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I. ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР 

I.1. Въведение 

Възникналият в много страни въпрос, относно използването капилярната 
активност на някои от топлоизолационните строителни материали, използвани от 
вътрешната страна на ограждащите стени на сградите е решен преди петнадесетина 
години в другите държави. Създадени са компютърни програми, симулиращи тези 
процеси с висока степен на точност. Резултатите от тях се приемат от държавните 
институции. Това дава възможност за решение на проблемите, относно образуването на 
конденз по вътрешната повърхност на ограждащите елементи. Този проблем особено 
ефективно би могъл да се реши чрез използване на вътрешна капилярно активна 
топлоизолация. 

В нашата страна разработването на типични детайли на ограждащите елементи 
на сградата при различни носещи конструкции е належащо не само поради изпълнението 
в момента на националната програма за саниране, но и с прогресивното нарастване на 
цената на енергоизточниците. Успоредно с това е належащо да се разработи методика, 
отразяваща ефекта от капилярно активните топлоизолации. 

 
I.2. Основни понятия на топло- и влагопреноса 

I.2.1. Топлопроводност 
Топлопроводността е свойство на материалите да провеждат топлина през себе 

си при температурна разлика между двете им срещуположния повърхности. Топлинният 
поток се придвижва от мястото с по-висока към мястото с по-ниска температура. 
(Фиг.I.1.) 

 

 Фиг. I.1. Пренос на топлинен поток 

Количеството топлина, което се провежда през материал с дебелина d, когато на 
неговите срещуположни страни съществува температурна разлика θΔ , през площ  за 
време  се дава с формулата: 

A
t

  ,  ,Q At
d

λ
θ= Δ J   (I.1.) 
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където λе коефициентът на топлопроводност. 

Физическата същност на коефициента на топлопроводност λ е количеството 
топлина, което се провежда от материала с дебелина d = 1 m, през площ  = 1 mA 2, за 
време  = 1 s, когато температурната разлика на неговите две срещуположни 
повърхности е 1 К. 

t

На стойността на коефициента на топлопроводност влияние оказват следните 
основни фактори: химичен състав, химичен строеж, структура, плътност, 
температура и влажност. Ще се спрем по-подробно върху влиянието на влажността и 
температурата, тъй като тя касае в най-пряка връзка дисертационния труд. 

 

I.2.2. Влагосъдържание на материалите 

 Влажността на строителните материали се определя пряко, чрез отделяне на 
количеството на водата от материала (изсушаване), или по косвени методи, при които със 
специални уреди се измерва определена физична характеристика, по която се съди за 
влажността. 

Влажността на материала по маса  се изчислява по формулата: mW

 

,
m mw dWm

md

−
=

  (I.2.) 

където: 

dm  е масата на сухата проба, ; kg

wm  e масата на влажната проба, ; kg

mW  е влажността на материала по маса, %. 

Влажността на материала може да изрази и чрез обема на пробата. Формула 
I.16. придобива следния вид: 

 

,w d
v

d

m m
W

V

−
=

  (I.3.) 

където: 

vW  е влажността по обем, ; 3/kg m

dm  е масата на сухата проба, ; kg

wm  e масата на влажната проба, ; kg
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Vd  e обема на сухата проба, ; 
3m

Разглеждайки хигротермалното поведение на строителните материали, можем 
да ги разделим на хигроскопични и нехигроскопични. Строителният материал е сух, 
когато не съдържа в себе си вода, т.е. химически свързаната вода е единствената вода в 
него. Това състояние се постига, чрез достигане на константна маса при 
продължителното му изсушаване. Нехигроскопичният материал остава в сухо състояние 
при контакт с влажен въздух, докато хигроскопичният започва да поглъща водни 
молекули от влажния въздух докато не се достигне до равновесна влажност със него. 

 Един строителен материал се нарича капилярно-активен, когато в контакт с 
водна среда, абсорбира водни молекули, благодарение на капилярните си свойства. Този 
процес продължава, достигайки определено водонаситено състояние наречено капилярна 
сатурация. Това е водонаситено състояние, над което може да се достигне единствено 
чрез прилагане на водно налягане. В тази връзка се въвежда понятие критично водно 

съдържание ( ) , под което няма условия за протичане на воден пренос в порите на 

материала. 
crw

 Влагата в един строителен материал, в зависимост от външните условия може да 
бъде в течно, твърдо или газообразно състояние, като в капилярните му пори  
преминаването от едното в друго състояние не е ясно разграничено, както в обикновена 
среда [1]. 

 Важно е да се даде връзка между водното количество и околните термални 
условия. Величината, която е най-добре да се използва от една страна като функция на 
водното количество  на материала, а от друга за математическите модели, описващи 
динамичните потоци на масопреноса е относителната влажност 

( )w
ϕ . Според [1] тази 

функция се нарича функция на влагосъдържанието. 

 За да се разбере нейния смисъл, както и да се даде теоретична формула за нея е 
нужно да се разграничат три участъка на водното съдържание, в зависимост от 
относителната влажност на околния въздух. 

 
 Фиг. I.2. Съдържание на влага  в зависимост от w ϕ (относителна влажност) на 
околния въздух 
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Участък А: Хигроскопичен участък – Характеризира водното съдържание на 
материала по маса в диапазона от напълно сухо състояние до равновесна влажност, 
дължаща се на абсорбцията на водни молекули от околния въздух, приблизително на 
равна на 95%ϕ = . 

Участък B: Капилярен участък – Той е в диапазона след хигроскопичния 
участък. Влагата във вид на водна пара започва да кондензира в капилярните пори и 
именно поради тази причина се наблюдава драстично покачване на водното количество в 
малкия диапазон 95% 100%ϕ = ÷ . 

Участък C: Водонаситен участък – При относителна влажност на околния 
въздух . В реални условия, такова водното количество може да бъде 
достигнато благодарение на кондензирали водни пари в материала, в следствие на 
температурния градиент. 

100%ϕ >

Трите участъка характеризират влагосъдържанието на един хигроскопичен, 
капилярно-активен материал. Тъй като при нехигроскопичните материали липсата на 
пореста структура обуславя липсата на участъците А и B, при тях единствената влага, 
която би се образувала е в участък C, където натрупаната влага се образува в следствие 
на това, че температурата в материала е по-ниска от температурата на оросяване 
( 100%)ϕ > . От друга страна в полимерните покрития например е възможен само 
участък А, тъй като нямат порьозна структура, която да поглъща и задържа водна пара, 
абсорбирана от околния въздух. 

I.3. Механизми за пренос на влага 
Механизмите за пренос на влага най-общо можем да ги разделим на два типа, 

единия дължащ се на дифузията на водна пара и другия, дължащ се на течния пренос 
предизвикан от капилярните сили в порите. Взаимодействието на двата механизма най-
добре може да се представи графично на фигура I.3.[1]. Приемаме, че разглеждайки 
капилярната структура на материала, температурата по вътрешната страна е по-висока от 
външната, както и съответнито парциално налягане. Тъй като влажността през зимния 
период в България е по-голяма от външната страна на ограждащата конструкция спрямо 
вътрешната, градиентът на относителната влажност, е противоположен по характер 
спрямо този на температурата. Ако разглежданият от нас слой от ограждащата 
конструкция е сух, дифузията на водна пара е в посока от външната страна към 
вътрешната. При кондензационни условия, водните молекули абсорбирани по стените на 
порите, в началните срокове, са неподвижни благодарение на силните адхезионни сили. 
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 Фиг. I.3[1]. Взаимодействие между капилярния пренос на вода и дифузията на водна 
пара в порите на материала 

Когато общата влага нараства, по стените на порите започва да се образува 
воден филм, чиято дебелина нараства към външния край на слоя, тъй като относителната 
влажност на въздуха от външната страна е по-висока спрямо тази от вътрешната. Колкото 
по-голяма дебелина на водния филм се образува във времето, толкова по-подвижни 
стават водните молекули от местата с по-голяма дебелина към местата с по-малка. Този 
процес е по-известен като повърхностна дифузия, която е част от цялостния механизъм за 
пренос на влагата в течно състояние, както и капилярната проводимост, и не е част от 
дифузията на водна пара, както често се счита. Разглеждайки капилярната структура, 
повърхностната дифузия, която има противоположна посока на дифузията на водна пара, 
забавя дифузните процеси, но когато общата влажност на материала се увеличава, двата 
процеса започват да протичат в една посока. Тази теория е потвърдена от много автори 
[1][2] като валидна, използвайки предпоставката, че двата процеса, когато протичат в 
противоположни посоки не си влияят. Това е вярно за повечето строителни материали, 
чието водно съдържание се характеризира с хигроскопичния участък от функцията на 
влагосъдържанието, тъй като дифузията на водна пара, протича предимно в по-големите 
пори на материала, докато течният пренос (капилярната проводимост) протича предимно 
в стените на микропорите.  

I.3.1. Повърхностна дифузия 
Повърхностната дифузия представлява движение на повърхностните водни 

молекули, абсорбирани към стените на микрокапилярните пори на хигроскопичните 
материали. Докато капилярната проводимост е процес, които се появява в порите на един 
материал, при определено водно съдържание, което ще наричаме критично, 
повърхностната дифузия започва да се забелязва при относителна влажност на околния 
въздух 30%. Например при пясъчни плочи, стойността на относителната влажност, при 
която, започва да се проявява повърхностната дифузия е 60%. Фиг.I.4 и фиг.I.5. показват 
приноса на повърхностната дифузия, който има върху големината на дифузния поток, 
отнасяща се за листови (мембранни) материали. 
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Фиг. I.4. Принос на повърхностната дифузия върху отношението между големината на 
влажностния поток и разликата в парциалните налягания 

 
Фиг. I.5. Принос на повърхностната дифузия върху отношението между големината на 
влажностния поток и разликата в относителната влажност 

От фигурите става ясно, че при относителна влажност под 20%, процесът на 
дифузия на водна пара е единствен, който протича в порите на материала. Докато при 
стойности над 30%, причината за покачването на големината на дифузния поток е 
появата на повърхностна дифузия в порите на материала. Също така можем да направим 
и следния извод, че повърхностната дифузия е пренос на водата в течно състояние, 
предизвикана от разликата в относителната влажност. Значително нарастване на 
съотнесения към разликата в парциалното налягане - дифузен поток, не се забелязва от 
графиката, показана на фиг. I.14., което е признак, че именно парциалното налягане не 
може да бъде тази движеща сила, която предизвиква повърхностната дифузия. Когато 
разгледаме големината на дифузния поток, съотнесена към нарастването на 
относителната влажност (фиг. I.15.), по-големите стойности са при по-високите 
температури, което са дължи температурната зависимост на коефициента на 
повърхностната дифузия, който е обратнопропорционален на вискозитета на водата. 
Освен това отчитането на повърхностна дифузия в големината на дифузния поток на 
водна пара, може да се осъществи чрез връзката на коефициента на съпротивление на 
дифузно преминаване µ, в зависимост от съдържанието на вода в материала. От друга 
страна е препоръчително процесите на дифузия на водна пара да се изчисляват отделно 
от процесите на повърхностна дифузия и капилярна проводимост от гледна точка на по 
точно отчитането на последните такива. 
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I.3.2. Капилярна проводимост 
Както по-рано споменахме, капилярната проводимост е възможна само при 

определено водно съдържание на материала, което ще наричаме критично . При по-

ниски стойности на водното съдържание тя е възможно да се появи в много малките 
микрокапилярни пори. Важно е да отбележим, че капилярната проводимост, заедно с 
повърхностната дифузия, са два процеса, появяващи се едновременно в течна фаза. 
Поради тази причина те могат да бъдат определени заедно от експерименталните 
резултати. Математическият модел, описващ дифузията на водна пара е приложим и в 
този случай. Зависимостта на капилярните пори при постоянен контакт с вода на пробния 
образец, може да се даде със закона на Хюгенс-Поасон: 

crw

 
. . cos

2

r
s t

σ θ

η
=   (I.4.) 

където: 
s е дълбочина на проникване на водата в пробата,  ; m
r  е капилярният радиус, ; m
σ  е повърхностното напрежение на водата, /N m ; 

θ е ъгълът на мокрене, ; 
0

η е вискозитетът на водата, ; /kg ms
t  е времето, s . 

Според [1] и [2] капилярният пренос, подобно на потока на дифузия на водна 
пара може да се представи аналогично на него: 

 ( ).g D w ww w= − ∇   (I.5.) 

където: 

wg  е интензитета на потока на капилярна проводимост, ; 2/kg m s

w е водно съдържание на материала, ; 3/kg m

wD  е коефициент, отчитащ скоростта на дифузията на течен пренос. 

На фиг. I.6, фиг.I.7 и фиг.I.8. е показана графично зависимостта между 
дълбочината на проникване на водата в пробния материал и времето за изпитване от 
формула I.9. за три вида материали: 
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 Фиг. I.6. Дълбочина на проникване на водния фронт във варосилициева тухла 

 
Фиг. I.7. .Дълбочина на проникване на водния фронт във каменно-пясъчни плочи 

Kerscher 

 

Фиг. I.8. .Дълбочина на проникване на водния фронт във каменно-пясъчни плочи 
Obernkirchner 
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Що се касае до коефициента, отчитащ дифузията на течен пренос  във 

формула I.10., както е видно от фиг.I.10., големината му се влияе в по-голяма степен от 
вискозитета на кондензиралата влага в порите на материала, а не толкова от 
повърхностното й напрежение. 

wD

 
Фиг. I.9. Зависимост на топлофизичните характеристики на капилярно-

активните материали от вискозитета на водата и повърхностното напрежение 

Следователно температурната зависимост на коефициента , може да се даде 

със следната формула: 
wD

 ( ) . ,( )

ref
D Dw w ref

η
ϑ

η ϑ
=   (I.6.) 

където: 
η е вискозитета на водата, ; /kg ms

От чисто практическа гледна точка е избрана температурата , защото тя е 
лесно постижима при стайни лабораторни изпитвания. 

020 C

Въпреки, че експерименталните и теоретични резултати, показани на фигура 
I.20. показват сходимост с теоритично изведената формула I.10., която описва 
капилярния пренос на вода в течна фаза, граничните условия влияят съществено върху 
крайните резултати. Когато се прекъсне контакта на пробния образец с водата, преносът 
започва да се дължи само на капилярните сили и коефициента, който характеризира този 
процес за всеки един хигроскопичен материал е по-нисък обикновено 10 пъти. 
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Фиг. I.10. .Големина на коефициента, отчитащ дифузията натечен пренос, в 

зависимост отношението  100%/w wϕ =

Именно коефициентът на капилярния пренос, отчитащ редистрибуцията на вода 
в поровото пространство на материала, е тази величина, която в най-голяма степен 
показва ефективността на капилярно-активните строителни материали. 
I.4. Експериментални методи, свързани с капилярната активност на някой 
строителни материали  

I.4.1. Определяне на водния фронт в материала 

I.4.1.1. Капилярен метод (Capillary Back Test Method) 

Според водещите изследователи от института Fraunhofer Institut of Building 
Physics [8] е възможно да се определи фронта на развитие на кондензирала влага в 
строителните материали. Те предлагат експериментална постановка, предложена на фиг. 
I.11., I.12., където е симулиран процеса на придвижване на кондензиралата влага в 
пробни тела, които представляват куб с размер на страна 14 cm, благодарение на 
капилярните свойства (Capillary Back Test Method). Снимки от експерименталната 
постановка са показани по-долу  

   
 Фиг. I.11.Образуване на кондез  Фиг. I.12. Пробни образци 
 в пробно тяло 

 Пробното тяло се поставя в топлоизолационен бокс, с отворени две 
срещуположни страни. От едната му страна се допира плоча, която поддържа ниска 
температура в продължение на известно време (елемент на Пелтие). От другата страна на 
пробното тяло се поддържа висока температура, осигуряваща както създаване на дифузен 
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поток на водна пара, така и образуване на кондезна влага в определено сечение от 
пробния образец. В тези условия пробата престоява известно време, след което се 
подлага на ЯМР(Ядрено-магнитен резонанс), който определя водния фронт.  

На фиг.I.13. са представени резултати получени в [8] от развитието на водния фронт в 
пробни образци, които представляват куб с размер на страната 50 a mm= , от целулозни 
нишки. 

 
Фиг. I.13. Развитие на водния фронт в материала 

I.4.1.2. Ядрено магнитен резонанс (NMR) 
Определянето на водното количество в материала, чрез ЯМР, е модерен метод, 

използван в [2] и [8]. Методът се основава на ъгловия момент (спин) на положително 
заредени протони и резултатния магнитен момент. Във външно постоянно магнитно 
поле, двойките водородни ядра образуват магнитни диполи с определена ориентация. Тя 
може да бъде паралелна на приложеното магнитно поле и перпендикулярно на него, 
характеризираща две енергийни нива. Чрез прилагане на допълнително променливо 
магнитно поле с определена честота, ориентирано перпендикулярно на постоянното 
магнитно поле, предизвиква промяна в енергийните нива на това постоянно магнитно 
поле. Количеството енергия, което се абсорбира в материала зависи от броя на протоните 
в него. Това количество може да послужи като косвен показател за местоположението и 
количество на водни молекули в материала, тъй като наличието на водородни ядра в 
материала се дължи предимно на присъствието на вода в него. 

Във връзка с гореспоменатото можем да заключим, че ЯМР е директен, 
безразрушителен метод, по който се определя наличието на водни молекули в материала. 

 

 Фиг. I.14. Отчитане на резултати от ядрено магнитен резононс 

I.5. Анализ на някои капилярно активни материали 
Капилярно активните материали, използвани у нас са предимно на минерално 

свързваща основа, представляващи газобетонни блокчета с различен процент по маса на 
основните съставки на автоклавния газобетон. Тези изолационни плочи се произвеждат 
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от напълно естествени суровини - цимент, пясък, вар и вода. На международния пазар 
(предимно в Германия) са познати от 15 години. Ще представим някои от тях: 

I.5.1. Топлоизолационни плочи YTONG Multipor 
Минералните топлоизолационни плочи YTONG Multipor са съставени от 

напълно естествени суровини - цимент, пясък, вар и вода. 

   
 Фиг. I.15. Монтиране на  Фиг. I.16. Монтиране на 
 капилярно активни топлоизолационни   капилярно активни топло- 
 плочи YTONG Multipor върху стена. изолационни плочи  
  YTONG Multipor на таван. 

 Топлоизолационните плочи YTONG Multipor имат следните механични и 
топлофизични характеристики (табл.I.1, I.2. и фиг. I.17): 

 Табл. I.1. Механични и топлофизични характеристики на плочите YTONG Multipor 
3

,  /kg mρ
 

,  /W mKλ
 

μ
  ,  /c J kg

 
,  %p

 
115,00 0,04 4,10 850,00 0,96 

Коефициент, отчитащ капилярната активност на материала : Dww
 Табл. I.2. Коефициент Dww на плочите YTONG Multipor 

3
,  /w kg m  

2,  /D mww s  

0       0 
8,10 5.10-10

197,00      1.10-7

 
 Фиг. I.17. Графично представяне на стойностите на коефициента  от табл. I.2. wwD
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I.5.2. Топлоизолационни плочи Sto-Perlite  

    
 Фиг. I.17. Капилярно активни  Фиг. I.18. Монтиране върху стена на  
 топлоизолационни плочи Sto-Perlite капилярно активни топло- 
   изолационни плочи Sto-Perlite  

Плочите Sto-perlite се произвеждат от минерален перлит, който проявява 
отлична топлоизолация и поглъщане на звука. Перлита е получен от  вулканичната скала 
обсидиан. 

Топлоизолационните плочи Sto-perlite имат следните механични и 
топлофизични характеристики (табл.I.3, I.4. и фиг. I.19.): 

 Табл. I.7. Механични и топлофизични характеристики на плочите Sto-perlite 
3,  /kg mρ
 

,  /W mKλ  
μ

  ,  /c J kg
  ,  %p

 

100,00 0,042 8,00 850,00 0,96 

Коефициент, отчитащ капилярната активност на материала : wwD
Табл. I.8. Коефициент Dww на плочите Sto-perlite 

3,  /w kg m  
2,  /wwD m s  

0    0 

2,55  1.10-11

422,00           2.10-9
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 Фиг. I.19. Графично представяне на стойностите на коефициента  от табл. I.8. w wD

I.5.3. Топлоизолационни плочи Redstone PURA 
Топлоизолационните плочи Redstone PURA са изработени от чисто естествени 

материали на основата на пясък, вар и въздух без добавяне на пластмасови влакна, 
пенообразуващи добавки или алуминий. Порестата им структура се постига чрез 
нетоксични производствени технологии, базирани на протеинови реакции. 

   
 Фиг. I.20. Капилярно активни  Фиг. I.21. Монтиране върху стена на  
 топлоизолационни плочи капилярно активни топло- 
  Redstone PURA изолационни плочи Redstone PURA 

Топлоизолационните плочи Redstone PURA имат следните механични и 
топлофизични характеристики (табл.I.9, I.10. и фиг. I.22.): 
 Табл. I.9. Механични и топлофизични характеристики на плочите Redstone PURA 

3,  /kg mρ  
,  /W mKλ

 
μ

  ,  /c J kg
 

,  %p  
112,00 0,043 5,20 850,00 0,94 

Коефициент, отчитащ капилярната активност на материала : Dww
 Табл. I.10. Коефициент Dww на плочите Redstone PURA 

3,  /w kg m  
2,  /wwD m s  

0       0 
5,560 5.10-9

554,30      5.10-9

 
 Фиг. I.22. Графично представяне на стойностите на коефициента  от табл. I.10. w wD

I.5.4. Глинени блокове POROTON-WDF  

POROTON-WDF представляват кухи глинени блокове, които в кухината са 
запълнени с плочи от природен перлит, като по този начин се постига висока 
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от механични въздействия на насекоми, птици и др. животни върху него. Плочите могат  
да се използват както от външната така и от вътрешната страна на ограждащия елемент 
на сградата. 

   
 Фиг. I.23. Капилярно активни  Фиг. I.24. Вътрешен тухлен зид от  

Топлоизолационните  POROTON-WDF механични и 
топлофи

 на керамичните блокове 

 топлоизолационни плочи капилярно активен материал 
  POROTON-WDF  POROTON-WDF 

 плочи имат следните 
зични характеристики (табл.I.11, I.12. и фиг. I.25.): 

Табл. I.11. Механични и топлофизични характеристики
POROTON-WDF 

3,  /kg mρ
 

,  ,  /c J kg
 

,  %p
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/ mKWλ μ
  

146,00 0,038 3,3 767,00 0,94 8 

Коефициент, отчитащ капилярната активност на материала : 

 е POROTON-WDF 

 wwD
Табл. I.12. Коефициент Dww на керамичните блоков

23 D ,  /m sww  ,  /w kg m  
0       0 

1,71 1.10-13

1    1,2,07 4.10-13

17,65    7,2.10-11

17,70    5.10-10

 

 
Фиг. I.25. Графично представяне на стойностите на коефициента от табл. I.12.  w wD  



I.5.5. Сравнителен анализ и изводи 

Въз основа на анализираните капилярно активни топлоизолационни материали 
са направени съответните изводи, които ще представим в графичен вид, според 
анализирания параметър: 

 Коефициент на воден пренос  
2,  /D mww s

 

Фиг. I.26. Графично представяне на стойностите на коефициента  за 

анализираните капилярно активни топлоизолационни материали 

Dww

На фиг. I.26. ясно се вижда, че стойността на коефициента  е най-голям за 
всички стойности на 

w wD
/ fW W  за капилярно активния топлоизолационен материал 

POROTON-WDF. 

 Обемна плътност  
3

0 ,  /kg mρ

 
Фиг. I.27. Графично представяне на стойностите на обемната плътност 0ρ  за 
анализираните капилярно активни топлоизолационни материали 

На фиг. I.27. ясно се вижда, че най-ниска обемна плътност, от всички 
анализирани капилярно активни топлоизолационни материали, имат топлоизолационните 
плочи Sto-Perlite. 
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  Коефициент на топлопроводност ,  /W mKλ  

 

Фиг. I.28. Графично представяне на коефициента на топлопроводност λ  за 
анализираните капилярно активни топлоизолационни материали 

 На фиг. I.28. ясно се вижда, че най-малка стойност на коефициента на 
топлопроводност λ , от всички анализирани капилярно активни топлоизолационни 
материали има Redstone - PURA. 

 Коефициент на съпротивление на дифузно преминаване на водна пара μ  

 

Фиг. I.29. Графично представяне на коефициента на дифузно преминаване на водна 
пара λ за анализираните капилярно активни топлоизолационни материали 

 На фиг. I.29. ясно се вижда, че най-малка стойност на коефициента на 
дифузно преминаване на водна пара μ , от всички анализирани капилярно активни 
топлоизолационни материали, имат POROTON-WDF. 

ИЗВОД: От фиг.I.26. до I.29. става ясно, че не може да се определи 
еднозначно капилярно активен материал, с преобладаващи по-добри топлофизични 
характеристики. При избора на такъв материал за използването му в 
топлоизолация за ограждаща конструкция, трябва да се подбере материал, който да 
удовлетворява в най-голяма степен конкретните експлоатационни условия. 
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II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

II.1. Цел на дисертационния труд 
Въпреки, че към днешната дата няма достатъчно информация за възможността 

за използване на капилярно активни топлоизолационни материали у нас, по света тяхното 
използване е станало честа практика в случаите, когато не е възможно да се постави 
топлоизолация от външната страна. Проведените експериментални постановки по света 
[1][2][3][4][5][6][7] недвусмислено определят капилярния пренос в някои строителни 
материали, като процес, който довежда до по-ниски стойности на натрупването на влага 
при кондензационни условия. Създадените софтуерни продукти [11] дават, с достатъчно 
голяма точност, картина на хигротермалните процеси в ограждащите елементи.  

Целта на настоящия дисертационен труд е да се анализира и оцени  
възможността за използване на капилярно-активни материали, използвайки 
съвременен софтуерен продукт на WUFI Pro, разработка на института по 
строителна физика Fraunhofer Institut of Technologies, Holzkirchen, чрез анализ на 
типичните за България детайли на ограждащи конструкции, за нашите климатични 
условия.  

II.2. Задачи на дисертационния труд 
 Задачите, които се поставят пред дисертационния труд са да се извърши: 

1. Анализ на поровото пространство, посредством живачна порозиметрия, на 
капилярно активен материал с други хигроскопични строителни материали. 

2. Анализ на резултатите получени от на изменението на коефициента на 
топлопроводност λ на капилярно активен топлоизолационен материал, според 
промяната на влажността му по маса. 

3. Съпоставка и анализ на влажностния режим на типични за България еднослойни 
ограждащи елементи на сгради на база характерните за страната конструктивни 
схеми. Това включва: 

• Съпоставка на резултатите от софтуерен продукт с резултати, 
получени от метода, залегнал в сега действащата нормативна уредба. 

• Съпоставка на резултатите получени с отчитане и без отчитане на 
капилярната активност на топлоизолационния материал, от който са 
изградени ограждащите елементи . 

• Съпоставка и анализ между класическия метод за оценка на 
влжаностния режим и резултати, получени от софтуерен продукт 
WUFI Prо. 

4. Оценка на ефективността на топлоизолационния слой, поставен от външната и 
вътрешна страна на конструктивния слой в ограждащия елемент, въз основа на 
използваната конструктивната схема с и без отчитане на капилярната активност. 
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5. Оценка на ефективността на топлоизолационния слой, поставен от външната и 
вътрешна страна на конструктивния материал в ограждащия елемент, въз основа 
на използвания топлоизолационен материал с и без отчитане на капилярната 
активност. 



  
III. ВЛИЯНИЕ НА КАПИЛЯРНО АКТИВНИТЕ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ 
МАТЕРИАЛИ ВЪРХУ НЯКОИ ФИЗИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 
МАТЕРИАЛА 

III.1. Капилярно напрежение на водата в порите на материала. Изследванията са 
направени с живачна поризиметрия. 

III.1.1. Същност на експеримента 
Живачната порометрия (порозиметрия) се основава на уравнението на Уошбърн 

(Washburn) за капилярните явления, което описва явленията по проникването на течности 
в малки цилиндрични пори. То се формулира така: 

 
2 cos

r
P

σ θ
= −   (III.1.) 

където: 
re радиусът на пората допускайки, че е цилиндрична, ; m
σ  е повърхностното напрежение на живака, /N m  ; 

θ  е контактният ъгъл на живака, ; 
0C

Порите рядко са цилиндрични. Формула III.1. описва един идеализиран подход, 
който може да не отразява най-точно структурата и напречното сечение на порите в 
реалните материали. Неговото използване е удобно, като практично средство за 
изясняване на иначе един твърде сложен процес. 

Живакът е течен метал, не омокрящ повърхността на твърдо тяло и прониква в 
неговите пори само под въздействие на външно налягане. Обемът на течността, 
запълваща порите се явява само функция от външното налягане, което позволява да се 
получи информация за разпределението на порите по размер. 

III.1.2. Методика на експеримента 
Предварително претеглената проба се дегазира, след което се запълва с живак 

под налягане. Чрез директното измерване обема на проникналия в порите живак при 
приложено определено външно налягане може да се определи обема на порите и тяхното 
разпределение по размер. Порьозността, обща повърхност на порите, средният размер на 
порите и плътността на материала пък могат да се получат от измерения обем на порите. 

III.1.3. Резултат от експеримента 
В табл. III.1. са дадени основните характеристики, определени чрез живачна интрузия на 
три вида пробни образци, съответно: 

1. Капилярно активен топлоизолационен материал 
2. Автоклавен газобетон; 
3.  Плътна тухла. 
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Табл. III.1. Основни физични характеристики на пробните материали 

Характеристика
Капилярно 
активен 
материал

Автоклавен 
газобетон

Плътна 
тухла

Общ обем проникнал живак,  
3 /cm g 1,34 0.68 0.22

Порьозност, % 78.49 63.61 37.71

Повърхност на порите, 
2 /m g 54,88 41,35 4,84

Median pore radius (volume), mμ 0,13 0,06 0,27

Среден радиус на порите, (2V/A), mμ 0,04 0,03 0,09

Обемна плътност, 
3/g cm 0,58 0,93 1,68

Специфична плътност, 
3/g cm 2,70 2,56 2,70

 

Максималният обем от живак, проникнал в порите на образеца, при приложено 
максимално работно налягане дава общия обем на порите (total pore volume). 
Порьозността (porosity) определя, каква процентна част от обема на образеца e заета от 
тези пори.  Общата повърхност на порите (total pore area), това е повърхността от стените 
на порите, при максимално работно налягане. Среден радиус на порите: median pore 
radius (volume) е радиусът на пори, при който 50 % от общия обем живак е вкаран в 
пробата; average pore radius (2V/A) се изчислява въз основа допускането за 
цилиндричната геометрия на порите. 

 

Разпределение обема на порите по радиус в определен обхват са дадени в 
таблица  III.2. 

 

Табл. III.2. Разпределение на порите по радиус в определен диапазон 
Обем пори, % Диапазон на радиуса 

на порите, mμ  Капилярно 
активен материал

Автоклавен 
газобетон

Плътна тухла

r > 100 mμ  3,94 1,25 0,27 
r = 100 – 10 mμ  26,94 7,90 2,01 
r = 10 – 1.0 mμ  6,11 3,08 3,66 
r = 1.0 – 0.1 mμ  16,43 25,83 70,99 
r = 0.1 – 0.01 mμ  42,65 53,77 21,19 
r < 0.01 mμ  3,93 8,17 1,88 
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На фигури III.1., III.2. и III.3. са представени диференциалните криви на 
разпределение обема на порите по радиус за измерените пробни образци. 

              
 Фиг.III.1. Диференциална крива на разпределение на порите за капилярно – 

активния материал  

 
 Фиг.III.2. Диференциална крива на разпределение на порите за автоклавен 

газобетон. 
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 Фиг.III.3. Диференциална крива на разпределение на порите за плътна тухла 

Направена е и оценка въз основа на големината на обобщеното капилярно 
напрежение, взимайки в предвид, радиуса на всички пори в диапазона от 0,004 mμ  до 
237,27 mμ . Въз основа на следните зависимости е определена обобщеното капилярно 
напрежение за всеки материал: 

 

Pk(- )
ρ .R .Tw Dφ = e      (III.2.) 

φ=1,7+0,1.log r    -  при φ>0,9

φ=φ                       -  при φ 0,9≤

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автореферат                                              26                       инж. Константин Нелков Ненов 



Автореферат                                              27                       инж. Константин Нелков Ненов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табл. III.3. Сумарно капилярно напрежение на водата в порите на материала 
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Табл. III.4. Сумарно капилярно напрежение на водата в порите на материала 
 

Автоклавен клетъчен бетон 
r 
mμ  

Pk
M pa   

Vg 
/CC G  

dVg 
/CC G  

V 
CC  

dV/V 
CC  

Pkg 
M pa  

Pkg-sum
M pa  

0,004 20,363 0,6814 0,0098 0,009  0,000 
0,005 17,703 0,6716 0,0098 0,009 0,015 0,258 
0,007 16,214 0,6618 0,019 0,017 0,028 0,459 

8,724 

Капилярно – активен материал  
r 
mμ  

Pk
Mpa   

Vg 
/CC G  

dVg 
/CC G  

V 
CC  

dV/V 
CC  

Pkg Pkg-sum 
M pa  M pa  

0,004 1,349 0,009 0,000 0,000  0,000 
0,005 1,339 0,009 0,0021 0,0069 0,12 0,122 
0,007 1,330 0,016 0,0038 0,012 0,20 0,196 
0,009 1,314 0,018 0,0043 0,0136 0,20 0,197 
0,011 1,296 0,056 0,0133 0,0423 0,56 0,561 
0,015 1,239 0,087 0,0207 0,0656 0,73 0,728 
0,021 1,151 0,113 0,0267 0,0845 0,77 0,767 
0,036 1,038 0,161 0,0381 0,1205 0,71 0,714 
0,053 0,876 0,070 0,0165 0,0523 0,19 0,188 
0,071 0,806 0,047 0,0111 0,0353 0,07 0,068 
0,088 0,759 0,038 0,0090 0,0287 0,02 0,020 
0,107 0,720 0,042 0,0101 0,0320 0,00 0,003 
0,134 0,677 0,047 0,0111 0,0353 0,00 0,004 
0,180 0,630 0,013 0,0032 0,0101 0,00 0,001 
0,201 0,616 0,031 0,0074 0,0236 0,00 0,004 
0,260 0,585 0,018 0,0042 0,0135 0,00 0,003 
0,329 0,566 0,013 0,0032 0,0102 0,00 0,003 
0,423 0,553 0,011 0,0026 0,0085 0,00 0,003 
0,528 0,541 0,015 0,0037 0,0117 0,01 0,006 
0,655 0,526 0,011 0,0026 0,0084 0,01 0,005 
0,814 0,514 0,015 0,0037 0,0117 0,01 0,009 
1,046 0,499 0,0112 0,0026 0,0083 0,01 0,008 
1,300 0,487 0,009 0,0021 0,0067 0,01 0,008 
1,785 0,478 0,0023 0,0005 0,0017 0,00 0,003 
2,122 0,476 0,0311 0,007 0,0232 0,05 0,049 
3,531 0,445 0,0000 0,000 0,000 0,00 0,000 
6,770 0,445 0,0133 0,0031 0,0099 0,07 0,067 
8,358 0,432 0,0155 0,0036 0,0115 0,10 0,096 

10,873 0,416 0,0155 0,0036 0,0115 0,13 0,125 
15,567 0,401 0,0311 0,0073 0,0232 0,36 0,361 
21,891 0,370 0,0598 0,0141 0,0446 0,98 0,977 
36,594 0,310 0,0754 0,0177 0,0562 2,06 2,059 
55,304 0,234 0,1817 0,0428 0,1356 7,50 7,499 
114,037 0,053 0,0532 0,0125 0,0397 4,53 4,527 
237,271 0,000 0,000 0,0000 0,000 0,00 0,000 

19,397 
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0,009 14,426 0,6428 0,0171 0,015 0,025 0,367 
0,011 13,276 0,6257 0,0414 0,036 0,062 0,818 
0,015 11,108 0,5843 0,0489 0,043 0,073 0,809 
0,021 9,080 0,5354 0,0414 0,036 0,062 0,560 
0,036 5,927 0,4940 0,108 0,094 0,161 0,953 
0,053 3,608 0,3860 0,0506 0,044 0,075 0,272 
0,071 1,925 0,3354 0,0432 0,038 0,064 0,124 
0,088 0,721 0,2922 0,0329 0,029 0,049 0,035 
0,107 0,107 0,2593 0,0377 0,033 0,056 0,006 
0,134 0,134 0,2216 0,0414 0,036 0,062 0,008 
0,180 0,180 0,1802 0,014 0,012 0,021 0,004 
0,201 0,201 0,1662 0,0274 0,024 0,041 0,008 
0,260 0,260 0,1388 0,0164 0,014 0,024 0,006 
0,329 0,329 0,1224 0,0171 0,015 0,025 0,008 
0,423 0,423 0,1053 0,0067 0,006 0,010 0,004 
0,528 0,528 0,0986 0,0092 0,008 0,014 0,007 
0,655 0,655 0,0894 0,0031 0,003 0,005 0,003 
0,814 0,814 0,0863 0,003 0,003 0,004 0,004 
1,046 1,046 0,0833 0,0031 0,003 0,005 0,005 
1,300 1,300 0,0802 0,0055 0,005 0,008 0,011 
1,785 1,785 0,0747 0,0006 0,001 0,001 0,002 
2,122 2,122 0,0741 0,0037 0,003 0,006 0,012 
3,531 3,531 0,0704 0,002 0,002 0,003 0,011 
6,770 6,770 0,0684 0,0018 0,002 0,003 0,018 
8,358 8,358 0,0666 0,0043 0,004 0,006 0,054 

10,873 10,873 0,0623 0,0133 0,012 0,020 0,215 
15,567 15,567 0,049 0,0085 0,007 0,013 0,197 
21,891 21,891 0,0405 0,0121 0,011 0,018 0,394 
36,594 36,594 0,0284 0,0036 0,003 0,005 0,196 
55,304 55,304 0,0248 0,0163 0,014 0,024 1,342 
114,037 114,037 0,0085 0,0079 0,007 0,012 1,341 
237,271 237,271 0,0006 0,0006 0,001 0,001 0,212 

 



 

Табл. III.5.  Сумарно капилярно напрежение на водата в порите на материала 

Плътна тухла 
r 
mμ  

Pk
M pa   

Vg dVg 
/CC G  

V 
CC  

dV/V 
CC  

Pkg 
M pa  

Pkg-sum
M pa/CC G  

0,004 20,363 0,2237 0,001 0,002  0,000 
0,005 17,703 0,2227 0,0009 0,002 0,004 0,072 
0,007 16,214 0,2218 0,0011 0,003 0,005 0,080 
0,009 14,426 0,2207 0,0012 0,003 0,005 0,078 
0,011 13,276 0,2195 0,0028 0,007 0,013 0,167 
0,015 11,108 0,2167 0,0036 0,009 0,016 0,180 
0,021 9,080 0,2131 0,0035 0,009 0,016 0,143 
0,036 5,927 0,2096 0,0131 0,034 0,059 0,349 
0,053 3,608 0,1965 0,0085 0,022 0,038 0,138 
0,071 1,925 0,188 0,0084 0,022 0,038 0,073 
0,088 0,721 0,1796 0,0075 0,020 0,034 0,024 
0,107 0,107 0,1721 0,0109 0,029 0,049 0,005 
0,134 0,134 0,1612 0,0175 0,046 0,079 0,011 
0,180 0,180 0,1437 0,0082 0,021 0,037 0,007 
0,201 0,201 0,1355 0,0215 0,056 0,097 0,019 
0,260 0,260 0,114 0,0198 0,052 0,089 0,023 
0,329 0,329 0,0942 0,0459 0,120 0,206 0,068 
0,423 0,423 0,0483 0,0191 0,050 0,086 0,036 
0,528 0,528 0,0292 0,0114 0,030 0,051 0,027 
0,655 0,655 0,0178 0,0027 0,007 0,012 0,008 
0,814 0,814 0,0151 0,0018 0,005 0,008 0,007 
1,046 1,046 0,0133 0,0016 0,004 0,007 0,008 
1,300 1,300 0,0117 0,0019 0,005 0,009 0,011 
1,785 1,785 0,0098 0,0012 0,003 0,005 0,010 
2,122 2,122 0,0086 0,0014 0,004 0,006 0,013 
3,531 3,531 0,0072 0,0005 0,001 0,002 0,008 
6,770 6,770 0,0067 0,0008 0,002 0,004 0,024 
8,358 8,358 0,0059 0,0008 0,002 0,004 0,030 

10,873 10,873 0,0051 0,0012 0,003 0,005 0,059 
15,567 15,567 0,0039 0,0009 0,002 0,004 0,063 
21,891 21,891 0,003 0,001 0,003 0,004 0,098 
36,594 36,594 0,002 0,0006 0,002 0,003 0,099 
55,304 55,304 0,0014 0,0008 0,002 0,004 0,199 
114,037 114,037 0,0006 0,0004 0,001 0,002 0,205 
237,271 237,271 0,0002 0,0002 0,001 0,001 0,213 

2,551 
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където: 
r е капилярният радиус, mμ ; 

Pk е  капилярното напрежение на водата в порите на материала, получено по 

теоретичен път, Mpa ; 

Vg  е общият обем, проникнал живак във всички пори за единица тегло от 

пробата с радиус от най-малкия до текущия, ; /cc g

dVg  е обемът проникнал живак в порите със съответния радиус за единица 

тегло от пробата, ; /cc g
V  е обемът проникнал живак в порите със съответния радиус за цялата проба, 

; cc
/dV Vg g  е отношението между проникналия живак в пори с определен радиус 

към обшия обем проникнал живак в пробата; 
Pkg  е капилярното напрежение на водата в порите на материала с конкретен 

радиус, M pa ; 

kg sumP −  сумарното капилярно напрежение на водата в порите на материала, при 

определен диапазон на радиуса на порите, M pa . 
 

III.1.4. Извод от експеримента 
 От получени резултати става ясно, че в диференциалната крива на 

разпределение на порите по размер на капилярно – активния материал има два ясно 
изразени пика, докато при останалите два материала се характеризират с един. 

Сумарното капилярно напрежение (вж. табл.III.3., III.4. и III.5.), дължащо 
се на количеството пори в капилярно-активния материал е значително по-голямо 
от останалите два материала. Това показва, че тези материали спомагат за 
ускоренoто транспортиране на влага в порите и капилярите си и следователно до 
по-бързото й изпарение от ограждащата конструкция 

 
III.2. Изменение на коефициента на топлопроводност λ  на капилярно 
активен топлоизолационен материал, в зависисмост от промяната на 
влажността му по маса 

III.2.1 Същност на експеримента 
  Същността на експериментът бе да се определи изменението на 

коефициента на топлопроводност λ  на капилярно активен топлоизолационен 
материал, според промяната на влажността на материала. Да се сравнят получените 
резултати с известните  
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III.2.2 Методика на експеримента 
За провжедане на експеримента бяха използвани три броя опитни образци с 

размери 300 mm / 300 mm / 100 mm.  
Използван бе уред Lasercomp FOX314 (вж. фиг. III.7.), с помощта, на който бе 

определен коефициента, след периодично сушене на пробния образец в вентилируем 
сушилен шкаф, до достигане на постоянна маса. Температурата на сушене бе поддържана 

в границите 60
0

 – 80
0

  C C

                                 

   Фиг.III.4. LaserComp FOX314– уред за        Фиг.III.5.  Сушилен шкаф с естествена циркулация 
    определяне на коефициентa на топлопроводност         на въздуха в работната камера. 

III.2.3 Резултат от експеримента 

Резултатите бяха обобщени в следните таблици и графики: 

Табл. III.6. Стойности на коефициента λ , спрямо влажността по маса на 
материала (пробно тяло №1) 

Пробно тяло №1 

№ Влажност 
по маса [%] 

Маса, преди 
изпитване [g] 

Маса, след 
изпитване [g] λ  [W/mK] 

1 50,85% 1461,0 1460,4 0,09561 
2 44,86% 1403,0 1402,6 0,09183 
3 39,48% 1350,9 1350,3 0,08901 
4 33,40% 1292,0 1292,0 0,08690 
5 25,51% 1215,6 1215,6 0,08541 
6 16,37% 1127,0 1127,0 0,07670 
7 13,58% 1100,0 1100,0 0,07099 
8 6,87% 1035,0 1035,0 0,06711 
9 5,11% 1018,0 1018,0 0,05869 

10 0,00% 968,5 968,5 0,04646 
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Фиг.III.6. Изменение на коефициента на топлопроводност на пробно тяло №1, 

спрямо влажността му по маса 

Табл. III.7. Стойности на коефициента λ , спрямо влажността по маса на 
материала (пробно тяло №2) 

Пробно тяло №2 

№ Влажност по 
маса [%] 

Маса, преди 
изпитване [g] 

Маса, след 
изпитване [g] 

λ  
[W/mK] 

1 44,53 1409,2 1409,0 0,09243 
2 38,77 1353,0 1352,9 0,08812 
3 31,24 1279,6 1279,4 0,08470 
4 22,06 1190,1 1190,1 0,08346 
5 14,87 1120,0 1120,0 0,08000 
6 7,69 1050,0 1050,0 0,07600 
7 4,62 1020,0 1020,0 0,06500 
8 2,36 998,0 998,0 0,05200 
9 1,03 985,0 985,0 0,04700 
10 0,00 975,0 975,0 0,04400 
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Фиг.III.7. Изменение на коефициента на топлопроводност на пробно тяло №2, 
спрямо влажността му по маса 

Табл. III.8. Стойности на коефициента λ , спрямо влажността по маса на 
материала(пробно тяло №3) 
 

Пробно тяло №3 

№ Влажност по 
маса [%] 

Маса, преди 
изпитване [g] 

Маса, след 
изпитване [g] 

λ  
[W/mK] 

1 54,89 1490,0 1489,6 0,10120 
2 41,68 1363,0 1362,3 0,09353 
3 25,83 1210,5 1210,6 0,08715 
4 22,02 1173,8 1173,8 0,08374 
5 13,91 1095,8 1095,8 0,07896 
6 7,73 1036,4 1036,1 0,07054 
7 4,55 1005,8 1005,8 0,06338 
8 2,91 990,0 990,0 0,06130 
9 1,02 971,8 972,6 0,04780 

10 0,00 962,0 962,0 0,04500 
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Фиг.III.8. Изменение на коефициента на топлопроводност на пробно тяло №3, 
спрямо влажността му по маса 

Въз основа на всички изпитвания бяха обобщени резултатите в една обща 
графика, която ни даде представа за търсената зависимост между влажност по маса и 
коефициента на топлопроводност на изпитвания капилярно активен материал 

 

Фиг.III.9. Обобщена  графика от получените резултати 

На база получените резултати са предложени апроксимиращи фунцкии, които с 
най-голяма точност се доближават до експерименталните резултати. 

- Линейна апроксимираща функция: 

 0 , 0565 0, 09 wλ = +  (III.2.) 

където: 
е влажността по маса на пробното тяло  

 
 Предложена е също така и билинейна апроксимираща функция с два участъка, 
характеризиращи промяната на коефициентът на топлопроводност до влажностти по 
маса между Тази критична стойност на влажността на материала по аса, би 
могла да ни даде представа за критичното водно съдържание, което определя капилярни  

 

w  , % ;

 10% 15%− .  м

За първи участък: 
(0,0465 0,00237 )wλ = +  (III.3.) 
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За втори участък: 
 (0,072 0,000473 )wλ = +  (III.4.) 

е влажността по маса на пробното тяло  
 

Също так .III.11. е представена и теоретичната зависимост, залегнала в 
българските

където: 
w  , % ;

а на фиг
 норми, а именно: 

  0(1 / )swλ λ β ρ= +  (

къд

III.5.) 

ето: 
β  е коефициент, зависещ от вида на материала; 

, /W mK ; oλ  е коефициентът на топ хата проба

е количеството вода в материала

лопроводност на су

w  , kg ; 
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sρ  e обемното тегло на ма ояние. 

ъв формула III.5. е определен коефициента

териала в сухо съст

В  β  е приет β

III.2.4 Извод от експеримента 
Въ м е еднозначно да се определи 

точната зависимост на изменението на коефициентът на топлопровдност от 
ени три 

ито се доближават до експерименталните данни. За по 
точно определяне на зависимостта, би следвало да се увеличи броя на изпитванията. 

Изпозлването на билинейна апросимиращ
получен лтати, определя критична стойност на влажността, под която е 
възможен к

IV. СРАВН  НА 
ЕДНОСЛО ПРОДУКТА 

В  поведение на няколко 
и йни ограждащи конструкции 

изпълнени от тях. я ефект, при натрупването на 
влага пр

след това ще сравним резултатите от него, с и без отчитане на капилярния процес. 

 0 , 2= . 

з основа на получените резултати не ож
 

влажността му по маса. Именно поради тази причина са предлож
апроксимиращи функции, ко

а фунцкия, въз основа на 
ите резу

апилярния пренос. 

ИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ХИГРОТЕРМАЛНО ПОВЕДЕНИЕ
ЙНИ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ 

тази глава ще анализираме хигротермалното
топлоизолационни продукта, разглеждайк едносло

Целта е да покажем приноса на капилярни
ез зимния период. Сравнителният анализ ще бъде направен на база натрупана 

кондензна влага през зимния период, като един от материалите ще бъде капилярно 
активен.  

Първо, ще покажем резултати от натрупване на влага за ограждащите 
конструкции, пресметнати по класическия метод и с помощта на софтуерния продукт, а 
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IV.1. Практическо приложение чрез шест примера 
Първо, ще изследваме няколко материала, използвани често в строителната 

практика, разглеждайки еднослойни ограждащи конструкции изпълнени от тях. Ще 
представ аим изчисления за натрупване на вл га през кондензационния период за 1440 h, 
както е съгласно Наредба  №7/15.12.2004г.[9]. 

Натрупана влага, получена по класическия метод за следните материали: 

Табл. IV.1. Излседвани материали: 
Материал d (cm) λ(W/mK) µ 

Газобетон - 3  600 kg/m 20 0,14 7 
EPS – 30 kg/m3 5 0,04 50 
Минерална вата – 60 kg/m3 10 0,04 1,3 
Капилярно активен топлоизолационен 6 0,045 4,1 м 3атериал – 115 kg/m
Плътна тухла – 1900 kg/m3 25 0,6 10 
XPS Среден слой - 40 kg/m3 5 0,03 100 

IV.2. Сравнителен анализ  

 Табл. IV.2. Обобщена таблица за изследваните материали въз основа на 
2натрупаната влага за 1440h, kg/m

Материал d Wk –
WUFI Pro 

Wk – 
Нар.7/15.12.2004г. 

Минерална вата – 60 kg/m3 10 1,49 1,86 
XPS Среден слой - 40 kg/m3 5 0,07 0,05 
EPS – 30 kg/m3 5 ,16 0,10 0
Газобетон - 600 kg/m3 20 ,63 0,18 0
Плътна тухла – 1900 kg/m 25 3 0,79 0,26 
Капилярно активен 
топлоизолационен материал

3
 – 6 ,06 1,20 

115 kg/m
2

 



 

където: 
d  е дебелината на материала, cm ; 

 ProW WUFIk −
е натрупаната кондензна влага през зимния период, изчислена със 

софтуерен продукт WUFI Pro, ; 
2/kg m

.7 / 15.12.2004 .kW Нар г−
е натрупаната кондензна влага през зимния период, 

изчислена съгласно Наредба №7 от 15.12.2004г.,  ; 
2/kg m

 

Отново се изчислява натрупването на влага с вече отчетената капилярна 
активност и получените резултати можем да обобщим в следната таблица: 

Табл. IV.3. Натрупана кондензна влага в изследваните материали 
Материал d Wk –WUFI Pro Wk-c –WUFI Pro. 
Газобетон 20 0,63 0,58 

Плътна тухла 25 0,79 2,16 
Капилярно активен 
топлоизолационен 

материал 
6 2,06 1,62 

 
където: 
d  е дебелината на материала, cm; 

 ProW WUFIk −
е натрупаната кондензна влага през зимния период, изчислена със 

софтуерен продукт WUFI Pro, без отчитане на капилярната активност, ; 
2/kg m

 ProW WUFIk c −− е натрупаната кондензна влага през зимния период, изчислена със 

софтуерен продукт WUFI Pro, с отчитане на капилярната активност, 
2/kg m ; 

 
Както се вижда от резултатите капилярната активност не винаги води до по-

ниски стойности на натрупана влага в края на кондензационния период. В случая на 
пътната тухла това се дължи на ниската степен на свързани капилярни пори, както и 
слабата адхезия на водни молекули към стените им. При материалите на минерално - 
свързваща основа, като газобетон и капилярно активния топлоизолационен материал, 
именно свързаността и по-големия дял на капилярните пори благоприятства лесното 
изнасяне на кондензирала влага от материала към по-топлия му край. 
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IV.3. Изводи от сравнителния анализ  

 От направената съпоставка в табл.IV.3. се вижда, че има съществени 
разлики между натрупаната влага при хигроскопични материали (газобетон, плътна тухла 
и капилярно активния топлоизолационен материал) получена от метода залегнал в 
действащата Наредба №7/15.12.2004 г. и алгоритъма, използван в софтуера WUFI Pro. 
Което налага извода, че използването метода залегнал в Наредба №7/15.12.2004г.  е 
нежелателно за тази група материали. 

 От направената съпоставка в табл.IV.2. се вижда, че съществуват 
разлики между натрупаната влага при нехигроскопични материали (Минерална вата, EPS 
и XPS), получени с класическия метод на Глейзер и алгоритъма, използван в софтуера 
WUFI Pro. Това налага извода, че използването на метода залегнал, в Наредба 
№7/15.12.2004г. е приемливо за тази група материали. 

 От направената съпоставка в табл. IV.2. се вижда, че съществуват 
разлики между натрупаната влага при нехигроскопични материали (минерална вата, EPS 
и XPS), получени с класическия метод на Глейзер и алгоритъма, използван в софтуера 
WUFI Pro. Това води до извода, че използването на метода, залегнал в Наредба 
№7/15.12.2004г. е приемливо за тази група материали. 

 От направените анализи в табл.IV.3 за разглежданите материали, може 
да се направи извода, че няма еднозначен извод при сравнението на двата подхода (с и 
без отчитане на капилярна активност), а резултатите силно зависят от количеството и 
разпределението на капилярните пори, както и от съпътстващите характеристики за всеки 
от разглежданите материали. 

V. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ХИГРОТЕРМАЛНОТО ПОВЕДЕНИЕ 
НА МНОГОСЛОЙНИ ОГРАЖДАЩИ КОНСТРУКЦИИ 

Иследвано беше хигротермалното поведение на многослойни ограждащи 
конструкции с различни конструктивни схеми, съдържащи в себе си капилярно активен 
топлоизолационен материал. За целта ще бъдат използвани Българските климатични 
условия за всеки астрономически час, импортирани в софтуерния продукт. 
Сравнителният анализ ще бъде направен на база натрупана кондензна влага през зимния 
период, като използваме 4 топлоизолационни материала (EPS, XPS, минерална вата и 
капилярно активен топлоизолационен материал), разположени от вътрешната и външна 
страна на ограждащия елемент, както и 3 конструктивни материала (стоманобетонна 
стена, тухлена стена и газобетонна стена).  

Представени бяха графики, показващи приноса на капилярно активния 
материал, като покажем резултатите от натрупването на кондензната влага с и без 
отчитане на капилярния ефект. 



V.1. Софтуерен анализ на детайли на ограждащи конструкции 
С помощта на софтуерния продукт бяха проведени изчисления за натрупването 

на влага през зимния период на стени с три различни конструктивни схеми, а именно 
стоманобетонна, газобетонна и тухлена стена. Приетите топлоизолационни материали: 
капилярно активен топлоизолационен материал, минерална вата, EPS, XPS са 
разположени, както от вътрешната, така и от външната страни (вж. фиг. V.1.  и фиг.V.2.). 

 

 

 

 
 Фиг. V.1. Ограждащи елементи с топлоизолация, разположена от вътрешната страна 
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 Фиг. V.2. Ограждащи елементи с топлоизолация, разположена от външната страна 

От предложените ограждащи конструкции ще направим изводи относно 
ефективността за използване на самата изолация. Ще бъде направено сравнение между 
ефективността на топлоизолационните материали, поставяйки ги от външната и 
вътрешната страна на ограждащите конструкции. 

V.2. Резултати от софтуерния анализ 
Резултатите от моделите са представени в графичен вид, като за всяка една 

конструктивна схема е използван топлоизолационен материал с различна дебелина, 
такава, че да осигури еднаквост на ограждащите конструкции по отношение на 
коефициента на топлопреминаване 

kW  е образуваната кондензна влага без отчитане на капилярната активност в 

ограждащия елемент, получена чрез софтуерен продукт WUFI Pro, ; 
2/kg m
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k cW −
 е образуваната кондензна влага с отчитане на капилярната активност в 

ограждащия елемент, получена чрез софтуерен продукт WUFI Pro, ; 
2/kg m

нW  е образуваната кондензна влага в ограждащия елемент, получена съгласно 

метода залегнал в Наредба 7 /15.12.2004 г., ; 
2/kg m

max
W e максимално допустима влага в материала, ; 

2/kg m

max

max

kW W

W

−
е процентното изражение на ефективността на топлоизолационния 

материал за натрупана кондензна влага, без отчитане на капилярната активност, 
; %

max

max

k cW W

W
−−

 е процентното изражение на ефективността на топлоизолационния 

материал за натрупана кондензна влага, с отчитане на капилярната активност, 
 %

 
Фиг. V.3. Натрупана кондензна влага в ограждащ елемент състоящ се от тухлена 

носеща конструкция и капилярно активен топлоизолационен материал. 
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Фиг. V.4. Натрупана кондензна влага в ограждащ елемент, състоящ се от 

стоманобетонна носеща конструкция и капилярно активен топлоизо-лационен 
материал. 

V.2.1. Резултатите от натрупаната кондезна влага в ограждащите елементи, 
според конструктивната им схема 

 

 
Фиг. V.5. Анализ на ограждащи елементи с тухлена носеща конструкция и 

топлоизолационен материал, разположен от вътрешната страна. 
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Фиг. V.6. Анализ на ограждащи елементи със стоманобетонна носеща конструкция и 

топлоизолационен материал, разположен от вътрешната страна. 

 

 

 

Фиг. V.7. Анализ на ограждащи елементи със газобетонна носеща конструкция и 
топлоизолационен материал, разположен от вътрешната страна. 
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Фиг. V.8. Анализ на ограждащи елементи със тухлена носеща конструкция и 

топлоизолационен материал, разположен от външната страна. 

 
 
 
 

 
Фиг. V.9. Анализ на ограждащи елементи със стоманобетонна носеща конструкция и 

топлоизолационен материал, разположен от външната страна. 
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Фиг. V.10. Анализ на ограждащи елементи със газобетонна носеща конструкция и 

топлоизолационен материал, разположен от външната страна. 

V.2.2. Резултати от моделите, според използвания топлоизолационен 
материал: 

 
Фиг. V.11. Анализ на ограждащи елементи с капилярно активен топлоизолационен 

материал, разположен от вътрешната страна. 
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Фиг. V.12 Анализ на ограждащи елементи с минерална вата, разположена от 

вътрешната страна. 

 
Фиг. V.13. Анализ на ограждащи елементи с EPS, разположен от вътрешната страна. 
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Фиг. V.14. Анализ на ограждащи елементи с XPS, разположен от вътрешната страна. 

 

Фиг. V.15. Анализ на ограждащи елементи с капилярно активен топлоизолационен 
материал, разположен от външната страна. 
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Фиг. V.16. Анализ на ограждащи елементи с минерална вата, разположенa от 

външната страна. 

 
Фиг. V.17. Анализ на ограждащи елементи с EPS, разположен от външната страна. 
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Фиг. V.18. Анализ на ограждащи елементи с XPS, разположен от външната страна. 
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V.3. Изводи от софтуерния анализ 
I. При използване на капилярно – активен топлоизолационен материал от 

вътрешната страна на анализираната: 
• тухлена стена, с отчитане на капилярната активност, натрупаната влага в 

ограждащия елемент е в допустими граници, за разлика от случая без 
отчитане на капилярния ефект (вж. фиг.V.3.); 

• стоманобетонна стена, с отчитане на капилярната активност, натрупаната 
влага в ограждащия елемент е в допустими граници, за разлика от случая 
без отчитане на капилярния ефект (вж. фиг. V.4.); 

II. Според получените резултати от численото моделиране изолирането на 
анализираната: 

• газобетонна стена от вътрешната страна е най-ефективно с капилярно 
активния топлоизолационен материал за българските климатични условия 
(вж. фиг.V.7.); 

• тухлена стена от вътрешната страна е най-ефективно с XPS, за българските 
климатични условия (вж. фиг. V.5.); 

• стоманобетонна стена от вътрешната страна е най-ефективно с капилярно 
активния топлоизолационен материал за българските климатични условия 
(вж. фиг. V.6.); 

III. Според получените резултати от численото моделиране най-ефективно е 
използването на: 

• капилярно активния топлоизолационен материал от вътрешната страна на 
анализираната стоманобетонна стена, за българските климатични условия 
(вж. фиг. V.11.); 

• EPS и XPS от вътрешната страна на анализираната газобетонната стена, за 
българските климатични условия (вж. фиг.V.13. и фиг. V.14.). 

VI. НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ 
 

VI.1. Научно приложни приноси 
След така направените изследвания авторът формулира следните научно- приложни 
приноси: 

I. Направен е софтуерен анализ на детайли от еднослойни ограждащи конструкции и 
е потвърден ефектът на капилярната активност, който води до по-ниски стойности 
на натрупаната кондезна влага през зимния период. 



II. Направен е софтуерен анализ на детайли от многослойни ограждащи конструкции 
и е потвърден ефекта от капилярната активност, който води до по-ниски стойности 
на натрупаната кондезна влага през зимния период, в ограждащите елементи 
включващи, капилярно активен топлоизолационен материал, разположен от 
вътрешната страна. 

III. Планирана е и е реализирана експериментална постановка, при която е показано 
изменението на коефициента на топлопроводност λ  на капилярно активен 
топлоизолационен материал, спрямо влажността му по маса. 

IV. Направена е оценка на приноса на поровото пространство на капилярно активен 
топлоизолационен материал, относно възможността му за хоризонтален капилярен 
пренос на кондензирала вода в порите му. 

VI.2. Насоки за бъдеща работа 
Бъдещата работа, която е свързана с дисертационния труд би могла да бъде продължена в 
две главни направления 

 Софтуерно направление:  

• Чрез използване на софтуерни продукти като WUFI 2D е възможно да се 
анализира и хигротермалното поведение на 2D детайли (връзки между 
различни конструктивни и ограждащи елементи като: под-стена, стена-таван и 
др.) за българските климатични условия. 

 

 Експериментално направление:  

• Да бъде направен сравнителен анализ на адхезията на водни молекули към 
стените на порите на капилярно активен топлоизолационен и друг строителен 
материал. 

• Да бъде определен коефициента на течна дифузия на водна пара на 

капилярно активните топлоизолационни материали чрез подходяща 
експериментална постановка с последващо използване на ядрено магнитен 
резонанс. 

wD

VI.3. Публикации по дисертацията 
По темата на дисертационния труд са направени две публикации: 

 Пл.Чобанов, К.Ненов, „Ефекти на хигротермално поведение на еднослойни 
ограждащи конструкции пресметнати по класическия метод отчитайки капилярно-
активните им свойства„ - „16-ти международен симпозиум MASE 2015“ в Охрид, 1-
3 октомври 2015. 
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 Пл.Чобанов, К.Ненов, „Изследване на ограждащи системи на база капилярно 
активни топлоизолационни материали„ – XVI Международна научна конференция“ 
в ВСУ, 9-10 юни 2016. 
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