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
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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;
81

-

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.autolinebg.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/20651belaz-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-caterpillar613g-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_GS14.03.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
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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]
89

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.

90

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 - автомобилисамосвали, 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
http://www.russian-car.ru/avtobetonosmesitel_bcm-95.htm

КАМАЗ-6520

6Х4),

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

6.2.4.

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 бетонпомпи, 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 поплътна.
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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