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I. ВЪВЕДЕНИЕ
Независимо от използвания

метод за оразмеряване е

необходима информация за

следните параметри

1. Земна основа и носимоспособност

на земното легло

2. Проучване на движението

3. Характеристики на материалите

4. Мразоустойчивост

Съществуват различни методи за

оразмеряване на пътните настилки, като

основно се делят на аналитични и

емпирични.

Аналитичните методи са базирани на анализа

на напрегнато и деформирано състояние на

пътната настилка и в България популярни са

методът на еквивалентните модули /метод на

проф. Иванов/ и методът на Асфалтовия

институт на САЩ.

Емпиричните методи са създадени на база на

получени доказателства от редица

експерименти и практически опит.

В България популярни са методът на

AASHTO /САЩ/ и методът на Британската

пътна лаборатория.

Чрез оразмеряването на пътната

конструкция се обосновават

избраните дебелини на пластовете и

се избира икономически най-

изгодната конструкция, която

удовлетворява необходимите

параметри за приетия

оразмерителен период

Конструирането на пътната настилка представлява конфигурирането на

пластовете на пътната конструкция и избора на материал за всеки от тях.

При конструирането се отчитат фактори като климатични условия, технологични

особености при изграждането, както и наличие на местни материали.



II. ПРОУЧВАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО

За да се проектира конструкцията на настилката са необходими данни за бъдещия трафик, който ще

преминава, т.е трябва да се знае броят на превозните средства по класове и броят и теглото на осите.

Тези данни се установяват чрез проучване на движението.

Въздействието на превозните средства върху настилката се изразява чрез:

→ Оразмерителна интензивност /ОИ/

→ Оразмерително натоварване /ОН/

Това е въздействието на преминали през дадена точка еквивалентен брой

оразмерителни автомобили за определен период от време с определено тегло



ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОРАЗМЕРИТЕЛНАТА ИНТЕНЗИВНОСТ

1. Меродавни автомобили /МАi/

Меродавните автомобили са превозни

средства с осово натоварване по-голямо

от 25 kN и полезен товар над 15 kN,

класифицирани в 5 класа.

4. Оразмерителна интензивност /ОИ/

Показва какъв брой оразмерителни автомобили ще преминават дневно по

оразмерителната лента, като средна стойност за оразмерителния период и се изразява

в оразмерителни автомобили за ден. Определя се като произведение от приведената

интензивност, прогнозния коефициент за класа меродавни автомобили и показателя на

лентата. ОИ = [ ∑/МИi * ПККi * ПКi/] * ПЛ, ОА/ден

Оразмерителна лента - лентата, по която се очаква да преминават най-голям брой оразмерителни автомобили

през оразмерителния период

Показател на лентата /ПЛ/- показва каква част от превозните средства преминава по

оразмерителната лента и зависи от броя на лентите за движение

Прогнозен коефициент /ПКi/ - число, което показва бъдещото изменение в интензивността

III. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОРАЗМЕРИТЕЛНАТА ИНТЕНЗИВНОСТ

2. Меродавна интензивност /МИi/

Средната дневна интензивност на

меродавните автомобили по класове през

дадена година, изразена като брой на

меродавните автомобили, преминали за

едно денонощие в двете посоки на

движение.

3. Приведена интензивност /ПИi/

Интензивността на оразмерителните

автомобили, равностойна по действие

върху настилката с това на

действителната обща меродавна

интензивност.

Определя се като сума от

произведенията на Меродавната

интензивност /МИi/ за всеки клас

меродавни автомобили и преводния

коефициент за класа /ПККi/ и се

изразява в Оразмерителни автомобили

/OA/.

ПИi = МИ * ПККi, /ОА/

Брой ленти за 
дивижение 

Показател на лентата 

Еднопосочно движение Двупосочно движение 

Две 0.90 0.50 

Три 0.80 0.40 

Четири 0.80 0.38 

 

Вид превозини средства Клас (i) ПКК 

1. Леки коли и лекотоварни автомобили с максимално 
осово натоварване 25 KN 
2. Товарни автомобили с полезен товар до 60 KN 
3. Тежкотоварни автомобили с полезен товар над 60 kN 
4. Тежкотоварни автомобили с прицеп или ремарке 
5. Автобуси 

I 
 

II 
III 
IV 
V 

0.00 
 

0.03 
0.20 
1.00 
0.8 

 



IV. МРАЗОУСТОЙЧИВОСТ НА ПЪТНАТА КОНСТРУКЦИЯ

Под мразоустойчивост на 

пътната конструкция се 

разбира запазване на 

нейната нормална 

работоспособност през и 

след зимния период

КЛИМАТИЧНО РАЙОНИРАНЕ 

В БЪЛГАРИЯ

Материал λ, kcal/mhg 

Плътна асфалтобетонова смес за износващ пласт 1,10 - 1,30 

Пореста асфалтобетонова смес за долен пласт на покритието 0,90 – 1,00 

Пореста асфалтобетонова смес за основа 0,65 – 0,75 

Високопореста асфалтобетонна смес за основа 0,55 – 0,65 

Шлаки металургични 0,25 – 0,45 

Минерални материали, стабилизирани с течни органични 
свързващи вещества 

0,80 – 1,20 

Трошен камък с подбран зърнометричен състав 1,80 – 2,20 

Баластра 1,90 – 2,40 

Зърнести минерални материали, стабилизирани с неорганични 
свързващи вещества 

1,20 – 1,80 

Почви с различна степен на свързаност 1,50 – 3,00 

 Стойности на коефициента на топлопроводност

Зимните повреди в пътните конструкции се влияят до голяма степен от абсолютните

стойности на отрицателните температури, както и продължителността на тяхното

въздействие

След като се извърши оразмеряване на конструкцията в зависимост от очаквания трафик,

следва да се направи проверка и евентуални корекции в зависимост от климатичните

фактори, хидроложките и хидрогеоложките условия.

Изолационната защита на настилката основно зависи

от нейното топлинно съпротивление

Rо = h1/λ1….+ hm/λm,

където h е дебелината на пластовете на настилката, а λ

е коефициента на топлопроводност на материалите в

съответните пластове



IV. МРАЗОУСТОЙЧИВОСТ НА ПЪТНАТА КОНСТРУКЦИЯ

Стойности на коеф. на топлопроводност под 

настилката

R 
o 

под 
0,18 

от 0,18 
до 0,25 

от 0,26 
до 0,35 

от 0,36 
до 0,45 

от 0,46 
до 0,55 

от 0,56 
до 0,65 

над 0,65 

λ 
зп 

2,30 2,15 2,00 1,85 1,70 1,65 1,50 

 

Изохети на замръзващата дълбочина z’

Минималната дебелина на 

противозамръзващия пласт трябва да 

бъде 1,5 пъти по-голяма от максималния 

диаметър на зърната

Замръзващата дълбочина на пътната конструкция се изчислява по формулата:

z = z’* (λзп / λоn), където

z’ - замръзваща дълбочина на почвата, от която е изградена земната основа, но при условия на открито поле. Отчита се от

картата с изохети.

λзп - коефициент на топлопроводност на почвата, непосредствено под настилката

λоn - коефициент на топлопроводност на почвата в условия на открито поле. Приема се за всяка климатична зона.



V. МЕТОД НА ЕКВИВАЛЕНТНИТЕ МОДУЛИ ЗА ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА ПЪТНАТА НАСТИЛКА

Методът използва решения от теорията на еластичността на

многопластови системи, в които са включени емпирични данни и

зависимости, получени от лабораторни и полеви изследвания.

Последователност на действията:

1. Определяне на входните параметри

2. Оразмеряване

3. Проверка на напреженията на опън

4. Проверка на напреженията на срязване

5. Проверка на избраните конструкции за осигуряване на земна основа срещу

опасно замръзване



V. МЕТОД НА ЕКВИВАЛЕНТНИТЕ МОДУЛИ ЗА ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА ПЪТНАТА НАСТИЛКА

V.1 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВХОДНИТЕ ПАРАМЕТРИ

→ Оразмерителна интензивност /ОИ/

Показател за натоварване от движението. На база на оразмерителната

интензивност, категорията на движението на пътния участък във връзка с

оразмеряването се характеризира в съответствие с данните в таблицата.

→ Необходим еквивалентен

модул

Параметър, който представя

минималната необходима

носимоспособност, която

настилката трябва да има в

зависимост от Оразмерителната

интензивност. Големината на

модула на повърхността на

настилката зависи от допустимото

огъване, което зависи от ОИ.

→ Носимоспособност на

земната основа

Носимоспобоснотта на земната

основа се характеризира чрез

модула на еластичност или

калифорнийския показател за

носимоспособност - CBR.

→ Избор на материали за конструктивни пластове

Оразмеряването на пътните настилки освен данни за почвите в

земната основа, изиска и познаване на физико-механичните

качества на вложените в конструктивните пластове материали.

 

№ 

Категория на 
движението 

Оразмерителна интензивност ОИ, ОА/ ден 

 ОА с осов товар 100 
kN 

ОА с осов товар 115 
kN 

1 Много леко до 5 до 3 

2 Леко от 6 до 20 от 4 до 11 

3 Средно от 21 до 100 от 12 до 54 

4 Тежко от 101 до 350 от 55 до 189 

5 Много тежко от 351 до 1000 от 190 до 541 

6 Автомагистрала над 1000 над 542 

 

За целите на оразмеряването е необходимо

събирането и обработката на информация

относно четири параметъра:

• Оразмерителна интензивност

• Необходим еквивалентен модул

• Носимоспособност на земна основа

• Избор на материали за конструктивни пластове

№ 
МАТЕРИАЛ В ПЛАСТОВЕ НА ЗАВЪРШЕНА 

НАСТИЛКА 
МЕРОДАВЕН 

МОДУЛ – Ei MPa 

1 Асфалтобетон плътен за износващ пласт 1000 - 1500 

2 Асфалтобетон порьозен за доелн пласт на покритието 900 - 1000 

3 Пореста асфалтова смес за основен пласт 800 – 900 

4 
Едрозърнеста и среднозърнеста вископореста асфалтова 
смес за основен палст 

800 

5 
Дребнозърнеста и пясъчна високопореста асфалтова смес за 
основен пласт 

650 

6 Трошен камък или шлака с подрбрана зърнометрия 450 – 500 

7 Трошен камък – заклинен или отвална шлака 350 – 450 

8 Баластра за основи 200 – 300 

9 Пясък за основи 100 – 150 

10 Трошен камък, баластра стабилизирани с битум на място 400 – 500 

 

11 
Трошен камък, баластра стабилизирани с 3 до 5 % цимент: 
- в смесител 
- на място 

 

600 
400 

 

12 
Почва стабилизирана с 6 - 10 % цимент: 
- в смесител 
- на място 

 

400 
250 

 



V. МЕТОД НА ЕКВИВАЛЕНТНИТЕ МОДУЛИ ЗА ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА ПЪТНАТА НАСТИЛКА

V.2 ОРАЗМЕРЯВАНЕ

№ КОНСТРУКТИВЕН ПЛАСТ 
МИНИМАЛНА 
ДЕБЕЛИНА, см 

1 Асфалтобетон за износващ пласт 3 

2 Асфалтобетон за долен пласт на покриетието 3 

3 Асфалтобетон порест за основен пласт 4,5 

4 
Зърнести минерални материали, обработени 
(стабилизирани) с цимент за пътни основи 

12 

5 
Зърнести минерални материали, необработени със 
свързващо вещество за пътни сонови 

15 

 

Необходим проектен еквивалентен модул - Ен
Оразмеряване на пътните настилки по

допустимо /оразмерително/ огъване

Огъването на пътната конструкция е в

рамките на допустимото, ако е

изпълнено следното

Ее.общ / Ен > 1, където:

Ее.общ е общ еквивалентен модул на

повърхността на пътната конструкция,

получен след избор на дебелината на

пластовете, Mpa;

Ен е необходим проектен еквивалентен

модул с отчитане на оразмерителната

интензивност, Mpa

Оразмеряването на 

пътната настилка в 

същността си е 

доказване на нейната 

устойчивост, което се 

извършва за един или 

няколко варианта на 

същата.

 

 

КАТЕГОРИЯ НА 
ДВИЖЕНИЕТО 

 

ОИ в ОА – 100 
kN 

OA / ден 

 

ДОПУСТИМО 
ЕЛАСТИЧНО 

ОГЪВАНЕ, εν 
cm 

 

НЕОБХОДИМ 
ЕЛАСТИЧЕН 

МОДУЛ 
Ен, МРа 

OA – 100 

kN 

OA – 100 

kN 
Много леко ОИ < 5 0,165 120 130 

Леко 
5 < ОИ < 16 

17 < ОИ < 20 

0,128 

0,125 

155 

160 

170 

175 

Средно 
21 < ОИ < 75 
76 < ОИ < 
100 

0,100 
0,095 

200 
210 

215 
225 

Тежко 
101 < ОИ < 
280 
281 < ОИ < 
350 

0,083 
0,081 

240 
245 

260 
265 

Много тежко 
351 < ОИ < 
750 
751 < ОИ < 
1000 

0,073 
0,071 

270 
280 

295 
305 

Автомагистрала 
1001 < ОИ < 
3900 
3901 < ОИ < 
5500 

0,062 
0,060 

320 
330 

350 
360 

 
Минимални дебелини на конструктивните пластове

За улеснение на оразмеряването, общата дебелина на

конструктивните пластове предварително се приемат с

ориентировъчни дебелини, както следва



V. МЕТОД НА ЕКВИВАЛЕНТНИТЕ МОДУЛИ ЗА ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА ПЪТНАТА НАСТИЛКА

V.3 ПРОВЕРКА НА ОПЪННИ НАПРЕЖЕНИЯ

Възникващите при огъване на настилката опънни

напрежения в нейните монолитни конструктивни

пластове под въздействието на подвижни многократно

повтарящи се натоварвания от меродавни автомобили,

предизвиква пукнатини в тези пластове.

Ограничаването им се осигурява, ако е изпълнено 

неравенството Ơдоп. / ƠR > 1, където:

Ơдоп. е допустимото опънно напрежение в материала,

изграждащ монолитния конструктивен пласт, Mpa;

ƠR е максималното работно опънно напрежение в

разглеждания монолитен конструктивен пласт, Mpa;

ДОПУСТИМИ ОПЪННИ НАПРЕЖЕНИЯ

 

№ 

 

ВИД НА МАТЕРИАЛА В ПЛАСТА 

КАТЕГОРИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО 

много леко и леко 
движение 

средно и тежко 
движение 

много тежко 
движение 

1 Асфалтобетон за износващ пласт 2,5 2,0 1,5 

2 
Асфалтобетон за долен пласт на 
покритието 

1,5 1,2 1,0 

3 
Пореста асфалтова смес за основен 
пласт 

1,2 1,0 0,8 

4 Високопореста смес за основен пласт 1,0 0,8 0,6 

 

5 
Стабилизация с битум: 
- в смесител 
- на място 

 

0,5 
0,4 

 

0,3 
0,2 

 

0,2 
0,15 

 

6 
Стабилизация с цимент, вар, пепел: 
-в смесител 
-на място 

 

0,5 
0,4 

 

0,3 
0,2 

 

0,2 
0,15 

 При определянето на максималното работно опънно напрежение при огъване в разглеждания монолитен конструктивен

пласт са възможни два случая:

→ Монолитният конструктивен пласт е покритие на настилката от износващ и долен пласт, изпълнени от асфалтобетон;

→ Монолитният конструктивен пласт е междинен пласт в пътната настилка, изпълнен от асфалтови смеси или от

зърнести минерални материали, стабилизирани с цимент, разположен непосредствено под покритието на настилката и над

долния освен пласт от несвързан материал



V. МЕТОД НА ЕКВИВАЛЕНТНИТЕ МОДУЛИ ЗА ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА ПЪТНАТА НАСТИЛКА

V.3 ПРОВЕРКА НА ОПЪННИ НАПРЕЖЕНИЯ

Номограма за определяне на опънното напрежение в 

долния пласт на покритието
Определяне опънното напрежение в междинен монолитен 

пласт от пътната конструкция



ВИДЕА

Изграждане на система за автоматизирано събиране на данни за пътния трафик, проект по ОП

„Транспорт“

https://www.youtube.com/watch?v=dCLdaEaF6Es

https://www.youtube.com/watch?v=dCLdaEaF6Es


БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО !


