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I. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СКАЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ

В строителството на пътища се използват значителни количества скални материали.

Стойността на скалните материали, използвани при рехабилитация на

пътища е 70 % от стойността на обекта, а при ново строителство около 45 % в

зависимост от обема земни работи. Като в тези стойности се включват

разходите за добив, такси, обработка, доставка, полагане и уплътняване.

Познаването на свойствата 

и изискванията към 

скалните материали е важно 

за организацията на 

изпълнението, трайността 

на настилката и бъдещите 

разходи за поддържането й



II. ВИДОВЕ СКАЛНИ МАТЕРИАЛИ

II. 1 СПОРЕД ПРОИЗХОДА СИ

→ ЕСТЕСТВЕНИ

Това са материали добити в кариери, баластриери в речните корита и

т.н. Материалите от тези източници са:

Несортиран трошен камък

ПаветаБаластра
Бордюри

Каменно брашно →



II. ВИДОВЕ СКАЛНИ МАТЕРИАЛИ

II. 1 СПОРЕД ПРОИЗХОДА СИ

→ ИЗКУСТВЕНИ

Този тип скални материали се получават от промишлени и

строителни отпадъци, чрез допълнителна обработка по термичен,

химичен или механичен начин.

Стара асфалтова настилка

Строителни отпадъци

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ 

ОТПАДЪЦИ И ЗА ВЛАГАНЕ НА РЕЦИКЛИРАНИ 

СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

Наредбата регламентира разделното събиране на строителни отпадъци

при строеж и деконструиране на сгради. Това се осъществява с

подготовка и изпълнение на План за управление на строителните

отпадъци (ПУСО) за обекта, който всеки инвестиционен проект трябва

да съдържа.



II. ВИДОВЕ СКАЛНИ МАТЕРИАЛИ

II. 2 СПОРЕД ГЕНЕЗИСА НА СКАЛИТЕ

→ ЕРУПТИВНИ СКАЛИ

Тези скали са характерни с голяма твърдост, висока плътност и слабо

изветряне. Подходящи за влагане във всички елементи на пътното

строителство.

ДИАБАЗ

БАЗАЛТ

ГРАНИТ

СИЕНИТ



II. ВИДОВЕ СКАЛНИ МАТЕРИАЛИ

II. 2 СПОРЕД ГЕНЕЗИСА НА СКАЛИТЕ

→ СЕДИМЕНТНИ СКАЛИ

• Отпадъчни

• Органогенни

• Химични

Материалите от седиментни скали са с променливи показатели. По-здравите (конгломерати и варовици) се използват за

настилки и асфалтови смеси, а по-слабите - в долните пластове и земната основа.

ОТПАДЪЧНИ

МЕРГЕЛ КОНГЛОМЕРАТ ГЛИНЕСТИ ШИСТИ



II. ВИДОВЕ СКАЛНИ МАТЕРИАЛИ

ОРГАНОГЕННИ

ВАРОВИК ДИАТОМИТ

ХИМИЧНИ

ГИПС АЛАБАСТЪР



II. ВИДОВЕ СКАЛНИ МАТЕРИАЛИ

II. 2 СПОРЕД ГЕНЕЗИСА НА СКАЛИТЕ

→ МЕТАМОРФНИ СКАЛИ

Продукт на еруптивни и седиментни скали под действието на високи температури, налягане, пари и газове. В пътното

строителство основно приложение намират мраморът и кварцът.

МРАМОР КВАРЦ ГНАЙС



III. ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ СКАЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ

II. 1 ВЪНШНИ МЕХАНИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ

Това са статични и динамични сили, предизвикани от

движението на моторните превозни средства, а именно:

→ натиск от собственото тегло на потока МПС

→ натиск и срязване вследствие на теглителната сила

→ динамично въздействие в следствие на неравности по

пътната настилка

II. 2 ФИЗИКО-МЕХАНИЧНИ ФАКТОРИ

Действието на повърхностни и подпочвени води в комбинация с

температурата на околната среда. Съчетанието на снеговалежи и

дъждове, и променливи температури, води до циклично

замръзване и размръзване, което за територията на Р. България

означава до 50-60 цикъла годишно.

Наличието на пукнатини или недостатъчно уплътняване на

настилката води до проникване на повърхностна или

капилярна вода и циклите на замръзяване и размразяване

водят до разрушения в нея !!!



IV. ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА СКАЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ

В Техническите спецификации за различните обекти се

посочва кои показатели на материалите следва да бъдат

изследвани и контролирани при извършване на земните и

пътните работи, както и допустимите им стойности.

В Техническата спецификация на Агенция „Пътна

инфраструктура“ от 2014 г. са посочени показателите и

стандартите, по които следва се извърши изпитването на

скалните материали, както и изисквания към зърнометричния

състав на скалните материали.

№ по 

ред

Наименование на 

показателя
Изм. ед.

Нормативен документ, 

съгласно, който трябва да 

се проведе изпитването

Стойност в 

зависимост от 

категорията на 

движение

1.

Мразоустойчивост след 5 

цикъла третиране с 

магнезиев сулфат, стойност 

на допустимата загуба по 

маса на материала

% БДС EN 1367-2 не по-голяма от 25

2.

Устойчивост на дробимост 

чрез коефициента „Лос 

Анжелос“

% БДС EN 1097-2 не по-голяма от 40

3.

Съдържание на фина фракция 

(частици с диаметър, по-

малък от 0,063 mm)

% БДС EN 933-1 не по-голямо от 7

4. Коефициент на плоски зърна % БДС EN 933-3 не по-голям от 35

5. Коефициент на формата % БДС EN 933-4 не по-голям от 35

6.
Съдържание на натрошени 

или отчупени зърна
% БДС EN 933-5 не по-малко от 90

7.
Съдържание на напълно 

заоблени зърна
% БДС EN 933-5 не по-голямо от 3

8. Пясъчен еквивалент % БДС EN 933-8 не по-малък от 35

9. Граница на протичане %

„Норми за проектиране на 

пътища“

Приложение № 16

не по-голяма от 25

10. Показател на пластичност %

„Норми за проектиране на 

пътища“ 

Приложение № 17

не по-голям от 6

11.

Калифорнийски показател за 

носимоспособност CBR след 

4-дневно киснене на почвени 

проби, уплътнени до 

плътност, равна на 98 % от 

максималната обемна 

плътност на скелета, съгласно 

БДС EN 13286-2 (CBRmin)

% БДС EN 13286-47 не по-малък от 80

12. Съдържание на обща сяра % БДС EN 1744-1 не по-голямо от 1

Зърнометрията е важна за получаването на плътен скелет на

настилката. Ограничава се наличието на пръчковидни и

плочковидни зърна



Показатели на скалните материали и изисквания към 

провеждането на лабораторните изпитвания, според 

действащите стандарти

→ специфична плътност

→ обемна плътност

→ порьозност

→ водопопиваемост

→ водонаситеност

→ мразоустойчивост

→ запазване на формата

→ сцепление с органичното вещество

→ износване

Способността на материала да се съпротивлява на

съвместното действие на удар, триене и обрушване. За

изпитването се използва Барабан на Девал и Апарат на Лос

Анжелос

→ индекс на пластичност и пясъчен еквивалент

За изпитването се използва уред за пясъчен еквивалент

→ показател на носимоспособност CBR

Изразява носимоспособността на скалните материали, при

оптимално водно съдържание и различна степен на

уплътняване в лабораторни условия. За изпитването се

използва Автоматичен проктор чук

→ изтриване

Уред за пясъчен еквивалент

Автоматичен проктор чук

Апарат Лос Анжелос

← Сканирайте QR кода за снимки на уреди и 

лабораторни изпитвания

V. ЛАБОРАТОРНИ ИЗПИТВАНИЯ НА СКАЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ



За подготовката на добития чрез взривяване скален материал от

кариери или при изкопни работи в скални масиви се използват

специални инсталации, които извършват първична подготовка,

допълнително раздробяване, фино трошене и производство на

каменно брашно.

Пресевно-трошачните инсталации осъществяват

последващите етапи на трошене, пресяване и сортиране на

материалите.

VI. ПОДГОТОВКА НА СКАЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ ЗА ВЛАГАНЕ В ПЪТНОТО СТРОИТЕЛСТВО

Технологична схема на пресевно-

трошачна инсталация

Инсталацията за предварително трошене на материала се

състои от:

→ предбункер

→ подаващо устройство за материал

→ предварително сортиране

→ предварителна трошачка

→ лентов транспортьор и междинно пресяване

→ скарно сито

→ челюстна трошачка

→ конусна трошачка

→ роторна трошачка

→ сито

# За транспортирането на скалните материали основно се 

използват едрогабаритни самосвали и лентови транспортьори



ЧЕЛЮСТНА ТРОШАЧКА

При този тип трошачки раздробяването става чрез периодично смачкване между

една неподвижна и една вибрираща трошачна челюст. Големината на материала

за трошене достига до 1200 мм, а големината на крайният продукт при трошачки

за предварително раздробяване е около 300 мм и около 75 мм при трошачки за

допълнително раздробяване.

Подходящи за твърд, абразивно действащ кариерен материал, като формата

на зърното и якостта на крайния продукт са по-скоро неблагоприятни.

VI. ПОДГОТОВКА НА СКАЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ ЗА ВЛАГАНЕ В ПЪТНОТО СТРОИТЕЛСТВО

VI.1 ВИДОВЕ ТРОШАЧНА ТЕХНИКА

ФАЗИ НА ТЕХНОЛОГИЧНИЯ ПРОЦЕС

→ Подаването на материала става с багер, като производителността му

трябва да е съобразена с тази на трошачката

→ Следва преминаване в приемателния бункер и пресяване през скарно

сито за отделяне на ситния материал примесен с глина. Става чрез

допълнителна лента

→ Разстоянието между плочите на трошачката се регулират в

зависимост от размера на материала

→ Накрая трошачния материал се извежда с лента

Челюстната трошачка се използва за първично претрошаване при

здрави скали - гранит, диабаз, базалт, андезит



VI. ПОДГОТОВКА НА СКАЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ ЗА ВЛАГАНЕ В ПЪТНОТО СТРОИТЕЛСТВО

VI.1 ВИДОВЕ ТРОШАЧНА ТЕХНИКА

ФАЗИ НА ТЕХНОЛОГИЧНИЯ ПРОЦЕС

→ Подаване на материала с лента

→ Завъртане на конуса по вертикалата, която се движи в определен

диапазон и цилиндъра циркулира. При това движение се троши

материала

→ Извеждане на материала с лента

→ Възможност за комбиниране със ситов блок за четири вида фракции

→ Крайния продукт се извежда на депа с лента

КОНУСНА ТРОШАЧКА

Раздробяването на материала става привидно непрекъснато между

трошачния конус и трошачния пръстен. Размерът на материала за трошене е

около 1500 мм, а на крайния продукт около 300 мм при трошачки за

предварително раздробяване и около 75 мм при трошачки за допълнително

трошене.

Подходящи за твърд, абразивен материал. Имат висока

производителност - 150-160 т./час.



РОТОРНА ТРОШАЧКА

Раздробяването на материала се осъществява в прекъснат режим, посредством

роторни чукала и изхвърляне на раздробените частици срещу отражателни

повърхности. Максималния размер на подавания материал е 1000 мм, а

минималния размер на изходния материал е 25 мм. Размерът на изходния

материал се определя от разстоянието между въртящите се чукове и корпуса на

ротора, както и оборотите на въртене.

Подходящи за среднотвърд материал. Производителност - 50-400 т./час.

VI. ПОДГОТОВКА НА СКАЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ ЗА ВЛАГАНЕ В ПЪТНОТО СТРОИТЕЛСТВО

VI.1 ВИДОВЕ ТРОШАЧНА ТЕХНИКА

ФАЗИ НА ТЕХНОЛОГИЧНИЯ ПРОЦЕС

→ Подаването на материала става с багер, като производителността му

трябва да е съобразена с тази на трошачката

→ Следва преминаване в приемателния бункер и пресяване през скарно

сито за отделяне на ситния материал примесен с глина. Става чрез

допълнителна лента

→ Извеждане на трошачния материал с лента

→ Възможност за комбиниране със ситов блок с една, две или повече

ситови повърхности на изхода

→ Крайния продукт се извежда на депа с лента



Сортирането на инертни материали по отделни групи размери става

чрез сухо или мокро пресяване. Има сита на едно, две или повече

нива.

Ефектът на пресяването зависи от:

→ подаденото количество материал

→ размера на отвора на ситата и площта им

→ амплитудата и честотата на вибрацията

→ ъгъла, под които материала пада върху ситото

→ параметри на зърната

VI. ПОДГОТОВКА НА СКАЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ ЗА ВЛАГАНЕ В ПЪТНОТО СТРОИТЕЛСТВО

VI.2 СОРТИРАНЕ

Пресевна машина 

/1-5 различна големина на фракциите/

Ситата могат да бъдат

направени от мрежа или

ламарина с квадрани или

кръгли отвори, шлицови сита

и др.

Номиналния отвор на

ситата трябва да бъде

винаги по-голям от

поставения за цел размер

на скалния материал



КЛАСИФИКАЦИЯ

Според възможността за движение

• Самоходни

• Преместваеми

Според начина на претрошаване

• Челюстни

• Роторни

• Конусни

Според наличието на сита и ситов блок

• Без пресяване

• С пресяване (ситова повърхност)

• Със ситов блок за пресяване на фракции

Според вида претрошаване

• За първично претрошаване - 0-75 до 0-200 мм

• За вторично претрошаване - 0-25/40 мм

VII. ДОБИВ НА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ С МОБИЛНИ ТРОШАЧНИ СИСТЕМИ

ПРЕДИМСТВА

→ взривената скална маса може да се подава в бункера директно от багера

→ не се правят разходи за инфраструктура на площадката

→ могат да се преместват от една кариера на друга в рамките на няколко

часа, само с разходи за транспорт

→ позволяват първично и вторично претрошаване да се обединят без да се

използва транспорт на материала между тях

МОБИЛНА ПЪРВИЧНА ЧЕЛЮСТНА ТРОШАЧКА

ПРИЛОЖЕНИЕ

→ За първично претрошаване се използват челюстни или

роторни трошачки. Входящия материал е с размери до 600 мм, а

изходния материал е с размери от 0-200 мм до 0-75 мм

→ За вторично претрошаване се използват конусни и роторни

трошачки, обикновено комбинирани със ситов блок. Входящия

материал е с размери 0-120 (150 мм), а изходящия - 0-25(40) мм



ВИДЕА



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО !


