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ОГРАЖДАЩИ КОНСТРУКЦИИ.

I. РЕАЛНИ ГАЗОВЕ
1.Недостатъци на модела на идеален газ. От молекулно кинетична гледна точка
ние дефинирахме идеалния газ като ТДС съставена от частици, на които
пренебрегваме формата и размерите и запазваме тяхната маса
(материални частици), които се подчиняват на законите на класическата
механика и които не си взаимодействат. Уравнението за състоянието за
1mol идеалeн газ има вида:

pV  RT

Повечето газове поставени при т.нар. нормални условия 1 atm и стайна
температура се държат като идеални. Но при ниски температури или
високи налягания те не се описват добре от уравнението на идеалния газ
а/ от уравнението е видно, че идеалния газ може са да се свие до точка т.е.
до нулев обем, което е физически нереално защото градивните частици
имат собствен обем т.е крайни размери които в добро приближение може
да се разглеждат като сфери със радиус r~10-10m. Това означава, че трябва
в уравнението за състоянието на газа да се въведе поправка отразяваща
крайния размер на частиците.
б/ Това, че се пренебрегват силите на взаимодействие води до неотчитане
на допълнителното налягане, което се създава в газа р’ обусловено от
силите на привличане. (отчитаме само налягането което оказват
градивните частици на газа върху стените на съда)

в/ идеалния газ не може да бъде втечнен.
2. Поправки в уравнението за състоянието на идеалния газ:
а/ собствен обем на газа: Нека си мислим частиците на газа като сфери със
радиус r. Искаме на оценим какъв обем се пада на една частица от газа. За да
извърши удар между две частици е необходимо техните центрове да се
намират максимум на разстояния 2r. Обема който се пада на две частици от
обема е обема на сфера с радиус 2r.
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където v-e обема на една частица. Тогава като разделлим на 2 получаваме обема който се пада една частица
от газа е 4v. Ако имаме 1mol газ, то собствения обем на
газа е NA(4v)=b където b е онзи обем, който трябва да
извадим от общия обем V предоставен газа т.е. V-b, което
определя достъпния обем на газа.
б/ определяне на допълнителното налягане: При високи налягания силите на
привличане между частиците ще е значително и то ще обуслови допълнително
налягане. Допълнителното налягане което силите на взаимно привличане
създават са насочени към вътрешността на газа. То ще е пропорционално на
концентрацията на частиците от слоя до стените на съда и концентрацията на
притеглящите ги молекули от вътрешността на газа т.е.
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Това налягане ще прибавим към налягането р което оказват частиците върху
стените на съда т.е.
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в/ При отчитането на взаимодействието между частиците на газа се обяснява
възможността на неговото втечняване. При високи налягания силите на
привличане нарастват значително и частиците се разполагат все по-близко една
до друга, защото се повишава температурата т.е. кинетичната енергия на
топлинното движение и частиците движейки се в полето на консервативните
сили се приближат при удар по-близко една до друга:
Частицата има пълна механична енергия 1(T) която е сума от кинетична и
потенциална. На разстояния по-големи
от ro поради сили на привличане кинетична енергия на частицата нараства и
достигайки от r0 подминава по инерция
равновесното състояние. След което
силите на отблъскване започват да нарастват забавяйки движението на частицата докато цялата кинетична се пре
върне в потенциална. Тогава частицата спира и обръща своето движение.
Отново по инерция подминава равновесното положение и силите на привличане забавят нейното движение тя спира движението си и тръгва в обратно.

При намаляване на обема на газа, т.е. увеличаване на налягането силите на
привличане ще растат и ще ограничават свободата на движението на частиците докато свободното движението на газовите частици спре и се
достигне до течно или твърдо състояния.
2. Уравнение на Ван дер Ваалс: След нанасяне на поправките в уравнението
за състоянието на идеалния газ имаме:
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3. Вътрешна енергия на 1 mol реален газ U=Ek+Ep.
a/ кинетична енергия – като се възползваме от теоремата на равномерното
разпределения на кинетичната енергия по степените на свобода имаме:
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б/ потенциална енергия: Когато определена маса газ увеличи обема си той
извършва работа против силите на привличане между частиците, което
води до изменение на потенциалната енергия на газа. По определение тази
работа е: δА=p’dV т.е.
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От условието при V→∞ Ep=0 следва С=0 т.е
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Така за вътрешната енергия на реален газ имаме:

U  CV T 
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Извод: Вътрешната енергия на един реален газ нараства при повишаване на
температурата и увеличаване на обема му.
4. Изотерми на реален газ: Уравнението на Ван дер Ваалс е от трета степен по
обема и може да се запише така:
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Тъй като коефициентите пред степените на V са реални числа ако е
фиксирана температурата и налягането в общия случай ще имаме три
различни реални корена V1<V2<V3..
Нека запишем уравнението така:
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Ако температурата е много висока то може да се пренебрегне члена –а/V2 и
при фиксирана температура се получава закона на Боил-Мариот за
изотермен процес:
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На една pV диаграма изотермите на един реален газ имат следния вид:

1/ За Т<Тк за подходящо налягане p (между р1 и р2) имаме три реални корена
различни корена като извън този интервал имаме само по един реален
корен (изобара пресича изотерма)
2/ За Т=Тк уравнението има един трикратно изроден реален корен V=VK
(точката К е седловинна точка) състоянието, на което отговаря точката К се
нарича критична и то се реализира при точно определени стойности на
температурата ТК; налягането pK и обема VK. Както ще видим по нататък в
тази точка има съсъществуване между течност и газ: плътността на обема
и специфичната топлоемкост на газа и течността стават еднакви,
коефициентът на повърхнинно напрежение става нула и др. Тогава
формално уравнението на Ван дер Ваалс може да се запише така:
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Сравнявайки коефицентите пред степените на V получаваме връзка между
критичните параметри и ТК; рк и VK със специфичните параметри а и b на
реалния газ.
3/ При Т>Тк имаме само един корен, изотермите следват зависимостта на
закона на Бойл-Мариот pV=const.
4/ Особености при Т<ТК:
- В изотермите имаме един участък А1В1, който:
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 p T  const
Това е физически нереално защото при един изотермен процес е
невъзможно обема и налягането да нарастват едновременно и тази част на
изотермата експериментално не се наблюдава.
- Участъците АА1 и ВВ1 съответстват на метастабилни състояния на ТДС
които се реализират в ситуации изискващи особена чистота на веществото
(да липсват чужди примеси, които стават центрове на зародиши).
- Оказва се, че уравнението на Ван дер Ваалс описва процеса на
втечняване на газ или изпарение на течност.
- участъка АА1В1В експериментално е права отсечка при процесите на
кондензация или изпарение,
което се определя от пресичането на
изобара,

която образува с вълнообразния участък АА1В1В площи с равни лица.
Корените VA и VB определят условията при които започва процеса на
втечняване или изпарение.
Преди да разгледаме как Уравнението на Ван дер Ваалс описва процесите на
втечняване и изпарение ще дефинираме някой основни понятия.
5.Наситени пари. Изпарение и втечняване.
Нека си мислим течност, която е запълнила част от съд, които е плътно
затворен и въздуха над течността е изтеглен. Ако с манометър следим
налягането на свободното пространство над течността ще установим, че
то ще започне да се повишава като след известно време то ще достигне до
определена стойност и ще спре да се променя. Също ще установим, че
нивото на течността е намаляло. Как да обясним наблюденията?
Очевидно, че частици от течността, които имат определено направление на
скоростта и достатъчна кинетична енергия ще преодолеят повърхностното
напрежение на течността и ще излязат в свободното
пространство. Така напускайки частици от течността над нея ще имаме газ (пари) от тази течност. При определена температура и свободен
обем над течността парите ще достигнат до такова
налягане, че между течността и парите ще се установи детайлно равновесие: броя на напускащите
течността частици ще е равен на броя на връщащите се. Такива пари които се намират в равновесие с течността наричаме наситени пари. А налягането, при което се наблюдава равновесие ще наричаме налягане на наситените пари.

При всяка температура ще има молекули от течността, които ще напускат течността
и ще имаме изпарение. Ако повишим температурата поради повишаване на
кинетичната енергия на частиците от течността потока на напускащи частици
ще е по голям от тези, които се връщат и налягането ще се повишава докато
двата потока ще се изравнят. НАЛЯГАНЕТО НА НАСИТЕНИТЕ ПАРИ ЗАВИСИ ОТ
ТЕМПЕРАТУРАТА.
Ако температурата не се мени, а увеличим обема над течността ще нарушим
равновесието, защото налягането на парите ще намалее и отново част от
течността ще се изпари докато се достигне налягането на наситените пари при
дадената температура.
Ако намалим обема при постоянна температура потока на частици ще бъде
приоритетно към течността. ЩЕ НАБЛЮДАВАМЕ ВТЕЧНВАНЕ. НИВОТО НА
ТЕЧНОСТТА ЩЕ СЕ ПОВИШИ. Процесът на втечняване ще продължава докато
налягането на парите не се израни със налягането на наситените пари при този
обем.
6. Изотерма на втечняване на газ в pV-диаграма. Нека си мислим, че газът започва
да се свива изотермно при температура Т<ТК.
1/ При V>VГ със намаляване на обема
газът налягането се увеличава.
2/ При V=VГ налягането на газа става
равно на налягането на наситените пари и в тази точка на диаграмата се появяват едновременно две фази на веществото течно и газообразно. Те се
намират в ТДР.

3/ По нататъшното намаляване на обема не води до промяна на налягането то остава постоянно и равно на налягането на наси
тените пари. Масата на течността ще нараства
за сметката масата на газа. Това се наблюдава
за стойности на V в интервала [VГ; VT = Vж].
4/ При V=VT цялото количество газ се е превърнало в течност и процеса на втечняване е приключил. ТДС е преминала от газообразно агрегатно състояние в течно агрегатно състояние
ТДС е станала еднородна.
5/ V<VТ течността се свива изотермно. Частиците окончателно са загубили своята
свобода и те се подреждат плътно в рамките на собствения обем на частиците.
6/ За V>VГ V<VT кривите в pV-диаграмата следват изотермните криви на Ван Дер
Ваалсовия газ в тези интервали.
7/ При зададен обем V в хоризонталния участък и при известни стойности на
обема на газа в началото на хоризонталния участък VГ и обема на течността VT
в края на участъка може еднозначно да се определи отношението между
масите на двете фази:
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8/ с увеличаване на температурата хоризонталния участък на изотермните стават
все по-къси т.е. във все по-малък интервал от стойности на обема системата е
двуфазна.

Така при определена температура ТК този участък се свива в точка К, която
нарекохме критична, която определя критични стойности на налягането pK и
обема VK. Това състояние наричаме критично.
9/ за температури Т>ТК при никакви условия газът не може да се втечни.

10/Ако се прокара линия през крайните точки на линейните участъци на
изотермите на втечняване се получава КАМБАНОВИДНА КРИВА ограничаваща
областта на двуфазно състояние на веществото.
11/критичната изотерма заедно с камбановидната крива определят четири области: Т-област на течната фаза; Т+П-област на двуфазно състояния на веществото.; П-област на газообразно състояние, което при свиване може да се втечни; Г-област на газообразно състояние, което при никакво свиване не може да
се втечни.

7. Преситена (преохладена) пара и прегрята течност. В изотермите на Ван дер
Ваалсовия газ при Т<ТК областта 2-3 не може да се наблюдава експериментално поради нефизичната й природа в тази област газа трябва да увеличава налягането си при изотермно разширение което е нереално. Областите 1-2 и 4-3
могат да се наблюдават ако се вземат специални мерки за чистота на веществото т.е. липса
на примеси прах и други включвания. Тези примеси играят роля на кондензационни ядра при
втечняването и затова при свиване в точка 4
се наблюдават две фази. Ако липсват примеси
то в областта 4-3 се наблюдава само една фаза
въпреки че това състояние е неустойчиво. Това състояние наричаме преситена пара. Ако в
даден момент когато газът се намира в областта 4-3 попадне дори и една прашинка системата скокообразно преминава в двуфазно
състояния като се установява равновесно състояния между двете фази. Този
преход е изобразен със стрелка (АВ).
При чиста течност, дори и от йони на самото вещество, разширяването на
течността може да я приведем до състояние с налягане p<pНП. Това състояние е
нестабилно и се нарича прегрята течност. Ако попадне дори и една прашинка се
наблюдава бурно кипене и парообразуване и системата преминава в
равновесно двуфазно състояние. Този преход е изобразен със стрелка (CD). И
в двата случая системата преминава в равновесие с параметри отговарящи на
хоризонталния участък 1-4.

Как може на практика да се реализира преситена пара.

Започваме да свиваме парите при температура Т1 до обем в които се очаква поява на двуфазна система. После извършваме адиабатно разширение на газа по
адиабата 1-2. Това довежда до намаляване на температурата до Т2. Така
попадаме в метастабилната област на изотермата при температура Т2 и
получаваме преситена пара. Преситена пара се използва в камерата на
Уилсън, която се използва за детекция и определяне основните
характеристики на елементарни частици. Преминавайки частицата тя играе
роля на кондензационно ядро и по нейния път се наблюдава диря от капчици
течност.

II. ФАЗОВИ ПРЕХОДИ
1.Пвиродата са познати три вида агрегатни състояния: ТВЪРДО, ТЕЧНО И
ГАЗООБРАЗНО. Между агрегатните състояния могат да се извършват преходи

2.Определения за фаза: Под фаза ние разбираме еднородни по отношение на
своите свойства части от една ТДС, които имат ясно обособена граница.
Например вода –пара, пара-лед и др. Фазата е по-общо понятия от агрегатно
състояние, защото в едно агрегатно състояния могат да съществуват различни
фази на едно вещество (алотропни форми: диамант-графит; α и β желязо).
3.Условия фазите на едно вещество могат да се намират в равновесие една с друга
при контакт.
а/ равновесия между две фази има в определен температурен интервал, на който

съответстват определени налягания и в една pT-диаграма състоянието на
равновесие се изразява с линия.
б/ Три фази на едно вещество могат да се намират в равновесие само при
определено значение на налягането и температурата. В pT-диаграма това
равновесие се изобразява в точка, която наричаме трикритична.
4. Фазов преход. Преминаването от една фаза на веществото в друга наричаме
фазов преход.
5. Видове фазови преходи:
а/Фазов преход от първи род: Таза е преход съпроводен с поглъщане или
отделяне на топлина. Преходите между агрегатните състояния са такива
преходи. Те са свързани с промяна на ОБЕМА, ЕНЕРГИЯТА И ЕНТРОПИЯТА НА
СИСТЕМАТА.

Криви, които описват как се променя температурата при топене и кристализация:
Особен интерес представлява хоризонталната крива която показва, че въпреки
приемането или отдаването на количество топлина температурата остава
постоянна. Именно при тази температура става прехода от едната фаза в

в другата като количеството на едната фаза намалява за сметка на другата
като двете фази се намират в равновесие и съществуват едновременно.
Този процес на преход не се извършва мигновено, а за някакъв интервал
от време и зависи от размерите на системата и началните условия от
които се тръгва. Зависимостта на температурата от времето при един
процес на преход между агрегатни състояния има вида:

По време на прехода от едно агрегатно състояния в друго количеството
топлина което трябва да се обмени с околната среда зависи от масата на
ТДС и количествено се определя от формулата:

Q  qm
Като в зависимост между какви фази се извършва процеса:
1/ q се нарича специфична топлина на топене или на изпарение или на
сублимация q>0 т.е. процеса е ендотермичен (поглъща се топлина от
околната среда)
2/ q<0 но по абсолютна стойност равна на специфичната топлина на
съответстващите обратни процеси от точка 1/.

За

дадено вещество преходите между агрегатните му състояния се
изобразяват графично т.нар. ДИАГРАМИ НА СЪСТОЯНИЕТО т.е
зависимостта на p=p(T) на фазовите преходи се дава с различни криви
описващи равновесните състояния между отделните фази: КРИВИ НА
СУБЛИМАЦИЯ, ТОПЕНЕ И ИЗПАРЕНИЕ. Те се събират в трикритичната
точка.
-КРИВАТА НА ИЗПАРЕНИЕ ЗАВЪРШВА В КРИТИЧНАТА ТОЧКА К.
-КРИВАТЕ НА СУБЛИМАЦИЯ отива до р,Т=0.
-КРИВАТА НА ТОПЕНЕ В БЕЗКРАЙНОСТ.
Тази диаграми на състоянието се определят експериментално и от тях могат
да се определят параметри за определен ТДП.

б/Фазови преходи от ВТОРИ РОД: Това са преходи при които на се обменя топлина
с околната среда. В точката на прехода не се променя нито обема нито
енергията на ТДС. Тези преходи обикновено са съпроводени със скокообразно
изменение на специфичната топлоемкост, магнитната възприемчивост.
ПРИМЕР:
-Това е преход от парамагнитно (неподредено състояния) във феромагнитно
(подредено състояние).

III. ВЛАЖНОСТ
В строителството като правило материалите имат капилярно пореста структура. Така строителните конструкции изпълнени от тези материали
освен
първоначалната
строителна
влага,
която
наричаме
ТЕХНОЛОГИЧНА съдържат и СОРБЦИОННА влага от околния въздух.
Така изменението на температурата и влажността на въздуха може да
доведе до нарастване на ВЛАГОСЪДЪРЖАНИЕТО в строителните
конструкции.
1.Причини за увеличаване на влагосъдържанието на строителни конструкции:
а/капилярно просмукване на атмосферна влага например от валежи
б/кондензат върху вътрешната повърхност обрaзуван както от
понижаване на температурата така и нарастване на относителната
влажност на вътрешния въздух.
б/от кондензат отложен в обема дължащ се на дифузия на водни пари
през нея
2.Последствия при овлажняването на строителни конструкции:
а/деформация и корозиране на метални елементи
б/понижаване на термичното съпротивление
в/образуване на плесен и мухъл
г/замръзване на течна влага, което води до нарушаване на целостта на

фасадите.
Всичко това води до скъсяване на живота на конструкциите, повреждане на
мебелировката в помещенията и създаване на нехигиенични условия на
живот.
3.Опносителна влажност φ%: Това е отношението на абсолютната влажност g,
което определя количеството водни пари на единица обем въздух [kg/m3]
и максималната влажност gmax(това е масата на наситените пари).



g

gmax

%

4.Норми на относителна влажност при температури t=12-24oC:
a/φ<30% - сух въздух
б/φ [31-60]% -нормален въздух (нормална влажност)
в/φ [61-75]% -влажен въздух
г/φ>75% -мокър въздух
5.Механизъм на капилярно просмукване: влагата под действието на
адхезионните сили полепва по повърхността на строителните конструкции
като образува МОНОСЛОЙ ОТ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИ СВЪРЗАНА ВЛАГА.
При повишаване на относителната влажност на въздуха се образува
полимолекулярен слой, който се задържа от кохезионните сили. Понататъшното нарастване на влажността слоевете от сорбционна влага
надебеляват и запълват тънките капилярки като при мокрещи материали
образуват вдлъбнат мениск. Това според

формулата на Лаплас води до понижаване на налягането на наситените пари при
което възникват условия за кондензация на влага в тънките незапълнени части
на капилярките. Отложеното количество влага се нарича СОРБЦИОННА ВЛАГА
Тя зависи от:
1/ вида на материала – например органичните материали притежават по-голяма
сорбционна способност от неорганичните; рохавите и шуплестите материали са
по-влагоемки от гладките.
2/ от температурата на околната среда - понижаването й води до нарастване на
сорбционото налягане.
3/ от относителната влажност на въздуха φ.
6.Видове строителни материали в зависимост от сорбционните им свойства:
а/ малки пори и ограничен брой капилярки (тежък бетон) материалите бавно
сорбират и десорбират влага.
б/ имат добре изградена система от капилярки с различни диаметри. Бързо
сорбират и бързо десорбарат влага (тухли, гипс).
в/ порести материали, с малки капилярки (газобетон). Бързо се насища, но
бавно десорбира.
г/ порести материали без капилярки - слабо се овлажнават или не се
овлажняват (пеностъкло).
Процесите на сорбция са необратими. Т.е. сорбцията и десорбцията се
осъществяват по различни криви като се наблюдава хистерезис. На графиките
са дадени хистерезисите за четири вида строителни материали:

7. Кондензат върху вътрешната повърхност образуван от понижаване на
температурата така също и нарастване на относителната влажност на
вътрешния въздух.
а/ механизъм – ако при дадена стойност на абсолютната влажност започне
да се понижава температурата на средата може да се достигне до
насищане на парите и образуване на кондензати в отделни ограничени
области или студени гранични повърхности. Може да се постигне същия
ефект като при постоянна температура повишаваме абсолютната
влажност.
б/ последици от кондензат: продължително излагане на кондензат на
гранични повърхности (тапети, варова мазилка, дървена облицовка) води
до плесен и постепенно разрушаване. За защита от просмукване на
отложилия се кондензат служат покрития от влагонепроницаеми
материали като: циментена замазка, смоли, бои, лакове, безирени и
латексни бои, пластмасови тапети, фаянсови плочки. Кондензата може да
се избегне и при увеличаване на термосъпротивлението като се прави
облицовка с топлоизолационни материали.
8. Дифузия на водни пари: Наблюдава се през студения период, когато
температурата извън сградата е много по-ниска от температурата е
помещенията. Тогава съдържанието на водни пари вътре е по-високо от
вън и възниква градиент на влажността. Започва дифузия на влага от
помещението към околната среда през оградните стени. Потока от водни
пари през стената um[kg/m2.s] през еднослойна хомогенна среда зависи от
дебелината и се дължи на разлика в парциалното на лягане на парите

Можем да запишем:

p
um  
d

Където δ наричаме коефициент на паропроницаемост [kg/m.s.Pa]. Зависи от
температурата и влажността.
Величината Rv наричаме съпротивление на паропреминаване.

d m 2 . s. Pa
R  [
]

kg
При многослойна конструкция тоталното съпротивление на паропреминаване
е:
n
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