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Феноменът ЗВУК

Звукът като физично явление:

■ Механични вълни с честота от 16 до 20 000 херца, които могат да се възприемат 
от човешкото ухо.

Звукът като цивилизационен феномен:

■ Средство за комуникация

■ Предаване на информация

■ Музикално изкуство

■ Страничен ефект от човешки дейности

■ Нежеланият звук се нарича шум



"Абе, Гоше, ще оглушеем с това твое думкане, бе! Здравето ми се взе.... Айде мани
мене, ми кокошките престанаха да носят. При 20 кокошки, яйца от пазара купувам.
Аз и на война съм бил, ама такова чудо..... Бомбардират, бомбардират, пък спрат, а
при тебе спиране няма от сутрин до вечер. Какво е това чудо бе, какво беше това
твое изкуство, бе? Оглушаваме бе, Гоше!"

„Оркестър без име“, сценарист Станислав Стратиев



■ Отслабва слуха

■ Разстойва нервната система

■ Води до хронична преумора

■ Намалява производителността на труда

Вредно влияние на шума върху здравето



Регламент 305/ 2011 на ЕС
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СЪЩЕСТВЕНИ 

ИЗИСКВАНИЯ 

КЪМ СТРОЕЖИТЕ

1. Механична устойчивост и стабилност

2. Пожарна безопасност 

3. Хигиена, здраве и околна среда

4. Достъпна среда

5. Защита от шум

6. Енергийна ефективност

7. Устойчиво ползване на природните ресурси



Нормативна база за проектиране

 Закон за устройство на територията

 НАРЕДБА № 4 от 27 декември 2006 г. за ограничаване на вредния шум чрез
шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите
при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на
строителството и изменения от 2016;

 НАРЕДБА № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда,
отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието,
граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за
оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума
върху здравето на населението.



Архитектурна и строителна акустика

Звукопоглъщане

Свойството на дадена преграда да не
пропусне енергията на звуковата вълна да
премине от другата страна

Свойството на дадена повърхност да не
позволи на енергията на звуковата вълна да
се отрази и да се върне в същото помещение

Звукоизолация



Интензитет на звука



Видове шум

Въздушен шум: 

Създава се от източник, несвързан с 

конструкцията на сградата, 

разпространява се по въздуха

Структурен шум:

Създава се от източник, свързан с 

конструкцията на сградата, създаващ 

вибрации

Ударен шум:

Създава се при удари с твърд предмет, 

разпространява се по конструкцията

В зависимост от механизма на възникване и предаване шумът бива въздушен, ударен и 
структурен.



Същественото изискване "защита от шум"
включва следните аспекти:
1. въздушен шум, чийто източник е извън
сградата;
2. въздушен шум, чийто източник е в друго
затворено помещение;
3. ударен шум;
4. шум от техническо оборудване;
5. отразен шум;
6. шум, създаван от източници вътре в строежа
или свързан с него.

Източници на шум



Изисквания на Наредба №4 към 
елементите на сградата
Изисквания към строителните елементи на сградата според фунционалното и 
предназначение:

■ Ограждащи елементи: изолация от въздушен шум (R’w) според нивото на 
външния шум

■ Подове: изолация от въздушен шум (R’w) и ударен шум (L’nw) според функцията 
на сградата

■ Преградни стени: Изолация от въздушен шум (R’w) според функцията на сградата

■ Врати: изолация от въздушен шум на (R’w) според функцията на сградата

■ Допълнителни мерки за ограничаване на разпространяването на шума от 
инженерното и санитарното оборудване (еластични връзки, звуко- и 
виброизолация под машините и съоръженията)



Функционална категоризация на 
сградите според Наредба №4

Наредба №4 разделя сградите функционално на:

■ Жилищни сгради, еднофамилни къщи и къщи при свързано застраяване

■ Хотели, заведения за социални грижи

■ Лечебни заведения

■ Учебни и детски заведения

■ Сгради за общественообслужващи дейности

■ Особено шумни помещения с еквивалентно ниво на шум над 75 dBA

(ресторанти, дискотеки, помещения с инженерно-технически съоръжения)



Гранични стойности на нивата на шума 
в помещенията



Изисквания към преградните стени
Функция на сградата Видове помещения, наименование и местоположение на 

ограждащите конструкции и елементи в сградата

Изолация от 

въздушен шум с 

Rw
1, dB > или =

Жилищни сгради Преградни стени в жилища 40

Стени между жилища и стълбища, между жилища и 

помещения за обслужващи дейности, между жилищни и 

санитарно-хигиенни помещения

53

Хотели Стени между спални помещения и между коридори и спални 

помещения

47

Лечебни  заведения Стени между болнични стаи, коридори и болнични стаи, 

кабинети

47

Учебни и детски 

заведения

Стени между учебни стаи (кабинети) и между учебни стаи и 

коридори

47

Сгради за 

общественообслужва

щи дейности

Стени между кабинети, заседателни зали и коридори, фоайета 47

Стени между работни помещения и коридори, фоайета, 

санитарно-хигиенни и технически помещения

42

Стойностите в таблицата са извадка от приложение №3 към член 23, ал.1 на Наредба №4
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Rw: претеглен индекс на изолация от въздушен шум – лабораторно 

измерване в акустични камери, без обходни пътища

Rw е числена стойност, която характеризира свойството на една 

преграда да не пропусне енергията на звуковата вълна да премине от 

другата страна. По-високо число означава по-добра звукоизолация

Изолация на стени от въздушен шум

R
w

Обозначения: Rw, R’w; R’ w + C; R’ w + C50-3150; Dn,T,w + C, STC
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За контрол на съответствието на реалната звукоизолация с 

нормативното изискване се правят измервания на място.

Лабораторно измерена и 
действителна звукоизолация

Rw: лабораторно измерване без 

обходни пътища

R’w: индекс на действителната 

изолация от въздушен шум в реални 

условия

R’
w = Rw – k1

k1 = 2 ÷ 8 dB (STN 83 0532)

Rlab



Типове строителни елементи
Според архитектурната теория съществуват две архетипни форми на 
строителство в зависимост от качествата на строителните материали и 
свойствената им строителна технология :

 Безскелетно  Скелетно 

 Солидно  Филигранно 

 Произхожда от техниките на 

земните работи

 Произхожда от техниките на 

покривните работи

 Изграждане чрез натрупване, 

напластяване, отливане

 Строго определена структурност



Типове строителни елементи 
от гледна точка на акустиката:

 Еднослойни  Многослойни 

 Акустично еднородни  Маса-гъвкавост-маса

 Изолацията от въздушен шум 

Rw е пропорционална масата

на m2

 Изолацията от въздушен шум 

Rw е по-висока от 

пропорционалната на масата
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Звукоизолация на стени, изпълнявани у нас, 
определена чрез лабораторни измервания

Материал Дебелина 

(mm)

Индекс на 

изолация от 

въздушен шум

Rw (dB) *

Дебелина 

(mm)

Индекс на 

изолация от 

въздушен шум

Rw (dB) *

Плътни тухли 120 48 250 54

Решетъчни тухли 120 46 250 53

Газобетон (клас D500) 125 37 250 46

Газобетон (клас D600) 250 49

Стоманобетон 120 49 250 65

Щендерни стени (двуслойна 

облицовка с гипскартонени 

плоскости тип D)

125 57 205 69

* Данните са получени чрез лабораторни измервания.

При проектиране да се вземат предвид декларираните от производителя 

стойности.
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Многослойни стени

Принцип 3:

Зидария в комбинация с предстенна обшивка 

Зидария – минерална вата/ профил – гипсови плоскости  

Прилагане на принципа „маса-пружина-маса“ при различните 

строителни технологии:

Принцип 1:

Зидария – минерална вата - зидария  

Принцип 2:

Щендерна стена

Гипсови плоскости – минерална вата/ профил – гипсови плоскости  
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Стени по системи сухо строителство 
(послоен монтаж)

Видове конструкция:

• Единична конструкция

• Двойна конструкция от свързани профили

• Двойна конструкция без връзка между профилите

• Двойна конструкция от свързани специални профили

Следните характеристики на плоскостите са от значение:

• Плътност

• Якост

• Дебелина

• Брой на слоевете

• Комбинация на различни плоскости в една система

Възможна е до 13 dB разлика в Rw индекса на 

стената при промяна на вида на плоскостите
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Влияние на вида на плоскостите и 
профилите върху индекса Rw

Дебелина на 

преградната стена
D=100 mm D=125 mm D=150 mm

Облицовка 2x12,5 mm Констр. Индекс Rw Констр. Индекс Rw Констр. Индекс Rw

Гипскартон тип А

CW50 

+

минер. 

вата

54

CW75 

+

минер. 

вата

55

CW100 

+

минер. 

вата

58

Гипскартон тип Тип D 56
57 59

Гипсфазерни плоскости
61 61 62

Специални гипсови 

плоскости
67

68
69



Уплътняване на връзки и фуги

Всички връзки с околните строителни елементи трябва да бъдат обработени с 
трайно еластичен материал:

■ Кит за преградни стени
■ Самозалепващи ленти



Качество на изпълнението



Масивна стена + предстенна обшивка
■ При ново строителство и саниране

* Подобряването на индекса от изолация от въздушен шум зависи от теглото 

на масивната стена и избраната система предстенна обшивка

Конструкция от CD профили, свързани 

чрез директни окачвачи към стената и 

двуслойна облицовка от плоскости

Дебелина: ок. 6 cm

ΔRw= 11-19 dB*

Конструкция от CW профили, свободно-

стоящи пред стената и двуслойна 

облицовка от плоскости

Дебелина: ок. 8 cm

ΔRw= 13-21 dB*



Звукоизолация на ограждащи елементи
Минимални изисквания за звукоизолация от въздушен шум R’w на ограждащите 
елементи съгл. Наредба 4/ 2006:



Гранични стойности на нивата на шума в 
различните територии и устройствени зони 
Наредба № 6/2006 г.:



Качество на изпълнението, 
уплътняване на връзките



Изисквания към подовете

Функция на сградата Видове помещения, наименование и местоположение на 

ограждащите конструкции и елементи в сградата

Изолация от 

ударен шум с 

Lnw
1, dB > или =

Жилищни сгради Подове 53

Хотели Подове 53

Лечебни  заведения Подове 53

Учебни и детски 

заведения

Подове 53

Сгради за 

общественообслужва

щи дейности

Подове между кабинети, заседателни зали 63

Подове между работни помещения, работни помещения и 

коридори, фоайета, санитарно-хигиенни и технически 

помещения

68

Стойностите в таблицата са извадка от приложение №3 към член 23, ал.1 на Наредба №4
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Стоманобетонна плоча с 

d=14 cm: LnT,w = 82 dB

d=20 cm: LnT,w = 79 dB

По-малка стойност съответства 

на по-добра изолация

Необходимо е подобрение ΔLw !

Нормативно изискване при 

повечето функционални 

предназначения е 

LnT,w = 53 dB

Изолация от ударен шум
Обозначения: Ln,w, LnT,w, Приведено оценено ниво на 

звуково налягане от ударен шум: 

Ln,w
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Плаваща подова настилка
• Подова настилка, която ляга върху еластичен слой

• Не се допира към околните стени, фугата се запълва с еластичен материал

• Няма акустични мостове между настилката и конструкцията на сградата

Армирана циментова замазка/

саморазливна калциево-силикатна замазка:

• Замазка >50/ >35 mm

• Изолационен слой: каменна вата

• ΔLw 29-33 dB

• Дебелина >70/ >55 mm

Сух под:

• Гипсфазерни плоскости 18/ 2x10/ 2x12,5 mm

• Изолационен слой: EPS/ каменна вата/ 

дървесновлакнести плочи, суха посипка

• Изравняващ слой: суха посипка, тънкослойна замазка

• Подобряване на изолацията: ΔLw 19-30 dB

• Дебелина > 28 mm
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Окачени тавани

Окаченият таван подобрява 

изолацията на подовата конструкция 

от въздушен и ударен шум, но не може 

да елиминира предаването на звука по 

обходни пътища!

Окачен таван:

• Конструкция от профили 

• Окачвачи

• Облицовка от плоскости



Осигуряване на звукоизолация в 
сградите

■ Идентифициране на източниците на шум

■ Определяне на акустичните изисквания

■ Консултация със специалист по акустика при необходимост

■ Избор на строителни продукти с измерен индекс на звукоизолация по-
висок от изисквания

■ Мерки за обезшумяване на инсталациите

■ Качествено изпълнение – спазване на технологичните указания,  
оформяне на детайли при отвори и връзки 

■ Контролни измервания по време на строителството
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