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Abstract: Road markings as part of road accessories are of utmost importance for road safety. 

It is necessary that they are clearly recognizable, guarantee continuous visual orientation for 

road users and withstand atmospheric and operational impacts. To meet these requirements, 

road markings must meet minimum requirements in terms of visibility, grip and wear 

resistance. 
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Резюме:Пътните маркировки като част от принадлежностите на пътя са от 

изключителна важност за безопасността на пътя. Необходимо е те да са ясно 

разпознаваеми, да гарантират непрекъснато визуално ориентиране за участниците в 

движението и да издържат на атмосферните и експлоатационните въздействия. За 

да отговарят на тези изисквания, пътните маркировки трябва да отговарят на 

минималните изисквания по отношение на видимост, сцепление и износоустойчивост.  

Ключови думи: Пътни маркировки; Пътна безопасност; Изпитване на пътни 

маркировки 

 ИЗПИТВАНИЯ НА ПОЛОЖЕНИ ПЪТНИ МАРКИРОВКИ 

 Пътните маркировки се изпълняват от бои на акрилна или водна основа, студени 

спрей пластици, студени или горещи пластични маси, готови пътни маркировки. 

Описаните методи за изпитване се използват за контрол на качеството по време на и след 

полагането на пътните маркировки.  
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 Определяне времето на съхнене 

Времето за изсъхване на пътно-маркировъчната боя се измерва, за да се определи 

кога може да бъде пуснато движението по тази маркировка. Времето за изсъхване се 

определя от периода от време между момента на полагане на пътната маркировка и 

момента, в който преминало колело върху маркировката не оставя следи от материала 

за пътна маркировка. То зависи и от климатичните условия и от дебелината на полагане.  

 

Фиг.1 Колело на ZHENTNER за проверка времето на съхнене 

Метод на определяне: 

Подготвя се тестова лента от боята с широчина 80mm, която се полага върху стъклен 

тест панел, като дебелината на филма е приблизително 370 µm. Записва се времето на 

нанасяне – t1. Панела се оставя да изсъхне в хоризонтално положение в лабораторни 

условия при температура 230С±20С и относителна влажност 50%. При съхненето се 

изпълняват следните етапи: стъкления тест панел се притиска към рампата; колелото се 

търкаля по нея и върху нанесения филм боя. Процедурата се повтаря, докато не полепне 

нова боя по гумените пръстени. Отчита се времето, при което вече не остават следи по 

гумата – t2.  

Времето за съхнене се изчислява като разлика между t2- t1 в минути. 

 Измерване дебелина на мокрото фолио 

Пробата за измерване дебелината на пътната маркировка се извършва върху плоска 

тестова плоча, като машината за маркиране преминава през плочата, без да пуска 
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стъклени перли, с предвидената скорост на маркиране. Тази плоча трябва да има гладка 

повърхност и трябва да е достатъчно голяма за ширината на хода на маркиращата 

машина. 

 

Фиг.2 Полагане на маркировка върху тестова плоча 

 

След преминаване на маркиращата машина през тестовата плоча, дебелината на слоя 

на все още мократа маркировка се определя веднага, като се постави измервателният 

гребен върху тестовата плоча и се мести малко напред-назад, за да премине през всички 

зъбци. 

 

 

 

Фиг.3 Измервателен гребен ZHENTNER 

 

В никакъв случай гребенът не трябва да се натиска или завърта. Дебелината на 

мокрия филм е между последния намокрен и първия не намокрен зъб. По възможност, 

за постигане на по-висока точност, това се повтаря няколко пъти. Намокрените зъби 

трябва да се почистват преди всяко потапяне.  
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Дебелината на маркировката се измерва в mm. 

 Измерване количеството на положения материал в съоветствие с БДС EN 

1824 

Необходима апаратура: 

 Аналитична везна с точност 0,1g 

 Водонепропусклив съд с предварително определена маса 

 Подложки с предварително определена маса и размери, осигуряващи 

минимална маркирана площ 0,1m2 

 

 

Фиг.4 Аналитична везна 

 

Определяне на добавъчни материали – светлоотразителни перли, примесени 

стъклени перли. 

При изпълнение на измерването определя средна скорост на пътно-маркировъчната 

машина s, с която се полагат линиите. След това се събират добавъчните материали на 

съответния изход на пътномаркировъчното оборудване в съд за период от време t (в s, 

като t трябва да е най-малсо 10 s), като се използва една и съща настройка на 

оборудването. Определя се масата на съда m (в g). Като знаем ширината на положената 

линия w (в m), изчисляваме положеното количество добавъчни материали по следната 

формула: 

𝑚

𝑡 ∗ 𝑤 ∗ 𝑠
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Определяне на положеното количество материал за пътна маркировка. 

В двата края на линията, която ще се маркира се закрепят две подложки. При първата 

ще се определи количеството на маркировъчната система с всичките си компоненти, а 

втората ще определи количеството на самата пътна маркировка.  

Полага се пътната маркировка с всички свои компоненти и малко преди достигане 

на втората подложка се спира тяхното разпръскване. Върху двете подложки има 

положена еднаква площ S от материала. Подложките се оставят да изсъхнат. Определя 

се масата m на подложката с пътната маркировка и нейните компоненти и масата m/ на 

подложката само с боята за пътна маркировка, като преди това изваждат теглата на 

подложките. 

Количеството на положения материал за пътна маркировка е: 
𝒎/ 

𝐒
 , а количеството на 

компонентите на боята са: 
𝒎−𝒎/ 

𝐒
 

 Измерване на Дневна видимост в съоветствие с БДС EN 1436 

Дневната видимост на пътните маркировки се изразява чрез коефициент на яркост 

при разсеяно осветление Qd. Това е отношението на яркостта на полето на пътната 

маркировка в дадено направление към осветеността на полето и се измерва в mcd.m-2.lx- 

За изпълнение на измерването са необходими фотометър, осветителна система и 

приспособления за определяне на хоризонтална отправна равнина с отправен център. 

Фотометърът измерва поле от отправната равнина, а осветителната система осветява 

полето на отправната равнина, като са разположени над отправния център. 

Пробата от пътната маркировка за измерване се полага върху недеформируема 

подложка с минимална дължина 40cm. Наблюдението на всички лъчи е от площта за 

измерване към фотометъра. Ъгълът на наблюдение е ъгълът между отправната равнина 

(подложката с пътно-маркировъчна боя) и направлението на наблюдение. Ъгълът се 

отбелязва с α и е със стойност 2,290±0,050. 
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Фиг.5 Схема на светлоотражение при дневна светлина 

За измерване на коефициента на яркост при разсеяна осветление се използват и 

следните уреди: 

- Преносими уреди – статичен метод 

- Уреди, монтирани на превозно средство - динамичен метод 

 Преносими уреди: 

 Преносимите уреди могат да се използват както в полеви условия, така и в 

лабораторни условия. Те съдържат фотометър и осветителна система.  

 Обхвата на измерванията в полеви условия зависи от дължината на пътя, който 

ще бъде оценяван. Местата, на които ще се извършват измерванията и тяхната честота, 

се избират така, че да бъдат представителни за положения материал върху асфалтовата 

настилка, които ще се тестват. 

Надлъжни 

маркировки (в км) 

Напречни 

маркировки (в м2) 

 

Максимален 

брой измервателни 

участъци 
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≤ 1  до 120  1  

≤ 10  от 121 до 600  3 

от 11 до 50  от 601 до 1200  4 

от 51 до 100  ---  6 

> 100  ---  8 

Табл.1 Измервателни участъци 

 Индивидуалните измервания се извършват на равни интервали, в рамките на 

измервателните секции. Измерванията се извършват винаги в посоката на движение. 

Осовите линии се измерват в двете посоки на движение и се взема осреднената стойност. 

 

Фиг.6 Принцип на измерване на надлъжна маркировка, обработено от автора 

От всички индивидуални измерени стойности се изчислява средната стойност за 

всеки измерван участък и за ред. Изискванията са изпълнени, ако средната стойност на 

отделните измервания поне отговаря на изискваните стойности. Изпълнението на 

изискванията се извършва отделно за всеки измервателен участък. 

За изпълнение на тестовете е необходимо да бъдат изпълнени следните условия: 

 Температура на въздуха > 5 ° C 

 Разлика между точката на оросяване и температурата на настилката > 3 ° C 
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 Относителна влажност <75% 

 Спазване на инструкциите на производителя 

 Повърхност: суха, незамърсена, без масла, мазнини и сол 

Точката на оросяване (влажност) е много важен параметър, който трябва да се вземе 

предвид при всяко измерване на видимостта. 

В зависимост от температурата на въздуха и относителната влажност, тя показва 

степента на понижаване на температурата, от която водата, разтворена във въздуха, 

кондензира. 

Например: 

Влажност                                                  60% 

Температура на околната среда             11 ° C 

Температура на основата                        12 ° C 

Точката на оросяване е                           3,5 ° C 

Разстояние на точката на оросяване      8,5 ° C 

 

Табл.2 Таблица за отчитане точка на оросяване 

 

50% 55% 60% 65% 70% 75% 80%

5 -4,1 -2,9 -1,8 -0,9 0,0 0,9 1,8

6 -3,2 -2,1 -1,0 -0,1 0,9 1,8 2,8

7 -2,4 -1,3 -0,2 0,8 1,8 2,8 3,7

8 -1,6 -0,4 0,8 1,8 2,8 3,8 4,7

9 -0,8 0,4 1,7 2,7 3,8 4,7 5,7

10 0,1 1,3 2,6 3,7 4,7 \5,7 6,7

11 1,0 2,3 3,5 4,6 5,6 6,7 7,6

12 1,9 3,2 4,5 5,6 6,6 7,7 8,6

13 2,8 4,2 5,4 6,6 7,6 8,6 9,6

14 3,7 5,1 6,4 7,5 8,6 9,6 10,6

15 4,7 6,1 7,3 8,5 9,5 10,6 11,5

Относителна влажност на въздуха %Температу

ра на 

въздуха C
0
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 Уреди, монтирани на превозно средство: 

 За тестване на дневната видимост (Qd) могат да се използват и монтирани на 

превозното средство уреди за динамично изследване. Те измерват стойностите на Qd на 

маркировките по време на движение със скоростта на движение на потока от пътни 

превозни средства. Диапазона им на измерване е много по-голям, от този на 

преносимите инструменти. В случаи, за които е установено, че пътната маркировка е 

извън спецификацията, то този участъци, които не отговарят се проверяват статично с 

ръчни устройства, като определящи са стойностите на теста на преносимите устройства. 

Ако изискванията не са изпълнени, маркировката трябва да бъде почистена с чиста вода 

без химически добавки. Измерването се повтаря, след като маркировката е напълно суха. 

 

Фиг.7 Уред за динамично изследване 

 Измерване на Нощна видимост при суха пътна маркировка (RL) в 

съоветствие с БДС EN 1436 

Нощната видимост на пътните маркировки се изразява чрез коефициент на яркост 

при обратно отражение при сухи условия RL . Това е съотношението на яркостта L на 

полето на пътната маркировка в направлението на наблюдение от осветеността Е към 

полето, което е перпендикулярно на посоката на падащата светлина и се измерва в 

mcd.m-2.lx-1. 

За изпълнение на измерването са необходими фотометър, осветителна система и 

приспособления за определяне на хоризонтална отправна равнина с отправен център. 
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Фотометърът измерва поле от отправната равнина, а осветителната система осветява 

полето на отправната равнина, като са разположени над отправния център. 

Пробата от пътната маркировка за измерване се полага върху недеформируема 

подложка с минимална дължина 40cm. Наблюдението на всички лъчи е от площта за 

измерване към фотометъра. Ъгълът на наблюдение е ъгълът между отправната равнина 

(подложката с пътно-маркировъчна боя) и направлението на наблюдение. Ъгълът се 

отбелязва с α и е със стойност 2,290±0,050.  Посоката на осветяването е направлението 

на всички лъчи от осветителната система към измервания участък. Ъгълът на осветяване 

е този между направлението на осветяване и отправната равнина. Ъгълът се отбелязва с 

ɛ и е със стойност 1,240±0,050.   

 

Фиг.8 Схема при осветяване от фаровете на превозно средство 

Измерването на коефициента на яркост при обратно отражение нощно време в сухи 

условия RL се измерва така, както и коефициента на яркост при разсеяно осветление Qd. 

Двата показателя могат да се измерват едновременно с комбиниран уред. 

 Измерване на нощна видимост при влажна настилка в съоветствие с БДС EN 

1436 

 Нощната видимост на пътните маркировки при влажни настилки се изразява чрез 

коефициент на яркост при обратно отражение при влажни условия RW. Това е 

съотношението на яркостта L на полето на пътната маркировка в направлението на 

наблюдение от осветеността Е към полето, което е перпендикулярно на посоката на 

падащата светлина и се измерва в mcd.m-2.lx-1. 

Измерването се извършва с преносим уред. 

Условия за провеждане на измерването: 
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За извършване на изпитване са необходими около 3,00 l чиста вода, които се изсипват 

равномерно върху тестовата зона от около 0,3 m височина, като се цели равномерно 

разпределение. Измерването се извършва в рамките на 60 ± 5 s след изливане на водата. 

Наклонът е важно да бъде между 2% и 7% за отцеждане на водата. 

 

Фиг.9 Измерване на светлоотражението при влажни условия с 

ретрорефлектометър на ZHENTNER 

 Измерването на линии трябва винаги да е в посока на движение. Осовата линия 

се измерва в двете посоки и средната стойност се определя във всяка посока. 

 Оценка на съпротивлението на хлъзгане в съоветствие с БДС EN 13036-4 

Съпротивлението на хлъзгане на пътните маркировки се определя, съгласно 

стандарта EN 13036-4, като се използва плъзгач, отговарящ на този стандарт. Измерената 

стойност е стойността на теста на сцепление (SRT – Skid Resistance Tester). 

Методът на изпитване се прилага за пътна маркировка с плътна повърхност. 

Изпитването на махалото върху повърхности с дълбочина на текстурата > 1.2 mm е 

подходящо само в ограничена степен. 

 Неподходящи за измерване с този метод са много грапавите (структурните) 

маркировки, тъй като понякога не може да се регулира дължината на плъзгане. 
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Фиг.10 Британско махало за измерване съпротивление на хлъзгани 

 

Принцип на работа: 

Махалото се движи около въртящ се шпиндел, прикрепен към вертикален стълб. В 

края на тръбното рамо глава с известна маса е снабдена с гумен плъзгач. 

Махалото се освобождава от хоризонтално положение, така че да удря повърхността 

на пробата с постоянна скорост от 10km/h. Съпротивлението на триене (резултатната 

загуба на енергия) се определя и показва върху плочата на скалата с помощта на 

показалеца на съпротивление. 

Изисквания за провеждане на теста: 

• Тестът трябва винаги да се провежда в посока на движение. 

• Гумата на плъзгача не трябва да е по-стара от 1 година, а износената ширина не 

може да надвишава 3 мм. 

• Трябва да се уточни кой тип плъзгач е използван. 

• Устройството трябва да бъде настроено правилно. 

• Повърхността, която ще се тества, трябва да бъде изцяло покрита с вода, за да се 

получи правилен резултат от измерването. Площта, която ще се тества, трябва да е 

намокрена с най-малко 100 ml вода при първото изпълнение на махалото. Следващите 

проходи могат да изискват повторно поливане, за да се гарантира, че има затворен филм 

с вода по време на всяко изпитване. 

Процесът трябва да се извърши най-малко 5 пъти на точка на измерване, като 5 

различни точки за измерване дават точка за измерване и всички индивидуални 

измервания трябва да бъдат документирани. 

Изпитването не може да се извърши, ако температурата на напоената тестова 

повърхност и / или плъзгача е извън обхвата от 5 ° C до 40 ° C.  
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Тестът може да бъде извършван както в лабораторни, така и в полеви условия. 

 

Измерена температура 

на плъзгача - ° С 

Корекция на резултата 

от измерването 

36 до 40  +3 

30 до 35   +2 

23 до 29   +1 

19 до 22   0 

16 до 18  -1 

11 до 15   -2 

8 до 10    -3 

5 до 7      -4 

Табл.3 Корекция на стойността на махалото при извършване на изпитването 

при температура, различна от 20 ° C 

Корекционните стойности за при температури над 30 ° C и под 10 ° C са 

приблизителни стойности и зависят от грапавостта на повърхността, която се тества. 

 

 Оценка на устойчивостта на износване 

 Измерване индекс на износване в съоветствие с БДС EN 1824 

Показателят на износване се определя чрез използване на оценъчна система – 

фотографиране на измервателната площ от пътната маркировка, върху която е наложена 

шеблонна решетка. 

Необходима апаратура : 

 Цветен фотоапарат с минимум 3милиона пиксела; 
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 Шаблонна решетка с големина на измерителната площ, разделяща я на 12 

еднакви квадрата с размери 50/50mm; 

Провеждане на теста: 

Фотоапаратът се позиционира над измерителната площ и се правят няколко снимки 

на шаблонната решетка и на шаблона за сравняване, който се полага до измерителната 

площ. 

Фотографията на измерителната площ се подготвя като снимка или диапозитив. 

Степента на износване за всеки от квадратите на шаблонната решетка се оценява чрез 4 

степени. 

- a – запазена площ на маркировката ≥75% 

- b – запазена площ на маркировката ≥50% и по-малка от 75% 

- c – запазена площ на маркировката ≥25% и по-малка от 50% 

- d – запазена площ на маркировката <25%. 

 Всяка степен си има своя тегловен коефициент: a=1; b=2; c=3; d=4. 

 Износването във всеки един от квадратите на решетката се оценява с описаните 

по-горе степени и се записва броя на квадратите за всяка една степен. Показателят на 

износване се изчислява чрез умножаване на броя на квадратите за всяка степен по 

съответния тегловен коефициент – Т2/Т1. 

Степен 
Брой на 

квадратите 

Тегловен 

коефициент 
  

1 2 3 2*3 

a   1   

b   2   
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c   3   

d   4   

  Т1:   Т2: 

Табл.4 Таблица за изчисляване на индекс на износване 

Т1 – сбор от броя на квадратите от всички степени 

Т2 – сбор от степените по тегловния коефициент 

Измерване устойчивостта на износване със софтуер 

 За измерване на устойчивостта на износване може да се използва софтуер за 

цифров анализ на изображения. Той може да бъде инсталиран на смартфон или таблет. 

Софтуерът се използва за определяне на покритието на зоната на маркировката, когато 

се гледа под прав ъгъл. Същият метод може да се използва за оценка на покритието на 

структурните маркировки и за определяне на процента на остатъците от маркировка след 

демаркиране.  

 Методът може да се използва както и при полагане на маркировката, така и през 

експлоатационния и период 

 Подход за изпълнение на изпитването: входни данни – снимка на обследвания 

обект А), ниво на откриване Б) – задаване на прагова стойност на площта за измерване, 

която влияе на коефициента на анализ на покритието и резултат В) от извършения 

анализ – процент покритие на избраната област. 

Литература: 

[1] БДС EN 1824 

[2] БДС EN 1436 

[3] БДС EN 13036-4 

 


