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РЕЗЮМЕ
Дадни са общи сведения за гранита и в ретроспективен преглед е разгледана ролята му в историята на човешките цивилизации. Описана е технологията и 
механизацията на добива и обработката на гранитни материали у нас, които се оценяват на съвременно равнище. Дадени са определения на термини и 
понятия като скални материали и декоративни скални материали. Дефиниран е терминът гранитни материали и са разгледани главните им показатели.

ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА ГРАНИТА

   Определение. В съвременния технизиран и компютъри-
зиран  свят  понятието  гранит  не  е  ясно  за  много  хора. 
Повечето от тях все още считат, че всеки полиран камък е 
мрамор. Всъщност разликата между мрамора и гранита е 
много голяма.

   Мраморът е карбонатна скала, която лесно се шлифова 
и полира, но е с по-малка твърдост от гранита. Изделията 
изработени от този материал не са устойчиви на неблаго-
приятните атмосферни влияния, затова те са подходящи 
предимно за закрити помещения.  Мраморът обаче  е  по-
богато оцветен и фладиран в сравнение с гранита.

   Мраморът  свързваме  с  изящната  скулптура  “Венера 
Милоска”,  с  одухотворяването  на  карарския  камък  от 
Микеланджело и с полираните плочи в нашия дом.

   Гранитът е символ на твърдост, здравина и дълготрай-
ност.  Изделията  изработени  от  гранитни  материали 
практически са вечни.

   Гранитът (от  латинската дума “гранум”  -  зърно) пред-
ставлява  зърнеста  скала  образувана  от  изкристализи-
рането  на  магмата  в  земната  кора.  Изграден  е  от 
минералите  кварц,  фелдшпат  и  слюда.  Гранитът  има 
физико-механични свойства, които го характеризират като 
отличен  строителен,  декоративно-облицовъчен  и 
монументален  материал.  Плътността  му  е  около  2700 
kg/m3, има твърдост 7 по Моос и якост на натиск от 150 до 
250 МРа. Студоустойчив е и има голямо съпротивление на 
изтриване.  Силициевият състав на гранита му осигурява 
голяма  устойчивост  срещу  стареене  и  разрушение  от 
атмосферните  влияния.  Полираният  гранит  запазва 
блясъка си в продължение на векове и хилядолетия.

   Гранитът  се  намира  в  неизчерпаемо  количество  в 
нашата планета и човечеството никога няма да почувства 
неговата липса.

   Гранитните скали са различно оцветени, като се започне 
от  белия  норвежки  гранит  и  се  стигне  до  черния 
африкански  гранит,  като  между  тях  има  богата  гама  от 
гранити с други оцветявания като: синкави, бисерно-сиви, 
бежови, розови, червени и зелени гранити. Някои от тези 
гранити са уникални по цвят и имат голяма декоративност.

   Гранитът  в  историята  на  човешката  цивили-
зация. Природният камък винаги е бил неотменима част от 
материалната култура на човечеството. С необходимостта 
от  обработка  на  камъка  за  получаване  на  жизнено 
необходими предмети човекът се е сблъскал още в зората 
на своето развитие.

   В най-ранния културно-исторически период - каменният 
век  (приблизително  от  800  хил.  г.  до  5  хил.  г  пр.  Хр.) 
камъкът е бил основен материал за направа на оръдия на 
труда  (топор,  мотика),  оръжия  (накрайници  на  стрели, 
копия),  предмети  за  украшение  и  такива  атрибути 
символизиращи  смисъла  на  човешкия  живот,  жилища  и 
култови  паметници.  Огромното  значение  на  камъка  за 
живота  на  човека  в  първобитното  общество  е  дало  и 
наименованието  на  тази  епоха  -  палеолит  (от  латински 
“палео” - стар и “лит” - камък), продължила от появата на 
първите  каменни  оръдия  до  откриването  на  медта  през 
бронзовата епоха.

   Обработката  на  камъка  през  палеолита  е  преминала 
дълга еволюция от използването на грубите необработени 
сечива  до  изобретяването  на  различни  режещи 
инструменти.  Човекът в този период постепенно усвоява 
ръчните операции при обработката на камъка в следния 
технологично-хронологичен ред:
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• откъртване  и  отчупване  през  ранния  и  среден 
палеолит (800 - 35 хил. г. пр. Хр.);

• разцепване и грубо дялане през късния палеолит (35 - 
10 хил. г. пр. Хр.);

• рязане,  шлифоване  и  пробиване  на  отвори  през 
неолита (10 - 5 хил. г. пр. Хр.).

   Доста късно, чак през бронзовата (4 - 2 хил. г. пр. Хр.) и 
желязната (2 - 1 хил. г. пр. Хр.) епохи с изобретяването на 
металните  инструменти,  човекът  е  успял  да  овладее 
обработката на най-твърдия скален материал - гранитът. 
Египтяните,  чиято  цивилизация  ни  връща  7  -  8 
хилядолетия назад от съвременния свят, ни дават първите 
сведения  за  обработката  на  гранита.  През  времето  на 
династиите, в продължение на векове стотици хиляди са 
работили по изграждането на пирамидите и сътворяването 
на  саркофазите  на  фараоните.  Вярно  е,  че  египетските 
пирамиди  са  изградени  от  нумулитов  камък,  но 
пирамидата  на  Мисерин  е  облицована  от  основата  до 
върха с плочи от розов сиенит.

   За технологичното и техническо равнище по обработката 
на гранита от древните египтяни е необходимо само да се 
отбележи,  че  обелискът  от  Луксор  висок  25  m  и  тежък 
около 250 t е изработен от розов гранит, който паметник 
сега  украсява  площад  Конкорд  в  Париж.  Народът  на 
фараоните бил прецизен и методичен и пример за това ни 
дава гранитния саркофаг на Сенизерт ІІ, чиито страни са 
изработени с разлики в размера от 0,2 mm. Дори и днес 
можем само да се възхищаваме от това чудо на точността.

   Обработката на гранитните паметници се е извършвала 
от хиляди хора в продължение на векове, но тези фактори 
не  са  играели  решаваща  роля,  най-важното  е  било 
изделията  да  бъдат  красиви,  точни,  монументални  и 
грандиозни.

   Гръцката  цивилизация  е  оставила  малко  гранитни 
изделия, тъй като в древна Елада властвал мраморът, от 
който  са  изработени  световноизвестните  паметници  в 
Атина. Все пак трябва да се спомене гробът на Агамемнон 
в Микена изработен от зелен порфир.

   Римляните,  които са използвали знанията и опита на 
предшествениците  са  усъвършенствали  обработката  на 
гранита  и  в  Европа  са  оставили  много  паметници  и 
храмове, които са запазени и до днес.

   През Средновековието и Ренесанса няма значим прогрес 
при  обработката  на  гранита,  но  този  период  се 
характеризира с голямо строителство. През това време е 
изграден манастирът “Сен Мишел” в Бретан - Франция и 
игуменската църква изградена през ХV век е от гранитни 
елементи.

   Необходимо е да се отбележи,  че през ХVІІІ  век  при 
изграждането  на  Санк  Петербург  са  сътворени  изящно 
изработени и мащабни гранитни изделия. През 1782 г. е 
бил издигнат паметникът на Петър Велики с фундамент от 
полиран  розов  гранит  с  маса  1500  t,  върху  който  е 
поставена конна група от бронз.

   Най-грандиозният гранитен монолит издигнат от човешка 
ръка  обаче  е  полираната  колона  от  червен  гранит  с 
диаметър  3  m  и  височина  25  m  с  маса  около  500  t 
поставена върху фундамент от също така полиран гранит 
със  страни  6,5  m  и  височина  1,5  m  и  маса  150  t.  Този 
паметник  с  изящна  изработка  краси  площадът  пред 
Зимния дворец и с мащабността си респектира духа и на 
съвременника.

ТЕХНОЛОГИЯ И МЕХАНИЗАЦИЯ ЗА ДОБИВ И 
ОБРАБОТКА НА ГРАНИТНИ МАТЕРИАЛИ У НАС.

   В настоящия момент добивът и обработката на гранитни 
материали у нас, в технологично отношение и използвана 
механизация е на равнището на най-напредналите страни 
в света.

   Добив. При  добива  вече  не  се  използват  взривни 
вещества,  като  по  този  начин  максимално  се  запазва 
целостта на добиваните блокове. Сега успешно се прилага 
комбинирана система за добив, при която в стъпалото на 
кариерата  се  прокарват  чрез  терморезачка  напречни 
прорези на разстояние от 5 до 8 m един от друг. Прорезите 
могат  да  бъдат  с  дълбочина,  колкото  е  широчината  на 
стъпалото  и  с  дълбочина  равна  на  височината  на 
стъпалото, но обикновено тези размери достигат до 3 - 4 
m. Технологичната широчина на прореза достига до 12 - 15 
cm, а производителността на терморезача е от 1 - 1,2 m2/h. 
Вертикалното  и  хоризонтално  оконтуряване  между 
прорезите  се  извършва  с  пробивни  чукове  пробиващи 
отвори с диаметър от 36 до 41 mm на разстояние 10 - 15 
cm един от друг. Така оконтурения монолит чрез клиново-
цепителни  устройства  разположени  във  вертикалните 
дупки  се  отцепва  от  масива  на  стъпалото.  След  това 
монолитът се разкроява чрез процепване на необходимите 
размери на скалния блок.

   Обработка. Обработването на гранитните блокове се 
извършва по различни начини в зависимост от размерите 
на заготовките или изделията.

   Рязането на гранитни блокове за получаването на плочи 
с големи размери (2х3÷4 m) с дебелина от 15 до 50 mm, 
технически е възможно да се извърши по няколко начина, 
но най-икономичната технология е рязането чрез гатери с 
гладки  ножове  и  чугунен  или  стоманен  шрот.  По  тази 
технология у нас, в завода на фирмата “Булгранит” ООД - 
гара  “Искър”,  София,  с  едни  от  най-модерните  в  света 
гатери “Masterbreton” HG120 се режат блокове с дължина 
до 3300 mm, широчина до 3000 mm и височина до 2000 
mm. Гатерът е съоръжен със 120 ножа и при максимално 
допустима  скорост  на  подаване  до  80  mm/h,  се  постига 
експлоатационна  производителност  до 25 m2/h,  което  се 
счита за много висока производителност.

   Рязането на гранитни блокове за получаването на тънки 
плочи с т.нар.  футови размери (30,5х30,5х10÷15 mm) се 
извършва  с  ортогонални  дискови  резачки  с  диамантени 
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сегменти,  позволяващи  стъпаловидно  обработване  на 
блока.

   Обрязването  на  заготовките  и  разкрояването  на 
големогабаритните  плочи  се  извършва  с  различни 
конструкции машини, съоръжени с диамантени сегментни 
дискове.

  Шлифоването и полирането на гранитните изделия при 
поточна  технология  се  извършва  изключително  с  абра-
зивни  шлифоващи  и  полиращи  инструменти.  Тези 
операции се извършват и с  диамантени инструменти,  но 
само  в  малките  частни  фирми  при  шлифоването  на 
единични  гранитни  изделия.  Операциите  са  с  по-голяма 
специфична  себестойност,  но  се  извършват  с  по-малки 
машини.

СКАЛНИ МАТЕРИАЛИ

   Известно е, че у нас в науката и практиката няма общо-
приети термини и понятия, характеризиращи материалите, 
добивани  от  различните  видове  скали  и  тяхното 
целенасочено  технологично  изменение,  за  подходящо 
използване  в  строителството  или  за  архитектурно-
монументални изделия. Тази неопределеност на термини 
и понятия е недопустима. Много често не се прави разлика 
между скала и скален материал, а в някои случаи се стига 
и  до  недоразумения.  Така  например  понякога  и 
специалисти използват терминът “декоративни скали”,  от 
което  не  е  ясно  дали  се  има  предвид  външната 
декоративна  форма  на  скалите  (напр.  Белоградчишките 
скали  или  Побитите  камъни),  или  става  въпрос  за 
потенциалните декоративни качества, които ако се добие 
материал от тях и се обработи по подходящ начин ще се 
проявят.

   По тази причина се предлага на обсъждане мнението ни 
по тези въпроси.

   Скала.  Скалата  е  геоложко  понятие  и  означава 
естествени материални агрегати с относително постоянен 
състав и строеж и със значителен обем и е образувана в 
резултат  на  завършен  геоложки  процес.  Скалата  винаги 
трябва да се свързва с естественото й състояние в земния 
масив.

   Скални материали. Добиваните материали от скалния 
масив чрез технически въздействия (механични, взривни и 
термични) се наричат скални материали. Тези материали 
са продукт на изкуственото им отделяне от естественото 
им  състояние  в  земния  масив,  а  не  са  резултат  от 
различните изветрителни и други процеси.

   Видове скални материали. В съвременната промиш-
леност  и  строителната  индустрия  се  използват  много 
материали  добивани  от  различните  видове  скали  и  в 
зависимост от предназначението им се делят на:
• нерудни строителни материали, които се използват за 

получаването  на  изкуствен  строителен  материал 
(цимент, вар и др.)

• строителен  камък,  използван  за  конструктивен 
строителен материал;

• декоративни скални материали.

   Декоративни скални материали. Наименованието на 
тези материали произлиза от латинската дума “декоро” - 
украсяван.  Това  понятие  се  възприема  като  естествени 
скални материали,  които  благодарение  на  естетическите 
им  качества,  разкрити  чрез  съответна  обработка  са 
подходящи  за  изработване  на  различни  декоративно-
функционални  изделия  в  строителството  и  бита  или  за 
изделия с чисто декоративен или монументален характер.

   В  българската  техническа  литература,  все  още няма 
общоприето  или  регламентирано  наименование  за  тези 
материали,  който  термин  да  дава  точна  и  пълна 
информация за предназначението и същността им.

   Използваният преди години термин декоративен камък е 
непълен, понеже се отнася само до белега декоративност 
и не дава информация дали камъкът е откъснат от скалата 
вследствие  на  естествени  разрушителни  процеси  или  е 
продукт на изкуственото му отделяне.

   Напоследък поради обстоятелството, че декоративните 
скални материали намират все по-голямо приложение като 
облицовъчен  материал  в  строителството,  се  налага 
терминът  скалнооблицовъчен  материал.  Това  обаче  е 
неточно  и  ограничено  понятие,  тъй  като  не  показва 
декоративната  същност  на  материала  и  игнорира 
използването му за обемни строителни елементи или за 
чисто декоративни цели (скулптури, паметници и др.).

   Въз основа на горните съждения се предлага терминът 
декоративен  скален  материал,  който  първо,  показва 
характера  (декоративен)  и  същността  (скален)  на 
материала  и  второ,  определението  материал  (според 
тълковните речници на българския език) се отъждествява 
и като суровина, от която се произвеждат изделия.

   В  настоящия  момент  се  добиват  много  видове  деко-
ративни  скални  материал,  но  главно  значение  за 
строителството, архитектурните изделия и монументална-
та  пластика  и  др.  имат  гранитните  и  мраморните 
материали.

ГРАНИТНИ МАТЕРИАЛИ

   Неуточненото  понятие  гранитни  материали.  В 
практиката по обработка на декоративни скални материали 
у нас и в другите страни с развита промишленост в тази 
област  се  използват  термините  мраморни  и  гранитни 
материали  Докато  понятието  мраморни  материали  е 
достатъчно  ясно,  то  въпросът  с  термина  гранитни 
материали не е определен точно и в голяма степен е по-
сложен.

   Това обстоятелство създава определени трудности при 
производствените  и  особено  в  търговските  отношения 
между отделните субекти, относно видът и качеството на 
тези материали.
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   Известно  е,  че  всеки  субект,  който  изнася  на  пазара 
някакъв декоративен скален материал му дава име, което 
да го рекламира с цел повишаване на неговата цена. На 
международния пазар  на  декоративни  скални материали 
няма институция, която да задължава производителите да 
използват точния петрографски термин за предлагания от 
тях  материал.  Понякога  обаче,  производителите  и 
търговските  субекти  дават  такива  наименувания  на 
предлагания  материал,  че  това  в  различна  степен 
противоречи на истинската му същност. Това особено се 
отнася  за  гранитните  материали.  Така  например  на 
международния  пазар  се  предлагат  скални  материали, 
които  нито  в  генетично  отношение,  нито  по  минерален 
състав имат някаква връзка с гранита, но въпреки това се 
назовават гранити.  Тук  ще изтъкнем само две неизкоре-
нимо  възприети  заблуждаващи  наименувания:  черен 
шведски гранит и белгийски гранит.

   “Шведският черен гранит” известен още и със символа 
“SS” е отличен материал за направа на паметници.  Има 
черен  цвят  и  е  изграден  от  минералите  плагиоклаз  и 
пироксен  и  не  съдържа  кварц.  Този  материал  обаче  не 
само,  че  не  е  гранит,  но  и  не  спада  към  интрузивните 
скали,  към  които  обикновено  се  отнасят  гранитните 
материали.  “Черният  шведски  гранит”  е  ефузивна  скала, 
образувана в т. нар. пукнатинни ефузии и би трябвало да 
се наименува като базалт.

   Още по-фрапантен е случаят с т. нар. “белгийски гранит”, 
който материал дори не е магматична скала, а е черупчест 
варовик  с  виолетов  цвят,  но  на  пазара  се  рекламира  и 
продава като гранитен материал.

   Дефиниране на понятието гранитни материали. 
Очевидно е, че прецизната петрографска терминология за 
различните видове скали не е приложима за практиката по 
обработка  на  декоративните  скални  материали.  Това  се 
дължи преди всичко на специфичния научен характер на 
трактовка на скалите, които се класифицират по генетичен, 
възрастов,  деформационен,  минерален,  химичен и други 
признаци, които нямат пряко отношение към практическите 
аспекти  на  обработката  на  декоративните  скални 
материали и тяхното приложение.

   Вярно е, че в петрографията има термини за скали като: 
гранит, гранитоиди, гранодиорит, гранитогнайс и др. но те 
са  идентифицирани  и  класифицирани  по  генетично-
минерален признак. Добитите материали от тези скали се 
включват  в  понятието  гранитни  материали използвано  в 
практиката, но само като една част, макар и съществена, 
но която не покрива изцяло съдържанието на този термин.

   Според  специфичните  технологични  особености  по 
обработката  на  гранитните  материали  и  тяхното 
приложение,  може  да  се  формулира  това  понятие  по 
следния начин:

   Гранитните  са  такива  скални  материали,  които 
притежават  и  трите  основни  свойства:  голяма  твърдост, 
дълготрайност и декоративност.

   На тези условия най-пълно отговаря гранитът, поради 
което  дава  и  наименованието  на  тази  група  материали. 
Най-общо към гранитните материали спадат и голяма част 
от  материалите  добивани  от  магмените  скали  и  по-
специално  повече  от  интрузивните  и  по-малко  от 
ефузивните скали.  Единственият скален материал, който 
не е от магмен произход, а от метаморфен са кварцитите, 
които достойно заемат място в тази група.

   Когато се използва терминът гранитен материал, ако е 
необходима  по-подробна  информация  може  да  се 
представи с генетично-минераложката му характеристика 
или  чрез  главните  му  показатели  -  твърдост, 
дълготрайност и декоративност.

   Главни  показатели  на  гранитните  материали. 
Основните  идентификационни  свойства  на  гранитните 
материали  се  явяват  и  главни  показатели,  по  които  се 
оценяват.

   Твърдостта е свойство на гранитния материал да оказва 
съпротивление  срещу проникване  на  твърдо  тяло,  което 
има  по-голяма  твърдост.  Този  показател  зависи  от 
плътността,  разположението и едрината на минералните 
зърна изграждащи материала, както и сцеплението между 
тях.  Твърдостта  на  материала  са  определя  от  изграж-
дащите го минерали, които трябва да имат твърдост 6 и 
по-голяма  според скалата  на  Моос.  Твърдостта  е  преди 
всичко технологичен показател на гранитните материали и 
в  голяма  степен  определя  технологията  и  трудопоглъ-
щаемостта  на  тяхната  обработка.  Скалните  блокове  се 
режат  най-икономично  чрез  гладки  гатерни  ножове  и 
свободен  абразив  -  шрот.  С  известни  ограничения 
блоковете могат да се режат и с диамантени дискове с т. 
нар. ортогонални резачки. Гранитните материали обаче се 
обработват  чрез  ударни  въздействия  много  по-добре  от 
останалите скални материали.

   Дълготрайността на гранитния материал се определя 
като  способността  му  да  запазва  физикомеханичните  и 
декоративни  свойства  на  обработените  повърхнини  в 
зависимост от срока на експлоатация. Този показател се 
определя  от  якостта,  структурата,  минералния  състав  и 
напукаността  на  материала.  Колкото  са  по-едри 
минералните  зърна  толкова  неговата  якост  и 
дълготрайност  намаляват,  затова  дребнозърнестите 
материали  са  най-дълготрайни.  Освен  това,  колкото  по-
еднороден е материалът, толкова неговата дълготрайност 
е  по-голяма.  Най-дълготрайният  гранитен  материал  е 
кварцитът  и  началото  на  неговото  разрушаване  на 
полирана повърхност започва след 600 - 700 г. По-малко 
дълготрайни са гранитът с голямо съдържание на кварц, 
след това габрото, лабродоритът и др.

   Декоративността е най-важният показател на гранитните 
материали и е главният фактор определящ цената им. В 
настоящия  момент  цената  на  високодекоративните  гра-
нитни материали във вид на полирани плочи с дебелина  2 
cm, на българския пазар варира от 120 до 160 $ за 1 m2.

   Декоративността на гранитните материали се определя 
чрез  експертна  оценка  на  специалисти,  според  цвета  и 
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структурно-текстурните  особеност.  Декоративността  на 
гранитните материали се оценява в 4 класа: І клас - висо-
кодекоративен; ІІ - декоративен; ІІІ - малко декоративен; ІV 
- недекоративен.

   Високодекоративни гранитни материали І клас със све-
товна  известност  са:  кварцит  “Шикшинский”  (Русия); 
гранити  “Капустино”  (Русия),  “Елбертон”  гълъбово-сив 
(САЩ),  “Нордмяркит”  (Норвегия);  лабрадорит  “Головин-
ский” (Украйна) и др.

   Повечето гранитни материали са от ІІ клас и по-известни 
са:  габро  “  Импала”  (ЮАР),  сребристосивия  лабрадорит 
“Норвегия” и др. За сега в нашата страна няма проучени 
находища на гранитни материали от І и ІІ клас.

   Гранитните материали ІІІ клас се добиват и обработват 
като  местни  суровини,  а  тези  от  ІV  клас  се  добиват  по 
изключение.
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ABSTRACT
General information on granite is presented and its role in the history of human civilizations is discussed. The technology and mechanization of 
extraction and processing of granite materials in Bulgaria are described and assessed to be on a modern level. Definitions of special concepts such as 
‘rock materials’ and ‘decorative rock materials’ are given. The term ‘granite material’ is defined and its main parameters considered.

GENERAL INFORMATION ON GRANITE

Definition. The concept ‘granite’ is not a clear notion to many 
people in the modern high-tech and computerized world. It is 
still  a common belief that every polished stone is marble. In 
fact, the difference between marble and granite is very big. 

   Marble is a carbonate rock that is easy to grind and polish 
but has lower hardness compared with granite. The products 
made of this material are not resistant to the adverse weather 
conditions,  which  makes  them  suitable  mainly  for  enclosed 
spaces.  However,  marble  is  much  more  richly  colored  and 
patterned than granite.

   Marble is associated with the exquisite sculpture of Venus 
Miloska,  with  the  spiritualization  of  the  Carrara  stone  by 
Michelangelo and the polished slab at home. 

   Granite is a symbol of hardness, strength and durability. The 
products made of granite materials are practically eternal.

   Granite (from the Latin word granum grain) is a granular rock 
formed  by  the  crystallization  of  magma  in  the  crust.  It  is 
composed of the minerals: quartz, feldspar and mica. Granite 
has physico-mechanical properties that  characterize  it  as an 
excellent  structural,  decorative-facing  and  monumental 
material. It has a density of 2700 kg/m3, hardness 7 by Mohs’ 
scale  and 150 to  250  MPa compressive strength.  It  is  cold 
resistant  and  highly  resistant  to  aging  and  weathering. 
Polished  granite  preserves  its  luster  for  centuries  and 
millennia.

   On our planet granite occurs in inexhaustible quantities and 
humanity will never feel short of it.

   Granite rocks are differently colored, varying between the 
white Norwegian granite and the black African one, coming in a 
wide  range  of  various  colors  such  as  bluish,  pearly-gray, 
cream, pink, red and green granites. Some of these are unique 
in color and have a highly decorative value.

Granite is the history of human civilization.   Natural stone 
has always been a crucial part of the material culture of the 
human race. Mankind faced the need to process stone as early 
as the beginning of its development.

   During the earliest cultural-historical period, the stone age 
(approx. from 800 to 5 thousand years BC) stone was the main 
material used to make tools (axes, hoes), weapons (arrow tips, 

spears), ornaments and attributes symbolizing the meaning of 
human  life,  dwellings  and  religious  monuments.  The  great 
importance  of  stone  for  human  life  during  the  time  of  the 
primitive community gave the name of that age, the Paleolithic 
Age (from the Latin paleo old and lith stone), which started with 
the  appearance  of  the  first  stone  tools  and  ended  with  the 
discovery of copper during the Bronze Age.

   Stone processing during the Paleolithic Age passed through 
a  long  evolution  from  the  use  of  rough  unprocessed 
implements to the invention of various cutting tools. During that 
period man gradually acquired the manual operations for stone 
processing  in  the  following  technological-chronological 
sequence:

1. dislodging and breaking off during the Early and Middle 
Paleolithic (800 –35 thousand years BC);

2. splitting and rough hewing during the Late Paleolithic 
(35 – 10 thousand years BC);

3. cutting, grinding and drilling holes during the Neolithic 
(10 – 5 thousand years BC);

   As late as the Bronze (4 – 2 thousand years BC) and Iron 
Ages  (2  –  1  thousand  years  BC),  when  metal  tools  were 
invented, man managed to master the skill of processing the 
hardest  rock  material,  i.e.  granite.  The  Egyptians,  whose 
civilization leads us 7 – 8 millennia back from modern world, 
gave  the  first  data  about  granite  processing.  During  the 
dynasties, in the course of centuries, hundreds of thousands of 
people worked on the construction of pyramids and creation of 
pharaohs’  sarcophaguses.  The  truth  is  that  the  Egyptian 
pyramids were built up of numulite stone but Mycerin’s pyramid 
was faced from base to top with pink syenite tiles. 

   As far as the technological and technical level of  granite 
processing practiced by the ancient Egyptians is concerned, it 
should be noted that the Luxor obelisk, 25 m high and approx. 
250  t  in  weight,  was  made  of  pink  granite.  Nowadays  this 
monument  decorates  the  Concord  Square  in  Paris.  The 
pharaohs’ people were precise and methodical. An example of 
that  is  the  granite  sarcophagus  of  Senizert  II,  whose  sides 
were made with 0.2-mm differences in dimensions. Even today 
we can admire that marvel of precision.

   The processing of granite monuments was carried out by 
thousands of people for centuries but the time factor played no 
decisive  role  since  the  aim was  to  make  beautiful,  precise, 
monumental and grandiose products.
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   The Greek civilization left a small number of granite products 
since marble was the Lord in ancient Hellas. It  was used to 
build  the  world  famous monuments  in  Athens.  And  yet,  we 
have  to  mention  Agamemnon’s  tomb  in  Mycenae  made  of 
green porphyry. 

   The Romans, who used the knowledge and experience of 
their  ancestors,  improved  granite  processing  and  left  many 
monuments and temples in Europe that have been preserved 
until the present day.

   During the Medieval Age and Renaissance no considerable 
progress was made in granite processing but that period was 
characterized by intensive construction. It was the time when 
the Saint Michel monastery in Bretan in France and the 15th 

century abbey were built up of granite elements.

   It is necessary to note that in the 18th century, during the 
construction of Saint Petersburg, gracefully worked-out large-
scale  granite  products  were  created.  In  1782  a  monument 
devoted  to  Peter  the  Great  was  raised  with  a  basement  of 
polished pink granite of weighing 1500 t, overlaid by a bronze 
group of horses.  

   The most spectacular granite monolith ever to have been 
raised by a human so far is the polished column of red granite, 
3 m in diameter, 25 m in height, weighing 500 t and placed on 
a  basement  of  polished  granite  with  6.5  m sides,  1.5  m in 
height and 150 t in weight. This monument is an exquisite work 
of  art  and  decorates  the  Winter  Palace  Square,  inspiring 
respect in modern man with its large scale. 

TECHNOLOGY AND MECHANIZATION FOR EXTRACTION 
AND PROCESSING OF GRANITE MATERIALS IN 

BULGARIA

   The  present  technology  and  mechanization  used  in 
extracting  and  processing  granite  materials  in  Bulgaria 
measures up to the most advanced countries in the world.

Extraction. Explosives are  not  used any more in  extraction 
thus preserving largely the integrity of the extracted blocks. A 
combined  extraction  method  is  now used.  Transverse  slots, 
spaced 5 – 8 m, are cut in the bench by a thermal saw. The 
slots can be as deep as the bench width, the depth being equal 
to the bench height, though these dimensions usually reach up 
to 3 – 4 m. The technological width of the slot reaches 12 – 15 
cm and the thermal saw output varies between 1 – 1.2 m2/h. 
The  vertical  and  horizontal  contouring  between  the  slots  is 
performed  by  rock  drills  making  holes  of  36  –  41  cm  in 
diameter, spaced 10 – 15 cm. The monolith thus contoured is 
dislodged  from  the  bench  mass  by  wedge-splitting  devices 
placed in the vertical  holes. The monolith is then cut out by 
slitting the rock block into the required dimensions.

Processing.  The  granite  block  is  processed  by  different 
techniques  depending  on  the  dimensions  of  the  billets  and 
products. 

   The cutting of granite blocks for making large-sized slabs 
(2x3÷4 m), 15 – 50 mm wide, is technically possible to perform 
by  using  several  techniques  but  the  most  economical 

technology is cutting by gang saws with smooth blades and 
cast iron or steel shot. This technology is applied in Bulgaria, at 
the plant of the Bulgranite Ltd., Gara Iskar in Sofia, using one 
of the most advanced gang saws in the world,  Masterbreton 
HG120, for cutting blocks of up to 3300 mm in length, 3000 
mm in width and 2000 mm in height. The gang saw is provided 
with 120 blades and, at a maximum allowable feed rate of 80 
mm/h,  a  fairly  high  operational  output  of  up  to  25  m2/h  is 
achieved.  

   The cutting of granite blocks for making thin slabs with the 
so-called  foot  sizes  (30.5х30.5х10÷15mm) is  carried  out  by 
orthogonal  disc  saws  with  diamond  segments  allowing  to 
process the block in a stepped manner. 

   The edges of the billets and large-sized slabs are cut out by 
machines of various design equipped with diamond segment 
discs. 

   The grinding and polishing of the granite products in a flow 
process  is  performed  entirely  by  abrasive  grinding  and 
polishing  tools.  These  operations  are  also  performed  by 
diamond  tools  but  only  at  private  companies  when  grinding 
single  granite  products.  The  specific  prime  cost  of  the 
operations  is  higher  but  they  are  carried  out  by  smaller 
machines.

ROCK MATERIALS

   It is a well-known fact that there are no commonly accepted 
terms and concepts in the Bulgarian science and practice that 
characterize the materials extracted from various types of rock 
and their  purposeful  technological alteration in view of using 
them  properly  in  construction  or for  architectural  and 
monumental products. This ambiguity of terms and concepts is 
inadmissible. The difference between rock and rock material is 
often blurred and in some cases misunderstandings occur as a 
result.  For  instance,  even  experts  sometimes  use  the  term 
‘decorative  rocks’,  not  making  it  clear  whether  they  have in 
mind  the  outer  decorative  shape  of  the  rock  (e.g.  the 
Belogradchik Rocks or the Pobiti Kamuni/Fossil Forest), or the 
potential decorative properties that will be manifested provided 
that  rock  is  used  to  extract  material  and  process  it  in  the 
appropriate manner.

   This is the reason why we suggest that we discuss our views 
on those issues.

Rock.  Rock is a geological concept meaning natural material 
aggregates  of  relatively  constant  composition  and  structure 
and considerable  volume,  formed as a  result  of  a complete 
geological process. The rock should always be associated with 
its natural state in the ground. 

Rock materials.  The materials extracted from the rock mass 
by some technical  impacts (mechanical,  blasting or thermal) 
are  called  rock materials.  These materials  result  from their 
artificial separation from their natural state in the ground and 
not from various weathering and other processes. 

Types of rock materials.  Modern industry  and construction 
use numerous materials extracted from various types of rock. 
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According to the purpose of  use they are classified into the 
following groups:
1. nonmetal  building  materials  used  for  obtaining  artificial 
construction material (cement, lime, etc.)
2. building stone used for constructive building material;
3. decorative rock materials.

Decorative  rock  materials.  The  name  of  these  materials 
comes from the Latin word ‘decoro” meaning decorated. This 
concept  involves  natural  rock  materials  which,  due  to  their 
aesthetic qualities, revealed by means of different processing 
methods, are suitable for making various decorative-functional 
products needed for the construction industry and everyday life 
or products of purely decorative or monumental character.

   There is still no generally accepted and standardized term in 
the Bulgarian technical literature for those materials, which can 
give accurate and full information about their nature and use.

   The term ‘decorative stone’, used in the past, is incomplete 
since it refers only to the feature ‘decorativeness’ and does not 
give any information on whether the stone has been broken out 
of  the  rock  as  a  result  of  natural  destructive  processes  or 
produced by artificial separation.

   The term ‘rock facing material’ has begun to gain ground 
lately  because  the  decorative  rock  materials  are  increasing 
being applied as facing material in construction. However, this 
concept is inaccurate and limited since it does not reveal the 
decorative nature of the material and neglects its use for high 
volume structural elements or for purely decorative purposes 
(sculptures, monuments, etc.).

   On the basis of the above reasoning we propose the term 
‘decorative rock material’,  which, firstly, reveals the character 
(decorative) and nature (rock) of the materials, and secondly, 
one  definition  of  ‘material’  is  the  raw  material  for  making 
products  (according  to  the  dictionaries  of  the  Bulgarian 
language).
   At present many types of decorative rock materials are being 
extracted  but  granite  and  marble  materials  are  of  particular 
importance for the construction industry, architectural products, 
monumental plastics, etc.

GRANITE MATERIALS

The  unspecified  concept  ‘granite  materials’.  The  terms 
‘marble  materials’  and  ‘granite  materials’  are  used  in  the 
practice  of  processing  decorative  rock  materials  in  Bulgaria 
and other industrially developed countries. While the concept 
‘marble materials’ is clear enough, the problem with the term 
‘granite materials’ has not so far been defined accurately and 
is to a large extent more complicated to solve. 

   This circumstance causes certain difficulties in the production 
and,  particularly,  trades relations between business partners 
as regards the type and quality of these materials.

   It  is a well-known fact that every company, which exports 
some decorative rock material to the market, gives it a name 
that serves to advertise the product in view of raising its price. 
On the international market of decorative rock materials there 

is no institution that obliges the producers to use the correct 
petrographic  term  for  the  material  offered.  However,  the 
producers  and  traders  sometimes  designate  the  material  in 
such a way that the name often contradicts its real nature. For 
example,  rock  materials  are  offered  on  the  international 
market,  which  are  not  related  to  granite  in  terms  of  either 
genesis  or  mineral  composition.  And  yet,  they  are  called 
granites.  Here  we  will  point  out  only  two  firmly  accepted 
misleading names: black Swedish granite and Belgian granite.

   The “Swedish black granite”, also known by the symbol “SS”, 
is an excellent material for making monuments. It is black in 
color and composed of plagioclase and pyroxene but does not 
contain quartz. Nevertheless, this material  is not granite and 
neither  does  it  belong  to  the  intrusive  rocks  which  granite 
materials are usually referred to. The “Swedish black granite” 
is an effusive rock composed in the so-called fissure effusions 
and should be named ‘basalt’. 

   A more striking case is the so-called “Belgian granite” which 
is  not  even an igneous rock but  coquinoid  purple  limestone 
advertised and sold on the market as a granite material. 

Definition of  the concept ‘granite materials’.  It  is  obvious 
that the precise petrographic terminology for the various types 
of  rock  is  not  applicable  to  the  practice  of  processing 
decorative rock materials. This is due primarily to the specific 
scientific character of treating the rocks, classified according to 
genetic,  age,  deformation,  mineral,  chemical  and  other 
features  which  have  no  direct  relationship  to  the  practical 
aspects  of  processing  decorative  materials  and  their 
application.

   It  is  a  fact  that  there  are  terms  in  petrography  such  as 
granite, granitoids, granodiorites, granite gneiss, etc., but these 
have not been identified and classified by genetic and mineral 
features. The materials extracted from these rocks are involved 
in the concept ‘granite materials’, used in practice, though only 
as one essential part which, nevertheless, does not cover the 
whole content of that term.

   Having in mind the technological specificity of  processing 
granite materials and their  application,  we can formulate the 
definition of that concept in the following way: 

   Granites  are  such  rock  materials  that  have  three  basic 
properties: high hardness, durability and decorativeness. 

   These conditions are fully  met by granite,  which logically 
gives  the  name  to  the  whole  group  of  materials.  Granite 
materials  generally  involve  a  great  part  of  the  materials 
extracted from igneous rocks and, in particular, most intrusive 
and fewer effusive rocks. The only rock material, which is not 
of igneous but metamorphic origin, is quartzite which occupies 
a well-deserved place in this group.

   In case more information is required when using the term 
‘granite  material’,  it  can  be  provided  by  its  genetic  and 
mineralogical  characteristics  or  by  its  main  parameters,  viz. 
hardness, durability and decorativeness.
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Main  parameters  of  granite  materials.  The  basic 
identification  properties  of  granite  materials  are  actually  the 
main parameters by which they are assessed.

   Hardness is  the property of  granite material  to  resist  the 
penetration of a solid body of higher hardness. This parameter 
depends on the density, location and size of the mineral grains 
composing  the  material  as  well  as  their  cohesion.  The 
hardness  of  the  material  is  determined  by  the  constituent 
minerals. They should have a hardness of 6 or higher by Mohs’ 
scale. Hardness is mainly a technological parameter of granite 
materials  and  determines  largely  the  technology  and  labor 
consumption  of  their  processing.  The  rock  blocks  are  most 
economically cut by sawmill  cutters and free abrasive (shot). 
Sometimes  the blocks can  be cut  by  cutting  machines  with 
orthogonal  disc  saws.  Granite  materials  are  best  cut  by 
percussive tools.

   The durability of granite material is defined as its capacity to 
preserve the physico-mechanical and decorative properties of 
the  processed  surfaces  depending  on  the  service  life.  This 
parameter  is  determined  by  the  strength,  structure,  mineral 
composition  and  cracking  of  the  material.  The  larger  the 
mineral  grains,  the  lower  the  strength  and  durability  of  the 
material.  Therefore,  fine-grained materials  are most durable. 
Besides, the more homogeneous the material,  the higher its 
durability. The most durable material is quartz whose polished 
surface starts to destroy after 600 – 700 years. Less durable is 
granite of high quartz content, then come gabbro, labradorite, 
etc.

   Decorativeness is the most important parameter of granite 
materials  and  the  main  factor  determining  their  prices.  At 
present, the price of highly decorative granite materials in the 
form  of  2cm  thick  polished  slabs  on  the  Bulgarian  market 
varies from $120 to $160 for 1m2.

   The granite material decorativeness is determined by expert 
assessment  according  to  the  color  and  structural-textural 
properties.  The  decorativeness  of  the  granite  materials  is 
assesses in 4 classes: class 1 – highly decorative; class 2 – 
decorative; class 3 – low decorative; class 4 – non-decorative.

   The highly decorative granite materials of class 1, which are 
world-famous,  are  “Shikshinskiy”  quartzite  (Russia); 
“Capustino”  granites  (Russia);  “Elberton”  dove-gray-colored 
granite (USA); Nordmjarkit” (Norway); “Golovinskiy” labradorite 
(Ukraine), etc. 

   Most granite materials are of class 2. Of these more famous 
are “Impalla”  gabbro (RSA),  “Norway” silver-gray labradorite, 
etc. No granite deposits of class 1 and 2 have been explored in 
Bulgaria so far.

   Granite materials of class 3 are extracted and processed as 
local  raw  materials  and  those  of  class  4  are  extracted  in 
exceptional cases.
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