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I. СЪЩНОСТ

Асфалтополагането е 

пътностроителна

дейност, която има 

задача да изгради 

асфалтовите 

пластове на пътната 

настилка

СХЕМА НА МЕХАНИЗАЦИЯ ЗА 

АСФАЛТОПОЛАГАНЕ

За изпълнението на асфалтови работи е важно да се подбере правилно групата машини -

асфалтополагачът и валяците за уплътнение. Изборът им зависи от широчината на

полагане на асфалтовите пластове, дебелината им, масата на използваните валяци и

количеството асфалтова смес, която трябва да се уплътни.



II. МЕХАНИЗАЦИЯ

II.1 АСФАЛТОПОЛАГАЧ

ЛЕГЕНДА:

1. Съд за сместа /корито, бункер/

2. Траверса с плъзгащи ролки за скачване с товарен

автомобил

2. Траверса с плъзгащи ролки за скачване с товарен

автомобил, с хидравлично изтегляне

3. Тръба за измервателна рейка и закрепване на плъзгаща

копирна греда

4. Верижен ходов механизъм

5. Нивелиращ цилиндър с дебелината на полагания пласт

6. Опъваща ролка

7. Натягаща релса за надлъжната греда

8. Индикатор за дебелината на полагания пласт

9. Надлъжна греда

10. Задвижване на верижния ходов механизъм

11. Шнек

12. Греда

13. Платформа за оператора /с хидравлично преместване/

14. Пулт за управление /преместваем встрани/

15. Защитен покрив

16. Работни фарове

17. Гребло за почистване на пътното платно

18. Хидравличен челен капак на коритото

19. Аспирация за асфалтовите изпарения

СХЕМА НА АСФАЛТОПОЛАГАЩА 

МАШИНА

Работната скорост на асфалтополагащите машини 

се регулира от 3 до 6 м/мин.
Асфалтовата смес се изсипва в бункера директно от 

камионите



II. МЕХАНИЗАЦИЯ

II.2 ВАЛЯЦИ

II.2.1 ВАЛЯЦИ СЪС СТОМАНЕНИ БАНДАЖИ /статични

или вибрационни/

Валяците със стоманени бандажи могат да бъдат двуосни или

триосни тандем валяци.

Валяците трябва да са снабдени с регулируеми чистачки, както и

механизми за осигуряване на необходимата влажност на

колелата.

По повърхността на бандажите не трябва да има неравности или

издатини, които могат да повредят повърхността на асфалтовите

пластове.

II.2.2 ВАЛЯЦИ С ПНЕВМАТИЧНИ ГУМИ

Гумите им са с еднакъв размер и диаметър.

Те трябва да бъдат така разпределени, че при едно преминаване

да се осъществява равномерно покриване на широчината на

валиране по стъпката на гумите.

Валякът е така конструиран, че налягането в контактната площ е

еднакво за всички колела.



II. МЕХАНИЗАЦИЯ

II.3 АВТОГУДРОНАТОР

Автогудронатора се движи на самоход, с пневматични гуми и с

топлоизолиран резервоар. Пръскащата греда с дюзи трябва да е с

минимална дължина 2,4 метра.

Дюзите на пръскащата греда са така проектирани, че да

разпръскват материала за разлив равномерно и без прекъсвания

върху обработваната повърхност.



II. ПОЛАГАНЕ 

Всеки асфалтов пласт трябва да бъде еднороден, изграден по

зададените нива и осигуряващ след уплътняването гладка

повърхност без неравности.

При полагане трябва да се обърне особено внимание на броя надлъжни

фуги, като по правило е разрешена само една надлъжна фуга.

Когато конструктивната дебелина на един асфалтов пласт налага той да

бъде положен на повече от един пласт, работата по втория трябва да

започне веднага след полагане, уплътняване и охлаждане на първия.

СХЕМА НА ПЪРВИЧНО УПЛЪТНЯВАНЕ ОТ АСФАЛТОПОЛАГАЧ

ОГРАНИЧЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРНИ УСЛОВИЯ

→ производството и полагането на асфалтова смес не се

допуска при температура на околната среда по-ниска от

5°С, нито по време на дъжд, сняг, мъгла или други

неподходящи условия

→ асфалтовите смеси за дрениращи пътни покрития не

трябва да се полагат при температура на въздуха по-

ниска от 10°С

→ износващите пластове не трябва да се полагат при

температура на въздуха по-висока от 35°С



IV. ОПИТНИ УЧАСТЪЦИ

Преди започване изпълнението, на който и да е асфалтов пласт, трябва да се подготви план за изпълнението на пробен

участък.

Всеки пробен участък трябва да бъде изпълнен със същите материали, оборудване и строителни операции, които ще бъдат

използвани при работния участък. С изпълнението на пробен участък се доказва, че оборудването и строителните методи, които са

предложени, ще позволят да се изпълнят асфалтови пластове в съответствие с определените изисквания.

Всеки завършен асфалтов пласт трябва да бъде изпитан и одобрен в съответствие с изискванията преди полагането на

следващ пласт. Проби се вземат със сонда от всеки завършен пласт по време на работа на разстояние не по-малко от 300 м. от

външния ръб на настилката в съответствие с БДС EN 12697-27 на всеки 2000 м² положена настилка.

Изпитват се:

• процент на уплътнение

• битумно съдържание

• зърнометричен състав

• проверка дали конструктивните дебелини попадат в предварително определени толеранси

Всеки пласт се изпълнява съгласно линиите, наклоните и дебелините, заложени в проекта, като се проверяват:

1. Допустими отклонения от нивото

2. Широчина

3. Дебелини

4. Напречно сечение

5. Надлъжна равност

V. ИЗПИТВАНЕ И ПРИЕМАНЕ



ВИДЕА

Временен паркинг между бул. Монтевидео и ул . 761, част от Третия метродиаметър в София

https://www.youtube.com/watch?v=w5suiGktSEY

https://www.youtube.com/watch?v=w5suiGktSEY


БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО !


