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I. СЪЩНОСТ

Движението и разпределението на земни маси при изграждането на автомобилни пътища или жп линии са определящи за

организацията на строителството.

Количеството земна маса за изкопаване и насипване, както и транспортирането й, са от значение при избора на

пътностроителна техника, изготвяне на проекта за организация на строителството и формирането на цената за

строителните работи.



II. ИЗЧИСЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА ИЗКОПИ И НАСИПИ

В практиката са разпространени два начина за определяне на количествата земни маси

• определяне на количествата земни маси чрез средни квадратури на напречните профили и разстоянията между тях;

• определяне на количествата земни маси чрез квадратурата на даден напречен профил и полусумата на разстоянията до

съседните профили

Схематично представяне на земното тяло между 

две пикетни точки

Ако разгледаме земното тяло между две пикетни

точки, като правилно геометрично тяло, а именно

призматоид с трапецовидна основа и ако средните

площите в П.Т.1 и П.Т.2 са известни, то обемът на

земните маси между двете съседни точки се определя,

както следва:

Vнасип = (F1 + F2)/2 x L

Vизкоп = (F1 + F2)/2 x L x Kpз,

Където:

Крз е коефициен на разбухване на почвата

F1 - средна площ на напречното сечение в П.Т.1

F2 - средна площ на напречното сечение в П.Т.2

Вид
почва Пясък

Глинест
пясък

Льос и 
глина

Мазна
глина

Раст.
почва

Крз 1.10 1.13 1.20 1.00 1.07

Коефициент на разбухване



II. ИЗЧИСЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА ИЗКОПИ И НАСИПИ

Разпределение на напречното сечение на ламели

Площта на изкопите и насипите се определя графично чрез планиметриране или аналитично, чрез разбиване на 

напречното сечение на елементарни фигури, наречени ламели. 

Броят и границите на ламелите се определят от „чупките“ по контура на земното тяло.



II. ИЗЧИСЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА ИЗКОПИ И НАСИПИ

Принципни приемания при изчисление площта на напречното сечение

1. Малките съоръжения, като водостоци и подпорни стени не се отчитат. Приема се, че са запълнени със земна маса

2. При насипа площта на настилката и банкетите се изключва, а при изкопа се добавя

3. Коефициентът на уплътнение, респективно на разбухване могат да се приемат за „корекционни коефициенти“

4. При ръчно определяне на площта на сечението, стъпаловидния откос се апроксимира на единичен (среден наклон)

5. При определяне на площта на напречното сечение по метода „изчисление на ламели“ броят и границите на ламелите се

определят от „чупките“ по контура на земното тяло

6. При изготвяне на идеен проект, при изчислението на количествата изкопи и насипи се допуска опростено представяне на

контура на пътното тяло. При наклон на терена по-малък от 10 %, площта на напречното сечение се приема за трапец с

хоризонтална основа, където площите F се пренебрегват. Допуска се също напречните профили да не са през равни

разстояния. /виж фигурата/

7. Площта на хумусния слой не се включва към изкопите, а при насипите се увеличава площта за насипване

Опростено представяне на напречно 

сечение при идейни проекти и терен 

с наклон по-малък от 10 %



III. БРУКНЕРОВ ПОЛИГОН (МАСОВА ЛИНИЯ)

БРУКНЕРОВА КРИВА

Брукнеровия полигон или масова линия е координатна система, изобразяваща обема земни маси до дадено напречно

сечение по дължина на трасето. По ординатата се нанасят обемите изкоп и насип, а абцисата представя трасето по

дължина.



IV. ДВИЖЕНИЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗЕМНИ МАСИ

Разпределение и изравняване на земни маси 

Движението и разпределението на земни маси е планова операция, с която се определя най-рационалното съотношение

между:

→ количествата земни маси за транспортиране и влагане в насип;

→ количествата земни маси за транспортиране и съхранение на депо;

→ добиване на материал за насип от „заем“

Разпределението и изравнението

на земните маси с използването на

Брукнеров полигон трябва да бъде

съобразено с:

• възможно най-голяма част от

изкопите да бъдат вложени в

близките насипи, като по този

начин се намаляват

транспортните разходи за

депониране на излишна маса;

• възможно най-малка част от

насипите да се изгражда със

земна маса от „заем“

• рационално използване на

наличната механизация



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО !


