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Целта на специално насоченият изследователски
проект, под наименованието „Дълготрайни
настилки за новите страни-членки на
Европейския съюз” (SPENS) е разработване
на подходящи средства и процедури за
бърза рехабилитация на пътни настилки, при
използването на материали, които:
•
•
•
•

имат задоволително експлоатационно
поведение при съответния климат;
оказват приемливо въздействие върху
околната среда;
биха могли да се включат лесно в
съществуващите технологии;
са ефективни по отношение на разходите и
позволяват лесно поддържане.

VI Рамкова Програма
Тема: Мобилност и Транспорт, Безопасност и Сигурност
Начало: 1 септември 2006
Продължителност: 36 месеца
Бюджет: 2.5 милиона EUR
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L’objectif du projet de recherche spécifique Sustainable
Pavements for European New Member States (SPENS)
‘Chaussées durables pour les nouveaux Etats Membres
européens’ est de développer des moyens et des procédures
appropriés pour réhabiliter rapidement les chaussées des routes. Les
matériaux utilisés doivent répondre aux critères suivants :
• Très bon comportement face aux conditions climatiques locales
• Respect des règles de protection environnementale
• Intégration facile aux technologies existantes
• Coût rentable et entretien facile
Das Ziel des speziellen gezielten EU-Forschungsprojektes
(Specific Targeted Research Project, STREP) namens
‘Nachhaltige
Straßenoberflächen
für
neue
EUMitgliedsstaaten (Sustainable Pavements for European New
Member States, SPENS)’ ist es, geeignete Werkzeuge und Methoden für die
schnelle Instandsetzung von Straßenoberflächen zu entwickeln, wobei
Materialien verwendet werden sollen, die:
• zufriedenstellende Leistungsfähigkeit unter den typischen klimatischen
Einflüssen zeigen
• nur einen geringen Einfluß auf die Umwelt haben
• einfach in existierende Verfahren integriert werden können und
• kostengünstig und einfach zu warten sind.
Projektet SPENS (Sustainable Pavements for European
New Member States; Hållbara vägbeläggningar för nya
medlemsstater) har som syfte att utveckla effektiva verktyg
och tillvägagångssätt för uppgradering av vägbeläggningar
med användande av material
• med tillfredsställande prestanda under typiska klimatförhållanden
• med acceptabel miljöpåverkan
• som passar befintliga tekniksystem
• som är kostnadseffektiva och enkla att underhålla

•
•
•
•

Cieľom výskumného projektu s názvom ‘Udržateľné vozovky pre
nové členské štáty Európskej únie (SPENS)’ je vyvinúť vhodné
prostriedky a technologické postupy na rýchlu rehabilitáciu
cestných vozoviek s použitím materiálov, ktoré by:
mali vyhovujúce vlastnosti v typických klimatických podmienkach,
mali akceptovateľný vplyv na životné prostredie,
boli ľahko implementovateľné do existujúcich technológií,
boli ekonomicky efektívne a ľahko udržiavateľné.

•
•
•
•

Namen ciljnega raziskovalnega projekta z naslovom Trajne
voziščne konstrukcije za nove članice Evropske unije (SPENS)
je razvoj primernih postopkov za hitro obnovo vozišč s
takšnimi materiali:
ki se ustrezno obnašajo v značilnih klimatskih razmerah,
ki so ekološko sprejemljivi,
ki jih bo možno vgraditi z obstoječo tehnologijo,
ki so cenovno ugodni in jih je enostavno vzdrževati.

•
•
•
•

Cílem evropského projektu s názvem Udržitelné vozovky pro
nové členské země Evropské unie (SPENS) je vyvinout vhodné
nástroje a procedury pro rychlou modernizaci silničních
vozovek s použitím materiálů, které:
budou vyhovovat klimatickým podmínkám jednotlivých zemí,
nebudou mít negativní dopad na životní prostředí,
budou snadno využitelné při uplatnění stávajících technologií,
budou rentabilní a údržba vozovek s jejich použitím nebude náročná.
The aim of the specific targeted research project named
Sustainable Pavements for European New Member States
(SPENS) is to develop appropriate tools and procedures for
the rapid rehabilitation of road pavements using materials

•
•
•
•

Az ‘Európai Uniós új tagországok számára fenntartható
burkolatok’ (SPENS) tárgyú speciális kutatási célprojekt célját
az képezi, hogy az útburkolatok gyors felújításához megfelelő
eszközöket és eljárásokat dolgozzon ki olyan anyagok
felhasználásával, amelyek:
• a régió éghajlata mellett megfelelő viselkedést mutatnak,
• környezeti hatásuk megfelelő,
• az elterjedt technológiák alkalmazásakor felhasználhatók,
• ráfordítás-hatékonyak és fenntartásuk nehézség nélkül elvégezhető.
Lo scopo del progetto di ricerca specificamente dedicato
ai Nuovi Stati Membri dell’Unione Europea, Sustainable
Pavements for European New Member States (SPENS), è
quello di sviluppare strumenti e procedure appropriate che
consentano una rapida riabilitazione delle pavimentazioni stradali usando
materiali che:
• si comportino in modo soddisfacente nello specifico clima,
• abbiano un impatto ambientale accettabile,
• siano facili da inserire nelle tecnologie esistenti
• rappresentino soluzioni economicamente valide e siano facili da riparare.
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Celem projektu badawczo-rozwojowego pt. ‘Nowoczesne
nawierzchnie drogowe dla nowych krajów członkowskich
Unii Europejskiej’ (SPENS) jest rozwój odpowiednich metod
i procedur szybkich odnów nawierzchni drogowych z
zastosowaniem materiałów, które:
• spełniałyby oczekiwania w typowych warunkach klimatycznych,
• miałyby akceptowalny wpływ na środowisko,
• byłyby łatwe do wdrożenia z wykorzystaniem dostępnych technologii,
• byłyby efektywne ekonomicznie i łatwe w utrzymaniu.

Cilj istraživačkog projekta pod nazivom Održivi kolnici za nove
europske zemlje članice je razvoj prikladnih alata i postupaka
za brzu rehabilitaciju kolnika  korištenjem materijala:
• koji bi se u uobičajenim klimatskim prilikama ponašali na zadovoljavajući
način
• koji bi imali zadovoljavajući učinak na okoliš,
• koje bi bilo jednostavno uklopiti u postojeće tehnologije,
• koji bi bili financijski isplativi i jednostavni za održavanje.
Uurimisprojekti ‘Säästvad teekatted uute Euroopa
liikmesriikide jaoks’ (Sustainable Pavements for European
New Member States – SPENS) eesmärk on sobivate
töövahendite ja meetmete väljatöötamine teekatete kiireks         
taastamiseks, kasutades materjale:
• mis toimivad antud kliimas rahuldavalt,
• millel on vastuvõetav keskkonnamõju,
• mida on lihtne olemasolevatesse tehnoloogiatesse kaasata,
• mis on kuluefektiivsed ning kergesti hooldatavad
Svrha konkretnog ciljnog istraživačkog projekta pod nazivom
‘Održive kolovozne konstrukcije za nove zemlje - članice EU’
(SPENS) ogleda se u razvijanju primerenih alatki i postupaka
za ubrzanu rehabilitaciju kolovoznih konstrukcija na putevima
uz korišćenje materijala koji bi trebalo da ispune sledeće i to:
• da se ponašaju na zadovoljavajući način pod tipičnim klimatskim uslovima,
• da uticaj na životnu sredinu bude prihvatljiv,
• da se ugrađuju bez teškoća uz pomoć postojećih tehnologija,
• da budu ekonomični i jednostavni za održavanje.

that would:
have satisfactorily in a typical climate,
have an acceptable  environmental impact,
be easy to incorporate  within existing technologies,
be cost-effective and easy  to maintain.

iii
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ВЪВЕДЕНИЕ

Е

вропейската Комисия възложи разработването на изследователски проект, под наименованието
”Дълготрайни настилки за новите страни-членки на Европейския съюз (SPENS). Този
тригодишен проект, финансиран чрез Шеста Рамкова Програма на ЕС с приоритет „Устойчив наземен транспорт”,
приключи през м.август 2009 година.
Стандартите за инфраструктурата са различни за отделните страни-членки в Европейския съюз, но настоящото
натоварване от движението на тежкотоварни автомобили поставя изискването за незабавно изграждане на
устойчива инфраструктура.
Поради даването на приоритет на строителството на магистрали стандартите за поддържане на останалите
пътища са занижени, в резултат на което е налице нарастваща необходимост за ефективно пътно поддържане и
подобряване на състоянието им  през следващите години. Използваните понастоящем материали и технологии
в новите страни-членки на ЕС се различават от възприетите в обичайната практика на останалите 15 страничленки.
Основната цел на този специфично насочен изследователски проект бе да се разработят подходящи средства и
процедури за оптимални и ефективни по отношение на рзходите рехабилитация и поддържане на пътищата в
новите страни-членки на ЕС. Общата цел бе намиране на материали и технологии за сроителство и рехсбилитация
на пътища, които:
•
имат задоволително експлоатационно поведение при съответния климат;
•
имат приемливо влияние върху околната среда;
•
могат лесно да се включат в съществуващите технологии;
•
са ефективни по отношение на разходите и лесно могат да се поддържат.
От м.септември  2006  десет партньори заедно с четири института под чадъра на FEHRL работиха заедно  при
провеждането на лабораторни и полеви изпитвания на асфалтови материали, а също така и при оценката на
влиянието на пътищата върху околната среда. Проектът, който е с бюджет 2,5 милиона EUR бе координиран от
Националния Институт по Сгради и Строително Инженерство (ZAG) на Словения.

Проектът SPENS бе разработен от консорциум, съставен от следните партньори.
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Изследователската работа бе насочена   към разработване на процедури за производство и прилагане на
материали за строителство на пътища като се използват само местни материали и като се има предвид традицията
и съществуващите технологии за строителство, както и специфичните особености на вече построените пътища.
Лабораторните и полевите изпитвания бяха проведени в няколко европейски страни. За проверка и валидиране
на резулттите от изследваннията бяха използвани опитни участъци и наблюдения.
Изследването бе организирано в  четири технически работни пакета (WP), които  имаха следната насоченост:
• Оптимизиране на техниките и процедурите за оценка и обследване на пътиша- WP2, с
ръководител    Ласло Гаспар (KTI)
• Подобряване на пътните конструкции - WP3, с ръководител Сауат Саид (VTI)
• Оценка на материали за осъвременяване на пътища - WP4, с ръководител Мариан Тужар (ZAG)
• Оценка на влиянието на пътищата върху околната среда - WP5, с ръководител Манфред Хаидер
(AIT).
В рамките на  WP6 „Разпространяване на резултатите”  бяха организирани голям брой събития преди края на
проекта  SPENS.  В рамките на  WP1 „Управление”, ръководен от координатора на проекта Моица Равникар Турк
(ZAG), бяха провеждани по две срещи на комитета на контракторите всяка година, докато управляващата група
имаше срещи и по-често. Имахме възможността да работим   с няколко високопоставени лица, отговорни за
проекта, последният от които е господин Уйлям Бърд от Генерален Директорат Изследвания на Европейската
комисия. Бихме искали да изразим специални благодарности на господин   Уйлям Бърд   и госпожа МарияКристина Маролда.

Преглед на ръководителите на задачи в SPENS
WP1 – Моица Равникар Турк (ZAG)
WP2 – Словенко Хенигмен (DDC), Роланд Спилхофер (AIT),
Дарко Кокот (ZAG),
WP3 – Сауат Саид (VTI), Ана Младенович (ZAG), Имре Пап (IP),
WP4 – Бьорн Кламан (VTI), Дариуш Сибилски и Войчех
Банковски (IBDiM ), Лийв Г Виман (VTI),
WP5 – Ленарт Фолкесон (VTI), Манфред Хайдер (AIT),
WP6 – Моица Равникар Турк (ZAG), Стив Филипс (FEHRL),
Адеуол Адесиун(FEHRL).

koordinátor
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Въз основа на резултатите от изследванията в отделните работни пакети бяха разработени практически насоки и
препоръки. Разпространението на резултатите се осъществява чрез национални и международни конференции
както и на сайта на SPENS. Зa по-детайлна информация и окончателният документи моля посетете:
http://spens.fehrl.org.
Консорциумът се състоеше основно от експерти от новите страни-членки на ЕС за да може да бъде сигурно,
че изследванията са фокусирани върху проблеми, присъщи за последните. В рамките на SPENS се говореше на
четиринадесет различни езици.
Цялостна информация за резултатите от изследванията е представена в следните документи на проекта:
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D8
Лабораторно и полево прилагане на високомодулен асфалтобетон
D9 	Дългосрочно експлоатационно поведение на армирани настилки
D10 	Практически модел за проектиране на асфалтови смеси
D11 	Насоки за комплексна методология за безразрушителни техники за обследване на пътни
настилки
D12 	Препоръки за еквивалентни коефициенти за натоварване от пътното движение
D13 	Насоки за методология за вземане на решение за рехабилитация на пътища с ниска
носимоспособност
D15 	Препоръки за използване на
модифицирани свързващи вещества в
пътни настилки
D16 	Насоки за избор на най-подходящи
системи за осъвременяване въз
основа на изпитванията със симулатор
на тежкотоварен автомобил
D17 	Насоки за оценка на влиянито
върху околната среда на различни
типове настилки, включващи
препоръки към пътните
администрации в новите страничленки на ЕС.
D18 	Методология за изпитване и 		
прилагане на избрани рециклирани
материали и промишлени отпадъци в строителството на пътища
D19
SPENS Окончателен доклад
Основните мероприятия за разпространение на резултатите от проекта бяха:
•
Арена за изследвания в областта на транспорта - TRA 2008, Любляна, Словения, където бяха
представени редица презентации. Бе организирано техническо посещение до пробния участък на
SPENS при Драгучова, в близост до Марибор.
•
Резултатите и заключенията бяха представени на семинари, организирани чрез съпътстващия
проект  CERTAIN в Талин (Естония), Киев (Украйна), Бърно (Чешка Република), Будапеща (Унгария) и
Блед (Словения), а също така и в Москва (Русия).
•
Резултатите от WP5 бяха представени на семинар, който бе проведен в Блед, Словения през м. май
2009 година.
•
Заключителният семинар на SPENS бе проведен на 27 и 28 август 2009 година в Любляна, Словения.
Също така бе подготвена брошура и два постера, които бяха на разположение през последните три
години. Освен това бе издаден бюлетин.

Устойчивата инфраструктура е от първостепенно значение за развитието на икономиката на дадена
страна. Особено в условията на икономически спад, без каквото и да е забавяне трябва да бъдат
положени повече усилия при прилагането на новите знания в ежедневната практика на строителството
на пътища.

TRA 2008, Любляна, Словения, изложба на TRA
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Национален семинар, Блед,
Словения 2009

Национален семинар, Киев, Украйна 2009

TRA 2008 – Техническо посещение на пробния участък
в Драгучова, Словения
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WP2 Оценка и обследване на пътища
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О

сновната задача на  WP2 бе да се направи принос към разработването на различни аспекти за оценка и
обследване на пътища основно за нуждите на новите страни-членки на ЕС.

WP 2.1 Еквивлентни коефициенти за натоварването от пътното движение
Работната задача се занимава основно с оценка на еквивалентните коефициенти за натоварване от пътното
движение за различни пътни конструкции, типични за Централна и Източна Европа. Като се имат предвид
финансовите ограничения и ограниченията във времето, както и изследването на шест пробни пътни
конструкции, бе приложена следната методология на изследване:
•
Симулаторът на тежкотоварен автомобил (HVS) , Швеция(Фигура 2.1) бе използван за създаване
на различни натоварвания от многократно преминаващо колело върху пробната настилка. Бяха
записвани реакциите на конструкциите (опънно напрежение, усилия и натоварвания, температури
и т.н),
•
бе решено участък 1 да бъде изключен от изследването, тъй като пътната конструкция бе твърде
слаба ( единствената, която се състоеше само от един асфалтов пласт) и се разруши твърде бързо
за да може да предостави достатъчно данни за експлоатационното поведение, които да бъдат
Фигура 2.1 HVS, Швеция
анализирани,
•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•

по подобен начин , участък 6 бе изключен от изследването поради неизяснено влияние на вградената
стоманена решетка върху поведението на конструкцията; следователно на анализ бяха подложени
участъци от 2 до 5,
от предварителни изследвания е известно, че за развитието на опънното напрежение в асфалта
като функция от многократно приложените натоварвания може да се приеме линейна зависимост(
в изследвания обхват разликите между линейна функция и показателна функция от втора и трета
степен е минимална и може да се пренебрегне),
линейните функции на броя на повторенията на прилагането на натоварванията и опънните
напрежения в асфалта са визуализирани за всяко ниво на приложено натоварване на колелото (30
kN, 40 kN, 50 kN, 60 kN) за всеки изследван пробен участък,
за определяне на броя на повторенията на натоварване , отнасящ се до края на експлоатационния
период на пътните конструкции от 2 до 5 бе използван Словенският метод на проектиране със 100
kN стандартно натоварване на ос,
при използване на зависимостта между броя на повторенията на приложеното натоварване и
опънните напрежения , възникнали в конструкциятя, за всеки изследван участък бяха определени
критичните опънни напрежения, водещи до разрушаване на конструкцията,
от построените графики –за всяко приложено нтоварване и с използване на критичните опънни
напрежения- бе определен критичният брой на повторенията на прилагане на натоварването,
бяха изчислени стойностите от отношенията на приложените натоварвания за отношението на броя
на повторенията за всеки от участъците,
За оценка на еквивалентните коефициенти за натоварване о т пътното движение бяха избрани
стойностите за отношение на натоварванията на колелото 40kN/50kN( което е 80kN/100kN  отношение
на осовото натоварване),
Като характеристични за еквивалентните коефициенти за натоварване от пътното движение са
дадени следните:
Участък  2 1.95
Участък 3 3.62
Участък 4 2.10
Участък 5 2.33.
тези стойности трябва да се разглеждат като полезна, но предварителна информация.

Повече информация може да бъде намерена в D12 ‘Препоръки за еквивалентни коефициенти за натоварване от
пътното движение’.
Фигура 2.2 Хармонизирано изпитване за измерване на състоянието на настилката (пример за устройсво, взело участие в
изпитването)
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WP 2.2 Безразрушително изследване на състоянието на настилката
Основната задача бе да се проведе изслдеване и да се оценят резултатите от хармонизирано изпитване,
обхващащо съпротивление на хлъзгане, надлъжна равност и носимоспособност с измерителни устройства като
на пример, (виж фигура 2.2).
За измерването на съпротивлението на хлъзгане бяха избрани шест вида настики с различно съпротивление
на хлъзгане. Измерванията бяха проведени с 9 устройства от 7 страни. Бях измервани участъци с дължина 100
m при скорости на движение при измерване 30-60-90 km/h. За показателни са взети резултатите от десния
коловоз. Дебелината на водния филм върху измерваната повърхност на настилката беше 0.5mm . Анализът на
резултатите от изпитванията бе проведен в съответствие със CEN/TC227/WG-5N202 E Rev.4

12

За измерването на надлъжната равност като референтно устройство за хармонизиращото изпитване бе избрано
устройството на VTI – Primel. Бяха подбрани шест настилки с различно ниво на равност. Седем устройства от
шест страни преминаха по пробни участъци с дължина 500 m, със скорост на измерване 30-60-90 km/h. За всяка
скорост бяха направени минимум по три преминавания. Измерванията  по време на изпитвателните серии бяха
извършвани по протежение на едни и същи линии на участъците.
По отношение на устройствата за измерване на носимоспособност бе приложена методологията за калибриране
и хармонизиране, разработена в COST 336. В изследването участваха седем дефлектометъра с падаща тежест  
(FWDs) от 6 страни. Максималните стойности на повърхностна деформация бяха сравнени една с друга. По
определение, резултатите за деформацията са повторяеми, когато  FWD , управляван от един и същ персонал  е
в състояние да възпроизведе кривата на деформацията, получена при поредица от спускания на тежестта на
даден участък, без да вдига натоварващата плоча.
На всеки от участниците от Австрия, Чешка Република, Унгария, Норвегия, Полша, Словения, Словакия и
Швеция бе издаден сертификат за участие в хармонизиращото изпитване, проведено в близост до Виена.
Заключенията заедно с резултатите от изпитванията са представени в D11 ‘Насоки за комплексна методология
за безразрушителни техники за измерване на настилки’.

WP 2.3 Сиситематична методология за вземане на решения за рехабилитация и осъвременяване
на настилки

Целта на тази работна задача бе разработването на систематична методология за вземане на решения за
рехабилитация и осъвременяване на пътища с по-нисък проектен клас на натоварване в страните от Централна
и Източна Европа.
Бе разработена методология въз основа на Словенската процедура, която бе модифицирана в съответствие
с информацията от Полша, Словакия, Унгария и Чешката Република. Тя обхваща следните параметри на
състоянието: съпротивление на хлъзгане, напречна равност (дълбочина на коловоза), повърхностни дефекти,
надлъжна равност, носимоспособност. Сред техниките за рехабилитация и осъвременяване на настилките
бяха разгледани подновяване на повърхността ( повърхностна обработка, слъри сийл, тънки покрития) ,
пренастилане, усилване на настилката (осъвременяване с асфлатови пластове, „сандвич системи”, рециклиране)
и рекоонструкция. Представеният подход е подход на ниво инфраструктура, който обикновено е последван от
подход на проектно ниво, при което се изпитват материалите, използвани в настилката, изследват се причините
за възникналите разрушения и в последствие се извършва проектиране на настилката и избор на подходящи
материали за извършване на рехабилитацията.
Проучванията на въпросниците, проведени в рамките на проекта SPENS, бяха използвани също така за

разработвне на предложената методология..
За демонстрация и облекчаване на използването на разработената методология за рехабилитация и
oсъвременяване на настилката на пътища с ниско проектно ниво на натоварване бяха представени няколко
примера ( виж сайта на един от тях на фигура 2.3).
Документът D13 ‘Насоки за систематична методология за вземане на решение за рехабилитация и oсъвременяване
на настилки на пътища с ниско проектно ниво на натоварване’ обобщава изводите и заключенията на дейностите
на съответните работни задачи и позволява разпространението на резултатите предимно сред експертите от
Центална и Източна Европа.
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Фигура 2.3 Повърхност на настилка за методология за проектиране на рехабилитация
(пример)
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WP3 Подобряване на
пътни конструкции

О

сновната цел на този работен пакет бе разработването и оптимизацията на методи, материали и технологии
за подобряване на пътните конструкции на нови и съществуващи пътища. Освен това основната цел

включваше изследване на ползите и ограниченията от използването в пътното строителство на отпадни
продукти и материали, включително рециклирани такива.

WP 3.1 Армиране на свързани и несвързани пластове на настилката
Обикновено при рехабилитацията на пътища или се отстранява един или няколко пласта от настилката, които
се заместват с нови пластове, или просто се пренастила с нов асфалтов пласт. Пластът от настилката може да
бъде усилен чрез използване на различни типове материали или чрез по-голяма дебелина. Основната задача
на тази работна група бе да изучи методите и технологиите за подобряване на пътните конструкции за нови
и съществуащи пътища. Работата бе фокусирана основно върху методология за оценка на експлоатационните
характеристики на армираните конструкции, моделиране на армирани конструкции, а също така и разработване
на насоки/инструкции за прилагане на армирането в пътната конструкция.
•
•
•
•

•

•

Въз основа на оценката на редица типове разрушения е известно , че използването на армировка води
до явни предимства, когато се разглежда целия експлоатационен живот на пътя.
Почти 100 % от стоманените решетки, използвани за армиране на настилки се произвеждат от
рециклирани стоманени продукти.
В тази работа е представена насочена към потребителя методология за проектиране на пътни настилки.
Изчислените опънни напрежения в армирани и неармирани конструкции при използването на
теоретичен изчислителен модел показват идентични заключения по отношение на класирането на
изпитаните конструкции, когато се сравняват с полевите измервания на опънните напрежения при
използване на датчици и изчислените напрежения от измерванията с FWD.
Развитието на коловоза в конструкцията е по-малко при конструкции с армирана настилка, отколкото
при традиционните пътни конструкции. Бе показано, че за достигане на същата дълбочина на коловоза
при армираните конструкции е необходим допълнителен период от две години.
Опитът от оценките на експлоатационните характеристики на настилките показва, че армирането на
пластовете на настилките със стоманени решетки е много ефективен метод за минимизиране на риска от
възникване на пукнатини от замръзване.

•

Също така в тази работа са представени най-добрите практики и практически насоки.

В резултат на редица оценки на експлоатационното поведение бе направено заключението, че армираните
конструкции имат удължен експлоатационен живот с 20% по-дълъг от този на неармираните. Пълният доклад
е представен в документ D9 ‘Дългосрочно експлоатационно поведение на армирани настилки’.
Poprečne deformacije/dilatacije

dubina

deformacija/diltacija u asfaltu (μm)

Referentna, deonica bez armature

15
15
vreme (ms)

deformacija/diltacija u asfaltu (μm)

Deonica sa armaturom

Графика 3.1 Изчислени напречни
опънни напрежения приT=20°C в
неармиран участък (SR) сравнен с
армиран такъв (R)

vreme (ms)

Графика 3.2 Измерени сигнали за опънно напрежение в
армирани и неармирани настилки
Simulator teškog teretnog
vozila - konstrukcija 6

Profil (mm)

Profil (mm)

Poprečni profil 52

Deonica /Sekcija(mm)

Deonica/Sekcija (mm)

Графика 3.3 Развитие на коловоза в сравнителния
участък( без армировка), 55 mm

Графика 3.4 Развитие на коловоза в участък със
стоманена армировка, 45 mm
R típusú
burkolat
Izrada
zastora
po tipu R

troškovi bez armature

                           troškovi sa armaturom

godine

Графика 3.5 Разходи/Време и сравнение с и без стоманена
армировка.
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WP 3.2 Устойчив

процеас на пътно строителство, включващо рециклиране на материали и

използване на промишлени отпадъци

Бързото развитие на промишлеността в последните десетилетия доведе до производството на голямо
разнообразие от отпадни продукти, което поставя серизни проблеми пред човечеството по отношение на
околната среда .  За повишаване на повторното използване на отпадните материали бяха направени редица опити
с оглед постигането на няколко цели: (a) намаляване размера на депата и по този начин защита на околната
среда, (b) технически ползи от използването на отпадни материали в различни области, (c) икономически ефект,
чрез намаляване на консумацията на естествени материали и енергия и (d) социално-екологичен ефект чрез
прилагане на политика за устойчиво развитие.
Най-обещаващите отпадъчни материали за строителство на пътища са претрошен бетон от сгради и
промишлемни отпадни продукти като шлаките. В Словения бяха изпълнени четири пробни участъка с шлаки
в износващия пласт и повърхностната обработка, както и с естествен скален материал за сравнение. Единият
пробен участък е на път от републиканската мрежа, а останалите са на местни пътища. Целта на тези пробни
участъци бе да се валидира приложимостта на шлаките като материал за износващ пласт. Бе установено, че
фирмата, извършила работите не е срещнала никакви проблеми както при проектирането на сместа, така и при
транспортиранито й до асфалтовата база и полагането на асфалтобетона на пробните участъци. Повърхностните
характеристики на участъците, изпълнени с шлаки, са по-добри от тези с естествен скален материал (Графика 3.6
и 3.7). Планирано е пробните участъци да бъдат обект на по-нататъшно наблюдение, с цел да бъдат установени
евентуални промени в повърхнсотните характеристики в дългосрочен план.

SR (S,T)

Opitni pojas
na on
autoputu
dva
merenja-otpornost
na atproklizavanje
pri
Test field
motorway A1
A1 - -Two
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60
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            drobljeni
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Графика 3.6 Измерване на съпротивлението на хлъзгане – септември 2008 към
март2009
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Графика 3.7 Измерване на текстурата – септември 2008 към март2009
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Графика 3.8 Поведение на претрошен бетон (CC) и естествен скален материал (NA)
За валидиране на експлоатационното дългосрочното  поведение на претрошен бетон в несвързани пластове
бе изпълнен пробен участък на националния път  Иванчина Горица-Мулява в Словения.  Изследването показва,
че претрошеният бетон показва по-малки пластични деформации и по-малко намаляване на еластичния модул
при едни и същи условия на околната среда, като по този начин показва по-добро експлоатационно поведение
в дългосрочен план, отколкото сравнителния естествен скален материал, без негативни ефекти върху околната
среда. Във всички случаи, независимо от индуциранто натоварване, се наблюдават по-големи деформации в
часта с естествен скален материал (Виж Графика 3.8).
Въз основа на тези резултати от изследване може да се направи заключението, че претрошеният бетон може
да бъде добър и приемлив за околната среда заместител на естествения скален материал в конструктивните
пластове от несвързани материали. Разбира се качеството на тези материали трябва да е в съответствие с
техническите и нормативните наредби за предназначеното  използване.  Изпълнението на пробните участъци
, резултатите от лабораторните и полевите изследвания са представени в D18 ‘Методология за изпитване и
приложение на избрани рециклирани материали и промишлени отпадъци в строителството на пътища’.

WP 3.3 Oптимизиране на проектирането на асфалтови смеси за осигуряване на благоприятно
поведение при ниски и високи температури на въздуха

Основната цел на изследванията в тази задача бе намирането на практичен модел за оптимизиране на състава
на асфалтови смеси, свързано с целеви функционални характеристики на асфалтовата настилка, приложим за
различни климатични условия и натоварване от пътното движение.
За оценка на оптималния състав на асфалтобетон тип АС-11 бяха използвани два метода на проектиране (метод
на Marshall  и софтуер PRADO), един силикатен скален материал и четири свързващи вещества: B 50/70, B 70/100,
PmB 50/90 и PmB 25/55-55.
Софтуерният пакет “Програма за Проектиране и Оптимизиране на Асфалтови Смеси” (PRADO) е разработен от
Белгийският Център за Пътни Изследвания (BRRC) за аналитично изследване на състава на асфалтовите смеси
чрез обемни изчисления и може да се използва за предвиждане на комплексния модул на асфалтовата смес
от реологичните характеристики на чистото свързващо вещество, както и предвиждане на механичните и
експлоатационните характеристики на сместа.
Чрез промяна на зърнометрията на скалния материал в  AC-11 и съдържанието на свързващо вещество, при
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използването на двата метода за проектиране, оптималният обемен състав на асфалтовите смеси бе установен
по начин, осигуряващ благоприятни функционални характеристики като: модул на коравина, устойчивост на
пластични деформации и устойчивост на умора.
Чрез изследванията в рамките на задача  3.3 е показано, че влагането на конвенционалните свързващи вещества
в асфалтовите смеси зависи от това, на кои динамични характеристики се дава приоритет, тъй като нито едно
свързващо вещество не би могло да удовлетвори всички критерии за експлоатационните характеристики.  За
смеси с висок модул на коравина и добра устойчивост на пластични деформации трябва да се използват по-твърди
битуми, докато за по-висока устойчивост на умора се препоръчват по-меки битуми. Сред най-обещаващите
характеристиките на свързващите вещества, които оказват влияние върху динамичните характеристики на
асфалтовите смеси са пенетрация, точка на омекване, еластично възстановяване и фазов ъгъл за PmB.
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Препоръчително е асфалтовите смеси с по-меки битуми да се използват в региони с ниски температури и леко
натоварване от движението, където за асфалтовата настилка е важно да притежава добра устойчивост на умора
и устойчивост към напукване. В региони с високи температури и категория на движението тежко и много тежко
е препоръчително да се използват по-твърди свързващи вешества.
Тези свързващи вещества не би трябвало да се използват за области с екстремални дневни температурни
промени и на пътища с категория на движение тежко и много тежко.
Полимер-модифицираните свързващи вещества, особено PmB 25/55-55, са устойчиви и на образуване на
коловози и на умора и напукване благодарение на значителната си еластичност при ниски и високи температури.
Асфалтовите смеси с тези свързващи вещества могат да се използват за полагане на настилки, изложени на
въздействие на тежко и много тежко движение и екстремни климатични промени.
Подробните изводи и резултати от изпитване могат да бъдат намерени в документ D10 ‘Практичен модел за
проектиране на асфалтови смеси’.

Repedési hőmérséklet

Temperatura 0C

Fazni ugao ( 0 )

Fazni ugao u funkciji temperature

Temperatura ( 0C )

Графика 3.9 Зависимост на фазовия ъгъл на свързващите
вещества от температурата

Srednja temperatura nastanka

Standardna devijacija

pukotina

Графика 3.10 Температура на образуване на пукнатини в асфалтовите
смеси (TSRST)
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Гасене на гореща шлака

Гасене на охладена шлака (за 15 дни)

Стареене на шлаката за 30 дни

Претрошаване и магнитна сепарация на шлаката

Фркциониране

Микроструктура на стоманена шлака
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WP4 Оценка на материали за осъвременяване на
20

пътища

В

рамките на   WP 4 бяха оценени материалите   и пластовете на настилката, които са подходящи при
осъвременяване на пътищата, като са взети предвид условията в новите страни-членки. Новите страничленки са фокусирани основно върху строителството на магистрали, като при това за подобряване на
състоянието на съществуващите пътища са заделяни по-малко средства. В същото време обаче е налице
изключителна необходимост от нови , дълготрайни материали за пътни настилки, обезпечаващи висока
носимоспособност на настилките във всички страни-членки на ЕС. Предвижда се, че разходите за поддържане
на пътища в новите страни-членки биха могли да се намалят значително чрез въвеждане на по-дбри техники
и подобряване на преобладаващите процедури, използвани за оценяване на състоянието на пътищата и
планиране на осъвременяването им. Нарастването на интензивността на пътното движение и и натоварването
означава, че са необходими по-широки пътища, с по-висока носимоспособност и дълготрайност.

Химично-модифицираните битуми  биват използвани все по-често като свързващи вещества в асфалтобетона,
макар че понастоящем няма достатъчно изчерпателна информация относно реалните експлоатационни
характеристики на тези материали.   За сега   липсва   реално установена   корелационна зависимост между
експлоатационните характеристики на acфалтовите смеси и характеристиките на модифицираните битуми.
Това познание е необходимо за оценката на експлоатационното поведение и пригодността на тези материали
за различни климатични и други условия на околната среда.

WP 4.1 Изследване

на експлоатационните характеристики на конвенционални и полимер-

модифицирани битуми

За осъвременяване на пътищата в новите страни-членки, така че да имат по-добро експлоатационно поведение с
оглед на натоварванията от пътното движение, промените в климата, оказваното влияние върху околната среда
и ефективността на разходите, е необходимо използване на нови, по-добри материали и методи за строителство.
За подобряване на характеристиките на асфалтовите смеси на много места се използват полимери и други
добавки за модифициране на битумните свързващи вещества. Непрекъснато на пазара се появяват нови,
подобрени типове полимери за модифициране на битуми. Към момента не е установена надеждна корелационна
зависимост между лабораторно и полево изпитаните експлоатационни характеристики на асфалтовите смеси и
характеристиките на модифицираните битуми. Това познание е необходимо за оценката на експлоатационното

поведение и пригодността на тези материали за различни климатични и други условия на околната среда.
Строителните методи, базирани само на състава на смесите и традиционните изпитвания на свързващите
вещества, не са подходящи при разрешаване на комплексните проблеми, свързани с полимер-модифицираните
битуми и асфалтовите смеси, в които те са използвани като свързващи вещества. Основната цел на задача
4.1 бе установяване на критерии , основани на експлоатационното поведение на свързващите вещества ,
произтичащи от корелационните зависимости между изпитванията на свързващите вещества. В изпълнение
на тази основна задача бяха изследвани и вече предложени критерии, основани на корелационни зависимости
между изпитвания на свързващите вещества и критичните изпитвания за експлоатационните характеристики
на асфалтовите смеси, като бе направен опит да бъдат намерени нови или по-надеждни критерии за онези
експлоатационни характеристики на асфалтовите смеси, за които все още няма достатъчно добри такива. С
наличието на такива критерии, основани на експлоатационните характеристики на свързващите вещества,
изборът на свързващо вещество за конкретно приложени се облекчава.
Най- явно свързани с експлоатационното поведение на настилката характеристики на асфалтовите смеси
са устойчивост на износване, коравина, устойчивост на пластични деформации, устойчивост на умора и
дълготрайност (чувствителност към вода и стареене). Всички тези характеристики до голяма степен се влияят
от характеристиките на свързващото вещество и взаимодействието между свързващото вещество и скалните
материали. Резултатите от изпитванията на свързващото вещество трябва да дават насока на инженера при
избора на най-подходящ тип свързващо вещество за даден тип скален материал и тип асфалтов пласт. Често
се оказва, че традиционните методи за изпитване на битумите са неадекватни за оценка на модифицираните
битуми. Предполага се, че комбинацията от фундаментални методи за изпитване на свързващите вещества като
комплексен модул на срязване, измерен с DSR и методи, характеризиращи поведението на свързващото вещество
при прилагане на сериозен стрес са свързани с експлоатационното поведение на асфалтовите смеси. Работата
бе фокусирана върху намирането на най-подходящата комбинация от методи за изпитване на свързващите
вещества за предсказване на експлоатационните характеристики на асфалтовите смеси.   Изследователската
програма включва три различни типа асфалтови смеси , експлоатационното поведение на които бе описано
с изпитвания на образуване на коловози, определяне на коравината при различни температури, изпитване на
чувствителност към вода и устойчивост по Marshal.
За осигуряване на достатъчно широк обхват за характеристиките на свързващите вещества   в изследването
бяха включени седем битума, три конвенционални битума с марки по пенетрация от 70/100 до 20/30 и четири  
полимер-модифицирани  битума  с температура на омекване в интервала от 45 до 70оС.
Свързващите вещества бяха охарактеризирани чрез набор от фундаментални изпитвания, както и с традиционно
използваните понастоящем. Резултатите от тези изпитвания бяха сравнени и обработени за установяване на
корелацията с резултатите, получени от изпитванията на асфалтовите смеси.
Бяха избрани три типа зърнометрични състави: плътна асфалтова смес (AС), смес тип сплит мастик (SMA) и
порьозна асфалтова смес (PA). Смесите AC бяха изготвени и с базалт и с варовик, докто останалите две смеси бяха
изготвени само с базалт.  Четирите различни типа смеси би трябвало да позволят да се провери дали свързаните
с експлоатационното поведение зависимости между изпитванията на свързващите вещества и асфалтовите
смеси са специфични за отделен тип смес или имат по-обща природа.
Всички изпитвания на свързващите вещества и асфалтовите смеси бяха проведени в съответствие с действащите
европейски стандарти, освен в случаите, в които това изрично не е посочено. Изпитването на силовия дуктилитет
и еластичното възстановяване бяха проведени само за полимер-модифицираните свързващи вещества.
Броят на изпитванията за свързващите вещества бе ограничен, така че данните могат да послужат за по-добро
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Таблица 4.1 Корелационен коефициент, r2, в линейна регресия между резултатите от изпитванията на свързващите
вещества и асфалтовите смеси.

приемане или отхвърляне на предложените корелационни зависимости от други изследванияОт таблица
4.1 може да се види, че е налице много добра корелация между дълбочината на образувания коловоз и
температурата на омекване на битума, макар че в това изследване са включени четири полимер-модифицирани
битума. Модулът на коравина е в значима корелация с резултатите от изпитване на пенетрацията на битумите,
но констатнтите за пропорционалност са различни за различните типове смеси (данните не са показани тук).
Данните от таблица 4.1 показват, че деформационната енергия, измерена при  10°C би могла да бъде кандидат
за експлотационно свързано изпитване по отношение на модула на коравина на асфалтовите смеси, но данните
са много ограничени.
Резултатите от това изследване могат да способстват за по-задълбочено осъзнаване на ползите и недостатъците
от различните модификации на битумите. Те са полезни при бързото осъвременяване на пътната инфраструктура
на новите старни-членки чрез въвеждането на основаните на експлоатационните характеристики методи на
изпитване. Тези методи на изпитване са необходими за насърчаване на иновационните и ефективните процеси
на осъвременяване.
Резултатите от лабораторните изпитвания са представени и анализирани в документ D15 ‘Препоръки за
модифицирани свързващи вещества, използвани в пътни настилки’.

Фигура 4.2a Поставяне на датчици в
земната основа

4.2b Датчици за опънно напрежение

WP 4.2 Препоръки

за материали и експлоатацоонно насочени изисквания за високомодулни

асфалтови смеси и проектиране на гъвкави настилки

Тази задача се занимава основно с изследвания върху високомодулен асфалтобетон като техническо решение,
позволяващо постигане на повишена дълготрайност на асфалтовите настилки, с възможност за намаляване на
дебелината на настилката и от там на разходите за строителство. Нещо повече, по време на експлоатацията,
добре проектираните настилки се нуждаят от по-малко дейности по поддържането като по този начин се
намаляват и разходите за поддържане.
Основната цел на тази задача бе разработването на концепция за прилагане на високомодулни асфалтови смеси
(HMAC) в страните от Централна и Източна Европа. Очевидно е, че пренасянето на технологии трябва да бъде
съобразено с местните климатични условя , както и с наличието на материали и оборудване както за изпълнение
на пътното строителство, така и за провеждане на лабораторни изпитвания. Следните страни са заинтересовани
от прилагането на високомодулни асфалтови смеси: Полша, Словения, Хърватска, Сърбия, Швеция, България и
Естония.
Първият етап от задачата включваше подготовка на първоначални препоръки за високомодулни асфалтови
смеси (HMAC) за различните страни.
Test 1

Deonica
Section A A					

Deonica
Section BB

2 cm

SMA 8 DE80C

SMA 8 DE80C

10 cm

HMAC 16 20/30

AC 16 35/50

20 cm

Donji
noseći sloj
(nevezani)
SUBBASE
(unbound)

0,5 m

0,8 m

Donji
noseći sloj
(nevezani)
SUBBASE
(unbound)

0,8 m

0,9 m

0,9 m

0,8 m

0,8 m

0,5 m

teškog HVS
teretnog
vozila
- raspon
(2 x 3)
range
6 meters
(26xm’
3m)
EMU
EMU 		

ASG
ASG(poprečni)
(transversal)

senzor temperature
temperature
sensor

Фигура 4.1 Пробен участък в Полша (Pruszków)
Полша вече имаше опит с този тип смеси и вече бяха подготвени такива препоръки за тази страна. Те бяха
адаптирани като бяха взети предвид климатът, материалите и методите за изпитване за страните, заинтересовани
от въвеждането на високомодулни асфалтови смеси (Словения, Хърватска, Сърбия, Швеция, България и Естония
). Анализът на климата се състои от оценка на ефективната температура за умора (TEFF)   и PG температурите за
различните пластове.
2 cm
AC ORBITON AF
Препоръките за Полша бяха приложени и проверени в лбораторни условия. Бяха проведени лабораторни
изпитвания на материалите и бяха проектирани няколко HMAC. Изпитването включваше три свързващи
4.2c Уплътняване на износващия пласт
0,5 m

EMU

0,8 m

0,8 m

ASG (transversal)

0,9 m

4.2d HVS на участъка в Pruszków
0,9 m

temperature sensor

0,8 m

0,8 m

0,5 m
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вещества:20/30, DE30B (полимер-модифициран) и MG10/20 (специален multigrade битум) и пет типа
скални материали(базалт, гранит, варовик, баластра и стоманена шлака). Резултатите от изпитванията на
експлоатационните характеристики (умора, коравина, устойчивост на образуване на коловози) показват
пригодността на различните свързващи вещества и скалните материали от различен тип, качество и произход.
Участъците бяха изпълнени в Полша, в близост до Варшава. Строителните работи бяха изпълнени от STRABAG
през м.октомври 2007 година. Опитните участъци бяха разделени на две части с еднаква дебелина на пластовете,
но с две различни смеси, използвани за основния пласт: АС и НМАС. Това позволява директно оценяване на
влиянието на НМАС върху дълготрайността на настилката.

Ускореното изпитване с натоварване бе проведено с използване на симулатор на тежко товарен автомобил,
който бе използван в Полша за втори ппът.   И двата пъти изпитването бе проведено при 10оС, с единично
колело(натоварване на колелото 60kN, налягане в гумата 800kPa). Колелото се движеше в коловоз с дължина 6,
със скорост 10-12 km/h. Всеки ден бяха провеждани измервания на реакцията на настилката (деформацията в
асфалтовите пластове и основата) заедно с оценка на профила на колвоза. След 190 000 цикъла на натоварване,
разрушенията на настилката бяха изключително малки и бе решено да се промени натоварването на колелото
на 80kN. Изпитването бе спряно след 300 000 цикъла.
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В настилката бяха поставени два типа датчици: датчици за хоризонталната деформация в най-долната част на
асфалтовите пластове и датчици за вертикалната деформация, поставени върху земната основа.
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Фигура 4.3 Развитие
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Фигура 4.4 Сравнение на деформацията в найдолната част на асфалтовите пластове в началото
и края на изпитването с HVS

Изпитването с HVS бе съпроводено с полеви изпитвания (дефлектометър с падаща тежест, георадар) и голям
брой лабораторни изпитвания. От настилката бяха извадени няколко дузини ядки и плочи. Лабораторната
програма включваше изпитване на състава ( съдържание на битум, зърнометричен състав, съдържание на
пори), устойчивост на образуване на коловози, коравина и устоойчивост на умора. Резултатите от лабораторните
изпитвания на асфалтовите пробни тела, изрязани от настилката, не показват никаква повреда при натоварване
при сравнение на натоварвани и ненатоварвани области. Това е противоположно на резултатите от изпитванията
с HVS, които показват едно нарастване на прфила на деформацията (фигура 4.3) и нарастване на деформацията
в най-долната част на асфалтовите пластове (фигура 4.4). Неочакваните лабораторни резултати могат да
се обяснят чрез т.н.”самооздравяване” на асфалтовите пластове. Пробните тела са изрязани от настилката
6 седмици след приключване на изпитването с HVS и повишението на температурата на настилката (горещо
лято, директна изолация) може да бъде причина за затваряне на микропукнатините,възникнали в следствие
на умора. Общото сравнение на резултатите показва, че конструкцията с високомодулен асфалтобетон има
по-добро експлоатационно поведение. Окончателните заключения и детайлните обяснения са представени в
документ D8 „Лабораторно и полево приложение на високомодулен асфалтобетон. Изисквания за проектиране
на високомодулни асфалтови смеси и проектиране на настилки”. Също така би трябвало да се отбележи, че

дебелината на конструкциите бе по-малка от типично използваните при това ниво на натоварване от движениетоc
(около 700 000 оси с 60 kN) и двете конструкции издържаха на това натоварване.

WP4.3 Осъвременяване на трошенокаменни настилки и пътища с ниско проектно натоварване
от движението до нивото на носимоспособност, изисквано в ЕС
Армирането на настилките с геосинтетици, стоманени решетки или мрежи от стъкловлакна би могло да удължи
експлоатационния живот на настилките чрез намаляване на разрушенията. Този тип усилване понастоящем не
е широко застъпен в новите страни-членки. Поведението на такива армирани пътища трябва да бъде изучено
внимателно за да се въведат най-добрите практики. В тази задача бе направена оценка на ефекта на различни
дебелини на пластовете и различни типове армиране върху пътните конструкции. На шест пробни участъка бе
проведено ускорено изпитване на натоварване със симулатор на тежкотоварен автомобил (HVS-Nordic).
Като най-представителни бяха подбрани шест различни пътни конструкции с ниска носимоспособност, които са
представени на фигура 4.5, 4.6 и 4.7. Те бяха изпълнени на нов местен път  (фигура 4.11) вместо на съществуващ
път, за да се осигурят еднакви условия за пътната основа. Пробните участъци бяха изпълнени в Драгучова,

ACkötő- asfaltni-beton 0-16 (B50/70), 6 cm

ACkopó-aszfaltbeton 0-11s (B50/70), 4 cm

0-32 šljunak, 20 cm

ACkötő- aszfaltbeton 0-16 (B50/70), 6 cm

šljunkovit materijal otporan na zamrzavanje

Фигура 4.5 Пробни участъци 1 и 2

ACkopó- asfaltni-beton 0-11s (B50/70), 4 cm

0-32 kavics, 20 cm
Fagyálló szemcsés anyag

ACkopó- asfaltni-beton 0-11s (B50/70), 4 cm

ACkötő- asfaltni-beton 0-22S (B50/70), 6 cm

ACkötő- asfaltni-beton 0-22S (B50/70), 9 cm

0-32 šljunak, 20 cm

0-32 šljunak, 20 cm

šljunkovit materijal otporan na zamrzavanje

šljunkovit materijal otporan na zamrzavanje

Фигура 4.6 Пробни участъци 3 и 4

ZMA - skeltni mastiks asfalt 11s, 4 cm

ZMA – skeltni mastiks asfalt 11s, 4 cm

AC asfaltni-beton 0-22S (B50/70), 6 cm

AC asfaltni-beton 0-22S (B50/70), 6 cm

0-32 kavics, 20 cm

šljunak

šljunkovit materijal otporan na zamrzavanje

0-32 kavics, 20 cm
šljunkovit materijal otporan na zamrzavanje

Фигура 4.7 Пробни участъци 5 и 6
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Словения. Пътната основа се състои от глинеста почва, върху която е изграден пласт на суб база от чакъл.
Дебелината на този пласт е 60 cm. Несвързаният основен пласт е с дебелина от 20 до 25 cm и е изпълнен с
нетрошен чакъл , много подобен на материала от суб базата. Един от учстъците бе армиран със стоманена
решетка, която бе поставена между асфалтовите пластове и основния несвързан пласт.
През м. април и м.май 2008 година на шесте пробни участъка бе проведено пълно ускорено изпитване
(фигура 4.12). Общата дължина на пробега на колелото бе 8m, при участъци с дължина 6m и при постоянна
скорост на движение. На участъците бяха поставени 72 датчика (датчици за деформация, индуктивни бубини
и т.н.) за измерване на вертикалното натоварване, деформацията в асфалтовите пластове и несвързания пласт,
напреженията в стоманената решетка, температурата и влагата. Това оборудване позволява получаване на
данни за реакцията на конструкцията при различни условия на натоварване, а именно натоварване на колелото
и налягане в гумата.Отчетите са записвани преди, по време на и след основното изпитване. Основното изпитване
за всеки участък бе с продължителност от 2 седмици като машината работеше денонощно 7 дни в седмицата
с прекъсване само за ежедневното обслужване. По време на основното изпитване бе проведено измерване
на напречния профил за изчисляване на развитието на коловоза в повърхността. Бе решено да се поддържа
постоянна температура на настилката от 20оС, а натоварването на колелото да бъде първоначално 60 kN, като при
необходимост след това да се увеличи. Натоварването бе извършено и в двете посоки. Измерените деформации
в несвързания пласт на пробни участъци 1 и 2 са представени на фигура 4.8, а развитието на коловоза в
повърхността на настилката е представено на фигура 4.9. Може да се види, че резултатите си съответстват.   
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След изпитването с HVS от асфалтовите настилки бяха извадени ядки и бяха направени изследвания на почвата.
Реалните дебелини на асфалтовите пластове за пробни участъци 1 и 2 са представени в таблица 4.10. От таблица
4.10 и фигура 4.9 може да се види, че в случая с участък 1  има ясна зависимост  между дебелината на асфалтовия
пласт и дълбочината на пластичната деформация, докато в случая с участък 2 всички пластични деформации са
еднакви и не зависят от дебелината. От тези данни може да се направи заключението, че съществува известна
граница, до която е разумно да се достигне при дебелината на асфалтвите пластове. Разбира се подобна граница
зависи от качеството на несвързания пласт под асфалтовата настилка и от условията на натоварване.
Окончателните заключения са представени в D16„Насоки за избор на най-подходящи системи за осъвременяване
въз основа на изпитвания със симулатор на тежкотоварен автомобил и анализ „ползи-разходи” за пробните
участъци”.
HVS Test Section SP01
Rut depth

SPENS HVS Slovenia. Structure 1 and 2
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Фигура 4.8 Развитие на пластичната деформация в
несвързания пласт от чакъл.

Фигура 4.9 Развитие на пластичната деформация
(коловоз) на повърхността на участъциs 1 и 2

Таблица 4.10 Общи дебелини на асфалтовите пластове

Фигура 4.11 Местния път в Драгучова преди изпълнението на пробните участъци
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Фигура 4.12 Изпитване с HVS през м.април 2008г.

WP4 Заключения
Проведените в рамките на  WP 4 изследвания имат непряк принос към стандартите. Резултатите от изпитванията
предоставят техническа основа за съответните комитети по стандартизация.
Целта на изследователската работа бе също така да се разшири прилагането на съществуващите европейски
стандарти в новите страни-членки. Резултатите от изпитванията, проведени в съответствие с европейските
стандарти, могат да се сравняват с националните специфицирани изпитвания, които официално се прилагат
в новите страни-членки. Един страничен продукт на проекта би могло да бъде подготвянето на препоръки за
лабораторни и полеви изпитвания, а също така методология за намаляване на отклоненията в стандартизираните
и общо-използваните процедури.
Полевите изпитания с ускорено изпитване на натоварване на различни осъвременени конструкции ще доведе
до иновационни техники за осъвременяване на пътища. Систематично планираните лабораторни изпитвания
на различни модифицирани битуми и асфалтови смеси, в чийто състав влизат тези битуми, ще доведе до
задълбочаване на съществуващото познание по отношение на експлоатационно-ориентираните лабораторни
изпитвания. В областта на високомодулните асфалтови смеси целта е не просто да се пренесе технология, но
също така допълнителното разработване на подобни материали.
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WP5 Оценка на
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влиянието на пътищата
върху околната среда

Фигура 5.1: Цикличен пътен симулатор на
VTI

Р

аботен пакет 5 се занимаваше основно с медодите за изследване на влиянието на шума на настилките върху
околната среда специално за новите страни-членки на ЕС. Общата цел на партньорите от всички страничленки бе да се постигне най-общо разбиране за подходящите настилки и свързаните процедури и методи за
оценка и управление на характеристиките им, имащи отношение към околната среда. Измежду широкия обхват
на въздействията върху околната среда партньорите от WP5 избраха замърсяването на въздуха и шумовите
емисии като свои основни обекти за изследване.
Партньорите от новите страни-членки предоставиха информация по отношение на основните законодателни
решения в техните страни, понастоящем прилаганите методи и процедури, отнасящи се до избора на типа пътни
настилки и за актуалното използване и разпределение на типовете настилки в техните страни. На пръв поглед
става ясно, че различията в използваните понастоящем настилки са малки , но са налице много по-големи
различия в процедурите и методологиите. Използването на по-безшумни настилки като порьозен асфалтобетон
с малка вероятност би се случило в новите-страни членки, но същото е вярно и за старите членове на ЕС.
Експерименталната програма на  WP 5 бе фокусирана върху изследването на най-използваните типове настилки
в участващите в проекта нови-страни членки. Бе установено, че това са вариации на асфалтобетон (АС) и сплит
мастик асфалт (SMA). Също така някои от изследванията включваха измервания върху бетонови настики,
тъй като те играят значителна роля в някои магистрални мрежи. Изследователската програма включваше
измервания на емисиите от частици от типични настилки с твърд (Чешка Република) и мек (Словения) скален
материал чрез пътен симулатор на VTI, комбинирани с химичен анализ на частиците и ин-ситу измерване на
прах РМ емисии в Чешка Република и Словакия и SPB (ISO 11819-1) и CPX(ISO/CD11819-2)измервания в трите
нови страни-членки. Експериментите показват някои интересни резултати както за самите настилки, така и за
приложената методология.
От експерименталните резултати и предварителните знания бяха изведени окончателните препоръки, които
да подпомогнат пътните администрации да се справят с ефектите върху околната среда, предизвикани при
строителството и поддържането на пътища.
Препоръките за замърсяване на въздуха в следствие на взаимодействието гума-настилка акцентират върху
важността на изследване на приноса на настилката към РМ емисиите в окръжаващата среда на пътищата и

улиците, където се превишава граничната стойност на ЕС РМ 10. Ако за изграждането на настилката се подбере
по-твърд камък , това ше доведе до генериране на по-ниски общи РМ емисии и до по-голяма устойчивост към
приложения момент на усукване от смяната на скоростите. Част от резултатите обаче показват, че твърдите
скални материали проявяват тенденция за отделяне на по-високи емисии от частици с малки размери, под 1
µm, които са много по-опасни от частиците с по-голям диаметър. Зимните гуми ще произвеждат повече РМ от
летните независимо от типа на настилката. Резултатите от CDV показват, че асфалтовите настилки са по-малко
устойчиви на износване от циментобетоновите настилки и емитират по-голямо количество частици. Особено
внимание трябва да се обърне на фракцията под 1 µm, тъй като тези частици проникват дълбоко в белите дробове.
Установено бе, че частта на тази фракция е много голяма на местата със сплит мастик асфалт. Резултатите от
измерването на запрашеност в тунели са в съответствие с измерванията на РМ във въздуха на околната среда.
При всички случаи трябва да се отбележи, че е много трудно да се определи ефектът на гумите и износването
на настилката върху присъстващите във въздуха частици, поради многото възможни допълнителни източници.
Препоръките за шумовите емисии показват, че шумовите емисии от пътните настилки в новите страни-членки
са сравними с тези от стандартните пътни настилки в останалите страни от ЕС. Доминиращи са настилките от
асфалтобетон и сплит мастик асфалт и проблемите се дължат основно на стари настилки или лоши условия на
поддържане. Сплит мастик асфалтът с по-малък размер на зърната, т.е. 8 mm се счита за най-тихата настилка,
която някога се е използвала. В бъдещето може да се разработят пътни настилки с още по-отворена зърнометрия
и порьозни асфалтобетони, PAGE 27 за да се подобри ситуацията със шумовите емисии.
По отношение на методологията всички партньори оцениха приноса на измерването на SPB и CPX при оценяване
на шумовите характеристики на пътните настилки. Бяха изведени следните препоръки:
•
Когато се прави избор на нова настилка за пътната конструкция трябва да се има предвид съществуващата
информация по отношение на шумовите емисии. Оптимално трябва да е налична система за класификация
на шума, която детайлизира характеристиките за шумови емисии с оглед на позната еталонна повърхност
и която е подкрепена от статистически значим брой измервания.
•
Предпочитаните методи на измерване за класифициране на настилките са SPB (ISO 11819-1) и CPX (ISO/
CD 11819-2). За основна класификация на пътни повърхности  е необходимо минимум SPB измерване.
•
За изпитване за оценяване на съответствието на продукти и за проследяване най подходящи са СРХ
измерванията.
•
Проектът SILVIA (http://www.trl.co.uk/silvia/ ) и съответният наръчник представят добро предложение за
възможната класификационна система за шума на пътни повърхности.
•
По правило има тенденция акустичните характеристики на настилките да намаляват във времето,
което води до повишаване нивата на шумовите емисии. Следователно трябва да се очаква, че краят на
ефективния акустичен експлоатационен живот ще настъпи преди края на експлоатационния живот от
механистична гледна точка.

5.2: Настилки в пътния симулатор: диорит от Чехия (горе) и варовик от Словения (долу)
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Характеристиките за намаляване на шума на всяка настилка могат да се компрометират от повърхностни
обрушвания, пукнатини, дупки и всякакви неравности. По тази причина регулярното поддържане на
пътната повърхност не само съдейства за доброто й състояние, но и за намаляване на шума.
Не могат да бъдат направени препоръки за асфалтови или бетонови настилки с оглед на шумовите
емисии. ”Най- тихите” настилки понастоящем са настилките от порьозен асфалтобетон, които обаче са с
по-кратък ефективен експлоатационен живот от повечето от останалите типове пътни настилки. Трябва
да се отбележи, че има дълготрайни и достатъчно „тихи” бетонови настилки.
Най-шумните пътни повърхности обикновено са стари бетонови настилки с неблагоприятна обработка
на повърхността като напречно изчеткване и настилки от блокове.
Една цялостна система за управление на шумовите емисии на пътните повърхности би трябвало да
включва система за класификация, съвместима със схемата за изчисляване на шумовите емисии,
проверките за съответствие на продуктите и програмата за периодично наблюдение.

Фигура 5.3: PM10 по време на изпитване с двата параметъра
Резултатите от SPENS WP 5 бяха представени на работен семинар на 7 май 2009 година в гр. Блед, Словения.
Също така те съставляват основата на документ D 17”Насоки за оценка на въздействието върху околната среда
на различни типове настилки, включващи препоръки за пътните администрации в новите страни-членки”,
чиято цел е предоставяне на препоръки и ръководство по отношение на оценяването на въздействието на
настилките върху околната среда, както и на полезни и икономични техники и процедури за да се запази
тяхното влияние на приемливо за околната среда ниво.

Diorit, letnji pneumatik

Krečnjak, letnji pneumatik

Diorit, zimski pneumatik

Krečnjak, zimski pneumatik

Фигура 5.4 Елементен анализ (PIXE) на SDI вземане на проби.
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Фигура 5.5 SPB резултати от измерване за СМА
8s при Domžale 31
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Lcpx ASTM
Lcpx D
C PxI A+D
C PxI ASTM+D

SPB Values
SPBI = 70.7
L1 = 69.6
L2a = 73.2
L2b = 78.6
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pneumatika tipa A
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Фигура 5.6 CPX резултати от измерване за AC
от Словакия

upotrebe

L.CPX (dBA)

Фигура 5.7 Спектри на CPX резултати от
измерване
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Фигура 5.8 CPX нива за десет измерени участъка, при използване на гума
А, ASTM и D

