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I. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ

Асфалтът е смес от битум и агрегат /каменни фракции/, които при смесване при

определени условия се свързват помежду си.

Свойствата на асфалта, като материал зависят от съотношението на смесване и свойствата

на двата основни компонента - битум и инертни материали.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АСФАЛТОВИТЕ СМЕСИ

→ достатъчна якост по всяко време, за да се съпротивляват на

различните усилия от транспорта

→ да проявяват достатъчна деформируемост при различните

термични условия, за да се нагаждат към допустимите

деформации на настилката при огъване, без да се напукват

→ да имат продължителен експлоатационен живот

Проектирането на състава и

структурата на асфалтовата смес е

комплекса задача.

Използваните материали трябва да

отговарят на всички изисквания за

качество, трябва да бъдат изпитани и

одобрени преди използването им и да се

съхраняват и транспортират така, че да

се гарантира запазване на качествата им.

В пътното строителство 

асфалтовите смеси 

обикновено се състоят от 

93-96 % каменни фракции 

и съответно 4-7 % битум

* * * 

Особено важно е 

съдържанието на 

свързващото вещество и 

видът му, защото може 

значително да промени 

поведението на материала



II. ВИДОВЕ АСФАЛТОВИ СМЕСИ

II.1 СПОРЕД ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО

В зависимост от разполагането на пласта в конструкцията на

пътната настилка, асфалтовите смеси се делят на три основни

групи:

• Асфалтови смеси за основни пластове

• Асфалтови смеси за долен пласт на покритието

• Асфалтови смеси за износващи пластове

Вид асфалтова смес Вид пласт 

Асфалтова смес за дрениращо покритие 
0/8 и 0/11 

Износващ пласт 

Сплит мастик асфалт (SMA 8; SMA 12,5 ) Износващ пласт 

Пясъчен асфалтобетон 0/4 (АС 4 изн) Износващ пласт 

Плътен асфалтобетон тип Б (АС 12,5 
изн.В) 

Износващ пласт 

Плътен асфалтобетон тип А (АС 12.5 
изн.А) 

Износващ пласт, износващ пласт 
-аварийна лента (и банкети) 

Плътен асфалтобетон тип Bi 0/15 и 
0/20 

Износващ пласт 

Плътен асфалтобетон тип А (АС 12,5изн.А) За долен пласт на настилки на 
съоръжения 

Асфалтова смес за долен пласт на 
покритието 0/12, 0/16, 0/20 (АС 12,5 
биндер: АС 16 биндер; АС 20 биндер) 

Свързващ пласт(биндер) 

Асфалтова смес за основа Ао, В3 и основа 
високопореста (АС 31,5 осн.Ао; АС 31,5 
осн.Во и АС 20 осн. високо пореста) 

Основен пласт 

 

Асфалтови смеси според предназначението им →→→

Видове асфалтови смеси според температурата на производство 

→→→

II.2 СПОРЕД ТЕМПЕРАТУРАТА НА ПРОИЗВОДСТВО

По този признак асфалтовите смеси се делят основно на горещи

и студени.

• Студена смес - под 30°С

• Топла смес - от 40 до 120°С

• Температурно понижени смеси - от 100 до 130°С

• Гореща смес - повече от 130°С до над 200°С /най-широко

разпространена/



II. ВИДОВЕ АСФАЛТОВИ СМЕСИ

II.3 СПОРЕД СЪСТАВА И СВОЙСТВАТА

Обемът на порите и остатъчната порестост се нормират в определени граници за всеки вид, тип и марка асфалтова смес.

Според обема на порите асфалтовите смеси се делят на:

• Плътни - обем на порите 2 - 6 %

• Порести - обем на порите 3 - 8 % и 5 - 12 %

• Високопорести - обем на порите 5 - 17 %

ЛЯТ АСФАЛТ

→ високо съдържание на свързващо вещество

→ по-дребните фракции „плуват“ в сместа

→ свързващото вещество има вторична носеща функция

→ не се уплътнява, а се „излива“

Структура на лят асфалт → →

ПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН

→ теоретично най-плътен скелет

→ порите в скелета между по-едрите каменни зърна са

запълнени с по-дребни фракции

→ максимално количество фракции, минимално количество

свързващо вещество

→ голяма специфична вътрешна повърхност на фракции с 

минимална дебелина на битумния филм

→ най-ниско съдържание на свързващо вещество

Структура на плътен

асфалтобетон → → →



II. ВИДОВЕ АСФАЛТОВИ СМЕСИ

СПЛИТ МАСТИК

→ „заклинване“ между каменните зърна

→ образуване на вътрешен скелет, който предава

натоварването надолу в конструкцията

→ свързващото вещество има минимална носеща функция

→ ОСВ запълва порите в скелета

→ висока товароносимост и добра макротекстура

Структура на сплит мастик

ПОРЕСТИ И ВИСОКОПОРЕСТИ АСФАЛТОВИ СМЕСИ

→ „заклинване“ между каменните зърна

→ образуване на вътрешен скелет, който предава

натоварването надолу в конструкцията

→ свързващото вещество има минимална носеща функция

→ ОСВ не запълва порите в скелета

Структура високопорест

асфалт   



II. ВИДОВЕ АСФАЛТОВИ СМЕСИ

Зърнометрична линия на

1. Плътен асфалтобетон   2. Сплит мастик 3. Дрениращ асфалт

На графиките са показани примерни

зърнометрични линии на три основни

вида асфалт.

• На първата графика се вижда, че има

почти еквивалентно преминали зърна от

всеки размер фракции.

• На втората и третата се вижда, че има

значително малко количество

преминали дребни фракции и

съдържание на каменни фракции с

предимно еднороден размер.



III. ПРОЕКТИРАНЕ НА СЪСТАВА НА АСФАЛТОВИТЕ СМЕСИ

Да се проектира състава на асфалтовите смеси означава да се намерят такива съотношения между отделните компоненти,

които да осигуряват подходяща структура с достатъчно високи физико-механични, физични и реологични свойства.

Трябва да се определи и температурата на смесване и уплътняване на сместа.

ПОДХОД ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА СЪСТАВА

→ избират се и се изпитват инертните материали

→ избира се и се изпитва свързващото вещество

→ проектиране на зърнометричната крива

→ изготвяне на пробни тела с избраната зърнометрия и

различно битумно съдържание

→ избира се и се изпитва свързващото вещество

→ изпитват се физико-механичните показатели на

пробните тела

→ определяне на битумното съдържание

→ ако никое битумно съдържание не удовлетворява

изискванията, се променя зърнометрията или инертните

материали или битума

→ изготвяне на нови пробни тела с полученото

оптимално битумно съдържание

→ изпълняване на пробен участък

Съществуват различни методи за проектиране на 

състава на асфалтовите смеси - Метод на Хвеем, 

Метод на Маршал, Суперпейв метод и др.

У нас е въведен като стандартен Методът на 

Маршал

Съставът на асфалтови смеси се проектира по различни

методи, които могат да се класифицират в две групи

1. Експериментални методи

Съставът на асфалтовите смеси се проектира, съставяйки първо

рецепта на минералния състав и след неговото оптимизиране се

определя количеството битум

2. Изчислително-експериментални методи

Базират се на известна закономерност в качествените зависимости

и по-добре анализират конкретните свойства на материалите



III. ПРОЕКТИРАНЕ НА СЪСТАВА НА АСФАЛТОВИТЕ СМЕСИ

Установено е, че когато проектираната 

зърнометрична крива попада точно по 

средата между граничните криви, 

асфалтовата смес е най-плътна

III.1 ОПРЕДЕЛЯНЕ  НА ПРОЦЕНТНОТО УЧАСТИЕ НА КАМЕННИТЕ ФРАКЦИИ И КАМЕННОТО БРАШНО

        

 Фракции   
Пясък 

Минерално 

брашно 

 
Пресевна 

крива 

Граници no 

ТС 

 
Толеранси 

Сито 

мм 

5.0-16.0 4.0-5.0 0-4.0 

25.0% 13.0% 45.0% 10.0% 4.0% Д Г Д Г 

25.0           
22.4           
19.0           
16.0 100.0     100.0 100  100 100 

12.5 92.7     98.0 90 100 94.0 100 

9.5 40.4     83.3 79 89 79.3 87.3 

8.0 14.8 100.0 100.0 100.0  76.1 68 78 72.1 80.1 

4.75 1.0 26.0 97.4 99.0  61.4 53 65 57.4 65.4 

2.36 0.5 2.0 72.8 89.8  46.1 38 52 43.1 49.1 

1.18 0.5 0.9 51.3 69.9 100.0 34.3 28 39 31.3 37.3 

0.6 0.5 0.7 35.5 35.1 99.8 23.7 20 29 20.7 26.7 

0.3 0.5 0.7 25.0 8.0 99.0 16.2 14 22 13.2 19.2 

0.15 0.5 0.7 18.2 4.7 90.5 12.5 9 17 9.5 15.5 

0.075 0.5 0.7 14.1 1.0 71.7 9.5 6 12 8.0 11.0 

 

В резултат на пресевния анализ разполагаме с преминалото

количество материал за всяка фракция на всяко сито, изразени

в проценти. Трябва, чрез комбинация от процентните участия на

всяка фракция, да проектираме зърнометрична крива, която попада

между граничните криви.

Данни от пресевните анализи, граничните изисквания 

и проектираната крива

Графика на проектираната зърнометрична крива и 

граничните изисквания



III. ПРОЕКТИРАНЕ НА СЪСТАВА НА АСФАЛТОВИТЕ СМЕСИ

III.2 ИЗПИТВАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ НА АСФАЛТОВАТА СМЕС

След определяне на процентното участие на отделните фракции се пристъпва към изготвяне на пробни замеси от

асфалтовата смес. Изготвянето на пробните замеси има за цел да установи физико-механичните характеристики на асфалтовата

смес. Изготвят се пет пробни замеса. Пробните замеси и оценката на резултатите се извършва съгласно метода Маршал.

Изпитват се показателите: обемно тегло, специфична плътност,

устойчивост и условна пластичност.

С помощта на тези показатели, физико-механичните характеристики на

каменните фракции, брашното и битума и техните участия в асфалтовата

смес се изчисляват следните показатели:

1. Специфична плътност на комбинирания минерален материал

2. Ефективна специфична плътност

3. Остатъчна порестост

4. Обем пори в минералния материал

5. Обем пори, запълнени с битум

6. Абсорбиран битум

7. Ефективно съдържание на битум

Пробните замеси се изготвят с 

различни битумни съдържания с 

вариации през 0,5 или 1,0 % битум



III. ПРОЕКТИРАНЕ НА СЪСТАВА НА АСФАЛТОВИТЕ СМЕСИ

В посочения пример се проектира плътна асфалтова смес за износващ

пласт с изискване за остатъчна порестост от 3% до 5%.

 
 

  

 

 
Изпитвани показатели 

 
Специфично тегло 

 

Участие на фракциите 

(% от теглото на асф. смес) 

 ASG BSG Означ. 1 2 3 4 5 

Фракция 12-16 мм G1 2.791 2.748 P1 11.42 11.39 11.35 11.32 11.28 

Фракция 8—12 мм G2 2.748 2.702 P1 15.23 15.18 15.14 15.09 15.04 

Фракция 4-8 мм G3 2.783 2.725 P1 13.33 13.29 13.24 13.20 13.16 

Фракция 0-4 мм G4 2.735 2.647 P1 48.55 48.40 48.25 48.09 47.94 

Мин. брашно + прах G5 2.857 2.857 P1 6.66 6.64 6.62 6.60 6.58 

Общо минерални матер. Gsb 2.774 2.726 Ps 95.20 94.90 94.60 94.30 94.00 

Битум Gb 1.02  Pb 4.80 5.10 5.40 5.70 6.00 

BSG материал (спец, тегло изсушен мат.) Gsb 2.726 2.726 2.726 2.726 2.726 

Ефективна спец, плътност на материала Gse 2.745 2.745 2.745 2.745 2.745 

ASG (Abs спец, тегло на материала) Gsb 2.774 2.774 2.774 2.774 2.774 

Специфична плътност на сместа Gmm 2537 2.525 2.514 2.502 2.490 

Обемно тегло на сместа Gsb 2.385 2.425 2.437 2.439 2.430 

Абсорбиран битум % 026 026 0.26 0.26 0.26 

ИЗЧИСЛЕНИЕ 

Ефективно съдържание на битум Pbe 4.55 4.85 5.15 5.45 5.76 

Пори в минералните материали VMA 16.7 15.6 15.4 15.6 16.2 

Остатъчна порeстост (от Графика 3) Pa 5.99 3.96 3.06 2.52 2.41 

Стабилитет (от Графика 2) kN 12.1 13.1 13.4 13.1 12.4 

Протичане (от Графика 5) мм 15 2.6 2.8 3.4 3.9 

Пори, запълнени с битум (от Графика 6) % 64.2 74.6 80.2 83.9 85.1 

 

III.3 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЛИЧЕСТВОТО БИТУМ 

 Отчетено По изискване 

Стабилитет 13.1 kN min 7.0 kN 

Протичане 2.6 мм 2-4 мм 

Обем пори в минерален материал 15.3% min 14% 

Пори, запълнени е битум 75% min 65%| 

 

Обобщени резултати от изпитването

← ← ← Отчетите от

графиките се съпоставят с

граничните стойности

Обемно тегло
Остатъчна порестост Протичане

Стабилитет
Пори в минералния състав Пори, запълнени с битум



IV. МОДИФИЦИРАНЕ НА АСФАЛТОВИ СМЕСИ С РЕЦИКЛИРАН КАУЧУК

Рециклирането на каучук набира сила в световен мащаб в усилията за кръгова икономика. Приложимостта му обаче е

ограничена от пропуски в производителността или предизвикателствата при обработка, когато се сравнява с продукти от

необработен каучук или полимерни материали.

Прилагането на транс-полиоктенамер /TOR/ се оказва средство за преодоляване на тези пропуски. TOR е описан за първи

път от Natta et al. през 60-те години на миналия век, но едва 20 години по-късно е призната стойността му като каучуков материал.

Съпротивление на уплътняване на Сплит мастик /ляво/ 

и Сплитмастик модифициран с TOR /дясно/
ОБРАЗУВАНЕ НА КОЛОВОЗИ

Освен по-лесната обработка, TOR има положителен

ефект върху работата на асфалтовите настилки. Един

пример е подобрената устойчивост на образуване на

коловози.



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО !


