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Експлоатация Влага
Пренос на 

влага
Конденз

•  нараства
• Конденз по вътр. пов.
• Мразоустойчивост



Нормативни климатични и топлофизични 
характеристики:

ПЕРИОД НА КОНДЕНЗАЦИЯ

θeк – изчислителна температура на външния въздух за периода на 
кондензация

θeк = +5  0C  при  θe = ≥ - 8,5 0C 

θeк = -5   0C  при  θe = от - 8,50C до -140C 

θeк = -10 0C при  θe = ≤ -14 0C 

eк =90 % - изчислителна влажност на външния въздух за периода на кондензация 

θiк = θi - изчислителна температура на вътрешния въздух за периода на кондензация

iк =  i - изчислителна влажност на вътрешния въздух за периода на кондензация

ПЕРИОД НА ИЗПАРЕНИЕ

 iи = θе и = 18 0C - изчислителна температура за периода на изпарение

 iи = θе и = 65% - изчислителна влажност за периода на изпарение



Проверка за недопускане на конденз във 
втрешността на ограждащата конструкция

1. Xuk = Xr + Xdif ≤ Xmax

Xuk – общо количество влага

Xr – експлоатационна влажност (начална влага) (табл. 2, Прил. 4), %

Xdif – количество на натрупаната влага (табл. 2, Прил. 4), %

Xmax – максималното количество влага в зависимост от материала, %

Xdif = 
𝟏𝟎𝟎.𝑾𝒌

𝒅𝒛.𝝆
, %

Wк - количеството кондензирана влага, kg/m2; 

dz- широчината на зоната на кондензация, m; 

 - плътността на материала в зоната на кондензация, kg/m3

2. Wк ≤ Wи

В една календарна година

• Тк = 1440 h – период на кондензация

• Ти = 1440 h – период на изпарение

• Не се допуска натрупване и задържане на влага за повече от една година.

• Натрупаната за периода на кондензация влага (Wk) трябва да се изпари през 
периода на изпарение (Wи)



Таблица 2 

Изчислителни и максимално 

допустими стойности на влажността 

на строителни продукти (материали) 



1. Общи понятия

където:

• δ - коефициент на паропроницаемост на материала, kg/Pa.m.h;

• d – дебелината на материала, m;

• А – площта на преминаване на водните пари, m2;

• р1 и р2 – парциалните налягания от двете страни на мат., Ра;

• z – времето за преминаване на водните пари, h;

Паропроницаемост и паропреминаване на 
ограждащите елементи на сградите

Q Q

p1
p2

d, m

δ

Паропроницаемост – дифузията на водни пари през 
капилярно-порестата структура на материалите

Q, kg – количеството на водните пари преминаващи 
през конструкцията

Q = A z 
𝛅

𝒅
(𝒑𝒊−𝒑𝒆)



Ако се сравни паропроницаемостта на материал с дебелина 1 m с тази на 
въздух със същата дебелина се получава така нареченото 
число на дифузно съпротивление на водни пари (μ) :

Дифузионно-еквивалентна дебелина – sd, m
Тази величина характеризира дебелината на слоя въздух, който притежава 
еднаква паропроницаемост със слой от материала с дебелина d:

Паропроницаемост и паропреминаване на 
ограждащите елементи на сградите
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Паропроницаемост и паропреминаване на 
ограждащите елементи на сградите

Съпротивление на дифузно преминаване на водните пари през един слой 
от строителен материал (Z) се изчислява за стандартна температура от 10°С 
по формулата:

Z = 1,5.106. μ.d, [m2.h.Pa/kg]

където:
μ е числото на дифузно съпротивление на водни пари на материала;
d – дебелината на слоя, [m].

При многослоен ограждащ елемент съпротивлението на дифузно 
преминаване на водните пари през него (Z) е:

Z = 1,5.106. (μ1.d1+ μ2.d2+ ......+ μn.dn), 

където:
d1, d2, ….., dn са дебелините на отделните слоеве на елемента, [m];
μ1, μ2, .... μn – съответните коефициенти на дифузно съпротивление на водни 
пари на материалите на отделните слоеве.



Паропроницаемост и паропреминаване на 
ограждащите елементи на сградите

Плътността на дифузния поток на водни пари (g), като физическа същност, 
представлява количеството влага, което преминава през ограждащия 
елемент с площ 1 m2 за време 1 h. Тя се изчислява по формулата:

където:
pi е парциалното налягане на водни пари на вътрешната повърхност на 
елемента, [Ра];
pе – парциалното налягане на водни пари на външната повърхност на 
елемента, [Ра];
Z - съпротивление на дифузно преминаване на водни пари през
елемента, [m2.h.Pa/kg].

𝑔 =
𝑝𝑖−𝑝𝑒

𝑍
,

𝑃𝑎
𝑚2.ℎ.𝑃𝑎

𝑘𝑔

→
𝑘𝑔

𝑚2.ℎ



2. Графоаналитичен метод за определяне 
зоната на конденз

A. Изчертаване на 
температурната линия за 
периода на кондензация, 
като слоевете се представят 
с въздушно-
еквивалентните им 
дебелини - sd

Sd =  d

θeк = +5  0C  при  θe = ≥ - 8,5 0C 
θeк = -5   0C  при  θe = от - 8,50C  до -140C 
θeк = -10 0C  при  θe = ≤ -14 0C 



2. Графоаналитичен метод за определяне 
зоната на конденз

Б) Изчертаване линията на максималното налягане на водните 
пари „pmax” 

Определяне на максималното налягане във всяка една точка
- Pmax = f (θ)



2. Графоаналитичен метод за определяне 
зоната на конденз

В) Линия на парциалното налягане „p”

pi = 
pi,max φi

100

pе = 
pе,max φе

100

eк =90 % -
iк =  i - изчислителна 
влажност на вътрешния въздух 
за периода на кондензация



2. Графоаналитичен метод за определяне 
зоната на конденз

Ако двете линии не се допират или пресичат, не съществуват условия за 
кондензация на водни пари (при приетите изчислителни параметри на 
външния и вътрешния въздух (фиг. 6.2). 

Ако линията, съответстваща на парциалното налягане (pi), допре или пресече
линията на максималното налягане(pmax), в ограждащата конструкция или 
елемент съществуват условия за кондензация на водни пари. Възможни са 
следните случаи: 

• двете линии се допират в една, две или повече точки (виж фиг. 6.3 и 6.4); в 
тези случаи е възможен кондензационен пад съответно в една, две или 
повече равнини (на границата на съответните слоеве); 

• двете линии се пресичат; в този случай от двете крайни точки на линията на 
парциалното налягане, намиращи се на вътрешната и външната повърхност 
на ограждащата конструкция или елемент, се прокарват тангенти към 
линията на максималното налягане, тъй като парциалното налягане на 
водната пара не може да бъде по-голямо от максималното налягане; 
точките на пресичане на тези тангенти с линията на парциалното налягане 
определят границите на зоната на кондензация, а хоризонталното 
разстояние между тях – широчината на тази зона (виж фиг. 6.5).



pmax

pi

pe

Sdi Sde

1 2 3

Pmax,w

Фиг. 6.3а. Дифузия на водната пара с 
един кондензационен пад в равнината 
на ограждащата конструкция или 
елемент (между слоеве 2 и 3) 

P, Pa

рmax,w – стойност на максималното налягане на водните пари в кондензната равнина, Ра;
Zi = 1,5.106.sdi – съпротивление на дифузно преминаване на водните пари в частта на елемента между 
вътрешната му повърхност и кондензната равнина, m2 h Pa / kg.
Zе = 1,5.106.sdе – съпротивление на дифузно преминаване на водните пари в частта на елемента между 
кондензната равнина и външната му повърхност, m2 h Pa / kg.

Изчисляване на количествата натрупана влага Wk, kg/m2

Xdif = 
𝟏𝟎𝟎.𝑾𝒌

𝒅𝒛.𝝆
, %

dz- широчината на зоната на кондензация, m;
Приема сеширочина 3 cm и проверката се прави за 
по-порьозния материал (тухла, бетон, мазилка)

Xuk = Xr + Xdif ≤ Xmax



pmax

pi pe

Sdi Sde

1 2 3

Pmax,w

Фиг. 6.3б. Дифузия на водната пара по
време на изпарението след
кондензационен пад в равнината на
ограждащата конструкция или
елемент

P, Pa

рmax,w – стойност на максималното налягане на водните пари в кондензната равнина, Ра;
Zi = 1,5.106.sdi – съпротивление на дифузно преминаване на водните пари в частта на елемента между 
вътрешната му повърхност и кондензната равнина, m2 h Pa / kg.
Zе = 1,5.106.sdе – съпротивление на дифузно преминаване на водните пари в частта на елемента между 
кондензната равнина и външната му повърхност, m2 h Pa / kg.

Изчисляване на количествoто влага, което може да се отведе от стената в периода на 
изпарениеWk, kg/m2

Wк ≤ Wи



pmaxpi

pe

Sdi Sde

1 2 4

Pmax,w1

Фиг. 6.4а. Дифузия на водната пара с
кондензационен пад в две равнини на
ограждащата конструкция или 
елемент (между слоеве 1 и 2 и между 
слоеве 3 и 4)

P, Pa

Изчисляване на количествата натрупана влага Wk, kg/m2

3

Pmax,w2

Sdz

рmax,w1 – стойност на максималното налягане на водните пари в първата кондензна равнина, Ра;
рmax,w2 – стойност на максималното налягане на водните пари във втората кондензна равнина, Ра;
Zi = 1,5.106.sdi – съпротивление на дифузно преминаване на водните пари в частта на елемента между 
вътрешната му повърхност и първата кондензна равнина, m2 h Pa / kg.
Zz = 1,5.106.sdz – съпротивление на дифузно преминаване на водните пари в частта на елемента между 
първата и втората кондензни равнини, m2 h Pa / kg.

Xdif,1 иXdif,2



pmax

pi pe

Sdi Sde

1 2 4

Pmax,w

Фиг. 6.4б. Дифузия на водната пара по
време на изпарението след
кондензационен пад в две равнини на
ограждащата конструкция или 
елемент

P, Pa

Изчисляване на количествата натрупана влага Wk, kg/m2

3

Sdz

рmax,w1 – стойност на максималното налягане на водните пари в първата кондензна равнина, Ра;
рmax,w2 – стойност на максималното налягане на водните пари във втората кондензна равнина, Ра;
Zi = 1,5.106.sdi – съпротивление на дифузно преминаване на водните пари в частта на елемента между 
вътрешната му повърхност и първата кондензна равнина, m2 h Pa / kg.
Zz = 1,5.106.sdz – съпротивление на дифузно преминаване на водните пари в частта на елемента между 
първата и втората кондензни равнини, m2 h Pa / kg.

Wк1 + Wк2 ≤ Wи



pmaxpi
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Sdi Sde

1 2 3

Фиг. 6.5а. Дифузия на водната пара с
кондензационен пад във вътрешността
на ограждащата конструкция или
елемент

P, Pa

Изчисляване на количествата натрупана влага Wk, kg/m2

Pmax,w1 Pmax,w2

Sdz

рmax,w1 – стойност на максималното налягане в началото на зоната на кондензация, Ра;
рmax,w2 – стойност на максималното налягане на водните пари в края на зоната на кондензация, Ра;
Zi = 1,5.106.sdi – съпротивление на дифузно преминаване на водните пари в частта на елемента между помещението 
и началото на зоната на кондензация, m2hPa/kg; 
Zе = 1,5.106.sdе – съпротивление на дифузно преминаване на водните пари в частта на елемента между края на 
зоната на кондензация и външната му повърхност, m2hPa/kg;

Xdif = 
𝟏𝟎𝟎.𝑾𝒌

𝒅𝒛.𝝆
, %

Тангента

Кондензна 
зона



pmax

pi pe

Sdi + ½ Sdz

1 2 3

Фиг. 6.5б. Дифузия на водната пара по
време на изпаряването след
кондензационен пад във вътрешността
на ограждащата конструкция или
елемент

P, Pa

Изчисляване на количествата натрупана влага Wk, kg/m2

Sdе + ½ Sdz

½ Sdz½ Sdz

Wк ≤ Wи



Къде е правилно да бъде разположена 
топлоизолацията?
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