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5УВОДНИ ДУМИ

УВОДНИ ДУМИ

Ръководството за упражнения по инженерна геология и хид-
рогеология е предназначено за практическа работа по време на се-
минарните занятия по Инженерна геология и хидрогеология със 
студенти от Строителния, Хидротехническия, Транспортния и 
Геодезическия факултет на УАСГ, както и за студентите от строи-
телните специалности на ВТУ „Т.Каблешков“. Съдържанието му е 
съобразено с курса лекции, който се чете пред съответните специ-
алности. 

ИНЖЕНЕРНАТА ПЕТРОГРАФИЯ разглежда веществения 
състав на скалните масиви в земната кора – скалите и съставля-
ващите ги минерали. Разгледани са най-често срещаните скало-

образуващи минерали – техните характерни свойства, участието 
им състава на различните скали, начините за разпознаването им, 
както и главните генетични типове скали – магмени, седимент-

ни и метаморфни – тяхното образуване, състав, характерни свой-
ства, образуваните от тях масиви, приложението им в строителната 
практика. 

Наименованията на минералите и скалите, които се изучават 
в упражненията по инженерна геология и хидрогеология са затво-
рени в рамка. За тях в ръководството са дадени и начините за раз-
познаване.


