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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

В най-общ смисъл контролът представлява проследяване стабилността на възлови

физико-механични показатели на сместа и тяхното съответствие с нейния

рецептурен състав при производство, полагане и последваща експлоатация.

На национално ниво 

изискванията към 

рецептурния състав и 

допустимите отклонения 

се дават в Техническата 

спецификация на АПИ от 

2014 г.

Основни параметри, по които се дава

оценка на качеството на асфалтовата

смес

→ плътност

→ остатъчна порестост

→ коефициент на уплътнение

→ устойчивост и условна пластичност

→ съдържание на свързващо вещество

→ зърнометричен състав

→ температура на сместа

КОНТРОЛЪТ се осъществява чрез

• вземане на проби от готова пътна конструкция

• вземане на проби от неуплътнена смес по време на доставката или строителния

процес



II. ЛАБОРАТОРНИ ИЗПИТВАНИЯ НА СМЕСТА

II.1 ПЛЪТНОСТ И ОСТАТЪЧНА ПОРЕСТОСТ НА СМЕСТА

Съдържание на въздушни пори в сместа → → →

1. ОСТАТЪЧНА ПОРЕСТОСТ

В същността си това е физична характеристика, която отразява

количеството на въздушни пори в сместа. При изготвяне на рецептата

целевата й стойност се получава чрез изготвяне и изпитване на проби с

различно количество битум.

→ В неуплътнено състояние се определя максималната плътност

на сместта, тази плътност представлява обемното тегло на асфалта

без пори и се измерва с помощта на пикнометър

2. ПЛЪТНОСТ НА АСФАЛТОВАТА СМЕС

Определя се в две нейни състояния - неуплътнено и уплътнено. → В уплътнено състояние се определя обемната

плътност на сместа. Тази плътност представлява

обемното тегло на асфалта с порите. Изпитват се

цилиндрични проби, взети от пътната конструкция и/или

пробни тела уплътнени в лабораторни условия.



II. ЛАБОРАТОРНИ ИЗПИТВАНИЯ НА СМЕСТА

II.2 УСТОЙЧИВОСТ И УСЛОВНА ПЛАСТИЧНОСТ

Устойчивостта и условната пластичност се измерват

съгласно БДС EN 12697-34 и характеризират якостно-

деформационните свойства на сместа в уплътнено

състояние.

В същността си изпитването минава през три основни

етапа:

→ I-ви етап

Горещата смес се изсипва в цилиндрична кофражна форма

за маршалови пробни тела, след което пробата се

уплътнява. Готовите пробни тела се оставят на стайна

температура, след което се декофрират и престояват най-

малко 4 часа преди започване на II-ри етап

→ II-ри етап

При втория етап се определя обемната плътност на

пробата съгласно БДС EN 12697-6

→ III-ти етап

Започва с темпериране на пробата и челюстите на

маршаловата преса, след което челюстите и пробата се

монтират на пресата и се прилага натиск с постоянна

скорост на деформация от 55 мм/мин.

СХЕМА НА ИЗПИТВАНЕТО СЪГЛАСНО БДС EN 12697-34



II. ЛАБОРАТОРНИ ИЗПИТВАНИЯ НА СМЕСТА

II.3 КОЕФИЦИЕНТ НА УПЛЪТНЕНИЕ

Дефинира се като отношение на обемната плътност на ядка взета от готова пътна конструкция към обемната плътност на

пробно тяло от еквивалента смес, уплътнена при идеални условия с удърен уплътнител, въртящ уплътнител или

вибрационен уплътнител.

II.4 БИТУМНО СЪДЪРЖАНИЕ И ЗЪРНОМЕТРИЧЕН СЪСТАВ

Съдържанието на свързващо вещество и зърнометричния

състав на сместа се поверяват с проби от неуплътнената смес.

→ преди изпитването пробата се претегля и се записва теглото й

→ поставяме пробата върху най-горното сито на ситовия блок,

след което я заливаме с разтворител

→ битума постепенно се отмива от скалния материал, които се

разпределя по сита

→ финната фракция заедно с разтворения битум попадат в

ротационна капсула и чрез центрофуга битума се отделя, а

финната фракция остава на дъното

# Съдържанието на битума се получава от разликата между

общото тегло на фракциите и пълнителя и теглото на

предварително измерената асфалтова проба

# Зърнометричния състав се определя чрез измерване теглото

на всяка фракция



II. ЛАБОРАТОРНИ ИЗПИТВАНИЯ НА СМЕСТА

II.5 ТЕМПЕРАТУРА НА СМЕСТА

Горещото полагане се провежда при строг контрол на спада

на температурата по веригата: производство, транспорт,

полагане и уплътняване

→ съгласно БДС EN 12697-13, температурата на сместа се

измерва с контактни и/или инфрачервени термометри

→ температурата на сместа се измерва в камиона, след

асфалтополагащата машина, както и преди или по време на

уплътнението

→ температурата на сместа в камиона се определя като среден

резултат от най-малко четири измервания от всяка страна на

самосвала

→ като превантивна мярка срещу загуба на температура,

камионите задължително са оборудвани с брезентово покривало

→ след полагане и преди финалното уплътняване температурата

на асфалта се измерва с контактни термометри и се определя

като среден резултат от най-малко четири измервания

ИНФРАЧЕРВЕН ТЕРМОМЕТЪР



III. КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

III.1 ПРОИЗВОДСТВЕН КОНТРОЛ

Проверява се дали всяка произведена и изпратена партида асфалтова смес притежава параметрите на проектния рецептурен

състав и ако има отклонения, дали те са в рамките на допустимите граници.

Основните параметри, които се следят постоянно са:

• Остатъчна порестост

• Устойчивост и условна пластичност

• Съдържание на свързващо вещество и зърнометричен състав

III.2 КОНТРОЛ ПРИ ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СМЕСТА

Възлов параметър, който се следи при доставка и полагане на горещата смес е нейната температура.

Температурата се измерва с иглен термометър, съгласно БДС EN 12697-13 и се контролира регулярно по време на доставка,

полагане и уплътняване. Съгласно ТС 2014, температурата на горещата смес при излизане от смесителя не трябва да

надвишава 170°С, а при използване на полимермодифициран битум 180°С.

III.3 ПОЛЕВИ КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВАТА НА СМЕСТА

След финалното уплътняване на всеки асфалтов пласт се определя степента на уплътнение и дебелината на изпълнения

пласт в уплътнено състояние. Измерването се провежда с помощта на сондажни ядки с диаметър 100 мм.

Измерва се височината на всяка ядка, която дава информация за дебелината на изпълнения пласт, след което в лабораторни

условия се определя степента на уплътнение, чрез коефициента на уплътнение.



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО !


