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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Уплътняването е процес на обемна деформация, изразяващ се в прилагането на външно

силово въздействие върху земната основа или върху свободно насипани земни маси,

като пряк резултат е намаляването обема на порите и създаването на устойчива и плътна

структура.

Върху ефекта на 

уплътняването пряко 

влия възприетата 

технология на 

уплътняване, респ. 

уплътнителната техника 

Ефект от уплътняването:

→ увеличава се обемната плътност на скелета на почвата

→ повишава се якостта на срязване на почвата

→ намалява се деформируемостта на почвата и се ограничава склонността й към

слягане и пропадане

→ нараства модула на деформация

→ значително нараства носещата способност на почвата

→ намалява се водопропускливостта на почвата и се ограничава склонността й към

водонасищане и набъбване



II. СТАТИЧНИ МЕТОДИ ЗА УПЛЪТНЯВАНЕ

II.1 МЕТОД НА ПОВЪРХНОСТНО СТАТИЧНО УПЛЪТНЯВАНЕ

Уплътняването се изразява в поетапно последователно преминаване на уплътнителната

техника със статичен принцип на действие (валяци с гладки бандажи; валяци тип „кози

крак“; шиповидни, решетъчни валяци, пневматични валяци и др.) върху свободно

насипани земни пластове или върху повърхността на земната основа.

II.2 МЕТОД НА СТАТИЧНО УПЛЪТНЯВАНЕ ЧРЕЗ ПРЕТОВАРВАНЕ

При този метод се разчита на естествения уплътняващ ефект от собственото тегло на

почвата, т.е. на геоложкия товар. След времето, за което е преценено, че уплътняването е

постигнато, се отстранява „балансът“ от почва, а насипът се оформя според проекта.

Методът дава добри резултати, но изисква значително време.

Принципна схема на предварително уплътняване на 

земна основа със свръхтовар
Уплътняване на земна основа с претоварващ насип и

вертикални дренажи

Главната цел при всички 

методи за уплътняване е 

увеличаване на 

относителния обем на 

почвените частици и агрегати 

в общия обем на почвата. 

При различните методи това 

се постига по различни 

начини и с различни 

технически средства



III. ХИДРОМЕХАНИЧНИ МЕТОДИ НА УПЛЪТНЯВАНЕ

III.1 МЕТОД НА УПЛЪТНЯВАНЕ ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕ НА ХИДРОСТАТИЧЕН НАТИСК

Методът се използва при изграждането предимно на каменни насипи. Насипаният материал се уплътнява чрез създаден от

водоструйни апарати хидростатичен натиск. Разходът на използваното количество вода е между 3 до 4 пъти от общото количество

на материала за уплътняване. Не се гарантира постигане на еднаква степен на уплътняване и е възможен ефект на

десортиране на едрите от фините почвени зърна.

III.2 МЕТОД НА УПЛЪТНЯВАНЕ ЧРЕЗ УТАЯВАНЕ

Методът се прилага за уплътняване на несвързани почви, разположени върху земната основа, притежаваща високи стойности на

коефициента на водопропускливост. Големи количества вода се разливат на повърхността на даден почвен пласт, в резултат на

намаляване силите на триене и под действието на силата на собствената им тежест те формират нова по-плътна структура при

запазване на изходния зърнометричен състав.



IV. ДИНАМИЧНИ МЕТОДИ НА УПЛЪТНЯВАНЕ

IV.1 МЕТОД НА ПОВЪРХНОСТНО ДИНАМИЧНО

УПЛЪТНЯВАНЕ

Технологично изпълнението на повърхностното динамично

уплътняване на земната основа или на свободно насипани земни маси

се осъществява с вибрационни или осцилационни валяци, които

намират все по-широко приложение, както и валяците с „насочена

вибрация“, така и валяци със саморегулиращ се принцип на действие.

IV.2 МЕТОД НА ИМПУЛСНО УПЛЪТНЯВАНЕ ИЛИ

„ИМПУЛСЕН УПЛЪТНИТЕЛ“

Импулсното уплътняване е способ за подобряване на физико-

механичните и якостно-деформационните свойства на земната основа

при изграждането на строителни съоръжения. „Импулсният

уплътнител“ е специализирана строителна техника с динамичен

принцип на действие, чрез която технологично се осъществява

процеса на уплътняването.

Хидравличен чук с предварително определена маса пада вертикално

от определена височина (max 1,2 м.) върху стоманена пета, която

остава в постоянен контакт със земната основа, което осигурява

сигурно и ефективно предаване на уплътнителната енергия в

дълбочина.

Методите за динамично 

уплътняване могат да се разделят в 

четири групи, спрямо техния 

принцип на действие, технологията 

на изпълнение и ефективната 

дълбочина на уплътняване



IV. ДИНАМИЧНИ МЕТОДИ НА УПЛЪТНЯВАНЕ

IV.3 МЕТОДИ НА ИНТЕНЗИВНО ДИНАМИЧНО УПЛЪТНЯВАНЕ

Стандартен метод на интензивно динамично уплътняване (уплътняване с тежки трамбовки)

Методът се състои в пускане на тежест с маса от 6 до 20 тона, максимум 40 тона от определена височина 20 м. или 40 м. при

тежест 40 тона върху площта за уплътняване, като за целта се използва кран или специално приспособен багер. В резултат на

ударното действие настъпва изтласкване на поровата вода и намаляване обема на порите.

Прилагат се различни по материал и геометрична форма трамбовки: бетонови блокове, стоманени плочи, дебелостенни метални

кутии и др.

Метода е приложим при льос, прахови глини, пясъци, дребни чакъли и по-малко при тини, торф и насипни материали.



IV. ДИНАМИЧНИ МЕТОДИ НА УПЛЪТНЯВАНЕ

IV.4 МЕТОДИ НА ДЪЛБОЧИННО УПЛЪТНЯВАНЕ

1. Метод на дълбочинно виброуплътняване

Методът е разработен в Германия преди Втората световна война.

Прилага се най-ефективно при несвързани чакълести и песъчливи

почвени видове. При известна модификация на технологията, методът

намира приложение и при уплътняване на свързани почви.

При този метод на уплътняване в земната основа се забива

вибриращо устройство, което предава енергия в почвените масиви,

под формата на хоризонтални трептения.

2. Метод на дълбочинно виброзаместване

Методът се представя в няколко основни разновидности (според начина

на забиване на сонда и мястото на уплътняване). Общ е подходът за

прокарване на дълбочинен вибратор в земната основа, при последващ

етап на насипване на отвора и уплътняване посредством вибратора.

Технологията на изпълнение позволява приложимост при широка

гама слаби, неконсолидирани почви.

Дълбочинно виброуплътняване



V. МЕТОДИ ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА ПРОЦЕСА НА УПЛЪТНЯВАНЕ



Автоматичен CBR-Proctor

VI. МЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МАКСИМАЛНАТА ОБЕМНА ПЛЪТНОСТ

Принцип на метода

Методът се състой в установяване на характерна

оптимална зависимост на обемната плътност на

скелета на почвата от нейното водно съдържание, при

трамбоване с определена уплътняваща работа.

Необходима апаратура

• уред за уплътняване, състоящ се от падаща тежест

и направляващ прът;

• устройство за привеждане на падащата тежест в

действие, при предварително задаване на

постоянна нормена височина на падане и

конкретен брой на необходимите удари за

уплътняване;

• устройство за завъртане на металната форма за

уплътняване на почвения образец около

собствената й ос след всеки удар на трамбовката;

• форми за уплътняване, състоящи се от метален

цилиндър, наставка за цилиндъра и подвижно дъно

• везни, лабораторна сушилня;

• сита, тави, теглови чашки, лопатки и др.

За да бъде установена 

зависимостта „обемна плътност 

на скелета-водно съдържание“ за 

даден вид почва, се изпълняват 

последователно опитни 

изпитвания на серия от 5 пробни 

почвени образци.

* * *

Всеки почвен образец се 

уплътнява на пластове (3 или 5) 

посредством падаща ударна 

тежест при нормирана височина 

на падане, маса на трамбовката и 

др.

VI.1 МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МАКСИМАЛНАТА ОБЕМКА ПЛЪТНОСТ 

НА СКЕЛЕТА ПРИ ОПТИМАЛНО ВОДНО СЪДЪРЖАНИЕ НА ПОЧВИТЕ. 

МЕТОД ПО ПРОКТОР (PROCTOR)

Форми по Proctor



VI. МЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МАКСИМАЛНАТА ОБЕМНА ПЛЪТНОСТ НА СКЕЛЕТА НА ПОЧВАТА

Принцип на метода

Определя се зависимостта „максимална обемна

плътност на скелета при оптимално водно

съдържание“. Последователно се уплътняват три

стандартни пробни тела, така че техните обемни

плътности на скелета да варират от 95 % (или по-

малка) до 100 % (или повече) от дефинираната

максимална стойност.

След завършване на процеса на уплътняване, пробните

тела или се накисват във вода, след което се провежда

изпитването за определяне на показател CBRmin или

директно се провежда изпитването за определянето на

CBRmax.

Чрез натискова плоча върху всяко пробно тяло се

прилага вертикално натоварване при постоянна

скорост на проникване на стандартен цилиндричен

накрайник (бутало).

Основавайки се на метода 

Проктор за уплътняване на 

почвени образци, през 20-те 

години на XX век O.J. Porter 

разработва теста CBR и теста за 

отчитане на набъбването, в 

помощта на Пътния отдел на 

Калифорния

* * *

CBR има за цел да определи 

якостно-деформационното

поведение на почви и зърнести 

материали, които предварително 

са уплътнени в лабораторни 

условия при дефинирано 

оптимално водно съдържание и 

различна степен на уплътняване

VI.2 МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КАЛИФОРНИЙСКИ ПОКАЗАТЕЛ ЗА НОСИМОСПОСОБНОСТ НА ПОЧВАТА 

(CBR)



VII. ДИРЕКТНИ МЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЕМНАТА ПЛЪТНОСТ НА СКЕЛЕТА НА МЯСТО

Принцип на метода

Метален режещ пръстен с известен обем, равен на вътрешния обем на

пръстена, се поставя със заострения си край надолу върху ненарушена

повърхност на земната основа или върху изкуствено уплътнен почвен

пласт.

Пръстенът се притиска внимателно към почвата, при което острието му

изрязва околната повърхнина. В резултат се получава цилиндричен пробен

образец с диаметър, равен на вътрешния диаметър на режещия пръстен.

Образеца се изтласква от пръстена чрез бутало и се претегля, след което се

изсушава до постоянна маса.

VII.1 МЕТОД С РЕЖЕЩ ПРЪСТЕН

Приложение на метода

Прахови, глинести, песъчливи, глинесто-песъчливи почвени видове



VII. ДИРЕКТНИ МЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЕМНАТА ПЛЪТНОСТ НА СКЕЛЕТА НА МЯСТО

Принцип на метода

Метална плоча с кръгъл отвор се поставя върху ненарушената повърхност на

земната основа или върху уплътнен почвен пласт. Изкопава се дупка в почвата на

определена дълбочина и с диаметър, равен на вътрешния отвор на плочата.

Използва се специализиран еталонен уред за определяне обема на изкопаната

дупка, представляващ контейнер за пясък, към който чрез клапан е закрепен плътно

кух метален конус.

Уредът със затворен клапан и при точно определено количество пясък в контейнера

се поставя върху кръглия отвор на металната плоча. Клапанът се отваря и затваря

едва, след като пясъкът спре да изтича, тъй като изкопаната дупка и кухия метален

конус за запълнени. Определя се масата на песъка необходим да запълни

изкопаната дупка и конуса.

Обемът на изкопаната дупка се определя като отношение на масата на пясъка,

необходим за напълване само на изкопаната дупка, към неговата обемна плътност.

VII.2 МЕТОД СЪС ЗАМЕСТВАЩ ПЯСЪК

Приложение на метода

Прахови и глинести почвени видове с висока пластичност, сбити и средносбити пясъци и чакълести пясъци, разнозърнести и

едрозърнести свързани и несвързани почвени видове с максимален размер на почвените зърна до 63 мм. Неподходящ при почви,

характеризиращи се със значителна порьозност.



VII. ДИРЕКТНИ МЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЕМНАТА ПЛЪТНОСТ НА СКЕЛЕТА НА МЯСТО

Принцип на метода

Технологията на изпълнение налага използване на еталонен уред, който служи като радиоактивен източник на изотоп на

повърхността на почвата (обратно разсейване) или от сондата поставена в почвата (директно предаване). Изотопният източник

излъчва фотони (обикновено γ - лъчи), които излъчват обратно към детекторите на уреда в долната част на устройството.

Интензивността на разсейване и отразяване на γ - лъчите е обратно пропорционална на плътността и право пропорционална на

водното съдържание.

VII.4 ИЗОТОПЕН МЕТОД /МЕТОД С РАДИОИЗОТОПНИ ПЛЪТНОМЕРИ И ВЛАГОМЕРИ/

Приложение на метода

Прахово-глинести и чакълесто-песъчливи почвени видове.



VII. ДИРЕКТНИ МЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЕМНАТА ПЛЪТНОСТ НА СКЕЛЕТА НА МЯСТО

Принцип на метода

Цилиндричната част на уреда е изпълнена с точно определено количество течност (вода или др.), чиито горна и долна част са

ограничени - горната чрез бутало, с долната чрез мека гумена мембрана.

Уредът се поставя и фиксира върху кръглия отвор на металната плоча. Буталото се изтласква надолу във вертикална посока, така

че меката гумена мембрана да покрие плътно повърхността на почвата в кръглия отвор на металната плоча.

След определяне на базова повърхност и съответстващия й нулев отчет, балонния обемометър се отстранява, като металната плоча

не се отстранява. След това се изкопава контролна дупка на необходимата дълбочина и с диаметър, равен на вътрешния диаметър

на кръглия отвор на почвата.

Балонния обемометър отново се поставя върху изкопаната дупка, буталото се изтласква надолу, така че мембраната плътно да

покрие повърхността на изкопаната дупка. Всичината на течността в пиезометричната тръба на уреда намалява до определена

стойност, различна от дефинираната първоначална стойност.

VII.3 МЕТОД С БАЛОНЕН ОБЕМОМЕТЪР

Приложение на метода

Почвени видове, чиято структура и консистенция позволяват устойчиво изкопаване. Неподходящ метод при почви, изградени от

едра, ръбеста минерална фракция и ограничено количество дребнозърнест запълнител.



VIII. КОСВЕНИ МЕТОДИ ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА ПРОЦЕСА НА УПЛЪТНЯВАНЕ НА МЯСТО

Принцип на метода

Земната основа или изкуствено уплътнен почвен пласт се покрива с тънък слой

пясък или гипсо-пясъчен разтвор. Върху заравнената повърхност се поставя

кръгла, метална натискова плоча. Постепенно натоварваме изследвания почвен

пласт, докато силата под плочата достигне определена максимална стойност.

Натоварването се поддържа постоянно за нормативно установено условно

затихване на деформациите. Следва етап на разтоварване.

Изчертава се графична зависимост „слягане - натоварване“ за три цикъла на

натоварване. Чрез интерпретация на получените резултати се оценяват:

носещата способност на земната основа и постигнатата степен на

уплътняване.

VIII.1 СТАТИЧЕН МЕТОД С НАТИСКОВА ПЛОЧА

Приложение на метода

Не е приложим при почвени

видове с голяма степен на

водонасищане - много влажни

пясъци, глинести почви с

мекопластична и течна

консистенция.



VIII. КОСВЕНИ МЕТОДИ ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА ПРОЦЕСА НА УПЛЪТНЯВАНЕ НА МЯСТО

Принцип на метода

Технологията на изпълнение налага използването на еталонен уред, състоящ се от: опорна конструкция, ударна тежест, щанги и

тръбен накрайник. Еталонния уред с тръбния накрайник се забива в земната основа, под действието на приложено ударно

натоварване.

Основен критерий за оценка на свойствата на строителните почви е броят на ударите за проникване на стандартния тръбен

накрайник на дълбочина един фут или още т.н. съпротивление на пенетрация. Ударите се отброяват на всеки 10 см. проникване в

дълбочина, след което в обобщен графичен вид се представя резултата.

VIII.2 СТАНДАРТЕН ПЕНЕТРАЦИОНЕН МЕТОД /SPR/

Предимство на метода е, че при него чрез

накрайника се изважда и почвена проба, макар с

нарушена структура, по която визуално може да се

оцени почвата и да се определят някои физични

характеристики (зърнометричен състав, водно

съдържание и др.)

Приложение на метода

Свързани и несвързани почви с различна

консистенция и плътност.



VIII. КОСВЕНИ МЕТОДИ ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА ПРОЦЕСА НА УПЛЪТНЯВАНЕ НА МЯСТО

Принцип на метода

Технологията на изпълнение налага използването на статичен пенетрометър, състоящ се от: опорна конструкция, устройство за

натоварване и отчитане на приложените сили, щанги и върхов (конусен накрайник).

Статичната пенетрация е процес на забиване на статичния пенетрометър под действието на външно натоварване. Опорната

конструкция на пенетрометъра трябва да бъде неподвижна, като за целта се анкерира в почвата или се монтира върху товарен

автомобил. Величините, които се измерват са върхово съпротивление и пълно околно съпротивление. В обобщен графичен вид се

представят стойностите на върховото съпротивление и пълното околно съпротивление във функция от дълбочината на проникване

на пенетрометъра.

VIII.3 СТАТИЧЕН ПЕНЕТРАЦИОНЕН МЕТОД /CPT/

Приложение на метода

Свързани и несвързани почви с различна

консистенция и плътност.



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО !


