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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

         Неорганичните свързващи вещества са прахообразни 

материали, които замесени с вода дават пластично тесто удобно 

за формуване. 

 

                 свързващо вещество + Н20 = свързваща система 

 

         Количеството на водата за всяко неорганично свързващо 

вещество се определя по стандарт и се нарича нормена гъстота. 

         В свързващата система често могат да участват и пълнители 

от най-различни фракции и тогава в повечето случаи системата се 

нарича бетон. 

         Първото свързващо вещество известно на човека е глината. 

В началото глините са се прилагали, но скоро са отхвърлени, тъй 

като тестото получено от тях при съсъхване има голяма 

свиваемост и деформация. 

        Около 3000-4000 г.пр.н.е. са открити гипсът и варта, като и 

двата материала са получени чрез изпичане на природни 

продукти. 

         Вародобивът е в разцвет още по време на Римската империя 

и от тогава са известни много сгради построени от вар, вар и гипс 

и глино-гипс. Много от тях съществуват и сега и са в добро  


