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Тема 13 
НИСКОЕНЕРГИЙНИ СГРАДИ 

Част 4: Стоманени къщи 

Стоманата се използва от над двеста години при сградите с търговско, промишлено или 

селскостопанско предназначение. Това включва складове, разпределителни центрове, сгради за 

разпродажби на дребно, изложбени пространства, спортни зали и др. 

Съвременните тенденции в архитектурата и строителството потвърждават, че използването на 

стоманени конструкции и външни покрития набират популярност и в жилищното строителство.  Като 

строителен материал, стоманата притежава редица положителни качества. Най-важното – при 

целенасочено проектиране и използване на правилните материали, стоманените сгради лесно могат 

да бъдат превърнати в нискоенергийни или дори пасивни.  

Стоманата е сплав от желязо (Fe) и въглерод (C). Стоманените сплави могат да бъдат изработени с 

различни свойства посредством добавяне към сплавта на хром (Cr), никел (Ni), молибден (Mo), манган 

(Mn), алуминий (Al) и други елементи или чрез специални методи за обработка.  

Стоманата като материал за строителство на сгради и жилищно в частност има редица предимства:  

Високото съотношение на якост към тегло разкрива практически безкраен конструктивен и 

архитектурен потенциал – като се започне от намаляването на теглото на сградата, през предлагането 

на по-голямо пространство в сравнение със зидани или бетонни конструкции, до обширни 

архитектурни решения по отношение на външен вид, форма и завършек. Стоманените конструкции 

могат да се комбинират различни видове фасадни облицовки – стоманени, камък, тухла, теракота, 

дърво, стъкло – по този начин възможностите за дизайнерски решения и вписване в околната среда 

нарастват още повече. 

Едно от най-важните качества на стоманените конструкции е бързината на производство и монтаж 

(както и демонтаж). Стоманените части и компоненти се изработват в заводски условия – от 

автоматизирани и компютъризирани машини, а контролът по качеството е на гарантирано високо 

ниво. По този начин, допустимите отклонения са в милиметри, докато при другите строителни 

материали могат да достигнат до сантиметри. Стоманените части се доставят на мястото на 

строителството готови за използване и не изискват никакви модификации на място.  

Процесът по изграждане на стоманена конструкция е изключително бърз. Например, за къща с площ 

50 кв. метра изграждането на носещата конструкция би отнело 3-4 дни, а построяването на цялата 

къща – не повече от 3 месеца.  

Минимална поддръжка: поддръжката на стоманените конструкции и части се ограничава до 

регулярни огледи и периодично боядисване. Най-разпространените видове стомана изискват 

обновяване на покритието от боя веднъж на 8-10 години, а при поцинковане – 25 години. 

В зависимост от климата и местните условия може да се избере най-подходящия вид стомана. 

Например, в районите около морския бряг въздухът е наситен с хлоридни (солени) йони, заради които 

повечето видове стомани корозират. В такива условия е подходящо използването на аустенитна 
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неръждаема стомана тип 316. Този вид стомана съдържа 2,2% молибден – това я прави устойчива на 

корозия и ръжда, породени от морските изпарения. Освен това, този вид стомана съдържа 17,5% 

хром. Хромът реагира с кислорода от въздуха, в резултат на което на повърхността на материала се 

образува тънък слой (филм) със „самовъзстановяващи“ се антикорозионни свойства. Така, може да се 

каже, че аустенитната неръждаема стомана тип 316 не изисква поцинковане, боядисване или друг вид 

повърхностна обработка освен от естетична гледна точка. От друга страна, ако се галванизира или се 

приложи специално антикорозионно покритие, животът на материала може да достигне до 100 

години.  

Комбинирането на стоманата с други материали предлага ефективни решения за топло- и 

звукоизолация и я прави подходящ материал за строителство на сгради в райони с висока 

температурна амплитуда. Високото съдържание на никел в някои видове неръждаема стомана 

позволява материалът да запази микроструктурата и качествата си при температури от криогенни до 

точката на топене.   

Стоманата е незапалим материал, това означава, че тя не стимулира и не допринася за запалването и 

разпространението на пожари, както и не влияе върху силата на пожарите. По този начин 

използването на стоманени елементи както в носещата конструкция (обикновено горещо валцувани 

профили), така и за външна облицовка, се счита за голямо предимство.  

Стоманата е неутрален материал, който не отделя замърсяващи вещества или елементи, вредни за 

здравето на човека или околната среда. Стоманата е един от най-добрите примери за материал, който 

способства за намаляването на консумацията на суровини: стоманата може да бъде рециклирана 

безкраен брой пъти без да загуби свойствата си. Процесът на производство на стоманени елементи 

позволява изключително ефективно използване на суровината и минимизира отпадъците: всички 

стоманени изрезки и стърготини се събират и веднага влизат в употреба за производство на 

следващите стоманени компоненти. Днес в Европа над 50% от производството на стоманени изделия 

е от рециклиран материал. Това значително допринася за намаляването на емисиите на въглероден 

двуокис. 

Повторното използване предлага още по-широки възможности и предимства от рециклирането. 

Повторно използване означава, че демонтиран продукт или част се влага без изменения на друго 

място без или само след частично освежаване. Стоманени рамки, фасадни елементи, елементи за 

стени, временни структури и модули – всичко това са елементи от къщата, които могат да бъдат 

използвани повторно. Повторното използване все още не е много разпространена практика, но се 

очаква през идните години да набира все повече популярност. 
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