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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. 
 
 



4 
 

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 
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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. 
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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. 



34 
 

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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