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II. Подосновни и основни пластове на пътната основа



I. ПРИНЦИПНА СХЕМА И ФУНКЦИИ

I.1 ПРИНЦИПНА СХЕМА

Основата (пътна основа) на пътната конструкция се състои от подосновни и

основни пластове. Най-често се проектира с два или повече пласта, като якостните

им характеристики се увеличават отдолу нагоре, а дебелините им се изграждат

съгласно проекта

Основните и подосновните

пластове се изграждат от 

зърнести минерални 

материали или скални 

почви, необработени и/или 

обработени със свързващо 

вещество

I.2 ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ПРИ

ПРОЕКТИРАНЕ НА ПЪТНА ОСНОВА

Правилното проектиране на пътната основа

изисква предварително уточняване на:

• Вид и качество на покритието

• Носимоспособност на земната основа

• Оразмерителна интензивност

• Ниво на почвени води

• Специфични фактори на влияние за даден

участък

Разположение на основата при 

еласто-пластични пътни конструкции



I. ПРИНЦИПНА СХЕМА И ФУНКЦИИ

(1) Пътната основа поема и унищожава най-голямата част

от динамичната енергия на вертикалните товари, породени

от трафика и така облекчава натоварването върху земната

основа

Схема на товароразпределението

с и без пътна основа

(2) Несвързаните пластове от пътната основа спомагат за

пресичането на вътрешния вертикален капилярен воден

поток на подпочвените води и по този начин

навлажняването на пътната настилка по време на

влажните сезони е сведено до минимум

Действие на подпочвените води 

с и без пътна основа

I.3 ФУНКЦИИ НА ПЪТНАТА ОСНОВА



II. ПОДОСНОВНИ И ОСНОВНИ ПЛАСТОВЕ НА ПЪТНАТА ОСНОВА

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МАТЕРИАЛИТЕ

За направа на подосновен пласт се използват скални материали,

които имат здрава и мразоустойчива структура, като пясък,

чакъл, баластра, трошен камък и др.

За оценката на даден минерален състав като подходящ или

неподходящ, той се подлага на 10 изпитвания, а именно:

• Максимален размер на зърната

• Съдържание на фина фракция

• Показател на пластичност

• Мразоустойчивост

• Съдържание на напълно заоблени зърна

• CBR

• Съдържание на обща сяра

• Съдържание на водоразтворими сулфати

• Коефициент на филтрация за уплътнен материал (за

дрениращ пласт)

• Зърнометричен състав на сместа

II.1 ПОДОСНОВЕН ПЛАСТ ИЗПЪЛНЕНИЕ И КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА

ВЛОЖЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ

Изпълнението на подосновния пласт започва след приемане на

земното легло на настилката. Материалът се доставя и се

разтоварва върху предварително уплътнено и подравнено земно

легло, след което се разстила и профилира. Уплътняването на

подосновния пласт става с пневмоколесни и самоходни валяци

с гладки бандажи.

По време на изпълнението се проследяват:

• Зърнометричния състав

• Показател на пластичност

• Максимална плътност на скелета при оптимално водно

съдържание

• CBR

• Коефициент на филтрация

При приемането на подосновния пласт се контролират

геометричните параметри (широчина, дълбочина, ниво, равност

и напречен наклон), както и степента на постигнатото

уплътнение.

Степента на постигнатото на място уплътнение се контролира

по Метода „заместващ пръстен“ и чрез натоварване с кръгла

натискова плоча.



II. ПОДОСНОВНИ И ОСНОВНИ ПЛАСТОВЕ НА ПЪТНАТА ОСНОВА 

II.2 ОСВНОВЕН ПЛАСТ ОТ СКАЛНИ МАТЕРИАЛИ, НЕОБРАБОТЕНИ СЪС СВЪРЗВАЩО ВЕЩЕСТВО

МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ

Материалът трябва да бъде чист и без органични примеси, глина, свързани частици и др. Техническата спецификация на

Агенция „Пътна инфраструктура“, 2014 г. подразделя материала в три основни групи:

• Скален материал с подбрана зърнометрия

• Нефракциониран скален материал и изкуствен

• Рециклиран скален материал

Скалните материали за основни пластове, необработени със свързващи вещества трябва да са с непрекъсната зърнометрия, висока

плътност и добра носимоспособност. Допустими фракции са: 0/40 мм; 0/45 мм, 0/56 мм и 0/63 мм.

За оценката на даден минерален състав като подходящ или неподходящ, той се подлага на 12(13) изпитвания, а именно:

• Мразоустойчивост

• Устойчивост на дробимост

• Съдържание на фина фракция

• Коефициент на плоски зърна

• Коефициент на формата

• Съдържание на натрошени и отчупени зърна

• Съдържание на напълно заоблени зърна

• Пясъчен еквивалент

• Граница на протичане

• Показател на пластичност

• CBR

• Съдържание на обща сяра

• Съдържание на водоразтворими сулфати



II. ПОДОСНОВНИ И ОСНОВНИ ПЛАСТОВЕ НА ПЪТНАТА ОСНОВА 

II.2 ОСВНОВЕН ПЛАСТ ОТ СКАЛНИ МАТЕРИАЛИ, НЕОБРАБОТЕНИ СЪС СВЪРЗВАЩО ВЕЩЕСТВО

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Преди изпълнението на основния пласт е необходимо да бъдат съобразени няколко предпоставки

→ Земната основа и/или подосновния пласт трябва да бъдат завършени и приети от възложителя

→ Скалния материал трябва е окачествен като годен и да е тестван на място

→ В зависимост от класа на пътя избрана необходимата механизация

→ Изпълнението да се извършва при подходящи атмосферни условия, които няма опасност да компрометират качеството

Полагането на този тип основни пластове става по два начина: с помощта на асфалтополагач или чрез разстилане с

автогрейдер

№ 
по
ред

Вид уплътнителни

машини

Размер на

зърната,

mm

Дебелина на

уплътнения пласт,

cm

1. Статични валяци
не по-голям

от 63
от 8 до 15

2.
Статични и

вибрационни

валяци

не по-голям

от 63
от 15 до 30

Допустимите дебелини на изпълнените пластове се определят 

в зависимост от размера на зърната и вида на уплътнителните

машини

КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

Контрол на качеството се осъществява при

изпълнението и след финализирането на даден участък.

При изпълнението се вземат проби от все още

неположения материал, а след финализирането се

измерват геометричните показатели, постигнатите

степен на уплътнение и носимоспособност.

Носимоспособността се измерва с натискова плоча, а

постигнатото уплътнение може да се определи с пясъчно

заместване и натискова плоча.



МЕТОДИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Централизирано изпълнение

При този метод сместа се подготвя в

смесителна инсталация, транспортира се

на място и се полага с помощта на

полагаща машина. Този метод най-често

се прилага при ново строителство и по-

малко при ремонти и реконструкции

Изграждане чрез смесване на място

„mixedinplace“

При този метод сместа се подготвя на

място. Прилага при ремонти и

реконструкции

Сместа от трошенокаменни материали и строителни почви с цимент и

вода се нарича циментостабилизирана смес, а циментостабилизирана смес

положена, уплътнена в един или повече пласта и втвърдена се нарича

циментова стабилизация

II. ПОДОСНОВНИ И ОСНОВНИ ПЛАСТОВЕ НА ПЪТНАТА ОСНОВА 

II.3 ХИДРАВЛИЧНО-СТАБИЛИЗИРАН ОСНОВЕН ПЛАСТ

ПОЛАГАНЕ И УПЛЪТНЯВАНЕ НА ЦИМЕНТОСТАБИЛИЗИРАНА СМЕС

Основните материали за хидравлично-

стабилизиран основен пласт са

• Цимент

• Добавъчни материали

• Вода



ИЗХОДНИ МАТЕРИАЛИ

• циментът за направа на стабилизираната смес не трябва да

притежава якост по-висока от тази на клас 32,5

• минералния състав трябва да покрива изискванията на стандарт

БДС EN 12620/NA

• зърнометричния състав трябва да отговаря на изискванията

съгласно тип зърнометрии А и В

II. ПОДОСНОВНИ И ОСНОВНИ ПЛАСТОВЕ НА ПЪТНАТА ОСНОВА 

II.3 ХИДРАВЛИЧНО-СТАБИЛИЗИРАН ОСНОВЕН ПЛАСТ

СМЕСТА ОТ ДОБАВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ 

СЕ ПОЛУЧАВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОТ 

СМЕСВАНЕТО НА ПОНЕ ДВЕ 

ФРАКЦИИ

ПРОЕКТИРАНЕ НА СМЕСТА

Проектирането на състава на циментостабилизираната смес се

извършва като се следят определени физико-механични параметри,

които да гарантират дълготрайността и експлоатационната годност

на твърдия основен пласт.
№ Показатели Норми

1.

Якост на натиск, МРа

след 7 дни

след 28

от 3 до 5

от 5 до 8

2. Мразоустойчивост, ∆hrel не повече от 1 ‰

В хода на проектирането се изследват натисковата

якост и мразоустойчивост на сместа, като целевите 

стойности на двата показателя са 

↓ ↓ ↓



I. ПРОИЗВОДСТВО

Извършва се в смесители с циклично или принудително

действие, като при производство в смесител с

принудително действие продължителността на

разбъркване на един замес трябва да бъде не по-малка от

60 секунди. Температурата на сместа не бива да

превишава 25°С при излизането й от смесителя.

II. ПОДОСНОВНИ И ОСНОВНИ ПЛАСТОВЕ НА ПЪТНАТА ОСНОВА 

II.3 ХИДРАВЛИЧНО-СТАБИЛИЗИРАН ОСНОВЕН ПЛАСТ

II. ТРАНСПОРТ

Транспортирането на готовата смес става с чисти

транспортни средства, чийто габарити са съобразени с

размерите на приемния бункер на полагащата машина. По

време на транспортирането сместа трябва да бъде защитена

от намокряне при евентуален дъжд и от изсъхване.

III. ПОЛАГАНЕ

Преди полагането на циментостабилизираната смес

повърхността на подосновния пласт се намокря равномерно.

Сместа се полага с помощта на полагач по цялата широчина

на пласта, в рамките на един работен ден.

Циментостабилизираната смесе не се полага:

→ при температура на въздуха по-ниска от 5°С и/или при

тенденция за понижение;

→ при по-висока температура от 30°С;

→ при дъжд

При температури по-високи от 25°С е редно да се вземат

допълнителни мерки за запазване на водното

съдържание по време на полагането.

IV. УПЛЪТНЯВАНЕ

Минималната степен на уплътняване, която трябва да се

постигне на обекта трябва да бъде 98 % от максималната

плътност на скелета на материала.

Точния брой на необходимите преминавания на всеки

един от валяците и степента на вибриране се уточнява на

място с пробен участък.

Общото време от приготвянето на сместа до

завършването на нейното уплътняване не трябва да

надвишава 2 часа. В случаите, когато се надвишава

това време се оформя напречна работна фуга.



II. ПОДОСНОВНИ И ОСНОВНИ ПЛАСТОВЕ НА ПЪТНАТА ОСНОВА 

II.3 ХИДРАВЛИЧНО-СТАБИЛИЗИРАН ОСНОВЕН ПЛАСТ

ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОБРАБОТКА НА ПРИВИДНИ ФУГИ В

СТАБИЛИЗИРАН ПЛАСТ

В зависимост от състава на работната рецепта и по-точно когато се

изискват високи якостни характеристики, готовите цименто-

стабилизирани отсечки се обработват допълнително чрез

изпълнение на привидни фуги.

Целта на тази конструктивна мярка е превантивно да се сведе

до минимум вероятността от напуквания в следствие на

температурни деформации.

ЗАЩИТА НА ЦИМ. СТАБИЛИЗАЦИЯ С ПОКРИВКА ОТ

БИТУМНИ МАТЕРИАЛИ

Готовия пласт се защитава от атмосферни влияния, за да се

предотвратят нарушения в процеса на хидратация. Готовия пласт се

запечатва непосредствено след завършване на уплътняването, но не

по-късно от 1 час след това с течен битум или битумна емулсия.



II. ПОДОСНОВНИ И ОСНОВНИ ПЛАСТОВЕ НА ПЪТНАТА ОСНОВА 

II.3 ХИДРАВЛИЧНО-СТАБИЛИЗИРАН ОСНОВЕН ПЛАСТ

КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

Контролът на качеството е комплексен процес и налага висока степен на прецизност, като се упражнява по време на всички етапи

до завършването и защитата на основния пласт от атмосферни влияния

1. Контрол на изходните материали

Цимент - партидите от различни марки цимент и от различни производители трябва да бъдат складирани отделно. Цимент,

съхраняван повече от 4 месеца при нормални условия, подлежи на повторно изпитване

Добавъчни материали - контролират се следните показатели: износване, съдържание на органични примеси, зърнометричен

състав, показател на пластичност, съдържание на натрошени зърна

2. Контрол на сурова смес - при суровата смес се контролират следните показатели:

→ водно съдържание

→ якост на настиск на 7-мия и 28-мия ден

→ мразоустойчивост

3. Контрол на циментова стабилизация - след изпълнение на пласта от циментова стабилизация се контролират следните

показатели:

→ степен на уплътнение

→ водно съдържание

→ геометрични характеристики на пласта

Допускат се 10 % от измерванията да се отклонят от изискванията. При отклонения повече от 10 % се правят съответните

поправки, но в рамките на 2 часа.



ВИДЕА

https://www.youtube.com/watch?v=dKwT3HTz0WA

https://www.youtube.com/watch?v=dKwT3HTz0WA


БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО !


