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I. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Земната основа е носещ пласт с определени физико-механични качества, който

поема и разсейва динамичните товари, породени от пътния трафик, така, че

земното тяло под нея да не бъде натоварено от динамична енергия

Запазване на 

носимоспособността на 

земната основа във времето 

и под въздействието на 

климатичните промени е 

най-сигурния начин да се 

подсигури стабилитет на 

пътната настилка

Към почвите на земната основа се 

поставят определени изисквания, по-

важните от които са:

→ добра носимоспособност, която не се

влияе от годишните сезони

→ непроменлива консистенция под

влияние на влага и отрицателни

температури

→ добри дрениращи свойства

Земната основа на пътната настилка при насип и изкоп е зоната 

непосредствено под настилката с дълбочина 0,50 м.                                                        

При насип земната основа съвпада със зона А



II. ОРАЗМЕРИТЕЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

За целите на практиката при оразмеряване на пътната

настилка е необходимо да бъде известна проектната

носимоспособност на земната основа.

Два механични показателя характеризират този

параметър:

→ Калифорнийски показател на носимоспособност (CBR)

→ Модул на еластичност (Е)

Климатични

условия,

съгласно

коефициента

K= W/Wʟ

Баластри с

Ip до 6%

Почви с Ip

до 6%

Почви с

Ip от 6% до 10%

Почви с Ip

над 10%

Хидроложки и хидрогеоложки условия
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Над 0.60 100 75 95 45 35 90 55 40 92 65 60

От 0.60 до 0.57 100 75 98 65 55 93 70 55 95 80 75

Под 0.57 100 75 100 70 60 98 75 63 82 82 78

Стойности на коефициента c (%)

В България най-често се използва следната зависимост

E = E0/c = 6.5(CBR0)
0.65/c, където

Еo - модул на еластичност, съответстващ на оразмерителното

(проектно) състояние на земната основа (MPa);

с - коефициент, характеризиращ влиянието на хидроложките,

хидрогеоложките и климатичните условия (табл. 1);

CBR0 = c*CBR - калифорнийски показател за носимоспособност,

съответстващ на оразмерителното (проектно) състояние на земната

основа (%)

CBR - същият показател, установен в лабораторни условия при ρd

и wopt (%), съгласно БДС EN 13286-2

Карта с изохети за отчитане на коефициента К →

Носимоспособността на земната основа в най-неблагоприятно

състояние трябва да бъде достатъчна, за да не започнат

нежелани деформации в конструктивните пластове



II. ОРАЗМЕРИТЕЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модулът на еластичност Е може да бъде определен директно, чрез

измерване на място с „настискова плоча“, съгласно БДС 15130.

За да бъде валидно изпитването то трябва да бъде направено в най-

неблагоприятния период по отношение на водното съдържание.

Натискова плоча

Вид на почвата

Ео (Mpa)

Хидроложки условия

Благоприятни Неблагоприятни

1. Глинест пясък 40-45 35-40

2. Прахов глинест пясък 35-45 25-35

3. Песъчлива глина и 

глини, включително

прахови

35-45 25-35

При всякакви хидроложки условия

4. Пясък 80-100

5. Баластра, трошляк 100-150

6. Скална маса 150

На световно ниво за целите на практиката при

определяне на проектната носимоспособност на

земната основа съществуват и други общовалидни

взаимовръзки. В Airport Pavement Design and

Evaluation FAA 2009 е представена взаимовръзка

между механичните параметри:

• Модул на еластичност

• CBR

• Константа на Winkler

При оразмеряване на пътните настилки могат да се използват 

ориентировъчни стойност на Ео ↓



III. КЛИМАТИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ЗЕМНАТА ОСНОВА

В най-общ вид факторите, които оказват влияние върху земната основа са:

→ общ годишен валеж, разпределение по месеци, интензивност, вид, честота

→ годишните температури на въздуха - по месеци, честота, дълготрайност

→ дълбочина и характерът на замръзване

→ условия на изпарение и изсушаване

→ наличие и движение на подземни води

→ постоянни почвени води - колебания спрямо земното легло по сезони, дебити,

посока на движение

Повдигната настилка вследствие замръзнала земна основа

При непостоянен воден режим почвите претърпяват

различни по обем и обсег на действие обемни

изменения. Последиците са частично повдигане и

спадане в отделни зони, което води до нарушаване на

равността на настилките

Земната основа трябва да 

притежава възможно по-голямо 

обемно постоянство при 

променлив воден режим

***
За тази цел е необходимо да се 

познават добре климатичните, 

хидроложките и 

хидрогеоложките условия в 

даден район

Периодични обемни изменения в комбинация с натоварване от

трафика водят до деградация на Е-Модула и в резултат се

получават нежелани слягания и ерозии в настилката



IV. МЕТОДИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ФУНКЦИИТЕ НА ЗЕМНАТА ОСНОВА

IV. 1 МЕХАНИЧНА СТАБИЛИЗАЦИЯ

Представлява процес на добавяне на други почви и/или зърнести минерални

фракции с цел получаване на оптимален зърнометричен състав и подобряване на

физико-механичните показатели на общата смес. Необходимо е за всеки

конкретен случай да се провеждат лабораторни изпитвания за определяне

на оптималното количество на стабилизиращия материал.

IV. 2 СТАБИЛИЗАЦИЯ СЪС СВЪРЗВАЩИ ВЕЩЕСТВА (ХИМИЧНА

СТАБЛИЗАЦИЯ)

Процес на смесване на почвения материал с химични добавки за подобряване на

физико-механичните показатели, с цел подобряване на общата и

носимоспособност, и защита от агресивното действие на водата.

Стабилизациите могат да бъдат със свързващи вещества на хидравлична

основа или с органично свързващи вещества.

Когато материалите налични на място са неподходящи за изграждане на

земна основа е необходимо да се намери оптимален технико-икономически

вариант за достигане на необходимите физико-механични параметри на

този конструктивен пласт



IV. МЕТОДИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ФУНКЦИИТЕ НА ЗЕМНАТА ОСНОВА

IV. 2.1 СТАБИЛИЗАЦИИ СЪС СВЪРЗВАЩИ

ВЕЩЕСТВА НА ХИДРАВЛИЧНА ОСНОВА

Процесът на стабилизацията се състои в смесването на почвите

с вар или със смес от вар и цимен.

Ефекти от стабилизацията:

→ промяна на физичните свойства на почвата (зърнометричен

състав, пластичност и водно съдържание)

→ постигане на по-високи якостни качества и стабилитет при

въздействието на вода и минусови температури

Подходящи за този тип стабилизация са пластични

глинести почви от групите А-6 и А-7, без тези с

изключително висока пластичност, както и прахови почви

от групи А-4 и А-5.

IV. 2.2 СТАБИЛИЗАЦИИ С ОРГАНИЧНО

СВЪРЗВАЩИ ВЕШЕСТВА

Процесът на стабилизацията се състои в смесването на

почвите с течни битуми, катрани, битумни емулсии.

Ефекти от стабилизацията:

→ хидрофобност на почвата

→ устойчивост срещу влага

→ увеличаване на механичната якост

Подходящи за този тип стабилизация са песъчливо-

глинести, прахообразни и баластрени почви, като

количеството на органичното вещество зависи от вида и

зърнометричния състав на почвата.



IV. МЕТОДИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ФУНКЦИИТЕ НА ЗЕМНАТА ОСНОВА

IV. 4 ПОДОСНОВЕН ПЛАСТ

Според функциите си този пласт бива дрениращ, мразозащитен, противозамръзващ или подраняващ и се изгражда с дебелина

съгласно пректа. За направа на подосновен пласт трябва да се използват пясък, чакъл, баластра, трошен камък, които имат здрави

и мразоустойчиви зърна. Дебелината на пласта зависи от климатичната зона, в която се изгражда пътя и от дебелината на

настилката

IV. 3 СМЕСЕНА СТАБИЛИЗАЦИЯ

Съгласно Техническата спецификация на Агенция „Пътна инфраструктура“, 2014 г. смесена стабилизация се изпълнява в

случаите, когато за постигане на необходимите физико-механични характеристики на почвата не е достатъчно прилагането само

на механична или само химична стабилизация. В този случай първо се извършва механичната стабилизация, а след това

съответната химична стабилизация.



ВИДЕА

https://www.youtube.com/watch?v=D1esuh7fLp4

Проблем със слаби почви при изграждането на летище в Мексико

https://www.youtube.com/watch?v=D1esuh7fLp4


БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО !


