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ПРЕДГОВОР 

 Подготовката на строителни инженери и техници включва изучаването на 
различни учебни предмети (теоретични и профилиращи), за които са издадени книги, 
учебници и учебни помагала. 

 Авторите са си поставили задачата, в предлаганата книга накратко да бъдат 
изложени основните въпроси свързани с проектирането и изпълнението на сградите и 
съоръженията. 

 Книгата може да бъде ползвана при подготовката по учебния предмет „Въведение 
в строителството”, изучаван от чуждестранни студенти, подготвящи се за следване в 
български висши училища. 

 Предлагания материал може да послужи на студенти по строителни специалности 
и ученици в професионални гимназии по строителство и архитектура. 

 Позволяваме си да предложим книгата и на практикуващи инженери и техници, 
за да я ползват като справочник по основи въпроси в строителството. Разбира се за 
повече подробности ще препоръчаме учебната и специализираната литература. 

 С цел материалът да бъде достъпен на широк кръг читатели, решихме той да 
публикуван в интернет. Това дава възможност лесно да бъдат нанасяни корекции, 
целящи усъвършенстването му. 

 Ще бъдем благодарни, ако получим отзиви и препоръки, които читателите могат 
да отправят към нас. Адресите на електронната ни поща се намират на страницата на 
кат. „Транспортни съоръжения”, Факултет по транспортно строителство при УАСГ. 

 

Илия Иванчев 

Евелина Иванова 
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1. ОБЩО ЗА ПРОЕКТИРАНЕТО. 
СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА ЗА СГРАДА 

1.1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Строителството на сгради (buildings) и съоръжения (construction works) се 
извършва по предварително съставени проекти (designs). Проектите се състоят от 
чертежи и текстова част. В тези материали трябва да се съдържа цялата необходима 
информация, за да може да се изпълни строителството. Ръководителите на строежите, 
техническите ръководители, майсторите и специалистите нямат право да изменят дори и 
частично проектите. Тяхно задължение е да ги изпълняват точно. Промени в проектите 
се допускат с разрешение на строителния надзор, в повечето случаи съгласувано с 
проектантите. 

В миналото проектирането и ръководството на строителството се е извършвало от 
майсторите. Проекти в съвременния им вид не е имало. Майсторът е бил в правото си по 
време на строителството да променя първоначалните си замисли и решения. 

За да се построи строителен обект (сграда, съоръжение), е необходимо, 
предварително да се изработи проект. Той се нарича „инвестиционен“ колективно дело е 
на много специалисти и е израз съвместната им работа. Те се наричат проектанти по 
следните специалности: архитект, инженер-конструктор и специалисти по: 
водоснабдяване и канализация (ВиК), електроснабдяване (Ел.), отопление и вентилация 
(ОВ), част технологична, оценка и въздействие на околната среда и др.  

В предварителните проучвания и в съставянето на заданието за проектиране 
участват още: 

1. геолози, които изготвят частта „Геоложки проучвания„ , където в геоложки 
доклад се дава информация за земната основа, характеристиките на почвата, условията 
за фундиране; 

2. геодезисти, които дават трасировъчен план и вертикалната планировка на 
обекта; 

3. икономисти, обосноваващи необходимостта и целесъобразността на 
изграждането на съответния обект. 
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1.2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА 

В най-общ вид проектът на една сграда трябва да съдържа: 
 

1.2.1. АРХИТЕКТУРНА ЧАСТ 

Архитектурна част: съдържа идейно архитектурно решение, което включва 
триизмерен модел на сградата (фиг. 1.1 – 1.6), представено чрез архитектурни чертежи. 
Архитектурният проект представлява подложка (основа) за работата на проектантите 
строителни инженери и тези от другите специалности.  

Архитектурната част се изработва се от архитекти, на които понякога помагат 
архитектурни техници. В тази част на проекта се решават следните въпроси: 

- размери и форма на сградата в план и по височина, брой на етажите; 

- разпределение на отделните етажи, т.е. разположение, брой, размери и 
предназначение на помещенията, дебелини на стените и подовете; 

- обработка на повърхностите на стените (walls), подовете (floors) и 
таваните (ceilings) с: мазилки (plasters), замазки (coatings), облицовки (revetments) и др.; 

- изолации: хидроизолагщи (waterproofing), топлоизолации (thermal insulation), 
звукоизолации (acoustic insulation); в по-особени случаи тези въпроси се решават 
съвместно със строителни инженери специалисти по изолации; 

- елементи за по-добър външен вид, включително и за украса; за целта на 
архитекта могат да помагат художници и скулптори. 

- в някои случаи към проектите има и част вътрешна архитектура; в нея се дава 
разположението и вида на мебелите и другото обзавеждане; проект за обзавеждането е 
необходим за обществени сгради като кина, театри и др.; някои клиенти често поръчват 
проекти за обзавеждане за своите домове. 
 

  

Фиг. 1.1. 3D-модели на еднофамилни къщи №1 и №2 [11] 
 
 Чертежите, които съставя архитектът са: 

 Архитектурни фасади – примерни такива са дадени на фиг. 1.2.  
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Фиг. 1.2. Фасада север и фасада изток на еднофамилна къща №2 [11] 

 
 Архитектурни разрези през сградата – фиг. 1.3. 
 

 

Фиг. 1.3. Архитектурен разрез от еднофамилна къща №1 [11] 
 

 Архитектурни разпределения за всеки етаж (етажна кота) – фиг. 1.4. 
 

   

Фиг. 1.4. Архитектурени разпределения на първи етаж (кота +-0,00) и на 
втори етаж (кота +3,20) на еднофамилна къща №1 [11] 
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Фиг. 1.5. Архитектурени разпределения на първи етаж (кота +0,00) и на втори 
етаж (кота +3,00) на еднофамилна къща №2 [11] 
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 План на покрива (покривни линии) – фиг. 1.6. 
 

 

Фиг. 1.6. План на покрив,www.greencity2004.com,  
 

1.2.2. КОНСТРУКТИВНА ЧАСТ 

Проектът се изготвя на база архитектурния проект и геоложкия доклад. Изработва 
се от строителни инженери (специалност ССС), понякога с помощта на строителни 
техници. В тази част се проектира строителната конструкция (structure). Строителната 
конструкция се състои от различни елементи (members). Конструкцията и нейните 



8 
 

елементи трябва да имат необходимата носеща способност (resistance). Носещата 
способност осигурява поемането на натоварванията (loads) и въздействията (actions). 
Това качество трябва да се запази по време на предвидения период на използването на 
сградите и съоръженията (проектен експлоатационен срок). Този период е не по-малък 
от 50 години за сгради от трайни материали като зидарии и стоманобетон, а за 
обществени сгради със особено значение за страната може да бъде 100 години. Повече 
подробности по конструкциите са дадени по-долу. 

Последователността на разработването на конструктивния проект е обратна на 
последователността на изграждане на обекта. При проектирането се започва от покрива 
и като се „смъкват" товарите надолу, постепенно се разработват всички елементи на 
конструкцията до фундаментите. Строителството на сградите и съоръженията започва от 
основите и приключва с покривната (връхната) конструкция. Условно може да бъде 
разделен на три големи етапа: 

1) Първи етап –предварително конструиране (концептуален проект). 

 На основата на архитектурния проект се избира вида на конструкцията – 
стоманена, стоманобетонна (монолитна или сглобяема). Предварително се приемат 
размерите на напречните сечения на елементите, които се доказват чрез изчисленията, а 
при необходимост може и да бъдат променени. 

2) Втори етап - статическо изчисляване.  

Въз основа на приетите външни натоварвания, предварителните размери на 
елементите и статическите схеми по методите на строителната механика се определят 
меродавните усилия (огъващи моменти, напречни сили, нормални сили) в 
конструктивните елементи – фиг. 1.7. Под меродавни усилия се разбират екстремните 
усилия, за които трябва да се оразмерят напречните сечения на елементите на 
конструкцията, за да се осигури нейната носеща способност (т.е. да не се разруши). 
Трябва да се гарантира също нормална експлоатация, чрез недопускане на повреди, 
влияещи неблагоприятно на използването на сградата и на дълготрайността й. 
Осигуряването на носещата способност, нормалната експлоатация и дълготрайността се 
дефинира като гарантиране на надеждността. 
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Фиг. 1.7. Схема за статическо изследване с програмен продукт SAP 2000 на 

навес в УПИ * – производствени и складови дейности – производствена база за 
бетонни изделия по КВС на гр. Съединение [1] 

 
3) Втори етап - оразмеряване на елементите.  

Във всички проверявани конструктивни елементи се получават екстремни 
стойности на разрезните усилия, за които те се оразмеряват (проверяват чрез 
изчисления). Това се прави по определени математически алгоритми, които са изведени 
за различните материали (стоманобетон, стомана, дърво, други) и са законово приети за 
съответната държава. За страните членки на СЕN (Европейския комитет по 
стандартизация) такава система от нормативни документи са Еврокодовете. В СЕN 
членуват задължително всички страни от Европейския съюз, а също и други държави 
като Швейцария, Турция, Македония и т.н. 

4) Трети етап - конструиране и изчертаване на елементите.  

Въз основа на оразмеряването, елементите се конструират (приемат се с 
окончателната си форма, размери и характеристики на материалите), като се спазват 
съответни изисквания и конструктивни правила. Тези приети решения се показват на 
така наречените конструктивни чертежи. Те се придружават от статически изчисления 
и оразмеряване на конструктивните елементи 

Проектът съдържа текстова част наричана обяснителна записка. Тя допълва 
информацията от чертежите и в нея се посочват и изходните данни за проектирането на 
конструкцията: общо за избраната система и основните й размери, геоложките условия, 
видове и характеристики на материалите използвани за изпълнението на обекта, 
приетите натоварвания и други. Посочват се и нормативните документи, въз основа на 
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които е разработен конструктивният проект. Накратко се дава информация за 
изпълнение на строителството, а повече подробности има в частите по технология и 
организация на строителството. 

Конструктивните чертежи, с които се изяснява конструкцията, като се дава 
нейният общ вид, се изготвят във фазата на идейния проект. Те се изчертават най-често в 
мащаб М 1:100. 

Конструктивните чертежи, в които е представен подробно строителният обект, се 
наричат работни. Те трябва да са много подробни и да съдържат всички необходими 
данни за изпълнение на строителството. Работните конструктивни планове се изработват 
в по-широк спектър от мащаби, за да дадат детайлна информация за всеки елемент (най-
често като основен мащаб се ползва М 1:50, а за конструктивни детайли - мащаби М 1:30 
до М 1:1). 

Проектът на монолитна стоманобетонна конструкция (за определението виж т. 
3.3.1) съдържа следните конструктивни чертежи: 

 
1. План на основите: на този чертеж се показват фундаментните основи под 

вертикалните конструктивни елементи (носещите стени и колоните), като се посочват 
размерите, геометрични особености, а понякога и армирането им – фиг. 1.8. Чертаят се 
детайли, с които се изяснява изпълнението на фундаментите. 

 

 
Фиг. 1.8. „План основи“ на „Жилищна сграда с. Войсил, обл. Пловдивска “ [3] 
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2. Кофражни планове за всички подови конструкции (стоманобетонни плочи) и 

стълбищата. 
 

 
Фиг. 1.9. Кофражен план етажна плоча [3] 

 
3. Армировъчни планове за всички подови конструкции (стоманобетонни плочи) и 

стълбищата. – фиг. 1.10. Много често, тези два елемента се представят на един чертеж 
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Фиг. 1.10. Армировъчен план етажна плоча и стълбище [3] 

 
4. Армировъчни планове на стоманобетонни греди – фиг. 11. Това са хоризонтални 

конструктивни елементи, които поемат натоварванията във вертикална посока от 
плочите и ги предават към вертикалните носещи елементи под тях (колони, стени). 
Наличието им трябва да се отчита и при оразмеряване на скелета на сградите за 
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хоризонтални товари като вятър и земетръс. Според задачата им, гредите се делят на 
второстепенни и главни, които носят второстепенните и поемат товарите предадени от 
тях. 
 

 
Фиг. 1.11. Армировъчен план на стоманобетонна греда [3] 
 
5. Армировъчни планове на вертикални носещи елементи – колони (фиг. 1.13). Те 

формират скелета на сградата и поемат натоварванията от хоризонталните елементи 
(плочи и греди), като ги предават на тези под тях или на основите (фундаментите). 
 

 

Фиг. 1.12. Армировъчен план на стоманобетонна монолитна шайба [14] 
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Фиг. 1.13. Армировъчен план стоманобетонни колона и фундамент [3] 

6. Армировъчни планове на вертикални носещи елементи – стоманобетонни стени 
(фиг. 1.12). Тези елементи в инженерната практика се наричат шайби. Тяхната основна 
задача е противоземетръсното осигуряване на сградите.  
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7. Армировъчни планове на основите под нивото на терена, които поемат товарите 
от вертикалните елементи и го предават на земната строителна основа. Според броя на 
елементите, те се делят на: единични фундаменти, ивични фундаменти или обща 
фундаментна плоча. Армировката на фундаментите може да се дава на отделен чертеж 
или на общ с колоните (фиг. 1.13) 

8. Конструктивно решение на елементите на покрива и връзките по между им – 
фиг. 1.14. 

 

 

Фиг. 1.14. Покривна конструкция [2] 
 

9. Конструктивни детайли – фиг. 1.15. Дават се в отделни планове или към 
кофражните и армировъчните планове на носещите елементи. 

 

   

Фиг. 1.15. Детайли на армиране на малки (≤70 ст) и големи (>70 ст) отвори 
[14] 

 
Проектът на сглобяеми конструкции от различни материали (дърво, стомана, 

стоманобетон) съдържа: монтажни планове (триизмерен монтажен план е 
препоръчителен, но не и задължителен – фиг. 1.16), монтажни схеми, конструктивни 
чертежи на всички елементи съгласно нея и подробни детайли към тях. 
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Фиг. 1.16. 3D монтажен план на сглобяема стоманена едноетажна сграда [21] 
 

1.2.3. ИНСТАЛАЦИИ В СГРАДИ 

Част водопровод и канализация: Съставя се на основата на архитектурния 
проект. Съдържа схемите на вътрешни и външни водопроводи, канализации, 
канализационни шахти и други. Проектанти са инженери и техници по Водоснабдяване 
и канализация (ВК); такава специалност има в Хидротехническия факултет на УАСГ. 

Част електрическа: изработва се на основа архитектурния проект и включва 
схемите на разположение на вътрешните електрически инсталации високо напрежение 
(обикновено 220 V) електрообзавеждане и електрически инсталации за осветление, 
кухненски електрически уреди, за производствени други цели. Към проекта се включва 
външното електроснабдяване, мълниезащита и други. Тази част се проектира от 
електроинженери и електротехници. Електрическите инсталации ниско напрежение 
служат за: телефони, компютърни мрежи, радиоуредби и т. н.; проектират се от 
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съответните специалисти 

Част отопление и вентилация. такава специалност няма в УАСГ, но има 
например в Техническия университет София. Съдържанието на проекта включва оценка 
на топлотехническата ефективност на сградата и всички схеми на вътрешните 
отоплителни инсталации. Изготвя се въз основа на архитектурния проект. 

Част енергийна ефективност (фиг. 1.17): задължителна част от всеки 
инвестиционен проект. Включва изготвянето на доклад от проектантите на сградата, 
който оценява енергийната й ефективност в зависимост от вложените материали за 
външни и вътрешни ограждащи конструкции, разходите на енергия за отопление, 
вентилация, подгряване на вода, вложените ВЕИ-инсталации и др.  

 

 

Фиг. 1.17. Класове по енергийна ефективност съгласно енергийния етикет на 
Европейския съюз , http://evonbg.com/wb/pa 
 

Част газови инсталации е свързана са изграждането на тръбни мрежи и други 
съоръжения за газ за битови нужди: за отоплителни уреди, готварски печки и др. 

В промишлените сгради може да има и други инсталации. Техният вид и 
предназначение е в зависимост от съответното производство. 
 

2.5.3. ЧАСТИ НА ПРОЕКТА ПО ТЕХНОЛОГИЯТА, ОРГАНИЗАЦИЯТА И 
СТОЙНОСТТА НА СТРОИТЕЛСТВОТО 

Подробна информация по тези въпроси се дава в съответните дисциплини, 
преподавани от катедри “Технология и механизация на строителството” и “Организация 
и икономика на строителството”. Неразделна част от проектната документация 
представлява Плана за безопасност и здраве. В него се набелязват мерките, които 
трябва да бъдат взети по време на строителството с цел да се осигури безопасна работа 
на работещите в строителството и да се избегнат неблагоприятни последици за здравето 
им. 
 

2.5.3. ЧАСТ ОЦЕНКА И ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА  

При строителството могат да бъдат предизвикани неблагоприятни последици за 
околната среда. В тази част на проекта те се оценяват и се предписват мерки за 
осигуряване на нормална екологична среда. 
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2. СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ  

2.1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

За изграждането на сградите и съоръженията се използват следните материали: 

- Дървен материал. 

- Скални (каменни) и глинести материали. 

- Бетон – композиционен материал, произведен от: цимент, добавъчни 
материали, вода и др. 

- Стомана за армировка или за стоманени конструкции. 
Тухли и бетонни блокчета (разгледани са в раздела за зиданите конструкции). 

- Гипс, вар и други. 

- Алуминиеви сплави. 

- Пластмаси. 

- Стъкло. 

- Други. 
 
Пластмасите, алуминиевите сплави и стъклото са дадени са посочени само 

категории, без да се разглеждат  техните характерни свойства. 
 

2.2. ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ 

 

2.2.1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Дървеният материал се прилага още в праисторическата епоха. Той намира голямо 

приложение и в съвременното строителство поради ценните му свойства: голяма якост, 
съчетана с малка плътност; лесна обработваемост; възможност зa индустриализиране и 
автоматизиране на строителното производство; малка топлопроводност; голямо 
мразоустойчивост и устойчивост на действието на много химични вещества. 
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Фиг. 2.1. Структура на дървесината 

Означения: 1 – кора, 2 – камбий, 3 – лико, 4 – беловина, 5 – ядро и сърцевина, 6 – 
сърцевинни лъчи [8], http://bg.wikipedia.org/wiki 

 

2.2.2. MЕХАНИЧНИ СВОЙСТВА НА ДЪРВЕСИНАТА 

Якост на натиск. Якост на опън. Якост на огъване. Якост на огъване на 
дървесината (50-100 МРа), значително по-голяма отколкото на камъка и бетона, 
комбинирана с малкото й тегло я прави подходящ материал за изграждане на 
конструкции, работещи на огъване. Якост на срязване. Дървесината е пo-плътна и с пo-
високи якостни показатели, ако расте на пo-високи места и върху песъчливи почви. 

Влияние на някои фактори върху механичните свойства на дървесината 

Влияние на дървесния вид (изразява се във влияние на дефектите в строежа на 
дървесината): В структурата на дървесината се съдържат редица дефекти, обусловени от 
естествените условия, при които расте дървото. Такива дефекти са: чепове (живи или 
мъртви части от клони, включени в дървесината на стъблото), пукнатини, косовлакност. 
Наличието им се отразява неблагоприятно върху механичните свойства на материалите 
и изделията от дърво. Поради това за разлика от другите строителни материали 
дървесината за конструкции се оценява и избира не само въз основа на определените при 
стандартните изпитвания механични характеристики, но и по качеството, определено от 
съдържащите се дефекти в материала и изделията. 

Влияние на влажността: Механичните свойства на дървесината зависят 
съществено от влажността, като най-голямо намаление на якостта се получава при 
нарастване на влажността от 0 до 25 %.  

Влияние на температурата: С повишаване на температурата се влошават 
механичните свойства на дървесината.  

 

2.2.3. ДЪЛГОТРАЙНОСТ НА ДЪРВЕСИНАТА 

ГНИЕНЕ НА ДЪРВЕСИНАТА И МЕРКИ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕТО Й 

Гниенето на дървесината се предизвиква от гъби. Гнилостните гъби се развиват 
при температура от 0 до 40°С, наличие на кислород и влажност на въздуха от 30 до 60 %. 
Ако липсва само едно от тези условия, дървото не гние. Когато не е възможно да се 
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запази дървесината от навлажняване, тя се предпазва от гниене чрез импрегниране с 
вещества, известни като антисептици. Дървесината се импрегнира с антисептици 
повърхностно или с пропиване в дълбочина. 

 

   

Фиг. 2.2. Дърворазрушаваща гъба, Сутеренна гъба, www.impregnirane.com 
 

ПОРАЖЕННЯ НА ДЪРВЕСННАТА ОТ HAСЕКOMИ 

Насекомите (различни бръмбари, червеи, термити и др.), чиито ларви или самите те 
се хранят с дървесина (дървоядни), нанасят поражения в нея във вид на повърхностни 
бразди или овални канали, разположени дълбоко в структурата й, фиг.2.3. 

Техническите мерки за борба срещу вредителите са стерилизация чрез пропарване 
при температура 80 - 90°С и повърхностно пропиване с антраценово и креозотово масло. 

 

 

Фиг. 2.3. Домашен сечко, www.impregnirane.com 
 

ЗАЩИТА НА ДЪРВЕСИНАТА ОТ ГОРЕНЕ 

Дървесината се запалва от открит пламък при температура 260 - 290° С, а при 
нагряване над 350°С газовете, които се отделят от нея, могат да се възпламенят и без 
открит пламък. Мерките за предпазване на дървото от запалване са следните: 
конструктивни мерки (отдалечаване на дървените елементи от възможните източници на 
запалване, изграждане на огнеупорни прегради и др.); покриване на дървените 
конструкции с мазилка или облицовка от топлоизолационен и негорим материал; 
боядисване на дървените конструкции с огнезащитни бои или пропиването им със 
специални вещества - антипирени. 
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2.2.4. МАТЕРИАЛИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ДЪРВЕСИНА 

Дървесината се използва в строителството във вид на необработени материали, 
механично обработени (дялани, бичени, рендосани) материали и изделия, както и 
детайли и изделия, получени след сложна технологична (химична, термична, физико-
механична и др.) обработка. 

ОБЪЛ и ДЯЛАН ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ 

Обли греди: Изработват се от бор, ела, смърч, мура, акация, бук, дъб, явор н др. 
Могат да бъдат обелени и необелени. Използват се главно зa подпори и пo-рядко за 
други конструктивни елементи. 

Пилоти: Дебелината им е най-малко 18 cm в тънкия край, а дължината – от 2 до 12 
m. 

Ритловици: Диаметърът им е 11 - 18 cm в дебелия край и не пo-малко от 4 cm в 
тънкия. Употребяват се за направа на спомагателни и леки сгради. 

Mepтеци: Те са с диаметър 7- 9 cm в дебелия край и не по-малко от 4 cm в тънкия. 
Използват се за направа на покриви, както и на второстепенни, временни и 
селскостопански сгради. 

Дялани греди: Обработват се чрез дялане до получаване на правоъгълно или 
квадратно напречно сечение. Дължината им е от 2 до 12 m.. 

 

 

Фиг. 2.4. Дървена къща от обли греди 

БИЧЕН ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ  

Греди: При тях отношението между височината и широчината на напречното 
сечение е пo-малко от 2. Дължината им е от 2 до 7 m и се изменя през 25 cm. 
Минималната широчина е 8 cm, а минималната височина - 10 cm; те нарастват през 2 cm. 
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Фиг. 2.5. Греди подпорни /бичмета/, WWW.WOOD-SKONKO-BG.   
 
Бичмета: Те са малки греди с размери от 4/4 до 8/8 ст. и дължина от 2 до 6 т през 

25 ст, фиг. 2.5.  

Дъски: Имат дебелина от 15 до 100 mm и отношение на широчината към 
дебелината, пo-голямо от 2, фиг. 2.6. Дъските с дебелина над 3,5 cm се наричат талпи. 

 

   

Фиг. 2.6. Букови дъски,  http://www.beech-lumber.eu/darven_material.php  
 
Летви Произвеждат се с размери на напречното сечение от 2,5 до 3 cm и дължина 

от 1 до 5 m през 25 cm. 
 

 

Фиг. 2.7. Летви,  http://www.beech-lumber.eu/darven_material.php 
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ДЕТАЙЛИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ДЪРВЕСИНА 

Паркет: Произвежда се от дъб, парен бук, бряст, ясен, цер, клен, явор, габър, 
акация, бреза и орех. 

Дървени врати и прозорци: Произвеждат се серийно с определени типоразмери. 
За уникални сгради - театри,. кина и др., се произвеждат по специален проект. 

Шперплат: Състои се от 3; 5, 7 и повече (нечетен брой) залепени пластове от 
дървесина. Отделните пластове се разместват така, че направленията на влакната да 
бъдат взаимноперпендикулярни, с което се подобряват механичните свойства на 
шперплата. 

 

   

Фиг. 2.8. Хидрофобен шперплат; ползва се за кофражи, http://www.shperplat.eu/  
 
Фурнир: Използва се за облицовка на дървесни плоскости, изделия и др. Получава 

се от твърда дървесина, която има красива текстура (дъб, бряст, бор, махагон, кедър, 
абанос, орех и др.). 

 

 

Фиг. 2.9. Фурнир:  www.daznaeshkak.com 
 

 Лепени конструкции: Те представляват едроразмерни елементи за покрития, 
прегради, рамки, дъги и др. При тях се използват обрезки от греди и дъски, с което се 
прави икономия на дървен материал. 

 Информация за приложение на дървения материал при строителните 
конструкции е дадена и в раздел 4.2 ”Мостове”. С фиг. 4.7 е даден пример за съвременно 
изпълнение, постигнато чрез лепени  елементи. 
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2.3. CKAЛНИ МАТЕРИАЛИ 

 
2.3.1. КЛАСИФИКАЦИЯ НА CКAЛИТE  

В основата на образуването на всички скали е магмата в недрата на земята, фиг. 
2.10.  

 

   

Фиг. 2.10. Формиране (образуване) на скали от магма, http://ucha.se/  
 

Според начина на образуване на скалите се делят на магмени, утаечни и 
метаморфни. 

 
МАГМЕНИ СКАЛИ – Наричат ги първични. Те се образуват от магмата, след като 

изстине. В зависимост от мястото и условията на изстиване те са два вида: дълбочинни 
(интрузивни) и повърхностни (ефузивни, вулканични). 

 
УТАЕЧНИ (СЕДИМЕНТНИ) СКАЛИ – Наричат ги вторични, защото са образувани 

от първичните (магмените) скали. Получават се от изветрянето и от жизнената дейност 
на животински и растителни организми. 

 
ОРГАНОГЕННИ СКАЛНИ МАЕРИАЛИ - Образувани са от скелетите на 

животински и растителни организми, живели във водни басейни, споени с циментиращо 
вещество, най-често СаСО2.  

 
МЕТАМОРФНИ СКАЛИ – Те са видоизменени скали от първични магмени скали и 

вторични утаечни скали.  
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Фиг. 2.11. Колекция от скали и минерали – петрографска сбирка, 
http://uchitel.bg/ 

 
2.3.2. ФИЗИКОМЕХАНИЧНИ СВОЙСТВА НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ 

СКАЛНИ МАТЕРИАЛИ 

Структура: В зависимост от размера на зърната скалите биват едрозърнести - със 
зърна, по-големи от 5 mm, среднозърнести - от 1 до 5 mm, и дребнозърнести - със зърна, 
по-малки от 1 mm. 

Плътност -  =М/V , g/cm3 – това е масата в единица обем от материала. С 
увеличаване на обемната плътност се подобряват и механичните показатели. 

Твърдост – това е механичното свойство на материала. Показва дали и колко 
материалът може да се съпротивлява на проникване в него на други материали. Във 
връзка с твърдостта скалните материали се делят на твърди - (гранити, сиенити и др.), 
среднотвърди - (мрамори, варовици) и меки - (гипс, талк). 
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Якост - механичен показател за съпротивляването срещу разрушение на 
материала, когато е подложен на външни въздействия. Скалните материали се изследват 
за якост на натиск, якост на опън. Те имат много голяма якост на натиск. 

Мразоустойчивост – способността на скалите да запазват формата, масата и 
якостта си в определини граници, когато замръзват и после се размразяват много пъти. 
Този показател в най-висока степен определя дълготрайността (колко време ще ги 
ползваме) на скалните строителни материали. Скалите се отнасят към дълготрайните 
материали, което означава,че дълго време няма да се разрушат.  

Разрушителните влияния върху cкaлнитe материали са много на брой. Те може да 
се разделят в три големи групи причини за разрушаване: физически, химически и 
биологични. 

 
2.3.3. ПРИЛОЖЕНИЕ НА CКAЛНИТE МАТЕРИАЛИ В 

СТРОИТЕЛСТВОТО. 

Скалните материали се добиват от природата. В зависимост от начина на 
получаване местата, където това става са кариери (на земната повърхност - фиг. 2.12) 
или мини – под земята. 

 

 

Фиг. 2.12. Кариера http://buildingmaterials.artitectural.com/index.php/bg/2011-02-
18-18-20-30/48-2011-02-18-17-43-25.html 
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В строителството скалните материали се употребяват във вид на скални блокове, 

ломен и цепен камък, скални облицовъчни материали и скални материали за вътрешни и 
външни подови настилки.Според предназначението си изделията трябва да са от скален 
материал, с дадена група и клас 

Скални блокове: В кариерите скалните материали се добиват във вид на блокове. 
Стените на блока могат да бъдат необработени или обработени. При добиването им не 
трябва да се използват взривни вещества. Блоковете се доставят до предприятията за 
обработка на скални материали. От тях се изготвят плочи за външни и вътрешни 
облицовки, за настилки, стъпала, парапети, корнизи и други строителни архитектурни 
детайли. 

Ломен и цепен камък: Ломеният камък се получава при разбиване на скали с взрив, 
чукове и др. и е с неправилна форма. Цепеният камък е с приблизително 
паралелепипедна или кубична форма и се получава чрез разцепване с чук и клинове. 

Скални облицовъчни материали: Произвеждат се във вид на плочи с дебелина до 
20 mm - тънки плочи и над 20 mm - с квадратна или правоъгълна форма. 

Скални материали за външни настилки: 

Тротоарни плочи от пясъчници. Използват се за настилки на тротоари, дворове, 
площади и др. 

Скални павета. Паветата са предназначени за настилка на пътища, улици, алеи, 
площадки и др. 

Каменни бордюри. Те се произвеждат от неизветрели скали от I, II, III u IV група и 
биват: видими и скрити; със и без откос; праволинейни и криволинейни. Употребяват се 
при оформяне на пътища, алеи, улици, площадки и др. 

 

2.4. БЕТОН И СЪСТАВКИТЕ МУ 

За производството на бетон са необходими следните материали: 

-  цимент (cement); 

-  добавъчни материали (aggregate); 

-  вода; 

-  добавки. 

 

2.4.1. ЦИМЕНТ (CEMENT) 

Циментът е свързващото вещество в бетона. В сместа от цимент и вода протича 
химична реакция и след време тази смес втвърдява. 
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Циментът е хидравлично свързващо вещество и основен материал на съвременното 
строителство с изключително широко приложение. 

 

 

Фиг. 2.13. Цимент, пакетиран в торби от 25 и 50 kg, http://feoneks.com/ 
 
Технологичният процес на циментовото производство се състои от четири основни, 

последователно осъществявани етапа: 

1) Подготовка на суровините и суровинната смес, включваща добиване, 
натрошаване и смилане на суровинните компоненти, хомогенизацията и корекцията на 
суровинната смес; 

2) Изпичане на сместа за получаване на клинкер и охлаждане на клинкера, 
подготовка за изгаряне на горивото за изпичане; 

3) Получаване на цимент - съвместно смилане на клинкер, гипс и добавки; 

4) Съхраняване на цимента, опаковане и експедиране; 
 

Портландциментовият клинкер е основен продукт на цимента (съдържание в 
цимента 50-100%). При проектирането на циментовия клинкер се задават 
технологичните характеристики, които определят свойствата на цимента.  

За получаването на циментовия клинкер се използват основно естествени скални 
материали, които след трошене и смилане образуват "суровинна смес". Тази смес се 
състои от приблизително  70% варовик, 20% глина и 10% коригиращи добавки - основно 
желязосъдържащ материал, пясък.  

Суровините, необходими за производството на цимент, варовик, мергел и пясък, се 
добиват в открити кариери. Желязосъдържащите и други добавки в по-малки количества 
са остатъчни продукти от промишлеността. 
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Получаване по "Мокър метод": 

Постъпващият от кариерата варовик се натрошава до необходимите размери и се 
съхранява в закрит склад. Там постъпват и преработеният мергел и корекционните 
добавки. Чрез бункери и дозиращи захранващи устройства, всички суровинни 
компоненти се подават в топкови мелници, където се подава и вода. Смляната суровинна 
смес представлява каша, която се нарича шлам. Той се изпраща с центробежни помпи в 
хоризонтални басейни, където се хомогенизира, коригира до необходимия химичен 
състав. Готовият шлам се подава към пещите за изпичане. 

Изпичането на суровинната смес (шлама) и получаване на клинкер е основният 
технологичен процес в циментовото производство. Процесът е следният: 

Суровинната смес постъпва във въртящата пещ с ниска температура и 
водосъдържание около 35%. При повишаване на температурата в пещта, сместа 
претърпява химични и физико-химични промени. В резултат сместа се загрява и като 
начало се изпарява водата, (зоната на дехидратация), след това материалът постъпва в 
зоната на калцинация с температура 850-950 оС.  

При следващия етап, материалът постъпва в зоната на спичане, където при 
температура от 1200 до 1450 Со се образуват сложни минерали (MINERALS) - (алит, 
белит и др.), които влизат в състава на така нареченият "клинкер". След като всички 
реакции са завършили, продуктът постъпва в зоната на охлаждане. Охлаждането на 
клинкера завършва в специални охладители (барабанни или скарни). Междинният 
продукт наричан "циментов клинкер" се транспортира до склада за съхранение на 
клинкер. 

 

Получаване по „сух метод“ 

Смилането и хомогенизирането на суровинната смес става в сухо състояние. В 
топкови мелници заедно се смилат изсушените варовик и глина. Така получената 
прахообразна суровинна смес се поставя в силози, където се хомогенизира чрез 
аeриране. За изпичането на суровината подготвяна по сухия метод във въртящите се 
пещи до получаване на клинкер е необходимо 1,5 пъти по-малко топлина в сравнение с 
мокрия метод. 

Смилането на цимента е заключителният етап от неговото производство. 
Компонентите на циментовата шихта (клинкер, гипс и добавки), постъпват в бункерите 
на циментовите топкови мелници и с тегловни дозатори се подават за смилане. 
Полученият продукт, различни видове цимент, се подава в обособени закрити складови 
силози, където се съхраняват поне една –две седмици. 

 



30 
 

 

Фиг. 2.14. Технологична схема за производство на портландцимент [10] 
 

Голяма част от продукцията се доставя в насипно състояние от силозите в завода. 
Другата част от произведения циминт се опакова в 50 и 25 килограмови торби за 
нуждите за строителните фирми и търговската мрежа, фиг. 2.13. 

 
2.4.2. ДОБАВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ  

Пясъкът (sand) е дребен добавъчен материал (fine aggregate). Обикновено се 
добива от реки или езера– фиг. 2.15. След изваждането му, пясъкът се промива (т.е. 
обработва се с вода). Зрънцата на пясъка са с различни размери, от тях всички с една и 
съща големина образуват така наречената „фракция“ Така се отстраняват 
замърсяванията (органични вещества, кал, др.). Ако не се отстранят замърсителите, 
бетонът се получава некачествен. 

 

   

Фиг. 2.15. Пясък – фракции 0,1 и 0,4 mm., http://atko1.com/  
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Има два вида едри добавъчни материали: 

-  чакъл или по-точно речен чакъл (gravel) 
-  трошен камък (ballast). 

 

Чакъл: Чакълът се добива от реките. Представлява дребни камъчета обикновено с 
размери до 30 мм. и по-рядко до 50 мм., също се дели и продава на фракции. За да се 
получи качествен бетон, чакълът трябва да е промит – фиг.2.16. 

Трошен камък: Получава се от взривяване на скали. Получените големи скални 
късове се натрошават в специални инсталации до големини на зърната (фракция), които 
са необходими за направата на бетон – фиг. 2.17. 

Химически добавки: Това са вещества с различен химически състав, които влияят 
върху качествата на бетона. Според задачата, която имат се наричат подобрители, 
ускорители, забавители и други. 

 

    

 

Фиг. 2.16. Чакъл - различни фракции [mm.], http://atko1.com/  

   

Фиг. 2.17. Трошен камък -  различни фракции [mm], http://atko1.com/  
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Като се смесят споменатите материали се получава бетонна смес (concrete mix). 
Втвърдената бетонна смес се нарича бетон (concrete). 

Понякога за производството на бетон се ползват добавки. Те са с различен 
химически състав и могат да служат за: 

-  Ускорители на втвърдяването – за по-бързо получаване на предписаната 
якост. 

-  Пластификатори – за получаване на по-добра подвижност на бетонната 
смес и по-лесно запълване на кофражите (formwork) и проникване между армировката. 

За бетона в конструкциите е от значение неговата якост (strength). Якостта па 
натиск (compressive strength) определя най-важния показател наричан клас на бетона 
по якост на натиск (concrete strength class). Класът на бетона се дефинира като 
натисковата му проектна якост на 28-ден след полагането му. 

В някои случаи има опасност от корозия (corrosion) на бетона предизвикана от: 

-  морски води или наситен със соли въздух по крайбрежието; 

-  химически продукти (течности и газове) в промишлени сгради; 

-  соли използвани за топене на сняг и лед по пътни настилки. 

Бетонът използван за строителство на резервоари (reservoirs, tanks) и тръби (ducts) 
трябва да бъде достатъчно плътен, за да не се получи изтичане през бетонните стени на 
течности или газове. Бетонът може да се ползва и за настилки (pavement) на подове в 
заводи, фабрики, на улици и тротоари. В този случай бетонът не трябва лесно да се 
изтрива от минаващите превозни средства и пешеходци. 

За получаване на бетон със споменатите по-горе качества е необходимо: 

-  да бъде избран подходящ състав на бетонната смес; 

-  да се спазват определени правила при производството, транспорта и 
полагането й; 

-  при полагането бетонната смес трябва да бъде добре уплътнена, така че да 
запълни изцяло кофражната форма; необходимо е също армировката (reinforcement) да 
бъде изцяло обвита с бетон; трябва да се полагат грижи за прясно положената бетонна 
смес и особено при неблагоприятни климатични условия; при отрицателни температури 
бетонната смес замръзва; суха въздушна среда комбинирана с високи температури 
причинява пукнатини в бетона. 

Други въпроси по производството и полагането на бетонната смес са разгледани в 
раздела „Изпълнение на строителството”. 
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2.5. СТОМАНА 

2.5.1. ВИДОВЕ МЕТАЛИ. ПРОИЗВОДСТВО НА СТОМАНА ЗА 
СТРОИТЕЛСТВОТО 

Металите, в химическия състав на които преобладава желязо, се наричат железни 
или черни метали, а металите, в които основни са други елементи (напр. мед) не-
железни или цветни метали. 

Желязо, в което въглеродът е главна съставна част и определя качествата му, се 
нарича въглеродно. Желязото се разделя на стомана и чугун в зависимост от 
съдържанието на въглерод:  

чугун       — С > 2,0%. 

стомана — желязо, което съдържа въглерод С до 2,0% . Според съдържанието на 
С на:  

нисковъглеродна   — С < 0,25% ;  

средновъглеродна — С от 0,25 до 0,6%;  

високовъглеродна — С от 0,6 до 2,0%. 

 
ЧИСТО ЖЕЛЯЗО 

 Получаване 

Суровото желязо е основният материал, от който чрез специални преработвания 
се получават различните видове техническо желязо. То се използва много малко като 
строителен материал и служи главно като основен материал за получаване на 
различните видове техническо желязо. Има два вида сурово желязо - бяло и сиво. 

Бялото сурово желязо се използва за получаване на стомана и специални 
чугуни, а сивото сурово желязо за чугун. 

 Производство на чугун 

Използва се чугунът, който се получава чрез повторно стопяване на смес от сурово 
желязо, сплавни добавки и старо употребявано желязо (стомана и чугун). 

 Производство на стомана 

Стоманата се получава от суровото желязо, като към него се прибавят отпадъци 
(скрап) от стара стомана (релси, траверси, употребявани автомобили и машини, 
стърготини и др.), а понякога и железни руди. В строителството стоманата намира 
приложение основно за производството на гладки или оребрени плочни елементи (фиг. 
2.18), стоманени профили (фиг. 2.19 и фиг. 2.20), въжета (фиг. 2.21), за съединителни 
средства (нитове и болтове - фиг. 2.22) и армировъчна стомана , т. 2.5.3. 
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Фиг. 2.18. Покрив изпълнен от оребрена ламарина и греди и колони от готови 
стоманени профили 

 
2.5.2. СТОМАНЕНИ ПРОФИЛИ 

Стоманените профили се произвеждат с различни форми и размери на напречното 
сечение (фиг. 2.19). Има и кутиеобразни стоманени профили (най-често с кръгло, 
квадратно или правоъгълно напречно сечение – фиг. 2.20). Всички изредени елементи се 
прилагат директно като конструктивни елементи при сгради и съоръжения (фиг. 2.21) 
или като твърда армировка в комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции (фиг. 
2.20 а). При тях всички отделни елементи се свързват чрез заваряване или чрез 
съединителни средства (болтове, нитове и др.). Така сградите и съоръженията от 
стомана принадлежат към категорията на сглобяемите конструкции. 

 

       

    

Фиг. 2.19. Горещо валцовани стоманени профили, www.sidma.bg 
 

       
Фиг. 2.20. Стоманени кухи профили, www.tashev-galving.com 
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Фиг. 2.20 а). Мостова връхна конструкция - комбинирано решение от 
стоманобетон и вбетонирани Т-профили, [17] 

     

Фиг. 2.21. Стоманени въжета, www.tashev-galving.com 
 

 

Фиг. 2.22. Стоманени съединителни средства – болтове 
 

 

Фиг. 2.23. Стоманени ферми, изпълнени от гладка и оребрена армировъчна 
стомана 
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2.5.3. АРМИРОВКА – КЛАСИФИКАЦИЯ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ  

За стоманобетонни конструкции трябва да се употребява армировка, която 
отговаря на изискванията на съответните стандарти (европейски и национални). Най-
често се използуват горещовалцувани стомани с ясно изразена площадка на провлачане, 
които имат и пластични свойства. Използуват се и стомани, подложени на студено 
деформиране за повишаване на якостните характеристики. За специални конструкции и 
за икономия на армировка намират приложение различни нисколегирани стомани с 
добавки манган, силиций, хром и др. 

 

   

Фиг. 2.23. Оребрена армировка (с периодичен профил), http://www.tashev-
galving.com/ 

 

 

Фиг. 2.24. Блок схема: Класификация на произвежданите стоманени изделия 
[1] 
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По форма на напречното сечение армировъчната стомана може да бъде гладка 
(обла)- (smooth, plain bars) и оребрена (с периодичен профил) - (ribbed bars)– фиг. 2.23. 
Оребрените пръти имат по-добро сцепление с бетона (high bond bars) 

Оребрената армировка се произвежда с номинални диаметри от 6 mm до 40 mm. 
Ребрата по повърхността на прътите с периодичен профил подобряват сцеплението на 
армировката с бетона. 

В зависимост от основните механични качества армировката се подразделя на 
класове. Характеристиките на различните видове армировка са дадени в табл. 2.1 и 2.2. 
В таблица 2.1 са дадени класове на стоманата нормативно определени и произвеждани 
до 2008 година, а в таблица 2 класовете приети след 2008 година (съгласно Български 
държавен стандарт: БДС 4758:2008).  

Таблица 2.1. Армировъчни стомани съгласно : БДС 4758:1984 [15]  

 
 

Армировката служи за поемане на опънни и по-рядко на натискови сили, които се 
появяват в стоманобетонните елементи на конструкцията. В зависимост от това се 
разделя на носеща и конструктивна (според задачите й се дели на монтажна, 
разпределителна, др.). Носещата армировка поема усилията (обикновено опънни), 
които бетонът сам не е в състояние да понесе. Количеството и разположението на 
носещата армировка се определя след статическо изчисление от проектанта-
конструктор. Конструктивната армировка не се изчислява (тоест не се прави 
статическо изчисление), а се поставя по известни правила, дадени в нормите за 
проектиране на съответната страна. 

В зависимост от направените оразмерителни проверки армировъчните пръти 
могат да са прави или огънати по определени правила. Има и армировъчни изделия със 
специфична форма, напр. стремена в греди, фиг. 2.25. Армировъчните пръти се редят по 
определени правила, в зависимост от задачата, която имат в стоманобетонното сечение и 
в съответствие изчисленията към проекта. Това подреждане се нарича конструиране на 
армировката и се дава на чертежи, наречени армировъчни планове. 
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За да не се разместят един спрямо друг (при бетониране или при уплътняване на 
бетонната смес), наредените пръти обикновено се обединяват в общ скелет. 

Свързването в скелет може да стане по два основни начина: чрез връзване с мека 
стоманена тел (горена тел) или чрез заваряване. Армировъчните пръти могат да се 
свързват и чрез механични средства (напр. муфи с резба). 

 
Таблица 2.2. Армировъчни стомани според БДС 4758-08 и БДС 9552-07 [6] 

 
Забележки към таблица 2.2. 
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Фиг. 2.25. Видове армировъчни изделия: 

а – армировъчни пръти, б – плосък скелет, в – пространствен скелет, г – 
армировъчни мрежи (плоска и рулонна), д – армировъчен блок (6 – мрежа, 7 – 
пространствен скелет), е – пръти от горещо валцувана стомана 

1 – прави пръти, 2 – огънати пръти, 3 – монтажни пръти, 4 – стремена, 5 – 
разпределителни пръти, [7]  

 

    

Фиг. 2.26. Армировъчен скелет и свързване на елементите чрез стоманена тел 
или заваряване. Вдясно в скелетите има и стоманени профили 
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2.5.4. КОНСТРУИРАНЕ НА АРМИРОВКАТА 

Броят на армировъчните пръти, техните, форми, диаметри, дължини и мястото им 
в елемента се определят чрез изчисления. На една от схемите от фиг. 2.27 са показани 
силите, които действат в армировката и бетона. Подробно тези въпроси се разглеждат в 
курсовете по “Стоманобетон”, “Стоманобетонни конструкции” и “Стоманобетонни 
мостове”. 

 

Фиг. 2.27. Схема на вързана армировка на греда (beam): 1 и 4 - надлъжни прави 
пръти (longitudinal straight bars), 2 - огънати пръти (bent bars), 3 - стремена 
(stirrups); 

 

 

Фиг. 2.28. Снимки на вързана армировка 
 

Армировъчните пръти може да бъдат свързани със заваряване. На фиг. 2.29 са 
показани различни видове заварени армировъчни изделия с или пространствена форма. 
Производството на такива изделия се извършва в специални предприятия (арматурни 
цехове). Заваряването на армировка увеличава носещата способност на елементите. 
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Фиг. 2.29. Заварени армировъчни изделия [20] 

 

2.6. ГИПС 

Гипсът е магнезиево съединение, фиг. 2.30. Той принадлежи към ВЪЗДУШНИТЕ 
СВЪРЗВАЩИ ВЕЩЕСТВА. Те са прахообразни минерални вещества; смесени с вода, те 
образуват пластично вискозно тесто, което в резултат на физико-механични процеси 
се свързва, втвърдява се и запазва якостта си само във въздушна среда. 

Гипсът се получава от суров гипс при нагряване до частична или пълна 
дехидратизация (отнемане на водата). 

 

    

Фиг. 2.30. Строителен гипс, http://almaty.all.biz/ , http://marmag.bg/  
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Строителният гипс се употребява за вътрешни мазилки, шпакловки, гипсoпясъчен 
разтвор за зидария, архитектурни детайли, готови гипсови плочи, гипсoкартонени 
елементи и др. , фиг. 2.31. 

 

   

Фиг. 2.31. Материали за гипсова мазилка и шпакловка, http://baumarket.bg/ , 
http://profesional.bg/  

Гипсовите изделия не са влагоустойчиви, затова не е целесъобразно да се 
използват във влажни помещения и на открито. Стоманените части корозират в пряк 
контакт с гипсовия камък, поради което се използват дървени скари за армировка или 
месингови части за орнаменти и вградени детайли. 

Изделия от гипс. В строителството намират приложение различни видове изделия 
от гипс: гипсови, гипсокартонени и гипсовлакнести плочи, гипсови блокове, панели тип 
"сандвич", архитектурно-декоративни елементи, лепени архитектурни детайли и др. 

Гипсови плочи - Произвеждат се на специални инсталации и имат размери, удобни 
за монтаж на преградни стени.  

Гипсокартонени плочи - Използват се за окачени тавани, облицовка на вътрешни 
стени, преградни стени, скрити осветления, фигури, падания в нива, изкуствени трегери, 
колони и други. Произвеждат се от строителен гипс със или без добавки. Те са 
облицовани от двете страни с картон, върху който се лепят тапети, или плочите се 
боядисват. Те се използват като суха гипсова мазилка, с което се постига икономия на 
време при изпълнение на строителните работи.  

 

2.7. СТРОИТЕЛНА ВАР  

Въздушната вар се получава при равномерно изпичане (без да се достигне 
температурата на стопяване - 900 - 1200° С) на варовик, креда; доломитни варовици и 
доломити, съдържащи до 60 % глина, фиг. 2.32 
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Произвеждат се следните видове въздушна вар: негасена вар на буци, гасена вар, 
негасена вар на прах, други. Негасената вар се съхранява в покрити складове на сухо. Тя 
трябва да се транспортира и съхранява в противовлажна опаковка и да се употреби до 30 
дни след произвеждането й. Гасенето на варта е процес, в който негасената вар се 
разтваря във вода, при което се отделя голямо количество топлина. 

 

 

Фиг. 2.32. Строителна вар, http://buildingmaterials.artitectural.com/  
 

Приложение на въздушната вар: Варта се използва за приготвяне на варови 
разтвори за зидарии, мазилки и шпакловки, за производство на силикатни тухли, 
клетъчни бетони, смесени свързващи вещества и др. (Смесените свързващи вещества 
представляват смес от вар 65 - 75 %, шлака или трас 20 - 30 % и суров гипс 3 - 5 %.). 
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3.  ОСНОВНИ ЧАСТИ НА СГРАДИТЕ. 
НОСЕЩИ И НЕНОСЕЩИ ЕЛЕМЕНТИ 

На фиг. 3.1 е показана една сграда. Такъв тип сгради обикновено служат за 
жилища или за офиси. Има и сгради с друго предназначение: 

-  начални, средни и висши училища; 

-  кина, театри, концертни зали; 

-  изложбени зали, музеи; 

-  зали за конгреси, събрания, парламентарна дейност; 

-  спортни зали, плувни басейни; 

-  болници и други лечебни заведения; 

-  хотели, ресторанти, дискотеки и други подобни; 

-  магазини и други търговски сгради 

-  складове; 

-  промишлени (индустриални) сгради;   

-  сгради за нуждите на транспорта - железопътни гари, автогари, аерогари, депа 
за автомобили и трамваи, гаражи за леки автомобили, товарни автомобили (камиони) 
или автобуси; сгради за ремонт на превозни средства. 

-  църкви и храмове за различни религии. 
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Фиг. 3.1. Вертикален разрез (vertical section) на сграда. 1 - фундамент 
(foundation), 2- външна стена (wall), 3 - вътрешна стена, 4 - подова конструкция 
(floor structure), 5 - дървена покривна конструкция (timber roof structure), [18] 

 

3.1. СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ НА СГРАДИ 
 

Сградите се състоят от строителна конструкция и неносещи части. Строителните 
конструкции се изпълняват от различни материали и във връзка с това те могат да бъдат: 

- дървени (timber); 

- метални - от стомана, алуминий и др. (metal - from steel, aluminum ecc.)  

- масивни. 

- пластмасови. 

 

Терминът масивни конструкции е приет в България като буквален превод на 
немското Massivkonstruktionen или Massivbau. 

Видове масивни конструкции: 
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-  зидани конструкции (masonry structures); 

-  бетонни конструкции или още наричани конструкции от неармиран бетон 
(plain concrete structures); 

-  стоманобетонни конструкции (reinforced concrete structures); в бетона има 
стоманена армировка (reinforcement); повече информация за армировката има по-долу в 
тези записки; 

- предварително напрегнатите стоманобетонни конструкции (prestressed 
concrete structures) са особен вид стоманобетонни конструкции; освен обикновената 
армировка (reinforcement) в тях има и напрягаща, армировка (prestressed tendons); тук е 
трудно да се дадат повече обяснения за предварително напрегнатите конструкции; те се 
изучават подробно в IV и V курс в дисциплините “Стоманобетон”, “Стоманобетонни 
конструкции” и “Стоманобетонни мостове”. 

За разлика от българския език, на английски има следното обобщаващо понятие - 
concrete structures. В него се включват бетонните и стоманобетонните конструкции (в 
това число и предварително напрегнатите). Българското понятие масивни конструкции 
може да се преведе на английски concrete and masonry structures. 

В една сграда може да има конструкции или елементи от различни материали. 
Например фундаментите (foundation) могат да бъдат от неармиран бетон. Колоните и 
подовите конструкции сега обикновено се изпълняват от стоманобетон. Показаната на 
фиг. 3.1 сграда е с дървена покривна конструкция (timber roof structure). 

Неносещи елементи са тези елементи, които не са части от конструкцията. Това 
могат да бъдат преградни стени (partition walls). Преградните стени могат да бъдат 
отстранени (съборени). При това се разширяват помещенията, но носещата способност 
на сградата не се нарушава. 

В сградите има и носещи стени (supporting walls). Примери са дадени по-долу в 
записките. Те са част от конструкцията и носят етажите над тях или покрива. 
Отстраняването (събарянето) на носещи стени влияе неблагоприятно върху носещата 
способност на сградата. То може да причини повреди или дефекти. Възможно е при 
това да се стигне и до аварии с тежки последствия за сградата и за хората намиращи се в 
нея. Събарянето на носещи стени може да стане по специален проект. Обикновено 
функцията на предвидените за събаряне стени трябва да бъде поета от други елементи 
от стомана, стоманобетон, дърво. Тези елементи трябва да бъдат монтирани преди 
събарянето на стената. По подобен начин трябва да се постъпи, ако трябва да се 
пробиват големи отвори в носещи стени. 

 

3.2. ЗИДАНИ КОНСТРУКЦИИ (MASONRY 
STRUCTURES) 

3.2.1. КАМЕННИ ЗИДАРИИ И КАМЕННИ КОНСТРУКЦИИ 

Камъкът е материал, който се използва в строителството още от древността. В 
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зависимост от начина на обработката на камъните и разполагането им в стените има 
различни видове зидарии, фиг. 3.2, 3.3 и 3.4. 

 

Фиг. 3.2. Схеми на различни видове зидарии 

 

 

Фиг. 3.3. Зидария от камъни с неправилна форма 
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Фиг. 3.4. Зидарии с добре обработени камъни 

 

Между отделните камъни се образуват фуги (masonry joints). Фугите обикновено 
са запълнени с разтвор (mortar). Трябва да се прави разлика между понятието от 
химията разтвор (solution) и строителен разтвор (mortar). 

Видове строителни разтвори: 

-  циментно-пясъчни; 

-  варо-пясъчни; 

-  циментно-варо-пясъчни; 

-  глинени; използвани са в миналото. 

Има каменни конструкции със суха зидария (dry masonry). При сухата зидария 
повърхностите на камъните са много добре обработени. Съседните камъни плътно 
прилягат един към друг и затова спойката в този случай е излишна. Пример за 
конструкции от суха зидария са египетските пирамиди. Има и сводови мостове (arch 
bridges), които са изградени от суха зидария, фиг. 4.8. 

В България има много примери на запазени конструкции от суха зидария като: 

- мостове в Родопите; 

- подпорни стени (retaining walls). 

-  огради на дворове в селата. 

Тези конструкции са построени в предишните десетилетия и столетия. Имат 
високи естетически качества и са част от историята на нашето строителство. 

В наши дни каменната зидария се изпълнява много рядко. Обработката на 
камъните и зидането изисква много ръчен труд. 

Тук са дадени следните примери за каменни конструкции от минали епохи: 

На фиг. 3.5 е показан Колизея в Рим. Той е построен преди около 2000 години, по 
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времето на разцвета на Римската империя. По форма и предназначение той прилича на 
днешните стадиони. 

 

  

b  

Фиг. 3.5. Колизеят в Рим с каменна конструкция [9] 
 

На игралното поле (арената) на Колизея са се провеждали борби с гладиатори. 

На фиг. 3.6 е показана схема на една готическа катедрала. Нейната конструкция е 
главно от каменна зидария. Само покривната конструкция е дървена. Такива катедрали 
са строени през Средновековието, като най-известни са тези в Кьолн, Париж, Милано и 
в други градове. 
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Фиг. 3.6. Католическа катедрала - архитектурен стил готика: 1 - каменна 
конструкция; 2 - дървена покрив на конструкция, [9] 

 

3.2.2. ТУХЛЕНИ ЗИДАРИИ (BRICK MASONRY) 

Тухлите са материал, който се произвежда от качествена глина. След формуването 
им тухлите се изпичат. На фиг. 3.7 са показани различни видове тухли от каталога на 
една италианска компания. Подобни видове тухли се произвеждат в България и много 
други страни. 

Тухлените зидарии се използват широко в строителството. В началото на 20 - век в 
София и други градове на България са построени много сгради с носещи тухлени стени 
(supporting brick walls). Подовете на тези сгради са с дървена конструкция, наричана 
гредоред (trimmer joists). Сега също се строят къщи на един или два етажа в малките 
селища и вили с носещи тухлени стени. Подовите конструкции на тези сгради често са 
стоманобетонни. 

В съвременните сгради със стоманобетонни конструкции тухлените стени 
обикновено не са носещи. Те могат да бъдат по фасадата - неносещи външни стени 
(curtain walls). Вътрешните неносещи стени се наричат преградни стени (partition walls). 

Примери за зидане с тухли са дадени на фиг. 3.8, 3.9 и 3.10. 

В миналото в българското строителство са ползвани и непечени тухли, наричани 
кирпич (sun-dried brick). В много български села и днес могат да се видят стопански 
постройки и дори стари жилища от кирпич. 
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Фиг. 3.7. Видове тухли (brick) [19] 

 

 

Фиг. 3.8. Зидане - полагане на разтвор с мистрия [21] 
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Фиг. 3.9. Попълване на фуга с разтвор при зидане [21] 

 

Фиг. 3.10. Зидане с кухи тухли [21] 
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3.2.3. ЗИДАРИИ ОТ ЛЕКИ БЕТОННИ БЛОКЧЕТА 

В нашата страна за неносещи стени се използват често блокчета Ytong (носещи 
името на фирмата, която ги произвежда), фиг. 3.11 и 3.12. Блокчетата Ytong са от 
газобетон, който има много пори (малки празнини) в структурата си. Газобетоните 
блокчета са значително по-леки от тухлите. Това им дава следните предимства: 

-  получава се много добра топлоизолация и звукоизолация; 

-  строителните конструкции (обикновено стоманобетонни) са по-леко 
натоварени, отколкото когато стените са тухлени. 

 

 
 

 

Фиг. 3.11. Преградни (неносещи) стени с блокчета Ytong [21] 
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Фиг. 3.12. Зидане с блокчета Ytong [21] 

 

3.3. БЕТОННИ И СТОМАНОБЕТОННИ 
КОНСТРУКЦИИ (CONCRTE STRUCTURES) 

3.3.1. МОНОЛИТНИ СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ НА СГРАДИ 
(CAST IN SITU CONCRETE STRUCTURES) 

Монолитните стоманобетонни конструкции се изпълняват на окончателното им 
място (in situ), фиг. 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19. Понастоящем се прилага 
предимно монолитното изпълнение, докато във втората половина на 20-ти век у нас се 
построиха много жилищни, индустриални и обществени сгради по сглобяем начин. 
Примери са дадени по-долу. 

 

Фиг. 3.13. Монолитна стоманобетонна конструкция; 1 - плоча (slab); 2 - греда 
(beam); 3 - колона (column); 4 - стена (wall); 5 - фундамент (foundation) 
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За да получим желаните по форма и размери стоманобетонни елементи се прави 
следното: 

Армировката се подрежда в кофражни форми, след това в тези форми се изсипва 
невтвърдилата бетонна смес и се оставя докато водата влезе в химическата реакция с 
цимента, а част от нея се изпарява. Кофражът се маха, когато бетонът се е втвърдил и е 
станал достатъчно як, за да не се разруши стоманобетонния елемент. Частите на 
кофража, които са махнати, може да се използват много пъти, за да се направят още 
елементи или скелети на  сгради. 

 

  

Фиг. 3.14. Монолитна стоманобетонна конструкция; 1 - плоча (slab); 2 - греди 
beam);'3 - колона (column), 4 - фундаменти (foundation) 

 

В стоманобетонните конструкции има следните елементи: 

-  хоризонтални носещи елементи: плочи (slabs) и греди (beams); 

-  вертикални носещи елементи: колони (columns) и стени (walls). 

  Стените може да са част от носещия скелет на сградата, но в някои случаи 
имат преградна функция (разделят цялата сграда на отделни помещения). Плочите 
могат да са етажни, покривни, др. Всички елементи на сградите носят собствените си 
тегла и теглата на елементите над тях. Така „най-леко” ще е на наи-високо 
разположените части. Елементите, които служат за основа на сградата, стъпват върху 
земната основа и най-общо се наричат фундаменти. 
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Фиг. 3.15. Монолитна стоманобетонна сграда. Готови елементи на скелета 
на сградата, няколко кофражи и скелета 

 

 

Фиг. 3.16. Конструктивни елементи (стени, плочи, колони, стълбище) на 
стоманобетонна сграда. Елементите са изпълнявани на място в кофражи. 
Кофражите вече са махнати, с изключение на кръглите колони 
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Върху сградата действат много натоварвания и тя не трябва да се разрушава под 
тяхното действие. Примерно такива товари са теглата на хората в помещенията, 
мебелите, обзавеждането, машините, въздействията от сняг, от вятър и други. 

В някои от стоманобетонните конструкции могат да липсват някои видове 
елементи. Така в конструкцията от фиг. 3.14 няма стоманобетонни стени. На фиг. 3.17, и 
3.18 са показани безгредови плочи (flat slab). При тях няма греди, а плочите се подпират 
направо на колоните. В някои случаи колоните са с удебеления в горния си край, 
наречени капители, фиг. 3.17 б) и фиг. 3.18. 

 

 

Фиг. 3.17. Безгредови плочи (flat slabs): а) с колони с постоянно сечение б) с-
колони с капители 

 

 

Фиг. 3.18. Безгредова плоча (flat slab) с колони с капители [18] 
 

На фиг. 3.19 е показан друг характерен стоманобетонен елемент стълбище 
(stairs). 
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Фиг. 3.19. Стоманобетонно стълбище (reinforced concrete stairs) 
 
3.3.2. СГЛОБЯЕМИ СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ НА СГРАДИ 

(CONCRETE STRUCTURES FROM PREFABRICATED MEMBERS) 

Сглобяемите стоманобетонни конструкции се изпълняват от монтажни елементи 
(prefabricated members), които са предварително произведени. Изготвянето на монтажите 
елементи се извършва най-често в постоянни строителни предприятия. Има случаи на 
производство на елементи във временни предприятия, които представляват подходящо 
съоръжени площадки. Когато монтажните елементи са с големи размери и тегла, тези 
площадки могат да бъдат разположени на строителния обект. По такъв начин са 
изграждани някои от мостовете в България. След като се произведат елементите, те се 
транспортират до обекта и се монтират на окончателното им място. Монтажните 
елементи се свързват помежду си чрез следните средства: 

-  изливане на замонолитващ бетон във фугите (joints) между елементите; 

-  по-добра връзка се получава, ако в замонолитващия бетон има армировка, 
която стърчи от съседните елементи; 

-  чрез заваряване (welding) на предварително забетонирани в елементите 
стоманени части, наречени вбетонирвани части (embedded parts), виж фиг. 2.29 i). 

На фиг. 3.20 е даден пример на едропанелна жилищна сграда (large panel residence 
building). Монтажните елементи за стените и подовете са плоски и се наричат панели 
(panel) 

 

Фиг. 3.20 .Едропанелни конструкции на сгради [20] 

При строителството на сглобяеми промишлени сгради се използват различни 
видове елементи, фиг. 3.21 и 3.22. 
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Фиг. 3.21. Едноетажна сглобяема промишлена сграда: 1- колона, 2- подкранова 
греда (греда, която носи релсов път за кран), 3- греди, 4 - покривна панела 5 – кран, 
[20] 

 

Фиг. 3.22. Многоетажна сглобяема промишлена сграда (multistory concrete 
prefabricated industrial building): 1- фундамент (foundation), 2 -. колона (column), 3– 
греда (beam), 4 - укрепваща връзка 5 - греда (beam), 6 - покривна панела 
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4. ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО 

4.1. ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО 

Транспортното строителство обхваща изграждането на пътища, градски улици, 
железопътни линии, речни и морски пристанища, плавателни канали, летища за 
самолети и др. подобни. 

 

 

Фиг. 4.1. Автомагистрала “Хемус” в участъка на прохода “Витиня” (между 
София и Ботевград) 

 

Пътищата за движение на автомобили с голяма скорост (в България до 140 
км/час) се наричат автомагистрали. Те се състоят от две пътни платна, всяко от тях за 
еднопосочно движение. Между пътните платна има разделителна ивица, върху която са 
монтирани предпазни огради, фиг. 4.1. 
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Фиг. 4.2. Строеж на път в Африка с използване на лопати и ръчни колички 

 

 

Фиг. 4.3. Земно платно на път преди полагането на настилката  

В миналото (а и днес в някои развиващи се страни) в пътното строителство се е 
ползвал основно ръчен труд, фиг. 4.2. Днес по правило пътищата и железопътните 
линии се строят със специална строителна техника, фиг. 4.3, 4.4, 4.5. Допълнителна 
информация за строителната механизация е дадена в т. 6.1.2 и 6.1.3. 
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Фиг. 4.4. Обработка на земното платно чрез циментова стабилизация 

 

Фиг. 4.5. Полагане на асфалтобетонна настилка 
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4.2. МОСТОВЕ (BRIDGES) 

Първите мостове са били дървета, случайно паднали над потоци. После хората 
са почнали сами да поставят необработени дървета, които да служат за мостове. 
Подобни примитивни мостове има и днес в някои развиващи се страни, фиг. 4.6. 

 

 

Фиг. 4.6. Примитивни дървени мостове (primitive timber bridges) 

 

В последствие за строителството на дървени мостове (timber bridges) вече се 
използва обработен дървен материал, фиг. 4.7. Дървените мостове имат съществен 
недостатък. Дървото оставено на открито бързо гние. Този процес може да се забави, 
ако дървения материал се импрегнира, т.е. да се обработи с химикали, които да забавят 
процеса на гниене, виж т. 2.2.4. 

 

 

Фиг. 4.7. Съвременен дървен пешеходен мост в Германия (contemporary timber 
bridge) 
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Каменни мостове (stone bridges) се строят още от древността, фиг. 4.8, 4.9, 4.10. 
Има запазени каменни с мостове с възраст стотици дори и хиляди години. Обикновено 
каменната зидария е на разтвор. На фиг. 4.8 е показан мост на възраст около 2000 год. 
Характерното за него е, че е от суха зидария (dry stone masonry). Камъните му са добре 
обработени и плътно прилягат един към друг. Мостове от суха зидария има построени в 
България (в Родопите) и те са на възраст около 500-600 год. Запазените каменни 
мостове от древността и средновековието днес почти не се използват. Те са с тясно 
пътно платно (carriageway). Пътищата (roads), за които са строени, не могат да се 
ползват за нуждите на съвременното автомобилно движение. Поради това запазените 
каменни мостове имат предимно историческа стойност. През 19-ти век намалява 
строителството на каменни мостове, а днес каменни мостове не се строят. 

 

 

Фиг. 4.8. Мост в Южна Франция от епохата на Римската империя. Каменен 
свод от суха зидария (arch bridge with dry-stone masonry) 
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Фиг. 4.9. Карлов мост в Прага с каменна зидария 

 

 

Фиг. 4.10. „Дяволският мост” над р. Арда в Родопите от, ХVІ век 

 

През 19-ти век и началото на 20- век се строят бетонни сводови мостове (plain 
concrete arch bridges), фиг. 4.11. 
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Фиг. 4.11. Сводов бетонен мост (от неармиран бетон) в Плауен, Германия 
(Arch bridge of plain concrete) 

 
Първият стоманобетонен мост е построен в края на 19-ти век. От средата 

на 20-век у нас и в много други страни се строят предимно стоманобетонни 
мостове, фиг. 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.18, 4.19, 4.20. 

 

 

Фиг. 4.12. Стоманобетонен гредов мост над р. Рейн (concrete beam bridges) 
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Фиг. 4.13. Пробно натоварване на стоманобетонен мост в Пловдив (Load test 
on a concrete bridge in Plovdiv) 

 

Фиг. 4.14. Стоманобетонен 
дъгов мост във Велико Търново 

(Concrete arch road bridge). 

Фиг. 4.15. Стоманобетон сводов мост над 
р. Искър по ж.п. линията София-Мездра. 

(Concrete arch bridge on railway Sofia - 
Mezdra over Iskar river) 

 

На фиг. 4.16 са показани скелета (falsework) на стоманобетонни мостове. 
 

  

Фиг. 4.16. Скелета  на сводови мостове (falseworks of arch bridges) 
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Фиг. 4.17. Аспарухов мост във Варна над плавателен канал (bridge over 
navigable channel). Централната част е със стоманена конструкция, а 
страничните със сглобяеми стоманобетонни конструкции. (The central part is with 
steel structure and lateral with prefabricated concrete structures) 

 

 
Фиг. 4.18. Стоманобетонен надлез в София с рамкова конструкция (Concrete 

frame overpass) 

 

 
Фиг. 4.19. Сглобяем стоманобетонен надлез над Автомагистрала „Тракия” 

(Concrete frame prefabricated overpass over a highway) 
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Мостове се строят и пресичането на два пътя или на път със железопътна 
линия (railway). Такива мостове се наричат надлези (overpass), 4.18, 4.19, 4.20. 

 

 

Фиг. 4.20. Стоманобетонни конструкции на многоетажен пътен възел в 
САЩ (Multistory concrete structures for a crossroad in USA) 

 
Виадуктите (viaducts) са мостове, чиято връхна конструкция (deck) е високо над 

терена, фиг.4.21. Те се строят на автомагистрали, на скоростни автомобилни пътища и 
железопътни линии, при които пътят трябва да бъде с малки наклони и големи радиуси 
на кривите (завоите). 

 

 

Фиг. 4.21. Виадукт на км 48 по Автомагистрала „Хемус” 
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Първият метален мост е от чугун и е построен в края на 18-ти век, фиг. 4.22. През 
19-ти век и в началото на 20-ти век се строят много стоманени мостове. Днес 
стоманени мостове се строят предимно при големите отвори и в случаите, при които 
тяхната стойност е по-ниска отколкото на стоманобетонните мостове, фиг. 4.23, 4.24, 
4.25. 

 

Фиг. 4.22. Първият метален мост в света, построен в Англия 

 

 

Фиг. 4.23. Мост над р. Дунав при Русе и Гюргево със стоманена конструкция 
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Фиг. 4.24. Мост над р. Янгдзъ, Китай на два етажа за автомобилно и ж.п. 
движение, стоманена конструкция с максимален отвори 532 м, рекорден за 
стоманен дъгов мост 

 
Стоманените висящи мостове имат най-големите отвори (spans). Най-голям 

отвор равен на 1991 m има моста Акаши Кайкаьо, фиг. 4.25. Това е най-голямото 
подпорно разстояние (spans), постигнато досега за строителна конструкция, 
независимо от нейното предназначение. 

 

Фиг. 4.25. Мост „Айкаши Кайкио», Япония с рекорден отвор 1991 м, 1998 г. 

 

Има предварителни проекти (идейни решения) за построяване на мостове с по-
дълги отвори - 3000 m (на Месинския пролив между Италия и остров Сицилия), фиг. 
4.26 и дори 5000 m - на Гибралтар. 
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Фиг. 4.26. Перспектива на проекта за мост над Месинския пролив, Италия 

Span length – дължина на отвора; towers height – височина на пилона 

 

При вантовите мостове (cable stayed bridges) наклонени въжета (ванти) поддържат 
хоризонтална стоманена или стоманобетонна конструкция, фиг. 4.27. 

 

 

Фиг. 4.27. Мост над р. Дунав при Видин и Калафат 
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4.3. ТУНЕЛИ 

Тунелите са подземни съоръжения, които служат за преминаване на пътища, или 
жп линии (вкл. метрополитени) под терена. Има и хидротехнически тунели, по които 
тече вода за водно-електрически централи, за напояване или за питейни цели. 

Тунелите могат да се изграждат  

 без да се нарушава терена (фиг. 4.28.). За целта съществуват различни 
тунелни способи на прокопаване, при които се използват машини, взривни вещества 
или комбинация от тях.  

 изпълнявани по открит способ (Cut and Cover – фиг.4.29.). При тях в 
укрепен или неукрепен изкоп се изгражда конструкцията, която в последствие се 
засипва с почва до възстановяване на естествения терен. В инженерната практика са 
разработени редица решения за укрепване на изкопи с вертикални и наклонени 
стени. Такива са анкери, пилоти, струйна циментация, шлицови стени, 
торкретиране, пръскан бетон, откосиране, др.). ; 

 изпълнение на ниво ландшафт и последващо засипване (фиг. 4.30.). Такова 
изпълнение се налага при съоръжения от тип прелези за диви животни, които се правят, 
за да свържат териториите от двете страни на пътищата и железопътните линии, като 
повърхността им имитира средата и растителността на терените, които свързват. 

 

 

Фиг. 4.28. Прокопаване на тунел 



 

 

79 
 

 

 

Фиг. 4.30. Тунели на АМ „Люлин”, изграждани по открит способ [16] 

  

Фиг. 4.30. Екотунел диви животни „Kikbeek„ на E 314 [5] 
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5. ИЗЧИСЛЕНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО 
НА СТРОИТЕЛНИТЕ КОНСТРУКЦИИ 

Проектирането на строителните конструкции включва и тяхното изчисляване. 
Чрез изчисления се доказва тяхната носещата способност и eкcnлoamaционнa 
годност. 

Изчисляването за носеща способност гарантира, че конструкцията няма да се 
разруши или да получи големи дефекти. 

Експлоатационната годност се гарантира чрез следните проверки: 

а) Деформирането (deformation) на конструкцията и отделните й елементи трябва 
да бъде в определени граници. Те са определени с оглед на изискването за нормалното 
им използване (експлоатация) и с цел да не се нарушава външния им вид. 

б) Пукнатините (cracks) в стоманобетонните елементи трябва да бъдат с 
ограничена широчина. Ако това условие не е изпълнено, армировката ще кородира или 
ще се наруши външния вид. 

в) Трептенията (vibrations) трябва да бъдат ограничавани, за да се избегне 
вредното им влияние върху хората. При промишлени предприятия, лаборатории и 
други подобни, трептенията могат да влияят неблагоприятно на работата на машините 
или апаратите. 

Тези проверки се извършват чрез съответни изчисления, които се основават на 
законите на механиката. По-подробно тези въпроси се разглеждат в дисциплините 
преподавани от катедри “Масивни конструкции” , “Метални, дървени и пластмасови 
конструкции” и „Транспортни съоръжения”. 

При изчислението на конструкциите се взимат под внимание следните 
обстоятелства: 

а) Геометричната форма и размерите на конструкцията и елементите й. 

б) Качествата на използваните материали: тегла, якости, величини, които 
характеризират деформациите и др. 

в) Натоварванията и въздействията. 

г) Особености при оформянето на армировката детайлите и възлите. 

д) Особености свързани с начина на изпълнение, експлоатацията на сградата (или 



 

 

81 
 

съоръжението) и предвидения срок на използването й. 

Споменатите обстоятелства са отразени в нормите за проектиране. В тях се 
съдържат задължителните изисквания по изчислението и конструирането. Всяка 
страна издава национални норми за проектиране. В последните години в Европа се 
работи по създаване на система от норми за проектиране на строителни конструкции. 
Тази система се нарича Еврокод (Eurocode) и се състои от следните основни части: 

EN 1990 Eurocode Basis of Structural Design. Основи на проектирането на 
конструкциите. 

EN 1991 Eurocode 1 Action on structures. Натоварвания и въздействия върху 
конструкциите  

EN 1992 Eurocode 2 Design of concrete structures. Проектиране на бетонни и 
стоманобетонни конструкции. 

EN 1993 Eurocode 3 Design of steel structures Проектиране на стоманени 
конструкции. 

EN 1994 Eurocode 4 Design of composite steel and concrete structures. Проектиране 
на комбинирани конструкции от стомана и стоманобетон. 

EN 1995 Eurocode 5 Design of timber structures. Проектиране на дървени 
конструкции. 

EN 1996 Eurocode 6 Design of masonry structures Проектиране на зидани 
конструкции. 

EN 1997 Eurocode 7 Geotechnical design. Геотехническо проектиране (земна 
основа и фундаменти). 

EN 1998 Eurocode 8 Design of structures for earthquake resistance Проектиране на 
конструкции при земетръсно въздействие. 

EN 1999 Eurocode 9 Design of aluminum structures. Проектиране на конструкции от 
алуминиеви сплави. 

Еврокод 1 има няколко части, в които са разгледани следните натоварвания и 
въздействия: 

-  собствени тегла; 

-  полезни натоварвания на сгради; 

-  натоварвания от превозни средства (за мостове и други подобни) 

-  въздействия от пожар; 

-  натоварвания от сняг; 

-  натоварвания от вятър; 

-  топлинни въздействия; 

-  въздействия по време на изпълнението; 
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-  случайни въздействия от удари и експлозии. 

 Всяка от тях е предназначена за различни видове конструкции: 

-  сгради; 

-  мостове; 

-  кули; 

-  резервоари; 

- други видове конструкции или специфични елементи. 

 Всяка от страните приемаща Еврокод трябва да издаде NA (Национални 
приложения). В NA се отразяват някои специфични особености на съответната страна, 
вкл. исторически утвърдилите се критерии за сигурност и експлоатационна годност. Но 
основните принципи и методи в системата не могат да бъдат изменяни 

 

6. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
СТРОИТЕЛСТВОТО 

Изграждането на сградите и съоръженията (мостове, тунели и др.) включва 
изпълнението на различни видове работи: земни, кофражни, армировъчни, 
бетонови, монтажни, зидарски, довършителни. 

 

6.1. ЗЕМНИ РАБОТИ 

6.1.1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Земните работи включват: 

а) Направа на изкопи за основи на сгради, мостове и други съоръжения. 

б) Изравняване на терена след приключване на строителството. 

в) Направа на изкопи и насипи при строеж на пътища, железопътни линии, 
канали, водопроводи, подземни електрически кабели, тръбопроводи и др. 

В миналото земните работи са били извършвани ръчно. За копаене са ползвани 
кирки или прави лопати. Прехвърлянето на пръста при това става с лопати (фиг. 4.2). За 
превоза на почвата на къси разстояния са ползвани колички или вагонетки по временни 
теснолинейни жп коловози. Сега по изключение се извършват ръчно земни работи и то 
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само в малки обеми. Понякога така се дооформят земните работи изпълнявани с 
машини. 

6.1.2. СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ ЗА ЗЕМНИ РАБОТИ И 
ТРАНСПОРТ НА ПОЧВИ И НАСИПНИ МАТЕРИАЛИ 

 

Багер (ескаватор) – фиг. 6.1 и фиг. 6.2 

Багерите се използват за направата на изкопи при строителството на сгради и 
съоръжения. В зависимост от работните си органи, багерите се делят на такива с права 
лопата и с обратна лопата (лопатите технически се наричат кошове). В зависимост от 
хода на движение има верижни и колесни багери. 
 

  

Фиг. 6.1. Верижни багери с права (LIEBHERR R 964 Litronic, www.autoline-
bg.com  и обратана лопата (VOLVO), http://exkavator.ru/  

 

    

Фиг. 6.2. Колесни багери с обратна лопата -  Hitachi  ZX145W-3, http://bager.bg/ 
и Борекс 2201 CASE 580 Super, http://kiev.all.biz/  

Товарачите са машини за товарене, претоварване и преместване на къси 
разстояние на насипни строителни материали и почви. Те са монтирани на  тракторно 
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шаси, чийто работен орган е кофа в края на стрелата, фиг. 6.3. Колесните челни 
товарачи се различават от колесните багери по това, че кофата им е ориентирана напред 
и не са удачни за изкопни дейности. В жаргона на строителите за челен товарач се 
използва думата фадрома. 

 

  

Фиг. 6.3. Кошов челен товарач, http://pogruzchik.all.biz)  
 
Самосвали– фиг. 6.4 и 6.5 

Самосвалите са камиони, които се разтоварват чрез обръщане на коша им. Те се 
използват за товаро-разтоварни дейности на насипни материали и почви на малки и 
големи разстояния в строителството, промишлеността, добива на полезни изкопаеми и 
други. Основната им характеристика е обемът на коша и товароносимостта им. Те 
определят предназначението, размерите и цените им. Най-големият самосвал е 
произведен от беларуския автомобилен завод – БелАЗ с товароносимост 450 тона – фиг. 
6.4. 

 

Фиг. 6.4. Самосвал БелАЗ 75710, http://automedia.investor.bg/a/0-nachalo/20651-
belaz-predstavi-nai-golemiia-samosval/ 
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Фиг. 6.5. Съчленен самосвал КОМАТSU, http://www.kirov.net/ и самосвал 
Shacman, http://commons.wikimedia.org/ 

 

6.1.3. СПЕЦИФИЧННА ТЕХНИКА ЗА ПЪТНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ. 

Валяк – фиг. 6.6.: 

Валяците се използват за земни работи и при изпълнение на пътни настилки. С 
него се трамбова, уплътнява и изравнява: 

 почва (земната основа),  

 чакъл, баластра, пясък (използват се за пътни пластове, като може да се 
извършва движението върху тях или да се изпълни асфалтово покритие отгоре им), 

 асфалтобетон, използван за строителство на автомобилни пътища, площадки, 
летища и други. 

В зависимост от теглото си се делят на леки (с гумени работни органи – бандажи) 
и тежки (с метални работни органи). Може да са с един или два бандажа, а според 
начина на действие са вибрационни и пневматични. 

 

   

Фиг. 6.6. Двубандажен валяк AV 95-2, http://euromarket.bg . Вибрационен и 
пневматичен валяк, уплътняващи асфалтово покритие, http://upload.wikimedia.org 
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Скрепер – фиг. 6.7: 

Скреперите и грейдерите се прилагат главно при работа върху леглото на пътя 
или при изравняване на терени. 

Скреперът е земекопно-транспортна машина с кошов работен орган. Кошовете са 
имат ножове, с които се изрязва почвата. Кошът е снабден с механизъм за повдигане и 
сваляне на ножовете така може да се отреже почвен слой с желаната дебелина. Когато 
кошът се напълни, се повдига, отваря се подвижното му дъно и пръста се изсипва.  

 

 

 

Фиг. 6.7. Скрепер Caterpillar 613G, http://allloaders.ru/skreper-kolesnyj-caterpillar-
613g-s-elevatornoj-zagruzkoj/ , http://www.unidorstroy.kiev.ua/ 

 
Според начина на предвижване и транспортиране на земната маса, скреперите 

могат да бъдат прикачни и самоходни. При самоходните скрепери двигателят и 
работните органи са в обща конструкция. 
 

Грейдер – фиг. 6.8: 

Грейдерите се прилагат основно за изравняване и оформяне на откосите на земно 
тяло и за изравняване и почистване на почвени неравности, сняг и други. Работният 
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орган е кош с нож, който може да застава в хоризонтална и вертикална позиция, в 
зависимост от зоната, която обработва. 

 

Фиг. 6.8. Грейдер (атогрейдер) ГС 14.03, http://www.tehnomir.com/ba_GS-
14.03.html 

 

6.1.4. КРАНОВЕ 
 
Крановете са машини, които служат за повдигане на товари и преместването им 

на ограничени вертикални и хоризонтални разстояния.  

Автокранове – фиг. 6.9. 

Автокрановете имат работни органи монтирани на автомобилно шаси. Тяхно 
предимство, че лесно могат да бъдат премествани от един обект на друг. Те се 
различават по обхвата на стрелата и товароподемността им   

 

  

Фиг. 6.9. Автокран КС-55713-1К, www.aist-yar.ru и автокран LIEBHERR LTM 
1060-2, www.autoline-bg.com 

 



 

 

88 
 

Кулокранове – фиг. 6.10 

Кулокрановете се монтират на съответния строителен обект и остават на това 
място, докато е работят. Могат да достигнат големи височини и голям обсег на 
действие, което ги прави единствените подемни решения при многоетажни сгради и 
други подобни съоръжения (напр. високи мостове). 

 

 

 

Фиг. 6.10. Кулакранове изградени на строителната площадка, http://usiter.com/  
и www.argogroup-exact.com 
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6.2. БЕТОНОВИ РАБОТИ 

Бетонът е материал, който се произвежда от цимент, вода и добавъчни 
материали.  

 

 

Фиг. 6.11. Силози за цимент [20] 
 

Циментът обикновено се съхранява в силози, виж фиг. 6.11. 

Циментът най-често се превозва в специални цистерни на автомобилен ход (виж 
фиг. 6.12), подобни на тези за течности. В миналото у нас за целта са ползвани и жп 
вагони-цистерни. В някои случаи трябват малки количества цимент, напр. за направа на 
мазилки и облицовки. Тогава циментът се доставя в книжни торби, фиг. 2.13. Всяка от 
тях съдържа по 50 или 25 kg цимент. 
 

 

Фиг. 6.12. Цистерна за цимент, [20] 
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Бетоновите работи представляват сложен строителен процес, който се състои 
от следните съставящи го процеси:  

— приготвяне на бетонна смес; бетонът преди втвърдяването му се нарича 
бетонна смес. 

— транспортиране на готовата бетонна смес;  

— бетониране (полагане и уплътняване на бетонната смес);  

— втвърдяване на бетона (грижи за бетона след полагането му, декофриране). 

Част от водата от бетонната смес влиза в химична реакция с цимента, а 
останалото си шзпораво. Така бетонната смес от течна фаза се преобразува в твърда и 
се получава се материала „Бетон“. 

Бетоновите работи трябва да бъдат предшествани от направата на кофража и 
монтиране на армировката в него. 

 

6.2.1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪСТАВА НА БЕТОННАТА СМЕС И 
НЕЙНОТО ПРИГОТВЯНЕ 

Съставът на бетона се определя (проектира) за 1 m3 бетон, като се съблюдават 
конкретните производствени условия (начини на приготвяне, транспорт и полагане) и 
за конструктивните елементи за които е предназвначен.  

Бетонната смес представлява течна система, съставена от циментно тесто и твърда 
фаза — пълнители. За да получим бетон с определени качества се правят рецепти, в 
които има различни количества от съставящите материали. Пълнителите (пясък и 
чакъл) заемат около 70% от обема на бетонната смес. 

За да се получи сместа, се забъркват добавъчните материали (пясък и чакъл), 
цимента и водата. Това се прави машинно в специални места, наречени бетонови възли 
(фиг. 6.13), където става смесването и разбъркването на материалите. Разбъркването на 
материалите става в машини –бетонобъркачки. В сместа от цимент и вода протича 
химична реакция и се получава хомогенно циментно тесто, което се разбърква с пясъка, 
чакъла и добавките. Друга възможност е първо да се разбъркат добавъчните материали 
и цимента и после се прибави водата. 
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Фиг. 6.13. Силози за трошен камък с различни фракции [21] 
 
Бетонната смес трябва да е такава, че удобно да се транспортира, бетонира 

(полага) и уплътнява в кофражните форми. 

Бетонната смес може да се приготвя ръчно по следния начин. Необходима е 
изравнена площадка с настилка от бетон, асфалтобетон или плочки. Ако няма 
площадка с настилка може да се подложи голям лист ламарина. В никакъв случай не 
трябва да се бърка бетонна смес направо върху почвата, защото сместа ще се замърси. 
Първо се изсипват добавъчните материали и цимента и няколко работника ги бъркат 
на сухо (без вода). След като се получи еднородна и едноцветна смес се налива водата 
и бъркането продължава до получаването на смес с равномерна гъстота. Превозването 
на бетонната може да стане с ръчни колички. Ръчното производство на бетонна смес се 
прилагаше в миналото. Сега ръчно се бърка бетонна смес, ако е в малки количества, а 
също при строеж на къщи в селата и вили отдалечени от бетоновите възли. 
Уплътняването в тези случаи обикновено се извършва ръчно с лопати или с пръти, 
пъхани в излятата бетонна смес. 

6.2.2. КОФРАЖИ  

За да получим желаните форми и размери на елементите на конструкцията, 
бетонната смес се изсипва в предварително направени форми (кофражни форми) или 
накратко кофражи – фиг. 6.14 -6.20. Кофражната форма обикновено има страници 
(странични стени) и дъно. Кофражът за елементите се прави от платна (обикновено 
правоъгълни) с различни размери, подпрени с гредови елементи и стойки. В 
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съвременното строителство се използват дървени и метални (стоманени) кофражни 
елементи. Най-често кофражните платна са от хидрофобен шперплат. Комплектите 
кофражи (включващи подпиращите и укрепващи елементи) се изработват, продават 
или наемат от фирми, производители на кофражи. Такива са „ПЕРИ“, „ДОКА“, „НОЕ“ 
и др. По-рядко се прилагат кофражи от пластмаса. В някои случаи кофражът се 
подпира на специална спомагателна конструкция, наречена скеле (falsework), фиг. 4.16. 

В пространството, което е затворено от кофражите се разполага армировката на 
елементите, оформена в армировъчни скелети, получени чрез връзване или 
завалрване на отделните пръти. фиг. 2.25–2.29. Видовете армировка и общи сведения 
за производството на армировъчни изделия е дадено в т. 2.5.3. 

 

 

Фиг. 6.14. Кофражи за стоманобетонни стени [13] 
 

 

Фиг. 6.15. Кофражна форма за мостови стълб на фирма „Пери“ и декофриран 
стълб [13] 
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Фиг. 6.16. Кофражна форма от фирма „Дока“и декофриран стоманобетонен 
елемент [12] 
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Фиг. 6.17. Кофраж за стените на кула [13] 
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Фиг. 6.18. Строителство на сграда със стоманобетонни стени. На снимката 
се виждат кофражите на най-горните етажи и два куло-крана. С куло-крановете 
се пренасят вертикално и хоризонтално строителните материали: кофражи, 
армировъчна стомана и бетонна смес 
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Фиг. 6.19. Кофраж за колона [12] 
 

 

Фиг. 6.20. Кофраж за междуетажна стоманобетонна конструкция [13] 
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6.2.3. ТРАНСПОРТИРАНЕ НА БЕТОННАТА СМЕС 

Транспортирането на бетонна смес от бетоновия възел (бетоносмесителния цех) 
до строителния обект се извършва с транспортна строителна техника - автомобили-
самосвали, автобетоновози и автобетоносмесители. Автобетоносмесителите и 
автобетоносмесителите представляват бетонобъркачки монтирани върху автомобилно 
шаси на товарен автомобил – фиг. 6.21. При тях транспортирането на бетонната смес е 
съпроводено от непрекъснато пребъркване. 

 

 

   

Фиг. 6.20. Автомобил-самосвали („Щаер“), автобетоновози („Астра“ и 
„Мерцедес Бенц“), http://www.stoykitetur.com/vehicles/?start=0 
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Автобетоносмесители (БЦМ-95 - Шасси КАМАЗ-6520 6Х4), 
http://www.russian-car.ru/avtobetonosmesitel_bcm-95.htm 

Означения на схемата, http://theplan.net23.net/8B4.pdf: 
1-  Двигател и предавка, 2- Резервоар за вода, 3- Барабан, 4-
 Приемна фуния, 5- Улей за изсипване на сместа 
Фиг. 6.21. Механизация за транспортиране на бетонна смес 

 

6.2.4. БЕТОНИРАНЕ (ПОЛАГАНЕ И УПЛЪТНЯВАНЕ НА БЕТ. СМЕС) 

Процесът  на пълнене на бетонната смес в готовите кофражни форми, се нарича 
бетониране. Може да се бетонира с кранове и специални кофи, наричани кюбели, 
които се пренасят до мястото на полагането с кулокран. – фиг. 6.22. Полагането на 
сместа при някои конструктивни елементи като фундаментни плочи е възможно да 
стане и директно от транспортното средство- фиг. 6.23. При големи обекти (сгради и 
съоръжения) бетонирането става със специална техника –бетон-помпи – фиг. 6.24. 
Автобетоносмесителите подават бетонната смес към бетон-помпата и тя подава 
необходимото количество в кофражите. Обикновено се ползват бетон-помпи 
монтирани на автомобилно шаси. В по-редки случаи се прилагат стационарни бетон-
помпи, при които бетонът се транспортира по тръбопроводи, монтирани по 
изгражданата конструкция  

След полагането на бетонната смес, тя трябва да се уплътни. За целта се ползват 
специални електрически инструменти, наричани вибратори.  

При ръчно забъркване на бетонната смес тя се пренася с колички, а уплътняването 
й тогава обикновено се извършва ръчно – чрез лостове и лопати. 
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Фиг. 6.22. Бетониране с кран и кюбел (кофа с отвор от долната й страна) [22] 

 

 

Фиг. 6.23. Бетониране директно от транспортиращото превозно средство [21] 
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Фиг. 6.24. Бетониране с автобетон- помпа, малка снимка – поглед отгоре 
 
Вибраторът създава трептения, които се предават на съседната бетонната маса и 

тя почва да трепти. Вследствие на това бетонната смес добива свойства като на течност 
- зърната на едрия пълнител се наслагват плътно помежду си, а пространството около 
тях се запълва с цнментно-пясъчен разтвор. При това въздухът и излишната вода от 
запълнените пори се изтласкват на повърхността на бетонната смес и тя става по-
плътна. 

Вибраторите биват: вътрешни (потапящи се, иглени – фиг. 6.25), закачени за 
кофража или действащи по горната повърхност на изливаната бетонна смес. 

Стоманобетонните конструкции трябва да се бетонират при определени 
климатични условия. Ако температурите не са подходящи, трябва да се полагат грижи 
за прясно положената бетонна смес.  

 Ако се полага бетонната смес през зимата (при отрицателни 
температури), трябва да не се допусне замръзване на бетонната смес. 

 Ако се бетонира през лятото (много високи положителни температури), 
водата много бързо се изпарява и бетоновия елемент се напуква. Затова се налага да се 
вземат мерки описани по-долу. 
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Фиг. 6.25. Преносим електрически вибратор Megavib + 
 

6.2.5. ВТВЪРДЯВАНЕ НА БЕТОНА 

След полагането и уплътняването на бетонната смес в кофражната форма започва 
етапът на втвърдяването на бетона. През този период е необходимо да се полагат 
определени грижи за бетона, които да осигурят получаването на необходимите 
физикомеханични качества на бетонните конструкции. 

Прясно положеният бетон трябва да се предпазва от натоварване, движение върху 
него, сътресения и от вредни атмосферни въздействия. Неблагоприятни климатични 
въздействия са много високи или много ниски температури, вятър, дъжд. Възможните 
мерки за защита са: 

 При горещо време (температура на въздуха над +25°С) откритите бетонни 
повърхности се покриват веднага след полагането на сместа с брезент, полиетиленово 
платно или рогозки, за да се предпазят от бързо изпарение на влагата, което може да 
стане причина за напукване на бетона. Същото се прави и при наличието на силен 
вятър. Покритият бетон се полива периодично с вода.  

 Бетонираните елементи трябва да се предпазват през първите 10 - 12 часа от 
въздействието на валежите (намокряне, измиване на циментовия разтвор) чрез 
покриване с брезент, асфалтова мушама, полиетиленово платно. 

 При отрицателни температури на въздуха втвърдяването на бетона се 
осигурява чрез прилагането на специални методи за бетониране при зимни условия. 
Такива мерки са например завиването на бетонираните елементи от замръзване, а 
понякога подгряване на добавъчните материали. 

След като бетонната смес се втвърди и елементът стане тяло с достатъчна 
носимоспособност кофражът се сваля. Процесът на премахване на кофражната форма 
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се нарича декофриране.  

6.3. МОНТАЖНИ РАБОТИ 

Някои сгради са със сглобяеми стоманобетонни конструкции, виж фиг. 15, 16, 17. 
Монтажът на елементите им се извършва със специални машини наречени кранове. 
Монтажни работи се извършват при сгради със стоманени или дървени елементи, 
както и при някои мостове и други строителни съоръжения, фиг. 6.26. 

 

Фиг. 6.26. Монтаж на стоманена конструкция за мост с плаващ кран 

 

6.4. ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ 

Довършителните работи имат за цел окончателното оформяне на сградата и 
обхващат направата на: 

а) МАЗИЛКИ. За целта е необходим разтвор. Той може да бъде варов, т.е. от вар и 
пясък, циментен от цимент и пясък или варо-циментен от вар, цимент и пясък. 
Понякога се ползва гипс, виж т. 2.6. Мазилки се изпълняват на външните и вътрешните 
страни на стените и по таваните. Външните мазилки трябва да могат да устоят на 
промените на времето, на влагата, разликата в температурите и т.н. 

б) ОБЛИЦОВКИТЕ на стените се изпълняват от плочи от различни видове 
камъни (гранит, мрамор, варовик, бигор и т. н.) или от керамични плочки. 

в) ПОДОВЕТЕ на стаите и по-рядко на другите помещения могат да бъдат от 
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дървени материали: паркет (от малки дъсчици обикновено редени на фигури), дюшеме 
(от дъски с дължина 2-4 метра, с широчина 7-10 см и дебелина 3-5 см. Ползва се и 
ламиниран паркет (от плоскости от слепени дървесни частици и с фолио или фурнир по 
повърхността). Подовете на коридори, стълбища, магазини, кухни, бани обикновено се 
правят с настилка от керамични плочки или плочки от естествени камъни. За подове 
могат да се ползват изкуствени материи с непромокаеми повърхности (балатум, 
линолеум). В помещения, в които не влизат много хора, напр. спални, подът може да е 
от текстилна материя (мокет), залепен върху добре изравнена повърхност. В 
индустриални сгради подовете обикновено са с бетонна настилка с добре подравнена 
повърхност. При необходимост се прави обработка за защита от химикали, отделяни 
при съответното производство. 

За изпълнението на довършителните работи се ползват инструменти, основната 
част от които са показани на фиг. 6.27. Мистриите служат и за зидане. Към зидарските 
инструменти спадат и показаните на фиг. 6.28. Ползването на мистрии при зидането е 
показано на фиг. 3.8 и 3.9, а на канче за разтвор – на фиг. 3.10 

Чукът от фиг. 6.28 е с цепнатина, която позволява да се вадят пирони. Такъв чук 
се ползва от кофражистите, докато зидарският чук е плътен от към заострената страна. 
Така с него могат да се обработват камъни, тухли и блокчета за зидария. 

 

 

Фиг. 6.27. Инструменти за зидарии, мазилки и други довършителни работи: 

(1) Маламашки; (2) Мистрии; (3) Шпахли; (4) Бъркалка за бои и разтвори – 
монтира се на бормашина 
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Фиг. 6.28. Зидарски инструменти  

Специфични довършителни работи се извършват при монтаж на инсталациите: 
водопроводни, отоплителни, тръбопроводи за газ. Електрическите инсталации биват 
силнотокови с напрежение 220 V (в България). Такъв ток се ползва за осветление и за 
електродомакински уреди (готварски и отоплителни печки, прахосмукачки, 
хладилници и др.), както и за включване на телевизори, радиоапарати и компютри. 
Слаботоковите инсталации са с по-ниско напрежения и служат за телефонни или 
компютърни мрежи. 
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