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Резюме 
Точното оразмеряване на пътните настилки е един от основните фактори за 

постигане на по–голяма икономическа ефективност, сигурност и дълготрайност на пътя. 

В България са приети четири метода за оразмеряване на асфалтови настилки, но основно 

оразмеряването се изпълнява по метода на еквивалентните модули на еластичност. В 

дисертацията се представя развитието на тези методи,  сравняват се пътни конструкции 

при еднакво натоварване, разглеждат се някои проблеми при оразмеряване на асфалтови 

пътни настилки и се прави анализ на възможностите за актуализиране на методиките в 

България. Предлага се нова методика. 

През последните години в световен мащаб се провежда значителна 

изследователска работа върху актуализиране на изискванията за асфалтовите смеси. В 

дисертацията е направено сравнение между изискванията за асфалтовите смеси в 

България и тези, ползвани във Великобритания,  Австрия и Германия. Сравнени са 

зърнометрии на асфалтови смеси, остатъчна порестост и процентно съдържание на 

свързващо вещество. 

Разгледано е преброяването на движението, свързано с оразмеряване на асфалтови 

пътни настилки. Извършени са контролни профилни преброявания на движението на 

пътища с различна категория на движението – леко, средно, тежко, много тежко 

движение и автомагистрала. Целта е да се пресметнат наново преводните коефициенти 

за клас 4 „Товарни автомобили с ремарке и TIR“ за различните класове натоварване от 

движението и при нужда да се регламентират нови такива. Като образец за разделяне на 

този клас превозни средства е ползвана австрийската методика за оразмеряване на 

асфалтови пътни настилки RVS 03.08.68.  

Разгледано е също и влиянието на климата върху пътната конструкция, свързано с 

оразмеряване на асфалтови пътни настилки. Направено е сравнение на климатичните 

особености в България и Австрия – температурни зони, максимална и минимална 

температура за всеки месец, замръзване на земната основа, с цел адаптирането на 

австрийската методика за оразмеряване на асфалтови настилки RVS 03.08.68 в България.  

Целта на дисертационния труд е да се предложи осъвременен подход при 

оразмеряването на асфалтови настилки в България. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Abstract 
The correct designing of pavement structures is one of the main factors for achieving 

better economic efficiency, safety and durability of the road. Four methods for designing of 

pavement structures have been adopted in Bulgaria, but mainly the designing is carried out 

using the equivalent elastic modulus method (Russian method). The development of of these 

methods are presented in the report, some problems are dealt with designing of pavement 

structures, road constructions are compared at the same load and an analysis is being done of 

the possibilities for updating the methodology in Bulgaria. A new method is proposed. 

In recent years, significant research work has been carried out worldwide on updating 

the standards for asphalt mixtures. The report compares the requirements for asphalt mixtures 

in Bulgaria and those used in the UK, Austria and Germany. Aggregate grading of asphalt 

mixture, void content and binder content are compared. 

The report examines the traffic count evaluation related to the Flexible pavement 

thickness design. Control profile traffic counting of different traffic categories – light, medium, 

heavy, very heavy and highway were performed. The aim is to recalculate tuck factors for 

vehicle class 4 Trucks with trailer and TIR for the different traffic load classes and, if necessary, 

to regulate new ones. 

The Austrian methodology for Flexible pavement thickness design RVS 03.08.68 was 

used as a model for the division of this vehicle class.  

The climate impact on the asphalt road pavement structure related to the flexible 

pavement thickness design is also considered. A comparison of the climatic features in Bulgaria 

and Austria has been made – temperature zones, maximum and minimum temperature for each 

month, freezing of the subgrade, in order to adapt the Austrian methodology for Flexible 

pavement thickness design RVS 03.08.68 in Bulgaria. 

The aim of the dissertation is to offer an updated approach to the to the Flexible pavement 

thickness design in Bulgaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Важни дефиниции 
 

Асфалтова настилка:  

Настилка с един или два основни пласта от несвързани или стабилизирани с 

цимент скални материали и един, два или три пласта от асфалтови смеси с 

предназначение да поемат прякото въздействие на превозните средства и атмосферните 

фактори и да осигурят плавно и безопасно движение. Асфалтовите пластове включват - 

износващ пласт, долен пласт на покритието (биндер) и основен пласт от асфалтови 

смеси. 

 

Преводни коефициенти за класа: 

Превръщането на меродавните автомобили в оразмерителен автомобил става 

посредством преводния коефициент за класа. Преводните коефициенти са получени от 

отношението на увреждането на пътната конструкция от оразмерителния автомобил към 

увреждането на пътната конструкция от съответния меродавен автомобил. Преводните 

коефициенти се отнасят за Оразмерителен автомобил с натоварване на задната ос 100 

kN и на предната - 60 kN, както и автомобил с натоварване на задната ос 115 kN и на 

предната - 70 kN. 

 

Групи превозни средства: 

Трафикът се привежда към еквивалентен брой оразмерителни автомобили за 24 

часа (или оразмерителни оси за целия оразмерителен период). На база на техническите 

възможности в страната за оценка на интензивността на движението той се дели на 5 

класа, за които се изчислява процентно им участие в трафика. Това са Леки товарни 

автомобили, Средни товарни автомобили, Тежки товарни автомобили, Товарни 

автомобили с ремарке и TIR, Автобуси. 

 

Еквивалентен брой оразмерителни оси: 

Броят на Оразмерителните оси, които имат еднакво въздействие върху 

настилката с това на известна конфигурация на оси с различно натоварване. 

 

Оразмерителна интензивност (ОИ): 

В ръководството за оразмеряване на асфалтови настили се казва, че 

конструкцията на настилката се проектира с цел да поеме натоварването от движението 

за целия оразмерителен период. Следователно, при пристъпване към изчисленията 

трябва да се знае оразмерителната интензивност, т.е. какъв брой оразмерителни 

автомобили, ще преминават дневно по оразмерителната лента, изчислени като средна 

стойност за оразмерителния период и се изразява в ОА/ден. Тази стойност се определя 

като произведение от приведената интензивност, прогнозния коефициент за класа 

меродавни автомобили и показателя на лентата. 

             ОИ = [ ∑( МИi . ПККi  . ПКi)] . ПЛ 

 

Оразмерително натоварване: 

Изразява се чрез еквивалентен брой оразмерителни оси, които се очаква де 

преминат по оразмерителната лента до края на оразмерителния кпериод. 

 



 

 

 

 

 

Оразмерителна дебелина: 

Общата дебелина на пластовете от асфалтови смеси и стабилизираните и 

несталбилизирани основни и подосновни пластове, която се определя в процеса на 

проектиране. 

 

Оразмеряване на пътни настилки: 

Целта при оразмеряване на асфалтови настилки е напреженията и деформациите 

да бъдат в определени граници за конкретен оразмерителен период и конструкцията да 

е икономически ефективна и сигурна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Списък на съкращенията 
 

kN  Килонютон 

m  Метър 

cm  Сантиметър 

MPa  Мегапаскал 

TC 2014 Техническа спецификация 2014 

Eекв Еквивалентен модул на еластичност на дадено ниво от настилката [kN/m2] 

AASHTO American association of state highway and transportation officials, 

Американска асоциация на щатските пътни и транспортни служители 

ОА оразмерителен автомобил; 

ОО оразмерителна ос; 

МАi меродавни автомобили от един клас; 

МИi меродавна интензивност за меродавен автомобил от един клас; 

ПИi приведена интензивност; 

ПККi преводен коефициент за класа; 

ОИ оразмерителна интензивност; 

ОЛ оразмерителна лента; 

ПЛ показател на лентата; 

n оразмерителен период; 

ПКi прогнозен коефициент; 

q периодът от годината на преброяване на движението до    средата на 

оразмерителния период; 

рi -средното годишно нарастване интензивността на меродавните    

автомобили. 
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I. Въведение и постановка на проблема 
 

I.1 Въведение  

Целта при оразмеряване на асфалтови настилки е напреженията и деформациите 

да бъдат в определени граници за конкретен оразмерителен период и конструкцията да 

е икономически ефективна и сигурна. Използването на неосъвременена методика води 

до неефективно оразмеряване на пътната конструкция.  

В България са приети четири метода за оразмеряване на асфалтови настилки, но 

основно оразмеряването се изпълнява по метода на еквивалентните модули на 

еластичност. Всички те са преработени и адаптирани към климатичните условия, 

материалите и стандартите в нашата страна и могат пряко да се прилагат в практиката.  

Методът на еквивалентните модули (проф.Иванов) е аналитичен метод. 

Оразмеряването се извършва на три етапа – определят се необходимите дебелини на 

пластовете за обезпечаване на допустимото огъване, прави се проверка за опънните 

напрежения в стабилизираните пластове и проверка на срязващите напрежения в 

пластовете от несвързани материали и земната основа. След това се прави проверка за 

мразоустойчивост. Методът базиран на еквивалентните модули на еластичност се 

прилага  и при оразмеряване на усилването на съществуващите настилки при 

рехабилитация. 

Методът на AASHTO е разработен на база на крупно полево изследване проведено 

в края на 50-те години в САЩ. Методът дава възможност за избор на степен на 

сигурност в зависимост от класа на пътя и етапност при изграждане. Методът се базира 

на концепцията „работоспособност – моментно състояние на годност“ 

Метод на Асфалтовия институт на САЩ е аналитичен, при разработването му са 

проведени наблюдения на повече от 300 участъка и е ползван опита от приложението на 

метода на AASHTO. Има възможност за избор на степен на сигурност и етапност при 

изграждането на пластовете. 

Метод на Английската пътна лаборатория – този метод изисква проверка и следене 

на носимоспособността на настилката след средата на оразмерителния период. 

Подходящ е за по-слабо натоварени пътища. 

Трафикът се привежда към еквивалентен брой оразмерителни автомобили за 24 

часа (или Оразмерителни оси за целия оразмерителен период). На база на техническите 

възможности в страната за оценка на интензивността на движението той се дели на 5 

класа, за които се изчислява процентно им участие в трафика. Превръщането на 

меродавните автомобили в оразмерителен автомобил става посредством преводния 

коефициент за класа.  

Методите за оразмеряване на асфалтови настилки в България изискват 

осъвременяване, поради следние причини:                    

• стойностите на преводните коефициенти за класа не са актуализирани скоро, 

особено за привеждане към Оразмерителен автомобил с натоварване на задната 

ос 100 kN. Необходимо е да ги пресметнем наново и при нужда да се 

регламентират нови такива. (с оглед нарастването и промяната на състава на 

движението и появата на нови превозни средства с нова конфигурация на осите 

и по-големите товари). 

• модулите на еластичност на асфалтовите смеси при статично натоварване не са 

определяни лабораторно и при натурни изпитвания у нас, те се избират от 
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таблични данни, които не са променяни най-малко 30 години и не се отчитат 

промените в характеристиките на асфалтовите смеси и използването на 

полимерно модифициран битум. 

• модулът на земната основа се приема таблично. 

 

I.2 Основни цели и задачи  

Целта на дисертационния труд е да се предложи осъвременен подход при 

оразмеряването на асфалтови настилки в България, както и да се пресметнат наново 

преводните коефициенти за клас 4 „Товарни автомобили с ремарке и TIR“ за различните 

класове натоварване от движението, както и при нужда да се регламентират нови 

преводни коефициенти. Въвеждането на нови преводни коефициенти ще доведе до по-

коректно оразмеряване на пътните настилки.  

Заинтересованите фирми и институции са запознати с резултатите от проекта чрез 

участието на научния колектив в научни форуми и конференции. 

 

I.3 Обхват  

Работната програма включва следните дейности: сравнени са съществуващите в 

ръководството методки за оразмеряване на асфалтови настилки и развитието на тези 

методики. Анализират се промените и как при необходимост може да се адаптират в 

нашата практика.  

Направен е задълбочен анализ на австрийската методика за оразмеряване на 

асфалтови пътни настилки RVS 03.08.68 с цел адаптирането и в България – сравнени са 

преводните коефициенти за класа на превозните средства, както и особеностите на 

асфалтовите смеси, ползвани в двете държави. Разгледано е също и влиянието на 

климата върху пътната конструкция, свързано в оразмеряване на асфалтови пътни 

настилки. Направено е сравнение на климатичните особености в България и Австрия – 

температурни зони, максимална и минимална температура за всеки месец, замръзване 

не земната основа.  

Бяха проведени контролни профилни преброявания на движението на избрани 

пунктове на пътища с различна категория на движението – леко, средно, тежко, много 

тежко движение и автомагистрала в областите Видин, Монтана, София Област, София 

град, Благоевград и др. с цел разделянето на клас 4 „Товарни автомобили с ремарке и 

TIR“  на подкласове превозни средства спрямо най–новата австрийска методика - RVS 

03.08.68.  

Проведен е анализ на преводните коефициенти. С тези дейности ще допълним и 

доразвием методиката за оразмеряване на асфалтови настилки в България, както и 

преводните коефициенти за класа на превозните средства.  

В дисертацията е направено сравнение между изискванията за асфалтовите смеси 

в България и тези, ползвани във Великобритания,  Австрия и Германия. Сравнени са 

зърнометрии на асфалтови смеси, остатъчна порестост и процентно съдържание на 

свързващо вещество. 

Резултатите за състава на клас 4 „Товарни автомобили с ремарке и TIR“ и за 

преовдните коефициенти за този клас превозни средства се получават чрез обработка и 

анализ на данните, получени от българските транспортни фирми за автомобилния им 

парк, анализ на съществуващите данни за преброяване на трафика и проведените 

контролни профилни преброявания на трафика.  
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II. Литературен обзор 

Десетилетия наред пътното стротелство и по – специално асфалтовите настилки са 

обект на значителна изследователска работа в цял свят. В насоящата глава в резюме под 

формата на литературен обзор са представени основните принципи на пътното 

строителство, както и на асфалтовите пътни конструкции. В това число са разгледаи 

материалите в асфалтовата пътна конструкция, земна основа на пътните настилки, 

основен плсат, видове пътни основи, асфалтови смеси, както и различните битуми, 

ползвани в асфалтовите пластове. 

 

III. Теоретична обосновка 
В рамките на тази глава се представят методите за оразмеряване на асфалтови 

настилки, приети в България и развитието им.  В това число влизат и факторите, които 

виляят на пътната конструкция – трафик, климат и носимоспособност на земнта основа. 

 

III.1 Методи за оразмеряване на асфалтови настилки 
Методите за оразмеряване на асфалтови настилки са два основни типа, между 

които има съществена разлика: емпирични и аналитични.  

III.1.1 Емпирични методи за оразмеряване 

Емпиричен метод: Поведението на вид конструкция се наблюдава (представяне) и 

на база на статически критерии се класифицира. От това се извеждат предвиждания за 

бъдещото поведение на конструкцията. Това са дългогодишни  изследвания на опитни 

участъци. Тези изследвания върху поведението на опитния участък отнемат много време 

(Full – Scale – Testing, пълномащабен тест). 

Емпиричните методи са първите съществуващи методи и са разработени въз 

основа на наблюдения на поведението на съществуващи настилки и специално 

изготвени за целта опитни участъци. Най-значим експеримент в тази област е 

проведеният от WASHO през 1958 - 1960 г.  в Ottawa, Illinois - ASHTO Road Test. 

Експериментът е извършен на много на брой опитни участъка с различна конструкция, 

натоварена с точно определено движение. Някои от заключенията направени при него 

са общовалидни и се ползват от цялата световна практика. Въз основа на този 

експеримент е разработен методът за оразмеряване на настилки на AASHTO и на негова 

база са разработени методи за оразмеряване на настилки в отделните щати и в други 

държави.  

Друг емпиричен метод за оразмеряване на асфалтови настилки, адаптиран за 

ползване в нашата страна е този на Британската пътна лаборатория. На този принцип и 

в резултат на собствени експериментални програми са създадени и методи в Испания, 

Германия, Франция и други държави.  

Характерно за емпиричните методи за оразмеряване е това, че са коректни за 

определени климатични условия, определен брой натоварвания, определен влажностен 

режим, определен вид материали в конструктивните пластове. Когато условията са 

различни от тези, при които е проведен експеримента, тяхната валидност е несигурна. 
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 Фиг. 1: Емпиричен пълномащабен тест, тестова отсечка Мадрид [16]. 

 

III.1.2 Аналитични методи за оразмеряване 

Аналитичен: Реалната конструкция се представя като теоретичен модел, където 

поведението на материалите и натоварването се симулират аналитично. Параметрите на 

материалите са получени от изследвания върху тях. Определят се главните въздействия 

върху конструкцията. Меродавното натоварване се симулира в лабораторни опити и се 

прави прогноза за експлоатационното поведение и носимоспособността на пътната 

конструкция. 

 

 
Фиг. 2: Емпиричен (ляво) и аналитичен (дясно) метод [16]. 

 

Началото на аналитичните методи за оразмеряване на пътните настилки е 

поставено от Burmister през 1943 г. (37). Той разширява решението на Boussinesq за 

ососиметричната задача за определяне на напреженията и деформациите, предизвикани 

от равномерно разпределен товар в еластично безкрайно полупространство, до 

определянето на същите за два безкрайни в хоризонтална посока пласта, изградени от 

хомогенни еластични материали и възможност за избор на вида на връзката между тях. 

Това дава база за оразмеряване на настилките във вида, в който се практикува днес: 

ограничаване на натисковите напрежения в почвата в земната основа до такова ниво, че 

да не се появи срязване.  



 

 

7 

 

 
Фиг. 3: Теоретичен модел на еластично пластична конструкция [16]. 

 

Теория на многопластова система Бурмистер (1943 г.) включва следните 

предпоставки [16], кото също така са залегнали като основа в ръководството за 

оразмеряване на асфалтови наситлки: 

• асфалтовите настилки са многопластови вискоеластични системи. Материалите 

в конструктивните пластове са хомогенни и изотропни. 

• пластовете на пътната конструкция са с ограничена дебелина, но неограничени в 

хоризонтално направление. 

• между отделните пластове п има пълна или никаква връзка. 

• натоварването е представено чрез кръгла, гладка повърхност върху 

конструкцията. 

При разработването на всички аналитични методи, получените резултати са 

сравнявани с тези от наблюдение на поведението на съществуващи настилки и пробни 

участъци, така че те в същността си са смесени - аналитично-емпирични. 

 

III.2 Преглед на методиката за оразмеряване на асфалтови настилки, 

ползвана в България 
 

III.2.1 Методи за оразмеряване на асфалтови настилки, приети в България 

При сравняването на пътни конструкции, оразмерени по четирите метода при 

еднакво натоварване, може да се открият разлики в дебелината на пластовете на 

конструкцията. Методът на Московския пътен институт (проф.Иванов) е разгледан при 

реално изчислен модул на еластичност над зона А, изграждаща основата и при зададен. 

Получава се голяма разлика в дебелината на основния пласт от несвързан материал при 

двата варианта. 
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Табл. 1: Сравнение на пътни конструкции, оразмерени по четирите метода за необходим модул на 

еластичност 200 MPa 

 Методи 

Пластове Еквивалентни модули AI Road note 29 AASHTO 
Съвременен 

британски метод 

Износващ пласт, см 4 4 4 3 4 

23 всички пластове 

са от плътна смес 
Биндер, см 4 4 4 4 4 

Основен пласт от 
асфалтова смес, см 

8 8 10 10 5 

Основен пласт от 

несвързан скален 

материал, см 

48 8 15 15 10 37 

50cm зона А 

носимоспособност 

30 MPa - 

зададен 

125 MPa – 

изчислен при 

зона А от 
материали А-1 или 

А-2. 

110 MPa - при 

динамично 
натоварване 

CBR ≤ 30%   
110 MPa - при 

дин. нат. 
основа с CBR = 6% 

 

Табл. 2: Сравнение на пътни конструкции, оразмерени по четирите метода за необходим модул на 

еластичност 243 MPa 

 Методи 

Пластове Еквивалентни модули AI Road note 29 AASHTO 
Съвременен 

британски метод 

Износващ пласт, см 4 4 4 4 4 

25 всички пластове 
са от плътна смес 

Биндер, см 6 6 6 4 6 

Основен пласт от 

асфалтова смес, см 
8 8 13 10 8 

Основен пласт от 
несвързан скален 

материал, см 

31 6 15 15 10 37 

50cm зона А 

носимоспособност 

45 MPa - 

зададен 

125 MPa – изчислен 
при зона А от 

материали А-1 или 

А-2. 

110 MPa - при 

динамично 
натоварване 

CBR ≤ 30%   
110 MPa - при 

дин. нат. 
основа с CBR = 6% 

 

Табл. 3: Сравнение на пътни конструкции, оразмерени по четирите метода за необходим модул на 

еластичност 280 MPa 
 Методи 

Пластве Еквивалентни модули AI Road note 29 AASHTO 
Съвременен 

британски метод 

Износващ пласт, см 4 4 4 4 4 

29 всички пластове 

са от плътна смес 
Биндер, см 6 6 6 5 6 

Основен пласт от 

асфалтова смес, см 
10 10 22 (21) 13 12 

Основен пласт от 

несвързан скален 

материал, см 

38 7 15 (30) 15 15 37 

50cm зона А 

носимоспособност 

45 MPa - 

зададен 

125 MPa – изчислен 
при зона А от 

материали А-1 или 

А-2. 

110 MPa - при 

динамично 
натоварване 

CBR ≤ 30%   
110 MPa - при 

дин. нат.. 
основа с CBR = 6% 
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Табл. 4: Сравнение на пътни конструкции, оразмерени по четирите метода за необходим модул на 

еластичност 306 MPa 

 Методи 

Пластве Еквивалентни модули AI Road note 29 AASHTO 
Съвременен 

британски метод 

Износващ пласт, см 4 4 4 4 4 

31 всички пластове 

са от плътна смес 

Биндер, см 6 6 6 5 6 

Основен пласт от 

асфалтова смес, см 
13 13 26 15 15 

Основен пласт от 

несвързан скален 
материал, см 

38 7 15  15 15 37 

50cm зона А 
носимоспособност 

45 MPa - 
зададен 

125 MPa – 
изчислен при 

зона А от 

материали А-1 или 
А-2. 

110 MPa - при 

динамично 

натоварване 

CBR ≤ 30%   
110 MPa - при 

дин. нат. 
основа с CBR = 6% 

 

По метода на Еквивалентните модули се получава най-голяма дебелина на 

основния пласт от несвързан материал, това се дължи на факта, че Еквивалентният 

модул на еластичност над зона А се получава над 100 MPa, а се приема 45 MPa. По 

метода на Асфалтовия институт е най-голяма дебелината на основния пласт от 

асфалтова смес. Най-икономична е конструкцията, оразмрена по метода на британскта 

пътна лаборатория, но при този метод в края на оразмерителния период е необходимо 

изпълнение на частична реконструкция или рехабилитация и значително усилване. 
 

III.2.2 Обхват на натоварването от движението за различните методи 

Продължителността на оразмерителния период, освен в години, се изразява и в 

общ брой оразмерителни оси, които могат да преминат по настилката преди да настъпи 

умора на материалите в конструкцията. [3]. Обхватът на натоварване от движението за 

различните методи е различен: 

• метод на еквивалентните модули – няма ограничения; 

• метод на Асфалтовия институт – 5 млн. оси с тегло 115 kN;  

• AASHTO – 12,45 млн. оси с тегло 115 kN; 

• Британски метод – Road Note 29,5 млн. оси с тегло 100 kN = 27,45 млн. оси с тегло 

115 kN, за по-тежко натоварени пътища и автомагистрали се ползва специализиран 

софтуер. 

Всички методи, залегнали в Ръководството за оразмеряване на асфалтови настилки 

са претърпели значителни промени, с изключение на метода на Асфалтовия институт. 
 

III.3 Оразмерително натоварване от движението, Класове превозни 

средства и преводни коефициенти, сравнения   

Трафикът се привежда към еквивалентен брой оразмерителни автомобили за 24 

часа (или Оразмерителни оси за целия оразмерителен период). На база на техническите 

възможности в страната за оценка на интензивността на движението той се дели на 5 

класа, за които се изчислява процентно им участие в трафика. На таблица 5 са 

представени групите превозни средства  и преводните им коефициенти за ОА с 

натоварване 100 kN, както и 115 kN. Превръщането на меродавните автомобили в 
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оразмерителен автомобил става посредством преводния коефициент за класа. 

Преводните коефициенти са получени от отношението на увреждането на пътната 

конструкция от оразмерителния автомобил към увреждането на пътната конструкция от 

съответния меродавен автомобил.  

 
Фиг. 4: Преводен коефициент за класа, същност 

 

Стойностите на преводните коефициенти за класа на превозните средства 

включени в ръководството за оразмеряване на асфалтови настилки не са актуализирани 

в последните 40 години, особено за привеждане към Оразмерителен автомобил с 

натоварване на задната ос 100 kN. Необходимо е да ги пресметнем наново и при нужда 

да се регламентират нови такива. (с оглед нарастването и промяната на състава на 

движението и появата на нови превозни средства с нова конфигурация на осите и по-

големите товари). Тенденцията при конфигурацията на осите на тежкотоварните 

автомобили е вместо сдвоени колела да има едно колело с по-голяма ширина. В близко 

бъдеще и предното колело на тежкотоварните автомобили също ще бъде с по-голяма 

ширина. Трябва да се изследва поведението на новите конфигурации на гумите и на 

осите и да се отчете влиянието им върху пътната конструкция. 

 
Фиг. 5: Конфигурация на осите на транспортното натоварване [16] 

 

Определяне на оразмерителните автомобили на денонощие (ОАД) се извършва по 

формулата: 

(1)  , 

където:   

 =
=

7

1s essе fNN
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Ne - интензивност на оразмерителните автомобили на денонощие, брой ОА/ 24 ч.; 

Ns - средно - денонощната годишна интензивност на движението на s-тия 

меродавен вид автомобили; 

esf
- преводен коефициент за s-тия вид моторно превозно средство [2]. 

Преводните коефициенти се отнасят за Оразмерителен автомобил с натоварване на 

задната ос 100 kN и на предната - 60 kN, както и автомобил с натоварване на задната ос 

115 kN и на предната - 70 kN [3]. В следващата таблица са представени преводните 

коефициенти за класа превозни средства по методиката, ползвана в България. 
 

Табл. 5: Групи моторни превозни средства България [Оразмерителни автомобили] [2] 

Меродавни автомобили 
Преводен коефициент 

100 kN/ ос 115 kN/ ос 

1. Леки товарни автомобили  0,03 0,005 

2. Средни товарни автомобили 0,2 0,057 

3. Тежки товарни автомобили 1,0 0,7705 

4. Товарни автомобили с ремарке и TIR 1,0 1,715 

5. Автобуси 0,8 0,541 

 

Полезно би било да се ползват контролно броячи, които отчитат теглото на осите 

и общата маса на всяко МПС. Данните от тях трябва да се обработят и чрез резултатите 

да се актуализират преводните коефициенти за класа на превозните средства. Те 

показват реалното натоварване на пътния поток върху пътната конструкция. 

 

III.4 Носимоспособнот на пътната земна основа Австрия 

В австрийските норми за оразмеряване на асфалтови настилки [9] има изискване 

за минимален модул на еластичност на земната основа при динамично натоварване – Еvd 

= 38 MN/ m2 и минимален деформационен модул на земната основа при статично 

натоварване – Ev1 = 35 MN/ m2. В случай, че измереният деформационен модул е по-

малък, трябва да се изпълнят определени мероприятия за повишаването му 

(стабилизация, смяна на почвата и др.). 

Направена е съпоставка между изискванията за носимоспособност на земната 

основа в България  - Е0 общ модул на еластичност на земната основа и в Австрия - модул 

на деформация на земната основа при статично натоварване от 1-ри цикъл на 

натоварване EV1.  

За целта е използвано немско изследване [15] – фиг. 14 (споменато в доклад на доц. 

Николов – Носимоспособност на пътната земна основа, София, 2012 г.). Зависимостта  

при него между модула на деформация от 1-ри цикъл на натоварване EV1 и CBR е 

графично оформена.  
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Фиг. 6: Зависимост между модул и показател CBR [15] 

 

От фиг.20 се получава зависимостта:  

(2)    Еv1 = 35MN/ m2 =  CBR = 20%   От (5) 

следва, че Е0 = 6,5.(CBR)0,64 = 6,5.(20)0,64 = 45 MPa. 

Минималният деформационен модул на земната основа при статично 

натоварване в Австрия – Ev1 = 35 MN/ m2 след преобразуване с помощта на 

корелационни връзки, отговаря на Е0 = 45 MPa - общ модул на еластичност на земната 

основа, което изпълнява изискванията за еквивалентен модул на еластичност на земното 

легло за автомагистрали и пътища I-ви клас в България. 

В Германия деформационният модул на земната основа се приема таблично - 

обикновено при изпълнение на отводнителни мероприятия и изпълнение на условията 

за мразоустойчивост – 45 MPa и 80 MPa за земна основа от баластра или скална земна 

маса. При неизпълнение на тези условия (отводняване и мразоустойчивост) 

деформационният модул на земната основа се приема 22,5 МPa, като за прахов глинест 

пясък е 15 МPa, а за песъчливи глини и глини е 10 МPa [13]. По време на строителство 

стойностите му трябва да се проверят. По немските норми деформационният модул на 

безопасните на мраз почви F1 трябва да е 120 MPa. Деформационният модул на 

повърхността противозамръзващия пласт трябва да е 120 MPa. В случай, че земната 

основа е категория F1 и изпълнява условието Ev2 > 120 MPa, противозамръзващ пласт не 

е необходим [14]. 

Съгласно британската методика минималният допустим модул на земната основа 

при динамично натоварване е CBR=2,5%. При по–ниски стойности, трябва да се 

изпълнят определени мероприятия за повишаването му. 

(3)    E = 17,6.(CBR)0,64 = 17,6.(2,5)0,64 = 32 MPa [6]. 

В следващата таблица е направено сравнение на изискванията за 

носимоспособност на земната основа в България, Австрия, Великобритания и 

Германия. 
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Табл. 6: Изисквания за носимоспособност на земната основа 
 България Австрия Великоб

ритания 

Германия 

Минимален модул на  

земната основа при 

статично натоварване 

E0 = 45 MPa 

– 

Автомагистр

али и РП1  

E0 = 30 MPa 

– за всички 

останали 

пътища 

Ev1 = 35 

MPa 

 Ev2 = 120 MPa – почви 

категория F1 и над 

противозамръзващ 

пласт 

Ev2 = 80 MPa – земна 

основа баластра или 

скална земна маса 

Ev2 = 45 MPa – при 

добри хидроложки 

условия  

Ev2 = 22,5 MPa – лоши 

хидроложки условия 

Минимален модул на 

еластичност на земната 

основа при динамично 

натоварване – Еvd 

 Evd = 38 

MPa 

E0 = 32 

MPa 

 

 

 

III.5 Сравнение на изискванията за асфалтови смеси в България, Австрия, 

Великобритания и Германия 

 
III.5.1 Национални приложения на изискванията за асфалтовите смеси 

Националното приложение, ползвано в България за определяне на изискванията за 

асфалтовите смеси, ползвани в асфалтовите настилки е националното приложение към 

„БДС EN 13108-1“, във Великобритания е „BS EN 13108-1 (Bituminous mixtures – 

Material specifications)“, във Австрия е RVS 08.97.05 Anforderungen an Asphaltmischgut 

(Изисквания за асфалтови смеси) за по-слабо натоварени пътища и RVS 08.97.06 

Anforderungen an Asphaltmischgut - Gebrauchsverhaltensorientierter Ansatz (Изисквания за 

асфалтови смеси, насочени към реалното им експлоатационно поведение) предимно за 

пътища с натоварване над 400000 ОO/година, и в Германия е „TL Asphalt-StB 07/13 - 

Technische Lieferbedingungen für Asphaltmischgut für den Bau von 

Verkehrsflächenbefestigungen“. Технически правила за доставка на асфалтови смеси. 

 

III.5.2 Сравнение по физико–механични показатели на асфалтовите смеси 

съгласно българските, австрийските, британските и немските изисквания  

По отношение на остатъчната порестост разликите между българския, 

британския, австрийския и германския документ са значителни. За асфалтови смеси за 

основни пластове у нас изискванията са: за АС32оснА0 – 5 до 10%; за АС32оснВ0 – 5 до 

12%. В австрийските норми [10] има три типа смеси с три номинални размера на скалния 

материал (11, 22 и 32 mm) за основни пластове и съответно за тип Т1 изискването е 3 до 

6%, тип Т2 – 2 до 5%, а за Т3 – 0,5 до 4%, в британския документ за AC32dense100/150 

е от 0,5 до 7%, в немския документ [12] изискването е от 5 до 7% за особено натоварване 

и от 4 до 7% за нормално и леко натоварване. 

По отношение на асфалтовите смеси за долен пласт на покритието (биндер): в 

Австрия се ползват три зърнометрии: AC16binder, AC22binder, AC32binder, у нас 

смесите са AC11,2биндер, AC16биндер, AC22,4биндер. Изискванията към остатъчната 

порестост: за AC16binder е 2 до 6%, за AC22binder и AC32binder – 3 до 6%; у нас 
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изискванията за всички зърнометрии са 4 до 6%. В британския документ изискването за 

биндер и за износващ пласт е същото както и при основен пласт - от 0,5 до 7%. За 

асфалтови смеси EME2 (смеси с много твърд битум), е за 6% максимално количество 

пори в сместа. Спрямо немския документ в Германия се използват 3 зърнометрии: 

AC22B, AC16B и AC11B.  Изискването за остатъчна порестост е от 3,5 до 6,5% за 

особено натоварване и от 2,5 до 5,5% за нормално натоварване. 

За асфалтови смеси за износващ пласт у нас изискването е от 3 до 5%, в 

австрийските норми зависи от типа смес – има седем типа (от А1 до А7), и от 

номиналния размер на скалния материал (4, 8, 11, 16 и 22 mm). За смеси тип А1, които 

се отнасят за нормална концепция за износващия пласт с номинален размер на скалния 

материал 4 mm е от 0,5 до 3%, за такива с номинален размер на скалния материал 8 mm 

е от 1 до 4% и за тези с номинален размер на скалния материал 11, 16 и 22 mm – 1,5 до 

5%. В немския документ изискването за остатъчна порестост за износващ пласт е от 1,5 

до 2.5% за леко натоварване, от 1,5 до 3,5% за нормално натоварване и от 2,5 до 4,5% за 

особено натоварване. 

По отношение на съдържанието на свързващо вещество: у нас изискването за 

асфалтови смеси за основни пластове е не по-малко от 3,5%, а в австрийските норми - 

не по-малко от 3%. В Британските норми изискването за минимално съдържание на 

свързващо вещество зависи от вида на фракциите от скални материали. За фракции от 

варовик или други натрошени скали за основни пластове е не по-малко от 3,8% (за базалт 

– 3,9%), в немските норми съдържанието на свързващо вещество Bmin е между 3,8 и 

4,2% за различните смеси. 

За асфалтови смеси за долен пласт на покритието (биндер) в България 

съдържанието на свързващо вещество е не по–малко от 3,8% за АСбиндер22,4 и 

АCбиндер20; 4% за АСбиндер16 и 4,5% за АСбиндер12,5 и АСбиндер11,2, във 

Великобритания е 4,2% (варовик/ базалт/ други скали), в Германия е не по-малко от 4,2% 

за AC22B; 4,4% за AC16B и 4,6% за AC11B, а във Австрия съдържанието на свързващо 

вещество e не по-малко от 3%. 

За асфалтовите смеси за износващ пласт от асфалтобетон в България 

съдържанието на свързващо вещество e не по-малко от 6% за асфалтови смеси тип Б и 

не по-малко от 5% за асфалтови смеси тип А, а в австрийските норми остава изискването 

за не по-малко от 3%, но изискването за толкова ниска остатъчна порестост ще води до 

значително по-високи количества, например – 4,8% до 5,4% (съгласно някои 

сертификати за експлоатационни характеристики, 5,2% до 5,8% за смес с полимер 

модифициран битум PmB 45/80 65 тип А2). В британския стандарт минималното 

количество битум за износващ пласт е различно за различните износващи пластове и 

зависи също от вида на каменните фракции. Съдържанието му варира между 4,6% за 

AC14open surf (дрениращ асфалт) и стига до 6,6% AC4fine surf (асфалт за исносващ 

пласт с битум с пенетрация 160/220 или 250/330). В германския стандарт минималното 

количество битум за износващ пласт е различно и зависи от номиналния размер на 

каменната фракция. Съдържанието му варира между 5,4% за AC16D и стига до 7,0% 

AC5D. 

В австрийския и в британския документ изискванията към показателите при 

изпитване по Маршал се отнасят само за летищни настилки, докато у нас остават за 

пътни настилки. 
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В австрийския документ има изискване за устойчивост за образуване на коловози 

за смесите за износващ пласт и биндер. В британския и германския документ има 

изискване за устойчивост за образуване на коловози само за долен пласт на покритието 

(биндер) (за Германия: порпорционална дълбочина на коловоза, малък уред за 

образуване на коловози тип B) [6]. 

В Annex B, BS EN 13108-1 asphalt concrete се съдържа примерна спецификация, 

която дава на Обединеното кралство избор за определяне на изискванията за 

материалите в асфалтовата смес в съответствие с [6].  

В Германия има асфалтов пласт със смесено предназначение – Износващ и 

основен пласт, с остатъчна порестост между 1 и 3% и съдържание на свързващо 

вещество е не по–малко от 5,4%. Във Великобритания се прилагат плътни асфалтови 

смеси, смеси от типа на нашия биндер, сплит мастик асфалт (само за биндер), хот-ролд 

асфалт (смес за набити фракции тип В2) и високомодулни асфалтови пластове EME 

(френски смеси), с много твърд битум. В доклада са сравнени плътна асфалтова смес от 

британския стандарт с Асфалтова смес тип А и тип Б в България, както и Асфалтобетон 

по австрийския стандарт.  

 

III.5.3 Сравнение на зърнометрии асфалтови смеси съгласно българските, 

австрийските, британските и немските изисквания 

В следващатите две таблици и графики са сравнени зърнометриите на асфалтови 

смеси за износващ пласт в Австрия, България, Германия и Великобритания. 
 

Табл. 7: Размери на отворите на ситата и преминало количество в проценти по маса за износващ 

пласт в Австрия, България, Германия и Великобритания.  

Cита 

[mm] 

Австрия България Германия Великобритан

ия 

AC 11 deck 

A1 

AC 11.2 изн. 

А 

AC 11 DS AC 10 close 

surf 

 min max min max min max min max 

16         

14         

11.2 90 100 90 100 90 100   

10        100 

8 65 88 68 78 70 85   

6.3       62 68 

4   45 60     

2 30 50 34 48 40 50 25 31 

1 посочва се 25 36   14 26 

0.5 13 29 18 27     

0.25 посочва се 13 20     

0.125    7 17   

0.063 5.0 10 6.0 12 5 9 6  
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Фиг. 7: Сравнение на зърнометриите на асфалтови смеси за износващ пласт AC11deckA1,  

AC11.2изн.А, AC 11 DS и АС10close surf 

 

От фиг. 20 се вижда, че зърнометрията на асфалтовите смеси за износващ пласт по 

по българския, немския и по австрийския стандарт почти съвпадат. Зърнометрията на 

британската асфалтова смес за износващ пласт е по-тясно сортирана и с различна 

зърнометрия. 
 

III.5.4 Характеристики на асфалтовите смеси, насочени към реалното им 

експлоатационно поведение Австрия 

При изпитванията на асфалтовите смеси, насочени директно към реалното им 

експлоатационно поведение, няма предварително зададени съставни елементи и готови 

рецепти, а имаме много по–голяма свобода при определяне на концепцията на 

асфалтовата смес, сравнени с конвенционалния подход, където изпитванията не 

отразяват реалното им експлоатационно поведение и където сме строго ограничени от 

съвкупността на съставните елементи и където се получават готови рецепти. 
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Фиг. 8: Изисквания към асфалтовите смеси, насочени към реалното им експлоатационно  състояние 

[11]. 

 

R (пукнатино устойчивост при ниски температури) – това означение показва, че 

асфалтова смес е предвидена за износващ пласт и е проектирана основно да бъде 

усотйчива на образване на пукнатини при ниски температути. Има 5 типа смеси (R1, R2, 

R3, R4 и R5), като R1 е с най – добри характеристики. 

V (устойчивост на деформация при високи температури) – това означение показва, 

че асфалтова смес е предвидена за долен пласт на покритието (биндер), и е проектирана 

основно да бъде усотйчива на пластични деформации при високи температури. Има 4 

типа смеси (V1, V2, V3, V4), като V1 е с най – добри характеристики. 

Е (устойчивост на умора) – това означение показва, че асфалтова смес е предвидена 

за основен пласт и е проектирана основно да бъде усотйчива на умора (продължително 

натоварване). Има 4 типа смеси (E1, E2, E3, VE4), като E1 е с най – добри 

характеристики. 

На фигурата са показани изпитванията на асфалтови пробни тела, насочени към 

реалното им експлоатационно състояние.  
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Фиг. 9: Изпитване на асфалтови пробни тела, насочени към реалното им експлоатационно 

състояние [16]. 

 

 

III.5.5 Резултати и дискусии 

По отношение на остатъчната порестост в основните пластове, в българския 

стандарт, тя е почти двойно по-висока от австрийския, германския и британския 

стандарт. 

Остатъчната порестост за долен пласт на покритието (биндер) е много близка и по 

четирите стандарта. 

Остатъчната порестост за износващ пласт по британския стандарт е най–висока, 

немските смеси са най–плътни, с най–ниска остатъчна порестост, като стойностите на 

австрийските смеси по отношение на остатъчната порестост много се доближават до 

немските смеси.  

В австрийския документ има изискване за устойчивост за образуване на коловози 

за смесите за износващ пласт и биндер. В британския и германския документ има 

изискване за устойчивост за образуване на коловози само за долен пласт на покритието 

(биндер). 

У нас остават изискванията към показателите при изпитване по Маршал за пътни 

настилки, докато в австрийския и в британския документ се отнасят само за летищни 

настилки. 

По отношение на съдържанието на свързващо вещество за основен пласт и по 

четирите стандарта се получават близки стойности. 

Сравнението на съдържание на свързващо вещество за долен пласт на покритието 

(биндер) показва близки стойности за българския, германския и британския стандарт (за 

различните смеси между 3,8 и 4,6%), докато по австрийския стандарт за не по-малко от 

3%. 

Сравнението на съдържание на свързващо вещество за износващ пласт показва 

близки стойности за българския, германския и британския стандарт (за различните 
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смеси между 5 и 7%), докато по австрийския стандарт за не по-малко от 3%, но 

изискването за толкова ниска остатъчна порестост ще води до значително по-високи 

количества свързващо вещество, например – 4,8 до 5,4%. 

 

III.6 Развитие на метода на еквивалентните модули  
Руската методика за оразмеряване на асфалтови настилки е актуализирана през 

2001 г.  Новият руски метод е много трудоемък. Въведени са много нови коефициенти.  

 

III.6.1 Обобщение на промените 

 

В руската методика, включена в ръководството като Метод базиран на 

еквивалентните модули (на проф. Иванов), пътните настилки са разделени на четири 

групи: капитална, облекчена, временна и настилки от по-нисък тип, в зависимост от 

износващия пласт. За различните групи настилки са въведени коефициенти на 

сигурност. Има три оразмерителни товара: оразмерителни автомобили с натоварване на 

ос 100, 110 и 130 kN, с различен диаметър на отпечатъка за движещ се и неподвижен 

автомобил [29], въведени са нови стойности на коефициента на динамично натоварване, 

отчитат се периодите от годината с неблагоприятни климатични условия; превозните 

средства се обособяват в 6 групи при преброяването; отчита се ролята на геотекстила с 

разделителни функции; внимателно и подробно са доразработени стойностите на 

коефициентите за снижаване на якостта на срязване на почви и несвързани материали 

при динамично натоварване и коефициента за нееднородни условия на работа; оценява 

се естественото водно състояние; много подробно са представени стойности на 

кохезията и коефициента на вътрешно триене за видовете почви при различна влажност 

и натоварване от движението; дадени са препоръчителни модули на еластичност на 

почвите. Територията е разделена на 8 климатични зони, които се взимат под внимание 

при оразмеряването на настилката срещу замръзване и за определяне на броя дни в 

годината, за оразмерителния период. При определяне на оразмерителното натоварване 

оразмерителният период за всяка климатична област е различен. Не се приемат 365 дни 

за година както е стандартно в другите методики. Въведен е нов вид асфалтова смес – 

високоплътна. При оразмеряване на еластично огъване за модула на еластичност са 

дадени различни стойности в зависимост от температура, продължителност на 

натоварването и вида на битума. Допълнително е даден модул на еластичност за 

статично натоварване при оразмеряване на асфалтовите пластове на срязване. Методът 

е доста сложен и трудоемък и предизвиква трудности при работа него. Има много 

параметри, които се въвеждат ръчно и вероятността за грешка е много голяма. 

 

 

III.7 Развитие на метода от AASHTO 1993 

Методиката на AASHTO е изцяло нова разработка и се базира на AASHTO 

Mechanistic-Empirical Pavement Design Guide, Interim Edition (M-E PDG, AASHTO 2008) 

(Ръководство за оразмеряване на еластично-пластични настилки по механично-

емпиричен метод AASHTO.
 

III.7.1 AASHTO Pavement ME Design Guide  

През 2008 година е издадено ново ръководство за оразмеряване на пътни настилки 

по емпирично-механичен  метод AASHTO. Натоварванията са много различни, също 
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така има много нови материали. Новата разработка включва освен проектиране на нови 

настилки и рехабилитиране на настилки в експлоатация. Това е първото ръководство за 

проектиране на еластично-пластични настилки AASHTO, което не се основава главно 

на резултатите от пътния тест на AASHO. Ръководството съчетава аналитичен подход 

със данни от полеви изследвания, така че да се предвиди поведението на конструкцията. 

При този метод вече могат да се въведат конкретни данни за съответния обект – местни 

климатични фактори и физико-механични характеристики на вложените материали. Има 

три варианта на въвеждане на входните данни. Първият вариант Level 1 е класическият 

– въвеждане на данните  от трафика, климата и физико-механични характеристики на 

вложените материали. При вторият вариант Level 2 се въвеждат допълнителни данни от 

стандартни тестове. При третият вариант Level 3 се въвеждат допълнителни данни, от 

стандартите за съответния щат. Разликата със 1993 AAHTO е, че вместо коефициент на 

пласта се пресмята модулът на еластичност на пласта. По отношение на климата се 

използва интегриран климатичен модел за конкретното място. 
 

III.7.2 Компютърен софтуер  AASHTOWare 

Създаден е софтуер AASHTOWare Pavement ME Design, на основата на AASHTO 

Pavement ME Design Guide. Той изчислява напреженията и деформациите в настилката 

и  ги комбинира с данните от трафика, климата и физико-механични характеристики на 

вложените материали, за да прогнозира поведението на настилката във времето. 

Инструментът за анализ и проследяване на данните за носимоспособността на 

пътната настилка може да се използва за  оразмеряване на необходимото усилване, чрез  

въвеждане на данните, измерени с дефлектометър с падаща тежест (FWD).  

AASHTOWare Pavement ME Design дава предимство, с това, че много по-точно 

могат да се въведат физико-механичните показатели на асфалтовите пластове, както и 

разпределение на осите на тежкотоварните превозни средства. Софтуерът представя 

голям напредък в сравнение с предишната методика за оразмеряване на асфалтови 

настилки и улеснява бъдещото развитие при анализа и моделирането на асфалтови 

настилки. Софтуерът продължава да се актуализира.  

 

III.8 Развитие на метода за оразмеряване на еластично-пластични настилки по 

метода на TRL (британската пътна лаборатория) 

Британската методика е изцяло променена. Натоварването се привежда към 

оразмерителни оси с тегло 80 kN. Увеличен е оразмерителният период – 20 години за 

по-слабо натоварени пътища и 40 години за тежко натоварените. Особено внимание е 

обърнато на проектирането на основата на настилката (земна основа и основни 

пластове). Основата се дели на четири основни категории, определени от стойността 

на показателя CBR или еквивалентния модул на еластичност на повърхността.  

 
III.8.1 Labority Report 1132 – емпиричен подход с теоретичен анализ 

Методът, залегнал в ръководството за оразмеряване на асфалтови настилки Road 

Note 29 е публикуван в Англия 1973г. Този метод е морално остарял, като приложението 

му е ограничено и поради следните причини във Великобритания навлиза изцяло нов 

метод LR1132 през 1984 г., като основа се използва Road Note 29: 

• при стария метод не може да се въведат материали с различни 

характеристики и промени в конструкцията. 
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• методът е валиден за ОН до 40 млн. ОО. В много пътища до средата на 80-

те год ОН надхвърля 50 млн. ОО, като при някои пътища дори стига до 150 

млн. ОО за 20 годишния оразмерителен период. 

• при оразмеряването по метода Road Note 29 се предвиждат големи 

разрушения на конструкцията до края на оразмерителния период, след 

който са нужни много средства, за да се приведе тя в задоволително 

състояние. 

През 1992 година е публикуван наръчник за оразмеряване на пътища и мостове 

(Design Manual for Roads and Bridges - DMRB). Той се състои от 15 глави, като глава 7 е 

озаглавена „Оразмеряване и поддържане  на асфалтови настилки“. Глава 7 е разделена 

на: 

HD 24 определяне на натоварването от трафика 

HD 25 основни несвързани пластове 

HD 26 свързани пластове. 
 

 

III.9 Развитие на метода на Асфалтовия институт 

Обхватът на натоварване от движението е 5 млн. оси с тегло 115 kN, за по-тежко 

натоварени пътища и автомагистрали се ползва специализирания софтуер DAMA. 

Всички методи, залегнали в Ръководството за оразмеряване на асфалтови 

настилки са претърпели значителни промени, с изключение на метода на Асфалтовия 

институт на САЩ. През 2001 година Асфалтовият институт започва разработката на нов 

софтуер, обеднияващ четирите компютърни DOS програми на Асфалтовия институт, 

използвани до този момент – DAMA (CP-1), HWLOAD (CP-2), AIRPORT (CP-3) и HWY 

(CP-4). През декември 2004 софтуерът – SW-1 е готов. Това е софтуер за оразмеряване 

на дебелината на асфалтови настилки по метода на Асфалтовия институт. Софтуерът 

SW-1 е  базиран на Microsoft Windows и основното му предимство е гъвкавият и мощен 

потребителски интерфейс който дава на потребителите решение за оразмеряване на 

широк обхват от области, които са включени в една програма - настилки на магистрали, 

жилищни улици, паркоместа, рампи за лодки,  товарни пристанища, общи авиационни 

летища и военни летища. Целта на създаването на тази програма е било отделните 

програми да се интегрират в една програма за удобство на потребителя. 

Аналитично – емпиричната програма за оразмеряване на настилки се базира на 

познатия метод на Асфалтовия институт, като включва оразмерителните графики на 

метода, дигитализирани за ползване в SW-1. Също включва анализиращия инструмент 

на DAMA (софтуерът, ползван за корекция на дебелините в Ръководството за 

оразмеряване на настилки) за предварителен анализ. Всичко това обвързано заедно дава 

на потребителя графичен интерфейс за улесняване на въвеждането на входните данни, 

създаване на изходни файлове и управление на файловете с данни.  

Едно от предимствата на софтуера е използването на табличен формат за 

изясняване на необходимия тип входни данни (летища, пътища, улици, паркинги) и вида 

на проекта (ново строителство или усилване), както и за насочване на потребителя 

стъпка по стъпка към оразмеряването на всички видове настилки. За по-лесна работа със 

софтуера е създадено ръководство за работа с програмата. 
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Софтуерът отчита климат, трафик, земна основа, материали, като 

характеристиките и материалите могат да се променят. Оразмерителните единици също 

могат да се променят. Включено е и оразмеряване на усилвания. 

Земната основа и скалните материали се характеризират с модула на еластичност 

при динамично натоварване. Неговите стойности корелират с показателя CBR, за 

разлика от модула на еластичност при статично натоварване съгласно метода на 

еквивалентните модули. В програмата може да се избере вид на измерената величина - 

модула на еластичност при динамично натоварване, показателя CBR или R-стойност. 

Оразмерителната стойност се определя както в нашето ръководство. В софтуера се 

въвеждат резултатите от всички проби (min 5 бр.), като програмата автоматично 

определя меродавна стойност на модула на еластичност при данамично натоварване. В 

програмта се избира оразмерителнен кумулативен процент, както в ръководството. В 

случай, че е дадена само една стойност, тя се приема за меродавна.  

(4)    Mr(psi) = 1500.CBR.      

 Трафик: в софтуера се въвежда първоначалният средно годишен дневен трафик; 

оразмерителен период; коефициент за оразмерителната лента; процент на нарастване на 

движението; процент тежкотоварен трафик. Тежкотоварното движение се задава като 

процентно съотношение и се дели на  шест групи превозни средства:  

Тежкотоварни превозни средства без ремарке: 

• 2 осни, 4 гуми (преводен коефициент 0,01)/ 2 осни, 6 гуми (0,3)/ 3 осни и 

повече (0,86) 

Тежкотоварни превозни средства с ремарке: 

• 4 осни или по – малко (0,64)/ 5 осни (1,36)/ 6 осни и повече (1,63). 

Натоварването от движението е изразено в еквивалентен брой Оразмерителни оси 

за целия оразмерителен период. За оразмеряване на летища може да се въведат 

специфична конфигурация на осите на самолетите. 

Софтуерът отчита контактното налягане, колесния товар и разстоянието между 

колелата при сдвоени такива и повторенията на оразмерителното натоварване за месец, 

за да характеризира конфигурацията на превозние средства.  

За да се ползва софтуерът в България, трябва да се модифицират групите 

превозни средства в програмата. 

Има 6 варианта на настилки. 

Софтуерът отчита климатичните условия като дава възможност за избор на 

средногодишна температура, като за пътища има три варианта:  

• <45 F (7 ℃) – замръзване – да; 

• 60 F (15 ℃) – замръзване – възможно; 

• >75 F (24 ℃) – замръзване – не.  

След избора, софтуерът отчита вариациите на температурата през годината за 

всеки месец. 

Отчита се замръзването и размразяването на земната основа и несвързаните 

пластове в зависимост от избраната средногодишна температура – стойност на модула 

на еластичност за всеки месец. 

Софтуерът дава възможност за въвеждане на собствени материали и зависимости 

за разрушенията. Могат пряко да се въвеждат лабораторни стойности на модулите, както 
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и характеристиките на асфалтовите смеси и честота на натоварване за изчисляване на 

модулите по месеци. 

Има двуфазно оразмеряване – в самия софтуер, оразмеряване на първа фаза 

стандартно, втора фаза – оценява се разрушаването и се дава усилване за анализирания 

период. 

Има и етапно оразмеряване, както в ръководството и типови конструкции. След 

като са въведени всички входни параметри, програмта дава кратко резюме на избраната 

конструкция. 

 

III.10 Анализ на метода за оразмеряване на еластично-пластични настилки, 

приет в Австия RVS 03.08.68.  

 

RVS 03.08.63 e стандартизиран метод в Австрия за оразмеряване на пътни 

настилки. Това е аналитичен метод. Този метод за оразмеряване на асфалтови настилки 

е валиден само за ново строителство. Оразмерителното натоварване се изразява чрез 

еквивалентния брой преминавания на единична Оразмерителна ос с тегло 100 kN за 

целия оразмерителен период. В зависимост от оразмерителното натоварване, 

натоварванията от движението се делят на седем класа. За всеки клас на натоварване има 

стандартни пътни конструкции (във форма на каталог), те се различават по вида на 

материалите и дебелините на пластовете. За асфалтови настилки това са стандартни 

типови конструкции с номера от 1 до 4. Като номер 4 е конструкция с основен пласт от 

циментова стабилизация. 

 

На фиг. 10 е показан пример от каталога за оразмеряване на асфалтови настилки. 

 
Фиг. 10: Типова асфалтова конструкция AS1 (преди BT1) [7]. 
 

III.10.1 RVS 03.08.68 – софтуер за компютърно оразмеряване на асфалтови 

настилки 

С цел постигане на по-висока икономическа ефективност на пътните конструкции 

е създаден софтуер за оразмеряване на асфалтови настилки AsDim. Като основа се 

използват новите норми за оразмеряване на асфалтови настилки RVS 03.08.68, 

публикувани януари 2018 г. Те действат успоредно с RVS 03.08.63 и се използват, при 
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пътища, с асфалтови смеси, които изпълняват изискванията, насочени към реалното им 

експлоатационно поведение (предимно за пътища с оразмерително натоварване над 

400000 ОO/ година), както и при бус ленти. При този метод се въвежда реалното тегло и 

разпределение на осите на тежкотоварните превозни средства, въвежда се 

местоположението на обекта за определяне на климатичната зона. Въвеждат се също 

специфични физико-механични показатели на асфалтовите пластове. Могат да се 

въведат и данни от фундаменталните GVO изпитвания на асфалтовите смеси 

(изпитвания, насочени към реалното им експлоатационно поведение) – коравина чрез 

модула на еластичност Smin [N/ mm2] и устойчивост на умора, чрез допустимата 

деформация ε6 [µm/ m] при 1 млн. преминавания на ОО. В случай, че не са ни известни, 

софтуерът приема стандартни стойности за тях. Софтуерът дава високо икономически 

ефективни решения на пътните конструкции. Колкото по-детайлни са предварителните 

изследвания на въведените параметри, толкова по–точно е оразмеряването на пътната 

конструкция. Тези методика, изискваща много голям обем от изчисления е ефективна 

само чрез ползването на компютърен софтуер. 
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IV. Експериментална част  
Експерименталното изследване, заложено в дисертационния труд 

разглежда преброяването на движението, свързано с оразмеряване на асфалтови 

пътни настилки. Извършени бяха контролни профилни преброявания на пътища 

с различна категория на автомобилното движение с цел разделянето на клас 4 

„Товарни автомобили с ремарке и TIR“ на допълнителни подкласове и 

определянто на преводният коефициент за този клас превозни средства. 

 

IV.1 Фактори, които влияят на пътната конструкция 

Факторите, които влияят на пътната конструкция са следните: 

• Оразмерително натоварване от движението; 

• Климат; 

• Носимоспособност на земнта основа; 

• Избор на материали за конструктивните пластове; 

• Оразмерителен период. 

 
Фиг. 11: Фактори, които влияят на пътната конструкция 

 

В експерименталната част на дисертацията е разгледан факторът: Оразмерително 

натоварване от движението.  
 

IV.2 Извършени практически проучвания 

Извършени са контролни профилни преброявания на движението по пътищата 

във областите Видин: ПП №2054, №2019, №3004, №3007; Монтана: ПП  №3080; София 

Област: Нови Искър ПК №4086, София град: AM Тракия ПП №2001, СОП Казичене ПП 

№3013,  Долни Богоров ПП №4008,  AM Хемус ПП №2014, Сам. шосе ПП №3083,  

Владая ПП №4009, Железница ПП №3101,  Банско ПП №3016,  Перник ПП №3061, 

Калотина ПК №4063, Пазарджик ПП №4069, Плевен №3044 с цел разделянето на клас 4 

„Товарни автомобили с ремарке и TIR“  на подкласове превозни средства спрямо най–

новата австрийска методика - RVS 03.08.68. Представена е извадка от проведено 

преброяване на преброителен пункт №2014 на АМ Хемус: 
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 Фиг. 12: Извадка от попълнен формуляр за визуално преброяване на движението 

 

Преброяванията са извършени на ГПП. Местата са избрани от албума с данни за 

Средно-денонощната годишна интензивност на движението на моторните превозни 

средства по видове по Републиканските пътища. На следващата фигура е дадена карта с 

разпределение на автоматичните преброителни уреди. 

 

 
Фиг. 13: Карта с разпределение на автоматичните преброителни уреди [4] 

 

На следващата таблица са дадени категориите на автомобилното движение, взети 

от Ръководството за оразмеряване на асфалтови настилки: 

 
Табл. 8: Категория на автомобилното движение [3] 

Категория на движението Оразмерителна интензивност ОИ, ОА/ден 

 ОА с осов товар 100 kN ОА с осов товар 115 kN 

1. Много леко до 5 до 3 

2. Леко от 6 до 20 от 4 до 11 

3. Средно от 21 до 100 от 12 до 54 

4. Тежко от 101 до 350 от 55 до 189 

5. Много тежко     от 351 до 1000 от 190 до 541 

6. Автомагистрала над 1000 над 542 

 

Извършените контролни профилни преброявания на движението са проведени на 

пътища с различна категория на движението съгласно табл. 8: леко, средно, тежко, много 

тежко движение и автомагистрала. Целта е да се пресметнат наново преводните 
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коефициенти за клас 4 „Товарни автомобили с ремарке и TIR“ за различните класове 

натоварване от движението и при нужда да се регламентират нови такива. 

В австрийската методика [8] при пресмятане на оразмерителното натоварване от 

движението (изразено в ОО100kN) се взима меродавна интензивност за цялото 

тежкотоварно движение, преминало по оразмерителната лента (превозни средства с 

общо тегло над 3,5 т.), за 24 часа, а групите превозни средства се определят в зависимост 

от броя на осите им на такива с 2, 3 и 4 и повече оси, като в сметките се въвежда 

процентното им разпределение. Групите превозни средства са разделени на подгрупи.  

 
Фиг. 14: Натоварване от движението. Австрия. Вляво са показани групите (Fahrgzeuggruppe), а в 

дясно подгрупите (Fahrgzeugklasse) на превозните средства [8] 

 

В таблица 9 са сравнени групите превозни средства в Австрия и България. 

 
Табл 9: Сравнение на групите превозни средства по българската методика и по австрийската 

методика RVS 03.08.68 

Австрия FK2-1 

FK3-

1 

FK3-

2 

FK3-

3 

FK4-

1 

FK4-

2 

FK4-

3 

FK4-

4 

FK4-

5 

FK4-

6 

FK4-

7 

България ЛТ/СТ/Автобуси TТ ТТ ТТ ТТ Тежки товарни с ремарке ТИР 

 

На следващата таблица са показани обобщени резултати от извършените до 

момента преброявания на движението - сумарно процентно разпределение на меродавни 

автомобили клас 4 за различен клас натоварване от движението. Преброяванията трябва 

да продължат, за да се получи доверителен интервал с достатъчна точност. Избрани са 

преброителни пунктове с различна категория на автомобилното движение съгласно 

Табл. 8.  

 
Табл 10: Сумарно процентно разпределение на меродавни автомобили клас 4 „Товарни 

автомобили с ремарке и TIR“ на пътища с различен клас на натоварване [%], получени от всички 

контролни профилни преброявания до момента (27.09.2020) 

Подкласове 

превозни средства 

Леко 

[%] 

Средно 

[%]  

Тежко 

[%] 

Много 

тежко [%] 

Автомагистрала 

[%]   

FK4-2 10,00 12,50 5,73 12,14 1,84 

FK4-3 0,00 3,57 2,29 4,29 0,28 

FK4-4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,44 

FK4-5 10,00 1,79 4,96 1,43 4,42 
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FK4-6 0,00 1,79 1,53 0,00 1,66 

FK4-7 80,00 80,36 85,50 82,14 91,36 

∑ 100 100 100 100 100 

 

IV.3 Преводни коефициенти за клас 4 „Товарни автомобили с ремарке и TIR“  

 

Пресметнати са преводните коефициенти за класовете превозни средства в 

България. Стойностите на преводните коефициенти са взети от американската методика 

AASHTO за оразмеряване на асфалтови настилки с помощта на таблици D.1 – D.6 от [5]. 

Таблиците са дадени за различно натоварване в зависимост от вида на оста – единична, 

сдвоена и строена, както и от стойността на PSI (моментно състояние на годност) в края 

на оразмерителния период – рt, и на оразмерителна стойност на приведената дебелина 

на настилката – SN. Pt и SN са приети съгласно табл. 11. 
 

Табл 11: Приведена дебелина на настилката SN [cm], пресметната за различните класове 

натоварване от движението 

  
 ОА/ 

24ч 

Млн. 

ОO80 

kN 

R (ст. 

на сиг. 
So  

MR 

[Mpa] 
ΔPSI 

SN 

(пресметнат) 

SN 

(приет) 

pt 

(приет) 

1. Много 

леко 
5 0,04 80 0,45 105 2,5 4,0 4 2 

2. Леко 20 0,16 80 0,45 105 2,5 4,8 5 2 

3. Средно 100 0,78 95 0,45 105 2 7 6 2,5 

4. Тежко 350 2,71 95 0,45 105 2 8 6 2,5 

5. Много 

тежко     
1000 7,75 95 0,45 200 2 7,5 6 2,5 

6. АМ 1000 7,75 95 0,45 200 2 >7,5 6 2,5 

 

В таблица 12 общото тегло на всеки подклас превозни средства,  отговарящи на 

меродавни автомобили клас 4 „Товарни автомобили с ремарке и TIR“, е пресметнато 

като  функцията на вероятностната плътност по следната формула, дадена в [8].  

 

(5)   GW = g1.N1(µ1, σ1) + g2.N2(µ2, σ2), 

 

където:   

GW  - общо тегло на превозното средство в съответния подклас [kN] 

g1, g2 -  коефициент на тежест [-] 

N1, N2 - функция на вероятностната плътност на нормално разпределение [-] 

µ1, µ2 - средната стойност на нормалното разпределение [kN] 

σ1, σ2  - стандартното отклонение [kN] 

Данните в таблицата са за стандартен транспортен поток в Австрия. 

(6)       N1 = µ1+σ1. 

Функцията на вероятностната плътност на нормалното разпределение е изпълнена 

с вероятност 68% - всички данни са на разстояние не повече от 1 стандартно отклонение 

от средната. По този начин общото тегло на превозните средства в съответния подклас 

отговаря на [1]. 
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Табл 12: Параметри за определяне на общото тегло на класовете превозни средства в клас 4 

„Товарни автомобили с ремарке и TIR“, разделен на подкласове спрямо австрийската методика за 

стандартен транспортен поток в Австрия [8] 

  g1 μ1 σ1 g2 μ2 σ2 N1 N2 Общо тегло [kN] 

FK4-2 0,4 181,2 41,87 0,6 262,6 64,82 223,07 327,42 285,68 

FK4-3 0,85 208,4 49,21 0,15 302,3 68,91 257,61 371,21 274,65 

FK4-4 0,68 295,2 84,72 0,32 404,9 32,88 379,92 437,78 398,44 

FK4-5 0,37 254,4 58,59 0,63 336,9 64,93 312,99 401,83 368,96 

FK4-6 0,49 247,3 48,95 0,51 380,4 67,37 296,25 447,77 373,53 

FK4-7 0,38 407,1 34,94 0,62 305,7 88,79 442,04 394,49 412,56 

 

За определяне на теглото на всяка ос на съответния подклас превозни средства по 

австрийската методика важи следната формула, дадена в [8]: 

(7)                   Li = βi+αi.GW, 

където:   

Li   - тегло на i-та ос [kN] 

GW  - общо тегло на превозното средство в съответния подклас[kN] 

αi, βi  - коефициенти на осово натоварване на i-та ос на наблюдавания подклас 

превозно средство съгласно таблица 4 от [8]. 

В таблица 13, с помощта на коефициентите за осово натоварване  αi, βi  на i-та ос 

са пресметнати теглата на всяка от осите на подкласовете превозни средства по 

австрийската методика за стандартен транспортен поток, отговарящи на клас 4 „Товарни 

автомобили с ремарке и TIR“ по българската методика. 
 

Табл 13: Тегло на осите на класовете превозни средства в клас 4 „Товарни автомобили с ремарке 

и TIR“, разделен на подкласове спрямо австрийската методика [kN] 

Тегло на 

осите [kN] Първа ос Втора ос Трета ос Четвърта ос Пета ос 

FK4-2 70,57 89,84 60,68 61,70 0,00 

FK4-3 65,11 88,38 61,07 60,07 0,00 

FK4-4 73,50 98,85 74,94 72,83 74,26 

FK4-5 70,84 90,59 66,69 69,00 71,59 

FK4-6 74,28 86,28 68,86 76,75 74,89 

FK4-7 75,31 104,51 78,19 79,32 79,42 

 

В таблици 14 - 16, с помощта на стойностите на преводните коефициенти дадени в 

американската методика AASHTO за оразмеряване на асфалтови настилки (Таблиците 

са дадени за различно натоварване в зависимост от вида на оста – единична, сдвоена и 

строена, както и от стойността на PSI (моментно състояние на годност) в края на 

оразмерителния период – рt, и на оразмерителна стойност на приведената дебелина на 

настилката – SN), и теглото на осите, пресметнато в предишната таблица са пресметнати 

преводните коефициенти за оразмерителен автомобил с натоварване на задната ос 100 

kN, както и 115 kN, за всеки от подкласовете превозни средства. 
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Табл 14: Преводни коефициенти за подкласовете превозни средства на клас 4 „Товарни автомобили 

с ремарке и TIR“, разделен на подкласове спрямо австрийската методика, пресметнат по метода AASHTO 

за много леко движение (pt=2,0, SN=4 cm)
 

  Преводен коефициент 

Ki80кN, 

OO 

Ki100кN, 

OO 

Ki100кN, 

OA 

Ki115кN, 

OA 

FK4-2 
28,3т=7т+9т+12,2т сдвоена ос = 

0,594+1,626+0,450 2,670 1,045 0,933 0,518 

FK4-3 
27,5т=6,5т+8,8т+6,1т+6т= 

0,434+1,514+0,327+0,308 2,583 1,011 0,903 0,501 

FK4-4 
39,5т=7,3т+9,9т+22,2т строена 

ос = 0,713+2,422+1,192 4,327 1,694 1,512 0,839 

FK4-5 
36,8т=7т+15,7т сдвоена ос+14т 

сдвоена ос = 0,602+1,284+0,803 2,689 1,052 0,940 0,521 

FK4-6 

38,1т=7,4т+15,5т сдвоена 

ос+7,7т+7,5т= 

0,748+1,212+0,854+0,775 3,589 1,405 1,254 0,696 

FK4-7 
41,7т=7,5т+10,4т+23,7т (строена 

ос)= 0,792+3,070+1,571 5,433 2,126 1,899 1,053 

 

След като се определи процентното съотношение на подкласовете превозни 

средства за много леко движение (за много леко движение не са извършвани контролни 

преброявания) и от получените преводни коефициенти за тези класове превозни 

средства (табл. 14) ще бъде пресметната  средно претеглена стойност на преводният 

коефициент за клас 4 „Товарни автомобили с ремарке и TIR“ за много леко движение. 

 
Табл 15: Преводни коефициенти за подкласовете превозни средства на клас 4 „Товарни автомобили 

с ремарке и TIR“, разделен на подкласове спрямо австрийската методика, пресметнат по метода AASHTO 

за леко движение (pt=2,0, SN=5 cm) 

  Преводен коефициент 

Ki80кN, 

OO 

Ki100кN, 

OO 

Ki100кN, 

OA 

Ki115кN, 

OA 

FK4-2 
28,3т=7т+9т+12,2т сдвоена ос = 

0,584+1,648+ 0,435 2,667 1,025 0,920 0,509 

FK4-3 
27,5т=6,5т+8,8т+6,1т+6т= 

0,423+1,533+0,316+0,297 2,569 0,987 0,886 0,490 

FK4-4 
39,5т=7,3т+9,9т+22,2т строена ос 

= 0,706+2,466+1,181 4,353 1,673 1,502 0,831 

FK4-5 
36,8т=7т+15,7т сдвоена ос+14т 

сдвоена ос = 0,592+1,284+0,790 2,666 1,025 0,920 0,509 

FK4-6 

38,1т=7,4т+15,5т сдвоена 

ос+7,7т+7,5т= 

0,742+1,212+0,851+0,770 3,575 1,374 1,233 0,683 

FK4-7 
41,7т=7,5т+10,4т+23,7т (строена 

ос)= 0,788+3,132+ 1,568 5,488 2,109 1,893 1,048 

 

От процентното съотношение на подкласовете превозни средства за леко движение 

получено от извършените преброявания на движението (табл. 10) и получените 

преводни коефициенти за тези класове превозни средства (табл. 15) е пресметната  

средно претеглена стойност на преводният коефициент за клас 4 „Товарни автомобили 

с ремарке и TIR“ за леко движение. 
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Табл 16: Преводни коефициенти за подкласовете превозни средства на клас 4 „Товарни автомобили 

с ремарке и TIR“, разделен на подкласове спрямо австрийската методика, пресметнат по метода AASHTO 

за средно, тежко, много тежко движение и автомагистрала (pt=2,5, SN=6 cm) 

 Преводен коефициент 

Ki80кN, 

OO 

Ki100кN, 

OO 

Ki100кN, 

OA 

Ki115кN, 

OA 

FK4-2 
28,3т=7т+9т+12,2т сдвоена ос = 

0,588+1,625+0,439 2,652 1,047 0,936 0,534 

FK4-3 
27,5т=6,5т+8,8т+6,1т+6т= 

0,426+1,514+0,320+0,300 2,560 1,011 0,904 0,516 

FK4-4 
39,5т=7,3т+9,9т+22,2т строена 

ос = 0,708+2,407+1,191 4,306 1,700 1,521 0,868 

FK4-5 
36,8т=7т+15,7т сдвоена ос+14т 

сдвоена ос = 0,595+1,284+0,790 2,669 1,054 0,942 0,538 

FK4-6 

38,1т=7,4т+15,5т сдвоена 

ос+7,7т+7,5т= 

0,744+1,212+0,852+0,771 3,579 1,413 1,264 0,721 

FK4-7 
41,7т=7,5т+10,4т+23,7т (строена 

ос)= 0,789+3,023+1,568 5,380 2,124 1,900 1,084 

 

От процентното съотношение на подкласовете превозни средства за средно, тежко, 

много тежко движение и автомагистрала получено от извършените преброявания на 

движението (табл. 10) и получените преводни коефициенти за тези класове превозни 

средства (табл. 16) е пресметната  средно претеглена стойност на преводният 

коефициент за клас 4 „Товарни автомобили с ремарке и TIR“ за средно, тежко, много 

тежко движение и автомагистрала.  
 

Табл 17: Изчислени преводни коефициенти за клас 4 „Товарни автомобили с ремарке и TIR“ за 

различните категории движение 

4 „Товарни 

автомобили с 

ремарке и TIR“ Леко Средно  Тежко 

Много 

тежко 

Авто-

магистрала  

Стойност в 

ръководството 

Преводен 

коефициент OA 

100kN 1,699 1,715 1,765 1,726 1,825 1,00 

Преводен 

коефициент OA 

115kN 0,940 0,979 1,007 0,985 1,041 1,715 

 

На таблица 17 е представен резултата от проведеното проучване и получените 

преводни коефициенти за различните категории движение за клас 4 „Товарни 

автомобили с ремарке и TIR“. 
 

IV.4 Преводни коефициенти за клас 4 „Товарни автомобили с ремарке и TIR“ със 

степен на сигурност 95% 

Изследването е повторено, като този път функцията на вероятностната плътност за 

общото тегло на презовните средства е изпълнена с вероятност 95% - всички данни са 

на разстояние не повече от 2 стандартни отклонения от средната. По този начин общото 

тегло на превозните средства в съответния подклас отговаря на данните, от кантарите на 

граничните пунктове. 

(8)      N1 = µ1+2.σ1. 
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Табл 18: Изчислени преводни коефициенти за клас 4 „Товарни автомобили с ремарке и TIR“ за 

различните категории движение със степен на сигурност 95% 

4 „Товарни 

автомобили с 

ремарке и TIR“ Леко Средно  Тежко 

Много 

тежко 

Авто-

магистрала  

Стойност в 

ръководството 

Преводен 

коефициент OA 

100kN 

3,229 3,172 3,243 3,191 3,338 1,00 

Преводен 

коефициент OA 

115kN 

1,787 1,810 1,851 1,821 1,905 1,715 

 

На таблица 18 е представен резултата от проведеното проучване и получените 

преводни коефициенти за различните категории движение за клас 4 „Товарни 

автомобили с ремарке и TIR” за стандартен транспортен поток, изпълнен със степен на 

сигурност 95%. 

 

IV.5 Пример с пътна конструкция, оразмерена по метода ползван в България и 

най-новия, ползван в Австрия 

Двата метода са сравнени за еднакво натоварване и по възможност еднакви 

конструктивни пластове, като се сравнява оразмерителното натоварване и дебелините 

на пластовете.  

 

IV.5.1 Пример с категория на движението 6 „Автомагистрала“ (ОА115kN>542 

ОА/ 24 ч.) 

Четирилентов двупосочен път, с ширина на лентата 3,75 м, оразмерителен период 

15 години с начало 2018-та година, средногодишно нарастване интензивността на: 

автобуси – 2%; товарни автомобили - 2%. Обектът се намира в равнинен терен 

(климатична зона 2). Меродавна интензивност на движението общо: 2856 МА/ 24 ч.  
 

Табл. 19: Оразмерителна интензивност по метода на еквивалентните модули на еластичност 

Клас МИ 

(2017) 

ПККi ПЛ ПКi ОИ 

I 433 0,005 0,38 1,183 1 

II 254 0,057 0,38 1,183 9 

III 340 0,7705 0,38 1,183 155 

IV 1772 1,715 0,38 1,183 1798 

V 57 0,541 0,38 1,183 18 

Total 2856    1505 

 

Оразмерителното натоварване е пресметнато за ОА115kN. 

Получава се Ен = 315,5 [MPa]. 

Оразмерително натоварване = 365.15.1505.1,959 = 16141915 ОО100kN за целия 

оразмерителен период.  

Изчисленията за определяне на оразмерителната интензивност са повторени с 

пресметнатите преводни коефициенти от глава IV. За клас 4 „Товарни автомобили с 

ремарке и ТИР“ е приет преводен коефициент ОА115kN за автомагистрала = 1,905 със 

степен на сигурност 95%. 
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Табл. 20: Оразмерителна интензивност по метода на еквивалентните модули на еластичност с 

пресметнатите преводни коефициенти за 95% степен на сигурност 

Клас МИ 

(2017) 

ПККi ПЛ ПКi ОИ 

I 433 0,007 0,38 1,183 1 

II 254 0,121 0,38 1,183 14 

III 340 1,514 0,38 1,183 231 

IV 1772 1,905 0,38 1,183 1517 

V 57 0,925 0,38 1,183 24 

Total 2856    1788 

 

Получава се Ен = 321,1 [MPa]. 

Оразмерително натоварване = 365.15.1788.1,959 = 19177239 ОО100kN за целия 

оразмерителен период.  

При сравнение на резултатите се забелязва, че поради по-високите преводни 

коефициенти, във втория случай се получава около 20%  по-голямо оразмерително 

натоварване от това, получено с преводните коефициенти, приети в Ръководството за 

оразмеряване на асфалтови настилки. Необходимият проектен еквивалентен модул на 

повърхността на настилката е по-висок. 

В следващата таблица е направено е условно сравнение на групите превозни 

средства по българската методика и по австрийската методика RVS 03.08.68 съгласно 

таблица 9 и прието разпределение на клас 3 „Тежки товарни автомобили“ в съотношение 

25% с четири оси и 75% с три оси. 
 

 

Табл. 21: Сравнение на класовете превозни средства по българката методика и по австрийската 

методика RVS 03.08.68  

Австрийски класове 

RVS 03.08.68 

Български класове 

2 осови I+II+V 

3 осови 75%III 

4+ осови 25%III+IV 

 

От процентното разпределение на меродавната интензивност дадена в табл. 10 и 

табл. 19 е получено процентното разпределение на групите превозни средства в Австрия 

за конкретния пример: 

С две оси:    26,05% 

С три оси:      8,93% 

С четири и повече оси:  65,02% 

На следващата фиг. са показани обобщени данни на входните параметри, въведени 

в софтуера. 
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Фиг. 15: Пример с входни данни, въведени в софтуера, обобщение 

 

При въвеждането на данните в софтуера избираме втората степен за въвеждане на 

трафика – въвеждаме процентното разпределение на групите превозни средства, както 

и разпределението на подгрупите, получени от извършените ръчни преброявания на 

трафика за целта на дисертацията.  

 

 
Фиг. 16: Втора степен за въвеждане на трафика  
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На следващата таблица са дадени данни за всеки от конструктивните пластове. 

 
Фиг. 17: Физико-механични показатели на конструктивните пластове 

 

От софтуера за компютърно оразмеряване на асфалтови настилки AsDim 

RVS 03.08.68 се получава следното оразмерително натоварване: 

Nerw = 6 760 256 ОО за целия оразмерителен период и допустимо натоварване: 

Nzul = 7 832 151 OО за 4 и 7 518 156 за 5 за целия оразмерителен период. 

Като заключение в техническия доклад, който е създаден автоматично от софтуера 

е дадена схема на конструкцията и резултат от оразмеряването: очаквано оразмерително 

натоварване, допустимо оразмерително натоварване и експлоатационен живот на 

конструкцията. 

 
Фиг. 18: Резултат от оразмеряването на асфалтовата конструкция 

 

Забележка: Техническия доклад, от софтуера е прикачен като Приложение 1 

(Асфалтовите смеси с физико-механични показатели по българските норми), 
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Приложение 2 (Асфалтовите смеси с физико-механични показатели по австрийските 

норми) и Приложение 3 (Метод на еквивалентните модули) към дисертацията.  
 

Табл. 22: Сравнение на пътни конструкции, оразмерени по двата метода за еднакво меродавно 

натоварване 
 Методи 

Пластове 

Еквивалентни 

модули1  

Еквивалентн

и модули2 

AsDim 

(RVS 

03.08.68)3  

AsDim 

(RVS 

03.08.68)4 

Износващ пласт, см 4 4 4 4 

Биндер, см 6 6 6 6 

Основен пласт от 

асфалтова смес, см 

13 14 14 12 

Трошен камък с 

подбрана 

зърнометрия, см 

15 15 20 20 

Баластра за основи, 

см 

17/18* 17 30 30 

50cm зона А 

носимоспособност 

45 MPa - 

зададен 

45 MPa - 

зададен 

> 45 MPa 

– зададен 

> 45 MPa – 

зададен 

ОН [ОО] 16 141 915 19 177 239 6 760 256 6 760 256 

Ее.общ [MPa] 315,5/319,2 321,1  399,6 MPa 384 MPa 
1Преводни коефициенти, приети в България 
2Пресметнати преводни коефициенти за 95% степен на сигурност 
3Асфалтовите смеси с физико-механични показатели по българските норми 
4Асфалтовите смеси с физико-механични показатели по австрийските норми 
*Приета дебелина за да бъде конструкцията осигурена срещу замръзване 

 

При сравнение на двата метода се забелязва, че по австрийската методика 

оразмерителното натоварване е по-ниско от това при българската методика.  По 

българската методика за пласта от баластра е дадена пресметната дебелина и дебелина, 

изпълняваща условията конструкцията да е осигурена срещу замръзване.  

При австрийската методика се налага изпълнението на основни пластове с по-

голяма дебелина. Дебелината на асфалтовите пластове е много близка и по четирите 

варианта, но носимоспособността на конструкциите се различава. Пресметнат е Eе.общ 

(общ еквивалентен модул на повърхността на пътната конструкция, получен след избор 

на дебелината на пластовете) за всяка от конструкциите. 

Изискванията за физико-механичните показатели на асфалтовите смеси по 

австрийските норми са завишени в сравнение с българските норми и поради това при 

сравнение на конструкция, оразмерена със софтуера по австрийската методика, един път 

с изискванията за асфалтови смеси по австрийските норми и един път с изискванията по  

българските норми, необходимата дебелина на основния пласт от асфалтова смес е 

различна – при варианта на асфалтова смес с физико-механични показатели по 

българските норми е с по-висока дебелина. Този вариант съвпада и с варианта с 

преводните коефициенти за 95% степен на сигурност. Поради тази причина можем да 

допуснем, че Австрийската методика може да се ползва в България, в случай, че 

преводните коефициенти за класовете превозни средства за клас 4 „Товарни автомобили 

с ремарке и ТИР“ за ОА с натоварване на задната ос 115kN за 95% степен на сигурност 

се приемат в България. 
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IV.5.2 Пример с категория на движението 2 „Леко движение“ (20>ОА100kN>6 

ОА/24ч.) 

Двулентов двупосочен път, с ширина на лентата 3,75 м, оразмерителен период 15 

години с начало 2018-та година, средногодишно нарастване интензивността на: 

автобуси – 2%; товарни автомобили - 2%. Обектът се намира в равнинен терен 

(климатична зона 2). Меродавна интензивност на движението общо: 98 МА/ 24 ч. 

 
Табл. 23: Оразмерителна интензивност по метода на еквивалентните модули на еластичност 

Клас МИ 

(2017) 

ПККi ПЛ ПКi ОИ 

I 59 0,03 0,5 1,183 1,05 

II 19 0,2 0,5 1,183 2,25 

III 8 1 0,5 1,183 4,73 

IV 11 1 0,5 1,183 6,51 

V 1 0,8 0,5 1,183 0,47 

Total 98    15 

Оразмерителното натоварване е пресметнато за ОА100kN. 

Получава се Ен = 151,7 [MPa]. 

Оразмерително натоварване = 365.15.15.1,118 = 91816 ОО100kN за целия 

оразмерителен период.  

Изчисленията за определяне на ОИ са повторени с пресметнатите преводни 

коефициенти от глава IV. За клас 4 „Товарни автомобили с ремарке и ТИР“ е приет 

преводен коефициент ОА100kN за леко движение = 1,699 със степен на сигурност 68%. 
 

Табл. 24: Оразмерителна интензивност по метода на еквивалентните модули на еластичност с 

пресметнатите преводни коефициенти за 68% степен на сигурност 

Клас МИ 

(2017) 

ПККi ПЛ ПКi ОИ 

I 59 0,012 0,5 1,183 0,42 

II 19 0,212 0,5 1,183 2,38 

III 8 1,214 0,5 1,183 5,74 

IV 11 1,699 0,5 1,183 11,05 

V 1 1,622 0,5 1,183 0,96 

Total 98       21 

 

Получава се Ен = 161,9 [MPa]. 

Оразмерително натоварване = 365.15.21.1,118 = 128542 ОО100kN за целия 

оразмерителен период.  

При сравнение на резултатите се забелязва, че поради по-високите преводни 

коефициенти, във втория случай се получава с 50% по-голямо оразмерително 

натоварване от това, получено с преводните коефициенти, приети в Ръководството за 

оразмеряване на асфалтови настилки. Необходимият проектен еквивалентен модул на 

повърхността на настилката е по-висок. 

От процентното разпределение на меродавната интензивност дадена в табл. 10 и 

табл. 23 е получено процентното разпределение на групите превозни средства в Австрия 

за конкретния пример: 

2-Achser (с две оси):     80,61%  

3-Achser (с три оси):     6,12% 
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4+-Achser (с четири и повече оси):   13,27% 

От софтуера за компютърно оразмеряване на асфалтови настилки AsDim 

RVS 03.08.68 се получава следното оразмерително натоварване: 

Nerw = 231 970 OО за целия оразмерителен период и допустимо натоварване: 

Nzul = 245 052 OО за 4 и 242 290 за 5 целия оразмерителен период 
 

Табл. 25: Сравнение на пътни конструкции, оразмерени по двата метода за еднакво меродавно 

натоварване 

 Методи 

Пластове 

Еквивалентни 

модули1  

Еквивалентни 

модули2 

AsDim 

(RVS 

03.08.68)3  

AsDim 

(RVS 

03.08.68)4 

Износващ пласт, см 4 4 4 3 

Биндер, см 4 4 4 4 

Основен пласт от 

асфалтова смес, см 

- - 4 4 

Трошен камък с 

подбрана 

зърнометрия, см 

- - 20 20 

Баластра за основи, 

см 

37/52* 

 

40/52* 30 30 

50cm зона А 

носимоспособност 

30 MPa - 

зададен 

30 MPa - 

зададен 

> 45 MPa 

– зададен 

> 45 MPa – 

зададен 

ОН [ОО] 91 816 128 542 231 970 231 970 

Ее.общ [MPa] 151,7/178,8 161,9/178,8 302,4  289,2  

1Преводни коефициенти, приети в България 
2Пресметнати преводни коефициенти за 68% степен на сигурност 
3Асфалтовите смеси с физико-механични показатели по българските норми 
4Асфалтовите смеси с физико-механични показатели по австрийските норми 
*Приета дебелина за да бъде конструкцията осигурена срещу замръзване 

 

При сравнение на двата метода се забелязва, че по австрийската методика 

оразмерителното натоварване е почти два пъти по-високо от това по българската 

методика. Това се дължи на факта, че при австрийската методика за отчитане на 

въздействието на тежкотоварния трафик се използват по-високи преводни коефициенти. 

Това дава и отражение при определянето на дебелината на конструктивните пластове. 

Избрани са асфалтови пластове с подобни характеристики. При австрийската методика 

се налага допълнително изпълнението на основен пласт от асфалтова смес.  

Общото тегло на едно превозно средство с две оси по австрийската методика, 

пресметнато със степен на сигурност 68% е 14,7 тона. Този клас превозни средства 

отговаря на сумата на клас 1, клас 2 и клас 5 от българската методика, съответно с тегла: 

клас 1 от 3,5 до 6 тона, клас 2 от 6 до 12 тона и клас 5 автобуси. 

Общото тегло на едно превозно средство с три оси по австрийската методика, 

пресметнато със степен на сигурност 68% е със средна стойност 24,6 тона. По 

българската методика е дадено, че теглото на този клас превозни средства е по-голямо 

от 12 тона.  
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V. Резултати и анализ 
В настоящата глава са представени обобщени резулатите от проведениете 

сравнения и изследвания 

 

А. Проведени са контролни профилни преброявания на пътища с различна 

категория на движението за проверка на преводния коефициент за Меродавни 

автомобили клас 4 „Товарни автомобили с ремарке и ТИР“, разделен на 

подкласове превозни средства. Те трябва да продължат, за да се получи по-

представителна реална извадка от меродавните автомобили за всяка 

категория движение. 

Б. Стойностите на преводните коефициенти за класа не са актуализирани скоро, 

особено за привеждане към Оразмерителен автомобил с натоварване на 

задната ос 100 kN. В ръководството за оразмеряване на асфалтови настилки е 

приет преводен коефициент за клас 4 „Товарни автомобили с ремарке и TIR“ 

1,0 за ОА с натоварване на задната ос 100kN.  Съгласно проведените 

преброявания и изчисления, когато функцията на вероятностната плътност за 

общото тегло на превозните средства е изпълнена с вероятност 68% се 

получава преводен коефициент 1,699 за леко движение.  

В. Стойностите на преводния коефициент за клас 4 „Товарни автомобили с 

ремарке и TIR“ за ОА с натоварване на задната ос 115kN е 1,715. Съгласно 

проведените преброявания и изчисления, когато функцията на 

вероятностната плътност за общото тегло на превозните средства е изпълнена 

с вероятност 68% се получава преводен коефициент 0,979/1,007/0,985/1,041  

съответно за средно, тежко, много тежко движение и автомагистрала. 

Г. В случая, когато функцията на вероятностната плътност за общото тегло на 

превозните средства е изпълнена с вероятност 95% се получават още по-

високи преводни коефициенти, от тези, пресметнати за степен на сигурност 

68%, както и от приетите в ръководството: 

• за ОА100kN – 3,299 за леко движение; 

• за ОА115kN – 1,810/1,851/1,821/1,905  съответно за средно, тежко, много 

тежко движение и автомагистрала. 

 
Табл. 26: Изчислени преводни коефициенти за клас 4 „Товарни автомобили с ремарке и TIR“ със 

степен на сигурност 68%, както и 95%. 

4 „Товарни автомобили с 

ремарке и TIR“ 68% 95% 

Стойност в 

ръководството 

Преводен коефициент OA 

100kN леко движение 
1,699 3,229 1,00 

Преводен коефициент OA 

115kN Автомагистрала 
1,041 1,905 1,715 

 

Д. Необходимо е и у нас да се помисли за промяна на изискванията за асфалтови 

смеси. Да се добавят изисквания към експлоатационните характеристики: 

най-малко устойчивост на образуване на коловози и да се продължат 

изследванията за модул на еластичност и умора. Също така да се променят 

изискванията към асфалтовите смеси за основни пластове – да се премине към 
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използване на плътни смеси, тъй като те са натоварени на умора и така ще се 

получи по-добра устойчивост.  

Е. За изграждане на земното тяло в зона А за автомагистрали, скоростни пътища 

и пътища I-ви клас трябва да се ползват почви от група А-1, а за останалите 

класове пътища почви от групи А-1 или А-2-4 и А-2-5 от груповата 

класификация на почви и смеси от почви и зърнести материали, съответно с 

носимоспособност със средни стойности по-високи от CBR = 20 % за леко, 

много леко и средно движение и CBR над 30 % за тежко и много тежко 

движение. Реално при CBR над 30% Еквивалентният модул на еластичност 

над зона А се получава над 60 MPa, в повечето случаи около 110 MPa, а се 

приема 30 или 45 MPa. Стойностите на модула на еластичност, получени 

съгласно БДС 15130 на повърхността на земното легло (зона А), трябва да 

бъдат не по-малки от 45 МРа за автомагистрали и пътища I-ви клас (при които 

зона А се изгражда от почви група А-1) и не по-малки от 30 МРа за останалите 

класове пътища (при които зона А може да се изгражда и от почви от групите 

А-2-4 и А-2-5). 

Ж. Модулите на еластичност на асфалтовите смеси при статично натоварване не 

са определяни лабораторно и при натурни изпитвания у нас, те се избират от 

таблични данни, които не са променяни най-малко 30 години и не се отчитат 

промените в характеристиките на асфалтовите смеси и използването на 

полимерно модифициран битум. След като се актуализират данните, може да 

се получат много по–икономически ефективни конструкции. 

З. Получените средни стойности на екстремна минимална и екстремна 

максимална температура в разгледаните градове в България в умерено-

континентална, преходно-континентална, преходно-средиземноморска и 

черноморска климатична област отговарят на зона II, съгласно 

температурните зони в Австрия. Като в България максималните температури 

са по–високи. 

И. Стойностите на екстремна минимална и екстремна максимална температура 

в разгледаните градове в България в планинската климатична зона отговарят 

на зона I, съгласно температурните зони в Австрия. 

Й. Анализът на Австрийската методика RVS03.08.68 показва, че тя може лесно 

да се прилага в България. 
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VI. Основни приноси на дисертационния труд 
 

В резултат на цялата теоретична и експериментална част от дисертационния труд 

предлагаме следните научно-приложими приноси:
 

1. След като много стриктно проверихме преводните коефициенти за класовете 

превозни средства за различните класове натоварване от движението и ги 

пресметнахме наново, предлагаме да се регламентират нови такива. Проблемът с 

актуализирането на преводните коефициенти за класа не е разглеждан на 

национално ниво скоро, а трафикът е променен значително както като структура, 

така и като тегла. Това дава основание резултатите, представени в табл. 17 и табл. 

18 да бъдат окачествени като принос и да бъдат променени и приети при 

определяне на оразмерителното натоварване в България при оразмеряването на 

асфалтови пътни настилки, както и да бъдат основа за бъдещи изследвания в тази 

област. При запазване на групите превозни средства, свързано с ползваните 

камери, на база преброяванията и проведените изчисления предлагаме промяна 

на преводните коефициенти за клас 4 „Товарни автомобили с ремарке и TIR“ за 

привеждане към: 

•  ОА с натоварване на задната ос 100kN – преводен коефициент  1,699 за 

леко движение (пресметнат за степен на сигурност 68%). 

• ОА с натоварване на задната ос 115kN – преводен коефициент  1,905 за 

средно, тежко, много тежко движение и автомагистрала (пресметнат за 

степен на сигурност 95%). 

2. Предлагаме въвеждането на Австрийската методика RVS03.08.68 за 

оразмеряване на асфалтови настилки в България поради следните причини: 

• много близки климатични условия в двете държави; 

• минималният деформационен модул на земната основа при статично 

натоварване в Австрия – Ev1 = 35 MN/m2 след преобразуване с помощта 

на корелационни връзки, той отговаря на Е0 = 45 MPa - общ модул на 

еластичност на земната основа, което изпълнява изискванията за 

еквивалентен модул на еластичност на земното легло за автомагистрали 

и пътища I-ви клас в България. 

• близки физико-механични показатели и зърнометрия на асфалтовите 

смеси съгласно българските и австрийските изисквания, с изключение 

на изискванията за остатъчна порестост за основни пластове.  

• методът е много лесен за използване – ползването на софтуера улеснява 

проектанта. 

3. След направен анализ на всички методи, залегнали в Ръководството за 

оразмеряване на асфалтови настилки е направено предложение за запазване 

приложението на метода на Асфалтовия институт, поради причината, че това е 

единственият метод без значителни промени, тъй като отговаря напълно на 

съвременните изследвания.  

4. Въз основа на проведения анализ на метода базиран на еквивалентните модули 

на еластичност (проф. Иванов), активно използван у нас, предлагаме да се 

прекрати ползването му в този вид, поради получаването на изключително тънки 
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асфалтови пластове в сравнение с другите предложени по-горе методики.  

Методът може да остане за нисък клас пътища. 

Декларираните тук приноси могат да намерят приложение в актуализирането на 

Ръководството за оразмеряване на асфалтови настилки, като се променят преводните 

коефициенти и се приеме австрийската методика. 

Разработката трябва да послужи като отправна точка и за други изследвания и 

по-специално осъвременяване на методиката за оразмеряване на асфалтови настилки, 

ползвана в България, както и регламентирането на нови преводни коефициенти за класа 

на превозните средства. 
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