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1. Въведение  

 

             В съвременната градска урбанизирана среда все повече се 

увеличават източниците на шумово замърсяване, като същевременно 

разстоянията между тях намаляват. Във връзка с това се усъвършенстват 

решенията на подходящи конструкции, удовлетворяващи строително-

физичните изисквания, кaкто и се разработват изчислителни програми, 

работещи с данните от лабораторни измервания в съответствие с 

конкретното изпълнение на обекта и отчитане на влиянието на страничните 

пътища съгласно европейските стандарти. Основна тенденция е 

установяването на все по-точни норми за звукоизолация, както и методи за 

осигуряване на акустичен комфорт в помещенията на жилищни и 

обществени сгради. Във връзка с това се търсят решенията за подходящи 

конструкции, удовлетворяващи строително-физичните изисквания. 

             В съвременните сгради все по-широко намират приложение леките 

преградни стени и конструкции. Това се дължи на тенденциите на 

съвременната архитектурна мисъл, на голямото разнообразие от строителни 

изделия и материали и възможностите за прилагане на нови проектантски 

решения. С оглед на осигуряването на необходимата звукоизолация, леките 

конструкции се изпълняват като многослойни. Тези конструкции намаляват 

пренасянето на звуковата енергия, вследствие различното акустично 

поведение на слоевете, и намаляват шума от другата страна на 

конструкцията спрямо източника. Целта е резонансните честоти да са по 

възможност под 80 херца, тъй като там възниква намаляване на 

звукоизолационната способност. За честотата на вълново съвпадение 

стремежът при леките конструкции е да се изтегли максимално във високите 

честоти и по възможност да попада над 5 килохерца. 

              В същото време изискванията на европейските стандарти стават все 

по-строги и всеобхватни и изискват нови подходи и данни за 
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удовлетворяването им. От страна на производителите нараства интереса 

относно развитие на нови продукти с доказани звукоизолационни качества, 

които позволяват измервания на място за проверка на резултатите и 

консултиране с цел подобряване на акустичните показатели.  

              Проектирането и измерването на звукоизолацията на строителни 

елементи са регламентирани с европейски стандарти. Европейската 

нормативна уредба е създала изключително богат и подробен набор от 

стандарти, които са направени в строго специализирани оборудвани 

лаборатории по стандарт за сертифициране на строителни материали и 

елементи (напр. Щутгарт, ТУ Берлин, ТУ Виена и др.).От своя страна 

лабораторните измерванията на индекс на звукоизолация от въздушен и 

ударен шум се използват за данни за проектиране, а измерванията на място 

за проверка на получения резултат. 

             Успоредно с това, някои от лабораториите имат разработени 

различни модели, като малки камери за измерване на звукоизолацията, 

каквато от подобен вид има и в УАСГ- София, катедра Физика. Тези модели 

спомагат за нагледно представяне на нормативните измервания, за 

разработване и доказване на теоретични постановки, за сравняване на 

резултати при разработването на нови материали, демонстрации с 

обучаваща цел и др.. 

             В България има голяма необходимост от изследвания и разработки 

в областта на звукоизолацията. От една страна във връзка с изпитвания за 

осигуряване на основните изисквания към строежите, съгласно Регламент 

(ЕС) 305/2011 за Строителните продукти, а от друга за събуждане на интерес 

за професионално развитие в тази област за технически издържано и 

правилно изпълнение на сградите в това отношение. У нас опитът показва 

съществени слабости в изпълнението на нормативните изисквания, често от 

незнание на основни принципи и начини за намаляване на шума в 

помещенията, което за съжаление само доказва не много пряката и 
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завършена връзка на научните разработки с практическото им приложение, 

както и всеобщото необръщане на внимание на специалността. Реално 

погледнато всички страдат от недостига на звукоизолация, а няма 

подготвени решения и кой да се занимава с това. 

             В същото време възникват все по-модерни и оптимизирани 

строителни елементи, за които е важно да се знаят принципите на действие 

относно получаване на ефективни резултати и начините за монтаж и 

необходимите уплътнения. Заедно с актуализирането на нормативната база 

се разработват множество учебни помощни материали и готови детайли за 

изпълнение, които да помагат на проектантите и изпълнителите. В това 

направление у нас има незасегнати области на дейност от съществуващите 

лаборатории и има недостиг на специалисти, а необходимостта от знания се 

увеличава поради все по-нарастващите изисквания и проектирането на нови 

материали и конструкции за осигуряването на по-модерен, здравословен и 

комфортен начин на живот. 

             Тъй като лабораторните измервания за звукоизолация на строителни 

преградни елементи са скъпи и времеeмки, от практически интерес е 

разработването на алтернативни методи.  

   В строителната практика все повече се пристъпва към изпълнение на 

леки преградни стени, които работят на принципа „маса + пружина +маса“. 

При тях теглото е по-малко, но от съществено значение е видът и дебелината 

на междинния слой. Обикновено за маса служи гипсокартон, пружината е 

въздушна междина, запълнена със звукопоглъщащ материал, и втората маса 

е от гипсокартон или гипсофазерни плоскости.  

             Изброените аргументи дават основание в настоящия дисертационен 

труд да се пристъпи към изследване на звукоизолацията на тънкослойни 

плоскости, като се намери начин, чрез който лесно и бързо чрез измерване 

на звукоизолацията да може да се отчитат слабостите и да могат да се 

отстраняват за оптимално акустично поведение на тънкостенен елемент. По 
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този начин няма да е необходимо всеки път да се измерва образец в 

лабораторни условия в размери по стандарт, тъй като това е много скъпа и 

изискваща ресурси и време дейност.  

             Чрез създадената умалена акустична камера в УАСГ, са направени 

поредица измервания, целенасочено определящи областите на нейното 

приложение. Изследваните възможностите на камерата са сравнени с 

измервания на същия елемент в реални условия, както и с изчисления с 

програма за аналитично получаване на стойностите по честоти на 

звукоизолация на строителни елементи INSUL.  

              Основната теза на дисертационния труд е доказването на 

подходящото приложение на изградената умалена акустична камера чрез 

анализ на резултатите от различните измервания на същите материали в 

реални и лабораторни условия, както и получени чрез изчислителни методи 

и програми. В конкретика се използват направени вече измервания с 

умалената камера, както и целенасочено се планират измервания, целта на 

които е доказването на дисертационната теза.  

             С помощта на тази камера в бъдеще сравнително лесно и бързо ще 

могат да бъдат изследвани различни по свойства звукоизолационни 

материали, запазвайки относително малката си дебелина и оптимизирани за 

постигане на най-добри акустични качества. Лабораторни умалени модели 

за измерване на звукоизолацията на малки пробни елементи има изградени 

в различни университети и изпитвателни институти. Повечето от тях са с 

мащабно умалени размери на стандартна лаборатория за изпитване на 

звукоизолацията. Различното в умалената камера на УАСГ е това, че 

помещението приемник е с големи размери и това допринася за 

разпространението на звука по-различен по-благоприятен акустично начин 

от останалите камери, което се счита за предизвикателство и нов подход в 

доказване на звукоизолационните качества на строителните елементи. В 

тази връзка изниква необходимост от изпитвания и значително изследване 
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за установяване на приложимостта и предимствата на тази камера, тъй като 

в литературата не се срещат такива.  

             Принципно в стандартната лаборатория за приемно помещение се 

приема по-малкото от двете, за да се получи най-неблагоприятният вариант. 

Тук обаче ние се стремим да направим подходящо приемното помещение, 

за което има изискване за минимално време на реверберация. За да е 

приложим такъв вариант, е необходимо задълбочено теоретично изследване 

на ефектите и физичните закономерности при еднослойни и двуслойни 

конструкции -  както анализ на практически измервания в лаборатории, така 

и на място в реални размери. Задълбоченият анализ на материята разкрива 

възможността да се постигне достатъчно надеждно звукоизолационно 

измерване на тънки елементи, да се направят становища и изводи, полезни 

за по нататъшното развитие на нови акустично оптимизирани строителни 

елементи за звукоизолация. 

              Естествено, опора в начина на изследванията е чуждият опит от 

множество източници, защото това е тема, по която се работи отдавна в 

много страни. Различните университети разработват сборни проекти, но е 

добре да има синхрон също и между български и чужди университети, да 

има български примери. Но това е пионерска работа и за да се отварят 

пътища, е необходимо да се започне работа в тази ниша, за да може 

постепенно да се надгражда и да се даде възможност да работят различни 

специалисти. Този процес не е лек и изисква налагане на нови приоритети, 

търсене на знания, както и лична мотивация, свързана с много смелост и 

новаторство. Заслужава действително уважение и респект инициативата за 

изграждането на тази умалена акустична камера в УАСГ. 

              Методологията на работата се основава на систематичен преглед на 

научната литература по темата за формулиране на цел и изследователски 

въпроси. Въпреки че беше извършен систематичен преглед на литературата, 

тази разработка се влияе от личното отношение и индивидуалния 
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професионален опит на автора. В процеса на работа, чрез личен контакт с 

утвърдени специалисти от чужбина, е получено  потвърждение на подхода 

и начина на тълкуване на резултатите, което дава подкрепа за тяхната  

правилност.  

              Основното в положените усилия е поставянето на жалоните за по-

нататъшно развитие в областта на звукоизолацията, а решаването на 

задачите от практиката е от важност за цялото общество. 

 

Изпълнение 

             Дисертационният труд се състои от седем глави.  

             В Първа глава, след направеното въвеждане и литературен обзор, 

са поставени целите и задачите. Във Втора глава се разглеждат 

теоретичните постановки в областта на звукоизолацията, както и акустиката 

на помещение. Представят се основните величини и се  обсъжда 

нормативната база в звукоизолацията, касаеща настоящата работа.  

             Съдържанието на Трета глава е свързано с представяне на 

методиката за изследване, теоретичната програма за изчисление на 

звукоизолацията, както и важността на приетите гранични условия и 

заложените в изчисленията показатели на материалите. Описан е начинът 

на измервания с умалената камера, изискванията за стандартизирана 

лаборатория и стандартния метод за измерване на място. Представена е 

важността на условията за измерване върху резултатите в зависимост от 

целите на измерването. 

             В Четвърта глава са описани използваните образци. В Пета глава 

са представени резултатите и анализът от направените  измервания.  

Шеста глава съдържа заключенията, изводите и насоките за по-

нататъшната работа. Седма глава съдържа научния принос на 

дисертационния труд. 
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             Разработката съдържа 39 фигури, 12 таблици и 42 формули. 113 

литературни източника с научно съдържание подкрепят дисертационната 

теза. 

2. Цел и задачи 

 

             Въз основа на събраните налични знания и опит в областта на 

звукоизолацията и по-специално измерванията с умалени акустични 

модели, се направи анализ на значението, мястото и възможностите на 

умалените лабораторни установки за измерване на звукоизолацията на 

строителни образци.  

             След задълбочаване в материята се постави цел: 

Да се уточнят параметрите и възможностите за получаване на 

верифицирани резултати от измерванията на звукоизолацията по лесен и 

изгоден начин чрез умалена камера с голямо приемно помещение. Да се 

намери нейното място за приложение. Да се направи сравнение на 

звукоизолацията на строителни елементи с умалена камера и други методи. 

Задачи: 

Първа задача:  

Да се сравнят методите за измерване и получените резултати, както и 

зависимостите на размерите и начина на изпълнение на камерите за 

измерване. От направените изводи да се определят насоки за приложение на 

изградената в УАСГ умалена акустична камера и се направят измервания на 

различни елементи, сравнения с измервания в реални условия съгл. БДС EN 

ISO 16283 и изчисления на звукоизолацията с програма INSUL [20]. Да се 

уточни същността и структурата на изследвания обект, който ще послужи 

за оценка на възможностите на камерата.  
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Втора задача: 

Да се анализира ефектът на приемното помещение с реални размери, което 

е основната разлика от разработките по света. Да се определи въздействието 

на разпространението на звука в приемното помещение върху резултатите 

от измерванията. Да се направи теоретично и експериментално обследване 

на влиянието на времето на реверберация, поглъщането  и 

разпространението на звуковите вълни в помещението, за да се обоснове 

предимството му в сравнение с останалите камери.  

Трета задача: 

Да се изследва доколко е възможно използването на умалената камера за 

практическа проверка на параметрите на звукоизолация на преградни 

елементи, за които няма лабораторни измервания, или са в процес на 

разработка. Освен това, да се изследва нейното приложение и в случаите, в 

които преградните елементи се обработват с покрития, или няма достатъчно 

достоверни резултати от изчисленията за двойни конструкции. 

Четвърта задача:  

Да се изясни какво е влиянието на нанокерамичното покритие върху 

звукоизолационната способност на различни тънкостенни елементи. За тази 

цел да се направят измервания с умалената камера и в реални условия.  

Пета задача: 

Като новост в страната, да се потърсят потенциални области на приложения 

на камерата, като подходяща демонстрация при обучението в сферата на 

звукоизолацията от въздушен шум и в практиката. 
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3. Методи и използвани образци 

    3.1. Изчисление на звукоизолацията 

        3.1.1. Програма за изчисление INSUL 

              

              INSUL е програма за изчисляване на звукоизолацията на стени, 

подове и тавани. Основно се използва за приблизителна оценка на 

звукоизолацията на многослойни строителни елементи при зададени 

характеристики на отделния слой. Програмата изчислява индекса на 

звукоизолация, като използва данните на строителните материали за 

повърхнинна маса и модул на еластичност. За еднослойни елементи 

програмата дава добрата сравнимост с измервания на 18мм плоскост. 

Тук сложността се явява в необходимостта от данни за изчисленията, както 

и невъзможност от отчитане на различните влияния на закрепването, 

уплътнението на изолационния слой. При измервания би могло да се отчита 

различен начин на монтаж и начин на поставяне на еластичния слой. 

3.2. Методи на измерване, използвани в разработката.  

    3.2.1. Измерване в лаборатория с умалена камера 

              

              Лабораторната умалена звукоизолирана камера е изградена в 

катедра „Физика” на Университета по архитектура, строителство и геодезия 

с цел лесното и бързо, но достоверно измерване на звукоизолационните 

показатели на тънки преградни елементи за първоначална оценка и 

сравнение.  

             Разработването на камерата се наложи поради непълноти в 

закупената програма за изчисляване на единични, двойни и многослойни 

прегради, както и повечето такива методи, които определят и диапазона на 
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резонансната честота и честотите на вълново съвпадение. Но трудности при 

теоретичните изчисления има и при събирането на точни стойности за 

определени параметри на конкретния материал (модул на еластичност, 

коефициент на Поасон, коефициент на вътрешни загуби). Също така за 

определяне загубите при преминаване на звукова енергия са от значение  

граничните условия на елемента, ъгъла на падане на звуковата вълна, 

атмосферните условия. Поради изброените особености, експерименталните 

измервания на образци са важна задължителна проверка за всеки един 

използван метод на изчисление.  

 

             3.2.1.1. Конструкция на лабораторната умалена звукоизолирана камера 

 

              Умалената звукоизолирана камера е изградена в лаборатория 3 на 

катедра Физика към УАСГ. Преградите на камерата са изградени като 

трислоен сандвич елемент, състоящ се от две различни по големина 

въздушни междини и три вида плътни плоскости. Различните въздушни 

междини обуславят различни резонанси на системите маса – гъвкавост – 

маса. С увеличаване на втората въздушна междина (180 мм) се цели 

подобряването на звукоизолацията в ниските честоти, което компенсира в 

известна степен сравнително ниското тегло на преградите. Използвана е 

лека минерална вата като пълнител във въздушните междини с цел 

подобряване на звукоизолацията в средния и високия честотен диапазон. 

             Плоскостите са подбрани от материали с различна обемна плътност, 

дебелина, коефициент на Поасон и коефициент на вътрешни загуби с цел да 

се получат различни собствени честоти на трептене и съответно 

несъвпадащи резонансни честоти. Използвани са плоскости от ПДЧ, 

гипсофазер и гипсокартон. Плоскостите са свързани с тънкослойни (0.5 мм) 

профили и дистанционери от поцинкована ламарина. Експериментално бе 
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установено, че с така конструираната камера може да бъде измерена 

разликата в наляганията от 45 dB /при фон ~ 28 dB/. 

             С цел разширяване областта на приложение на лабораторната 

звукоизолирана камера, са положени усилия за увеличаване на 

звукоизолационните характеристики на преградите на камерата. Именно те 

определят горната граница на загубите на звуково налягане, което може да 

бъде измерено с камерата. Конструкцията на камерата е подобрена чрез 

цялостното й обличане с 2 нови слоя: от битумно – полимерна мембрана с 

дебелина 4 мм и от гипсокартон с дебелина 12.5 мм. Схема на слоевете на 

звукоизолационната камера е представена на фигура 1. 

 

Фиг. 1. Сечение на стената на звукоизолираната камера: 

1- ПДЧ плоскост с дебелина 18 мм; 2 – въздушна междина от 75 мм, запълнена с лека минерална вата; 3- 

въздушна междина от 180 мм, запълнена частично с лека минерална вата; 4 – гипсофазерна плоскост с 

дебелина 15 мм; 5 – гипсокартонова плоскост с дебелина 12.5 мм; 6 – битумно-полимерна мембрана с 

дебелина 4 мм; r6 – свързващ тънкослоен метален профил; r7 –  свързващ тънкослоен метален профил с 

дистанционер. 

             Чрез увеличение на звукоизолацията на преградните стени на 

камерата с от 6 до 15 dB за различните терц-октавни честоти се увеличава 

значително чувствителността и възможностите на камерата. С това 

ограничението на измерванията поради недостатъчната звукоизолация на 

преградните страни на камерата отпада.  
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    Параметрите на плоскостите, използвани при изграждането на 

звукоизолираната камера, са дадени в таблица 1. 

Таблица 1. Параметри на плътните преградни плоскости, използвани 

при изграждането на звукоизолираната камера 

Вид на 

материала 
Плътност 

Модул на 

еластичност 

Коефициент на 

Поасон 

Коефициент  

на вътрешни 

загуби 

--- kg./m3 GPa ν η 

ПДЧ плоскост  

18 мм 

662 3.00 0.36 0.018 

Гипсофазер  

15 мм 

1180 3,9 0.15 0.01 

Гипсокартон 

12.5 мм 
690 2.01 0.24 0.008 

 

             Като краен резултат, общата дебелина на стените възлиза на 335 мм. 

Вътрешният размер на камерата е 0.778 х 0.778 х 1.00 м, а размерът на отвора 

за образеца е 0.615 х 0.65 м. Възможностите на камерата са представени в 

статии в Годишника на УАСГ. Честотната област на измерванията е от 500 

до 8000 херца заради малкия размер на камерата. Снимка на камерата е 

представена на фиг. 2.   
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Фиг. 2 Външен вид на използваната звукоизолирана камера 

             3.2.1.2.  Начин на измерване 

              

               Експерименталната оценка на звукоизолацията на преградните 

стени се извършва, като в камерата се поставя източник на розов шум със 

звуково налягане 96.0 dB. При измерването на звукоизолацията на камерата 

отворът е запушен с капак, притежаващ същите звукоизолационни качества, 

каквито и стените. Измерва се нивото на пропуснатото звуково налягане на 

70 см от стените на камерата в 3 различни точки. Измерването се извършва 

в децибели с калибриран октавен шумомер марка Pulsar, записващ сигнала 

в 3 точки на всяка октава и се осреднява. Когато се оценява тънък преграден 

елемент, той се поставя в отвора и се закрепва със специални стеги, за да 

няма луфт. Образецът е изложен на високо ниво на звуково налягане от 

страна на шумното излъчващо помещение, съвпадащо с камерата с обем 

0.61 m3. Измерва се разликата в нивата на звуковото налягане преди и след 
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изследвания образец. Високото ниво на звуковото налягане се измерва в 3 

различни точки от обема на камерата и се осреднява.  

             Нивото на пропуснатото звуково налягане се измерва на разстояние 

70 сm от образеца в приемното помещение. Използва се  натрупващ терц-

октавен шумомер. Измерва се и се отчита влиянието на фоновия шум. 

Времето на реверберация на приемното помещение е измерено в предишно 

изследване  и също се отчита.  

 

    3.2.2. Измерване в реални условия съгласно европейски стандарт 

БДС EN ISO 16283 

 

             Измерването на изолацията от въздушен шум съгласно стандарт 

БДС EN ISO 16283-1 се извършва, след като се избере едно помещение за 

помещение - източник. В случая е избран външен коридор пред учебна 

лаборатория. В него се поставят източникът на звук, усилвателят и 

високоговорителят. Избира се и друго помещение като помещение -  

приемник, в случая учебната лаборатория 3. Образецът от OSB плоскости с 

размер 90/200 cm е поставен на мястото на вратата и е плътно прикрепен 

към касата на вратата. Нивото на звуково налягане в двете помещения се 

измерва с терц-октавен шумомер при включен  източник. 

             При измерването звукът се генерира от компютърен файл на розов 

шум, усилва се от цифров усилвател и се разпространява от 

високоговорител с форма на додекаедър във всички посоки. Последният се 

поставя в две различни позиции с разстояние между тях повече от 1.4 m. 

Разстоянието между границите на помещението и високоговорителя са по-

големи от 0.5 m, а между преградата и високоговорителя - повече от 1 m. 

Измерването на  нивата на звуково налягане се осъществява с терц-октавен 

шумомер в три позиции, като се спазва изискването те да не попадат в една 
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равнина с границите на помещението. По този начин са спазени условията 

на стандарта за измерване в реални условия. 

             Освен това е измерен и отчетен фоновият шум в помещението - 

приемник. Времето на реверберация на помещението - приемник е 

предварително измерено съгласно ISO 3383-2 в предишно наше измерване, 

възлиза средно на 1.77 s и също се отчита при обработката на резултатите. 

             Нивата на звуково налягане и фоновия шум са измерени по 

стандартен метод чрез неподвижен микрофон с ръчно преместване. Тъй 

като помещенията са над 25 m3, (помещението - приемник е с обем  219 m3), 

измерванията са осъществени за честоти от 500 до 5000 херца. 

   3.2.3. Измерване в стандартизирана лаборатория 

       3.2.3.1. Измерването на директно преминаване  

 

              Актуалният стандарт за измерване на звукоизолацията от въздушен 

шум е БДС EN ISO 10140-2:2010  

 

3.3. Оценка на индекса ISO 717-1.  

 

             За улеснение в практиката се въвежда начин за довеждане на 

резултатите до единична стойност на индекса за звукоизолация чрез 

международния стандарт ISO 717-1 (2013). Претегленият индекс на 

звукоизолация  Rw се получава посредством референтна крива, 

съблюдаваща това, че човешкото е ухо не е толкова чувствително към 

ниските честоти. Той се определя чрез нанасяне на кривата на 

звукоизолация на същата графика с референтната крива. 

             Контурът на кривата е дефиниран от три области, като 

хоризонталната част е заключена в диапазона от 1250 до 3150 Hz, средният 
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сегмент е в диапазона 400 до 1250 Hz и има повишение от 5 dB за октава и 

нискочестотният диапазон от 100 до 400 Hz с повишение от 15 dB за октава. 

За да бъде получен индексът на звукоизолация, около контура се нанасят 

стойностите по 1/3 октава на загубите при преминаване, като се закръгляват 

до най-близката цяла стойност в dB. Референтната крива се мести 

вертикално надолу със стъпки от 0.1 dB от най-голямата стойност, докато 

не бъде изпълнен следният критерий: сумата от натрупаната разлика на 

стойностите на кривата на загуби при преминаване под референтната крива 

за всички 16 1/3 октавни ленти да не надвишава 32 dB. Когато референтната 

крива е изместена така, че да покрие описания критерий, се получава 

Претегления индекс на звукоизолация Rw, като стойността му е цяло число, 

отчетено за 500 Hz. 

             В настоящата разработка не се сравняват единични стойности на 

индекса на звукоизолация, поради невключване на участък от ниските 

честоти в областта на измерване в умалената камера, но той се получава в 

изчислениятa с програмата INSUL, затова е направено това обяснение. 

 

3.4.  Използвани образци, на които се измерва и изчислява 

звукоизолацията  

              

             При избора на образците се съблюдаваше тяхната актуална 

приложимост в строителството, както и се търсеха новостите като 

нанопокрития и заместители на минералната вата за междинен слой – 

еластичен слой от рециклирани отпадъчни текстилени ТИПРОТ.  
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      3.4.1. ОSВ плоскости 

 

             Плочите от ориентирани частици (ОSВ- oriented strand board) 

намират широко приложение за дървените сглобяеми къщи, за предстенни 

обшивки, окачени тавани, сандвич-панели, подови конструкции, леки 

преградни стени, панаирни щандове, сценични декори и др. 

             OSB е трислойна плоскопресована плоскост от ориентирани частици 

микрофурнир (съгласно EN 300). Този вид строителни плоскости се 

отличават със своята стабилност на формата и високите си якостни 

показатели. Тези качества на OSB плоскостите се дължат на особения им 

строеж. Ориентацията на частиците във външните слоеве е в 

производствената посока, докато в средния е напречна. 

             OSB 3 са многофункционални плоскости, подходящи за 

разнообразни приложения в сухи и влажни помещения. OSB 4 демонстрират 

оптимални качества по отношение на статиката и строителната физика. 

             Благодарение на дългите и плоски частици, от които са изградени, 

якостта на огъване на OSB е по-висока в сравнение с конвенционалните 

плоскости от дървесни частици. Поради високото съдържание на лепило, 

OSB-плоскостите се характеризират с високо дифузно съпротивление на 

водни пари. 

Таблица 2. Механични стойности OSB плоскости 

тип характеристика стандарт мерна единица 

дебелина 

10 мм 

6 до 10 

Якост на огъване - главна ос EN 310 N/mm2 20(29) 

Якост на огъване - малка ос EN 310 N/mm2 10 (16) 

Модул на еластичност - главна ос EN 310 N/mm2 2500 (5000) 

Модул на еластичност - малка ос EN 310 N/mm2 1200 (1900) 
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             От данни на производител са получени измервания в стандартни 

лабораторни условия на индекса на звукоизолация на OSB плоскости 10 мм, 

който възлиза на 25dB. 

На пазара се появяват и други плоскости, като: 

- фибралитни панели, изработени от около 60 % дървесни частици, около 

39% цимент и 0,2% течни стъкло.  

- Компактните плоскости (HPL) -високоустойчив материал, произведен чрез 

пресоване под високо налягане на многослойно ядро от напоена с фенолна 

смола хартия и лице от декоративна хартия с меламиново покритие. 

             В тази посока се очаква развитие в нови разработки за оптимиране 

на качествата на плоскостите, затова използваният метод за измерване на 

звукоизолацията с умалена камера ще може да се прилага за постигане на 

определени показатели в тази област при оптимизиране на новите 

материали.  

         3.4.2. ГК плоскости 

              

             Гипскартонените строителни плоскости съгласно БДС EN 520 са 

съставени от гипсова сърцевина, обвита и плътно залепена със здрав 

устойчив слой от хартия. Повърхностите на хартията са различни според 

приложението и специфичния вид на плоскостта, а сърцевината може да 

съдържа добавки, които придават допълнителни свойства. 

• Гипскартонени плоскости Edyn: 3х103[MN/m2] 

ρ: 900 [kg/m3] 

d: 12,5 [mm] 

fg= 2629 Hz   
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        3.4.3. Съчетани елементи 

 

ГК 9,5мм–еластичен слой 23мм–ГК 9,5мм“,  

 „ГК 12,5мм–еластичен слой 23мм–ГК 9,5 мм“  

 „ГК 12,5мм–еластичен слой 23мм–ламарина 1мм“ 

             За еластичен слой в разработката е използван продуктът ТИПРОТ, 

иновационен топлоизолационен продукт от рециклирани влакна от 

текстилни отпадъци, създаден в рамките на проект за периода 2007-2013г. 

Основната суровина за производство на този продукт са текстилни 

отпадъци. Съставът на ТИПРОТ  се състои от следните рециклирани влакна 

(в % по маса): памук – около 20%; вълна и ПАН -  около 45%, от които 

вълната е по-малко от една трета; други синтетични влакна (полиамид, 

вискоза, полиестер, полипропилен) -  20%; би-компонентни полиестерни 

влакна – 15%. 

              ТИПРОТ е произведен на рула с ширина 60cm, дължина 10m и 

дебелина (по БДС EN 823) [104]. 45mm. ТИПРОТ би могъл да се произвежда 

и на плочи/плоскости. Освен с полиестерен слой (с различна повърхнинна 

маса, в зависимост от приложението), ламинирането би могли да бъде и с 

друг тип воали. Широчината и дължината на рулата би могла да бъде 

различна от обозначената. Обемната плътност на произведените прототипи 

(БДС EN 1602) варира в интервала 35-45 kg/m3. 

4. Резултати  

 4.1. Изчисления 

    4.1.1. Изчисления с INSUL и сравнение с измерените стойности 

на звукоизолацията с умалена камера и в реални условия  
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              INSUL е програма за изчисляване на звукоизолацията на стени, 

подове и тавани. Основно се използва за приблизителна оценка на 

звукоизолацията на многослойни строителни елементи при зададени 

характеристики на отделния слой. На фиг.3 е представена графиката по 

честоти на резултатите от изчисленията на звукоизолацията на OSB 

плоскостите с тази програма. 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 3. Графика на звукоизолацията на OSB плоскости по честоти, 

изчислени с INSUL 

4.2. Резултати от измерванията с умалена камера 

    4.2.1. Резултати от измерване на звукоизолацията с умалена 

камера на тънки строителни елементи с размер 600х600 мм 

         4.2.1.1. Резултати от измерванията на звукоизолацията от въздушен шум за 

различни трислойни образци  

           

              В табл.2, табл. 3 и табл. 4 са представени резултатите от 

измерванията за три различни трислойни образци съответно: „ГК 9,5мм–

еластичен слой 23мм–ГК 9,5мм“,  „ГК 12,5мм–еластичен слой 23мм–ГК 9,5 

мм“ и „ГК 12,5мм–еластичен слой 23мм–ламарина 1мм“. По честоти са 



25 
 

представени експериментално измерените нива на звуковото налягане в dB 

в излъчващото помещение /камерата/ и приемащото помещение /след 

образеца/. В последната колона е изчислена звукоизолацията по честоти, 

която се получава от разликата в нивата в излъчващото и приемното 

помещение с отчитане на нивото на фоновия шум, също измерено по време 

на експеримента. Отчетено по честоти е и времето на реверберация на 

приемащото помещение, което бе предмет на друго изследване [33]. 

Таблица 2. Звукоизолация на съчетание ГК 9,5мм–еластичен слой 

23мм–ГК 9,5мм 

Честота 

Ниво в 

излъчващото 

помещение 

Ниво в 

приемното 

помещение 

Фонов 

шум 

Корекци

я от  

фоновия 

шум 

Време на 

реверберация 

(Приемно 

помещение) 

A 
Звуко-

изолация 

[Hz] [dB] [dB] [dB] [dB] [s] m² [dB] 

500 85.6 42.4 24.4 42.4 1.72 20.8 40.0 

630 79 36.4 17.4 36.4 1.68 21.2 39.3 

800 76.6 33.9 17.5 33.9 1.64 21.8 39.3 

1000 82.3 33.9 15.5 33.9 1.72 20.8 45.2 

1250 81.8 33.5 21.5 33.2 1.72 20.8 45.4 

1600 84.9 35.1 17.4 35.1 1.72 20.8 46.6 

2000 86.8 36.6 12.5 36.6 1.63 21.9 46.8 

2500 83 40.1 12.9 40.1 1.56 22.9 39.3 

3150 83.3 41 13.9 41.0 1.44 24.8 38.4 

4000 81.7 34.1 18.9 34.1 1.3 27.5 43.2 

5000 81.6 31.3 11.3 31.3 1.14 31.3 45.3 
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Таблица 3. Звукоизолация на съчетание ГК 12,5мм–еластичен слой 

23мм–ГК 9,5 мм 

Честота 

Ниво в 

излъчващото 

помещение 

Ниво в 

приемното 

помещение 

Фонов 

шум 

Корекция 

от фоновия 

шум 

Време на 

реверберация 

(Приемно 

помещение) 

A 

Звуко-

изолац

ия 

[Hz] [dB] [dB] [dB] [dB] [s] m²  

500 85.6 39.9 24.4 39.9 1.72 20.8 42.5 

630 79 32.2 17.4 32.1 1.68 21.2 43.7 

800 76.6 28.4 17.5 28.0 1.64 21.8 45.2 

1000 82.3 28 15.5 27.7 1.72 20.8 51.4 

1250 81.8 29.4 21.5 28.6 1.72 20.8 50.0 

1600 84.9 31.2 17.4 31.0 1.72 20.8 50.7 

2000 86.8 33.2 12.5 33.2 1.63 21.9 50.2 

2500 83 36.2 12.9 36.2 1.56 22.9 43.2 

3150 83.3 35.2 13.9 35.2 1.44 24.8 44.2 

4000 81.7 28.9 18.9 28.4 1.3 27.5 48.9 

5000 81.6 24.7 11.3 24.5 1.14 31.3 52.1 
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Таблица 4. Звукоизолация на съчетание ГК 12,5мм–еластичен слой 

23мм–ламарина 1мм 

Честота 

Ниво в 

излъчващото 

помещение 

Ниво в 

приемното 

помещение 

Фонов 

шум 

Корекция 

от 

фоновия 

шум 

Време на 

реверберация 

 (Приемно 

помещение) 

A 
Звуко-

изолация 

[Hz] [dB] [dB] [dB] [dB] [s] m²  

500 85.6 37.8 24.4 37.6 1.72 20.8 44.8 

630 79 30.8 17.4 30.6 1.68 21.2 45.1 

800 76.6 28.2 17.5 27.8 1.64 21.8 45.4 

1000 82.3 29.2 15.5 29.0 1.72 20.8 50.1 

1250 81.8 30.5 21.5 29.9 1.72 20.8 48.7 

1600 84.9 33.1 17.4 33.1 1.72 20.8 48.6 

2000 86.8 33.4 12.5 33.4 1.63 21.9 50.0 

2500 83 36.7 12.9 36.7 1.56 22.9 42.7 

3150 83.3 36.2 13.9 36.2 1.44 24.8 43.2 

4000 81.7 30.4 18.9 30.1 1.3 27.5 47.2 

5000 81.6 25.6 11.3 25.4 1.14 31.3 51.2 

 

             На фигура 4 графично е сравнена звукоизолацията /загубата на 

звуково налягане в образеца/ за трите изследвани комбинации трислойни 

строителни елементи. Много добра звукоизолационна способност 

демонстрират комбинациите „ГК 12,5мм – еластичен слой – ГК 9,5мм“ и 

„ГК 12мм–еластичен слой 23мм–ламарина 1мм“, като първата има по-добра 
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изолация за цялата област над 1000 Hz. Комбинацията „ГК 9,5мм–еластичен 

слой 23мм–ГК 9,5мм“ показва по-ниски стойности, най-вероятно поради по-

малките и с еднакви дебелини гипсокартонени слоеве, изпадащи в резонанс.  

 

Фиг. 4. Звукоизолация по честоти на три комбинации леки трислойни 

елементи 

             На фиг. 5 и фиг. 6 са представени съответно теоретичните и 

експерименталните стойности на звукоизолацията по честоти за 

комбинацията „ГК 12,5мм – еластичен слой – ГК 9,5мм“.  За получаване на 

теоретичните стойности е използван програмният продукт Insul, като 

еластичният слой е моделиран с възможно най-подходящия по параметри в 

програмата, но размерът на образеца се различава от този в експеримента. 

Теоретичната стойност на индекса на звукоизолация за комбинацията е 

изчислен на 36 dB. 
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Фиг. 5. Звукоизолация по честоти, изчислена с Insul за комбинация ГК 

12,5мм – еластичен слой 23мм– ГК 9,5мм с оценен индекс на 

звукоизолация Rw 36 dB 

 

 

Фиг. 6. Звукоизолация по честоти, измерена в камерата за комбинация 

ГК 12,5мм – еластичен слой 23мм – ГК 9,5мм 
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              На фигура 7 е демонстриран ефектът на многослойност, като са 

сравнени по честоти звукопреминаването през комбинацията „ГК 12,5мм – 

еластичен слой – ГК 9,5мм“ и през образец от единствен слой от ГК 12,5мм. 

Вижда се, че съществува една устойчива разлика от 10-15 dB в полза на 

трислойната конструкция. 

 

 

Фиг. 7. Звукопреминаване по честоти през комбинация ГК 12,5мм – 

еластичен слой 23мм – ГК 9 мм и през единичен слой ГК 12,5мм 

              4.2.1.2 Влияние на нанокерамичните покрития  върху звукопреминаването през 

тънки преградни елементи  

             Нанотехнологиите предлагат определен потенциал и в строителния 

сектор. Спектърът на прилагането им обхваща функционални фасадни 

покрития, подобрени строителни изолационни материали и много други. 

Заедно с основните им функции и предимства, иновативните стенни 

покрития биха могли да оказват позитивно влияние върху 

звукоизолиращите качества на строителните елементи. В това направление 

липсват достатъчно изследвания, което породи идеята с помощта на 

умалената акустична камера на УАСГ да се направят измервания на 
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звукопреминаването на някои основни леки преградни елементи със и без 

нанесено нано-керамично покритие.    

             Изборът на елементите е продиктуван от прилагането на 

нанопокритията като самопочистващи се стенни покрития, пожарозащитни 

покрития, антикорозионни, антибактериални покрития, топлоизолационни 

и други видове покрития в строителството. За тези покрития основно се 

изследват техните химически, механични, оптични и биологични качества. 

В областта на архитектурата се прилагат все повече тънки строителни 

елементи с различно приложение. Добрите изолационни качества и особено 

малкото тегло на нанопокритията, позволяват осъществяването на тънки 

стенни елементи с различни практически приложения. Различни водещи 

международни изследователски звена разработват научни проекти с цел 

конкретното им приложение и в бъдеще все повече ще се разработват такива 

продукти.  

             В търсенето на потенциалното им приложение се постави целта за 

практическото изследване на влиянието на нано-керамичните покрития 

върху звукоизолацията на основни тънки строителни елементи. В 

настоящата работа експериментално са извършени сравнителни измервания 

на звукопреминаването през образци от гипскартон с две различни 

дебелини, от OSB и от ламарина без и с нанесено нано-керамично покритие.    

Резултати от измерванията на звукопреминаването на въздушен шум по 

октавни ленти за различни образци с размер 600х600 мм с и без нанесено 

нанокерамично покритие   

             Експерименталните резултати са представени от кривите на фиг. 8, 

фиг.9 и фиг.10 съответно за образците от гипсокартон с дебелина 12,5 мм, 

ламарина - 1 мм и ОSВ – 10мм. На всяка фигура са изобразени 2 

експериментални криви, като горната пунктирана крива представлява 

звукопреминаването през образеца без нанесено покритие, а долната плътна 

крива – звукопреминаването през образеца с нанесено покритие. По този 
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начин може да се прецени ефекта на нанопокритието върху 

звукопреминаването по честоти. Вижда се, че ефектът като цяло е 

сравнително равномерен в разглеждания честотен диапазон. За всички 

образци се наблюдава леко понижаване на звукопреминаването след 

нанасянето на нано-керамичното покритие или повишаване на 

звукоизолационната им способност. Най-значителен е ефектът от до 5 dB за 

образеца от ОSВ, което се обяснява със запълване на порите на материала 

от покритието.  

 

 

Фиг. 8. Звукопреминаване по честоти през гипскартон 12,5 мм с и без 

нанопокритие 
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Фиг. 9. Звукопреминаване по честоти през ламарина с и без 

нанопокритие 

 

 

 

Фиг. 10. Звукопреминаване по честоти през OSB плоскост с и без 

нанопокритие 

 

             Именно за образеца от ОSВ са представени по-подробни данни от 

експеримента. Наблюдават се два спада в стойностите на звукоизолацията в 
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областта на 800 Hz и на 2500 Hz. Спадът при 2500 Hz се обяснява с честотата 

на вълново съвпадение.  

             Аналогичните данни за образеца от ОSВ с нанесено нано-керамично 

покритие показват най-ниските стойности на звукоизолация при 1000 Hz и 

при 3150 Hz.   

             Нанесеното нано-керамично покритие оказва влияние върху 

споменатите спадове, като ги отмества към по-високите честоти. 

Описаният ефект се илюстрира графично на фиг. 10, на която са представени 

разликите в звуковите нива по честоти за образеца ОSВ без и с нанесено 

нано-керамично покритие. За някои честоти подобрението на 

звукоизолацията наближава 5 dB. 

Честотата на вълново съвпадение т.н. коинсиденсна честота за OSB без 

покритие е в участъка на 2500 Нz. Тя се съгласува с теоретично изчислената 

стойност.  

             Честотата на вълново съвпадение за OSB образеца с нанесено 

нанопокритие се измества към 3150 Нz. 

 

 

Фиг. 11. Звукоизолация по честоти през OSB плоскост с и без 

нанопокритие 
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             На Фиг.11 е показана звукоизолацията на OSB плоскост с и без 

нанопокритие, където плътната линия на графиката показва резултатите с 

нанопокритие. Тя показва общото подобрение вследствие нанасяне на 

покритието, както и изтеглянето към по-високите честоти на спада в 

областта на честотата на вълново съвпадение. 

 

               4.2.1.3.Измерване на звукоизолацията на тънки строителни елементи в 

реални условия 

             

             За сравнение на резултатите на OSB плоскости с умалена камера 

бяха направени измервания на място, като на мястото на врата между 

коридора и помещението беше поставен образеца с и без покритие. 

Измерването в реални условия беше изпълнено съгласно изискванията на 

стандарт БДС EN ISO 16283-1  за измерване на място на звукоизолацията в 

сгради и на строителни елементи. Използваната апаратура съгласно 

стандарта се състои от високоговорител с форма на додекаедър Ntek , 

цифров усилвател на звук Audac и натрупващ терц-октавен шумомер Pulsar 

Quantifier. Снимка на част от използваната апаратура е представена на 

фиг.12. 

 

 

Фиг. 12. Някои елементи на използваната апаратура- високоговорител 

с форма на додекаедър и терц-октавен шумомер PulsarQuantifier 
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             Измерването на изолацията от въздушен шум съгласно стандарт 

БДС EN ISO 16283-1 се извършва, след като се избере едно помещение за 

помещение - източник. В случая е избран външен коридор пред учебна 

лаборатория. В него се поставят източникът на звук, усилвателят и 

високоговорителят. Избира се и друго помещение като помещение -  

приемник, в случая учебната лаборатория. Образецът от OSB плоскости с 

размер 90/200 cm е поставен на мястото на вратата и е плътно прикрепен 

към касата на вратата.      

             Нивото на звуково налягане в двете помещения се измерва с терц-

октавен шумомер при включен  източник. 

             При измерването звукът се генерира от компютърен файл на розов 

шум, усилва се от цифров усилвател и се разпространява от 

високоговорител с форма на додекаедър във всички посоки. Последният се 

поставя в две различни позиции с разстояние между тях повече от 1.4 m.     

             Разстоянието между границите на помещението и високоговорителя 

са по-големи от 0.5 m, а между преградата и високоговорителя - повече от 1 

m. 

             Измерването на  нивата на звуково налягане се осъществява с терц-

октавен шумомер в три позиции, като се спазва изискването те да не попадат 

в една равнина с границите на помещението. По този начин са спазени 

условията на стандарта за измерване в реални условия. 

             Освен това е измерен и отчетен фоновият шум в помещението - 

приемник. Времето на реверберация на помещението - приемник е 

предварително измерено съгласно ISO 3383-2 в предишно наше измерване, 

възлиза средно на 1.77 s и също се отчита при обработката на резултатите. 

             Нивата на звуково налягане и фоновият шум са измерени по 

стандартен метод чрез неподвижен микрофон с ръчно преместване. Тъй 
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като помещенията са над 25 m3, (помещението - приемник е с обем  219 m3), 

измерванията са осъществени за честоти от 500 до 5000 херца. 

             Резултатите от измерванията и обработката им са представени в 

табл.6. 

 

Легенда 

0 високоговорител 

х фиксирана позиция на микрофон 

— граници на помещение 

= образец  

Фиг. 13 Схема на помещенията и постановки на уредите в 

измерването 

 

На фиг.13 са показани разположенията на микрофона и 

високоговорителите, като разстоянието между границите на помещението и 

високоговорителя трябва да бъде най-малко 0,5 m, а от преградата и 

високоговорителя най-малко 1,0 m. Това разстояние се измерва от границата 

на помещението до центъра на високоговорителя, който е най-близо до тази 

граница. Различните позиции на високоговорителя не трябва да са 

разположени в равнини, успоредни на границите на помещението, които са 

на по-малко 0,7 m един от друг. Разстоянието между различните позиции 
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трябва да бъде най-малко 0,7 m. Позициите на високоговорителя трябва да 

са най-малко две и трябва да са отдалечени една от друга поне с 1,4 m.  

Таблица 5. Индекс на действителна звукоизолация по честоти, 

получени от измерване съгласно стандарт БДС EN ISO 16283-1 

 

 

 

 

 

Честота 

Ниво в 

помещението 

източник 

Ниво в 

помещението 

приемник 

Фонов 

шум 

Корекция от 

фоновия шум 

Време на 

реверберация 

(приемно 

помещение) 

A R’ 

[Hz] [dB] [dB] [dB] [dB] [s] m² [dB] 

500 
75,80 52,03 16,73 52,0 1,28 10,2 16,7 

630 
77,20 50,87 19,67 50,9 1,41 9,3 19,7 

800 
79,43 52,77 15,13 52,8 1,49 8,8 20,2 

1000 
77,30 49,13 16,13 49,1 1,59 8,2 22,0 

1250 
76,67 46,00 17,07 46,0 1,58 8,3 24,5 

1600 
78,87 46,83 13,50 46,8 1,54 8,5 25,8 

2000 
79,37 46,20 13,27 46,2 1,54 8,5 26,9 

2500 
76,73 44,40 13,37 44,4 1,38 9,5 25,6 

3150 
72,77 42,90 12,40 42,9 1,33 9,8 23,0 

4000 
69,23 38,60 12,07 38,6 1,29 10,1 23,6 

5000 
66,87 34,57 11,53 34,6 1,18 11,1 24,9 
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4.3. Измерване в стандартизирана лаборатория 

              

             Резултатите от измервания в сертифицирана лаборатория са 

получени от чешки производител Кроноспан. 

             Индексът на звукоизолация за 10мм OSB плоскости е 25 dB. На фиг. 

14 е показано честотно сравнение на резултатите, получени в умалената 

камера и в стандартни условия. 

Таблица 6. Звукоизолация по честоти, измерени в умалена камера 

/УК/, в реални условия /РУ/ и изчислени с INSUL. 

 

f, 

Hz 

OSB- 

УК OSB-РУ 

INSUL 

500 21,5 16,7 20,0 

630 21,8 19,7 22,0 

800 20,1 20,2 23,0 

1000 20,8 22,0 25,0 

1250 24,8 24,5 26,0 

1600 27,2 25,8 26,0 

2000 26,8 26,9 26,0 

2500 21,5 25,6 21,0 

3150 24,0 23,0 23,0 

4000 26,6 23,6 26,0 

5000 29,0 24,9 29,0 
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Фиг. 14. Графика на звукоизолацията по честоти, измерени в умалена 

камера, в реални условия и изчислени с INSUL 

Изчислителните стойности между 800 и 1500 Hz показват 

несъвпадение както с измерванията на място, така и с умалена камера. 

Сравнение на измервания с умалена камера и стандартизирана 

лаборатория от други източници 

Сравнение на изчислението, измерването в умалена камера и 

измерване в лаборатория за прозорци на OSB плоскост 22 мм в 

Университета по приложна техника Щутгарт. Умалената камера при тях е с 

малко приемно помещение и затова резултатът показва големи скокове в 

областта на ниските честоти. 

Сравнение на резултатите, измерени с умалената камера и в 

стандартизирана лаборатория (проведени от производител). 
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Фиг. 15. Графика на звукоизолацията по честоти, измерени в умалена 

камера и в стандартизирана лаборатория (данни от производител) 

На графиката на фиг.15 са показани с пунктир стойностите на 

звукоизолацията на OSB плоскости 10 mm, измерени в стандартизирана 

лаборатория, а тези с плътна линия в умалена камера. 

 Измерените в умалената камера стойности показват по-големи 

вариации, но тенденциите в спадовете и завишенията са идентични. В 

областта на честотата на вълново съвпадение има леко отместване към по-

ниските честоти. 

5. Изводи и препоръки  

    5.1. Анализ на резултатите от измерванията на 

звукоизолацията и сравнение с изчисленията 

Стойностите от графиките от измерванията в умалената камера и 

изчиленията с INSUL на един и същи образец като цяло показват добро 

съвпадение, като по-голямо несъответствие се наблюдава в областта на 

ниските честоти. 

Сравнението между стойностите от измерванията с умалената камера 

и в реални условия показват: 

0,00
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- разминаване при ниските честоти до 800 Hz, поради 

ограниченията на измерванията с умалена камера в този диапазон; 

- много добро съвпадение в средния диапазон (800 - 2000 Hz), 

който е важен за оценката на звукоизолация на строителните материали.  

Що се отнася до резултатите от теоретичното изчисление, те имат 

приблизителен характер и в случая служат за допълнително потвърждаване 

на експерименталните резултати. 

По-нататъшните изследвания ще се съсредоточат върху по-доброто 

звукоизолиране при закрепването на образеца от експеримента в реални 

условия, което ще доведе до повишаване на точността на измерването.  

5.2. Aнализ и оценка по отношение изследваните 

звукоизолационни характеристики на различните видове строителни 

елементи 

Оценката на звукоизолацията на изследваните елементи с помощта на 

умалената камера може да става само по честоти. Не би могло да се стигне 

до индекса на звукоизолация с единична стройност, тъй като липсват 

ниските честоти. 

5.2.1. Оценка на OSB плоскости с дебелина 10 мм.  

OSB плоскостите се използват широко в дървени къщи, обшивки и др. 

Техните звукоизолационни характеристики са познати от измервания и 

производители заявяват стойности за тази дебелина. Резултатите от 

измерванията в сертифицирана лаборатория са получени от чешки 

производител Кроноспан. Индексът на звукоизолация за 10мм OSB 

плоскости е 25 dB 

Изчислени с програмата INSUL, се получават стойности от 23 dB със 

спад в честотата на вълново съвпадение в областта на 2500 Hz  
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При измерване с умалена камера на отделния елемент, спадът при 

вълновото съвпадение е идентично с изчисленото и е около 2500 Hz, докато 

при измерването на място и лабораторното измерване е по-високо и е към 

3150 Hz. 

5.2.2. Оценка на ГК  

В разработката е измерено звукопреминаването по честоти през 

гипскартон 12,5 мм с и без нанопокритие. 

При измерване стойностите на честотата на вълново съвпадение на ГК 

12,5 мм е 2500 Hz. 

Сравнени са честотните стойности на звукоизолация с измервания в 

лаборатория. 

    5.2.3. Метална плоча 

Изследванo е звукопреминаването по честоти през ламарина 1мм с и 

без нанопокритие. Сравнени са честотните стройности на звукоизолация с 

измервания в лаборатория. 

    5.2.4. Многослойни елементи 

Звукоизолацията по честоти е изчислена с Insul за комбинация ГК 

12,5мм – еластичен слой 23мм– ГК 9,5мм с оценен индекс на звукоизолация 

Rw=36 dB 

6. Заключение  

 

• Експериментално оценената звукоизолация по два различни 

начини /чрез лабораторна камера и в реални условия/ по честоти за 

строителни плоскости показват много добро съвпадение, особено за 

средните честоти.  
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• Резултатите дават представа за евентуалните слабости на 

изследвания образец и възможности за по-нататъшни разработки с цел 

подобряване на звукоизолационните му качества. 

• Измерването на звукоизолацията на строителни плоскости в 

реални условия потвърждава използваемостта на Лабораторната умалена 

звукоизолирана камера за сравнителни изследвания и първоначални 

становища, подобни на описаните в [33, 34] . 

• Изчислитените методи дават първоначална предварителна 

приблизителна представа за изолационните качества на материалите, но 

повече подробности, характеризиращи реалното поведение на материалите 

и конструкциите, се получават чрез умалената камера. 

• Полученият при изследване най-добър вариант (напр. различни 

слоеве с различни показатели), позволява оптимизиране в техническо и 

икономическо отношение и преминаване към измерване в стандартна 

лаборатория. 

• Наблюдава се степенуване в точността – изчисление, измерване 

в умалена камера и стандартно измерване. 
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7. Изводи  

 

             Умалената акустична камера, изградена в катедра „Физика“ на 

Университета по архитектура, строителство и геодезия, е успешно 

приложена за сравнителни изследвания на звукоизолационните качества от 

въздушен шум на образци както от еднослойни, така и многослойни 

елементи. При изследването на леки трислойни строителни елементи с най-

добра звукоизолационна способност от въздушен шум се оказват 

комбинациите от „ГК 12,5мм–еластичен слой 23мм–ГК 9,5мм“ и „ГК 

12,5мм–еластичен слой 23мм–ламарина 1мм“. Това се обяснява с 

намаленото звукопреминаване през слоевете и с различното трептене на 

слоевете с различни собствени честоти.  

             Ефектът на намаляване на звукопреминаването чрез образуване на 

система маса-пружина-маса с различна големина на масите е 

експериментално демонстриран чрез сравнителни изследвания.  

             Въпреки че нискочестотната област не е обект на изследване,  

резултатите за изследваната честотна област от 500 Hz до 8000 Hz, са 

представителни за изследването. 

            Най-голямо се оказва въздействието на нано-керамичното покритие, 

нанесено върху OSB. То се изразява в намаляване на звукопреминаването 

през материала и се обяснява със запечатване на порите на материала от 

нанопокритието. За останалите елементи ефектът е незначителен. 

             Ефектът на намаляване на звукопреминаването през образците с 

нанесено нано-керамично покритие като цяло е равномерен в изследваната 

честотна област от 500 Hz до 8000 Hz. 

             Наблюдава се изместване на честотата на вълново съвпадение на 

OSB образеца с нанесено нанопокритие към по-високите честоти. Предстои 

по-подробно изследване на особеностите за някои честоти. 
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             В този случай използването на умалената камера с приемно 

помещение с реални, дори доста по-големи от размерите на стандартна 

лаборатория помещение спомага за получаването на достатъчно точни 

резултати. Това дава основание за ефективното използване на този метод 

при нови продукти и за сравнения на материали. 

8. Приноси 

 

Основните научно-приложни приноси на дисертацията са: 

1.Потвърдена е приложимостта на умалената камера при 

оптимизиране на нови материали, за провеждането на сравнителни 

изследвания и установяване на първоначални становища за звукоизолация 

по честоти на строителни елементи. Това е постигнато чрез измерване с 

умалената камера и сравнение с изчисления посредством програма, 

измерване на място и стандартно лабораторно измерване от производител. 

2.Установено е предимството на метода на измерване с акустичната 

камера в УАСГ, поради основната разлика с останалите умалени модели, а 

именно приемно помещение с реални размери. Това показа благоприятен 

ефект в подобряване на точността при оценка на звукоизолационните 

свойства на тънкослойните единични и двойни елементи. 

Основните приложни приноси на дисертацията са: 

1.Изпитването с умалената камера дава достатъчна информация за 

звукоизолацията, в случаите, когато: 

•за материалите липсват данни за звукоизолационните им свойства; 

•материалите са в процес на разработка или се използват в комбинация 

с покрития; 
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•изчисленията за многослойни елементи не дават резултати с 

достатъчна точност. 

2.Успешно са извършени сравнителни изследвания на 

звукопреминаването през образци от строителни елементи без и с нанесено 

върху тях нанокерамично покритие чрез измерване умалената акустична 

камера и в реални условия съгл. БДС EN ISO 16283 .   

3.Това е първото използване на такава акустична камера в България, 

чрез което изследване се поставят основите за последващи научни 

изследвания в областта на звукоизолацията. Освен това, се отварят и нови 

възможности за интересни демонстрации в обучението по строителна 

физика на студенти и специалисти. 
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елементи за реални условия и чрез умалена камера, Годишник на УАСГ, том 

53, бр. 1, София, 2020 (239-246) 

 Участие в проект по ЦНИП по Договор № 200 /17 – Втора година  

Прецизиране на физичните характеристики (звукоизолационни и 

слънцеотражателни) за материали за ограждащи конструкции.  

 Участие в Юбилейна международна научно-техническа 

конференция 70 ГОДИНИ ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ с 

доклад на тема: 

„Анализ на влиянието на различията в условията на измерване върху 

звукоизолацията на тънки строителни елементи за реални условия и чрез 

умалена камера“ 

 Изнасяне на доклад в HfT  Щутгарт в рамките на „Програма 

Еразъм+ за мобилност с цел преподаване и обучение“  на тема:  

„Звукоизолация на тънки строителни елементи“ пред колеги и 

студенти  

 Участие в Mеждународната юбилейна научна конференция "75 

години УАСГ"- 1-3.11.2017 с два доклада: 

1) Влияние на нанокерамичните покрития върху звукопреминаването 

през тънки преградни елементи 

2) Изследване на звукоизолационната способност на съчетани 

строителни елементи 
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