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I. ВЪВЕДЕНИЕ

Земните работи са основен

елемент при изграждането на

всеки пътен обект и включват:

→ изпълнение на изкопи и

насипи;

→ депониране на излишни

материали и добиване на

материали;

→ изпълнение на окопи, канавки,

дренажи;

→ оформяне на банкети,

разделителни ивици, берми,

откоси;

→ ландшафтно оформяне на

прилежащи терени;

→ депа и кариери

Технология - приложение на научното знание за

практически нужди

Технологиите за изпълнение на земните работи са разнообразни,

като се характеризират с нуждата от много и разнообразни

машини, материали и специалисти. Изпълнението на земните

работи е комплексна задача, която изисква:

→ Познания за строителните почви и материали

→ Подходяща строителна механизация

→ Разработване и спазване на технология за изпълнение

→ Управление на процесите

Технологията е 

съвкупност от ресурси 

(машини, хора, 

материали), взаимно 

свързани в процеси, 

зависещи от 

нормативната рамка и 

желаната цел



II. ВИДОВЕ ЗЕМНИ РАБОТИ

Насип

Участъците от пътя, в които нивелетата е над теренната линия, пътното тяло е в насип. Насипите се изпълняват предимно

механизирано, като много малка част от тях могат или трябва да се изпълняват ръчно.

Изкоп

Участъците от пътя, в които нивелетата е под теренната линия, пътното тяло е в изкоп. Изкопите, така както и насипите се

изпълняват предимно механизирано. При изпълнение на изкопите от голямо значение е правилното отводняване. Откосите на

изкопите трябва да се оформят много внимателно и прецизно, в зависимост от характеристиките на почвите.

НАСИП ИЗКОП



В пътното строителство основно се използват хидравлични багери, като

основното им приложение е за изпълнение на изкопни работи,

натоварване на материал и разчистване на терена. Според вида на

задвижването си багерите са:

• Верижни

Те са по-големи и подходящи при тежки теренни условия.

Характеризират се с висока производителност, но в изпълнение на

масови изкопи. Основния им недостатък е трудното придвижване в

рамките на обекта и извън него, често е необходима техника за

преместването им.

• Колесни

Те са по-мобилни, но с малък размер на кофата и съответно с по-

ниска производителност. Преди започване на работа трябва да се

стабилизират в четирите си края.

III.1 БАГЕР

III. МАШИНИ ЗА ЗЕМНИ РАБОТИ



III.2 БУЛДОЗЕР

III. МАШИНИ ЗА ЗЕМНИ РАБОТИ

Булдозерът е основна машина в земните работи, най-често използвана при изпълнение на насипи.

Основната задача, за която се използва булдозер е разстилането на материала, но може се използва и за преместване на земни

маси на кратки разстояния. Булдозера се характеризира с голяма производителност.

Основните компоненти на 

булдозера

1. Задни ножове, служещи за

разораване на твърди пластове

2. Широка стоманена плоча,

окачена на хидравлични рамена
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III.3 ГРЕЙДЕР

III. МАШИНИ ЗА ЗЕМНИ РАБОТИ

Грейдерът е машина за прецизни финални работи.

С него се обработват пластовете както във височина, така и напречно. Основният му елемент е хидравличен нож, разположен в

средата, който може да се управлява прецизно, като така се изпълняват земни работи с точност до 1 мм. Някои грейдери,

подобно на булдозерите имат предна стоманена плоча за разбутване на материал и заден нож.



III.4 КОМБИНИРАН БАГЕР

III. МАШИНИ ЗА ЗЕМНИ РАБОТИ

Комбинация между багер и челен товарач в по-малки размери, съответно с по-малка производителност.

Малките му размери позволяват по-голяма мобилност, а комбинацията от предна кофа и задна кофа за копаене го прави

предпочитана машина при изпълнението на малки обекти и работа в ограничени пространства в градовете.

Основното приложение на 

комбинирания багер

→ при изпълнението на малки и/или тесни

изкопи;

→ товарене на земни маси или строителни

отпадъци;

→ транспортиране на строителни

материали на строителната площадка;

→ разрушаване на съществуващи настилки;

→ довършите работи и др.



III.5 ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ

III. МАШИНИ ЗА ЗЕМНИ РАБОТИ

Челния товарач е машина с основно приложение при натоварване на земни маси от обект или кариера.

Той има изключително висока производителност, заради големия обем на кофата си и относително високата мобилност.

Стандартните товарачи са с колесно задвижване и имат кофи с обем от 3 до 5 м³. Най-големите размери товарачи са с обем на

кофата 36 м³.

При необходимост вместо кофа, може да бъде 

монтирана друга принадлежност, например вилици



III.6 ВАЛЯК

III. МАШИНИ ЗА ЗЕМНИ РАБОТИ

Валяка е незаменима машина при изпълнение на земни работи.

Валяците работят в два режима, като повечето модели имат възможност и за двата - статичен и с вибрации.

Основният елемент на валяка са неговите колела. Уплътнителните колела се наричат бандажи и според това валяците биват

еднобандажни и двубандажни. За земни работи основно се използват еднобандажни валяци със стандартни задни колела и преден

бандаж. Според вида на бандажа валяците за земни работи се делят на два вида - с гладък и със шиповиден бандаж.

Еднобандажен валяк 

с гладък бандаж

Двубандажен валяк 

с гладък бандаж

Еднобандажен валяк 

със шиповиден бандаж

Често преди започване на уплътнителните работи, строителите изпълняват пробни участъци, където тестват взаимодействието

между избраните материали и валяците, и определят колко пъти и в какъв режим трябва да премине валяка, така че да изпълни

задачата оптимално.



III.7 КАМИОН (САМОСВАЛ)

III. МАШИНИ ЗА ЗЕМНИ РАБОТИ

Камионите се използват за превоз на материали и строителни отпадъци.

Самосвалите са камиони оборудвани с отворен кош отзад, който се повдига чрез хидравлични рамена и така изсипва материала

зад себе си. В пътното строителство основно се използват самосвали от 20 до 50 тона.



IV. НОВИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЗЕМНИ РАБОТИ

Все повече производители на строителна механизация внедряват технологии за работа

като комбинират 3D модели на терена с използване на GPS, като по този начин могат да

позиционират и направляват техниката, в някой случаи без нужда от оператор на

машината. По този начин повишават производителността с над 30 % и значително

намаляват разходите и рисковете.

Строителството е един от 

секторите с най-слабо 

приложение и развитие на 

дигитализация и 

автономни технологии 
В изпълнението на земните работи много активно започват да навлизат дигитални

технологии с използване на дронове, както за моделиране на терена, така и при

същинското изпълнение на земните работи. Много лесно може да се следи моментното

изпълнение, наличието на материали, да се направи план за работа и други, които

към момента изискват много човешки ресурс и време.

Топографска карта на терена заснета с дрон

Управлението на строителните

процеси в бъдещето е свързано с

дигитализацията им.

Това ще направи процеса по

вземане на решения много

по-ефективен, устойчив, бърз и

качествен.



V. МАТЕРИАЛИ ЗА ЗЕМНИ РАБОТИ

Всеки материал, предвиден за използване трябва да отговаря на предварително заложените в проекта изисквания и да е

одобрен от Възложителя преди влагането му в строежа.

Материалът до голяма степен определя и технологията за изпълнение на даден вид работа, тъй като всеки материал има специфика

и начин на обработка. В различните пластове, в зависимост от предназначението им се влагат различни материали, което от своя

страна прави технологията за изпълнение на земните работи изключително сложна.



ВИДЕА

Ясен Велчев, създателя на група „ТЕ“, където вокалист беше Любо Киров е луд по багерите и в 7 минути 

представя различни номера. В някои държави има състезания на майсторите на багери.

https://www.youtube.com/watch?v=dhmSSKRwTUk

https://www.youtube.com/watch?v=dhmSSKRwTUk


БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО !


