
Дървени къщи с комфортен фактор

Много хора се оплакват от лошото качество на вътрешния въздух в новите сгради. Тъй като 
твърде често строителните проектанти се грижат само за свойствата на своите конструкции, 
които изискват проверка, като стабилност, пожар, топло- и звукоизолация.
В същото време трябва да се погрижим и потребителите на сградите да се чувстват комфортно 
в тях. Но къде е проблемът? От съображения за пестене на енергия нашите домове сега се 
строят все по-гъсто. Но особено при намален обмен на въздух е още по-важно да се използват 
строителни материали, които имат положително влияние върху качеството на въздуха в 
помещението. Строителни материали, които могат да буферират колебанията в температурата 
и влажността и са в състояние да създадат здравословен вътрешен климат.
Така че имаме нужда от домове, в които да се чувстваме добре. Но как се получава такъв 
приятен климат и как можете да го докажете?
Намираме относителна влажност от 50 – 55% в помещенията за приятна. През деня обаче 
винаги има повишена влажност, напр. поради готвене или душ. След това строителните 
материали за стени близо до повърхността трябва да могат да ги абсорбират възможно най-
бързо. Също така бихме искали да запазим влагата в помещението, ако въздухът е твърде сух. 
Това свойство за съхранение на влага се нарича сорбционна способност на строителните 
материали. Ако това е добро, може да подобри хигричните условия в стаите. Тогава се 
чувстваме добре.
По принцип сте в добра позиция, когато се използва естествен строителен материал дърво. 
Екологичният баланс на възобновяемата суровина, която служи и като хранилище на CO2, е 
впечатляващ. Важно е да знаете: Ако допълните дървото с традиционния строителен материал 
- глина, има редица положителни синергии. Нашите предци вече са знаели това, заети от стари
фахверкови къщи с глина. В допълнение към подобрената противопожарна и шумова защита,
глината е известна със своите влагорегулиращи свойства. Но как глината се вписва в днешните
строителни методи?
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Досега глината е била известна като мокра мазилка, земно-влажна, напр. под формата на 
трамбовани земни стени или глинени блокове. Въпреки това, тези исторически приложения 
всъщност не съответстват на модерните дървени конструкции на настоящето. Иновативното и 
все още не много познатото решение на проблема са глинените панели. Те пренасят глината в 
съвременното сухо строителство. С "истински" глинен панел съгласно DIN 18948, всички 
физически строителни свойства на глината са напълно ефективни и могат да се проверят. 
Поведението за регулиране на влагата се проверява чрез определяне на адсорбцията на водни 
пари. Количеството абсорбирана водна пара се определя при определени условия като 
функция на времето. Резултатите са разделени на класове на адсорбция на водни пари (WS).
Глинените панели обикновено са снабдени с покритие. И тук изследванията с различни 
материали за покритието показват ясни разлики в поведението на сорбция на водни пари.

Резултатите, показани в таблицата, показват впечатляващо как строителните материали близо 
до повърхността имат влагорегулиращ ефект. Стойностите се различават значително. 
Например плочата с гипсова мазилка не може да абсорбира дори половината влага за кратък 
период от време до един час. Дори след 12 часа, абсорбцията на влага все още е около една 
трета по-ниска от тази на непокрития панел.
Друго физическо свойство, което създава приятен климат, е специфичният капацитет за 
съхранение на строителния материал. Той описва колко (топлинна) енергия може да 
абсорбира даден строителен материал в зависимост от неговата маса. И тук глинените 
плоскости са идеалното допълнение към съвременните дървени конструкции. Разлики обаче 
има. За да можете да сравнявате правилно компонентите, теглото спрямо площта играе 
решаваща роля. По тази причина напр. в DIN 18948 се прави разлика между глинени плочи и 
леки глинени плочи. Ако изчислите свързания с площта капацитет за съхранение като 
функция на размерите и насипната плътност, има сериозни разлики.
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Примери за свързана с площта енергия за съхранение:

обемна 
плътност

Kг/м³

Специфичен 
топлинен 

капацитет c
J/kgK 

Дебелина на
 плочата

mm 

Тегло на 
Плочата
kg/m² 

Свързана с 
площта енергия 
за съхранение

kJ/Km² 

LEMIX 1450 1100  1 22 32 35,2 
16 23 25,3 

Лека глинена плоча 700 1450 1 22 15 21,8 
14 10 14,5 

Гипскартон 680 960  2 12,5 8,5 8,2 

1) според правилата за земно строителство    2) по гипсова книжка

Примерите показват, че глинена плоча LEMIX със същата дебелина на стената има капацитет за 
съхранение, който е приблизително 60% по-висок от този на лека глинена плоча.

Ето защо, за да постигнете желания комфортен климат в помещенията, е важно да изберете 
правилните строителни материали. Глинените панели могат повече. Те постигат желаните 
стайно-климатични свойства, но и са на челни позиции по отношение на класическите 
изисквания за пожарозащита и звукоизолация. И в същото време са полезни за околната среда. 
Глинените панели LEMIX, например, се състоят само от глинеста почва, глина, необработени 
дървесни влакна, нишесте и тъкан от юта.

Sven Eulenstein 
HART Keramik AG 
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