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УПРАЖНЕНИЕ ПО „СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ“ ТЕМА – ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ

Видове топлоизолационни материали (ТИМ)

ЕPS - експандиран пенополистирол XPS - екструдиран пенополистирол ТИ панели от конопена вата
(стиропор) (FIBRAN)

графитен EPS (NEOPOR) каменна вата покривни и стенни ТИ панели
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изкуствени ТИМ натурални ТИМ
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 Топлоизолационни материали (ТИМ) – материали с ниска обемна плътност и топлопроводимост, голяма
топлоустойчивост, и са предназначени за топлоизолиране на сгради и съоръжения.

 1. Коефициент на топлопроводност - 𝝀 , (W/mK);

Топлопроводността е с/во на м-лите да провеждат през себе си топлина при наличие на температурна разлика
от двете им срещуположни повърхности. Топлинният поток се провежда от мястото с по-висока към това с по-
ниска t°-ра.

Физическата същност на коефициента на топлопроводност 𝝀 се изразява с количеството топлина Q, което
се провежда от материал с дебелина d=1m, през площ А=1m² за време t=1s, когато температурната разлика на
неговите две срещуположни повърхности ∆θ=1К.

 Разпространението на топлината се определя в едно направление при стационарен (постоянен) режим на
преминаване, по формулата:

Където:

ʎ – коефициент на топлопроводност на материала, W/m.K; 

d – дебелина на слоя на материала, m;

A – площ на елемента, изграден от съответния материал, m²;

t – време на действие на топлинния поток, s;

θ1 и θ2 – температури от двете страни на материала, К;

∆θ=θ₁-θ₂ – фиксирана температурна разлика от двете страни на материал.

(вътре)

(вън)
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 Апаратура: апарат със защитена плоча Схема на апарат със защитена плоча

Където:

А – гореща плоча (нагревател); 

Е – студена плоча (охладител); 

В – покривни плочи в зоната на измерване; 

Еs – покривна плоча на студената плоча; 

С – нагревател на защитната секция; 

H, G, F – термодвойки; 

D – покривни плочи на защитната секция; 

I – пробно тяло (200/200 mm);



УПРАЖНЕНИЕ ПО „СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ“ ТЕМА – ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ

Изпитване:

Изпитването се осъществява с помощта на апарат със защитена плоча.

Препоръчителният размер на пробното тяло е 200/200 mm. Пробното тяло се поставя между двете плочи на
уреда – топла и студена. Препоръчителната средна температура на пробното тяло е 10°С. Температурната
разлика между двете плочи е също 10°С. Преди изпитването пробното тяло се кондиционира при условията
на изпитване за 2 – 3 h. След това през равни интервали от време - t (например 30 min) на 4-5 пъти се отчита
количеството на преминалата топлина Q (J), за да се установи, дали топлинният поток е постоянен.

При изпитване на апарат с едно пробно тяло, коефициентът на топлопроводност се определя по
формулата:

Където:

𝛟 – средна мощност подавана към нагряващото устройство, W;

d – дебелина на пробното тяло, m;

А – площ на пробното тяло, m²;

θ1 – температура на нагрятата повърхност на пробното тяло, K;

θ2 – температура на студената повърхност на пробното тяло, К;

t - време не действие на топлинния поток, min.

Материалите, които имат добра 
топлоизолационна способност са тези, 
притежаващи сравнително малка стойност 

на коефициента на топлопроводност (𝝀 = 

0,03 – 0,18, W/mK).
На големината на 𝝀 оказват влияние 
следните фактори: обемна плътност на 
материала - pо , влажност – w
и температура - t°С.
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 2. Обемна плътност

За пробни тела могат да се използват пълноразмерни продукти или изрязани от тях пробни тела, като при
рязането не трябва да се влияе върху структурата на материала. Пробните тела се кондиционират при
температура 23оС. Обемната плътност се определя и изчислява, както се определя обемната плътност на тела
с правилна форма като масата се определя чрез претегляне, а линейните размери се определят с помощта на
линия.

, kg/ m3 Където:
m – маса на пробното тяло, kg;
V – обем на пробното тяло, m3.

 С увеличаване на обемната плътност се увеличава и коефициентът на топлопроводност, поради което се
влошават неговите топлоизолационни свойства.
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 3. Водопоглъщане
Водопоглъщането показва колко процента вода се поемат от обема на 1m³ на дадения материал.
В зависимост от продължителността и начина на контакт на ТИМ с водата, се различават -

а) водопоглъщане при краткотрайно частично потопяване за 24h -

-пробно тяло - размери 200х200mm;
-изпитване - пробното тяло се поставя в съд върху скара, като в съда се налива вода, така че пробата да бъде
частично потопена на височина 10±2mm;

Легенда:
1 – съд с вода;
2 – тежест;
3 – пробно тяло;

Където:

mo – първоначална маса на пробата, kg;

m24 – маса на пробата, след частично потапяне за 24 h, kg;

Ap – площ на „дъното“ на пробното тяло, m².

схема на изпитване

 Водопоглъщането при краткотрайно частично
потопяване за 24h, се определя по формулата:

24h
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б) водопоглъщане при дълготрайно потопяване за 28дн – измерва се след 28 дни, оценява се при частично или
пълно потопяване във вода

-пробни тела - размери 200х200mm;

-изпитване - пробните тела се поставят в съд върху скара, като в съда се налива вода така, че в единия случай
пробите частично да бъдат потопени на височина 10 mm, а във втория случай пробите са изцяло потопени във вода
на височина 50 mm ;

схема на изпитване
 Водопоглъщане при частично 

потопяване след 28 дни:

 Водопоглъщане при пълно
потопяване след 28 дни:

Където:

mo – първоначална маса на пробата, kg;

m28 – маса на пробата, след частично или пълно потапяне за 28 дни, kg;

Ap – площ на „дъното“ на пробното тяло, m²;

V – обем на пробното тяло, m³.

28 дн.
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 4. Паропропускливост

При това изпитване се определя количеството водни пари преминали през проба от топлоизолационен
материал, при разлика в парциалното налягане (max стойност на количеството водни пари при дадена t°-ра) на
водните пари от двете повърхности на пробата.

Апаратура: Ексикатор
- схема на изпитване

Легенда:
1- сорбент (КОН или NaOH)

поставен в дъното на
ексикатора;

2 – пробно тяло от ТИМ;

3 – уплътнител;

5 – шаблон.

Изпитване: на 4-5 пъти през интервал от 24h сорбента 
се проверява, чрез претегляне дали е погълнал вода,  
като единственият начин да се овлажни е, чрез 
преминаване на влага (W) през пробното тяло от ТИМ;

Паропропускливостта се определя по формулата –

Където:

G – изменение на масата за времето между две последователни
претегляния, mg/h;

t1 ; t2 – времето в часове, h;

m1 ; m2 – масите (mg), определени съответно в часовете t1 и t2.
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 5. Мразоустойчивост

Пробните тела с размери 200/200/t или 500/500/t (t – дебелина на изделието);

Преди изпитването пробните тела се водонапиват и претеглят, за да се определи тяхната маса във водонапито
състояние. Необходимо е също така да се знае якостта на пробните тела, тъй като след изпитването за
мразоустойчивост пробните тела се проверяват освен за загуба на маса и за загуба на якост.

Изпитване: пробните тела се подлагат на определен брой циклично замразяване и размразяване, при следния
режим:
- 1 h замразяване в хладилна камера при t=-20°С;
- 1 h размразяване във вода при t=+20°С;

схема на изпитване

 Мразоустойчивостта на ТИМ се установява
чрез намаляването на якостта на натиск след
300 цикъла замразяване и размразяване,
след водонапиване във вода.
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 6. Якост на натиск
Якостта на натиск се определя от максималното напрежение, съответстващо на максималната сила, което може да понесе
пробното тяло или напрежението, предизвикващо деформация от 10%.

Изпитване: ТИМ се характеризират със сравнително голяма деформативност при натоварване, като –

→ при достигане на относителна деформация χm < 10%, се определя якостта на натиск, която се получава след като силата Fm,
съответстваща на max напрежение (𝝈max), се раздели върху площта на напречното сечение на пробното тяло;

→ при относителна деформация χ10 > 10%, се определя т.н. условна якост на натиск, която се получава след като силата F10,
съответстваща на напрежение 𝝈 > 10%, се раздели върху площта на напречното сечение на пробното тяло.

 -пробни тела: 50/50/t; 100/100/t; 150/150/t; 200/200/t и 300/300/t

(t – дебелина на изделието);

Работна диаграма при 
натоварване на натиск -

Където:

Fp – сила, съответстваща на предвари-
телно напрежение от 50 или 250 Ра;

Fm – сила, съответстваща на max
напрежение, N;

F10 – сила, съответстваща на напрежение
>10%;

Xm – преместване (абсолютна деформа-
ция) при максимална сила F10;

Х10 – абсолютна деформация 10%;

Хе – максимална еластична абсолютна
деформация;

Fe – сила, съответстваща на премества-
не Xe;

А – площ на напречното сечение на пр.т.

 Якостта на натиск се
определя по формулите: 
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 7. Якост при огъване

Пробните тела са с доставната им дебелина, ширина 150 mm и дължина 5 пъти дебелината + 50 mm.
Изпитване: Пробните тела се поставят върху ролковите опори на машината за изпитване и посредством
натоварващата ролка се натоварват на огъване. При това изпитване освен якостта на огъване, с помощта на
устройство се измерва и провисването (χ) на пробното тяло, което се реализира непосредствено под
натоварващата ролка.

 Якостта на огъване се определя по формулата:

статическа схема на изпитване и схема на натоварване

Легенда: 1 – натоварваща ролка; 2 - пробно тяло; 3 – ролкови опори;

Където:

Fm – максимална сила в N, която може да понесе пробното тяло;

L – подпорно разстояние, mm;

d , b – размери на напречното сечение на пробното тяло, mm.
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 8. Якост на опън, перпендикулярно на повърхностите

Изпитването дава оценка за поведението на топлоизилационните материали, когато са подложени на опънни
усилия в посока перпендикулярна на повърхностите (при засмукване от вятър на ограждащите ТИМ).

- пробни тела: 50/50/t; 100/100/t; 150/150/t; 200/200/t и 300/300/t;
(t – дебелина на изделието);

 Якостта на опън се определя по формулата -

Където:

Fm – максимална сила в N, която може да понесе пробното тяло;

b, l – размери на напречното сечение на пробното тяло, mm.

F

F

схема на изпитване

Легенда:

1 – метални опънни плочи с обтегачи;
2 – повърхности на пробата;
3 – проба от топлоизолационен материал;

Изпитване: върху две
от срещуположните
страни на пр.тяло
се залепват метални
плочи, които посред-
ством обтегачи се
подлагат на опън
перпендикулярно на
повърхностите.

При изпитването в/у
двете срещуположни
повърхности на
пробното тяло

действат опънни

сили с противополож-

ни посоки.
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 9. Якост на срязване

Това изпитване се прилага на топлоизолационни материали изпълнени върху стени, като с него се дава оценка за
поведението на материалите, когато едновременно са подложени на срязващи усилия.

- пробни тела: 50/50/t; 100/100/t; 150/150/t; 200/200/t;

 Якостта на срязване се определя по формулата –

Където:
Fm – максимална сила в N, която може да понесе пробното тяло;

А = l . b - площт на напр.сечение на пр.т. при схема на изпитване
с едно пробно тяло в mm²;

А = 2 . l . b - площт на напр.сечение на пр.т. при схема на изпитване
с две пробни тела в mm²;

l и b – напречни размери на пробните тела в mm.

схема на изпитване
с две пробни тела -Легенда:

1 – метална опънна плоча залепена към повърхността на пробите;
2 – проби от топлоизолационен материал;
3 – повърхности на пробните тела;
4 – метални плочи залепена към повърхностите на пробите.

Изпитване: върху две
от срещуположните
повърхности на
пробните тела
се залепва метална
опънна плоча(1),
която се закрепва
към машината за
опън.

Fm
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Благодаря за вниманието !


