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Ārsienas ailes un iemontējamie būvelementi (logi, durvis)
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Kurā vietā loga ailē būtu nostiprināmi logi, durvis un kam to jāizvēlas?

Kā un kam ēkā kaitē «termiskie tilti»? Kāpēc ir būtiski izvēlēties pareizo montāžas vietu?

Vai prasības pret visiem logiem ēkā ir vienādas?



Ārsienas ailes un iemontējamie būvelementi (logi, durvis)
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Kurā vietā loga ailē būtu nostiprināmi logi, durvis?



Ārsienas ailes un iemontējamie būvelementi (logi, durvis)
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Ārsienas, loga rāmju, stiklu virsmas temperatūras apkures sezonā

Attēls iegūts ar viedtālruni CAT S60



Kondensāts. «Rasas punkts»

02.11.2017 6

http://www.ingdep.lv/lv/rasas-punkts-un-rasas-punkta-temperatura

Apkurinātas telpas gaisa mitrums neizbēgami kondensējas uz aukstas virsmas. 

http://www.ingdep.lv/lv/rasas-punkts-un-rasas-punkta-temperatura


Kondensāts. «Rasas punkts»
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http://www.ingdep.lv/lv/termiskie-tilti

Apkurinātas telpas gaisa mitrums neizbēgami kondensējas uz aukstas virsmas.

Auksta slapja vieta ir labvēlīga vieta cilvēka veselībai nelabvēlīgām dzīvības formām, 

sēnēm. 

http://www.ingdep.lv/lv/termiskie-tilti


Kondensāts. «Rasas punkts»
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http://www.ingdep.lv/lv/termiskie-tilti

Apkurinātas telpas gaisa mitrums neizbēgami kondensējas uz aukstas virsmas.

Auksta slapja vieta ir labvēlīga vieta cilvēka veselībai nelabvēlīgām dzīvības formām, 

sēnēm. 

http://www.ingdep.lv/lv/termiskie-tilti


«Rasas punkts». Piemērs.
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http://www.ingdep.lv/lv/rasas-punkts-un-rasas-punkta-temperatura

Rasas punkta temperatūra atkarībā no gaisa temperatūras un relatīva mitruma. 

Tabulas fragments no DIN 4108-3 

http://www.ingdep.lv/lv/rasas-punkts-un-rasas-punkta-temperatura


«Rasas punkts». Piemērs.
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http://www.ingdep.lv/lv/rasas-punkts-un-rasas-punkta-temperatura

Rasas punkta temperatūra atkarībā no gaisa temperatūras un relatīva mitruma. 

Tabulas fragments no DIN 4108-3

Ārējās norobežojošās konstrukcijas virsmai 10,2°C temperatūra ir kondensāta risks, ja

telpā ir 21°C un telpā ir vismaz 50% relatīvā gaisa mitruma

http://www.ingdep.lv/lv/rasas-punkts-un-rasas-punkta-temperatura


Norobežojošās konstrukcijas virsmas temperatūras aprēķins
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http://www.ingdep.lv/lv/norobezojosas-konstrukcijas-virsmas-temperatura

Iekšsienai jābūt pietiekami siltai, lai konkrētos telpas ekspluatācijas apstākļos

kondensāta veidošanās risks būtu iespējami mazs

http://www.ingdep.lv/lv/norobezojosas-konstrukcijas-virsmas-temperatura


Norobežojošās konstrukcijas virsmas temperatūras aprēķins
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http://www.ingdep.lv/lv/norobezojosas-konstrukcijas-virsmas-temperatura

Loga montāžas vietas izvēlē ir svarīgi zināt, aprēķināt temperatūras sadalījumu

ārsienā, atbilstoši ārsienas «pīragam»

http://www.ingdep.lv/lv/norobezojosas-konstrukcijas-virsmas-temperatura


Nepareizi montētas loga konstrukcijas
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http://www.ingdep.lv/lv/termiskie-tilti

Ārsienā nevar atstāt nesiltinātu mūra daļu, kas caursalst un būtiski samazina loga ailes

iekšējās virsmas un iekšējās palodzes virsmas temperatūru

http://www.ingdep.lv/lv/termiskie-tilti


Nepareizi montētas loga konstrukcijas
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http://www.ingdep.lv/lv/termiskie-tilti

Līdz ar ārsienu iemontēts logs atrodas zonā, kas caursalst, turklāt, radiatoru sildītam

telpas gaisam līdz loga konstrukcijai nonākt traucē plata loga aile.

http://www.ingdep.lv/lv/termiskie-tilti


Nepareizi montētas loga konstrukcijas
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Bāzes profils. Pieslēgumu mezgli, montāža.
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Loga bāzes (palodzes) profils un ārējās palodzes stiprināšana.

Arī durvis montējamas uz bāzes profila, atbilstoši grīdas «pīrāga» konstrukcijai

http://www.ingdep.lv/lv/termiskie-tilti

http://www.ingdep.lv/lv/termiskie-tilti


Bāzes profils. Pieslēgumu mezgli, montāža.
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Loga konstrukcija iznesta siltinājuma zonā. 



Bāzes profils. Pieslēgumu mezgli, montāža.
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Būvelementa pieslēguma telpas pusē tvaika izolācija.

Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-15 «Ēku

norobežojošo konstrukciju siltumtehnika»

Būvelementu ūdens tvaika caurlaidība

Ja būvelements, tā savienojumi un montāžas šuves sastāv

no dažādiem slāņiem, tā siltajā pusē esošo slāņu kopējais

ūdens tvaika pretestības gaisa difūzijas ekvivalents sd ir

vismaz piecas reizes lielāks par aukstajai pusei piegulošo

slāņu kopējo ūdens tvaika pretestības gaisa difūzijas

ekvivalentu sd.



Temperatūras līknes, izotermu aprēķins
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Loga konstrukcija monolītā nesiltinātā mūrī



Temperatūras līknes, izotermu aprēķins
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Loga konstrukcija monolītā nesiltinātā mūrī

Attēls no programmas WinIso2D, Sommer Informatik GmbH



Temperatūras līknes, izotermu aprēķins
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Loga konstrukcija monolītā, nesiltinātā mūrī pa vidu

Attēls no programmas WinIso2D, Sommer Informatik GmbH



Norobežojošo konstrukciju siltumtehniskie aprēķini ar u-wert.net
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Attēls no programmas u-wert.net

http://www.u-wert.net/


Pieslēgumu mezglu un montāžas rekomendācijas
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Rekomendācijas dažādu ēkas mezglu izpildē ir arī atrodams DIN 4108 Wärmeschutz

im Hochbau pielikumā nr.2. 

Piemēram, ilustrācija nr.49., kurā attēlota loga montāža no āra siltinātā mūrī.



Pieslēgumu mezglu un montāžas rekomendācijas
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Loga montāžas plānošanas rīks ift-Montageplaner

https://www.ift-rosenheim.de/ift-montageplaner


Paldies par uzmanību!

Tagad arī sociālos tīklos un         par dažādiem ar būvniecību saistītiem jautājumiem. 

http://www.ingdep.lv/?utm_source=ppt&utm_medium=web&utm_campaign=logi
http://www.ingdep.lv/?utm_source=ppt&utm_medium=web&utm_campaign=logi
http://www.twitter.com/ingdep
http://www.twitter.com/ingdep
http://www.facebook.com/ingdep
http://www.facebook.com/ingdep

