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I. ЗЕМНО ТЯЛО. ОСНОВНИ КОНСТРУКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ.

Земното тяло е основен конструктивен елемент на пътя и се стой от:

• земна основа на пътната настилка;

• земна основа на насип (естествена земна основа);

• насип

• изкоп

• стабилизиращи и укрепителни конструкции;

• отводнителни и дренажни съоръжения.

# Земната основа на пътната

настилка при насип и изкоп е

зоната, разположена

непосредствено под настилката

дълбочина 0,50 м.

# При насип земната основа на

пътната настилка съвпада с

неговата зона А.

Основно е подразделението на тялото на насипа в три зони:

• Зона А - горната част на насипа до дълбочина 0,50 м.

• Зона Б - частта от насипа в дълбочина от 0,50 м. до 4,0 м.

• Зона В - частта от насипа в дълбочина, по-голяма от 4,0 м.



Класификацията и идентификацията на почвите в групи и подгрупи се прави на база на техните основни свойства и

характеристики. В световната практика са приложими различни почвени класификации, като: USCS (Unified Soil Classification

System), AASHTO (American Association of State Highway and Transportation Officials), USDA (United States Department of

Agriculture) и др.

Какво се прилага у нас ?

- Еврокод 7 (БДС EN 1997) налага класификацията, идентификацията и описанието на почвите за

геотехнически цели да се извършва в съответствие с БДС EN ISO 14688

- Почвена класификация AASHTO на Американската асоциация на щатските пътни и

транспортни служби. Въведена в пътно-строителната практика у нас и оценява пряко годността на

определен почвен вид/почвена смес, като материал за директно влагане в земното тяло.

II. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПОЧВИТЕ И МАТЕРИАЛИТЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗЕМНО ТЯЛО

Почвите и 

почвените 

смеси 

основен

строителен 

материал
Класификацията на AASHTO оценява пряко годността на определен почвен вид или

почвена смес, като материал за директно влагане в земното тяло (тяло на насипа,

земна основа на настилката и др.). Според тази класификация почвите се подразделят

на следните групи и подгрупи: А-1 (А-1-а, А-1-в), А-2 (А-2-4, А-2-5, А-2-6, А-2-7, А-3, А-4,

А-5, А-6, А-7 (А-7-5 и А-7-6), въз основа на техния зърнометричен състав и

пластичност.

Група А-8, включва почви с високо съдържание на органични вещества (торф, торфени

наноси). Процесът на класификация се изразява във визуална оценка на материала и не

зависи от показателите: зърнометричен състав и консистентни граници. Това са

материали с висока степен на деформируемост и ниска носимоспособност.



Почвените видове и смеси от групи А-1 до А-7 съдържат следните фракции:

• валуни (скални късове) - материалът, задържан на сито с размер на отворите 75 мм.;

• чакъл - материалът, преминал през сито с размер на отворите 75 мм. и задържан на сито с размер на отворите 2,00 мм.;

• едър пясък - материалът, преминал през сито с размер на отворите 2,00 мм. и задържан на сито с размер на отворите 0,425 мм.;

• дребен пясък - материалът, преминал през сито с размер на отворите 0,425 мм. и задържан на сито с размер на отворите 0,063

мм.;

• прах и глина - материалът, преминал през сито с размер на отворите 0,063 мм.

II. 1 ЗЪРНОМЕТРИЧЕН СЪСТАВ

II.2 ПЛАСТИЧНОСТ

Пластичността на почвата се оценява, след определяне на основните

характеристики на фракцията, преминала през сито с размер на

отворите 0,425 мм. - граница на протичане (wL), граница на

източване (wP ) и показател на пластичност (IP).

Как се определя зърнометричния състав на почвите и

почвените смеси ?

Зърнометричния състав се определя на база на преминалите

количества почвен материал (в % по маса) през серия стандартни

сита с нормиран размер на отворите (75 мм; 2 мм; 0,425 мм и

0,063 мм.)



За да се определи даден почвен вид/почвена смес към точно определена група и/или подгрупа трябва получени в

лабораторни условия почвен показалите за зърнометричен състав и пластичност да се съпоставят поетапно с данните,

систематизирани и обощесни в табл. 1 и табл. 2. Използва се метода на последователното елиминиране отляво-надясно до

установяване на почвената група.

Обща квалификация  Зърнести материали 35% или по малко частици преминали 
през сито 0,063 mm 

Групова класификация   А-1  А-3    А-2   
А-1-а   А-1-в  А-2-4 А-2-5  А-2-6 А-2-7 

Зърнометричен състав 
(преминали тегловни 
проценти) през сито: 

        

 

2,0 mm 
не 

повече 
от 50 

  

- 
 

- 
  

- 
 

- 
  

- 
 

- 

 

0,425 mm 
не 

повече 
от 30 

 не 
повече 
от 50 

не 
по -малко 

от 51 

 

- 
 

- 
  

- 
 

- 

 

фин пясък 0,063 mm 
не 

повече 
от 15 

 не 
повече 
от 25 

не 
повече 
от 10 

 не 
повече 
от 35 

не 
повече 
от 35 

 не 
повече 
от 35 

не 
повече 
от 35 

Характеристики на фрак- 
цията, преминала през 
сито 0,425 mm, граница на 
протичане WL [%] 

 
- 

   
- 

 
- 

 не 
повече 
от 40 

не 
по-малко 

от 41 

не 
повече 
от 40 

не 
по-малко 

от 41 

Показател на пластичност 
Ip[%] 

не 
повече от 6 

не 
пластични 

не 
повече 
от 10 

не 
повече 
от 10 

 не 
по -малко 

от 11 

не 
по-малко 

от 11 

Кратко описание 
скални късове, 
чакъл и пясък 

фин пясък  прахов или глинест чакъл и 
пясък 

Обща оценка като земна 
основа 

     отлична до добра    

 

Обща класификация 
Прахово–глинести материали (35% или повече 

частици, преминали през сито 0,063 mm) 

 

Групова класификация 
 

А-4 
 

А-5 
 А-7 

А-6 А-7-5 

 А-7-6 

Зърнометричен състав (преминали тегловни процен- 
ти) през сито: 

    

2,0 mm - - - - 

0,425 mm - - - - 

 

0,063 mm 
не 

по -малко 
от 36 

не 
по -малко 

от 36 

не 
по -малко 

от 36 

не 
по -малко 

от 36 

Характеристики на фракцията, преминала през сито 
0,425mm, граница на протичане W [%] 

L 

не 
повече 
от 40 

не 
по -малко 

от 41 

не 
повече 
от 40 

не 
по -малко 

от 41 
 

Показател на пластичност Ip[%] 
не 

повече 
от 10 

не 
повече 
от 10 

не 
по -малко 

от 11 

не 
по -малко 

от 11 

Кратко описание прахови почви глинести почви 

Обща оценка като земна основа средна до лоша 

 

Табл. 1 Класификация на зърнести материали - групи А-1, А-3 и А-2 Табл. 2 Класификация на прахово-глинести материали - групи А-4, А-5, А-6 и А-7

Забележка:

• Показателя на пластичност IP за подгрупа А-7-5 е равен или по-малък от 

границата на протичане минус 30

• Показателят на пластичност IP за подгрупа А-7-6 е по-голям от границата 

на протичане минус 30



III.1 Зона А

За изграждане на Зона А на земното тяло на автомагистрали, скоростни пътища и пътища I клас се използват почви и материали

от група А-1 (А-1-а, А-1-в), а за останалите класове пътища - групи А-1, А-2-4 и А-2-5. В Зона А на земното тяло не се допуска

използването на скални материали (мергели, аргелити и др.), тъй като се разпадат (размекват) при контакт с вода.

III. ПОДБОР НА ПОЧВИТЕ И МАТЕРИАЛИТЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗЕМНОТО ТЯЛО

III.2 Зона Б и Зона В

За изпълнението на насипа в зони Б и В се използват почви и материали от групи А-1 и А-2 или други групи отговарящи на

изискванията. Почви и материали от групите А-3, А-4, А-5, А-6 и А-7 се влагат в зони Б и В на насипа след подобряване на

физико-механичните им характеристики с подходяща стабилизация.

III.3 Дрениращ пласт в основата на насипа

Изгражда се от пясък, чакъл, трошен камък или смеси от тях (група А-1),

при спазване на следните изисквания:

• максималният размер на зърната е не по-голям от 100 мм.;

• преминалото количество фракция през сито 0,063 мм. е не повече от 10 %

по маса;

• коефициентът на разнозърност U е не по-малък от 10

Допуска се оформянето на зони Б и В на насипа като ядро от еднороден

материал, защитено от зона А и периферен пласт с дебелина 0,50 м. В ядрото

на насипа се влагат почви от групи А-3, А-4, А-5, А-6 и А-7. Подобно

решение се използва само при пътища с категория на движението „много

леко“, „леко“ и „средно“.



III. 4 Почви негодни за влагане в земното тяло

• почви от група А-8

• почви в замръзнало състояние

• глини с граница на протичане ≥ 45 % или с показател на пластичност ≥ 27 %

• несвързани почви с водно съдържание, превишаващо с повече от 10 % оптималното водно съдържание

• свързани почви с водно съдържание, превишаващо с 5 % оптималното водно съдържание

• почви, склонни към самозапалване

• почви с опасни физични и химични характеристики, изискващи специални мерки за изкопаване, обработка, складиране,

транспортиране и депониране

III. ПОДБОР НА ПОЧВИТЕ И МАТЕРИАЛИТЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗЕМНОТО ТЯЛО



IV.1 Максимална обемна плътност на

скелета на почвата

Обемната плътност на скелета на почвата е

базова величина за оценка на процеса на

уплътняване.

За определяне на уплътнителните почвени

характеристики - максимална обемна

плътност на скелета на почвата и

оптимално водно съдържание у нас се

провежда лабораторно изпитване по метода

„модифициран Proctor” съгласно БДС EN

13286-2 или БДС 17146.

IV. КРИТЕРИИ ЗА УПЛЪТНЕНОСТ И НОСЕЩА СПОСОБНОСТ НА ПОЧВИТЕ И МАТЕРИАЛИТЕ

Зависимост „обемна плътност на скелета-водно съдържание“ при прилагане на 

нормална и модифицирана уплътняваща работа

IV.2 Степен на уплътняване

Плътността на почвите и материалите,

постигната при вграждането им в земната

основа на пътната настилка, в тялото на

насипа и в основата на насипа се съпоставя и

оценява на база на референтната стойност на

плътността, определена в лабораторни

условия.

mod kPr = ρd / mod ρd,Pr, където:

mod kPr [%] - степен на уплътняване; ρd - oбемна плътност на скелета на уплътнената почва на място;

mod ρd,Pr - максимална oбемна плътност на скелета на поч- вата, получена при стандартни условия с модифицирана уплътня- ваща работа

W = 2,7 kJ/dm3.



IV.3 Модули на деформация при втори и първи цикъл на натоварване

Отношението на модулите на деформация при втори и първи цикъл на натоварване Е2/Е1, определени с кръгла натискова плоча

се използва като крий за уплътненост на почвите и материалите, вграждани в земното тяло. Изчислената стойност на Е2/Е1 е

толкова по-голяма, колкото е по-голямо доуплътняването на почвения пласт след проведен първи цикъл на натоварване

с натискова плоча. Нормирани са максимални стойности, превишаването на които е индикация за неефективен и недостатъчен

процес на уплътняване.

IV. КРИТЕРИИ ЗА УПЛЪТНЕНОСТ И НОСЕЩА СПОСОБНОСТ НА ПОЧВИТЕ И МАТЕРИАЛИТЕ

IV.4 Калифорнийски показател на носимоспособност (CBR)

Числената CBR стойност се получава като отношение на стойностите

на напреженията при проникване на стандартно бутало (плътен

метален цилиндър с равна долна основа) на нормативно определени

дълбочини в изследвания материал към стойностите на напреженията

при проникване на същото бутало и при посочените дълбочини на

проникване в еталонен (стандартен) зърнест материал.

В Нормите за проектиране на пътища у нас са посочени минималните

стойности на показателя CBR по зони на насипа, като е отчетен и

факторът „категория на движението“:

• зона А на насипа: CBRmin-95 % ≥ 30 % (категория на движението:

тежко и много тежко) CBRmin-95 % ≥ 20 % категория на движението:

много леко, леко и средно)

• зони Б и В на насипа: CBRmin-95 % ≥ 5 %

CBRmin-95 % е стойността на Калифорнийския показател за носимоспособност на почвата,

определен след четиридневно киснене на пробен образец във вода, когато той е уплътнен по

плътност, равна на 95 % от максималната обемна плътност на скелета.



V.1 Геотехнически проучвания

Геотехническите проучвания включват полеви и лабораторни изследвания, характерът и обхватът, на които зависят от фазата на

изследване (за идеен или за технически проект) и определената геотехническа категория на отделните елементи на земното тяло.

В резултат на проведеното геотехническо проучване се съставя доклад, който съдържа анализ на геотехническите условия,

препоръки за проектиране на земното тяло и когато се изисква план за мониторинг.

V. ГЕОТЕХНИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ И КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

V.2 Контрол по време на строителството

Постигнатата плътност на място трябва да се контролира за

всеки положен пласт на насипа. Честотата на вземане на

пробите е функция от класа на пътя:

• една проба на не повече от 50 м. дължина на участъка или

на всеки 300 м³ уплътнена маса за автомагистрали, скоростни

пътища и пътища I клас;

• една проба на повече от 200 м. дължина на участъка или на

всеки 1000 м³ уплътнена маса за останалите класове пътища.

Изпитванията за определяне на достигнатата степен на

уплътняване се извършват на произволно място и за

цялата уплътнена площ в посочения участък.



VI. ПРОМЯНА НА ПРОЕКТА

Когато се установи, че почвите и материалите в земната основа или от изкопа са с показатели по-лоши от предварително

установените се изисква промяна на първоначалното проектно решение в насока:

• доказване на ново проектно решение за стабилизация на почвите и материалите с цел подобряване на физико-механичните им

характеристики;

• замяна на негодните почви и материали;

• конструктивно решение за съоръжения за изграждане на транспортна инфраструктура;

VII. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА КОНТРОЛА ВЪРХУ ПОЧВИТЕ

Основната информация включва:

• описание на източника

• местоположение на вземане на проби и времеви период (при добиване на материали или при вече положен конструктивен пласт)

• получени резултати от проведени измервания и изпитвания

Всички документи, съставяни по време на строителството, са част от строителните книжа на обекта и служат като

доказателствен материал при издаването на обекта с Държавна приемателна комисия.

Минималните изисквания към процедурата на документиране са дадени в Наредба № 3 за съставяне на актове и

протоколи по време на строителството.



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО !


