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Abstract: 

Thermal conductivity is important in building insulation and related fields, especially where high 

operating temperatures are achieved. Materials with low thermal conductance are use in building 

construction or in furnaces in an effort to slow the flow of heat, i.e. for insulation purposes. On the other 

hand no only low thermal conductance but also noise absorbing and noise reverberate are very 

important to achieve necessary comfort into buildings. The resistance’s  composite materials is the 

ability of a material to resist the flow of noise more than mono thermal insulators’ materials. For 

example in chart are shown values’s degrease of vibrations absorbing in compare with composite and 

mono materials.  

Keywords: thermal conductivity, temperature, thermal resistance of a material, thermal resistivity, 

thermal transmittance, value, material structure, polystyrene, heat capacity, physical origins,  Fourier 

expression, composite material, polymer composite material, noise absorbing, noise reverberate, 

humidity , density.  

  

В последните години отоплението 

на сградите се превърна в сериозен 

икономически проблем. 

Алтернативата е изграждането  на 

сгради, конструирани по принципите на 

строителната физика така, че с по-малко 

количество топлинна енергия да се 

осигуряват нормативните параметри за 

микроклимата в помещенията.  

Строителната топлотехника 

разглежда процесите на топлопреминаването 

през ограждащите конструкции на сградите. 

Аналогично с топлинните свойства 

ограждащите конструкции изпълняват и 

функции на защита и регулиране на 

въздушния и  влажностния  режим в 

помещенията, който е свързан с процеса на 

топлопреминаването. 

От гледна точка на 

топлопреминаването процесите се разделя на 

три вида: топлопроводност, конвекция, 

лъчист топлообмен, а в зависимост от 

времевата функция се разделят на 

стационарни и нестационарни. 

Процеса на нестационарната 

проводимост   ,,, zyx  на топлина  Q  

в материалния слой на ограждащите 

конструкции (неподвижно, еднородно и 

изотропно) тяло се подчинява на : 

- закона на Фурие, съгласно   

който количеството топлина dQ  преминала 

през стена с размери dzdy,  за елементарно 

време d ,   

                                                                                

 dydzd
x

t
dQx




                                        (1) 

където  - коефициент на 

топлопроводност, W/m.K, характеризиращ 

свойството на веществата и композитните 

материали да провеждат топлина. 

Отрицателния знак показва, че 

направлението на топлинния поток е 

противоположно на направлението на 

температурния градиент. 

- При наличието на вътрешни 

източници на топлина съгласно първи закон 

на термодинамиката внесеното количество 
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топлината, променя вътрешната енергия и 

енталпията на веществото в този обем:  




 d
t

dxdydzcdQdI



 ,W                (2) 

където: - c - специфичен топлинен 

капацитет на материала , J/K; 

- dxdydz  - маса на елементарния 

обем, kg; 

- 


d
t












 - изменение на 

температурата за време d . 

От друга страна, точността на 

топлотехническия разчет при решаването на 

инженерна задача зависи от правилния избор 

на топлофизическите характеристики на 

строителните материали от които са 

изградени ограждащи се конструкции.  

Основните топлофизически 

показатели и фактори оказващи влияние 

върху тези характеристики:  

1.Порестост и плътност на 

материала. Порестост ( ) представлява 

съотношение на обема на порите  Vп  към

общия обем на материала  V .

mV

VoV

V

Vn




 


 1 ,където          (3) 

m, плътността на порестото 

тяло
 
и на материала, kg/m

3

2. Топлопроводност

При изчисляване  

топлопроводността на дадена строителна 

конструкция се използват два основни 

показателя:  - коефициент на 

топлопроводност и c - специфичен 

топлинен капацитет на материала. В случай, 

че   и c  = const се въвежда коефициент на 

температуропроводност, който е производна 

на   и c  и е равен на:  

cp
a


 ,m

2
/s      (4) 

Строителните материали от които са 

изградени ограждащите конструкции в 

болшинството от случаите представляват 

сложни капилярно порести тела порите на  

които може да бъдат запълнени с влажен 

въздух, влага и лед, което значително 

променя значенията на горепосочените 

коефициенти.  

3. Влажност и влагосъдържание

Влажността  w  е количество влага в

единица количество влажен материал. 

mвmo

mв

m

mв
w


 ,където        (5) 

mommв ,, - са масите на влагата, 

влажния материал, сухото вещество, kg. 

Влагосъдържанието  u  е отношение

на масата на влагат и масата на абсолютно 

сухото вещество 

mвm

mв

mo

mв
u


      (6) 

4. Специфичен топлинен 

капацитет  c , J/kg,

се определя с количеството топлина, 

която е необходимо да се подведе към 

единица количество от дадено вещество, за 

да се повиши температурата му с един 

градус, което оказва влияние върху избора на 

коефициента на температуропроводност.  

5. Съпротивление на 

паропреминаване. 

Съпротивлението на 

паропреминаването Rn  на ограждаща 

конструкция се определя от сумата на 

съпротивленията на отделните слоеве и се 

изразява: 

,iRn
i

 












m

2
sPa/kg. (7) 

където: - i - дебелина на отделния 

слой, m; 

- i коефицент на 

паропреминаване,  kg/m.s.Pa 

По пътя си през ограждащата 

конструкция водните пари срещат слоеве с 

по – ниска температура и кондензират във 

вътрешността, с което се понижава 

термичното съпротивление и се 
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интензифицират ерозионните процеси в 

материала; 

6.Шумопоглъщане и 

шумозаглушаване. 

Звукът представлява механични 

трептения на материалните частици в дадена 

еластична среда. Когато е създаден от 

синусоидални трептения с определена 

честота се нарича тон. 

Шума е звук състоящ се от хаотично 

събрани тонове с непериодични трептения, 

честотите и интензитета на които имат 

случаен характер. Нивото на звуковото 

налягане (нивото на шума) се измерва с 

безразмерна величина децибели (dB), a 

разпределението на звуковото налягане се 

измерва за средни честоти на интервали, 

които се наричат честотни ленти.  

От гледна точка на качеството на 

живот, шумът е звук, който може да бъде 

квалифициран като дразнещ, напрягащ, 

плашещ, изобщо неприятен, със силата или с 

продължителността си предизвиква 

временни или постоянни промени в 

организма. 

Поглъщане на шума представлява 

намаляване на звуковите колебания с преход 

на енергия от звукова в топлинна. 

Степента на поглъщане на звука (А) 

е равна произведението на коефициента на 

звукопоглъщане (а) и площа на 

звукопоглъщащата повърхност S: 

SaA  ,m
2

(8)      

Шумозаглущаването (dB) е 

предотвратяване разпространението на 

звуковите колебания от източника на шум . 

Шумопоглъщането може да се 

разглежда и като съвокупност от строителни, 

акустически, архитектурни, технически и др. 

мероприятия, имащи за цел да ограничават 

нивото на  шума в сградите в съответствие с 

изискванията на существуващите санитарно-

хигиенни норми.  

Важна роля в процеса на 

шумопоглъщането и шумозаглущаването 

имат ограждащите конструкции. 

В зависимост от начина на действие 

ограждащите конструкции се разделят на 

шумопоглъщащи и шумоотразяващи, както 

предимство имат щумопоглъщащите, поради 

факта, че другите могат да се върнат шума 

към неговия източник, където значително ще 

се повиши неговото ниво. 

7. Вида на материала

В зависимост от вида на материалите 

комбинирани топлоизолационни системи на 

фасадни стени биват: 

- на база пенопласти – 

пенополистирен, пенополиуретан, 

фенопласти и др.; 

- на база твърди плочи от минерална 

вата (каменна или стъклена). 

Най – използваните пенопласти са 

тези на база експандиран пенополистирен 

(EPS), имащ значително по-малък 

коефициент на дифузно съпротивление на 

водните пари (m) в сравнение с изделията от 

екструдиран пенополистирен (XPS) или пък 

тези на база пенополиуретан. 

Цитираните горе пенопласти не 

отговарят на всички изисквания на 

цитираните горе топлотехническите 

показатели. 

Проблемът за енергоефективността 

при отоплението и климатизирането на 

жилищни, обществени, промишлени и др. 

сгради е изключително актуален от гледна 

точка на икономията на енергия и не на 

последно място опазване на околната среда. 

През последните години все по-

голям брой инженери и архитекти мислят за 

използването на сградата и сградните 

елементи след като тя бъде разрушена или 

смени предназначението си. 

От гледна точка на енергийната 

ефективност на сградите и опазването на 

околната среда това е свързано с 

разработването на нови материали, които 

влизат в състава на ограждащите 

конструкции.   

С развитието на полимерната химия 

паралелно се развиват и технологии за 

производство на композитни материали 

(КМ) на основата на различни пълнители, 
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които придават на изделията нови полезни 

топлофизически и шумопоглъщащи 

свойства.  

Композитен материал (КМ) – 

материал (лат.compositio-съставление), който 

се състои от два или повече компонента и 

обладаващ с комплексни свойства, различни 

от съставляващите  компоненти, при което 

всеки от компонентите запазва 

индивидуалните си характеристики.  

Особен интерес представляват 

полимерни композитни материали с 

конструкционно предназначение 

осигуряващи здравина на конструкциите и 

малка плътност на материала. 

Полимерен композитен материал 

(ПКМ) – материал, в който поне един от 

конпонентите е органичен полимер 

(полимерна матрица, полимерно свързващо 

съединение). 

По природа на композитните 

материали се разделят на полимерни, 

метални, въглеродни, керамични и др.  

По структурата на пълнителя 

материалите се разделят на слоести 

(армирани с филми, пластини, слоести 

пълнители), дисперсноармирани (с 

пълнители тънки колоиднодисперсни 

частици), влакнести (армирани  с влакна или 

влакнести кристали). 

Механическите характеристики на 

армираните ПКМ основно зависят от 

свойствата на пълнителя, а 

експлоатационните характеристики зависят 

от полимерния свързващ материал (ПСМ), 

тъй като именно той създава монолитен 

конструкционен материал.  

При избора на ПСМ, в частност 

полимера е необходимо да се отчита не само 

природата му, концентрацията и взаимното 

разположение на функционалните групи, но 

и молекулно масовото разпределение, 

полидисперсността и др. 

В състава на ПСМ освен полимера, в 

зависимост от изискванията към 

ограждащите конструкции, може да бъдат 

добавени пълнители, стабилизатори, 

пластификатори, сгъстители, антипирени, 

втвърдители и др. добавки. 

Именно с правилния избор на 

компонентите на КМ и технологията за 

получаването им могат да бъдат постигнати 

продукти с експлоатационни 

топлофизически и шумопоглъшащи 

характеристики, на които трябва да 

отговарят строителните материали, от които 

са изградени ограждащи се конструкции за 

всеки конкретен случай. 

Насоките за развитието на 

ограждащите конструкции могат да се търсят 

в следните направления по отношение на 

околната среда: 

- разработване на материали и 

технолигии, които да  увеличат 

експлоатационния ресурс на ограждащите 

конструкции с което ще бъде намалена 

честотата от ремонти и ще се отрази 

благоприятно на околната среда; 

- разработване на типове 

ограждащи конструкции в състава на които 

влиза материал състоящ се от композитни 

системи от естествени материали и 

полимери, които могат да се използват 

повторно с незначителна преработка без да 

се генерират строителни отпадъци. 

При изършени изследвания на 

композитни системи състоящи се от 

естествени материали и полимери, интересни 

и обнадеждаващи предварителни резултати 

имащи отнощение към щумозаглущаването и 

шумопоглъщането показват композитни 

материали П-03 и П-04. 

 В резултат на извършените 

изследвания с Vibration pen CMVP50 при 

стандартен източник на вибрации 1,1 mm/s, 

проби с размери 0.1х0.1х0,04 m
3
 показват

следните степени на затихване съгласно 

диаграмата.  
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Заключение: 

Началните изследвания на 

композитните материали П-03 и П-04 

показват, че те имат определени предимства 

пред еднородните материали по отношение 

затихване на вибрациите, в контекста на 

|шумопоглъщането и шумозаглушаването. 
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