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Резюме
В учебното пособие са разгледани видовете технологични
решения за полагане на асфалтова смес при рехабилитация на пътища.
Представени са четири възможни технологии и са дадени указания за
приложението им в практиката. Изведени са корелационни
зависимости и е представена номограма за прогнозиране на очакваните
нива на равност след рехабилитация на настилките.
Теоретично са обосновани два типа технологични проекти (тип
“V”, variable и тип “С”, constant) за изпълнение на изравнителните
асфалтови пластове с променлива и константна дебелина под
износващия пласт. Предложен е алгоритъм при разработване на
технологични проекти. Дадени са примерни решения за изработване на
технологични проекти за пътен участък с дължина 500 м.
Подробно е изложена последователността на работа при
изпълнение на технологични проекти като отлагане на нивелетата на
обекта, правила при полагане на асфалтовите смеси на двулентови и
автомагистрални пътни участъци. Посочени са основните показатели,
които следва да се контролират по време на изпълнението на
ремонтните работи.
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Abstract
This study manual reviews the types of technological solutions
available for the laying of asphalt mix during the rehabilitation of roads.
Four different types of possible technologies are outlined and practical
guidelines for their application are discussed. The manual provides a
nomogram which allows for the determination with high degree of
probability of the level of evenness after the repair works. The author
outlines as theoretically sound two types of technological designs (type “V”,
variable, and type “C”, constant) for the execution of the leveling asphalt
layers with variable and constant thickness under the wearing layer.
A proposal is made for a suitаble algorithm for the development of
technological designs. Examples of possible solutions to the preparation of
technological designs for a road section with 500 m length are provided. The
study guide details the order of work in the execution of technological
designs with respect to the setting out of the level on the site and also rules
applicable for the laying of asphalt mix on two-lane and highway road
sections.
The main indicators which need to be controlled for during the
execution of the repair works are outlined.
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І. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ
Асфалтовите настилки на пътищата търпят промени с времето и
за поддържането им в добро експлоатационно състояние трябва да се
провеждат ремонтни работи. В зависимост от тяхното предназначение,
степен на значимост и обхват на дейностите, в пътната практика се
прилагат следните три основни видове ремонт на пътните настилки:
текущо
(рутинно)
поддържане,
превантивно
поддържане
(възстановяване) и рехабилитация.
1.Текущо поддържане на настилките.
Представлява планирана ежедневна дейност, която има за цел да
осигури състояние на настилката, съответстващо на планираното ниво
на обслужване. Към него се отнасят дейностите, свързани със
отстраняване и запълване на пукнатини, изкърпване на дупки и
разрушения, възстановяване на ръбовете на настилката и отстраняване
на единични повреди и дефомации по настилката.
2. Превантивно поддържане.
Това е планирана стратегия за съхранение и възстановяване на
настилките и удължаване на техния експлотационен живот. Тя се
прилага при настилки в сравнително добро състояние с остатъчен
експлоатационен живот от 5-10 години и включва следните видове
ремонтни работи:
- ремонт на повреди и разрушения;
- фрезоване и отстраняване на деформации по покритието с цел
осигуряване на условия за полагане на следващ константен
асфалтов пласт;
- полагане на повърхностни обработки;
- полагане на тънко покритие до 20 мм дебелина (използват се
технологии като Слърисил, Сплитмастик, Ралумак, Таписабъл
и други);
- полагане на нов износващ пласт на покритието (35-40 мм)
3. Рехабилитация на настилките
Представлява планирана стратегия за цялостно възстановяване
състоянието на настилката съобразно продължителността на
оразмерителния период. Тя включва следните видове работи:
- ремонт на всички видове повреди и разрушения;
- фрезоване и отстраняване на деформации по покритието;
- полагане на изравнителен и/или междинен (усилващ) пласт;
- полагане на нов износващ пласт на покритието (възможно е и
тънко покритие до 20 мм)
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При
рехабилитацията
се
подобряват
транспортноексплоатационните качества на пътните настилки като грапавост и
равност, носимоспособност на пътната конструкция и се отстраняват
всички повреди. За рехабилитация на даден пътен участък е
необходимо да се направи работен проект, който включва следните
основни видове работи:
- обследване състоянието на пътната настилка (равност,
грапавост, носимоспособност и повреди);
- геодезическо заснемане на пътя в пикетни точки на разстояние
не по-голямо от 10 м и настилката в три точки от напречния
профил: ос и в двата края на настилката;
- проучване, анализ и проектиране на нивелетно и ситуационно
решение въз основа на резултатите от полската работа;
- разработване на подробен технологичен проект за фрезоване
на покритието и полагане на асфалтовите пластове;
- изпълнение на асфалтовите работи.
ІІ. ВИДОВЕ ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ
При полагане на асфалтовата смес асфалторазстилачът се
регулира за изпълнение на предписаните дебелини и нива.
Регулирането на тези два параметъра (ниво и дебелина) може да се
изпълни по няколко начина, разгледани по-долу като четири
различни технологии, условно обозначени с буквите
А, Б, В и Г.
1. Технология А
Дебелината и нивото на полагания асфалтов пласт се регулират
автоматично чрез електронна система с височинен осезател (сензор),
който снема отчети от нивото на предварително нивелирана
направляваща линия (метална струна), монтирана встрани,
непосредствено до лентата за полагане.
2. Технология Б
Дебелината на полагания пласт се регулира автоматично чрез
електронна система с височинен осезател, който получава отчети от
нивото на метална греда с дължина от 3 до 12 м, която се плъзга по
повърхността на предварително изпълнен асфлтов пласт.
3. Технология В
Прилага се ръчно регулиране на дебелините на асфалтовите
пластове.
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4. Технология Г
Полагането на асфалтовите пластове се изпълнява с постояннa
(фиксиранa дебелина).
Всяка една от тези технологии следва да се прилага избирателно
в зависимост от състоянието на равността на пътното покритие и
нивелетното решение. Изборът на конкретна технология е решение на
проектанта и следва да бъде задължителен за строителя.
Трябва да се подчертае също така, че посочените технологии
имат различни възможности като
изравнителна способност.
Постигането на висока равност на настилката може да се гарантира
само с използване на технология А, докато другите три технологии (Б,
В и Г) са с по-малки технически и изравнителни възможности.
За обекти, които ще се изпълняват по технология А, проектът
следва да има нивелетно решение за три точки от напречния профил на
пътя (ляво, среда, дясно) и технологичен проект. За обекти, където ще
се прилагат технологии Б, В и Г следва да се разработи само
технологична схема.
При полагане на изравнителни пластове по технология А,
трябва обезателно да се държи сметка за размера на слягането в
следствие на уплътняване на асфалтовата смес (около 20%) при
различни дебелини на изравнителния пласт в отделни сечения.
Практически в хоризонтални пътни участъци металната нишка за
водене на асфалторастилача по ниво не трябва да бъде хоризонтална,
а начупена линия.(фиг. 1). По този начин начупената линия по
повърхността на полаганата асфалтова смес, след уплътняването й
следва да обезпечи равна пътна повърхност. Практиката показва, че за
гарантирането на надежна работа на пътната конструкция по време на
експлоатация и съхраняване на нейната цялост, от важно значение е
изграждането на изравнителните и износващи пластове да става на
максимално възможни дължини с еднаква констатна дебелина.
Началото на повечето разрушения започва от слабата (по-тънка) част
на пътното покритие. По тази причина се препоръчва асфалтовите
пластове да се изпълняват по възможност по технология Г с цел
постигане и съхраняване на равността в процеса на експлоатация.
В зависимост от приложената технология на работа и
фактическата (начална) степен на равност на пътната настилка, от фиг.
ІІ.1 с определена вероятност могат да се определят очакваните след
ремонта стойности на CAPL, получен с динамичния анализатор на
надлъжния профил APL 25.
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Фиг. ІІ.1. Техническа възможност на асфалторазстилач Vogele за
подобряване на равността на пътната повърхност с изграждането на
един асфалтов пласт:
по технология А (1), по технология Б (2), по технология Г (3).

Изборът и прилагането на подходяща технология на полагане на
асфалтови пластове по дължината на пътния участък е много важен
въпрос. Както стана ясно всяка технология има предимства и
недостатъци. Ето защо следва да се определят и обособят еднородни
(хомогенни) по състояние пътни участъци, в които е целесъобразно
прилагането на най-добрата технология за полагане на асфалтова смес.
За обекти от основната пътна мрежа (І и ІІ клас) и
автомагистрали, които са с висока интензивност на движение следва да
се разработва технологична част и нивелетно решение съответно за три
и четири точки от напречния профил.
Обектите с нивелетни решения се определят от възложителя със
задание за проучване, като се има предвид, че те са икономически
целесъобразни при интензивност на движение над 2500 автомобила на
ден. За останалата част от пътната мрежа, ако нямаме други изрични
указания, следва да се разработват само технологични схеми,
съдържащи:
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- решения за осигуряване на необходимата носимоспособност на
пътната конструкция по хомогенни участъци;
- оценка на равността на съществуващото покритие и определяне
на участъците, на които следва да се изпълнят изравнителни пластове
за подобряване на равността на покритието извън местата за усилване;
- технологични указания за изпълнение на асфалтовите пластове
посредством автоматично регулиране на дебелините при използване на
максимално дълга нивелираща греда на асфалторазстилача.
ІІІ. ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОЕКТИ
IIІ. 1. Общи положения
Една от основните цели на технологичния проект е осигуряване
на висока равност на положените асфалтови пластове. Това е
възможно само при положение, че проектантът избере технически и
икономически най-подходящата за конкретния пътен участък
технология на работа. Технологичният проект следва да се разработва
на базата на точен анализ на състоянието на пътната настилка и
покритие, машините с които ще се полагат асфалтовите пластове и
резултатите от геодезическото заснемане на нивелетните коти във
всяка пикетна точка от напречния профил.
В пътната практика са приложими два типа технологични
проекти, които по-нататък в това изложение ще разглеждаме като тип
V и тип С.
Проект тип V (variable) включва изпълнение на изравнителни
асфалтови пластове с променливa дебелина под износващия пласт и с
ясната перспектива за очаквани допълнителни неравности и деградация
във времето.
Проект тип С (constant) предвижда предварително фрезоване на
неравностите и полагане на следващите пластове с константна
дебелина.
Първият тип е основен до момента за практиката в България и
задължителен за пътни участъци с голeми неравности, липса на
носимоспособност на пътната конструкция и проблеми на пътния
участък с нивелетата на пътя (неравности с голяма дължина на вълната
от 10 до 30 м).
Вторият тип технологични проекти е приложим при
рехабилитирани пътни участъци, сравнително равни, с наличие на
носимоспособност на пътната конструкция (нуждаещи се от маx 4 см
усилване) и различия между отделните нивелетни разлики в пикетните
точки не повече от 4 см. При този тип проект фрезоването на неравните
участъци по покритието следва да става чрез автоматично регулиране
на променлив (от 0 до 4 см) слой от пътното покритие. Изборът на типа
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технология става въз основа на подробен анализ на състоянието на
пътната настилка, геодезическите измервания за нива в пикетните
точки и избраните асфалтови смеси.
При изготвяне на технологичния проект се препоръчва следната
последователност на работа:
- определят се нивелетните разлики във всяко сечение по
пикетни точки от напречния профил (ляво, среда, дясно);
- избира се дебелината на износващия асфалтов пласт на
покритието. Той може да варира от 10 до 40 мм в зависимост
от заданието на възложителя;
- приема се минималната и максимална дебелина на
изравнителните асфалтови пластове. Тези дебелини са
функция от зърнометричния състав на асфалтовите смеси и
валяците, които ще се използват при уплътняване на смесите.
Дебелините за използваните в България смеси и валяци са от
15 до 80 мм.;
- анализират се подробно резултатите от нивелетните разлики
по сечения, като на тяхна база се очертават хомогенните пътни
участъци с минимална дължина от 10 м ;
- в резултат на този анализ се избира подходящия вариант на
технологичен проект за обекта: тип V или тип С .
ІІІ.2. Нивелетно решение
За проектиране на нивелетното решение при рехабилитация на
съществуващи асфалтови пътища, проектантът трябва да разполага с
информация за следните параметри:
1. Носимоспособност, равност и повреди на съществуващата пътна
настилка.
2. Теренни коти през 10 м по оста и в двата ръба на пътя.
3. Изходни данни за необходимите дебелини на асфалтовите
пластове по хомогенни участъци.

Изборът на износващия пласт се извършва след техникоикономическа обосновка. Оразмерява се пътната конструкция за
участъци с ниска носимоспособност, където следва да се изпълнят
локални ремонти. В участъците с повреди се предвижда изпълнение на
предварителни ремонти.
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За постигане на оптимално нивелетно решение, удовлетворяващо
изискванията за равност и носимоспособност на асфалтобетонната
настилка с минимално вложени количества, е необходимо да се
подходи много професионално и отговорно. За целта проектантът
трябва да спази заданието на Възложителя по кой от двата начина ще
проектира нивелетата: с прави и параболи ( класически вариант) или
сплайн (квадратичен или кубичен).
С прави и параболи нивелетното решение се изпълнява по
класическия метод както и за нови пътища, с тази разлика че при
рехабилитация проектантът следи нивелетните разлики не само в оста,
но и в двата ръба на настилката. Възможни програмни продукти, които
подпомагат процеса на проектиране с прави и параболи са: Civil 3D,
Plateia, Rena, Renama и други.
Със сплайн метода (нивелетна крива от 2-ра или 3-та степен),
нивелетното решение се изпълнява, като се фиксират критични точки,
през които задължително трябва да премине нивелетата. Програмните
продукти, които подпомагат процеса на проектиране със сплайн метода
са Rena и Renama (последната за автомагистрали).
Задължителните минимални дебелини на асфалтовите пластове в
участъците с много ниска носимоспособност следва да бъдат
гарантирани по цялата дължина на участъка, както са заложени по
изходни данни. В останалите хомогенни участъци минималните
сумарни дебелини могат да бъдат намалени до 15-25%, ако се
предвидят съответни мероприятия за повишаване на съществуващата
носимоспособност на настилката. Същото се отнася и за дебелините на
изравнителните пластове в случаите, когато се предвиждат
предварителни ремонтни работи за възстановяване на напречния
профил и за подобряване на равността чрез частично фрезоване и
попълване. При намаляване на дебелината трябва технически да се
обоснове и докаже, че приетите решения ще гарантират постигане на
проектната носимоспособност и равност на пътната настилка. Във
всички случаи с проектното решение трябва да се гарантира
постигането на необходимите еластични модули на настилката и добра
равност на пътното покритие.
Изходът от направеното нивелетно решение е под формата на
таблици, най-подробната от които е с представени нивелетни и теренни
коти, както и съответните нивелетни разлики в три точки от
напречното сечение (при двулентови пътища). Графичното представяне
на нивелетата е под формата на надлъжен профил.
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ІІІ.3. Алгоритъм при разработване на технологичен проект.
Примери.
В зависимост от избрания подходящ за обекта тип технологичен
проект се разработва графично технологично решение. Следва да се
има в предвид факта, че в един и същи пътен участък могат да се
приложат и двата типа технологични проекти.
При разбработването на технологичните проекти се спазват
следните правила:
За проект тип V - асфалтови пластове с променлива дебелина:
1. Измерване и уточняване на окончателните теренни коти.
2. Изчисление на окончателните нивелетни разлики и сравнение
на обемите на асфалтобетона със заложените в проекта.
3. Определяне на минималните и максимални технологично
допустими дебелини на пластовете.
4. Определяне на участъците за технологично фрезоване и
сравнение на площите за технологично фрезоване със
заложените в проекта.
5. Определяне на участъците за предварително изравняване с
биндерни пластове.
6. Определяне на дебелината на непрекъснатия пласт от биндер
за полагане чрез електронен контрол на дебелините на
полагане.
За проект тип С – асфалтови пластове с константна дебелина
1. Измерване и уточняване на окончателните теренни коти.
2. Изчисление на окончателните нивелетни разлики и сравнение
на обемите на асфалтобетона със заложените в проекта.
3. Определяне на дебелината на пласта за полагане.
4. Определяне на дебелината на технологично фрезоване –
непрекъснато в целия участък.
ПРИМЕРНИ РЕШЕНИЯ за двата типа технологични проекти на пътен
участък с дължина 500 м са дадени по-долу.
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ІV. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОЕКТИ
ІV.1. Отлагане на нивелетата на обекта
При полагане на асфалтовите пластове етапите на работа са
следните:
1. Отлагането на нивелетата посредством опъната стоманена
струна (тел) да бъде с точност до 1 мм и на участъци с дължина 700 до
1000 м, за да се осигури полагането на всеки следващ изравнителен
пласт върху изстинал долен пласт и за намаляване броя на напречните
фуги;
2. На участъка с дължина от 700 до 1000 м се изпъват
последователно 4-5 струни (всяка с максимална дължина 200 м). За
сигурно прехвърляне на нивелетата от едната опъната струна на
другата, те трябва да се застъпват при 3-4 колчета (стойки), като
краищата се стабилизират с двойна стойка. Това застъпване позволява
изпълнението на всички изравнителни пластове на биндера с една и
съща нивелирана струна;
3. Стоманената струна (тел) е препоръчително да бъде с дебелина
2 мм. Опъването й извършва с помощта на лебедки (полиспасти) със
сила от 80 до 100 кг;
4. Струната да се подпира на стойки (колчета), набити срещу
пикетните точки и на еднакво разстояние в рамките от 30 до 70 см от
ръба на настилката (фигура ІV.1.);

Фигура ІV.1. Схеми за метални стойки (колчета)
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5. В средата между пикетните точки струната да се подпира с
набити стойки (колчета) или с подвижни стойки (крикчета) за
неутрализиране провисването на струната от собственото тегло;
6. При използването на подвижни стойки (крикчета), те трябва да
се поставят стабилно на равна повърхност, като след полагане на
асфалтовия пласт се изместват напред (фиг. ІV.2.). Техният оптимален
брой се определя в зависимост от скоростта на асфалторазстилача, така
че един работник спокойно да може да ги премества напред.

Фигура ІV.2. Схема на подвижна стойка (крикче)
7. Желателно е металната струна да бъде оцветена с блажна боя,
за да се различава добре от работещите на асфалтополагането.
8. След нивелиране на опънатата стоманена струна да се
извършва визуална проверка за отстраняване на допуснати грешки при
нивелацията, като се съобразяват всички чупки на нивелетата.
9. В участък с хоризонтална крива задължително да се набиват
допълнителни стойки (колчета) за постигане на точна дъга.
10. В участък с преходна крива за всички точки да се отбележи на
картончета стойността на напречния наклон.
11. Задължително да се отбелязва и от двете страни на участъка
точката, в която напречния наклон от двустранен преминава в
едностранен;

26

12. Да се сигнализират и по възможност да се затварят всички
селскостопански пътища, отбивки и паркинги в отсечката където има
опъната стоманена струна.
ІV.2. Общи правила при полагане на асфалтови пластове
Изискванията, които следва да се спазват при изпълнение на
асфалтовите пластове са следните:
1. Всички асфалтови пластове се изпълняват задължително с
автоматичен контрол на дебелините.
2. Всички изравнителни пластове и биндерния пласт се полагат с
една и съща нивелетна струна.
3. Извършва се визуална проверка на металната струна преди
започване и по време на полагане на асфалтовите пластове за
отстраняване на груби грешки.
4. Извършва се
непрекъснат контрол през целия ден на
металната струна, височинния осезател и напречния наклон (визуален
и с нивелир).
5. При пренощуване на
задължително се нивелира отново.

опънатата

струна

на

сутринта

6. Извършва се проверка на осезателя на асфалторазстилача за
напречния наклон след започване на полагането. Извършва се с
нивелир и лата, като латата се поставя върху положения асфалтов пласт
без да се натиска. Проверката се извършва не само на местата с 2%
напречен наклон, а и на местата с наклон по- голям от 2%.
7. След потегляне на асфалторазстилача се измерва дебелината на
положения пласт и се плави сравнение със зададената стойност. Ако се
налага допълнително регулиране на дебелината, чрез съответните
винтове на асфалторазстилача се измества височинния осезател.
8. Измерва се напречия наклон на пласта след тръгване и чрез
осезателя се прави евентуална корекция за наклон.
9. В края на работния ден при спиране на асфалторазстилача се
отчитат и записват дебелините в неуплътнено състояние в края на
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положения пласт и крайната стойност на напречния наклон с оглед
продължаване на работата на следващия ден със същите параметри на
машината.
10. Зауствания, паркинги и отбивки се изпълняват веднага след
изваждане на металните стойки, носещи струната, с оглед осигуряване
на безопасно движение.
11. Металната греда за ниво трябва да се плъзга по чиста
повърхност на не по-малко от 20 см от ръба на положената вече лента.
12. При неотбито движение и полагане на половин широчина на
биндерния и износващ пласт, движението трябва да бъде регулирано
така, че автомобилите да се движат само в едната лента, като не
пресичат и не нарушават ръба на лентата;
13. Не се полагат пластове с дебелина по-голяма от 7 см.
ІV.3. Полагане на асфалтовите пластове при двулентови пътища
Изпълнението на тези работи следва да става по следния ред:
1. Работата по полагане започва от участъка, в който броят на
изравнителните пластове е най-голям.
2. Пластовете се полагат на половин широчина;
3. Изравнителните пластове и долният пласт на покритието се
полагат задължително с автоматичен контрол на дебелините.
Първата лента от всеки пласт се полага по опънатата метална
струна и с осезателя за напречен наклон (фиг. ІV.3 ).
Втората (съседната) лента се полага с помощта на дългата
метална греда на асфалторазстилача, която се плъзга по повърхността
на положения вече пласт (пластове) от първата лента и с осезателя за
напречния наклон. Пластовете се полагат последователно един върху
друг или един до друг в обхвата на опънатата струна. Вторият начин на
работа не може да се приложи при изграждане на най-долния
изравнителен пласт в участък, където при полагане на първата му
лента се е получило на места престъргване поради много малка
дебелина на пласта, и вследствие на което нивото му може да бъде
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компрометирано. Ето защо този пласт не следва да се използва за
водене на дългата метална греда при полагане на съседната лента.
Същото се отнася и за случаите, където долния (долните)
изравнителни пластове не обхващат цялата повърхност на първата
работна лента. Когато са на лице такива условия, трябва да се работи с
пластове, полагани един върху друг.
4. На местата, където дебелината на изравнителните пластове в
ръба на настилката е голяма, широчината на полагане се регулира
съобразно обхвата на полагания пласт (асфалторазстилача се свива до
широчината на попълване).
5. Двете ленти на износващия пласт се изпълняват с автоматичен
контрол
на
дебелините,
посредством
дългата
греда
на
асфалторазстилача от вътрешната страна и осезателя на напречния
наклон;
6. Втората лента на износващия пласт се изпълнява (затваря)
същия ден, когато се следи ръба на първата лента да се запази
вертикален. В случаите, когато по изключение втората лента се полага
по-късно, надлъжният вертикален ръб се обработва за осигуряване на
добра връзка.
ІV.4. Полагане на асфалтови пластове при автомагистрали.
Асфалтовите пластове се изпълняват задължително с
автоматичен контрол на дебелините по три начина:
1. Две ленти с различна широчина. Това е основният начин на
полагане.
2. Две ленти с еднаква широчина. Този начин се използва
основно за участъци без лента за аварийно спиране.
3. Три ленти с еднаква широчина. Този начин трябва да се
прилага по изключение.
Полагане на две ленти с различна широчина:
1. Първата работна лента обхваща лентата за аварийно спиране.
2. Втората работна лента обхваща двете активни ленти за
движение.
3. Изравнителният пласт (долният пласт на покритието), както и
износващият пласт на първата работна лента се изпълняват
със струна и осезателя за напречен наклон последователно в
обхвата на опънатата струна.
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4. Пластовете на втората работна лента се изпълняват с дълга
греда, плъзгаща се по повърхността на аварийната лента и с
опъната струна от страната на разделителната ивица.
Полагане на две ленти с еднаква широчина:
1. Всеки пласт от първата работна лента се полага с метална
струна и осезателя за напречен наклон.
2. Всеки пласт от втората работна лента се изпълнява с метална
струна от външната страна и дълга метална греда от
вътрешната страна.
3. Желателно е полагането на износващия пласт да става
цялостно по участъци в един работен ден. Надлъжните ръбове
на незатворени за деня ленти се обработват за връзка.
Полагане на три ленти:
1. Всеки пласт от крайните работни ленти се полага с метална
струна и осезателя за напречен наклон. Пластовете на средната
работна лента се полагат с две метални греди. Надлъжните
ръбове на незатворени за деня ленти се обработват за връзка.
V. КОНТРОЛ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Количеството и качеството на завършените работи на обекта се
контролират съгласно работния проект и действащите нормативни
документи и спесификации.
Основните показатели, които следва да се контролират по време
на изпълнение на асфалтовите пластове са следните:
- качество на асфалтовите смеси;
- широчина на полаганата настилка;
- напречен наклон и постигнато ниво в пикетните точки;
- дебелина на пласта;
- надлъжна равност на пластовете;
- степен на уплътняване на асфалтовите пластове.
В заключение, трябва да се подчертае, че тези указания не
изчерпват всички възможни варианти за технически решения и
представляват основни правила. Всеки проектант със своя опит и
знания следва да намери оптималното проектантско решение, за всеки
конкретен обект.
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