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ЕФЕКТИ НА ХИГРОТЕРМАЛНО ПОВЕДЕНИЕ НА ЕДНОСЛОЙНИ 

ОГРАЖДАЩИ КОНСТРУКЦИИ ИЗЧИСЛЕНИ ПО КЛАСИЧЕСКИЯ МЕТОД И 

ПРИ ОТЧИТАНЕ КАПИЛЯРНО АКТИВНИТЕ ИМ СВОЙСТВА 

РЕЗЮМЕ 

Представяне на резултати от числени модели и тяхната съпоставката при изследването на  

хигротермаллното поведение на капилярно активни изолационни материали съгласно класическия 

метод на Глейзер и метода с отчитане на капилярния ефект. Анализ на графики за температурни 

линии, влажностен режим и изчисления за натрупване на влага за определен период от време при 

еднослойни ограждащи конструкции – изводи. Идеи за бъдещи изследвания на многослойни  

ограждащи конструкции и евентуалните ефекти от това. 

Ключови думи: Хигротермално поведение на капилярно активни топлозизолационни материали 
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EFFECTS OF HYGROTHERMAL BEHAVIOR OF SINGLE-LAYERED 

ASSEMBLIES CALCULATED BY THE CLASSICAL METHOD, TAKING INTO 

ACCOUNT CAPILLARY ACTIVE PROPERTIES 

SUMMARY 

Presentation of results from theoretical methods and their comparison in the study of the hygrothermal 

behavior of capillary active insulating materials according to the classical method of Glaser and method of 

reporting capillary action. Analysis of the graphs for temperature curves, humidity conditions and 

calculations for accumulating moisture for a period of time in a single-layered assemblies. Ideas for future 

research composite assemblies and the effects of it. 

Key Words: Hygrothermal behavior of capillary active thermal insulation materials 
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1. Въведение – актуалност на проблема 

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 много актуален поради основния проблем от образуване на конденз и неговия 

отоговор се състои както в правилното изпълнение от строителите така и от коректното изследване 

на моделите на ограждащите конструкции. 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. 

           Използването на такива изолации от вътрешната страна се използва най-вече в сгради 

паметници на културата, църкви и при други, в които не е възможно да се изпълни топлоизолация 

от външната страна на фасадните стени. 

          В настоящия доклад ще се сравнят резултати от изчислителния класически метод за 

изследване за натрупаната влага в различни материали през кондензационния период и отчитайки 

свойството капилярна активност. Ще се анализират необходимите условия за да протече капилярния 

пренос на вода в порите на разгледаните строителни материали. Разгледани са три материала като 

еднослойни ограждащи елементин на сгради. Предлага се идея за отчитане на капилярните им 

свойства и е оценена натрупаната влага съгласно класическия метод и този с отчитане на 

капилярните свойства им свойства. 

2. Капилярна активност на някои изолационни материали – същност и 

определение. 

Преноса на влагата в течно състояние в материала се предизвиква от разликата в 

относителната влажност на въздуха в порите, респективно разликата в темпеатурата в самия 

елемент, като посоката е от зоните с по-ниска температура към зоните с по-висока. Транспортът се 

осъществява благодарение на капилярните сили от капилярите с по-малък радиус, изсмукващи 

водата от  капилярите с по-голям радиус.  

 
 

Преносът започва да се осъществява когато водния филм получен чрез кондензация на водна 

пара в порите на материала стане с достатъчна дебелина за да може най-горният слой водни 

молекули да се придвижат към местата с по-висока температура. Според някои източници това 

придвижване на водни молекули се дължи на вискозитета на водата тъй като в зоните с по-висока 

температура той е по-нисък и триенето на самите молекули е по-малко. От важно значение е също 

така адхезията на водните молекули към стените на порите на материала, колкото е по-голяма 

толкова по-изразено е капилярното им свойство, каквито са изолационните материали на минерално 

свързваща основа. 



 
Преноса на вода в материала косвено може да се анализира и с помощта на два коефициента 

Dws – коефициент на пренос на вода при постоянен допир от външен източник на вода (дъжд) от 

едната страна на елемента  и Dww – коефициент на пренос на вода при редистрибуция вътре в самия 

материал. В таблицата по долу са показани стойностите на коефициентите на някои строителни 

материали: 

 
Вид материал  W [kg/m3]  Dw [m2/s] 

YTONG  44 2.2.10-10 

Керамична тухла  35 2,6.10-10 
MULTIPOR  8,1 1,1.10-10 

 
За определянето на тези коефициенти се използват различни методики, от които най- 

разпространени са метод с измение на l(коефициента на топлопроводност), изменение на 

електрическото съпротивление, капацитета, ултразвук, ядрено-магнитен резонанс и др. Следващите 

графики нагледно илюстрират преноса на водна пара и преноса на влага в течно състояние като два 

противоположни потока двжещи се в капилярно-активните материали и зависещи от температурата, 

относителната влажност на въздуха в порите и парциалното налягане. От тях се вижда че при 

изотермални условия преносите на водна пара и на вода имат едни и същи посоки, а при променливи 

температурни условия те са противоположни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Натрупване на влага в еднослойни ограждащи елементи по класическия 

метод. 

За да направим оценка на капилярния ефект ще разгледаме капилярните свойства на три материала 

хипотетично използвайки ги като еднослойни ограждащи конструкции с различни дебелини и ще 

покажем резултатите от натрупаната влага през зимния период изчислена съгласно действащата 

нормативна уредба и климатични условия: 

 

 

 
Температурни условия (предпоставки) при които са направени изчисленията: 

Използваме климатичните условия за София, Бъллгария, която попада в седма климатична зона: 

θe – изчислителна температура на външния въздух за периода на кондензация ; 

         Отчетено: θe = -10 0C = 263,15 e=90%; 

θi’ – изчислителна температура вътре в помещението; 

            Отчетено: θi = 19 0C = 292,150K , i=65%; 

 

парциални налягания на водните пари в помещението     – Pi; 

максимални парциални налягания в помещението            – Pmax; 

число на дифузионно съпротивление на водните пари за даден материал – 
възд

к





представлява 

отношението на коефициента на паропреминаване на съответния материал към коефициента на 

паропреминаване на въздуха; 

 

Вид материал  d,m λ,W/m°C  μ  

YTONG –  600 kg/m3  0 ,06  0,14  8,0  

Керамична тухла –  600   kg/m3  0 ,25 0 ,12 16 

Ytong MULTIPOR –  115  kg/m3  0 ,06  0 ,04 4,1  



Съпротивление на дифузионно преминаване [m2/h.Pa.kg] 

Плътност на дифузионния поток [kg/m2.h ] 

Натрупана влага за зимния период [kg/m2]  

Отчитаме натупаната влага по стандартния метод на Глейзер за периода на кондензация 

изпозлвайки следните величини и зависимости 

 

 
 

 

 
                     

 

 
 

4. Основна идея за отчитане на капилярния ефект. 

Основната идея за отчитане на капилярния ефект съгласно класическия подход съгласно 

метода на “Глейзер“ е образуването на  кондензационен фронт, който се премества към по топлата 

страна на елемента съгласно даден закон, като достигайки в определена позиция след определен 

период от време да няма условия за образуване на кондензна влага. Оценката се прави въз основа 

на натрупаната влага към този момент и влагата натрупана по класическия метод. 



                        
 

 

 
 
Закона по който се измества фронта като функция на времето може да се даде със следната 

зависимост предложена в [1], където се въвеждат две стойности на водните съдържания на 

материала, а именно wcr –критично водно съдържание в материала под което няма условия за 

създаване на воден пренос, и wH – хигроскопично водно съдържание, което за повечето материали, 

отговаря на водното съдържание при 95% относителна влажност на въздуха в порите.  

 
Където:  

x[sm] – изместване на кондензационния фронт спрямо първоначалното състояние; 

Psat[Pa] –  парциално налягане в равнината на конденз или десния край на зоната на 

коденз; 

ф –   относителна влажност на въздуха; 

µ  –   дифузно съпротивление на водна пара; 

t[s] –   време (секунди); 

wcr[kg/m3] - критично водно съдържание при 100% влажност на материала; 

wH[kg/m3]  – хигроскопино водно съдържание при 95% влажностна материала. 

N –   коефициент равен на 1,5.106.3600 = 5,4.109. 

 

4.1. Резултати: 

Фронта на кондензацията се измества съгласно дадения закон. Пресмятайки на ново 

натрупаната влага по класическия метод отчитайки изместения фронт през определен 

период от време се получават резултати изложени в следната таблица: 

 
 

Случай с образуване на зона на 

конденз в ограждащ елемент 

Случай с образуване на равнина 

на конденз в ограждащ елемент 

 



 YTONG 

 d = 20 cm  

Керамична тухла  

d = 25 cm  

MULTIPOR  

d = 6 cm  

W1
к [kg/m2] – натрупана 

влага по класическия  

метод след 1440 h 

 

0,240 

 

0,053 

 

1,170 

W2
к [kg/m2] – натрупана 

влага отчитайки 

капилярните свойства на 

материала след 1440 h 

 

0,180 

 

0,79 

 

0,160 

 

W1
к  – W2

к [kg/m2] 

 

+0.060 (-25%) 

 

-0,006 (+10)% 

 

+1,010 (-85)% 

Xfr [cm/h] – отместване на 

кондензационния фронт 

за 1 h. 

 

0,029 

 

0,029 

 

0,051 

 

 
Както се вижда от нея изместването на фронта не винаги означава по-малко натрупана влага, 

което се отнася за случая при керамичната тухла. В случая когато е изследван материала MULTIPOR 

фронтът достига топлия край на елемента след 250 h, което означава че считайки от този час няма 

условия за образуване на конденз. Tова показва, че топлоизолационни материали като МULTIPOR 

са силно капилярно-активни и благодарение на порьозната си структура и минералния му състав 

могат да изнесат кондензиралата вода към по топлат и по този си страна начин да предотвратят 

натрупването на влага вътре в него. 

5. ИЗВОДИ: 

1. С отчитане на капилярния ефект натрупаната влага в капилярно-активните 

изолационни материали драстично намалява използвайки методиката с образуване на 

движещ се кондензационен фронт добавена към класическия метод на „Глейзер“. 

2. Добрите резултати получени от еднослойни ограждащи конструкции от капилярно-

активни топлоизолационни материали за натрупаната влага през кондензационния период са 

добра предпоставка за използването им в многослойни ограждащи конструкции с различна 

конструктивна схема. 
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STUDY OF MULTI-LAYERED SURROUNDIG STRUCTURES BASED ON 

CAPILLARY-ACTIVE MATERIALS. 
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Abstract:  

The analysis of typical elements of the building envelope in a variety of building 

structures is indispensable not only for the implementation at the time of the national 

program for rehabilitation, but also due to the progressive increase of the security of energy 

sources. In parallel, it is urgent to develop a methodology reflecting the effects of capillary 

active thermal insulation.  

Results of numerical models and their comparison in the study of the hygrothermal 

behavior of capillary-active insulation materials.  

Results of the analysis for typical details of buildings with different constructions for 

Bulgarian climatic conditions. Graphs for the temperature lines, humidity conditions and 

the accumulated moisture for a specified period of time. 

 Ideas for future research of thermal bridges. 

 

Key words: Building materials, internal insulation, Hygrothermal behavior, 

temperature lines; 

 

 

1. Въведение  

Въпросът с използването на капилярната активност на някои от 

топлоизолационните строителни материали, използвани като вътрешна 

топлоизолация  на ограждащите стени на сградите е много актуален, поради основния 

проблем, а именно образуването на конденз. Решението на този проблем се състои, 

както в правилното изпълнение на топлоизолационната система, така и от коректното 

изследване при построяване на моделите на ограждащите конструкции, т.е. с отчитане 
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на капилярната активност на материалите. Създадени са компютърни програми 

симулиращи тези процеси с висока степен на достоверност. Резултатите от тях се 

приемат от държавните институции. Това дава възможност за решение на проблемите 

относно образуването на кондензна влага, по вътрешната повърхност на ограждащите 

елементи. Особено ефективно е решението с отчитането и използването на капилярно-

активни топлоизолации по вътрешна страна на ограждащите конструкции. 

Използването на такива изолации се прилага най-вече в сгради паметници на 

културата, църкви и при други, в които не е желателно да се изпълни топлоизолация 

от външната страна на фасадните стени. 

В настоящия доклад ще се сравнят резултати на числови модели изследващи 

натрупаната влага в различни многослойни ограждащи конструкции, използвани в 

сгради с различни конструктивни схеми, през кондензационния период и отчитайки 

свойството капилярна активност.  

 

2. Принцип на капилярната активност 

Принципът на физическия процес при които, в порите на  хигроскопичните 

материали кондензиралата влага се изнася от материала, към по-топлата му страна се 

изобразява най-добре схематично както е показано на фиг. 1 и фиг. 2. 

Преноса на влагата в течно състояние се предизвиква от разликата в 

относителната влажност на въздуха в порите, респективно разликата в температурата 

в самия елемент, като посоката е от зоните с по-ниска температура към зоните с по-

висока.  

Именно поради тази причина топлоизолациите с такова свойство, се разполагат 

от вътрешната страна на ограждащите конструкции. 

 

Фиг.1 Фиг.2 

 

За да се оцени ефекта от това свойство в реална конструкция, се налага 

използването на софтуер, който с приемлива достоверност, отчита динамичните 

процеси в ограждащия елемент и дава крайна стойност на натрупаната влага след 

определен период от време. 
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За целите на този доклад използваме програмен продукт WUFI Pro, с помощта 

на която ще дадем резултати за натрупана влага за период от 10 години на сгради с 

различни конструктивни схеми. 

 

3. Изследване на влажностният режим на типови ограждащи конструкции 

характерни за България. 

Ще разгледаме три типа ограждащи конструкции, характерни за България 

използвайки минерална вата от вътрешната страна. 

 

№ Вид на слоя d, m λ, W/m°C μ 

1 Вътрешна мазилка варопясъчна 0,020 0,70 6,0 

2 Минерална вата – 60 kg/m3   0,100 0,04 1,3 

3 Стена от плътни тухли – 1800 kg/m3 0,250 0,79 8,0 

4 Външна мазилка вароциментова 0,015 0,87 7,0 

 

 

№ Вид на слоя d, m λ, W/m°C μ 

1 Вътрешна мазилка варопясъчна 0,020 0,70 6,0 

2 Минерална вата – 60 kg/m3 0,100 0,04 1,3 

3 Газобетона стена – 600 kg/m3 0,200 0,79 7,0 

4 Външна мазилка вароциментова 0,015 0,87 7,0 

 

 

 

Използваме климатичните условия за София, като въвеждаме стойностите за 

всеки час. 

 

№ Вид на слоя d, m λ, W/m°C μ 

1 Вътрешна мазилка  0,015 0,70 6,0 

2 Минерална вата – 60 kg/m3 0,100 0,04 1,3 

3 Стоманобетoнна стена – 2500 kg/m3 0,250 0,79 7,0 

4 Външна мазилка  0,020 0,87 7,0 
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Както бе подчертано по-горе капилярно – активните изолации намират широко 

приложение при саниране на стари сгради. За да илюстрираме техния ефект ще 

разгледаме разликата във влажностния режим, в случай със и без капилярно – активен 

материал. 

За целите на доклада и илюстрация на ефекта ще се използва клетъчен бетон 

YTONG Multipor. При разгледаните примери ясно се очертава тенденцията на пренос 

на влага при използване на такива материали в съществуващи сгради с течение на 

времето. Наблюдаваният ясно изразен ефект на пренос на влага по капилярен път води 

до намаляване натрупването на влага в ограждащия елемент. 

По предложение на авторите на програмата началната влажност на материалите 

използвани в моделите на такива конструкции се препоръчва да е 80%. 

 

4. Резултати от анализа 

 
Тухлена стенa с минерална вата 

 

Тухлена стена с YTONG Multipor 
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Газобетонна стенa с минерална вата 

 
Газобетонна стена с YTONG Multipor 

 
Стоманобетонна стенa с Минерална вата 
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Стоманобетонна стена с YTONG Multipor 

 

Получените със софтуера резултати за направените числени модели 

недвусмислено водят до следните категорични изводи. 

 

5. Изводи 

1. Отчитането на ефекта на капилярно – активните материали е наложително 

поради същественото им влиянието върху топловлажностните процеси в 

ограждащите конструкции. 

2. При използване на капилярно – активен материал от вътрешната страна на 

ограждащия елемент, натрупаната влага чувствително намалява в течение 

на времето, спрямо тази при използването на минерална вата. 
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