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ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

Значимост на изследователската тема. Развитието на транспортната инфраструктура, и в 

частност автомобилните пътища е основа за икономическото развитие на страната. Функционалното 

състояние на пътната инфраструктура има съществено влияние в почти всички сфери на 

икономиката, в обезпечаване на нуждите на тежката и лека промишлености, и икономическия подем 

в по-слабо-развити региони на страната. Делът на автомобилния транспорт в общата транспортна 

рамка на страната е най-висок [69]. На базата на проведени анкетни проучвания са получени 

стойности за функцията полезност по видове транспорт, от които е видно, че стойността на 

функцията полезност за товарния автомобилен транспорт е около 30. За сравнение тази стойност за 

товарния железопътен транспорт е 21,14. Непрекъснатото увеличение на потребностите води и до 

увеличаване на стокооборота, а оттам и на превозите. Това от своя страна води и до увеличаване на 

натоварването от тежкотоварния трафик. Всички тези фактори обуславят необходимостта от 

завишаване на критериите по отношение на безопасност и дълготрайност на пътните настилки.  

Съгласно „Стратегия за развитие на транспортната система на Република България“ 

стратегическите приоритети на транпортния сектор са насочени в следните направления[66]: 

• Ефективно поддържане, модернизация и развитие на транспортната 

инфраструктура; 

• Интегриране на българската транспортна система с европейската; 

• Прозрачни и хармонизирани условия за конкуренция на транспортния пазар. 

Осигуряване на добра бизнес среда; 

• Осигуряване на адекватно финансиране за функциониране и развитие на 

транспортния сектор. Ефективно усвояване на средствата от европейските 

фондове; 

• Ограничаване на негативното въздействие на транспорта върху околната среда и 

здравето на хората; 

• Постигане на висока степен на безопасност и сигурност на транспорта; 

• Осигуряване на качествен и лесно достъпен транспорт във всички райони на 

страната; 

• Устойчиво развитие на масовия обществен транспорт. 

За постигането на тези цели у нас и в световен мащаб се търсят и успешно се прилагат начини 

за повишаване на носимоспособността на пътните настилки. Един от основните подходи в това 

направление е прилагането на различни геосинтетични продукти в пътните настилки. Влагането на 

подобни материали води до повишаване на носимоспособността на настилките, увеличаване на 

експлоатационния срок а оттам и до понижаване на строителната стойност. За тази цел е необходимо 

и усъвършенстване на подходите за оразмеряване на пътни настилки. 

Съществена част от приложеното въздействие от превозните средства се акумулира от 

пластовете на основата. Ето защо голяма част от усилията за подобряване на носимоспособността 

на настилката са насочени именно към подобряване на характеристиката на основните пластове и 

по специално несвързаните основни пластове чрез влагане на геосинтетични продукти в тях. 

Под въздействието на циклично повтарящи се статични и динамични товари се получава 

разместване на минералния материал от основния пласт. В следствие на получените от това 

разместване обемни деформации се получават деформации по пътната настилка, като неравномерни 

слягания и образуване на коловози. Освен това в процеса на експлоатация материала от земното 

легло навлиза в несвързания основен пласт и намалява сцеплението между отделните зърна на 

минералния материал. Това води и до понижаване якостта на срязване на трошенокаменния пласт. 

Практическите и научни изкследвания на експлоатацията на пътни настилки армирани със 

геосинтетични материали показват завишаване на показателите за дълготрайност и гранична носеща 

способност. Отчетливи са резултатите от понижаване на дела на вертикалните деформации в 

подобни конструкции.  

Анализът на разработените методи за оразмеряване на пластовете в световен мащаб обаче 

показа, че няма единен подход, което е обусловено от различните подходи за оразмеряване в 

отделните държави , а така също и от голямото разнообразие на пазара от геосинтетични продукти. 

Едно от основните предизвикателства е свързано с факта че при внедряване на допълнителен 

продукт в трошенокаменния пласт, какъвто е геомрежата се получава нов композитен материал с 



 

ново механично поведение, обусловено от взаимодествието между трошенокаменния материал и 

армиращата геомрежа. Изследването на напрегнатото и деформирано състояние на този нов 

композит е и предмет на изследване в световен мащаб. Освен това в разработените методи не може 

напълно да се оцени влиянието на армиращите геомрежи и да се даде конкретна количествена оценка 

на степента на армиращия ефект, който тези продукти несъмнено осъществяват, което определя и 

актуалността на темата на дисертационния труд. 

Научни изследвания по темата. Съществен тласък в развитието на методите за 

оразмеряване на настилки с геосинтетични материали в основните пластове дава експериментът на 

Steward проведен през 1977г. и разработения, на основата на неговите резултати от Giroud & Noiray 

метод през 1981г. Усъвършенстването на методиките продължава с изследванията на  Sharbaf, 

Perkins & Christopher, Penner, Montanelli, Tingle & Webster (2003) , Han(2004), Казарновский, 

Трибунский, Фомин, Перков и др. Разработените методи на база на експериментални изследвания 

най-често включват оразмерителни графики на базата, на които става определянето на дебелината 

на армираните пластове. Някои от методите биват директно регламентирани в съответните 

нормативни документи на страната и стават задължителни при оразмеряването. 

Установено е, че влагането на геосинтетични материали в трошенокаменните пластове 

повишава якостта на срязване на пласта, чрез заклинването на зърната на минералния материал в 

геомрежата. Отделно от това, поради наличието на „мембранен ефект“ се реализират и по-малки 

дълбочини на коловоза от преминали транспортни средства. В действащите у нас одобрени 

методики за оразмеряване на пътни настилки (Метод на еквивалентните модули, Метод на AASHTO, 

Метод на Асфалтовия институт и Метод на Британската пътноизследователска лаборатория TRRL) 

няма включени алгоритми, които да позволяват оразмеряването на пътните настилки, когато в 

пластовете им са включени геосинтетични материали. Това създава големи трудности, не само в 

процеса на проектиране, но и за по-сериозно използване на предимствата, които тези продукти 

предлагат, при условие, че бъдат влагани. 

 Цел на изследването. Цел на настоящето изследване е да се усъвършенства подходът при 

оразмеряването на пътни основи, армирани с геомрежи. За осъществяването на поставената цел са 

изпълнени следните целеви задачи:  

• Проведен е анализ на експерименталните изследвания и действащите методики 

за оразмеряване на пътни настилки армирани с геосинтетични материали; 

• Теоретична обосновка за необходимастта от армиране на основните пластове на 

пътните настилки; 

• Провеждане на лабораторни изпитвания с цел определяне на влиянието на 

геомрежите върху напрегнатото и деформирано състояние на трошенокаменен 

пласт от пътна настилка; 

• Създаване на числен модел с помощта на специализиран софтуер по метод на 

крайните елементи (МКЕ) за отчитане на влиянието на геомрежите в основните 

пластове на пътните настилки; 

• Усъвършенстване на методите за проверка на несвързаните основни пластове от 

пътната конструкция; 

Обект на изследване. Основни пластове на пътни настилки, армирани с геомрежи. 

Показател на изследването. Напрегнатото и деформирано състояние (НДС) на армиран 

основен пласт от пътната настилка. 

Методология и метод на изследване. Методологията, по която е проведен научния 

експеримент включва изпълнението на следните задачи: 

• Теоретично изследване на армиращия ефект върху напрегнатото и 

деформирано сътояние на пътната настилка; 

• Експериментални изследвания 2 броя с щампови изпитвания на армирани 

с геомрежи трошенокаменни пластове и изследване на напрегнатото 

състояние на армиращата геомрежа. 

• Анализ и обобщение на получените от експериментите резултати за 

армиране на трошенокаменните пластове; 

• Създаване на числен модел в програмна среда ползваща (МКЕ) за 

определяне на напрегнатото и деформирано състояние на армиран пласт от 

пътната настилка. 

Претенции за научни приноси.  



 

• Експериментално подтвърждаване на армиращия ефект, при влагане на 

геосинтетични продукти в трошенокаменен пласт на пътната настилка, 

посредством щампови изпитвания; 

• Създаване на нов подход при оразмеряването на пътни настилки, чрез 

усъвършенствуване на методиката за проектиране на пътни настилки на 

основа на  числено моделиране на трошенокаменен пласт армиран с 

геомрежа; 

• Определяне на количествен показател, даващ оценка за степента на 

армиране на основния пласт при армиране с геомрежи. 

• .. 

Структура и обем на дисертационния труд. Дисертационния труд се състои от увод, пет 

глави, основни изводи, списък на използваната литература (84 заглавия), 10 приложения. Общия 

обем на дисертацията е 115стр. текст, 75 фигури, 23 таблици, 39 страници приложения. 

Съдържание на дисертационния труд. 

В увода е направена обосновка за актуалността на научната тема, както и практическото и 

значение. Указани са целите и задачите на изследването, определени са научни приноси и е дадена 

кратка методология на извършените изследвания. 

В първа глава е отразена същността на проблема, разгледан е подробно принципът на 

работа на пътните настилки, както и особеностите в работата на еластопластичните пътни настилки. 

Проведен е и хронологичен анализ на методите за оразмеряване на пътни настилки с геосинтетични 

материали с цел проучване на световния опит в тази област. Анализирани са трудностите при при 

изработването на достоверен метод за оразмеряване на армирани пътни настилки. На базата на 

проведения анализ на методите са направени изводи за бъдещо научно направление в тази област. 

В тази глава е направена задълбочена обосновка на необходимостта от армиране на 

основните пластове на пътните настилки. Разгледани са полимерните геомрежи като класификация 

и принцип на действие, като са посочени техните предимства при влагане в пътните настилки. 

Извършен е подробен анализ на експерименталните изследвания провеждани по света, като са 

описани конкретните показатели, имащи пряко отношение към създаване на методи за оразмеряване 

на армирани настилки. Проследени са различни подходи към изучаването на напрегнатото и 

деформирано състояние на армирани настилки, чрез провеждането на експериментални 

изследвания. 

Във втора глава е представено подробно проведеното експериментално изследване на 

деформационното поведение на геомрежа в несвързан основен пласт от пътна настилка. 

Изследването е проведено през 2017г. на новостроящия се участък от път I-9 между Поморие и 

Ахелой. Описано е местоположението на изследвания участък, геомрежата използвана при 

изпитването. Дадена е кратка геоложка характеристика на района с пластовете от земната основа. 

Описана е последователността от дейности по изработване на опитната постановака на място и на 

обекта. Описана е и подробно изработката и устройството на модула за преобразуване на 

напреженията, с помощта на който бяха извършени тензиметричните измервания на деформациите 

в геомрежата. Описана е методологията на извършване на тензометричните измервания, като са 

посочени и факторите, които влияят най-силно върху точността на измерванията. Описани са 

проведените щампови изпитвания, като са публикувани и данните от проведените измервания. 

Направено е описание на апаратурата използвана в опитната постановка (датчици, модул с мост на 

Weatstone, аналогово-числен преобразувател (ADC), програма за запис на данни DAQmx). Доказана 

е приложимостта на описана опитна постановка с използваната апаратура, като са дадени и 

анализирани получените от измерването резултати. Данните са представени в графичен вид както и 

с обощена таблица. Подробните стойности от системата за събиране на данни DAQ са преставени в 

табличен вид в отделно приложение за всеки от датчиците. 

В трета глава е представен вторият проведен експеримент за определяне на армиращия 

ефект на полимерни геомрежи в трошенокаменен пласт. Необходимостта от втория експеримент 

произтече от факта, че при него бе възможно провеждането на сравнителен анализ на деформациите 

за армирано и неармирано сечение. Дадена е спецификация на характеристиките на използваната 

при експеримента геомрежа. Подробно е описана изработката на двете трошенокаменни сечения и 

апаратурата свързана към тях (тензометричните датчици и свързващите кабели). Направени са 

предварителни щампови изпитвания на земната основа и щампови изпитвания на двата 

трошенокаменни пласта – армиран и неармиран. Изчертани са графиките на зависимостта 

натоварване-слягане, от които са определени и деформационните модули за двете сечения. 



 

В четвърта глава е описано създаването на изчислителен модел на проведения 

експеримент. Направена е обосновка за необходимостта от използване на софтуер, базиран на МКЕ. 

Даден е кратък обзор на съществуващи числени модели за определяне на НДС на пътни настилки. 

Дадено е описание на използвания конститутивен закон за моделиране на материалите. В модела е 

използван еласто-пластичен модел с уякчаване при малки деформации (HSsmall). Геометрията на 

числения модел е създадена с помощна разграфка, като в табличен вид са описани и граничните 

условия – зададени премествания (prescribe displacement). Моделът ползва 15-възлови крайни 

елементи. Местата на отчетените напрежения съвпадат с местата на датчиците от експеримента. 

Резултатите са онагледени посредством цветни диаграми, като изходни данни от програмата, а така 

също са дадени и числови резултати в табличен вид за всяка една геометрична конфигурация, 

симулация на натоварване и комбинация от показатели. Проведен е анализ на получените резултати. 

В пета глава е предложен нов подход при оразмеряване на пътни настилки по допустимо 

еластично огъване. Посредством итерации е определен необходимия модул на армирания пласт, 

като са взети предвид данни от предварително проведени изпитвания с натискова плоча. Със 

стойноста на получения модул на армирания пласт могат да бъдат оразмерявани настилки по 

допустимо еластично огъване. При проведените изчисления, на база на получените данни е 

определен коефициент на усилване на трошенокаменен пласт  Кус=1,60. Направени са изводи, както 

и препоръки при използването на предложения практически подход при оразмеряването. 

В шеста глава са направени общи изводи и са посочени  научните и научно-приложните 

приноси. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГЛАВА 1. СЪЩНОСТ НА ПРОБЛЕМА. АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МЕТОДИ ЗА 

ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА АСФАЛТОБЕТОННИ НАСТИЛКИ С ПОЛИМЕРНИ ГЕОМРЕЖИ В 

ОСНОВНИТЕ ПЛАСТОВЕ 

1.1 Оразмеряване на асфалтобетонови пътни настилки – общи положения 

Развитието и модернизацията на пътищата от републиканската и общински пътни мрежи е основа 

за икономическото развитие на страната. Общата дължина на пътната мрежа, образувана от 

републиканските и местни пътища в България е 41 387 км. Пътищата с асфалтово покритие 

представляват 18 757 км или 94,25% от общата дължина на републиканските пътища. Тенденциите 

в последните 15 години показват чувствително увеличение на дела на автомобилния транспорт 

средно с 35%. И докато разпределението на товарите  по видове транспорт за 2000-та година показва 

близки стойности за автомобилния (51,9%) и за ж.п. транспорта (44,9%), то към 2015-та година 

изследванията [69] показват почти пълно преориентиране на товарите към автомобилния транспорт 

- 87,2% и едва 9,8% за железопътния. 

По данни на Агенция „Пътна инфраструктура“ за състоянието на настилките по пътищата от РПМ 

за 2016-та година общо 31,5% са в лошо експлоатационно състояние. При общинската пътна мрежа 

делът на настилките с много лошо, лошо и незадоволително състояние е около 50%. 

Пътната настилка, като елемент от транспортната инфраструктура има за цел провеждането на 

автомобилното движение и разпределението на натоварването върху земното легло. Тя се състои от 

отделни конструктивни пластове, изградени от целесъобразно подбрани материали. 

 Най-общо пътната настилка се състои от: пътно покритие, основа и земно легло. 

Пътното покритие е онзи конструктивен пласт, чрез който се осъществява контактът на превозните 

средства, ето защо той трябва да притежава необходимата здравина и устойчивост, равност и 

грапавост. 

Пътната основа е междинния, конструктивен пласт в системата на пътната настилка, който поема 

основната част от натоварването, акумулира и голяма част от динамичните натоварвания от 

превозните средства, предпазва покритието от недопустими деформации, и разпределя 

натоварването от автомобилното движение на по-голяма площ в земното легло. 

Земното легло представлява зона от земното тяло, която поема натоварванията от пътната основа и 

ги преразпределя на определена дълбочина в земното пространство. 

Носимоспособността на земното легло се явява основен фактор за общия стабилитет и устойчивост 

на пътната конструкция. Усилията в процеса на изграждане на пътната конструкция са насочени в 

осигуряване на такава степен на насимоспособност на земната основа, която да гарантира 

ефикасното предаване на натоварването от автомобилното движение, без при това да възникват 

напрежения и деформации в конструктивните пластове по-високи от допустимите. 

Пътищата са линейни обекти и като такива преминават през различни географски области с 

разнообразни почвени условия. В редица случаи, обаче пътното трасе попада в зони с неподходящи 

за фундиране почвени условия. Ето защо се търсят начини за повишаване на насимоспособността на 

земната основа. В практиката у нас и в чужбина са се наложили няколко основни подхода за 

повишаване на носимоспособносттта на земната основа: 

- Изгребване и замяна на неподходящия почвен материал с такъв с по-добри характеристики; 

- Използване на различни средства за химична стабилизация – хидравлични свързващи 

вещества(цимент, вар), органични свързващи вещества 

- Механично заздравяване на земната основа чрез тежки трамбовки или виброуплътняване 

- Използване на различни геосинтетични продукти за стабилизиране на земната основа 

(геотекстил, геомрежи, геомембрани, геокомпозити и др.) 

Геосинтетичните продукти вложени в конструкцията на пътя могат да изпълняват следните основни 

функции, а именно: да служат за разделяне на пластове с различен материален състав (напр. почва 

и минерални фракции), филтрация и армиране на пластове от пътната настилка. Армиращият ефект 

на геомрежите, вложени в пътната конструкция може да допринесе, както за намаляване на 

дебелината на основния пласт, така и за удължаване на периода на екплоатация на пътната 

настилка[62]. 

1.2 Методи за оразмеряване на пътни настилки, армирани с геосинтетични 

материали 

Първите по-сериозни приложения на подобен род продукти датират от средата на 70-те години на 

миналия век. За първи път термините „геотекстил“ и „геосинтетика“ са публикувани в презентацията 

на д-р J.P Giroud на  Първата Международна Конференция за Геосинтетика, проведена в Париж през 

1977г.[30] 



 

Малко след това започват и първите разработки на методите за оразмеряване на пътни конструкции, 

армирани с подобен вид продукти. Първоначално обект на научни изследвания са били продуктите 

от геотекстил. Появата на геомрежи и респективно изучаването на тяхното влияние в армирането на 

пътната конструкция  датира от средата на 80-те години на миналия век [7][11]. По същество 

методите за оразмеряване се базират на емпирични зависимости, добити по експериментален път. 

Към момента няма уточнен единен подход за оразмеряване, поради големият брой показатели и 

фактори, от които зависи поведението на настилката. Така също показателите, получени по опитен 

път, в повечето случаи важат за условията, в които е проведен експеримента.  

Базов модел за разработването на процедура по оразмеряване на армирани пътни настилки е широко 

разпространения метод AASHTO. В повечето случаи оразмерителните процедури целят 

определянето на брой еквивалетни оразмерителни оси (ESAL), необходими за достигане на коловоз 

с определена дълбочина (обикновено 12,5 или 25мм.)  в армирана и неармирана настилка. Изследват 

се опитно специално изработени конструкции на настилки с и без геосинтетични продукти. Целта е 

да се получи коефициент, изразяващ отношението между показателите на пластовете (LCR) или 

такъв показващ отношението на броя еквивалетни оси за армирана и неармирана конструкция (TBR) 

(Mirafi,1982;Penner,1985;Webster, 1993;Zhao & Foxworthy,1999). За повечето геотекстили TBR 

варира от 1,5 до 10, докато за геомрежите този покозотел може за достигне 70.[61] 

Други изследвания използват Метода на крайните елементи (МКЕ), с прилагането на програмни 

продукти, базирани на този метод. При повечето от тях се приема линейно-еластично поведение на 

материалите на конструктивните пластове. Ефектът от армиращите геосинтетични продукти се 

моделира, посредством използване на мембранни крайни елементи, които имат якост в две основни 

направления, в равнината, но не притежават коравина на огъване.[16]Повечето методи за 

оразмеряване на пътни настилки с геосинтетични продукти в основните пластове са предимно 
емпирични. [37]  По - късно Tingle и Webster (2003) усъвършенстват метода, като го правят приложим 

за оразмеряване на армирани настилки с геомрежи. Тяхното изследване показва, че приетият от 

Steward коефициент на носеща способност Nc=2.8 за неармирани настилки е приемлив и предлагат 

тази стойност при армирани настилки да бъде Nc=5.8. Разработени са серия от графики по 

ординатната ос, на които се отчита деблината на трошенокаменния пласт, в зависимост от приетия 

показател на носимоспособност и конфигурация на оразмерителното натоварване (сдвоени колела 

или тандем оси) [7]. Един от първите основни методи за оразмеряване на пътни настилки с 

геосинтетични продукти е методът представен от Giroud и Noiray през 1981. Резултатите от него са 

представени във вид на оразмерителни графики и са приложими за слабосвързани подосновни 

пластове на пътни настилки подложени на трафик от 1 до 10000 преминавания. Прието е че 

трошенокаменния пласт е с CBR>80%. Земната основа е водонаситена и има недренирано поведение 

при кратковременни натоварвания. Това значи, че ъгълът на вътрешно триене е φ=0.[10] Принципът 

на оразмеряване при него се базира на двете основни състояния, в които се намира пътната настилка, 

по време на нейното изграждане. Първото състояние е при положен основен пласт, преди полагане 

на асфалтовите пластове, а второто е в завършен етап на строителство, с положено пътно покритие. 

 Оразмеряването на асфалтирана пътна настилка винаги се предхожда от оразмеряване на 

трошенокаменната основа, армирана с геомрежа, като едва тогава се пристъпва към оразмеряване на 

пълната конструкция на пътя[35]. 

 Предложеният от Giroud и Noiray  подход  използва т.нар. „мембранен метод“, като и тук се 

използват решения по метода на граничното равновесие в почвен масив. Когато при натоварване от 

подвижния товар се генерират малки по стойност коловози в геомрежата се генерират опънни 

усилия.  

През 2004г. Giroud и Han усъвършенстват описания по-горе метод, като го правят приложим за 

оразмеряване на основи, армирани с геомрежи. Отчитат се разпределението на напреженията, 

якостта на трошенокаменния материал, ефектът на заклинване на минералния материал в клетките 

на геомрежата, както и нейната якост. Основните предпоставки на метода са свързани с отношението 

на деформационните модули на основата и земното легло (това отношение се ограничава до 5), и 

дълбочината на коловоза (емпиричната зависимост за дебелината на армирания пласт е определена 

при дълбочина на коловоза от 75мм.). За неармирана основа авторите на метода приемат коефициент 

на  носеща способност Nc=3,14, докато за армиран пласт приемат стойност Nc=5,71. Определянето 

на необходимата дебелина на основния пласт отново става посредством аналитична зависимост 

(дадена по-долу), чрез итерации [7]. В този подход се отчитат много допълнителни фактори като: 

вид и характеристики на геосинтетичния продукт, размер на клетката на геомрежата, както и нейната 

форма, модул на трошенокаменния пласт и на подосновата, недренирана якост на срязване на 



 

подосновата, дълбочина на коловоза. Дефинират се и някои характеристики на движението като 

натоварване от осите и налягане в гумата. 

ℎ =
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Въвежда се и т.нар. стабилитетен модул J (aperture stability modulus, mN/°), харктеристика която  

отчита комбинираното влияние на коравината на усукване и якоста на възлите на геомрежата. 

Използва се за биаксиални геомрежи. За неармирано сечение J=0. 

 За армирани пътни конструкции с покритие се използва комбиниран подход. От една страна се 

използва посоченият по-горе мембранен метод предложен от Giroud и Noiray и метод с определяне 

на носимоспособността на настилката. Товарът от автомобилното колело, през покритието се 

разпределя в основния пласт. Колкото този пласт е по-корав толкова ъгълът на разпределение на 

натоварване ще бъде по-голям и респективно ще се намалят напреженията предавани в земната 

основа. Носимоспособността на з.о. се определя чрез показателя CBR. Тази стойност именно се 

сравнява със стойността на разпределеното натоварване на повърхността на земната основа.  

1.3 Емпирични методи 

 Широко прилаганият метод на AASHTO e базиран на емпирични зависимости, получени от пътния 

тест проведен между 1958 и 1960г. в Отава, Илинойс.  

 Подходът при оразмеряване на армирани пътни настилки съгласно методиката по AASHTO е 

емпиричен и се ограничава от условията, в които е проведен тестът на изпитваните сечения на 

пътната настилка. Ограниченията се обуславят от специфичните условия в които се провежда даден 

тест. Също така при даден опит може да се изследва поведението на точно определен геосинтетичен 

продукт с определени показатели.  

 Приет е подход при който армиращия ефект от влагането на геомрежа в основния пласт се оценява 

на базата на два показателя. Първият от тях е Traffic Benefit Ratio (TBR) а вторият е Base Course 

reduction (BCR).  

 Още през 1990г. в САЩ се създават изследователски програми, целящи издаването на ново 

ръководство за оразмеряване. Целта е да се създаде метод, основаващ се на механико-емпирични 

принципи и числени модели ползващи бази данни от дългогодишни наблюдения за състоянието, и 

поведението на пътните настилки [4].  

Във всяка процедура по оразмеряване на пътни настилки е необходимо познаване на материалите за 

влагане в конструктивните пластове и по-специално техните характеристики.   В механико-

емпиричния метод са въведени 3 нива за качество на входните данни: 

  Penner и колектив, създават оразмерителен подход, основан на ръководството за оразмеряване на 

асфалтови настилки в САЩ (AASHTO 1981). За асфалтовите пластове се приема коефициент 0,4 , а 

за основния трошенокаменен пласт 0,14. Коефициента за земната основа S се определя в зависимост 

от стойността на показателя CBR и варира от 4,3 до 5,7. След като бъдат определени коефициента S 

и приведената дебелина на настилката SN  по процедурата на AASHTO се определя общия брой 

еквивалентни оси.  

 В [14] Montanelli също използва процедурата по AASHTO, като определя приведени дебелини за 

армирано и неармирано сечение на основата. Коефециента на усилване варира от 1,5 до 2 в 

зависимост от показателя CBR на подосновния пласт  

 Webster създава оразмерителни графики, на база на проведен експеримент. За дадена интензивност 

на преминаване на оразмерителни оси, при което се достига коловоз с дълбочина 1in, може да бъде 

определена дебелината на армираната пътна настилка. Webster определя коефициента на усилване 

за конструираните сечения при опита. Този коефициент варира в широки граници от 0,9 до 22,4.  

1.4 Методи за оразмеряване на армирани пътни настилки , базирани на метода на 

еквивалентните модули 

Методите за оразмеряване използвани в Русия, могат да се анализират и проследят по периодично 

издаваните нормативни документи, посветени на геосинтетичните материали. [80].     

1-ви етап. В първият нормативен документ, третиращ използването на геосинтетични материали в 

пътната конструкция [79] за пръв път се въвежда  понятието ”коефициент на усилване”, който се 

отчита от таблици в зависимост от Е-модула на почвата, от която е съставена земната основа ,Еср-

средно претегления модул от модулите на отделните слоеве на пътната конструкция и отношението 

H/D. Оразмеряването на пътната конструкция протича в два етапа, като при първият се определят 

дебелини на пластовете на неармирана конструкция , а при втория се прави корекция на дебелините 

в резултат на усилването на пътната конструкция с използването на геосинтетични материали.  



 

По-задълбоченият анализ на предложените в този документ таблици за определяне на коефициента 

на усилване показва съществени недостатъци в методиката на оразмеряване.  

2-ри етап. Казарновски предлага методика за оразмеряване, която бива приета и заляга във [68]  и 

която заменя [79]. За времето до публикуването на този по-нов стандарт се появява и един 

съвършено нов вид полимерен материал. Това са интегралните геомрежи. Техните свойства се 

различават от разглежданите геотекстилни материали в методиката на Казарновски. Характерно за 

принципа на действие на геомрежите, вградени в несвързаните пластове на пътната конструкция е 

увеличението на ъгълът на разпределение на напреженията. Установява се че граничните стойности 

на ъгъла под който се разсейват напреженията в дълбочина за пластове армирани с георешетъчните 

материали е от порядъка на 52-57°[80]. 

През 2009г. са проведени тестове, при които в метален улей с размери 2х2х1,8м са положени два 

слоя съответно пясъчен с дебелина 50см и трошенокаменен с дебелина 30см. Установено е, че 

наличието на геомрежа в трошенокаменния пласт на пътната конструкция освен че понижава 

стойността на потъването (слягането), значително увеличава и устойчивостта срещу деформации. 

3-ти етап. След като в Русия започва производството на геомрежи, логично това оказва влияние 

върху новите нормативни документи. Така през 2008г. в сила влизат „Методические рекомендации 

по применению полимерных геосеток (георешеток) для усиления слоев дорожной одежды из 

зернистых материалов”.ОДМ 218.5-002-2008 [67].  

В методиката е залегнал сложен математически израз с голям брой регресионни коефициенти, още 

повече че едни и същи регресиони коефициенти участват и в проверката на еластично огъване и в 

тази на срязване. 
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Анализа на формулите залегнали в  [67] за определяне на коефициента на усилване (коефициента на 

увеличение на общия еластичен модул на армираната пътна конструкция) показва някои 

недостатъци. В частност при оразмеряването на пътните настилки по допустимо еластично огъване, 

увеличението на дебелината на пластовете в определен диапазон води до намаляване на 

коефициента на усилване, което противоречи на логиката. 

4-ти етап. От 1-ви февруари 2010г. влиза в сила нов нормативен документ- ОДМ 218.5.003-2010, 

който заменя стария такъв от 2008г. В частта методика на оразмеряване този нормативен документ 

напълно повтаря разгледания в първи етап нормативен документ ВСН 49-86. 

1.5 Обосновка на необходимостта от армиране на основните пластове на 

настилките 

 Към настоящият момент на пазара съществува огромно разнообразие от геосинтетични продукти, с 

разнообразна функционалност и приложимост. Прилагат се тъкани и нетъкани гесинтетични 

материали, георешетки и геомрежи (аксиални и биаксиални, произвеждани от полиетилен (PE) или 

полипропилен (PP)), геокомпозити (комбинация от геомрежа и геотекстил), геокамери, геомембрани 

и др. Широко приложение намират биаксиалните полимерни геомрежи за армиране на пътните 

настилки. Вложени в основните конструктивни пластове способствуват за следните приимущества: 

- Намаляване дебелината на конструктивния армиран пласт, без това да води до намаляване на 

носимоспособността му; 

- Постига се оптимизация на земните работи по отношение на изгребването на слаба земна 

основа и последващото и транспортиране на определено разстояние; 

- Икономически ефект - по-малко количества инертни материали, необходими за строителство 

,по-малки транспортни разходи, по-малко добив на инертни материали, имат и  

- Екологичен ефект, по отношение на намаляването на броя на превозите на строителни 

материали. 

- Не са необходими допълнителни мероприятия за усилване на слабата земна основа 

(механична, химична стабилизация и др.); 

- Намаляват се сроковете за изпълнение на обектите; 

- Повишава се експлоатационния срок на пътя; 



 

Армиращия ефект, който осигуряват полимерните геомрежи, се осъществява по няколко принципа 

дефинирани в [17]: 

- Блокиращ ефект – в следствие на зацепването на минералния материал в клетките на 

геомрежата в нея се индуцират опънни напрежения. Ширината на страничните зони от 

призмата на разпределение на натоварването се увеличава, което от своя страна се изразява в 

увеличение на ъгъла на предаване на натоварването.; 

- Армирането на несвързания пласт води до това, по-голяма част от инертния материал да 

участвува в акумулиране на натоварването, което от своя страна води до увеличаване на 

възможната площ на разрушение с други думи казано увеличава се площа на срязване; 

- Мембранен ефект – в следствие на анкерирането на армиращата геомрежа в страничните зони 

на трошенокаменния пласт, в нея се генерира опънно усилие. Това създава възможност 

натисковите напрежения в зоната под геомрежата да бъдат по-малки, от колкото тези над нея. 

По – долу за илюстриране са показани (фиг.11) описаните принципи на действие на полимерната 

геомрежа. 

  
фиг. 11 Принципи на действие на полимерна геомрежа[59] 

1.6 Обзор на изследванията върху ефекта от прилагането на полимерни геомрежи в 

пластовете на пътните настилки 

 За армиране на конструктивните пластове на настилките се използват геотекстил, геомрежа, както 

и комбинацията от тези продукти-геокомпозит. За ефективното използване още в процеса на 

проектиране на тези продукти е необходим набор от данни получени по експериментален път. В 

световната практика са проведени редица иследвания , лабораторни и полеви, които свидетелствуват 

за положителния ефект от прилагането на геосинтетичните продукти и в частност полимерните 

геомрежи.  

 В своето изследване [43],[51], [52] в Университета в Невада Sharbaf  ,включва 6 броя пътни настилки 

, армирани и неармирани за определяне на армиращ ефект от вградени в пластовете полимерни 

геомрежи. За армиране на несвързаните пластове са използвани би- и триаксиални геомрежи. 

Натоварването е осъществено с метална плоча с (d=350мм.) при циклично натоварване с честота 

0,77Hz и 3000000 броя цикли на натоварване за всеки от шестте образци. Изследванията показали, 

че вертикалните напрежения в средата на трошенокаменния пласт (с дебелина 30.5см.) намаляват с 

18 и 24% съответно за армираните с биаксиални и триаксиални геомрежи сечения.  

 В Италия Montanelli F. и Cancelli A. [14] провеждат мащабни тестове на специално изграден за целта 

полигон. Изграденият опитен пътен участък е затворен контур с размери 66м. на 50м., радиуси на 

закръгление между правите участъци от 17м., и ширина на пътя 4м., като в него се включват 

участъци с различна носимоспособност на з.о (CBR 1-8%). Резултатите от проведения експеримент 

показали, че еднаква максимална стойност на дълбочината на коловоза се получава при армиран 

трошенокаменен пласт с дебелина 30см и неармиран такъв с дебелина 50см. Най-добър армиращ 

ефект геомрежите разположени в няколко слоя реализират при земни основи с ниска 

носимоспособност (CBR ≤3%).  

 Иновативен подход при оценката на взаимодействие на геомрежата и почвената среда, в която тя е 

разположена са приложили авторите на [32] от Техническия университет в Осиек, Хърватска. В 

специално разработен, за тази цел стенд са разположени армиран с  полимерна геомрежа почвен 

пласт и акселерометри за определяне на скорост на разпространение на вълни. Посредством 

корелативни зависимости от измерените данни за скорстите на вълните се получават стойностите на 

модула на линейни деформации Е и модула на срязванеG.Вертикалното натоварване оказва 

съществено влияние в изменението на двата модула, като стойностите на модулите на линейна 

деформация и на срязване нарастват 2-3 пъти при вертикално натоварване съответно от 8 kPa и 33 

kPa. 



 

 Ползите и ефективността от внедряването на геосинтетични продукти в пътните настилки е и цел 

на изследването на Abu-Farsakh и колектив [39] от Университета в Луизиана, САЩ. Резултатите от 

проведените тестове, показват значително понижаване на дълбочината на коловозите при 

армираните сечения в сравнение с неармираните. И тук най-добро механично поведение показват 

сеченията армирани с два пласта геомрежи. Чрез влагането на геосинтетични продукти се постига 

разпределение на натоварването на по-широка площ оттук и по-малки деформации в земната основа. 

При проведени тестове в изпитвателна лаборатория на университета в Кайро, Египет от Ibrahim и 

колектив [29] са конструирани 6 бр. пътни конструкции. За сравнителен анализ отново се използва 

контролно неармирано сечение, при което, в процеса на изследванията, са забелязани пукнатини в 

покритието от асфалтобетон. За контрол на измерените деформации от датчиците инсталирани в 

тестовите конструкции е създаден и числен 3D модел по метода на крайните елементи (МКЕ), с 

помощта на програмния продукт PLAXYS. Резултатите от проведения тест показали значителна 

редукция в стойностите на опънните напрежения сравнени със тези от контролното неармирано 

сечение. При полагане на армиращата геомрежа на граничния слой между основния и подосновния 

пласт се наблюдава относително по-малко снижаване в стойностите на опънните напрежения на 

асфалтовия пласт.  

Оценка за армиращия ефект, който имат геомрежите върху пътните настилки може да бъде направен 

и посредством пробно натоварване с натискова плоча [33],[34]. Използвана е зависимостта на Vakilli 

[33] за аналитично определяне на потъването на плочата. При сравнителен анализ на получените 

стойности по аналитичен и експериментален подход за Е-модула и вертикалното потъване w, 

авторите стигат до извода, че използването на натискова плоча е подходящо за оценка на армиращия 

ефект, реализиран с полагането геомрежите. 

На опитен участък на пътя Чита-Хабаровск (Русия) от км 1927+000 до км 1942+000, през 2007г. са 

направени експериментални изследвания [73], с цел оценка на конструктивното поведение на 

настилката при намаляване на дебелината на пласта на основата от трошен камък, като същата е 

армирана с полимерна геомрежа (TENSAR SS30/30). Извършеното изследване включва, 

оразмеряване на пътната настилка по действащите, и цитирани по-горе в настоящата разработка 

нормативни документи [67],[68]. Данните от изследванията показали понижаване на стойностите на 

хоризонталните от 13% до 41%  и вертикални напрежения от 36% до 39%. 

Авторът на [75] на основата на механика на зърнестите материали. Изследвано е механичното 

поведение на различни пластове от пътна настилка и земни основи. Получени са графични 

зависимости на коефициента υ от модула на изследвания пласт Е. Установено е също така че 

влагането на геосинтетични материали позволява да се увеличи коефициента υ, и да се намалят 

вертикалните деформации от приложеното натоварване. 

 

1.7 Изводи по Глава №1 

 

1. От направения анализ на съществуващите методи за оразмеряване на пътните настилки, 

армирани с геосинтетични продукти, се стига до извода, че основна цел на един 

алгоритъм за оразмеряване армирани настилки е постигането на достоверни параметри 

за определяне на степента на армиращия ефект. 

2.  Намирането на подобни параметри не би могло да става само посредством теоретични 

предпоставки, а трябва да става на базата на проведени прецизни експериментални 

изследвания; 

3. В световен мащаб са проведени голям брой експериментални и теоретични изследвания 

върху механичното поведение на армирани пътни настилки, при конкретни параметри 

на пътна конструкция и използвани материали. Липсват изследвания на реализирани у 

нас армирани пътни конструкции. 

4. Провеждането на експериментално изследване на пътна настилка от пътната мрежа у 

нас, с цел определяне на количествен показател за степента на армиране, трябва да става 

на базата на сравнителен анализ на механичното поведение на пътната настилка с 

неармирани и армирани сечения, чрез изследване на характерни показатели (напр. 

слягане, скорост на разпространение на вълни);   

5. С цел извършване на по-пълно и задълбочено изследване е предвидено създаването на 

числен модел по МКЕ на армираната пътна конструкция. Това дава възможност за 

симулиране на различни комбинации от армировъчни пластове, натоварвания и 

геоложки характеристики 



 

ГЛАВА 2.  EКСПЕРИМЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА АРМИРАНА НА ПЪТНА ОСНОВА 

2.1 Местоположение на изследвания участък 

Участъкът, обект на експерименталните изследвания е част от съществуващия първокласен път I-9 

(ГКПП Дуранкулак - ГКПП Малко Търново) от км 210+000 до км 217+000, разположен между гр. 

Поморие и с. Ахелой в непосредствена близост до Поморийските солници. Проектната разработка 

предвижда реконструкция на пътя в този участък, изграждането на ново пътно платно и оформянето 

на средна разделителна ивица, с което общия габарит на пътя да достигне Г20. Основния пласт от 

трошен камък е армиран с тъкана биаксиална геомрежа от PET прежда и облицовка от PVC 

ARMATEX G65/65 и размери на клетката 35/35мм. 

 

2.2 Последователност на дейностите по изработването на опитната 

постановка; 

С цел определяне на напреженията, възникващи в геомрежата, разположена на нивото на зона 

„А“ от пътя при км 214+800 са монтирани тензометрични датчици, свързани електрически в т.нар. 

Мост на Уитстон. Първоначално, върху уплътнения пласт от зона „А“ се полага биаксиална 

геомрежа. Датчиците се разполагат в две взаимно препендикулярни направления на геомрежата. 

Условно датчиците са номерирани с номера от 1 до 4. Поставянето им към геомрежата е както 

следва: датчик №1-върху надлъжното реброто;№4-под надлъжното ребро; №2 под напречното 

ребро; №3-върху напречното ребро.  

Доколкото геомрежите в повечето случаи са изработени от различни видове полимери при 

монтирането на датчиците е препоръчително използването на свързващи вещества с добра адхезия 

към полимери.[23] В опитната постановка, предмет на научното изследване, с цел по-добра адхезия 

и взаимодействие на датчика с геомрежата надлъжното и напречното ребро са намазани с 

двукомпонентна епоксидна смола. Изчаква се в продължение на 30 мин за изсъхване на смолата. 

Върху така подготвената основа се нанася тънък филм от секундно лепило, както и върху датчика. 

Свързващите електрически кабели със сечение 0,5мм2 се фиксират към геомрежата. 

Етапи на изпълнение на опитната постановка: 

1. Опъване на гемрежата с фиксиращите куки – на квадрат с размери 1,5х1,5м;-снимка 

2. Намазване на две взаимно перпендикулярни страни двустранно с епоксидна смола-

30мин. изсъхване; 

3. Намазване на изводите на датчика с епоксидна смола; 

4. Нанасяне на тънък филм от секундно лепило върху мрежата и датчика; 

5. Фиксиране на кабелите за геомрежата със широкото тиксо и надписване на карнета 

разположението на датчиците.1 -горен надлъжно; 2- долен надлъжно; 3- горен 

напречно, 4 – долен напречно 

6. Залепване на датчиците-4броя по два броя в посока отгоре и отдолу;-снимка 

7. Нанасяне на силикон върху датчиците; 

8. Облепване с изолирбанд на залепените със силикон датчици; 

9. Вкараване на пвц тръбен предпазител;-снимка 

10. Запълване с пяна;-снимка 

11. Облепване на двете предпази тръби с тиксо; 

12. Засипване на датчиците с пясък; 

13. Забиване на арматурни пръти за предпазване на изводните клеми; 

2.4 Модул за преобразуване на напрежението 

Целта на опитната постановка е да бъдат определени деформациите възникващи в геомрежа, 

поставена непосредствено под основния пласт от трошен камък на конструкцията на пътната 

настилка. Определянето на деформациите става, посредством измерване на електрическо 

напрежение в тензометрични датчици. Принципът на измерване се състои в записване на 

стойностите на електрическото напрежение със честота на записа от една стойност в секунда.  

  Монтираните в опитната постановка датчици са 4 на брой. За всеки един от тях е изработена 

електрическа схема на свързване на електрически резистори в т.нар Мост на Уитстон. По- долу е 

показана приниципна електрическа схема на модула за преобразуване на напрежението и свързаните 

с него тензометрични датчици.  



 

 
Фиг. 16 Електрическа схема на модул за изходен сигнал 

Електрическата блок схема включва 12 броя резистори със съпротивление от по R1,2=75Ω R3=120Ω 

и чувствителност 250ppm. Съпротивлението на тензометричния датчик е RG=122.3Ω с коефициент 

на чувствителност k=2,12.  

2.3 Изходни данни на опитната постановка: 

За конкретния случай в опитната постановка бяха използвани датчици със съпротивление R=122.3Ω 

и коефициент на чувствителност 𝐾ч = 2,12. Опитът се проведе при температура на въздуха от 24°С. 

От схемата на използвания при измерването мост на Уитстон е необходимо определянето на 

съпротивлението в датчика. То може да бъде определено при условие, че е известно електрическото 

напрежение. За моста на Уитстон е в сила зависимостта: 
𝑈изх

𝑈вх
=

𝑅1 × 𝑅𝐺 − 𝑅2 × 𝑅3

(𝑅1 + 𝑅2)(𝑅𝐺 + 𝑅3)
 

За да се определи константата, с която да се скалират данните за измерените стойности на 

напреженията е необходимо да се установи, какво съпротивление и респективно каква деформация 

би се получила в датчика при индуциране при изхода на електрическата схема на напрежение 

Uизх.=1V. От горепосочената зависимост при полагане на  Uвх.=5V след преобразувания получаваме: 

𝑅𝐺 =
12841.5

(75 − 30 × 𝑈изх)
 

За генериране на изходно напрежение от Uизх=1V e необходимо съпротивлението в тензометричния 

датчик да се увеличи. Замествайки получаваме: 

𝑅𝐺 = 285,36𝛺 

Оттук при известно съпротивление на датчика определяме необходимата деформация за изменение 

на съпротивлението на датчика. 

𝜀 =
𝑅−𝑅изм

𝑅×𝑘
=

𝑅−𝑅изм

259,276
= 0,003856 ∗ (𝑅 − 𝑅изм)=0.003856*(122.3-Rизм) 

След заместване на Rизм=RG=285.36Ω  за относителната деформация получаваме 

𝜀 = 0,003856 ∗ (𝑅 − 𝑅изм)=0.6289 

По този начин се получава мащабния коефициент за скалиране на получените данни от 

измерването. 

2.4 Натоварване с натискова плоча. Измервания 

След изграждането на опитната постановка с монтирани датчици и съответното окабеляване е 

положен и уплътнен трошенокаменен пласт с дебелина 23см. На така подготвения участък в лявото 

платно на път I-9 при км 214+800 е проведено натоварване с натискова плоча съгласно БДС 15130-

80 [62]. Натоварването е проведено на степени при три цикъла на натоварване-разтоварване. 

Първоначално е определен деформационния модул в най-горната част на зона „А“ от насипа преди 

полагане на геомрежата. По-долу са представени показанията на индикаторните часовници от 

проведения тест, както и деформационния модул на повърхността на пласта 

 

 

 

. 



 

Табл. 4. Данни от изпитване с натискова плоча на ниво земна основа 

 

Натоварване Деформационни модули - Mpa Еластични модули - МPa 

I-ви цикъл 0,20 0,05 0,15 135 39 96 35 0,20 56 75 

II-ри цикъл 0,15 0,0 0,15 127 79 48 70 0,15 40 79 

III-ти цикъл 0,10 0,00 0,10 121 88 33 68 0,10 31 68 

Средно                   74 

След полагането на геомрежата и изграждането на трошенокаменен пласт с дебелина 23см. е 

проведено ново статично натоварване с натискова плоча.  

Табл. 5. Данни от изпитване с натискова плоча на ниво трошенокаменен пласт 

ЦИКЛИ НА 

 НАТОВАРВАНЕ 

Деформационни модули - Mpa 

Еластични модули 
 

натоварване слягане  

Р2 Р1 ΔР S2 S1 ΔS E P Se Ee  
I-ви цикъл 0,60 0,05 0,55 261 138 123 101 0,60 129 126  
II-ри цикъл 0,50 0,0 0,50 258 132 126 89 0,50 113 120  
III-ти цикъл 0,40 0,00 0,40 251 145 105 85 0,40 100 108  

Средно                 Ееср 118 МРа 

2.5 Аналогово-числов преобразувател (ADC) 

 Използването на моста на Wheatstone е свързано с измерването на електрическото напрежение на 

диагоналните изводи показани в схемата на моста. При схема с четири резистора с еднакво 

съпротивление, независимо от големината на входното напрежение на изхода винаги ще се генерира 

нулев потенциал. Дори съвсем малко отклонение на съпротивлението в един от резисторите (или 

рамената на моста) ще доведе до възникване на напрежение на изхода. Това позволява да се правят 

прецизни измервания на относително малки величини, като например деформации в метали, стъкло, 

бетон и др. При провеждането на измервания от подобен тип входната физична величина (в 

конкретния случай това е електрическо напрежение) постъпва като сигнал, който трябва да се 

представи във вид на числен код.[70] За тази цел се използват аналогово-числени преобразуватели 

(ADC).    

Пребразувателя се състои от 8 единични аналогови входа, два канала за аналогов изход, 12 числени 

входни канала с 32-битов брояч. Позволява обработката на 48000 входни сигнала в секунда при 

изходно напрежение +5V и ток с големина 200mA.[44]  

2.6 Калибриране на опитната постановка 

За визуализация и обработка на измерваните сигнали, както и за генерирането им в текстов вид се 

използват различни програмни продукти (DAQmx Read,Monitor, LabView NI Device Monitor и др.), 

които позволяват корегирането на определени параметри, с цел филтрация на шума и получаване на 

коректни стойности от измерванията. При визуализацията на сигнала от измерването е използван 

програмния продукт DAQmx Read (разработка на гл.ас. д-р инж. Т.Танев, УАСГ София). На 

фигурата по-долу е показан общия интерфейс на програмата. 

Необходимо е да се знае входното напрежение на веригата, както и диапазона на работното 

напрежение в системата. Задава се за какъв интервал от време ще се събират данните, каква част от 

тях се осредняват и през какъв интервал, каква е скороста на запис на данните. 

Дава се възможност на потребителя да избере кои данни от измерването ще бъдат записани ( 

максимална и минимална стойност, осреднени остойности). Програмата може да визуализира 

осреднени стойности, като максималната скорост на измерване може да достигне до 12 000 отчета в 

секунда на един канал. За нуждите на експеримента е избрана скорост от 1 осредняване в секунда.. 

При направена калибровка на датчици (или сензори, в зависимост от изследването) и при въведен 

мащабен коефициент могат да се събират данни не само за напрежението, но и да се получат готови 

данни за изследваната величина например деформации. 

2.7 Приложения на опитната постановка 

 Обобщената принципна схема на необходимата апаратура за провеждането на измервания има 

следния вид. Конфигурацията се състои от преносим компютър, аналогово-числен преобразувател 

(ADC) и общ модул с резистори, свързани в схема на мост на Wheatstone. Подходяща е за 

определянето на деформации на бетонни и стоманени конструкции и елементи, деформации 

възникващи в геомрежи под пътни и железопътни настилки. Така описаната конфигурация по 

същество представлява система за събиране на данни (Data Acquisition System) , която в конкретния 

случай дава възможност за определяне на деформации на различни видове материали. 



 

 
Фиг. 22 Общ вид на опитната постановка 

Аналоговите входни данни от измерването се конвертират в числен код посредством 

преобразувателя (ADC). Така събраните данни могат да се визуализират посредством цитираните 

по-горе програмни продукти, както и да се получат данни в текстов/табличен вид, подходящи за 

последваща обработка и интерпретация. 

2.8 Резултати от проведения опит 

Посредством регистриращо устройство са записани стойностите на електрическото напрежение в 

четирите броя тензометрични датчици. На показаните по-долу графики е видна зависимостта на 

деформациите във функция от времето фиг.26, фиг.27, фиг.28 и фиг.29 Показано е и изменението на 

слягането отчитано по индикаторните часовници при отделните степени на натоварване.  

От показаните по-долу графики е видна логична закономерност в хода на получените стойности за 

деформациите (опън) при датчици №1 и №2. Отчетените пикови стойности на деформациите са в 

зоните с максимално за съответната степен натоварване. При датчици №3 и №4 е видно развитие на 

деформациите в обратна посока (натиск).  

 
Фиг. 23 Измерени деформации във функция от времето – датчик №1 

 
Фиг. 27 Измерени деформации във функция от времето – датчик №2 
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Фиг. 28 Измерени деформации във функция от времето – датчик №3 

 
 

Стойности на получените деформации в датчиците във функция от натоварването 
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 ГЛАВА 3 ИЗСЛЕДВАНЕ НА МЕХАНИЧНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА АРМИРАН 

ТРОШЕНОКАМЕНЕН ПЛАСТ 

За да бъде направен сравнителен анализ, на армиращия ефект от влагането на геомрежи в пътната 

основа, е необходимо експериментално изследване, включващо направата на армиран и неармиран 

трашенокаменен пласт. За тази цел, бяха изградени 2 бр. пластове от трошен камък с дебелина 20см. 

За нуждите на експеримента е използван трошен камък фракция 0-63mm. 

3.1 Характеристики на използваната геомрежа 

Единият пласт е армиран в основата си с полимерна биаксиална геомрежа. Биаксиалната мрежа има 

висока якост в двете направления (MD и XMD). Характеристиките на използваната при опита 

геомрежа са показани в табл.6 по-долу: 

Табл.7 Характеристики на полимерна геомрежа SECUGRID 60/60 

Характеристика SECUGRID 60/60 Q1 

Вид на полимера PP 

Маса на единица площ, g/m2 360 

Размер на отворите, mm 31/31 

Якост на опън - надлъжно, kN/m 60 

Форма на отворите квадратна 

Якост на опън - напречно, kN/m 60 

Якост на опън при 2% удължение – надл/напр, kN/m 22/22 

Якост на опън при 5% удължение-надл/напр, kN/m 48/48 

Опънна коравина на мрежата EA, kN/m 960 

3.2 Изпълнение на опитните образци 

Общият вид на опитната постановка е показан на фиг.30. В две метални правоъгълни форми с 

височина 20см и отрязано дъно е положен трошенокаменен материал. В основата на едната от 

правоъгълните форми е прикрепена полимерна геомрежа. Кофражните форми са с размери както 

следва: дължина 100см; широчина 100см; височина 20см. В основата на формата, която е предвидена 

за полагане на армирания пласт, са направени допълнително отвори с диаметър Ø4мм. през 20см. 

През отворите са монтирани обтегачи, които имат за цел закрепването на геомрежата в проектно 

положение. С помощта на обтегачите геомрежата е опъната в момента на полагане на 

трошенокаменния материал и няма опасност от „навълняване“ при изсипване на минералния 

материал. Посредством обтегачите се дава възможност за симулиране на закотвянето на геомрежата 

в страничните ненатоварени зони от трошенокаменния пласт. Датчиците са залепени към 

централната част на геомрежата в две взаимноперпендикулярни направления.  

И тук както и при първия експеримент датчиците са две двойки разположени, съответно под и над 

геомрежата в надлъжно и напречно направление. При залепването е използвано секундно лепило. 

Кабелите, излизащи от изводите на датчиците са многожилни с екранираща оплетка, прикрепени са 

към геомрежата и преминават през стената на сандъка през специално пробит за тази цел отвор.  

Екраниращата оплетка на многожилните кабели е предназаначена да изолира генерираното 

електромагнитно поле в централния проводник така че да не излиза отвън. По този начин се 

неутрализира влиянието от електромагнитните полета на другите близко разположени кабели.  

 
 

Фиг.31 Етапи от изграждане на опитната постановка 



 

За да бъдат предпазени датчиците от скъсване при изсипване на трошенокаменния материал, а така 

също и при провеждането на самия опит с щампата са поставени метални шини с П-образен профил 

под и над геомрежата, без да осъществяват механична връзка с нея. Необходимостта от поставянето  

на предпазна шина, произтича и от факта, че отделни зърна от минералния материал могат да 

повлияят на получените резултати, притискайки тензометричните датчици. 

При направата на експеримента беше използвана стоманена плоча с диаметър 300мм. Под плочата 

при изпитването е положен тънък пясъчен слой за подравняване на стъпката и осъществяване на 

равномерно налягане по целия диаметър от плочата. Натоварването е приложено на стъпки, съгласно 

[45] посредством хидравличен крик. Към плочата са прикрепени и индикаторни чесовници с точност 

0,01мм. за отчитане на слягането на плочата. Обобщена принципна схема на и геометрична 

конфигурация на опитната постановка са показани съответно на фиг.31. и фиг.32.  

 
Фиг.32 Принципна схема на опитната постановка 

 
Фиг. 33 Напречен разрез на изследвания пласт 
Преди провеждане на съществената част от експеримента земната основа на мястото, където са 

разположени двете изследвани сечения беше подравнена и уплътнена. Уплътняването се извърши с 

вибрационен валяк с тегло 16т. при 10 проходки върху точка. 

За така подготвената земна основа бяха направени щампови изпитвания с кръгла плоча с цел 

определяне на модула на обща деформация и еластичния модул. Местата на изпълнените проби 

съвпадат с местата на изградените два трошенокаменни пласта – армиран и неармиран. 

Данните от проведените щампови изпитвания са показани в таблиците по-долу. 

Табл. 9 

Цикъл Деформационен модул - МРа Еластичен модул - МРа 

Натоварване Слягане 

P2 P1 ∆P S2 S1 ∆S E P Se Ee 

I-ви 0.20 0.05 0.15 4.13 0.86 3.27 10 0.20 1.62 26 

II-ри 0.15 0.05 0.10 4.07 3.24 0.83 27 0.15 1.26 25 

III-ти 0.10 0.05 0.05 3.78 3.42 0.36 31 0.10 0.60 35 

Отношение на деформационни модули Е2:Е1 2.7 Еластичен модул  29 
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Фиг. 34 Графика на зависимостта натоварване-слягане – неармирано сечение  
Табл. 11 

Цикъл Деформационен модул - МРа Еластичен модул - МРа 

Натоварване Слягане 

P2 P1 ∆P S2 S1 ∆S E P Se Ee 

I-ви 0.20 0.05 0.15 2.30 0.62 1.68 20 0.20 0.55 76 

II-ри 0.15 0.00 0.15 2.25 1.75 0.50 68 0.15 0.54 58 

III-ти 0.10 0.00 0.10 2.12 1.71 0.41 55 0.10 0.82 26 

Отношение на деформационни модули Е2:Е1 3.4 
Еластичен 

модул  53 

 

 
Фиг. 35 Графика на зависимостта натоварване-слягане армирано сечение 
След изграждането на двата образеца на трошенокаменни пластове, бяха проведени нови щампови 

изпитвания с натискова плоча, отново съгласно [45]. Резултатите от проведените тестове са показани 

по-долу. 
Табл. 13 

Цикъл Деформационен модул - МРа Еластичен модул - МРа 

Натоварване Слягане 

P2 P1 ∆P S2 S1 ∆S E P Se Ee 

I-ви 0.60 0.05 0.55 427 102 325 38 0.60 277 58 

II-ри 0.50 0.00 0.50 350 150 200 56 0.50 189 71 

III-ти 0.40 0.00 0.40 294 161 133 68 0.40 187 58 

Отношение на деформационни модули Е2:Е1 1.47 
Еластичен 

модул  62 
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Фиг. 36 Графика натоварване-слягане на неармирано сечение 
Табл. 15 

Цикъл Деформационен модул - МРа Еластичен модул - МРа 

Натоварване Слягане 

P2 P1 ∆P S2 S1 ∆S E P Se Ee 

I-ви 0.60 0.05 0.55 307 102 205 60 0.50 142 114 

II-ри 0.50 0.00 0.50 286 165 121 93 0.50 132 102 

III-ти 0.40 0.00 0.40 256 154 102 88 0.40 102 106 

Отношение на деформационни модули Е2:Е1 1.55 
Еластичен 

модул  107 

 

 
Фиг. 37 Графика натоварване-слягане за армирано сечение 
 При опита бяха използвани общо 4 броя тензометрични датчика със съпротивление Rg=124.5Ω. 

Датчиците са прикрепени към геомрежата с цел да бъдат определени деформациите в надлъжна и 

напречна посока. Два от датчиците бяха положени по горната повърхност на геомрежата, а другата 

двойка датчици по долната в две взаимно перпендикулярни направления (по ребрата на геомрежата). 

Използвани са тензометрични датчици Huggenberger модел R90-BP1/120. Те позволяват измерване 

на деформации до 3% и са с константа g=2,47. Датчиците са прикрепени към повърхността на 

геомрежата посредством секундно лепило, като с цел защита при измерването са покрити със слой 

епоксидна смола. Всеки един от датчиците е свързан с Аналогово-числения преобразувател. Данните 

са определени при входно напрежение от 5V. 

 При проведеното измерване от датчиците бяха записани данни на електрическото напрежение, а 

оттам чрез преобразувания беше определена деформацията при всяко стъпало на натоварване. 

Записът на данни е с честота една стойност в секунда. От общо 4 броя канали използвани при 

измерването се получиха стойности за три от датчиците като за един от тях добитите резултати нямат 

практически смисъл. Стойностите от записа са поместени в Приложение №1, неразделна част от 

настоящия дисертационен труд. На показаната по-долу графика са изобразени деформациите в 
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тензодатчиците закрепени на мрежата за всяка една секунда от опита, както и приложеното 

натоварване.  

 
Фиг. 38 Деформации в геомрежата 
От графиката ясно се вижда момента от време, в който е приложено дадено стъпало на натоварването 

(I-ви, II-ри и III-ти цикъл на натоварване) и отчетените от тензометричните датчици деформации. 

Характерните изменения в стойностите на деформациите съвпадат по време с приложените 

натоварвания. 

След като са определени деформациите в геомрежата при съответните нива на натоварване е 

построена зависимостта между приложеното натоварване от плочата и породените в геомрежата 

деформации. 

 
Фиг. 39 Деформации в геомрежата във функция от приложеното натоварване 
От анализа на проведените щампови изпитвания с натискова плоча се вижда, че при армираното 

сечение се реализират по-малки вертикални премествания в сравнение с тези отчетени при 

неармираното сечение. Стойностите на еластичното слягане  за армираното и неармираното сечение 

са дадени в табл. по-долу. 
Se АРМИРАНО , mm Se НЕАРМИРАНО , mm нарастване, % 

142 277 48,70 

132 189 30,15 

102 187 45,00 
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Причина за това е разпределението на ветикалния товар от плочата като хоризонтално усилие на 

опън в полимерната геомрежа. Армиращия ефект от влагането на геомрежи е ясно изразен при 

големи деформации, къдет в пълна степен може да се прояви т.нар. “мембранен ефект“. 

Експерименталните изследвания с натискова плоча показаха армиращия ефект на геомрежата 

положена в трошенокаменния пласт. Количествени показатели за степента на това армиране са по-

ниските стойности на реализираните слягания под плочата на армираното сечение , както и 

увеличаването на Е-модул на повърхността на трошенокаменния пласт. 

ГЛАВА 4 ЧИСЛЕНО МОДЕЛИРАНЕ НА АРМИРАНА ПЪТНА НАСТИЛКА, НАТОВАРЕНА 

С НАТИСКОВА ПЛОЧА 

 

Реалното изследване на методите за оразмеряване на пътните настилки трябва да става на база на 

изследването на тяхното напрегнато и деформирано състояние. В научната практика са използвани 

различни методи и подходи за определяне на напреженията и деформациите в пътните настилки.  

В практиката в световен мащаб се използват модели, отразяващи взаимодействието на пътната 

настилка и земната основа, базирани на числени методи, преди всичко метод на крайните елементи 

(МКЕ). 

Еласто-пластичният модел с изотропно уякчаване (HS-hardening soil) е съвременна конститутивна 

концепция в геомеханиката, предполага нелинейно еластично поведение на почвата при 

разтоварване и повторно натоварване, което е типичното действие върху пътните настилки от страна 

на пътния трафик.  Обхватът от стойности на деформациите, за който почвата има еластично 

поведение е действително малък (<10-5)[26].  

Основните особености на HS модела са следните[64]: 

- Хиперболична зависимост между относителната вертикална деформация ε1 и девиатора 

на напреженията q=σ1-σ3 (където σ1 и σ3 са максималното и минималното главно 

напрежение) при триосово натоварване при дренирани условия; 

- Линейна зависимост между цитираните по-горе параметри при разтоварване и повторно 

натоварване; 

HS моделът използва три деформационни модула, както следва: 

- Начален модул 𝐸0 − при деформация 𝜀1 = 0; 
- Модул по секателната Е50 – определен за 50% от стойността на триосовото 

натоварване. 

- Модул при разтоварване и повторно натоварване Е𝑢𝑟. 

- Оедометричен модул Е𝑜𝑒𝑑 – отчитащ якостта при компресионно свиване. 

 Различните деформационни модули, използвани в модела са във следната зависимост помежду си: 

𝐸0 > 𝐸𝑢𝑟 > 𝐸50 
𝐸𝑢𝑟

𝐸50
> 2 

3.6 <
𝐸0

𝐸50
< 30 

В световен мащаб са проведени редица експерименти и анализи на ефекта от армиране на пътни 

настилки. Изследвани са не само вида, но и разположението на армиращите геосинтетични 

материали по височина в пластовете на пътната конструкция. В проучването на Perkins и колектив 

[47] са ивършени поредица от симулации на армирани пътни настилки с високоякостни геомрежи с 

помощта на програмни продукти базирани на метод на крайните елементи. Използван е 

ососиметричен модел за да се изследва и сравни поведението на армирано, и неармирано сечение от 

пътна настилка, подложено на статично и динамично натоварване.  При изследването е установено, 

че полагането на геомрежа в контактната зона между покритието и битумизирания пласт от пътната 

основа, има максимално влияние върху редуцирането на хоризонталните деформации. Резултатите 

показали и, че полагането на геомрежата в контактната зона между основния и подосновния пласт в 

максимална степен намалява вертикалните деформации.  

Perkins [48] прави извода че армиращия ефект нараства с нарастване на опънната коравина на 

геомрежите. Leng и Gabr [31] създават числен модел в среда на ABAQUS, като изследват 

поведението на армирани и неармирани сечения на пътни настилки без покритие. В тяхното 

проучване се отбелязва, че механичното поведение на армираното сечение се подобрява с 

намаляване на модула на подосновния пласт.  



 

 Анализирайки редица проведени тестове и симулации с числени модели може да се направи извода, 

че някои автори твърдят и доказват, че геомрежите за армиране трябва да бъдат разположени в 

горния край на основния пласт, други смятат за по-ефективно полагането на геомрежите да става в 

зоната между основния и подосновния пласт.  

4.1. Числен модел по МКЕ 

 За нуждите на настоящото изследване е създаден числен модел по МКЕ с помощта на софтуера 

PLAXIS 2D, при който се симулира основен пласт от пътна настилка, с дебелина 20 cm, армиран с 

полимерна геомрежа. Натоварването е статично и стъпково нараства от 200 до 600 kPa. За 

моделиране на пластовете от пътната настилка е използван 15-възлов ососиметричен триъгълен 

краен елемент, който апроксимира преместванията с полином от 4-та степен, и еласто-пластичен 

конститутивен модел с уякчаване HSsmall. Натоварването се осъществява посредством стоманена 

плоча, с дебелина 30mm, с опънна коравина EA=6.30x106kN/m и огъвна коравина  EI=472,5kN m2/m, 

моделирана като еластичен изотропен материал.  

4.1.1. Геометрия на модела 

 
Фиг. 45 Обща схема на ососиметричния модел  

Геометрията на модела е създадена посредством помощна разграфка от геометрични линии в 

чертожното поле на програмата. Дефинирани са и граничните условия на модела. След 

създаване на геометричната конфигурация на модела са внедрени и почвените характеристики 

на материалите използвани при експеримента.  

       Табл. 16. Характеристики на пластовете заложени в модела 
 Земна основа Трошенокаменен пласт 

Обемна плътност γ, kN/m3; 17,00 22,50 

Модул при разтоварване 𝐸𝑢𝑟 , 𝑀𝑃𝑎 38 75 

Оедометричен модул 𝐸𝑜𝑒𝑑 , 𝑀𝑃𝑎 11 25 

Модул при 50%натов. 𝐸50 , 𝑀𝑃𝑎 19 25 

Начален модул на срязване при малки деформации 𝐺0
𝑟𝑒𝑓

 23 32 

Якост на срязване, при модул на срязване редуциран с 

30% - . 𝛾0,7 

0,3.10-3 0,15.10-3 

m- бездименсионен коеф 0,6 0,5 

Коефициент на Poisson νur 0,20 0,20 

Ъгъл на вътрешно триене φ,° 25 36 

Кохезия c , kPa; 40 1 

Ъгъл на дилатация 𝜓, ° 2 10 

Общо в модела са генерирани 2 клъстъра и 9682 елемента. 

Натоварването се осъществява, посредством стоманена плоча с дебелина 30мм и изотропни 

характеристики. Огъвната коравина е EI=472,5kN m2/m., а опънната коравина EA=6.30x106kN/m. 

5.1.2. Натоварване 

Като натоварване в модела са зададени преместванията, получени от експеримента за армираното и 

неармирано сечение съответно. Обособени са две групи натоварване при отделните цикли на 

натоварване-разтоваване от опита. Обособени са в табл.16 по долу. 

       Табл. 17. Стойности на зададените премествания 
 Премествания, mm-2 

Натоварване, MPa Армирано сечение Неармирано сечение 

0,60 307 460 

0,30 244 270 

0,00 165 150 

0,50 286 300 

0,00 154 143 

0,40 25,6 29,40 

0,00 15,40 10,70 

3
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0
m

q

0
.2

0
 m

Çåì í à î ñí î âà:
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?=0.20;
?=25°;

c=40kPa;

Òðî ø åí  êàì úê:

?=17.50kN/m?;
E=35MPa;
?=0.20;
?=36°;

c=1kPa;

9.50 m0.50 m



 

Проведени са изчисления за всяко едно стъпало на натоварване, като са въведени стойностите на 

зададените премествания (“prescribe displacement”).  

Като резултат от създадения компютърен модел бяха определени стойности за вертикалните 

премествания, нормалните и срязващите напрежения, и деформациите. 

 
Фиг. 48 Деформирана схема                       Фиг. 49 Главни нормални напрежения s1 

  
Фиг. 50  Макс. срязв напрежения tmax  фиг. 51 Вертик. премествания Uy 
Получените стойности за резултантната сила в плочата кореспондират с приложеното натоварване 

от проведения тест със натискова плоча за армираното сечение. Общия вид на диаграмата 

„натоварване-слягане“ от проведения опит, както за армирано, така и за неармираното сечение е 

насложена върху получената от компютърния модел и може да се види на фиг. 53 и фиг.54. 

 
Фиг. 53  Диаграма " натоварване-слягане" - армирано сечение 
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Фиг. 54  Диаграма " натоварване-слягане" - неармирано сечение 

 
Фиг. 55 Деформации в геомрежата от числения модел и експеримента 
Като резултат от компютърния модел са показани сравнителни графики на различни параметри на 

напрегнатото и деформирано състояние за армираното и неармирано сечение. 

Изменение на вертикалните напрежения σyy по дълбочина на пласта. 

 
Фиг. 56 Изменение на вертикалните напрежения по дълбочина на пласта σyy=f(h) 

От фиг.56 ясно се вижда, че пиковите стойности на вертикалните напрежения се реализират на 

дълбочини 0,07м за неармираното сечение и 0,09м за армираното. При дълбочини на пласта над 

0,20м , където е разположена армиращата геомрежа, съществени разлики в стойностите на 
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вертикалните напрежения не се наблюдават. При зададеното в компютърния модел натоварване за 

вертикалните напрежения се получават стойности с 15,81% по-високи при армираното сечение в 

сравнение с неармираното. От една страна това се обяснява с по-високите стойности на 

преместванията, реализирани при експеримента, а от друга с по- голямата коравина на пласта, в 

следствие на армиращия ефект. 

Получени са графики на зависимостта на вертикалните премествания от хоризонталното разстояние 

за три сечения по дълбочина на пласта. На ниво непосредствено под плочата, на 10 см. и на 20см. 

под нея. 

 

 
Фиг. 57 Вертикални премествания при дълбочина D=0см. 
От показаните графики на фиг.57 се вижда, че при зададени премествания, стойностите на 

вертикалните премествания почти не се различават на ниво на плочата. По-съществени разлики в 

стойностите на вертикалните премествания се получават на нива съответно 10 см. и 20см под 

плочата. 

 
Фиг. 58 Вертикални премествания при дълбочина D=10cm 

 
Фиг. 59Вертикални премествания при дълбочина D=20cm. 
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 Важно е да се проследи изменението на вертикалните напрежения, деформациите в пласта, както и 

удължението на геомрежата в зависимост от хоризонталното разстояние от приложеното 

натоварване. Изменението е изследвано за армираното и неармирано сечение на нивото на 

положената геомрежа т.е. на 20см дълбочина в трошенокаменния пласт. За онагледяване на 

получените резултати, графичните зависимости са комбиниран за армирано и неармирано сечение. 

 

 
Фиг. 60 Разпределение на нормалните напрежения в зависимост от хоризонталното 

разстояние 

 
Фиг. 61 Разпределение на главните нормални напрежения в зависимост от хоризонталното 

разстояние 

 
Фиг. 62 Разпределение на главните деформации в зависимост от хоризонталното разстояние 
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Фиг. 63 Разпределение на срязващите напрежения в зависимост от хоризонталното 
разстояние 

 

 
Фиг.64 Осова сила в геомрежата в зависимост от хоризонталното разстояние при 0,6МПа 

натоварване 

 
Фиг. 65 Разпределение на преместванията по дължина на мрежата при 0,6МПа натоварване 
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4.2 Изследване влиянието на коравината на геомрежата върху армиращия ефект в 

пътната основа. 

 За армиране на пласта е използвана полимерна геомрежа, моделирана като линейно-еластичен 

материал. Основна характеристика на геомрежата е нейната опънна коравина (EA), представена с 

уравнението [72]. 

𝐸𝐴 =
𝑇@𝜀%

𝜀
 

Където 𝑇@𝜀% е опънната якост на мрежата при дадена деформация (обикновено 2% и 5%). 

От представената графиката (фиг.66) се вижда различната степен на вертикалните премествания в 

зависимост от различния тип геомрежа, използван за армиране. С увеличаване на хоризонталното 

разстояние, разликите във вертикалните премествания между отделните армирани сечения 

намалява.  

Табл. 20 

Производител Търговско название 
Опънна якост при  

5% удължение 
Опънна коравина 

 EA, kN/m 
Материал 

NAUE Secugrid 60/60 Q1 48 960 PP 

NAUE Secugrid 80/80 Q6 64 1280 PET 

NAUE Secugrid 120/120 Q6 96 1920 PET 

HUESKER Basetrac Grid PP20 18 360 PP 

HUESKER Basetrac Grid PP30 24 480 PP 

Low&Bonnar Armatex G 65/65 20 400 
PET+PVC 
покритие 

 
Фиг. 66 Вертикални премествания при армиране с различни видове геомрежи 

4.3. Изследване на влиянието на местоположението на геомрежата по височина на 

пласта 

 Както вече беше отбелязано, редица изследвания върху на армиращия ефект на геомрежите 

положени в основните пластове са насочени и към оптимизиране на местоположението на 

геомрежата по височина на пласта, с цел да се търси максимален армиращ ефект [2],[36],[50]. 

Количетвения показател, по който се прави оценка за различното въздействие, в следствие от 

различното местоположение на геомрежата са вертикалните премествания. Изследвани са 4 

различни местоположения на геомрежата през 5см. по височината на трошенокаменния пласт 

фиг.66.  Графичните зависимости са получени при натоварване 0,60МПа за геомрежа с якост 60kN/m 

(използвана при опита). Резултатите са графично представени на фиг.67. От графиката ясно се 

вижда, че най-голям армиращ ефект има геомрежа поставена в долната половина на пласта. 

Поставянето на геомрежи в горната половина на пласта не води до съществено намаляване на 

вертикалните премествания.  
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Фиг. 66 Разположение на геомрежата по височина на пласта 

 
Фиг. 67 Влияние на положението на мрежата по височина на пласта върху вертикалните 
премествания 
Както беше отбелязано няколко са механизмите, по които геомрежата способства за армирането на 

трошенокаменния пласт. Наличието на геомрежа повишава носимоспособността на подосновния 

пласт, намалявайки нормалните напрежения и променяйки магнитуда и ориентацията на срязващите 

напрежения. Ограничава се и възможността за странични деформации в армирания пласт. 

Допълнителния ефект на заклинване, който се реализира между геомрежата и минералния материал 

способства за това срязващите напрежения да се преориентират като опънни в геомрежата и де не 

се предават в подосновата. Установено е, че опънните напрежения в геомрежата, генерирани от 

натоварването се изменят с промяната на местоположението на геомрежата по височина на пласта. 

За пътни основи положени върху слаб подосновен пласт или слаба земна основа е целесъобразно 

полагането на геомрежата да бъде в долната основа на пласта [36].  

На графиката по-долу (фиг. 68) е показано изменението на срязващите напрежения в граничния 

пласт основен пласт-земна основа в зависимост от хоризонталното разстояние, при различни 

положения на геомрежата по височина. Както следва при: 0,20м; 0,15м;0,10м;0,05м; Максималното 

срязващо напрежение се реализира при h=0.20м или при поставяне на геомрежата в основата на 

пласта. С изместване на мрежата по височина на пласта намаляват и срязващите напрежения. 

 
Фиг. 68 Разпределение на срязващите напрежения при различно положение на геомрежата 

0.000

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

0.000 0.100 0.200 0.300 0.400 0.500 0.600

В
ер

ти
ка

лн
и

 п
р

е
м

ес
тв

ан
и

я,
 м

м
-1

Хоризонтално разстояние, м

Вертикални премествания в зависимост от положението по височина на пласта

за h=0.20м за h=0.15м за h=0.10м за h=0.05м

0.000

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

0.000 0.100 0.200 0.300 0.400 0.500 0.600

С
р

яз
ва

щ
и

 н
ап

р
еж

е
н

и
я 

, k
N

/m
2

Хоризонтално разстояние, м
Срязващи напрежения τ ,в зависимост от положението по височина

Неармирано τ , kN/m 
за h=0.20м

за h=0.15м за h=0.10м за h=0.05м



 

4.4. Изследване на влиянието на броя на геомрежите върху армиращия ефект 

 
Фиг. 70 Зависимост навертикалните премествания от  броя геомрежи по височина на пласта  
 

От посочените графики се вижда влиянието на броя на геомрежите по височина на пласта върху 

стойността на вертикалните премествания. Приложено е натоварване 0,20 МПа. Логично за 

неармираното сечение се реализират най-големите премествания. Най- малки са преместванията при 

армиране с три геомрежи. Степента на усилване не се подобрява значително при използване на втори 

и съответно трети ред геомрежи. 

ГЛАВА 5. ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА ПЪТНИ НАСТИЛКИ, АРМИРАНИ С ПОЛИМЕРНА 

ГЕОМРЕЖА В ОСНОВНИЯ ПЛАСТ НА БАЗАТА НА МЕТОДА НА ЕКВИВАЛЕНТНИТЕ 

МОДУЛИ 

5.1 Общи положения 

Един от най-широко прилаганите методи 

за оразмеряване на пътни настилки у нас 

е методът на еквивалентните модули. 

Този метод за  оразмеряване се е наложил 

у нас през годините като има традиции и 

опит в използването му при оразмеряване 

на конструктивните пластове на 

настилките. Първоначалните изследвания 

при разработването на метод за 

оразмеряване са били насочени към 

определянето на гранични стойности на 

еластичното огъване а оттам и на 

еластичните модули на отделните 

пластове. С определянето на нормативни 

стойности на необходимите модули се 

осигурява недопускането на огъване по-

голямо от допустимото. Допустимото 

еластично огъване варира в зависимост от 

категорията на пътя и интензивността на 

транспортното натоварване и се изменя от 

0,7-4мм [65]. Такъв подход не отразява 

напълно напрегнатото и деформирано 

състояние на настилката. В основните 

пластове на пътната конструкция се 

използват несвързани минерални материали, чието механично поведение се определя най-вече от 

характеристиките на срязване (ъгъл на вътрешно триене φ и кохезия с), поради факта че те не могат 

да поемат опънни напрежения. В резултат на задълбочени експериментални и теоретични 

изследвания са разработени множество номограми за определяне, както на общ еквивалентен модул 
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Фиг. 71Изменение на деформационния 
модул по височина на пласта-обща 
схема 



 

за двупластова среда, така и за отчитане на нормални и срязващи напрежения. Оразмерителната 

процедура включва подбор на необходимите конструктивни пластове и извършването на проверки 

на опън в монолитните пластове и на срязване в несвързаните пластове и земната основа. 

Препоръчително е с оглед оптималното използване на материалите в конструкцията на пътната 

настилка да се познава разпределението на деформационните модули по височина на пласта (фиг.1). 

Установено е, че модулите по височина на пласта се изменят по експоненциален закон. За 

определянето на модула по височина на пласта е в сила зависимостта. 

Е𝑍 = 𝐸0𝑒−𝛽
𝑧

𝐻 , 

𝛽 = ln
ЕГ
ЕО

 

 

Където, 𝐸0 – минимален модул в най-долната част на пласта за подосновен пласт, съответства на 

модула на земното легло, МПа; 

β – коефициент, отчитащ интензивността на изменение на Е- модула; 

 H- дебелина на пласта; 

z – координата на разглежданата точка по височина на пласта; 

𝐸Г – модул в горния край на пласта, МПа. 

 При използване на по-горе цитираната зависимост са  построени графики, показващи изменението 

на деформационния модул по височина на пласта. За гранични стойности на 𝐸0 и ЕГ са приети тези, 

получени 

от 

проведения експеримент (табл.1), а именно: 

Фиг. 72 Изменение на деформационния модул Еi по височина на пласта  
за армирано и неармираното 
сечение 
 

На показаните на  фиг.2  графики се 

вижда отчетливо изменение на 

наклона на графиката за армирано 

сечение. Това може да разглежда като графичен израз на армиращия ефект породен от наличието на 

геомрежа в пласта. Колкото наклонът на втората крива е по-голям, толкова по-силен е армиращия 

ефект. 

С данните от проведените изпитвания с кръгла плоча може да бъде определен модула на пласта за 

армираното и неармирано сечение. От тук може да се определи евентуален коефициент на усилване 

на пласта определен, като отношение на модулите на армирания и неармирания пласт. 

5.2 Определяне на еластичния модул на материала за неармиран пласт 

С помощта на номограмите в [76] ,определяме модула на неармирания пласт. При определянето на 

общия еквивалентен модул на пластовете разположени под разглеждания пласт 𝐸о/Е𝑖  е необходимо 

определянето на отношенията h/D и 𝐸г/Е𝑖. Необходим е итеративен подход, поради факта че 

 𝐸0 , 𝑀𝑃𝑎 ЕГ, 𝑀𝑃𝑎 

Неармирано сечение 29 62 

Арммирано сечение 53 107 



 

неизвестната велечина, а именно модула на материала на пласта участва в отношенията за 

определяне на 𝐸екв . Итеративния процес е бързо сходим и не представлява трудност с помощта на 

няколко итерации да се достигне до крайния резултат. По - долу в табличен вид са показани 

стойностите, които оформят област, в която да бъде определен търсения модул на пласта. 

Табл. 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За избран Е𝑖 = 170𝑀𝑃𝑎 имаме: 

 
ℎ

𝐷
=

20

32.04
= 0.624;  

𝐸г

Е𝑖
=

62

170
= 0.365 → отч.

ЕД

Е𝑖

= 0.365  
 

𝐸Д = 0.171 ∙ 170 = 29.07𝑀𝑃𝑎 ≈ 𝐸д изм = 29𝑀𝑃𝑎 

Което съвпада с направените щампови изпитвания 

на земната основа. 

 

5.3 Определяне на еластичния 

модул на материала за армирания 

пласт 

 

По аналогичен начин определяме и модула на армирания пласт. Отново посредством итерации 

определяме модула на пласта армиран с геомрежа. 

 Табл.23                                                                                                          

h/D Ег изм Ед изм Ei Eг/Еi y=Ед/Еi Ед изч 

0.624 107 53 260 0.412 0.209 54.34 

  0.624 107 53 265 0.404 0.202 53.53 

0.624 107 53 270 0.396 0.200 54.00 

0.624 107 53 271 0.395 0.197 53.39 

0.624 107 53 272 0.393 0.195 53.04 

0.624 107 53 273 0.392 0.193 52.69 

0.624 107 53 274 0.391 0.191 52.33 

0.624 107 53 275 0.389 0.190 52.25 

0.624 107 53 280 0.382 0.183 51.24 

h/D Ег изм Ед изм Ei Eг/Еi y=Ед/Еi Ед изч 

0.624 62 29 155 0.400 0.202 31.31 

0.624 62 29 160 0.388 0.19 30.40 

0.624 62 29 165 0.376 0.181 29.87 

0.624 62 29 170 0.365 0.171 29.07 

0.624 62 29 175 0.354 0.161 28.18 

0.624 62 29 180 0.344 0.154 27.72 



 

 

За избран Е𝑖 = 272𝑀𝑃𝑎 имаме: 
ℎ

𝐷
=

20

32.04
= 0.624;  

𝐸г

Е𝑖
=

107

272
= 0.393 → отч.

ЕД

Е𝑖

= 0.195  
 

𝐸Д = 0.195 ∙ 272 = 53.04𝑀𝑃𝑎 ≈ 𝐸д изм = 53𝑀𝑃𝑎 

Което съвпада с направените щампови изпитвания на 

земната основа. 

 

5.4 Последователност на действията при 

определяне на общия еквивалентен модул за 

несвързани пластове армирани с геомрежа 

 

1. Необходимо е да знаят модулите на ниво 

земна основа и трошенокаменен пласт, 

както за армираното сечение, така и за 

неармираното; 

2. От номограмите за определяне на 

еквивалентен модул в двупластова 

система е необходимо , посредством итерации, описани по - горе да се определят 

модулите на пласта за армираното и неармираното сечение. 

3. От отношението на двата модула се определя т.нар. коефициент на усилване. В 

конкретния случай се получава: 

𝐾ус =
Еарм
Енеарм

=
272

170
= 1,60 

 
Фиг. 73 Принципна схема на усилване на пласта 
Предложеният подход представлява един сравнително лесен начин за определяне на степента на 

армиране на трошенокаменен пласт. Основната характеристика, която в случая се явява количествен 

измерител за степента на армиране е модула на еластичност на пласта. Трябва да се има предвид че 

определените стойности на Е-модула на пласта важат само за възприетата от проведения опит 

дебелина от 20см. Едно от предимствата на дадения подход се изразява в това, че  вида на 

геомрежата, т.е. нейните характеристики са включени индиректно в оразмеряването посредством 

реализираните от измерванията със натискова плача слягания. В предходната глава бе показано 

влиянието на опънната коравина на геомрежата върху степента на слягане на пласта. 

 Познавайки степента, с която геомрежата усилва трошенокаменния пласт при проектиране на 

пътната настилка може да се търси или намаляване на дебелината на трошенокаменния пласт или 

повишаване на експлоатационния срок на дадена пътна настилка. И при двата подхода се търси 

определен икономически ефект. В краткосрочен план икономическия ефект е в следствие от 

намаляване на дебелината на пласта, респективно на вложените материали, транспортни разходи и 

труд. В дългосрочен план икономическия ефект се дължи на повишената експлоатационна годност 

на настилката и увеличаване на междуремонтните срокове. 



 

5.5 Приложение на подхода при оразмеряване на пътни настилки по допустимо 

еластично огъване 

За онагледяване на предложения подход и с цел сравнителен анализ е предложен пример за 

оразмеряване на две пътни настилки с идентични пластове, натоварване и характеристики , като 

основния пласт на едната пътна конструкция е армиран с полимерна геомрежа с характеристиките 

от проведения опит. 

Оразмеряване на неармирана пътна настилка 

Дадени са следните изходни данни: 

Да се оразмери конструкция на пътна настилка за категория на движението „средно“, оразмерителен 

автомобил с 10т/ос и необходим модул на повърхността на настилката 𝐸Н = 210𝑀𝑃𝑎. Земната 

основа е с модул 𝐸О = 30𝑀𝑃𝑎. 

Избрани са следните пластове на настилката: 

1. Плътен асфалтобетон – 4см. 𝐸1 = 1200𝑀𝑃𝑎; 
2. Неплътен асфалтобетон – 4см. 𝐸2 = 1000𝑀𝑃𝑎; 
3. Битумизиран трошен камък – 10см. 𝐸3 = 800𝑀𝑃𝑎; 
4. Трошен камък - ℎ =? 𝐸4 = 170𝑀𝑃𝑎 
Определят се еквивалентните модули на нивото на всеки отделен пласт, като се започва отгоре 

надолу. 

Плътен асфалтобетон 𝐸н = 210𝑀𝑃𝑎: 
ℎ

𝐷
=

4

32.04
= 0.125;  

𝐸н

Е1
=

210

1200
= 0.175 → отч.

Еекв1

Е1
= 0.159  

 

𝐸екв1 = 0.159 ∙ 1200 = 191𝑀𝑃𝑎 

Неплътен асфалтобетон : 
ℎ

𝐷
=

4

32.04
= 0.125;  

𝐸н

Е2
=

191

1000
= 0.191 → отч.

Еекв2

Е2
= 0.170  

 

𝐸екв2 = 0.170 ∙ 1000 = 170𝑀𝑃𝑎 

Битумизиран трошен камък : 
ℎ

𝐷
=

10

32.04
= 0.312;  

𝐸екв2

Е3
=

170

800
= 0.213 → отч.

Еекв3

Е3
= 0.137  

 

𝐸екв3 = 0.137 ∙ 800 = 107𝑀𝑃𝑎 

Трошен камък ℎ =?: 

 
𝐸екв3

Е4
=

107

170
= 0.629 →

Е𝑜

Е4
= 0.176; →отч. 𝑦 =

ℎ

𝐷
= 1.95;  

 

ℎтр.кам = 1.95 ∙ 32.04 = 62.48см ≈ 63см. 

 

За общата дебелина на настилката получаваме: 

4+4+10+62=80см. 

Оразмеряване на армирана пътна настилка 

 За следните пластове на настилката: 

1. Плътен асфалтобетон – 4см. 𝐸1 = 1200𝑀𝑃𝑎; 
2. Неплътен асфалтобетон – 4см. 𝐸2 = 1000𝑀𝑃𝑎; 
3. Битумизиран трошен камък – 10см. 𝐸3 = 800𝑀𝑃𝑎; 
4. Трошен камък - ℎ =? 𝐸4 = 170𝑀𝑃𝑎; 
5. Армиран пласт трошен камък–20см. 

𝐸5 = 272𝑀𝑃𝑎 
Определят се еквивалентните модули на нивото на всеки отделен пласт, като се започва отгоре 

надолу. 

Плътен асфалтобетон 𝐸н = 210𝑀𝑃𝑎: 
ℎ

𝐷
=

4

32.04
= 0.125;  

𝐸н

Е1
=

210

1200
= 0.175 → отч.

Еекв1

Е1
= 0.159  

 

𝐸екв1 = 0.159 ∙ 1200 = 191𝑀𝑃𝑎 

Фиг. 74 Конструктивни платове - неармирана 
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Неплътен асфалтобетон : 
ℎ

𝐷
=

4

32.04
= 0.125;  

𝐸н

Е2
=

191

1000
= 0.191 → отч.

Еекв2

Е2
= 0.170  

 

𝐸екв2 = 0.170 ∙ 1000 = 170𝑀𝑃𝑎 

Битумизиран трошен камък : 
ℎ

𝐷
=

10

32.04
= 0.312;  

𝐸екв2

Е3
=

170

800
= 0.213 → отч.

Еекв3

Е3
= 0.137  

 

𝐸екв3 = 0.137 ∙ 800 = 107𝑀𝑃𝑎 

Трошен камък ℎ =?: 

На повърхността на пласта от трошен камък бе определен 

еквивалентен модул от  
𝐸екв3 = 107𝑀𝑃𝑎, което съвпада с еквивалентния модул получен от 

изчисленията за пласта с битумизиран трошен камък. По този начин 

се доказва, че допълнителен пласт от трошен камък не е необходим. 

Армирания пласт с дебелина 20см. е достатъчен за да се понижи 

общия модул на пласта от 𝐸екв3 = 107𝑀𝑃𝑎 до 𝐸𝑜 = 30𝑀𝑃𝑎. 

 Окончателно за общата дебелина на армираната настилка се 

получава: 

4+4+10+20=38см. 

5.6. Изводи по глава 5 

1. Използването на предложения подход за оразмеряване на пътни настилки по допустимо 

еластично огъване дава възможност за определяне на количествен измерител на ефекта от 

армиране на несвързан основен пласт. Такъв показател е модулът на еластичност на 

армирания пласт. 

2. При направените изчисления се установи 60% завишаване на модула на трошенокаменен 

пласт с дебелина 20см. 

3. Предложеният подход може да бъде използван само при предварително проведени щампови 

изпитвания с натискова плоча за определяне на еластичните модули на повърхността на 

пластовете. 

4. Определеният модул на армирания пласт трябва да се използва само за пласт с дебелина, 

равна на дебелината на пласта при проведения опит с натискова плоча. 

 

 

 

ГЛАВА 6. ОБЩИ ИЗВОДИ. НАУЧНИ И НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ 

 

Автомобилните пътища приминават през най-разнообразни теренни и почвени условия, като при 

това, пътните настилки трябва да притежават необходимата здравина, равност и дълготрайност по 

време на експлоатация. Основна предпоставка за това е правилното оразмеряване на 

конструктивните пластове. В световен мащаб се използват най-различни методи за оразмеряване 

на асфалтобетонови пътни настилки, които се доразвиват и усъвършенствуват. Големият тласък в 

производството на геосинтетични продукти и влагането им в пътни настилки доведе до развитие на 

нови подходи и усъвършенстване на познатите такива за оразмеряване на пътни настилки. 

Отделните методи и подходи при оразмеряването на армирани конструкции, използват различни 

показатели за оценка на ефекта от армиране. 

От проведения анализ на съществуващите методи за оразмеряване на пътни настилки, армирани с 

геосинтетични материали, се установи, че основна цел е определянето на достоверен количествен 

параметър за определяне на степента на усилване. Провеждането на експериментални изследвания, 

с цел определяне на такъв количествен показател, трябва да става на базата на сравнителен анализ 

на механичното поведение на армирана и неармирана пътна настилка. Могат да бъдат определени 

зависимости чрез сравняване на общи показатели (напр. слягане под плоча, скорост на 

разпространение на вълни и др.) за армирано и неармирано сечение. 

Фиг. 75 Конструктивни пластове 
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Механичното поведение на армираните с геомрежа почвени пластове от несвързан материал, и по-

конкретно трошенокаменните пластове, има своя специфика. Допълнителна трудност в изучаването 

на напрегнатото и деформирано състояние на тези среди произтича от наличието на армиращ 

продукт. Образуваният нов композитен материал има различно поведение, породено от съвместната 

работа на двата материала  (геомрежа и трошен камък). 

Настоящият дисертационен труд се фокусира върху методите за оразмеряване на пътни настилки, 

армирани с геосинтетични материали. Особенно внимание е отделено на експерименталните 

изследвания в световен мащаб за определяне на ефекта от армиране. На базата на проведен анализ 

на горецитираните проучвания, са проведени два експеримента с армирани основни несвързани 

пластове на пътни настилки.   

За провеждането на експерименталните изследвания е разработен модул за преобразуване на 

напрежението, състоящ се от четири на брой постояннотокови електрически вериги, свързани в 

схема „мост на Wheatstone“. По един от всеки от четирите клона на веригите е свързан тензометричен 

датчик. Посредством тензометрични измервания са определени деформациите, които възникват в 

геомрежа при натоварване с натискова плоча. Изчертани са графични зависимости на изменението 

на деформациите, отчетени от датчиците във времето. И при двата експеримента са използавани 

датчици, разположени на горната и долната страна на геомрежата. С това се цели да се отдели онази 

компонента от измерването на датчиците, дължаща се на огъването, до колкото усилването на пласта 

се дължи на опънната коравина на геомрежата. Осреднената стойност от двата датчика дава 

достатъчно точно определяне на деформациите, които се дължат на опънната коравина на 

геомрежата. 

Един от основните показатели, който има пряко отношение в процедурите по оразмеряване на 

настилките, е деформационният модул на основния пласт на настилката. Изпитванията с натискова 

плоча позволяват определянето му, като по неговото изменение може да се съди ефекта от армиране 

на трошенокаменния пласт. 

Изпитвания с натискова плоча са проведени за два трошенокаменни пласта с дебелина 20см, единият 

от които е армиран с биаксиална полимерна геомрежа. Получени са слягания за двата пласта. 

Трошенокаменният пласт, положен върху земна основа, е моделиран в среда на геотехнически 

софтуер PLAXIS, работещ по МКЕ. Като конститутивен модел за земната основа и 

трошенокаменния пласт е използван еласто-пластичен модел с уякчаване при малки деформации 

(HSsmall) . Изследвани са напреженията и деформациите в, възникващи при натоварванията с 

натискова плоча. Проведени са редица решения с вариране на входните параметри, като резултатите 

са представени в графичен и табличен вид. Количествено е оценена ролята на армирането на 

трошенокаменния пласт за механичното поведение на пътната настилка. 

 Предложен е подход за оразмеряване на пътна настилка по допустимо еластично огъване. С цел 

сравнителен анализ са оразмерени две пътни настилки с идентични конструктивни пластове, едната 

от които е с армираща геомрежа в трошенокаменния пласт. Посредством итерации е определен Е-

модулът на армирания пласт, след като предварително посредством щампови изпитвания са 

определени модулите на ниво земна основа и трошенокаменен пласт. Получен  е коефициент на 

усилване  

𝐾ус =
Еарм

Енеарм
= 1,60. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Научни и научно-приложни приноси на дисертационния труд 

 

По мнение на автора могат да бъдат посочени следните научни и научно-приложни приноси: 

 

1. Разработен е модул за преобразуване на напрежение, посредством който могат да бъдат 

определяни деформации в геомрежи. Приложимостта му е доказана при провеждането 

експериментални изследвания за целта на научното изследване в дисертацията. 

2. Създаден е числен модел на армирана с геомрежа пътна настилка, (с помощта на софтуерен 

продукт PLAXIS, работещ  по МКЕ), като е използван съвременният прецизен конститутивен 

модел HSsmall за почвените пластове. 

3. Проведени са експериментални и теоретични изследвания, при които чрез количествени 

показатели е доказан армиращият ефект от влагането на геомрежи в основните пластове на 

пътни настилки. 

4. Получени са и са анализирани резултати за поведението на армирани трошенокаменни 

пластове при различни по вид и по брой армировъчни пластове геомрежи. 

5. Разработен е подход за определяне на деформационен модул на армиран с геомрежа 

трошенокаменен пласт, който е приложим в метода за оразмеряване на настилки, базиран на 

еквивалентните модули. 

 

 

 

Насоки за бъдещи научни изследвания в областта на оразмеряване на пътни настилки, армирани с 

геомрежи в несвързаните основни пластове. 

 Необходимо е провеждането на експериментални научни изследвания за определяне на влиянието 

на армираща геомрежа върху механичното поведение на армирания пласт и по-конкретно, как 

армиращата геомрежа влияе на трошенокаменния пласт по отношение на срязването. Изследване 

на изменението на геотехнически параметри, като ъгъл на вътрешно триене φ и коефициент на 

разпределителна способност υ. От тези изследвания могат да се определят зависимости, които да 

бъдат използвани за модифициране на проверките на срязване в трошенокаменен пласт на пътната 

основа. По този начин би могъл да се създаде един цялостен подход за оразмеряване на 

асфалтобетонови настилки армирани с геомрежи в основните пластове. 
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