


 Цел: 

 Постигане на енергийна ефективност при осигуряване на комфортен 

и здравословен микроклимат. 

Енергийната ефективност води до: опазване на околната среда, 

постигане на устойчиво развитие и ограничаване на измененията в 

климата.

 Функции на ТИ:

 Максимално да затрудни топлообмена между въздуха в 

помещенията и външния въздух;

 Да води до намаляване на енергийните загуби при отопляването на 

сградите през зимния сезон, както и да предпазва помещенията от 

прегряване на въздуха в тях през лятото;

 Да спомага за постигането на оптимални санитарно-хигиенни, а в 

определени случаи и технологични, параметри на микроклимата в 

помещенията по време на обитаването и използването на сградите 

по предназаначението им.



 Норми за проектиране: 

 БДС EN 15217:2007. Енергийни характеристики на сгради. Методи за 

изразяване на енергийните характеристики и за енергийна 

сертификация на сгради.

 Наредба № 16-1594:2013 на МРРБ за обследване на енергийната 

ефективност, за сертифициране и оценка на енергийните спестявания 

на сгради

 Наредба № 7 от 2004 г. на МРРБ за енергийната ефективност на 

сгради (изменяна многократно, с последна редакция от 21.11.2017 г.)

 Какви инструменти притежава Наредба № 7:

 Представя национална скала на класовете на енергопотребление за 

различните категории сгради (от А+ до G);

 Създава сравнителна методологична рамка за изчисляване на 

оптималните разходи, свързани с минималните изисквания за 

енергийна ефективност.



 Видове сгради по отношение на енергийната им 

ефективност: 

 Традиционни сгради (без топлоизолация) – с годишен разход на енергия 

над 250 – 300 kWh/m2.a;

 Нормативно топлоизолирани сгради – стойностите за разхода на 

енергия тук са променливи в годините, поради промени в нормативната 

база по отношение на коефициента на топлопреминаване. Към момента 

годишният разход на енергия за тези сгради е ок. 100 – 150 kWh/m2.a;

 Нискоенергийни сгради – с годишен разход на енергия до ок. 40 – 60 

kWh/m2.a;

 Пасивни сгради – с разход ≤ 15 kWh/m2.a;

 Сгради с близки до нула потребление на енергия;

 Нулево енергийни сгради;

 Енергийно-плюс сгради.



 Климатични характеристики и параметри на 

микроклимата: 

 Климатични характеристики:

1. Изчислителна температура на външния въздух θе (за зимен период) –

средната температура от най-студените 8 петдневки за последните 

50 години

2. Относителна влажност на външния въздух ᵠе (за зимен период) –

приема се ᵠе = 90%

3. Климатични зони

 Параметри на микроклимата:

1. Изчислителна температура на въздуха в помещението θi – между 

19°С и 23°С (зона на комфортно обитаване);

2. Относителна влажност на въздуха в помещението ᵠi :

 Сух режим ᵠi < 50%

 Нормален режим ᵠi (51%–60%)

 Влажен режим ᵠi (61%–75%)

 Мокър режим ᵠi ≥ 75%



Топлопроводимост

Свойство на материала да провежда топлина при наличие на 

температурна разлика между двете му противоположни повърхности.

Посоката на разпространение на топлинния поток при 

топлопреминаване през ограждащ елемент е от въздуха с по-висока 

към този с по-ниска температура.

Количеството топлина, което се провежда през материал с дебелина 

d, при температурна разлика между противоположните му 

повърхности Δθ, през площ А, за време t e:

Топлотехнически характеристики на материалите



Коефициент на топлопроводност

Количеството топлина, което се провежда през материал с дебелина 

d = 1 m, при температурна разлика между противоположните 

повърхности Δθ = 1°K, през площ А = 1 m2, за време t = 1 s, λ [W/m.K].

Коефициентът на топлопроводност, λ, е свойство на материала. Той 

зависи от:

• химическия състав;

• структурата;

• плътността;

• влажността;

• температурата;

• стареенето.

Коефициенти на топлопроводност на различни материали.

Топлотехнически характеристики на материалите



Коефициент на топлопроводност

N.B. Коефициентът λ за даден материал се приема за 

постоянна величина, без да се отчита влиянието на 

влажността и температурата. Това дава възможност за 

линейно изобразяване на процеса на топлопровеждане 

(топлопроводимост)!

Топлотехнически характеристики на материалите



Коефициент на топлопреминаване

Физическата същност на този коефициент се изразява с 

количеството топлина, което преминава през площ от 1 m2 

на ограждащия елемент за време 1 s при разлика в темпера-

турите на въздуха от двете му страни от 1°К, U [W/m2.K].

Топлотехнически характеристики на материалите



Съпротивление на топлопреминаване

R = 1 / U =  d / λ [m2.K/W]

Топлотехнически характеристики на материалите



Свойство на материалите да пропускат

през себе си топлина, когато съществува

температурна разлика на въздуха от

двете им страни.

• топлопредаване между въздуха с по-

висока температура и съответната

повърхност на ограждащия елемент;

• топлопровеждане на топлинния

поток през ограждащия елемент;

• топлопредаване от повърхността на

стената към въздуха с по-ниска

температура.

Посоката на разпространение на топлинния 

поток при топлопреминаване през 

ограждащия елемент е от въздуха с по-

висока към този с по-ниска температура.

Топлопреминаване



Топлопреминаване при стационарен топлинен поток 

i=const

e=const

N.B. Процесът на топлопредаване не е линеен – не се изобразява 

с линия, а с дъга!

Той се моделира с коефициенти на топлопредаване i (от 

вътрешния въздух към стената) и e (от стената към външния 

въздух), или съответно с реципрочните им стойности Rsi и Rse.

i=const



При по-висока температура на вътрешния от външния въздух и 

стационарен поток: количеството предадена топлина от вътрешния 

въздух на вътрешната повърхност на стената е равно на количеството 

топлина преминало през стената с дебелина (d), а то от своя страна е 

равно на количеството топлина, предадено от външната повърхност на 

стената на външния въздух;

При площ на стената А = 1 m2 и време за протичане на процеса z = 1 s:

Q = αi (i – i)

Q = λ/d . (i – е) = U.(i – е)

Q = αe (e – е)

Q Q

i e

i e

d

λ

i и е – температурите съответно на вътрешната и външната повърхности на елемента, °С;

i – изчислителна температура на вътрешния въздух, °С;

e – изчислителна температура на външния въздух, °С;

λ – коефициент на топлопроводност на материала, от който е изграден еднослойният елемент, W/m.°С

d – дебелина на ограждащия елемент, m

αi – коефициент на топлопредаване м/у вътрешния въздух и вътрешната повърхност на елемента, W/m2.°С

αе – коефициент на топлопредаване м/у външната повърхност на елемента и външния въздух, W/m2.°С

Стационарен топлинен поток при еднослоен елемент



Коефициент на топлопреминаване на еднослоен ограждащ елемент

Q = U . (i – e)

+

Q=U . A . Δ . Z=

Стационарен топлинен поток



В Наредба 7 са зададени 

стойностите на тези 

коефициенти за различни 

елементи на сградата и за 

различни условия на 

отопляване на 

помещенията (Таблица 1).

Референтни коефициенти на топлопреминаване U



Коефициент на топлопреминаване на еднослоен ограждащ елемент

,  W/m2.K

Съпротивление на топлопреминаване на еднослоен ограждащ елемент

, m2.K/W

където:

d е дебелината на елемента в m;

λ e изчислителният коефициент на топлопроводност на материала, от 

който е изпълнен ограждащия елемент, в W/m°K. 

Стационарен топлинен поток на еднослоен елемент



Коефициент на топлопреминаване на многослоен ограждащ елемент

, W/m2.K

Съпротивление на топлопреминаване на многослоен ограждащ елемент

, m2.K/W

, а 

където: 

d1, d2, …, dn са дебелините на отделните слоеве на елемента, в m;

λ1, λ2, ..., λn са изчислителните коефициенти на топлопроводност на материалите на 

отделните слоеве, от които е изпълнен ограждащият елемент в W/m°K. 

Забележка: При ограждащи елементи, които в своята конструкция имат включени въздушни 

слоеве, съпротивлението на топлопроводност (Ro) се получава като към съпротивлението на 

топлопроводност на отделните конструктивни слоеве се включи и съответното съпротивление 

на топлопроводност на въздушния слой (Rв.с.).

Q Q

i e

i e

d1

λ

d2
d3

λ1

λ2

λ3

Стационарен топлинен поток



№ по 

ред
Вид на ограждащия елемент

Rsi= 1/αi

m2°K / W

Rse= 1/αе

m2°K / W

1 Външни стени 0,13 0,04

2 Външни стени с вентилируем въздушен слой (от външната страна) 0,13 0,08

3 Плоски покриви над отопляеми тавански помещения 0,13 0,04

4 Тавански плочи под неотопляеми тавани 0,13 0,08

5 Подови плочи над сутерени (топлинен поток отгоре надолу) 0,17 0,17

6 Подови плочи над открити проходи (граничещи с външния въздух) 0,17 0,04

7
Подове и външни стени в отоплявани сутерени , в участъците им,  

граничещи с почвата
0,17 0,00

αi - коефициент на топлопредаване м/у вътрешния въздух и вътрешната повърхност на елемента, W/m2.K

αе - коефициент на топлопредаване м/у външната повърхност на елемента и външния въздух, W/m2.K

Rsi=1/αi – съпротивление на топлопредаване на вътрешната повърхност, m2.K/W

Rse=1/αе – съпротивление на топлопредаване на външната повърхност, m2.K/W

Съпротивления на топлопредаване Rs на елементите



Определяне разликата между температурите на вътрешния въздух и 

вътрешната повърхност на ограждащия елемент.

Δi = i – i

Определяне на разликата между температурите 

на външната повърхност на елемента и външния въздух.

Δе = е – e

i
1/2

2/3

e

i

e

Di

De

Определяне на температурите в строителния елемент



Например за слой “n” на ограждащия елемент

Δn = n – n+1

i

1/2

2/3

e

i

e

Di

De

D1

D2

D3

λ1 λ2 λ3

d1 d2 d3

Определяне на температурната разлика за всеки слой



Температурната линия изразява изменението на темпе-

ратурите в отделните точки на ограждащия елемент при

определени температури на вътрешния и външния въздух.

Приемания:

• стационарен режим на разпространение на топлинния поток;

• линейно изменение на температурата във всеки отделен слой

на ограждащия елемент.

Температурни линии (стационарен режим)



Видове, класификация на ТИ материали:

1. По ефективност

2. По състояние

3. По деформируемост

4. По произход

Топлоизолационни материали



Обяснителна записка:

1. Общи положения – цел на топлоизолирането и средства

за решаване на поставената цел;

2. Климатични характеристики на географския район,

параметри на микроклимата на предвидената за

топлоизолиране сграда и топлотехнически

характеристики на материалите от които е изградена

фасадната стена;

3. Избор на топлоизолационен материал;

4. Изчисляване на необходимата дебелина на

топлоизолацията за постигане на нормативните

изисквания, съгласно Наредба 7;

5. Построяване на температурната линия при стационарен

режим за зимния период.

Оразмеряване на Топлоизолацията за зимен период



Определяне на дебелината на топлоизолационния 

материал:

X =? → dти ≥ Х [m]

Оразмеряване на Топлоизолацията за зимен период

№ Слой d, m λ, W/mK R, m2K/W

i Rsi

1 Мазилка d1 λ1 R1

2 Тухла d2 λ2 R2

3 Топлоизолационен слой d3 = X λ3 R3

e Rse



Определяне на температурата и построяване на 

температурните линии:

Оразмеряване на Топлоизолацията за зимен период

λ

№ Слой R, m2K/W Δθ, °C θ, °C

i
θi

1 Мазилка

2 Тухла

3 Топлоизолационен слой

e
θe


