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I. ПРИГОТВЯНЕ НА АСФАЛТОВИ ПРОБНИ ТЕЛА

I.1 АКО АСФАЛТОВАТА СМЕС Е ПРИГОТВЕНА В ЛАБОРАТОРНИ УСЛОВИЯ

→ инертните материали се поставят в отделни съдове и се изсушават, след престой в сушилнята минимум 4 часа се претеглят

→ след претеглянето на всяка фракция последователно се добавят в купата на миксера

→ добавят се каменното брашно и добавките /ако се предвиждат такива/, след което се разбъркват на ръка

→ дозираме количеството битум

→ бъркането на сместа продължава до пълно хомогенизиране, след което разбърканата смес се поставя в тава

Добре е готовата смес да се остави да престой в сушилня за 30-40 мин., като по този начин ще се имитира превозването на 

сместа до обекта !!!

I.2 АКО АСФАЛТОВАТА СМЕС Е ВЗЕТА ОТ АСФАЛТОВА БАЗА

Асфалтовата смес трябва да се вземе от различни места на превозното средство. Не се използва десортирана смес. Взетата проба

се поставя в сушилня, за да се загрее до необходимата температура на смесване, като от време на време се разбърква.

I.3 АКО АСФАЛТОВАТА СМЕС Е

ОТ СЪЩЕСТВУВАЩ АСФАЛТОВ

ПЛАСТ /ЯДКА/

Взетите проби се почистват, след което

се поставят в сушилня. По време на

загряването й сместа се разбърква до

хомогенизирането й. Не се допуска

повторно загряване на сместа !!!



II. ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОБНИ ТЕЛА ПО МЕТОДА „МАРШАЛ“

2. ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА РАБОТА

1. Върху основата на формата за уплътняване се поставя парче филтърна хартия

2. Сместа се изсипва във формата на порции, разпределя се и се уплътнява с

шпатула

3. След напълване на формата, повърхността на сместа се заравнява и се покрива с

парче филтърна хартия

4. Пристъпване към уплътняване на пробното тяло, веднага след като формата бъде

напълнена

Формата трябва да бъде напълнена и пробното тяло уплътнено в рамките на 4

минути !!!

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

→ Асфалтовата смес се приготвя в лабораторни условия с лабораторна бъркалка или

ръчно

→ Скалните фракции се изсушават и загряват до 150-170°С, след което се сместват с

битума до пълно хомогенизиране

→ Пробните тела са с цилиндрична форма и се уплътняват съгласно стандарт БДС

EN 12697-30

→ Изготвят се три броя пробни тела за всяко изпитване

→ Пробните тела от един замес е желателно да бъдат с еднаква маса и височина

МАРШАЛОВ ЧУК

ФОРМА ЗА 

УПЛЪТНЯВАНЕ



III. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И ВИДОВЕ ИЗПИТВАНИЯ

III.1 ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

III.1.1 Наличие на подходящи за целта помещения и уреди

В лабораторните помещения трябва да се осигурят редица изисквания в съответствие с методиките и стандартите за провеждане

на изпитванията, а именно:

• Постоянна температура и влажност

• Достатъчно осветление

• Отсъствие на вибрации

• Добра проветряемост и т.н

Лабораторните уреди трябва да са проверени и калибрирани, поставени на специално изградени плотове, осигуряващи

стабилността им и лесната работа с тях.

III.1.2 Наличие на добре обучен и квалифициран персонал

Най-важната част за коректно проведени изпитвания и следователно коректни резултатите е персоналът - лаборанти, техници и

помощен персонал. Лаборантите трябва да са квалифицирани и обучени за всяко изпитване, да са преминали курсове на обучение

и периодично да се проверява тяхното ниво на компетентност, чрез контролни проби или участие в международни сравнителни

изпитвания.

III.1.3 Методики и стандарти, по които се извършват изпитванията

Методиките и стандартите, по които се извършват изпитванията, трябва да са налични при всеки уред. За всяко изпитване трябва

да се води лабораторен дневник, в който се записват резултатите, условия на изпитването, както и други данни, необходими за

проследяване на изпитването.



III. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И ВИДОВЕ ИЗПИТВАНИЯ

III.2 ВИДОВЕ ИЗПИТВАНИЯ

III.2.1 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЕМНА ПЛЪТНОСТ

Обемната плътност на асфалтовите пробни тела се определя съгласно стандарт БДС EN 12697-6.

Пробното тяло се претегля над вода, след което се поставя върху теглилка, закачена на везна, така че то да е потопено във вода. По

разликата между теглото на пробата над вода и под вода се намира теглото на изместената от него вода и обема на тялото.

III.2.2 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСТОЙЧИВОСТ И УСЛОВНА

ПЛАСТИЧНОСТ

Под устойчивост на асфалтовата смес се разбира тази сила, при която се

изчерпва носимоспособността на стандартно пробно тяло, а условната

пластичност е стойността на деформацията при максимална сила, която се

измерва в мм. Тези два показателя се измерват едновременно върху едно и

също пробно тяло с Маршалова преса.

III.2.3 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИНДИРЕКТНА ЯКОСТ НА ОПЪН

Индиректната якост на опън се изпитва върху пробни тела с помощта на

Маршалова преса и е максималната сила при разрушение на пробното тяло,

разделена на площта на разрушението. Разрушението на тялото става по

диаметъра му.
МАРШАЛОВА 

ПРЕСА



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО !


