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Тема 7 
ЗИДАРСКИ РАЗТВОРИ 

Част 1: Състав на разтворите за зидария 

Разтворите за зидария се класифицират като обикновен разтвор, разтвор за тънък слой или 
разтвор с леки добавъчни материали. 

Разтворите за зидария се делят на проектни (съставът им е определен от производителя и 
гарантира определени свойства) и предписани (пропорциите на разтвора са предварително 
проектирани, така че свойствата на разтвора да са следствие от тях). 

В състава на разтворите традиционно присъстват три компонента – свързващо вещество, 
пълнител (пясък) и вода. С напредване на технологиите в състава на разтворите присъстват и 
различни по вид хидравличи добавки, целящи подобряване на определени свойства на 
разтвора. 

 

Свързващо вещество 

Според свързващото си вещество, зидарските разтвори се делят на: 

 Разтвори с въздушно свързващо вещесто – свързват, втвърдяват и запазват якостта си 
само във въздушна среда (гипс, въздушна вар и на основата на водно стъкло) 

 Разтвори с хидравлично свързващо вещество – свързват, втвърдяват и запазват 
якостта си както във въздушна, така и във водна среда (портландцимент, хидравлична 
вар, романцимент). 

 

Въздушно свързващо вещество – вар 

 Въздушната вар се получава от равномерно изпичане на варовик, креда, доломитни 
варовици и доломити, съдържащи до 60% глина. Тя се произвежда като негасена вар 
на буци, гасена вар (варова каша), негасена вар на прах, хидратна вар на прах. 

Хидравлично свързващо вещество – хидравлична вар 

 Хидравличната вар представлява свързващо вещество, получено чрез изпичане на 
недоломитизирани мергелни варовици, съдържащи до 20% глинести и фини 
песъчливи частици. 

Хидравлично свързващо вещество – романцимент 

 Романцимент, или „пределна вар“, представлява свързващо вещество, получено чрез 
изпичане на чисти доломитизирани мергели, съдържащи над 25% глинести примеси. 

Хидравлично свързващо вещество – портландцимент 

 Портландциментът е хидравлично свързващо вещество, получено чрез смилане на 
портландциментов клинкер и гипс. Клинкерът се получава като се изпичат до 
границата на стопяване, добре смлени глина и варовик. Добавката от гипс се прибавя 
за регулиране на началото на свързване. 

 

Добавъчен материал/пълнител (пясък) 

Пясъкът е зърнест материал с естествен или изкуствен произход, с едрина на зърната до 4 мм. 
Според произхода си пясъкът бива речен, морски и кариерен. Естествените пясъци имат обла 



 
 

The BEE VET project, 2019-1-BG01-KA202-062584, has been funded with support from the European Commission. This 
publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any 
use which may be made of the information contained therein. 

форма на зърната. Трошеният пясък се получава от натрошаването на скална маса и зърната му 
са с ръбеста форма. Изкуствени пясъци – керамзит, перлит, термозит, аглоприт. 

В зависимост от едрината на зърната се подразделя на едър, среден и ситен. Праховидни 
частици в състава на пясъка за направа на разтвори не се допускат. Съдържанието на глинести 
частици трябва да бъде под 2%. 

 

Вода 

Водата за приготвяне на разтворите трябва да е бистра, да не съдържа вредни примеси, 
киселини, соли, мазнини и др. Тя трябва да бъде с водороден показател над 4 (pH>4). 
Водосвързващото отношение (отношението на водата към свързващото вещество) се 
установява емпирично, при предварително зададени условия за пластичност и 
обработваемост. То се движи в границите 1,50 – 1,70. 

 

Хидравлични добавки 

Хидравличните добавки не са свързващи вещества. Забъркани с вода, те не свързват и не се 
втвърдяват, но смлени и смесени със свързващо вещество и вода, те получават хидравлични 
свойства, т.е. свързват и втвърдяват бавно както на въздух, така и под вода. 

Хидравличните добавки се делят на естествени (вулканични пепели, зеолит, пуцолани, 
вулканични туфи, трас, пемза) и изкуствени (шлаки, торф, битумизирани шисти, изпечени 
глинести материали, отпадъчни продукти от алуминиев сулфат). 

 

Обемно съотношение на смесите 

При едно свързващо вещество: 

 вар : пясък – от 1:3 до 1:4 

 цимент : пясък – от 1:2 до 1:4 

При две свързващи вещества: 

 варо-циментов разтвор – вар: цимент: пясък – 1:1:6 / 1:2,2:9 / 1:5,5:18 

 цименто-варов разтвор – цимент:вар: пясък – 1:2:9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


