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Пътната настилка трябва да отговаря на следните условия:

→ да бъде равна

→ да притежава необходимата степен на грапавост

→ да не е компрометирана

→ да притежава резервна якост

→ да е плътна

→ да бъде съобразена с очакваното натоварване от движението

→ да бъде безпрашна

→ пътната настилка се състой от пътно покритие и пътна основа

I. ПЪТНА НАСТИЛКА И КОНСТРУКТИВНИ ПЛАСТОВЕ

Пътната настилка е 

твърда и равна 

многопластова 

конструкция от материали, 

които притежават якост, 

добро съпротивление на 

износване и добро 

сцепление с гумите на 

превозните средства



II. ПЪТНО ПОКРИТИЕ

Най-горният пласт на настилката, по който

се осъществява контактът с превозните

средства се нарича пътно покритие и

осигурява експлоатационните качества на

пътя - равност, висок коефициент на

сцепление, безопасност, комфорт.

Пътното покритие е най-здравият пласт в

конструкцията и притежава добро

съпротивление на динамично натоварване

и въздействие на природни фактори.

Покритието е най-скъпата част на

настилката, поради което се изгражда с

минимална дебелина. Към основния пласт

се предвижда и износващ пласт, който

периодично се възстановява според

степента на износване.



III. ВИДОВЕ АСФАЛТОВИ НАСТИЛКИ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО ИМ

III.1 ГОРЕЩИ АСФАЛТОВИ СМЕСИ

→ най-популярна и често използвана смес

→ смес от едри и дребни агрегати, битум и минерални пълнители

→ произвежда се в асфалтови бази при висока температура 160-170°С

→ сместа не може да запазва свойствата си дълго

→ полагането и уплътняването се извършва преди сместа да е изстинала

→ за постигане на добри качества на настилката е необходимо да се спазват изискванията за

температура и влажност на въздуха

Асфалтобетонните пътни 

настилки се състоят от 

няколко слоя, с 

предварително подбрани 

дебелини

* * * 

Могат да бъдат изпълнени по 

горещ или студен способ

* * *

Основните компоненти на 

асфалтовата смес са 

агрегатни материали и 

битумно свързващо 

вещество /около 5-6 % от 

общата смес/



III. ВИДОВЕ АСФАЛТОВИ НАСТИЛКИ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО ИМ

III.2 СТУДЕНИ АСФАЛТОВИ СМЕСИ

Студените асфалтови смеси могат да се полагат при 

по-ниски температури и по-висока влажност, което ги 

прави подходящи за поддръжка на съществуващи пътища 

– запълване на дупки и пукнатини, независимо от 

атмосферните условия

Студените асфалтови смеси съдържат битумна емулсия и

минерални агрегати, които се смесват, обработват и полагат

при нормална температура, без допълнително нагряване.

Прилагат се главно при пътища със слаб и среден трафик.

Технологията на студените смеси е предпочитана за

отдалечени райони, където в близост няма производствено

предприятие.



III. ВИДОВЕ АСФАЛТОВИ НАСТИЛКИ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО ИМ

III.3 ДЕКОРАТИВЕН АСФАЛТОБЕТОН

Съвременните архитектурни тенденции са насочени към постигане на хармоничен градски пейзаж, в който дори пътните

покрития имат съществено значение. Декоративния асфалт е широко използван като настилка на паркинги, пешеходни и

велосипедни алеи, пътища и др.

КАТАР

Основните методи са постигане на декоративен

завършек на асфалтовото покритие са:

• сместа се оцветява още при производството си

• поставяне на отделни цветни елементи при

полагането

• нанасяне на отделен декоративен завършващ слой



III. ВИДОВЕ АСФАЛТОВИ НАСТИЛКИ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО ИМ

III.4 РЕЦИКЛИРАНО АСФАЛТОВО ПОКРИТИЕ

Стремежът към екологичност и повторно

използване на ценните природни

суровини води до появата на

рециклирания асфалтобетон.

Основната му съставка е стар асфалт,

който се фрезова, натрошава и смила,

след което се пресява и разделя на

фракции. Подходящ е за горещи и студени

асфалтови смеси.

Рециклирания материал може да служи

предимно за основа на пътната настилка.



III. ВИДОВЕ АСФАЛТОВИ НАСТИЛКИ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО ИМ

III.5 ШУМОПОГЛЪЩАЩИ НАСТИЛКИ

Настилките, намаляващи нивата на шум са много и различни видове. Това е област, в която постоянно се разработват

нови технологии, тъй като проблема е актуален и глобално разпространен.

Интересен вид шумопоглъщата настилка е тази, в която с натрошени камъни се сместват гумени мленки от стари

автомобилни гуми, които придават висока еластичност и значително подобряват мразоустойчивостта на настилката.



ВИДЕА

Горещи асфалтови смеси

https://www.youtube.com/watch?v=Xdqd6VKpSng&t=30s

Студени асфалтови смеси

https://www.youtube.com/watch?v=xCaweM8TuS8

https://www.youtube.com/watch?v=Xdqd6VKpSng&t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=xCaweM8TuS8


БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО !


