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I. ВЪВЕДЕНИЕ

Предлагат се следните варианти за забавяне или

спиране на рефлективните пукнатини при асфалтови

покрития, за изграждане върху съществуващи напукани

настилки

→ да бъде използвано по-дебело ново асфалтово покритие

→ да се оптимизира твърдостта и якостта на асфалтовата

настилка с добавяне на фибри или чрез използване на

полимер модифициран битум

→ да се приложат системи за освобождаване на стреса

между старата настилка и новото покритие

→ да се използват системи за армиране преди полагане на

новото покритие

# Рефлективното напукване 

представлява разпространението на 

пукнатини и фуги от старата асфалтова 

настилка към новото покритие

Роля на армирането

→ да армира асфалтовата настилка

→ да забави или спре процеса на образуване на пукнатин

→ да подобри характеристиките на гъвкавост, като същевременно

повиши и носимоспособността

Ограничената възможност на асфалта за поемане на срязващи и

опънни напрежения води до образуването на пукнатини, които водят до

бързото разрушаване на настилката.

Веднъж образувана на повърхността на настилката пукнатината, бързо

влошава състоянието на настилката вследствие на силите на срязване от

преминаващия трафик в комбинация с наличието на вода.



II. ОБРАЗУВАНЕ НА ПУКНАТИНИ

Изследвания показват, че 

при рехабилитация на 

настилката, без 

използването на армираща 

система е възможно 

пукнатини да се появят в 

новото асфалтово покритие 

със скорост 2 см./година

Напукването и деформациите, които се наблюдават при асфалтовите настилки

обикновено са в следствие на:

→ интензивен трафик

→ стареенето на асфалтовата настилка

→ температурни разширения
2. Термичен стрес

Напукването се появява в следствие на

хоризонтално движение в пластовете в

основата на настилката, което създава

напрежения в асфалтовото покритие,

което то не е способно да понесе. Тези

пукнатини може да бъдат в надлъжна и

напречна посока

3. Механизъм

Свързаните чрез битум асфалтови пластове се

напукват поради невъзможност да задържат

деформациите, причинени от напреженията от

силите на срязване и опън

1. Интензивен трафик

Образуване на пукнатини, когато поради

интензивния трафик, сили на срязване и

огъване създават напрежения, които

надвишават издръжливостта на счупване

на асфалтовото покритие. Това

обикновено се дължи на: лоши почвени

условия, неправилен дренаж, повишено

натоварване на движението и стареене

на асфалтовата настилка
:

Напрежения в настилката

/а/ и /с/ Вертикално срязване      /b/ Огъване      /d/ Температурно движение



III. МЕЖДИННИ СЛОЕВЕ ЗА АРМИРАНЕ НА АСФАЛТОВИ НАСТИЛКИ 

Междуслойните системи 

обикновено се полагат 

върху три вида 

повърхности

• Настилка с фрезована

повърхност

• Окислена стара 

повърхност с влошено 

състояние

• Прясно положена 

настилка

→ SAMI /Stress absorbing membrane

interlayer - Мембрана като междинен слой

за поемане на напрежения/

Съществуват два варианта:

• SAMI чрез нетъкан геотекстил

• SAMI за запечатване на повърхността

И двете опции предоставят на

асфалтобетоновата структура освобождаване

на силите на стреса благодарение на по-

мекия междинен слой. В практиката се

прилага когато имаме бетонова настилка

върху, която трябва да бъде положено

асфалтово покритие, тъй като двата

материала са съвсем различни.

→ Grid /Мрежи/

Могат да бъдат проектирани и произведени

в три различни разновидности:

• Мрежи - напреженията се поемат и

разсейват от армиращите ребра

• Композитни мрежи - осигуряват

комбинация от асфалто-армираща

функция и функция за освобождаване

на стреса

• Комбинирани композитни SAMI

мрежи - осигуряват комбинация от

асфалто-армиране, освобождаване на

стреса и бариера против влага



IV. МЕЖДИННИ СЛОЕВЕ ЗА АРМИРАНЕ НА АСФАЛТОВИ НАСТИЛКИ НА ADFORS GLASGRID

ADFORS GlasGrid е съставен в сърцевината си от

множество стъклофибърни нишки сплетени във влакно,

покрито с еластомерен полимер.

Вградените в структурата на асфалтовата настилка

междуслойни мрежи на ADFORS GlasGrid намаляват

напреженията и деформациите причинени от натовареното

движение и температурните цикли.

Схематично разпределение на пиковите деформации с и без 

армираща мрежа

в ляво без ADFORS GlasGrid, в дясно с ADFORS GlasGrid

Относително удължение на различните материали и съответната им якост на опън → → →

По абсцисата - удължение в %

По ординатата - якост на опът MPa

При асфалтовите настилки ADFORS GlasGrid е високоефективен

благодарение на свойствата на основната суровина, от която е изграден.



V. ЕФЕКТИВНОСТ НА МЕЖДИННИТЕ СЛОЕВЕ ЗА АРМИРАНЕ Н АСФАЛТОВИ НАСТИЛКИ

От създаването на ADFORS GlasGrid през 80-

те години, това е може би най-тествания и

подробно проучван продукт на пазара на

армиращи системи за асфалтови настилки.

Тези изследвания и тестове непрекъснато

подкрепят първоначалното твърдение на

TT/A&M, че мрежите от стъклофибърни нишки

на ADFORS GlasGrid удължават

експлоатационния живот на асфалтовите

настилки между 200-300 % чрез отразяване и

забавяне на рефлективното напукване,

ограничаване дълбочината на коловози и чрез

конструктивната полза, която носят.

ЗАБАВЯНЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА РЕФЛЕКТИВНИ 

ПУКНАТИНИ



VI. ВИДОВЕ ПОКРИТИЯ И ЕФЕКТИВНОСТТА ИМ

Видове покрития:

→ Термоустойчиво еластомерно покритие

→ Битумно покритие

На фигурата са представени еднократни крайни

характеристики на якост на опън при скъсването,

измерени преди и след симулация на строителни

условия при уплътняване.

Ясно се вижда, че и двата типа покритие

подобряват първоначалните характеристики на

опън с 50 до 60 %.

→ Битумното покритие леко превъзхожда мрежата от

стъклофибърни нишки без никакво покритие

→ Термоустойчивото еластомерно покритие успява да

подобри допълнително якостта на опън в сравнение с

нишките без покритие

→ Термоустойчивото еластомерно покритие успява да

предпази два пъти по-добре нишките от битумното

покритие



ВИДЕА

ADFORS GlasGrid

https://www.youtube.com/watch?v=HkXaKo_l09c

https://www.youtube.com/watch?v=HkXaKo_l09c


БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО !


