
Изолациони материјали се користе како би се грађевинска конструкција заштитила 
од штетних утицаја влаге, неповољних температура, буке и 
других вибрација. Раније се приликом градње објеката није 
превелика пажња посвећивала изолационим својствима 
зидова или се термичка и звучна изолација постизала 
дебелим зидовима. Енергетска криза и знатно повећање буке 
у густо насељеним местима су условили повећану потребу за 
адекватном изолацијом повећавајући самим тим, значај и 
разноврсност изолационих материјала.  

ТЕРМОИЗОЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ 

Топлота се увек креће са места више температуре ка месту ниже што представља 
основни закон термодинамике. 
Сваки материјал има способност делимичног акумулирања топлоте, провођења 
топлоте или способност изоловања и одбијања улаза и пролаза топлоте. Компактни 
материјали са већом масом су бољи проводници док су они порозни бољи 
изолатори. Својства проводљивости материјала се одређују лабораторијски, уз 
услов да је материјал потпно сув. Као резултат, добија се коефицијент топлотне 
проводљивости (λ) који означава количину топлоте коју у јединици времена 
пропусти неки материјал јединичне дебљине управно на његову јединичну 
површину при разлици температура 1°С на граничним површинама испитиваног 
материјала. Узорци који се испитују су обично димензија 70x70x5 cm. 
 

𝜆 =
𝑄‧𝑎

𝑆‧(𝑇1−𝑇2)‧𝑡
  (W/m°C) 

где је: q=Q/t – топлотни флукс (Ј/s), Q – количина топлоте у (Ј), t – време трајања 
испитивања (s), а – дебљина узорка (m), S – површина узорка (m2). 

Што је коефицијент топлотне проводљивости мањи то је материјал бољи топлотни 
изолатор. Другим речима, у материјалу има доста пора – ваздух је најбољи 
топлотни изолатор уз услов да је сув и да се налази у малим сферичним 
запреминама без могућности кретања. У том случају, коефицијент топлотне 
проводљивости ваздуха износи λ=0.023 W/m°C. Класични термоизолациони 
материјали као експандирани полистирен, тервол, полиуретан или порофен имају 
вредност коефицијента λ=0.04 W/m°C. Код воде је λ=0.85 W/m°C, а код леда λ=2.3 
W/m°C. Сув материјал има једну вредност коефицијента λ која се код влажног 
материјала може и за више од 100% повећати. 
За вредновање изолованости зидова или међуспратних конструкција се користи 
коефицијент пролаза топлоте, к. 
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где a1,a2 ..., an представљају дебљине слојева у метрима (m) 
λ1, λ2… λn представљају коефицијенте топлотне проводљивости за појединачни материјал 
(W/m°C) 
αе – коефицијент прелаза топлоте на спољној површини зидова и међуспратних 
конструкција (W/m2°C)   
αi – коефицијент прелаза топлоте са ваздуха на унутрашње површине зидова и 
међуспратних конструкција (W/m2°C). 

За неки објекат могуће је израчунати вредности коефицијента пролаза топлоте за 
зидове, међуспратне конструкције између етажа, за међуспратне конструкције 
према таванском делу или према равном крову, односно према земљи код 
приземља или према подруму. Познавајући и припадне површине за сваку поједину 
вредност коефицијента пролаза топлоте к, могуће је израчунати и губитке за цео 
објекат или поједини сегмент унутар објекта. 

𝑄 = 𝑘‧𝑆‧(𝑡1 − 𝑡2)‧𝜏‧1/1000, (kW/h) 

Q – количина топлоте у kW/h која се губи из објекта 
к – коефицијент пролаза топлоте кроз поједине преграде 
S – површина преко које се губи топлота 
Т1 – просечна температура на унутрашњој страни 
Т2 – температура на спољашњој стрни 
τ – време 

Температура Т2 може бити просечна (у грејној сезони) па рачунамо просечне 

губитке за целу грејну сезону, при чему је τ укупан број грејних сати у сезони. На 

основу тог податка се одређује енергетска класа објекта. Ако за Т2 узмемо најнижу 

температуру у току грејне сезоне, а за τ време од једног сата, добијамо максималну 

количину топлоте која ће се изгубити у току једног сата и у односу на ту вредност 
димензионирамо грејна тела, односно изворе топлоте – котлове, пумпе и сонде. 
Реципрочна вредност коефицијента пролаза топлоте (к) је отпор пролаза топлоте 
(R).  
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Уколико познајемо температуру на унутрашњој страни зида Тi и температуру на 
спољашњој страни зида Те, укупни отпор R и појединачне отпоре Rј (ј = i, 1,2….n, e) 
могуће је израчунати промену температуре унутар зида и проценити да ли ће доћи 
до појаве конденза (вредности парцијалних притисака водене паре треба да буду 
мање од вредности засићења притисака водене паре). 

Табела 1. Коефицијенти прелаза топлоте са материјала на ваздух и обрнуто W/m2°C 

Прелаз са ваздуха на зидове у затвореним просторијама αi = 8.1 
На унутрашњим површинама  међуспратних конструкција  
-смер „на горе“ αi = 8 
-смер „на доле“ αi = 6 
Прелаз на спољним површинама зидова и међуспратних конструкција αе = 23.3 

 



Термоизолационе особине материјала највише зависе од количине и међусобне 
повезаности пора у материјалу, а у мањој мери од врсте и састава самог 
материјала. Уколико су поре у материјалу повезане (отворена структура) постоји 
опасност од упијања воде и смањења термоизолационих особина, док код неких 
природних органских материјала (плута, дрво) може доћи и до трулежног 
распадања. Ови материјали имају бољу способност апсорбовања вибрација па су 
бољи звучни изолатори.  
Због велике порозности, термоизолациони материјали имају слабе механичке 
карактеристике и не могу поднети велика оптерећења. За њих је важна сталност 
облика и запремине како се под дејством оптерећења не би деформисали, а при 
оцени квалитета проверавају се и горљивост, отпорност на влагу и агресивно 
дејство, хигроскопност и подношење температурних услова примене. 

ВРСТЕ ТЕРМОИЗОЛАЦИОНИХ МАТЕРИЈАЛА 

НЕОРГАНСКИ ТЕРМОИЗОЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ 

Влакнасти неоргански термоизолациони материјали 

Стаклена вуна се састоји из влакана пречника 20-50 микрона (10-6 m) која се 
посебном техником извлаче из отопљеног стакла загрејаног на 1400-1500 °С. 
Производи од стаклене вуне који се користе у грађевинарству имају запреминску 
масу 12-70 kg/m3, коефицијент топлотне проводљивости око 0.04  W/m2°C. 
Камена (минерална) вуна је вештачки произведен влакнасти материјал добијен од 
лакотопљивих камених материјала (лапорци, доломити) или згура. Влакна су 
дебљине 5-15 микрона, запреминске масе око 60 kg/m3, коефицијента топлотне 
проводљивости око 0.05  W/m2°C, и од њих се у посебним коморама формирају 
плоче, ролне или ужад. Траке се једнострано или обострано ојачавају металном 
фолијом, тканинама, хартијом. 
 

 

Слика 1. Минерална вуна 

Азбестни термоизолациони материјали су израђени од природних азбестних 
влакана, имају запреминску масу од 300-600 kg/m3, а и термоизолационе особине 
им се знатно разликују. 

 

 



Термоизолациони материјали од стаклене пене 

Стаклена пена је порозни сунђерасти производ од стакла са затвореном структуром 
пора чије се димензије крећу од 0.2 – 1.0 mm. Запреминска маса износи од 130-150 
kg/m3, коефицијент топлотне проводљивости око 0.05 – 0.55 W/m2°C, притисна 
чврстоћа 0.7 – 0.8 МРа. Стаклена пена се добија тако што се у у дробљено стакло 
додају средства за стварање гасова: антрацит, кокс или чађ. Стварање пене се 
обавља у калупима и специјалним тунелским пећима на температури од 750 - 
850°C. Након хлађења, пена се сече у жељене димензије. Од стаклене пене се 
израђују грађевински термоизолациони материјали разног облика: плоче, опеке, 
облоге за цеви. 

Специјалне термоизолационе опеке 

Висока порозност и добре термоизолационе особине се добијају ако се у глинену 
масу умеша прах неког сагорљивог материјала (угља, дрвета) који за време печења 
сагори и остави шупљину. На овај начин се могу произвести опеке са 40 – 70% пора. 
Запреминска маса је 750 - 850 kg/m3, коефицијент топлотне проводљивости око 0.20  
W/m2°C, али им је притисна чврстоћа свега 1-2 МРа. 
Постоји могућност и да се у глинену масу унесе лаки агрегат израђен од 
експандиране глине или чврсте пене синтетичких полимера. Обично се додаје до 
30% експандиране глине и након печења се добија производ запреминске масе 800 
МРа са коефицијентом топлотне проводљивости 0.09  W/m2°C и чврстоћом 0.8 – 2 
МРа. 

ОРГАНСКИ ТЕРМОИЗОЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ 

Термоизолациони материјали од плуте 

Плута је кора посебне врсте храста, врло порозне структуре, запреминске масе око 
200 kg/m3. Поред добрих термоизолационих особина, плута је жилава, еластична, 
отпорна на дејство мраза и слабо пропусна за воду и пару. При повишеној 
температури не гори већ се угљенише без пламена. Коефицијентом топлотне 
проводљивости плуте је 0.05  W/m2°C. 

Тврде пене синтетичких полимера 

Производе се од различитих полимера тако што се у фази очвршћавања у масу 
полимера уносе велике количине неког гаса или гас настаје у самој маси као 
резултат хемијске реакције.  Након очвршћавања, тако створене пене се секу у 
елементе одређених облика и димензија. Највише се користе тврде пене на бази 
полистирена или карбамидних смола јер су најјефтиније, док се скупље пене од 
тврдог PVC – а или полиуретана ређе користе. 

Полистирен за експандирање је лагани материјал мале топлотне пропустљивости. 
У облику је чврстих гранула.Експанзија се постиже додавањем мале количине гаса 
пентан у основу молекула полистирена у току производње материјала. Под 
утицајем топлоте, гранула се шири и формира савршену „ћелију“ експандираног 
полистирена. Експандиране ћелије могу заузимати 40 пута већу запремину од 



неекспандиране куглице полистирена. Калупљењем експандираних куглица се 
добијају жељене форме. Комерцијални назив експандираног полистирена је 
стиропор. 

Стиродур се производи од екструдираног полистирена у облику тврдих пенастих 
плоча. Карактерише га велика густина што је гарант постојаности и трајности. Плоче 
се одликују веома добром топлотном изолацијом, неосетљивошћу на влагу и 
великом чврстоћом при притиску. Могу бити глатке и рељефне, у зависности од 
намене. Плоче имају функцију парне бране па се постављају на бетонске елементе 
и темељне зидове, користе се као изолација равних кровова и тераса (са 
хидроизолацијом), као изолација унутрашњих зидова и подна изолација према 
земљи. Стиродур је комерцијални назив произвођача (BASF), зелене је боје, а осим 
њега постоје Glacofoam (жуте), Deltatdur (плаве) и Austrotherm (розе боје). 

 

Слика 2. Стиродур 

Неопор или сиви стиропор се производи од експандираног полистирена са 
додатком угљених влакана. Попут стиропора, изолује помоћу ваздуха, али му 
угљена влакна дају до 20% бољи квалитет и мање губитке топлотне енергије. 
Поставља се на зидове од цигле, шупљих и пуних блокова и сипорекс блокова. 
Неопор је комерцијални назив BASF-a, а на тржишту се може наћи и под називима 
Neoval, Austrotherm, KLEMMFIX. 

 

Слика 3. Куглице сивог стиропора 

Пене израђене од фенопласта и полиуретана су скупље али имају боље механичке 
особине и већу димензионалну стабилност. Предност фенопласта је што тешко  ши 

http://www.austrotherm.com/austrotherm/yu/main7/sub1/09319/index.shtml


на лицу места где се обично користе за херметизацију и термоизолацију шупљина 
између грађевинских елемената при индустријској градњи, уградњи грађевинске 
столарије и сл. 

МАТЕРИЈАЛИ ЗА ЗВУЧНУ ИЗОЛАЦИЈУ 

Звук представља низ вибрација и механичких поремећаја у еластичним и вискозним 
срединама које региструје и људско ухо. Звук карактерише фреквенцијa чија је 
јединица Нz (херц). Фреквенција представља број осцилација у секунди. 

Када звучна енергија удари у препреку, она почне да осцилује и побуђује средину 
са друге стране интензитетом обично слабијим од онога који је дошао до препреке. 
Наиме, један део звучне енергије се одбија од препреке, а други део сама препрека 
апсорбује и претвара у посебан облик енергије.  

Звучни притисак (р) представља разлику између тренутног притиска звучног таласа 
и референтног притиска (р0) који износи 2‧10-5 што одговара граници чујности. Са 
познатим вредностима р и р0 ниво звучног притиска Lp се рачуна по формули: 

𝐿𝑝 = 10 log (
𝑝

𝑝0
) 2 = 20 log (

𝑝

𝑝0
) 

Ниво јачине звука Li се израчунава по формули: 𝐿𝑖 = 10 log 
𝐼

𝐼0
 

Где је I0 = 10-12 W/m2 – референтна јачина звука на граници чујности 

           I – јачина звука која у јединици времена прође кроз јединичну површину. 

Обе величине се изражавају у децибелима (dB).  

Звучна изолација се постиже масом преграде и тромошћу на побуду те преграде – 
зид дебљине 25 cm од пуне опеке има изолациону моћ од 55 dB. Ако је материјал 
лаган, да би се постигла звучна изолација неопходно је да има отворену порозност 
и моћ апсорпције звучне енергије. За звучну изолацију се користе материјали на 
бази стаклене вуне, плоче од минералне вуне, плоче на бази дрвених влакана, 
синтетички ћелијасти материјали. Како звучне карактеристике материјала зависе и 
од његове структуре и облика,тако се, на пример, могу повећавати способности 
звучне изолације ако се плоча од дрвета адекватно перфорира. У ту сврху користе 
се и перфорирани алуминијумски лим, гипс, стаклена вуна, мека и тврда 
полиуретанска пена, иверице и лесонит плоче.  

Звук добро апсорбују меки материјали порозне или влакнасте структуре као што су 
меке синтетичке пене са повезаним порама, плоче на бази минералних, стаклених 
или азбестних влакана, плоче на бази дрвених влакана или дрвене вуне, акустични 
бетони и малтери.  

 



  
 

Слика 4.  Савремени  материјали за звучну изолацију 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


