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I. ЗЕМНИ ПЪТИЩА

Земните пътища представляват земна ивица, уплътнена от

движението на превозните средства. Подходящи за слабо

натоварване (100-250 МПС/24 ч.), като горски, селскостопански или

временни пътища.

Основно предимство: евтини и бързи за изпълнение

Недостатъци: при овлажняване губят носещата си способност



II. ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗЕМНИ ПЪТИЩА

II. 1 ПРОФИЛИРАНЕ НА ПЛАТНОТО ЗА ДВИЖЕНИЕ

Основно с цел комфорт при

пътуване и дълготрайност на

пътя под действието на

атмосферните условия,

земните пътища биват

подобрявани:

• с използването на

гранулирани материали

• със стабилизиращи

вещества /битум, катран,

шлака, цимент, вар и др./

• смесване на почвения

слой с други почви

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА РАБОТА

1. Почистване на терена в обхвата на пътя и отстраняване на хумусния слой

2. Разриване на твърдата почва с цел създаване на условия за работа на изравнителната

техника

3. Изкопаване на окопите и прехвърляне на земната маса върху пътното платно

4. Подравняване и профилиране на пътното платно

5. Уплътняване с леки вибрационни и статични валяци

← ←Сърповиден напречен профил на земен път - подобрен

→ Изкопаната почва за направа на окопа се използва за оформяне на пътното

платно с наклон 3-5 %.

→ Минималната дълбочина на окопа е 30 см.

→Минималната дебелина в края на банкета - не по-малка от 4-5 см.



II. ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗЕМНИ ПЪТИЩА

II. 2 ПОДОБРЯВАНЕ С ДОБАВЯНЕ НА ДРУГ ВИД ПОЧВА

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА РАБОТА

1. Профилиране на пътното платно, съгласно фигурата

2. Разрохкване на земното легло с пътна фреза

3. Разрохкване на долния пласт в обхвата на пътното

платно на дълбочина 15-20 см.

4. Разпределяне на добавките и смесването им с почвата

5. Уплътняване на пластът, смесен с добавките

6. Разпределяне на изкопаната земна маса от земното

легло и смесването й с добавките

7. Заравняване и уплътняване на горния слой

ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДОБРЕН С ДОБАВКИ ЗЕМЕН ПЪТ -

ПОЛУКОРИТЕН ПРОФИЛ

Най-често използваните добавки са

→ пясък

→ баластра

→ глина

→ шлака

→ отпадъчни кариерни материали



II. ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗЕМНИ ПЪТИЩА

II. 3 ПОЧВЕНИ СТАБИЛИЗАЦИИ

Този вид подобряване намира най-широко приложение, защото земните пътища повишават своята мразоустойчивост и

водоустойчивост, и позволява използването им през по-дълъг период от време. Стабилизацията се извършва с цимент, битум,

вар, битуна емулсия, смоли.

Покритието се изпълнява в един или два слоя, използва се сърповиден или полукоритен напречен профил, като стабилизацията

обхваща и банкетите. Дебелината му е в границите 4,5-6 см. до максимум 12 см. за всеки слой.

ПЪТНИ КОНСТРУКЦИИ С ПОЧВЕНА СТАБИЛИЗАЦИЯ С ОРГАНИЧНИ СВЪРЗВАЩИ ВЕЩЕСТВА

II. 4 ПОДОБРЯВАНЕ СЪС СКЕЛЕТНИ ДОБАВКИ 

При този вид стабилизации се добавя трошен камък, естествен материал от силно изветрели скали, строителни отпадъци, шлаки,

баластра, пясък и др., които заздравяват скелета на земната маса. Последователността на работа е аналогична на тази при

подобряване на земни пътища с добавяне на друг вид почва.

Легенда

1. Почва, обработена с

битум или битумна

емулсия с дебелина 10-12

см.

2. Трошен камък с

дебелина 4-8 см.

3. Долен почвен слой,

обработен с битум и

емулсия с дебелина 10-12

см.



III. ТРОШЕНОКАМЕННИ ПЪТИЩА

Настилката се изгражда в един пласт, когато дебелината

и е в границите 16-18 см. или в два пласта при по-голяма

дебелина.

При изграждането на този тип настилки първо се

уплътнява пластът едър трошен камък, а след това се

заклинват фракциите с размер 5-15 мм. и 0-5 мм. Тази

последователност е необходима за постигането на

висока степен на плътност.

Фракциите използвани за направа на заклинващия

пласт трябва да са от същата скала, използвана за

направата на основния пласт трошен камък.

Трошенокаменната настилка е конструкция, в която най-горният пласт е

изграден от трошен камък с размери 35-75 мм. или 30-50 мм. и доуплътнен

с по-дребна фракция с размери 5-15 мм. и 0-5 мм. Подходящи при

интензивност на движението до 500 МПС/24 часа.

Материали: неизветрели еруптивни, седиментни и метаморфни скали с

добри показатели по отношение на износване, мразоустойчивост,

водоустойчивост

Недостатъци: бързо се запрашават и износват

←  без основа

←  върху пясъчна 

основа

←  с основа от 

калдъръм

Видове конструкции при трошенокаменни настилки



III. ТРОШЕНОКАМЕННИ ПЪТИЩА

ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

→ доставяне и разтоварване на трошения камък непосредствено върху

пътното платно

→ проверяване на напречния профил с дървен шаблон

→ извършване на уплътняването - в два етапа

→ разстилане на заклинващата фракция

→ след приключване на уплътнението, разстиламе пласт от сухи посевки,

за да се предпазят малките пори от запълване с кал

Дървен шаблон за проверка очертаването на 

покритието за коритен профил



ВИДЕА

Изграждане на горски път

https://www.youtube.com/watch?v=mYAdDHdfY4g

https://www.youtube.com/watch?v=mYAdDHdfY4g


БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО !


