
ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕНА ИЗКОПНИ РАБОТИ

проф. д.ик.н инж. Николай Михайлов,

катедра „Пътища и транспортни съоръжения“

ЛЕКЦИЯ № 10 - ЧАСТ II



СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИЯТА

I. Изграждане и оформяне на изкопи. Видове изкопи.

II. Технология на изпълнение на изкопни работи. Етапи на изпълнение.

III. Контрол при изпълнение на изкопи и допустими отклонения.



I. ИЗГРАЖДАНЕ И ОФОРМЯНЕ НА ИЗКОПИ. ВИДОВЕ ИЗКОПИ.

Изкопните работи в пътното строителство обхващат дейностите по изкопаване на

почви и материали за:

→ разкриване и оформяне на напречните профили на пътя в изкоп

→ разкриване и оформяне на изкопи с цел изграждане на тръбни водостоци, дренажи,

канали и други

→ разкриване и оформяне на изкопи с цел изграждане на плочести водостоци, мостови

конструкции, укрепителни конструкции и други

Видове изкопни

• изкоп на горния хумусен пласт на естествената земна основа. Дълбочината на изкопаване

е на по-малка от 0,15 м.

• изкоп на почвен материал

• изкоп на скален материал

• взаимствен изкоп

Взаимствен изкоп е място, от което може да се добие почвен материал, годен за

влагане в земното тяло на пътя.



II. ТЕХНОЛОГИИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗКОПНИ РАБОТИ. ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

II.1 ЕТАП I: ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

Преди започване на изкопните работи трябва:

• да се осигури правилно отводняване на строителната площадка - не се допуска проникване на свободно течащи води в

нейния обхват, чрез временни или постоянни водоотводни съоръжения

• всички съществуващи напоителни канали да бъдат спрени или заустени в отвеждащи тръби

• да се монтират и изградят ограждащи и предпазни съоръжения

• да се отстрани хумусният пласт

• да се извърши геодезическо трасиране на осите и контурите на земните съоръжения

• да се изградят временни пътища

• да се извърши подготовка и доставка на необходимите продукти и приспособления за извършване на земни работи

Примери:

• За ограждащи и предпазни съоръжения

• За отводняване на дълбоки изкопи



II.2 ЕТАП II: ОФОРМЯНЕ НА ИЗКОПА

II.2.1 ОСНОВНИ МЕТОДИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ИЗКОПИ

Оформянето на изкопа е процес, изразяващ се в планово поетапно разкриване на теренната повърхност чрез

отнемане на земни маси по направление и на различна дълбочина до достигане на пълния проектен профил на

пътя.

НАПРЕДВАНЕ С ПЪЛЕН НАПРЕЧЕН ПРОФИЛ

I Схема: Напредване в дълбочина с

два фронта на работа

I Схема е подходяща при изкопи с

височина от 3 до 5 м., при пресечен

терен и при участъци с малка обща

дължина



II Схема: Напредване в дълбочина терасовидно

II Схема се прилага при изпълнение на изкопи с височина над 5

м., за участъци с малка обща дължина и дълбочина в обхвата 10

до 12 м.

II Схема: Напредване в дълбочина по блокове

II Схема: Напредване в дълбочина по блокове или терасовидно



III Схема: Напредване по дължина на пътната ос на пластове

III Схема е основна и най-често прилагана. 

Напредва се с пълната ширина на профила, но на пластове с дебелина от 25 до 40 см.

Прилага се при изкопи с малка височина и голяма ширина, за всички видове почви



III Схема: Изграждане на насип с почви и материали от съседен къс изкоп с булдозер



III Схема: Изграждане на насип с почви и материали от съседен къс изкоп със скрепер



III Схема: Изграждане на изкоп с депониране

на изкопаните земни маси и материалите

встрани от неговия контур

Lд е минималното разстояние на депото от върха на изкопа

→ 3 м при сухи и здрави почви

→ височината на изкопа + 5 м. при влажни и слаби почви

→ от 20 до 30 м. при места със заснежаване



Основна строителна механизация при изпълнение на изкопните работи по метода 

„Напредване с пълен напречен профил



II.1 ОСНОВНИ МЕТОДИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ИЗКОПИ

НАПРЕДВАНЕ С НАДЛЪЖНА ПИОНЕРНА ТРАНШЕЯ

I Схема: Напредване с централно разположена пионерна траншея

При тази схема първоначално се изкопава т.

нар. водеща надлъжна траншея по цялата

дължина на изкопа (I пионерна траншея).

Основната и функция е да служи като път за

транспортиране на вече изкопаните земни

маси.

Участъците 1, 1‘, 2, 2‘…могат да се

разкриват и едновременно.

На следващ етап се изкопава втората

надлъжна траншея.

Тази схема се прилага при всички видове

изкопи по височина, за всички видове

почви с багери в комбинация с

автомобилен и релсов транспорт.



II Схема: Напредване с едностранно разположена пионерна траншея

Тази схема се прилага при изграждане на дълбоки изкопи, чиито напречни профили са с голямо

напречно сечение. Пионерната траншея се изгражда едностранно по цялата дължина на изкопа, а

забоите се разработват последователно в напречно направление I, II…и т.н



II.1 ОСНОВНИ МЕТОДИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ИЗКОПИ

НАПРЕДВАНЕ С ГЛАВНА НАДЛЪЖНА И НАПРЕЧНИ ТРАНШЕИ

При тази схема се прилага при очакван голям

общ обем изкопани земни маси и материали –

100-500 хил. кубични метра.

Първоначално се изкопава главната надлъжна

траншея, която служи като път за

транспортиране на земни маси. На следващ

етап се разработват напречните траншеи.

Тази схема се прилага за всички видове

почви с багери в комбинация с

автомобилен и релсов транспорт.



II.3 ЕТАП III: ОТВОДНЯВАНЕ НА ИЗКОПА

1. Изграждане на всички постоянни отводнителни съоръжения в участъка, които няма да бъдат засегнати при

извършването на изкопните работи. Създават се условия те да функционират по време на изпълнението на земните

работи.

2. Изграждане на предпазен отводнителен окоп

(временен/постоянен) от по-високата страна на

терена, на разстояние най-малко 3 м. от върха

на откоса на изкопа.

3. За случаите на изграждане на изкопи в силно

пресечени терени, по време на строителни

дейности, както и края на работния ден, дъното

на изкопа се профилира с напречен наклон 4-5

%, насочен по посока на наклона на естествения

терен.



II.3 ЕТАП III: ОТВОДНЯВАНЕ НА ИЗКОПА

4. Изграждане на дренажни системи за пресичане на

скатните почвени води

5. Оформяне на двустранен напречен наклон q =

3-4 % във формиралите се ъглови окопи, при

всеки ход на земекопната строителна техника.

Основната цял е да се гарантира бързото оттичане

на повърхностните води.

6. Отводняване на изкопа по индивидуален проект

(с използване на помпи) при голям дебит на

почвените води.



Надлъжния наклон на дъното на изкопа обикновено следва наклона на нивелетата, но може да се оформи и с

наклон обратен на нивелетата. Основен критерии е посоката на изнасяне на изкопаните земни маси.



III. КОНТРОЛ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗКОПИ И ДОПУСТИМИ ОТКЛОНЕНИЯ

Контролът при изпълнение на изкопите изисква:

→ при високо ниво на почвените води, изкопните дейности да започнат след планово изграждане на водоплътни стени,

водоотводни съоръжения или помпи

→ при заимствени изкопи, изкопните дейности да започнат след като бъдат изградени отводнителни пътни окопи за оттичане на

дъждовни води

→ при изкопи в скални почви да се контролират всички изисквания за изпълнение на пробивно-взривните работи

→ при изпълнение на изкопни дейности в зимни условия да не се допуска засоляване на замръзналите почви

III.1 КОНТРОЛ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗКОПИ

III.2 ДОПУСТИМИ ОТКЛОНЕНИЯ
№ Вид на отклонението 

Допустимо 
отклонение 

 
1 

 
Отклонение от проектната ос или от ръба в 
основата на изкопа 

 
± 5 cm 

 
2 

Отклонение от проектния надлъжен наклон 
по дъното на изкопа за канали, траншеи, 
дренажи и др. 

 

± 0,05 % 

 
3 

Отклонение в размерите на напречното 
сечение на изкопите за канали, траншеи, 
дренажи и др. 

 

± 5 cm 

 

 
4 

Отклонение от проекта за вертикална 
планировка: 
-за нивата на планираните площи  
-за наклона на водоотвеждащи окопи  
-за дебелината на хумусния пласт  

 

 
  ± 5 cm  
  ± 0,05 %  
  ± 10%  

 

Не трябва да се допуска:

• увеличаване на широчините, дължините и

дълбочините на различните видове изкопи и

наклоните на техните откоси

• неконтролирано свличане на земни маси

• извършването на земни работи чрез подкопаване,

оставяне на козирки над забоя и надлъжни пукнатини

в горните ръбове на изкопите

• преминаване и престой на хора или изпълнението на

други видове строително-монтажни работи в обсега

на действие на строителната механизация



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО !


