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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

Повърхностната обработка е мярка за текущ ремонт на пътища.

Съгласно „Техническите правила и изисквания за поддържане на пътища“, АПИ 2014 г.“

…„Покритията от повърхностни обработки са тип тънко покритие /12-20 мм./, което

се създава чрез разливане на органично свързващо вещество /битум или битумна емулсия/,

непосредствено след което се разстилат каменни фракции, необработени или

предварително обработени с органично свързващо вещество…“

2. ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ

→ подобрено сцепление, чрез повишена грапавост

→ подобряване на дренажния ефект, чрез подобряване на отвеждането на

повърхностни води

→ подобряване на условията за видимост /яркост/

→ подобряване на визуалното впечатление /еднообразие/

Повърхностните обработки 

са един от утвърдените 

методи за превантивно 

поддържане на асфалтови 

и трошенокаменни 

настилки за 

възстановяване на 

напълно или частично 

износено покритие

Предлага се за пътища  с 

леко и средно движение

1. ЗАЩИТНИ ФУНКЦИИ

→ предпазване на вече изградени асфалтови

пластове от обрушване

→ предотвратяване на навлизането на вода и

замърсители в пластовете



II. МАТЕРИАЛИ

II.1 МИНЕРАЛНИ МАТЕРИАЛИ

Използват се твърди скални фракции, предимно от еруптивен и

метаморфен произход, твърди и плътни варовици, претрошена баластра.

Размерите на фракциите зависят от:

• дебелината на повърхностната обработка

• неравностите на съществуващата настилка

• твърдостта на камъка

• вида на свързващото вещество

II.2 СВЪРЗВАЩО ВЕЩЕСТВО

При горещ начин на изпълнение се използват: пътен битум и разреден битум

При студен начин на изпълнение се използват: битумни емулсии

Свързващото вещество се избира в зависимост от:

• интензивността и характера на движение

• вида и качеството на каменната фракция

• климата

• сезона

• надлъжния наклон на трасето

Свързващото вещество заема около 2/3 от обема на празнините след

уплътняването на пласта

Каменните фракции трябва да имат добра

адхезия със свързващото вещество, да са

сухи, чисти и без прах !!!

Свързващото вещество трябва да се свързва

добре с каменната фракция и да не се

размеква при високи температури !!!



III. ИЗПЪЛНЕНИЕ

III.1 МЕХАНИЗАЦИЯ И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СМР

1. Водоноски със струйник и четка, компресор

2. Автогудронатор за разливане на битумни емулсии

3. Разпределители на каменни фракции

4. Пневматични валяци с маса максимално 8 тона

5. Ограничаване на движението

6. Метене и изсмукване на обрушения материал

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СМР

1. Отстраняване на разрушеното покритие и почистване от несвързани и слабосвързани зърна, кал, прах и други замърсявания

2. Ремонтиране на площите с повреди на покритието

3. Разлива се равномерно битумна емулсия в определено количество

4. Веднага след разлива на емулсията върху нея се разстила фракция, като се разпределя равномерно върху обработената с

емулсия площ

5. Валиране с пневматичен валяк с подходяща маса

6. След валиране на последния пласт, с машини за метене и изсмукване се отстраняват откъртените каменни зърна

Полагането на 

повърхностни обработки се 

извършва при температура 

на въздуха не по-ниска от 

5°С на сянка

***

Не се работи по време на 

дъжд, тъй като водата 

измива емулсията от 

каменните фракции и 

настилката



III. ИЗПЪЛНЕНИЕ

Опитът показва, че е по-

важно да се разпредели 

свързващото вещество, 

защото каменните фракции 

се разпределят 

равномерно от движението 

на МПС

III.2 КОНТРОЛ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

В лаборатория се определят:

• Дозирането на свързващото вещество и каменните фракции

• Качеството на материалите

Дозирането на свързващото вещество се проверява чрез контролни проверки,

сравнява се с проектното и се коригира. Аналогично се проверява и количеството на

каменната фракция.

В процеса на полагане и след завършване на покритието се следят:

• Равномерното разпределяне на свързващото вещество и каменната фракция

• Качеството на положената повърхностна обработка

Качеството на положената повърхностна обработка се оценява визуално или чрез

измерване на сцеплението.



IV. ВИДОВЕ ПОВЪРХНОСТНИ ОБРАБОТКИ

ЕТАПИ НА ИЗГРАЖДАНЕ 

ПОВЪРХНОСТНИТЕ ОБРАБОТКИ БИВАТ ЕДИНИЧНИ И ДВОЙНИ

• ПРИ ЕДИНИЧНИТЕ ИМАМЕ ЕДИН СЛОЙ С ЕДНО РАЗЛИВАНЕ НА ОРГАНИЧНО СВЪРЗВАЩО ВЕЩЕСТВО И ЕДИН

РАЗМЕР ФРАКЦИЯ. ПРИЛАГАТ СЕ ОБИКНОВЕНО КАТО ПОКРИТИЕ, ПОДОБЯВАЩО ИЗНОСВАЩИЯ ПЛАСТ НА

СЪЩЕСТВУВАЩА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА

• ПРИ ДВОЙНИТЕ ИМАМЕ ДВА СЛОЯ С ДВЕ РАЗЛИЧНИ СВЪРЗВАЩИ ВЕЩЕСТВА И ДВА РАЗМЕРА ФРАКЦИИ.

ПРИЛАГАТ СЕ ОБИКНОВЕНО КАТО ПОКРИТИЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННИ НАСТИЛКИ

КОНСТРУКТИВНИ ПЛАСТОВЕ

1. Разпръскване на органично свързващо вещество с автогудронатор

2. Разпръскване  на определеното количество каменна фракция

3. Уплътняване с пневматичен валяк

IV.1 Единична ПО с полагане на каменна фракция върху битумен разлив



IV. ВИДОВЕ ПОВЪРХНОСТНИ ОБРАБОТКИ

ЕТАПИ НА ИЗГРАЖДАНЕ 

КОНСТРУКТИВНИ ПЛАСТОВЕ → → →

IV.2 Единична ПО с разстилане на каменна фракция два пъти

1. Полагане на битумна емулсия с автогудронатор

2. Разпръскване на каменна фракция и уплътняване с

пневматичен валяк

3. Второ разпръскване на по-дребна каменна фракция

4. Уплътняване с пневматичен валяк



IV. ВИДОВЕ ПОВЪРХНОСТНИ ОБРАБОТКИ

IV.3 Единична ПО с предварително разстилане на каменна фракция и използване на едра и дребна фракция

ЕТАПИ НА ИЗГРАЖДАНЕ 

1. Разпръсване на каменна фракция, БЕЗ уплътняване с валяк

2. Полагане на битумна емулсия с автогудронатор

3. Второ разпръскване на по-дребна каменна фракция

4. Уплътняване с пневматичен валяк

Характерното за този вид ПО е, че се използва при съществуваща

трошено-каменна настилка и се полага без първоначален разлив на

свързващо вещество !!!

КОНСТРУКТИВНИ ПЛАСТОВЕ → → →



IV. ВИДОВЕ ПОВЪРХНОСТНИ ОБРАБОТКИ

IV.4 Двойни ПО с разстилане на едва и дребна фракция върху битумен разлив

ЕТАПИ НА ИЗГРАЖДАНЕ 

1. Полагане на битумна емулсия - първи разлив

2. Разпръскване на каменна фракция и уплътняване с

пневматичен валяк

3. Полагане на битумна емулсия - втори разлив

4. Второ разпръскване на по-дребна каменна фракция

5. Уплътняване с пневматичен валяк

КОНСТРУКТИВНИ ПЛАСТОВЕ → → →



IV. ВИДОВЕ ПОВЪРХНОСТНИ ОБРАБОТКИ

IV.5 Двойни обратни ПО

ЕТАПИ НА ИЗГРАЖДАНЕ 

Нарича се обратна двойна ПО, защото първо се полага по-дребната

фракция, а след това по-едрата !!!

1. Полагане на битумна емулсия - първи разлив

2. Разпръскване на по-дребната каменна фракция

3. Уплътняване с пневматичен валяк

4. Полагане на битумна емулсия - втори разлив

5. Разпръскване на по-едрата каменна фракция

6. Уплътняване с пневматичен валяк

КОНСТРУКТИВНИ ПЛАСТОВЕ → → →



IV. ВИДОВЕ ПОВЪРХНОСТНИ ОБРАБОТКИ

IV.6 Тройна ПО с предварително разстилане на едра фракция

ЕТАПИ НА ИЗГРАЖДАНЕ 

1. Разпръскване на по-едрата каменна фракция

2. Разпръскване на по-дребната каменна фракция

3. Полагане на битумна емулсия - първи разлив

4. Уплътняване с пневматичен валяк

5. Полагане на битумна емулсия - втори разлив

6. Разпръсване на каменна фракция с още по-малък диаметър от 2

до 5 мм.

7. Уплътняване с пневматичен валяк

КОНСТРУКТИВНИ ПЛАСТОВЕ → → →



V. ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ

II.1 ПРЕДИМСТВА

• водонепропускливост

• бързо изпълнение

• добра грапавост

• не създават аквапланинг

• леко поддържане /елементарни операции/

• при периодично възстановяване увеличават дебелината на покритието

• не се налага повдигане на бордюрите в населените места, тъй като са тънки

II.2 НЕДОСТАТЪЦИ

• не подобряват равността, защото са тънки

• ограничения при полагането - само при хубаво време

• високо ниво на шум

• изискват непрекъснати грижи за поддържане

• нерационално изразходване на каменна фракция - в началото трафика ги „изсмуква“ и те се отделят от настилката



ВИДЕА

Изпълнение на повърхностни обработки

https://www.youtube.com/watch?v=W6fyWFzQvYo

https://www.youtube.com/watch?v=W6fyWFzQvYo


БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО !


