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I. БЕТОННИ НАСТИЛКИ

Бетонните настилки са предпочитана настилка за магистрали и първокласни

пътища в много държави, сред които САЩ, Австрия, Германия, Холандия и други.

→В САЩ за първи път се появяват бетонни настилки в края на 20-ти век

→ В Европа започват да се изпълняват след Първата световна война

→ В България първата бетонна настилка е изпълнена през 1927 г. в отсечката между

Пазарджик и Пловдив

Бетонните настилки са 

твърди конструкции, които 

могат да работят на огъване, 

без да се разрушават, 

благодарение на здравината 

и коравината си

* * * 

Бетонните настилки имат 

значително по-дълъг 

експлоатационен живот, в 

сравнение с асфалтовите 

настилки

* * *

Обикновено се оразмеряват 

за период от 30 години

← ← Автомагистрала в САЩ

Автомагистрала в Германия → →



II. ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ НА БЕТОННИТЕ НАСТИЛКИ

II.1 ПРЕДИМСТВА

→ много висока носимоспособност

→ минимално износване и добро сцепление за дълъг период от

време

→ дълготрайни настилки - увеличават якостта си във времето

→ възможност за пълна механизация на строителните процеси

→ по-безопасна - не създава аквапланинг и отразява повече светлина

→ няма нужда от мащабни ремонти

→ по-малък разход на гориво, поради твърдостта на настилката

II.2 НЕДОСТАТЪЦИ

→ фугите влошават комфорта на пътуване, усложняват

строителството и при повреда стават причина за овлажняване и

замръзване на земната основа

→ не се използва ефективно якостта на бетона на натиск, тъй като

меродавна е якостта на огъване

→ в периода до пускане на пътя в експлоатация е необходимо да се

полагат грижи за достигане на необходимата якост на бетона



III. ОСОБЕНОСТИ НА БЕТОННИТЕ НАСТИЛКИ

III.1 РАЗПРЕДЕНИЕ НА НАПРЕЖЕНИЯТА

Бетонните настилки се различават значително от асфалтовите

основно в начина, по който се предават натоварванията от

движението.

Бетонните настилки разпределят товара на значителна площ

върху земната основа, поради което тя се натоварва

сравнително по-малко и пластичните деформации в нея остават

незначителни.

III.2 ВЛИЯНИЕ НА ТЕМПЕРАТУРНИ ПРОМЕНИ

Температурните промени и слънчевата радиация предизвикват

разширение и свиване на бетона, а това създава допълнителни

натискови/опънни напрежения в плочата.

Деформация при неравномерна деформация на земната основа



IV. ВИДОВЕ БЕТОННИ ПЪТНИ КОНСТРУКЦИИ

→ Общоприетия стандарт за бетонните пътни конструкции в повечето страни в

Европа са неармираните бетонни плочи с къси разстояние между отделните фуги,

като варира вида на различните основни пластове.

→ В САЩ в различните щати се прилагат различни конструкции в зависимост

от регионалните условия.

В световен мащаб съществуват 

четири основни вида бетонни 

конструкции

→Неармирани бетонни плочи

→ Армирани бетонни плочи с

дилатационни фуги

→ Непрекъснато армирани

бетонни плочи

→ Предварително напрегнати

бетонни плочи

Стандартна конструкция на бетонна пътна 

настилка 



IV. ВИДОВЕ БЕТОННИ ПЪТНИ КОНСТРУКЦИИ

IV.1 НЕАРМИРАНИ БЕТОННИ ПЛОЧИ

→ пътната конструкция се изпълнява на отделни

полета с напречни и надлъжни фуги между тях и

без армировка

→ напречните и надлъжните фуги се изпълняват

като „привидни фуги“

→ оптималната форма на плочите е близка до

квадрат, тъй като при нея се постига най-висока

носимоспособност

→ в напречните фуги се поставят дюбели, а в

надлъжните - анкери

→ за оптимално отводняване фугите се запълват

със специална смес за фуги

ПЛАН И РАЗРЕЗ НА БЕТОННИ ПЛОЧИ  

НЕАРМИРАНИ И БЕЗ ДИЛАТАЦИОННИ ФУГИ



IV. ВИДОВЕ БЕТОННИ ПЪТНИ КОНСТРУКЦИИ

IV.2 АРМИРАНИ БЕТОННИ ПЛОЧИ С ДИЛАТАЦИОННИ ФУГИ

→ допускат се по-големи размери на плочите,

поради използването на армировка

Недостатъци:

→ сложно изпълнение

→ високи разходи

→ поява на пукнатини, въпреки наличието на

армировка, които могат да доведат до корозия

АРМИРАНА БЕТОННА НАСТИЛКА С ФУГИ



IV. ВИДОВЕ БЕТОННИ ПЪТНИ КОНСТРУКЦИИ

IV.3 НЕПРЕКЪСНАТО АРМИРАНИ БЕТОННИ ПЛОЧИ

→ бетонните плочи са армирани по цялата си

дължина, като свободно се образуват пукнатини

→ този тип бетонни плочи е широко

разпространен при автомагистралите в Белгия и

Франция

НЕПРЕКЪСНАТО АРМИРАНА БЕТОННА НАСТИЛКА



IV. ВИДОВЕ БЕТОННИ ПЪТНИ КОНСТРУКЦИИ

→ сравнително иновативен метод

→ отделните плочи се доставят готови и се монтират на място

→ дължини на плочите до 300 м., най-често около 100-200 м.

→ намаляване на конструктивната дебелина на плочите с около 40-50 %

→ по-кратко време за изпълнение

→ по-висока начална инвестиция

IV.4 ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПРЕГНАТИ БЕТОННИ НАСТИЛКИ



V. КОНСТРУКТИВНИ ОСОБЕНОСТИ НА БЕТОННИТЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ

В зависимост от пътната основа, върху която се

полагат бетонните плочи, може да говорим за

бетонни настилки върху

• несвързан основен пласт

• асфалтов пласт и несвързан или стабилизиран

основен пласт

• стабилизиран основен пласт /с или без фолио

като междинен слой/

ВИДОВЕ БЕТОННИ ПЪТНИ 

КОНСТРУКЦИИ



V. КОНСТРУКТИВНИ ОСОБЕНОСТИ НА БЕТОННИ ПЪТНИ НАСТИЛКИ

1. Бетонната настилка може да се изпълни в един или два пласта

→ При еднопластовите конструкции цялата дебелина се изпълнява при еднороден състав на бетона. Такъв тип изпълнение се

прилага предимно в тунелни участъци, паркинги и пътища от по-нисък клас

→ При изпълнението на два пласта има долен и втори, дебел най-малко 5 см. горен пласт бетон

→ Изискванията към двата пласта са различни, но се полагат и уплътняват отделно

→ Двупластовия начин на полагане позволява да се използват по-евтини материали за долния пласт бетон и по-качествени за

горния, осигуряващи изискванията за сцепление и устойчивост

2. За основа на бетонната настилка най-често се използва пясък

→ намалява деформациите на земната основа и подобрява дренираща й способност

→ осигурява чиста и равна повърхност за полагане на бетона

→ дебелина на пласта - не по-малка от 10 см.

3. Изисквания към земната основа

→ всички изисквания за земната основа, валидни за пътните

настилки, са в сила и за бетонните настилки

→ при неподходящи условия почвата се заменя с друга

→ за намаляване на триенето между бетона и основата се полага

фолио

→ за да се предотврати напукване на бетона от съсъхване,

неравномерно слягане на основата или температурни разлики се

изпълняват фуги



VI. ВИДОВЕ ФУГИ

1. Според разположението си 

фугите биват

→ напречни

→ надлъжни

2. Според предназначението и 

начина на изпълнение фугите 

биват

→ привидни

→ натискови

→ конструктивни

→ разширителни

РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ФУГИТЕ В ПЛАН

Както армираните, така и неармираните бетонни настилки трябва да бъдат

разделени на отделни плочи с помощта на фуги. Освен за предотвратяване на

напукване на бетона, фугите се изпълняват и по технологични причини - при

прекъсване на бетонирането.



VI. ВИДОВЕ ФУГИ

ПРИВИДНА ФУГА С ДЮБЕЛ И ЕЛАСТИЧНА ВЛОЖКА

VI.1 ПРИВИДНИ ФУГИ

При направа на привидни фуги, все още

младият бетон не се срязва по цялата си

дебелина, а само в горните няколко

сантиметра се прави прорез или в още пресен

бетон се вкарва пластична лента.

При този тип фуги се „контролира“ мястото и

начина на образуване на пукнатината. Няколко

часа след направата на прореза в горната част,

пукнатината се появява по цялата дебелина на

бетона.



VI. ВИДОВЕ ФУГИ

КОФРАЖ НА НАТИСКОВА ФУГА С ДЮБЕЛИ

VI.2 НАТИСКОВИ ФУГИ

Натисковата фуга е плътна. Формира се като кофражната дъска се

демонтира, щом първата плоча се втвърди достатъчно и веднага след

това започва бетонирането на втората.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАТИСКОВА ФУГА

Наричани още допирни фуги.

Този тип фуги осигуряват движение на

плочата при свиване вследствие съсъхване и

температурни разлики, като по този начин се

избягва образуването на пукнатини в плочата.



VI. ВИДОВЕ ФУГИ

КОНСТРУКТИВНИ ФУГИ 

VI.3 КОНСТРУКТИВНИ ФУГИ

Наричани още работни фуги. Биват:

• проста с вертикална конструктивна фуга

• съединителна фуга на „глъб и зъб“

• със съединителни анкери

Съединителната фуга на „глъб и зъб“

осигурява предаването на срязващите сили в

зоната на фугата. Обикновено се прилага при

плочи с дебелина по-голяма от 22 см.

Анкерите в конструктивните фуги са

стоманени пръти с диаметър 12-20 мм.,

обикновено с дължина 600 мм., разположени

успоредно един на друг през 450-600 мм.,

наполовина втъкнати в бетона.

Фугите със съединителни анкери не

позволяват разширение или друго движение и

от инженерна гледна точка са по-нисък клас

фуги.



VI. ВИДОВЕ ФУГИ

НАПРЕЧНИ РАЗШИРИТЕЛНИ ФУГИ

С ДЮБЕЛИ, БЕЗ ДЮБЕЛИ, ШПУНТОВА КОНСТРУКЦИЯ 

→ →  → 

VI.4 РАЗШИРИТЕЛНИ ФУГИ

Представляват пространствени фуги, които осигуряват

свободно удължаване/свиване на бетонните плочи,

предизвикано от вертикалното натоварване,

температурните колебания, слягането на земната основа и

свободното завъртане на крайните сечения при огъване на

плочата.



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО !


