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ЩЕ СА ВИ НЕОБХОДИМИ:

Свържете с болт и гайка крачето 
Ea към елемента Aа откъм края му, 
който е по-близо до прореза. 
Направете това два пъти.

Добавете по още два панела Ca 
от всяка страна, а в двата края 
поставете по два елемента De. 

В отворите на елементи De 
поставете болтове, без да затягате 
гайките. Стегнете краищата на 
вървите с болтовете в средата 
на пътя, както е показано. Опънете 
свободните краища на 4-те върви 
и ги стегнете с болтовете в двата 

края на моста, като 
внимавате да не се 
изкриви конструкцията.

Прикрепете получените колони 
към основата. Уверете се, че сте 
прикрепили частта с по-големите 
крачета – Eb, към по-ниската основа, 
както е показано. 

Пъхнете част Ae в процепите на 
елементите Aа и натиснете надолу, за 
да се застопори. Нанижете част Cb през 
краищата на елементите Aа, докато 
опре в Ae. Повторете стъпки 1 и 2, 
но този път поставете крачетата Eb. 

Прекарайте две парчета връв 
през отворите на елемент Ae, 
както е показано. Поставете 
елемента в прорезите на 
елементите Aa.

Сглобете пътя между двете колони, 
като свързвате елементи Ca чрез 
свързващи елементи Da. В средата 
на пътя използвайте свързващите 
елементи De.

600 см 
връв 10 болта, 10 гайки

2 Ea2 Eb 

4 Ae
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20 Da
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Можете да поставите 
колички и камиончета на 
моста и да проверите 
здравината му. 

ВАНТОВ МОСТ
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ОКАЧВАНЕ 
Пътното платно на „Голдън Гейт“ 
е окачено на вертикални окачвачи, 
а те от своя страна – на две 
главни носещи въжета.  

По време на строителните 
работи деветнайсет 

работници паднали от моста 
и за щастие били спасени от 

спасителна мрежа. Те по-късно 
направили собствен клуб.

ГОЛДЪН ГЕЙТ 
Мостът „Голдън Гейт“ в Сан Франциско, САЩ, е един 
от най-красивите мостове в света. Разположен е 
над пролива, който отделя Санфранциския залив от 
Тихия океан. Повечето хора смятали за невъзможно 
изграждането на мост над този пролив заради 
големите приливи, силните океански течения, 
свирепите ветрове и гъстите мъгли. Строежът 
на моста продължил от 1933 г. до 1937 г. 

Цялата дължина 
на моста 
е 2.7 км. 

Главните въжета са доста 
дебели – 94 см. Всяко от
 тях представлява сноп от 
27 572 стоманени нишки 
с дебелината на молив. 

Главните въжета са окачени на 
кули (пилони), които се извисяват 
на 227 метра над водата.

ЗАНИТВАНЕ 
Пилоните на моста 

били сглобени 
от стоманени 

листове, скрепени
с помощта на 

1.2 милиона нита. 
При поддръжката на 
моста ръждясалите 

стоманени нитове се 
заменят със здрави 
стоманени болтове.

Когато бил завършен, 
мостът струвал 

33 милиона долара, които 
към днешна дата се равняват 

на 1.2 милиарда долара. 

Указания стъпка по стъпка 
за построяването на модел 

на конструкцията, 
за да добиете ясна 

представа как действа 

Информация и любопитни 
факти за основни строителни 
конструкция 

Постройте умалени 
модели на 10 основни 
строителни конструкции, 
като използвате 
елементите в кутията.  

Запознайте се с най-важните строителни конструкции и открийте удивителния свят 
на строителните науки. Постройте конструкциите на някои образци на строителното изкуство – 

от древните пирамиди, арки и куполи до големите съвременни мостове и небостъргачите.
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Прикрепете получените колони 
към основата. Уверете се, че сте 
прикрепили частта с по-големите 
крачета – Eb, към по-ниската основа, , 
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