване вида на почвата/материала, който ще се стабилизира и за

определяне на оптималното количество свързващо вещество - вар или смес

вар цимент.

Подходяща стабилизация при:

→ почви с 25 % или по-голямо съдържание на частици, преминали през сито

с отвор 0,063 мм;

→ почви с показател на пластичност Ip = от 10 до 35 %

→ почви със съдържание на органични вещества по-малко от 2 %

→ почви със съдържание на сулфати по-малко 0,25 %

→ почви със съдържание на нитрати по-малко от 0,1 %

→ прахово-глинести почви от групите А-4, А-5, А-6 и А-7

Стабилизираща смес от вар и цимент се прилага 

при наличие на почви с показател 

на пластичност Ip по-голямо от 20 %



II. ИЗГРАЖДАНЕ НА НАСИПИ ОТ СТАБИЛИЗИРАНИ ПОЧВИ

Процесът на стабилизация се състои в смесването на почвите с хидравлични свързващи вещества (HRB – “Hydraulic Road

Binder) или смес от HRB и вар. Основни компоненти в състава на хидравличните свързващи вещества са: портландциментов

клинкер, варовик, доменен шлак, силициева пепел, калциев сулфат и редуцирани агенти.

При провеждането на стабилизация със смес от HRB и вар, първоначално към почвата се добавя вар с количество от 1 до 3 % за

нейното осушаване, за намаляване на пластичността и подобряване на обработваемостта й. Избора на подходяща технология при

строителството изисква изпълнение на опитен участък.

II.3 СТАБИЛИЗАЦИЯ С ХИДРАВЛИЧНИ СВЪРЗВАЩИ ВЕЩЕСТВА (HRB) ИЛИ СЪС СМЕС ОТ HRB И ВАР

II.4 МЕХАНИЧНА СТАБИЛИЗАЦИЯ

Механичната стабилизация е процес на смесване на почвите с други почви и материали, с цел получаване на обща смес с

оптимален зърнометричен състав и подобрени физико-механични показатели. Като добавки за механична стабилизация най-

често се използват баластра, пясък, кариерни отпадъчни материали (стерили), фрезован материал (напр. асфалтобетон),

песъчливи, прахови и глинести почви, шлаки и др.

II.5 КОМБИНАЦИЯ ОТ МЕХАНИЧНА И ХИМИЧНА СТАБИЛИЗАЦИЯ

Комбинацията от механична и химична стабилизация се изпълнява, когато за постигане на необходимите физико-механични

показатели на почвата не е достатъчно да се извърши само единия вид стабилизация. В този случай първоначално се извършва

механичната стабилизация за постигане на определен зърнометричен състав, а след това се извършва и избраната химичната

стабилизация.



III. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБРАТНИ ЗАСИПКИ И БАНКЕТИ

Обратни засипки

Изпълнението им обхваща насипните работи по запълването на

строителните ями на фундаментите, зад устоите на големите

съоръжения (мостови конструкции и др.) и при изграждането на

конусите при устоите им, зад укрепителните конструкции, около и

над малки съоръжения (водостоци и др.)



III. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБРАТНИ ЗАСИПКИ И БАНКЕТИ

Различават се два вида 

банкети: 

• Затревени

• Стабилизирани

Насипните работи в пътното строителство обхваща и банкетите. Те са конструктивно

необходими елементи за укрепване края на настилката на платното за движение или

ивицата за принудително спиране, както и за поставяне на водещи, предпазни и

сигнални принадлежности на пътя.

Детайл на затревен банкет

Детайл на стабилизиран банкет



IV. КОНТРОЛ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА НАСИПИ

→ контрол на почвите и материалите

• чрез вземане и изпитване на контролни проби

 

№ 
Контролирани физико-механични 

показатели 

Максимален обем на вложена и 
уплътнена почва за която се взема 

и изпитва една проба 

1 Водно съдържание на всеки 300 m3
 

 

2 
Зърнометричен състав, за определяне 
вида на почвата – свързана или 
несвързана 

на всеки 2000 m3 и при всяка видима 
промяна на почвата 

3 Показатели на пластичност 
на всеки 2000 m3 за свързани почви и 
при всяка видима промяна на почвата 

 

4 
Максимална обем на плътност на 
скелета на почвата при оптимално водно 
съдържание 

на всеки 5000 m3 и при всяка видима 
промяна на почвата 

 
 

5 

Калифорнийски показател на 
носимоспособност CBR след 4-дневно 
киснене на почвени проби, уплътнени до 
плътност, равна на 95% от максималната 
обемна плътност на скелета (CBRmin) 

 
на всеки 5000 m3 и при всяка видима 
промяна на почвата 

6 Коефициент на филтрация 
на всеки 50 m3 за филтри и дренажни 
съоръжения 

 

→ контрол на степента на уплътняване на почвите и материалите

• чрез определяне „степента на уплътнение“

• чрез определяне на отношението на модулите на деформация при втори и първи цикъл на натоварване

→ контрол при изпълнение на насипни работи при зимни условия

• не се допуска полагането и уплътняването на пластове върху замръзнали повърхности на земната основа или тялото на

насипа

• забранено е вграждането на замръзнали почви и материали в тялото на насипа

• не се допуска засоляване на почвата в тялото на насипа

→ допустими отклонения при изпълнение на насипни работи

• чрез вземане и изпитване на контролни проби    

 

№ 
 

Вид на отклонението 
 

Допустимо отклонение 
Начин на 
проверка 

 
1 

Отклонение на котата на 
ръба или оста на короната на 
насипа спрямо проектните 
коти или оси 

 

не повече от + 0 cm до 
-5 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 
Геодезично 
заснемане 

2 Уширение на короната не повече от 20 cm 

3 Стесняване на короната не се допуска 

4 Намаляване на наклона на 
откосите на насипа 

не повече от 5% 
с увеличаване на 
широчината на основата 

5 Увеличаване на наколона на 
откосите 

не се допуска 

6 Отклонение от широчината 
на насипните берми 

не повече от 10 cm 

 
 

№ 
 

Вид на отклонението 
 

Допустимо отклонение 
Начин на 
проверка 

 

1 
Отклонение в нивата на 
повърхността (с изключение 
на затревени банкети) 

 

не повече от 2 cm 
 

 

 

 

 
Геодезично 
заснемане 

2 Уширение на банкета не повече от 15 cm 

3 Стесняване на банкета не се допуска 

4 Отклонение в напречен 
наклон 

не повече от 0,5% 

 

← Отклонения при 

насипни

Отклонения при 

банкети →



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО !


