
Упражнения по Строителни материали  

ас. инж. Камелия Йорданова



УПРАЖНЕНИЕ ПО „СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ“ ТЕМА – ВЪЗДУШНО СВЪРЗВАЩИ ВЕЩЕСТВА

Описание Означение

Гипсови свързващи вещества, напр.:

- гипсови свързващи вещества за директно приложение или за последващо производство (сухи
прахообразни продукти)

- гипсови свързващи вещества за директно приложение на обекта
- гипсови свързващи вещества за последващо производство (напр. гипсови блокове, гипсови

плоскости, гипсови елементи за тавани)

А

-
-

-

Гипсови мазилки:

- гипсова мазилка
- мазилка на гипсова основа
- гипсо-варова мазилка
- лека гипсова мазилка
- лека мазилка на гипсова основа
- лека варо-гипсова мазилка
- гипсов състав за мазилка с повишена повърхностна твърдост

В

В1
В2
В3
В4
В5
В6
В7

Гипсови състави за специални цели:

- гипсо-влакнест (гипсокартон) състав
- гипсов разтвор за тухлена зидария
- гипсова мазилка за звукоизолация
- гипсова мазилка за топлоизолация
- огнезащитна гипсова мазилка
- тънкослойна гипсова мазилка (шпакловка)

С
С1
С2
С3
С4
С5
С6

 БДС EN 13279-1 Гипсови свързващи вещества и гипсови мазилки. Част 1: Определения и изисквания.
 БДС EN 13279-2 Гипсови свързващи вещества и гипсови мазилки. Част 2:Методи за изпитване.
Видове гипсови свързващи вещества и гипсови мазилки – означение на гипсовите свързващи вещества и гипсовите мазилки и
състави
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УПРАЖНЕНИЕ ПО „СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ“ ТЕМА – ВЪЗДУШНО СВЪРЗВАЩИ ВЕЩЕСТВА

 Въздушно свързващите вещества (ВСВ) са прахообразни минерални вещества, които смесени с вода образуват

пластична паста, която е способна да свързва, втвърдява и да запазва якостта си само във въздушна среда.

I. Строителен гипс –
Строителният гипс (полуводен) CaSO4 . 0,5Н2О се получава от суровия гипс чрез изпичане в температурен интервал 120

- 160° С, при което протича следната химична реакция:

1. Вземане на проби (БДС EN 196-7)

Количеството на пробата за изпитване е (8 ± 3) kg. Пробата се съхранява се в херметично затворени съдове. Преди
извършване на изпитването пробата трябва да се хомогенизира.
2. Съотношение вода/гипсов състав –

2.1. Метод на насипване - определя се масата (g) на гипсовото свързващо вещество, което може да се утаи при
насипване в 100 g вода.

Апаратура:
- Цилиндричен стъклен съд (фиг.1) с вътрешен d = 66 mm,

h = 66 mm и маркировки на височина 16 mm и 32 mm
над основата на съда;

- Хронометър за отчитане на времето;
- Техническа везна с точност ±0,1 g. (фиг.2).

CaSO4 . 2Н2О ---------> CaSO4 . 0,5Н2О + 1,5Н20↑
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УПРАЖНЕНИЕ ПО „СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ“ ТЕМА – ВЪЗДУШНО СВЪРЗВАЩИ ВЕЩЕСТВА

I. Строителен гипс –

2.1. Метод на насипване 

 Изпитване:
В стъкления съд се сипват 100 g вода. Претегля се масата на стъкления съд с водата – mo, с точност ±0,5 g.
Гипсовото свързващо вещество се насипва равномерно върху повърхността на водата, така, че след 30 s гипса да
достигне първата маркировка, а след 60 s – втората маркировка. Насипването продължава, докато гипса достигне
приблизително 2mm под повърхността на водата, т.е. след 90 s. В следващите 20÷40 s върху повърхността на
водата се насипва достатъчно количество гипс, така, че да покрие изцяло водната повърхност. Претегля се масата

на стъкления съд с водата и добавеното количество гипс – m1, g. Изпитването се извършва най-малко 2 пъти.

 Определяне на съотношението вода/гипсов състав -

където:

mo - маса на стъкления съд + маса на водата, g;

m1 - маса на стъкления съд + маса на водата + маса на гипсовото свързващо вещество, g.

𝑅 =
100

𝑚1 − 𝑚0
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УПРАЖНЕНИЕ ПО „СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ“ ТЕМА – ВЪЗДУШНО СВЪРЗВАЩИ ВЕЩЕСТВА

I. Строителен гипс –
2.2. Метод на стръскваща маса - този метод се използва за предварително приготвени гипсови мазилки.

Съотношението вода/гипсов състав се определя при дадена консистенция. Изискваната консистенция е достигната,
когато при изпитването опитно определеният диаметър на гипсовата проба е 165 ± 5, mm.

Апаратура:
- Смесител - смесителен съд и лопатка, съгл. БДС EN 196-1 (фиг.3).
- Стръскваща маса и пресечен конус съгл. БДС EN 459-2 (фиг.4).
Пресечен конус – форма, изготвена от короз.устойчива стомана/месинг
с размери: горна основа (70±0,5)mm, долна основа (100±0,5)mm и h = 60mm.
Дебелината на стените на формата е min 2 mm.

Изпитване:
Определят се масата на гипсовата проба m4 (1,2÷1,5 dm3) и количеството на водата m3.
Материалите се смесват на ръка с шпатула, и смесител за около 1 min.
Конусът се поставя в центъра на плочата на стръскващата маса и сместа се налива в него.
След 10 s до 15 s конусът се повдига вертикално и се упражняват 15 вертикални удара на стръскващата маса, вследствие
на което пробата се разстила. Измерва се диаметъра на пробата в две взаимно ┴ направления, с точност до 1 mm.
Средноаритметичната стойност на диаметъра (средния диаметър) на пробата, трябва да бъде 165 (± 5) mm.

 Определяне на съотношението вода/гипсов състав -
където:
m3 - масата на водата за изпитване, g;
m4 - масата на гипсовата мазилка, g.

𝑅 =
𝑚3

𝑚4
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УПРАЖНЕНИЕ ПО „СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ“ ТЕМА – ВЪЗДУШНО СВЪРЗВАЩИ ВЕЩЕСТВА

I. Строителен гипс –
3. Време свързване (физично свойство) -

Времето на свързване (Вс.) представлява интервалът от време (min) след добавянето на вода към гипсовото свързващо
вещество, до момента в който гипсовата паста започва да губи своята подвижност.

3.1. Метод на ножа –

Принцип: Времето на свързване е времето в минути, след което ръбовете на срез, направен с нож през гипсовата паста,

престават да се събират.

Апаратура:

- Нож с режещо острие с дължина 100mm, широчина 16mm и дебелина на горния ръб 1 mm;

- Стъклена плочка с размери 200/400 mm;

- Смесителен съд от реакционноустойчив материал;

- Шпакла, хронометър.

Изпитване:

Гипсовият състав се смесва с вода, количеството на която е определено по метода на насипване. Отбелязва се

времето (to) на първото съприкосновение на гипсовото свързващо вещество или гипсовата мазилка с водата. След

това гипсовата паста се излива върху стъклена плочка при непрекъснато разбъркване на три проби-питки, всяка с

диаметър от 100 mm до 120 mm и дебелина 5 mm.

5
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УПРАЖНЕНИЕ ПО „СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ“ ТЕМА – ВЪЗДУШНО СВЪРЗВАЩИ ВЕЩЕСТВА

I. Строителен гипс –

Определяне на времето на свързване:
Вс. се определя чрез направа на срезове в питките. Срезовете се правят на интервали не по-големи от 1/20 от

очакваното време на свързване. Две от пробите питки се използват за пробни срезове, а третата проба служи за

срязването за изпитване.

Времето на свързване (Тi) е достигнато, когато ръбовете, направени от ножа във време ti, престават да се събират.

 Времето на свързване Тi се изчислява по формулата:

където:

- ti - времето, когато ръбът на среза, направен с ножа през гипсовата паста, не достига другия ръб, min.

- to - времето, когато гипсовият състав първоначално се прибавя към водата,min.

 Класификация в зависимост от времето на свързване –

Тi < 15 min – бързо втвърдяващ се гипс;

Тi < 30 min – нормално втвърдяващ се гипс.

𝑇𝑖 = 𝑡𝑖 − 𝑡0,𝑚𝑖𝑛
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УПРАЖНЕНИЕ ПО „СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ“ ТЕМА – ВЪЗДУШНО СВЪРЗВАЩИ ВЕЩЕСТВА

3.2. Метод с уред на Vicat -
Апаратура:
Уред на Vikat (фиг.5) - Пръстен на Vikat (поз.5) – форма с вид на пресечен конус от твърд каучук с р-ри: диаметър на
горната основа (70±5)mm, диаметър на долната основа (80±5)mm и височина (40±2)mm; - Стъклена плочка
150/150mm (поз.6); - Коничен пенетрометър (поз.4); - Водещ лост (поз.1); - Скала за отчитане, mm (поз.2).

Хронометър и Смесител – смесителен съд и лопатка (фиг.6) – съгласно БДС EN 196-1 .

Фигура: 5 Фигура: 6
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УПРАЖНЕНИЕ ПО „СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ“ ТЕМА – ВЪЗДУШНО СВЪРЗВАЩИ ВЕЩЕСТВА

3.2. Метод с уред на Vicat
Изпитване:
Пръстенът на Vikat се поставя върху стъклената плочка на голямата си основа. Гипсовият състав се забърква с
предварително определено количество вода. Отбелязва се времето to, от смесването на гипса с водата. Получената
смес се насипва в пръстена.

С помощта на линийката се отстранява излишната смес. Върхът на коничния пенетрометър се допира до повърхността на
сместа. С помощта на освобождаващ механизъм се оставя да потъва на различни места, през интервали не по-големи от 1/20
от очакваното време на свързване, като между местата на потъване трябва има разстояние поне 12 mm. След всяко потъване
коничният пенетрометър се почиства и изсушава.

Времето, при което върхът на пенетрометъра отстои на разстояние 222 mm от стъклената плочка се отбелязва с ti.

 Времето на свързване Тi се изчислява по формулата:

където:

- ti - времето, когато върхът на пенетрометъра отстои на разстояние (222)mm от стъклената плочка,min;

- to - времето, когато гипсовият състав първоначално се прибавя към водата,min.

𝑇𝑖 = 𝑡𝑖 − 𝑡0,𝑚𝑖𝑛
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УПРАЖНЕНИЕ ПО „СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ“ ТЕМА – ВЪЗДУШНО СВЪРЗВАЩИ ВЕЩЕСТВА

I. Строителен гипс –
4. Механични свойства –
4.1. Приготвяне на пробни тела –

Гипса се смесва с количество вода, определено по метода на насипване. Получената смес се излива в кофражна форма
(фиг.7), предварително намазана с минерално масло, като едновременно се запълват и трите секции. За да се отстрани
въвлечения въздух от гипс. смес, формата се повдига на около 10 mm от единия си край и се пуска. След декофриране,
пробните тела призми (40х40х160mm) се изсушават до постоянна маса при температура (40 ± 2) °С и се съхраняват 7 дн.
във въздушна среда до момента на тяхното изпитване.

4.2. Якост на опън при огъване –
Апаратура: Натискова преса (фиг.8) и

приспособления за огъване и натиск

Фигура 7: Кофражна форма

Фигура 8: Машина за натиск съгл. БДС EN 196-1 и приспособление за огъване 
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УПРАЖНЕНИЕ ПО „СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ“ ТЕМА – ВЪЗДУШНО СВЪРЗВАЩИ ВЕЩЕСТВА

I. Строителен гипс –
4.2. Якост на опън при огъване –
Изпитване:
Всяка призма се поставя на приспособлението върху двете ролкови опори, чието подпорно разстояние е 100mm.
Посредством горната ролка, пробите се натоварват в средата на подпорното разстояние, като се използва машината за
изпитване за натиск.
 Якостта на огъване ff се изчислява по формулата:
F – силата, при която е станало разрушаването на пробата, N;
l – подпорно разстояние,mm;
b, h – широчина и височина на напречното сечение на пробата,mm.

 Изчислява се средноаритметичната стойност от трите резултата с точност до 0,1 N/mm2.

4.3. Якост на натиск –

Изпитване:
Изпитват се 6-те половинки призми, получени след изпитването на огъване.
Всяка призма ½ се поставя между двете стоманени пластинки на приспособлението
за натиск (фиг.9) и се натоварва, докато се разруши.
 Якостта на натиск fс се изчислява по формулата:
Fmax – силата, при която е станало разрушаването на пробата, N;
1600 – работната площ на пластинките (40mmх40mm), mm2.

 Изчислява се средноаритметичната стойност от шестте резултата с точност до 0,1 N/mm2.

Приложение - за вътрешни мазилки, шпакловки, архитектурни детайли, готови гипсови плочи, гипсo-
пясъчен разтвор за зидария, гипсo-картонени елементи и др.; гипсовите изделия не са влагоустойчиви,
затова не е целесъобразно да се използват във влажни помещения и на открито.

𝑓𝑓 = 1,5
𝐹.𝑙

𝑏.ℎ2
, N/mm2

𝑓𝑐 =
𝐹𝑚𝑎𝑥

1600
, N/mm2
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Фиг.9: Приспособление за натиск
– стоманени пластинки с р-ри 40mmx40mm,
осигуряващи работна площ от 1600 mm2
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II. Строителна вар –

 Строителната вар Са(ОН)2 се получава след гасене на негасената вар (СаО) с вода -

СаО + Н20 => Са(ОН)2 + Q

 Гасенето на варта е химичен процес, съпроводено с –
- отделяне на топлина Q (1160kJ/kg);
- увеличаване на изходния продукт с около 12%.

 1. Добив на варова каша –

Апаратура:

- Съд за гасене (фиг.10) -

Съдът за гасене, в който се определя добива на варова каша трябва да има двойни

стени от материал, устойчив на корозия от варта. Пространството между стените да

е запълнено с топлоизолационен материал (минерална вата). Размерите на вътрешния

цилиндър на съда за гасене трябва да бъдат така подбрани, че всеки 2 mm от

дълбочината да отговарят на добив от 1 dm3 на 10 kg негасена вар.

Съдът трябва да се затваря с капак.

Гасенето обикновено се извършва при температура на сместа 80 - 90°С чрез равномерно
подаване на вода и енергично бъркане.

Изпитване: 320 сm3 Н2О + 200 g СаО

11

Фиг.10: Съд за гасене
1 – топлоизолационен материал;
2 – вътрешни стени на съда;
3 – външни стени на съда;
4 – капак.

2 mm

линия
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 Добив на варова каша –

Изпитване: В съда за гасене се наливат 320 ml вода с температура (20 ± 2)оС и след това се добавят 200 g негасена

вар. Сместа се разбърква внимателно до започване на гасенето, след което се добавя допълнително количество

вода (в зависимост от свойствата на гасене на варта) необходимо за получаване на варова каша. Получената каша

се разбърква отново за кратко време, съдът за гасене се покрива с капака и се оставя да отлежи 24 h. След това

капакът се сваля от съда за гасене. С помощта на линийка се измерва височината на слоя варова каша. Изискването

е всеки 2 mm от височината на варовата каша да отговарят на добив от 1 dm3 на 10 kg негасена вар.

За 1kg негасена вар се изразходва около 2,5 дмЗ вода.

Практически водата за гасенето на варта е много повече. Гасенето се забавя поради обвиването на отделните бучки

с калциев хидроокис, който пречи на водата да влиза в контакт с негасената вар (калциевия оксид).

 Класификация в зависимост от температурата на гасене – нискотермична вар (до 70°С);

– високотермична вар (над 70°С).

 Класификация в зависимост от времето на гасене – бързогасяща вар (до 8 min);

– средно гасяща вар (от 8 до 25 min);

– бавногасяща вар (над 25 min).

Изгасената вар трябва да отлежи за да узрее, при което неугасените частици се угасяват, а негасимите се утаяват.

Обикновено отлежаването продължава 15 денонощия, а за разтвори за мазилки и бояджийски работи - 1 месец.
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УПРАЖНЕНИЕ ПО „СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ“ ТЕМА – ВЪЗДУШНО СВЪРЗВАЩИ ВЕЩЕСТВА

II. Строителна вар –

 2. Обемно постоянство –
Изпитване за установяване наличието на неугасили се частици вар съдържащи се в
гасената вар.

Апаратура:
- Форма за изпитване – вътрешен диаметър Ø 50mm с бутало (фиг.11);
Изпитване:
Пробата за изпитване се получава чрез смесване на 25g Са(ОН)2 към която се добавя
5g вода.

Получилата се проба се поставя във формата за изпитване.
Върху пробата се поставя буталото. Пробата се пресова посредством натискова преса
със сила до 2 кN за време от около 5sec., след това пробата се декофрира.
Получената проба-питка е с дебелина 10mm и диаметър приблизително 50mm.
Измерват се два диаметъра перпендикулярно един на друг с точност около 0,1 mm (поз.3),
като от двете измерени стойности се изчислява средноаритметичната (среден диаметър) - Di .
Пробата-питка се поставя в парна камера за 90 min (парата се получава от вряща вода), за да
може, ако има неугасени частици вар, то те да се угасят.
След това пробата се изважда, темперира се до температура под 400С и се измерват
отново диаметрите, както е дадено по горе, като се пресмята средноаритметичната им
стойност - De.

 Разширението на пробата се определя като разлика
между (De – Di) и не трябва да надхвърля 2 mm.

(De – Di) ≤ 2 mm
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Фиг.11: Форма за изпитване
1 – бутало;
2 – съд с цилиндрична форма;
3 – пробно тяло.

Пробата-питка, получена 
след пресоването с р-ри 

- h=10 mm и d=50 mm

проба



УПРАЖНЕНИЕ ПО „СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ“ ТЕМА – ВЪЗДУШНО СВЪРЗВАЩИ ВЕЩЕСТВА

II. Строителна вар –

 3. Механични свойства –

 3.1. Пробни тела – приготвят се от варо-пясъчен разтвор в съотношение –

Вар : пясък : вода = 1 : 3 : 0,5

Полученият разтвор се излива в кофражна форма, предварително намазана с минерално масло, като едновременно
се запълват и трите секции. За да се отстрани въвлечения въздух формата се повдига на около 10 mm от края си и се
пуска. Това се повтаря 5 пъти за всеки край.

След 24 h пробните тела се декофрират и маркират. За изпитването са необходими 6 бр. пробни тела, като първите
три се изпитват на 7-мо дн., а останалите три на 28-мо дн., за определяне на механичните им свойства.

 3.2. Якост при огъване – определя се както при гипсовите състави;

 3.3. Якост на натиск – определя се както при гипсовите състави.

Приложение – строителната вар се използува за приготвяне на варови разтвори за зидарии, мазилки и шпакловки, за
производство на силикатни тухли, клетъчни бетони, смесени свързващи вещества и др.
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УПРАЖНЕНИЕ ПО „СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ“ 

Благодаря за вниманието !


