
Õhuga kontaktis oleva piirdetarindi 
soojusläbivus 

Targo Kalamees



Soojuskaod läbi piirdetarindi

• Tarindi korrigeeritud soojusläbivus

• ∆Ug tühimikest ja õhupragudest tingitud parandus
• ∆Uf mehaanilistest kinnititest tingitud parandus
• ∆Ur pööratud katusest tingitud parandus
• ∆Ua soojustuse õhuläbivusest tingitud parandus 

• Piirdetarindi soojusläbivus
• Piirdetarindi kogusoojustakistus

Materjalikihi soojustakistus
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Materjali soojuserijuhtivus

• λD deklareeritav soojuserijuhtivus:
• tootja poolt deklareeritav materjali soojuserijuhtivus, mille 

tagamist ta suudab kindlustada;
• tootja peab tõendama oma toote vastavust deklareeritud 

väärtustele;
• materjalide soojusjuhtivuse tabelväärtusi on esitatud ka 

standardis: EVS−EN 12524:2006);

λ D→ümardatudλ 90/90 = λ 10+k · S λ(EVS-EN ISO10456)

• λlab laborikatse tulemuste keskmine suurus;
• λ10 keskmine temperatuur on +10 ºC;
• λ90/90 90% toodangu 90% usaldusnivool;



Arvutuslik soojuserijuhtivus
• Piirdetarindi soojusläbivuse arvutustes tuleb kasutada arvutuslikku 

soojuserijuhtivust λU või (arvutuslikku soojustakistust RU)
• Arvestatakse paigalduskoha keskkonnatingimuste mõjuga:

• niiskus
• temperatuur
• (ajaline muutus)

• EVS-EN ISO10456  standardi protseduur
• EVS-EN ISO 10456 tabelväärtused
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FT temperatuuri mõju;

Fm niiskuse mõju;

Fa aja mõju.
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Soojuserijuhtivus λU Revit’is



Soojuserijuhtivus λU Revit’is
• Click:

• Manage tab 
• Settings panel
• Materials.

Click Manage tab  Settings panel  Materials.



Soojuserijuhtivus λU Revit’is



Soojuserijuhtivus λU IDA-ICE’is



Soojuserijuhtivus λU IDA-ICE’is



Soojuserijuhtivus λU IDA-ICE’is



Soojuserijuhtivus λU IDA-ICE’is



Soojuserijuhtivus λU Solibri Model Viewer’is



Soojuserijuhtivus λU Trimble Connect’is

Trimble Connect Desktop



Iseseisvalt läbitöötatav materjal
• EVS-EN ISO10456 Ehitusmaterjalid ja -tooted. Soojus- ja 

niiskustehnilised omadused. Tabuleeritud arvutusväärtused ja 
deklareeritavate ning arvutusväärtuste määramise meetodid

• EVS-EN ISO 6946 Hoonete komponendid ja hoonekonstruktsioonid. 
Soojustakistus ja soojusjuhtivus. Arvutusmeetod 

• EVS 908-1 Hoone piirdetarindi soojusjuhtivuse arvutusjuhend. Osa 1: 
Välisõhuga kontaktis olev 
läbipaistmatu piire
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Piirdetarindite soojusläbivus

Soojuslikult mittehomogeensetest
kihtidest piirdetarind

Soojuslikult homogeensetest
kihtidest piirdetarind



Tarindi soojusläbivus
• Tarindi soojustakistus
• Tuulutusvahest väljaspool olevaid tarindiosi ei arvestata

soojusläbivuse arvutustes
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Piirdetarindi kogusoojustakistus
• Rtot.upper kogusoojustakistuse ülemine piirväärtus  

(vaadeldakse piirde pinnaga risti olevaid sektsioone)
• Rtot.lower kogusoojustakistuse alumine piirväärtus 

(vaadeldakse piirde pinnaga paralleelselt olevaid kihte)
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Piirdetarindi kogusoojustakistus
• Rtot.upper kogusoojustakistuse ülemine piirväärtus

(vaadeldakse piirde pinnaga risti olevaid sektsioone)
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Piirdetarindi kogusoojustakistus
• Rtot.lower kogusoojustakistuse alumine piirväärtus               

(vaadeldakse piirde pinnaga paralleelselt olevaid kihte)
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Mittehomogeensuse osakaal
•



Piirdetarindi soojusläbivuse arvutusnäide

• Vähe liigendatud hoone korral  
poste/sarikaid/talasid 1,5 korda rohkem 
(600mm asemel 400mm);

• Rohkem liigendatud, paljude akendega 
ning seinale tulevale koondatud 
koormustega hoonekorral arvestatakse 
poste/sarikaid/talasid 2 korda rohkem
(600mm asemel 300mm);
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Piirde korrigeeritud soojusläbivus
• Uc = U + ∆U, W/(m2⋅K) 
• ∆U = ∆Ug + ∆Uf + ∆Ur + ∆Ua + ∆UΨX

• ∆Ug tühimikest ja õhupragudest tingitud parandus
• ∆Uf mehaanilistest kinnititest tingitud parandus
• ∆Ur pööratud katusest tingitud parandus
• ∆Ua soojustuse õhujuhtivusest tingitud parandus 
• ∆UΨX külmasildadest põhjustatud parandus



Tühimikest ja pragudest tingitud parandus
•



Tühimikest ja õhupragudest tingitud parandus
• ∆U’’ tegur,
• RIpragusid sisaldava materjalikihi soojustakistus;
• RT piirdetarindi kogusoojustakistus.
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Paigaldustase ∆U’’, W/(m2K) Kirjeldus

0 0 Täiesti ideaalselt paigaldatud soojustus: õhuringlus soojustuse soojemal küljel on 
võimatu (näiteks eri soojustuskihtide liitekohad ei lange kokku ja liitekohad on 
poolsulund- või tappliites). Soojustus täidab kogu talle ettenähtud ruumi.

1 0.01 Hästi paigaldatud soojustus, kus esinevad mõned soojustuskihti läbivaid õhupraod, aga 
õhuringlust soojustuse soojemal poolel ei esine (näiteks soojustus sõrestikupostide või sarikate vahel).

2 0.04 Hästi paigaldatud soojustus, kus aga esinevad mõned soojustuskihti läbivad õhupraod 
ja on võimalik õhuringlus soojustuse soojemal poolel.
Tarind, kus on võimalik õhu ringlus soojustuse soojemal küljel, tingituna puudulikust 
kinnitusest või ülemise ja alumise piirdepinna puudulikust tihendamisest.



Tühimikest ja pragudest tingitud parandus
• Ehituspraaki arvesse ei võeta



Mehaanilistest kinnititest tingitud parandus



Mehaanilistest kinnititest tingitud parandus



Mehaanilistest kinnititest tingitud parandus
 α 0,8 kui kinniti läbib tervet soojustus,

kui on tegemist süvistatud kinnitiga 
 nf kinnitite arv ruutmeetri kohta, tk/m2;
 λf kinnitite soojuserijuhtivus, W/(mK);
 Af kinniti ristlõikepindala, m2;
 do soojustuse paksus, mida kinniti läbib, m; 
 dl soojustust läbiva kinniti pikkus, m

(kui kinniti paigaldatakse nurga all, võib dl olla pikem, kui soojustuse 
paksus); 

 Rl soojustuse soojustakistus, m2K/W;
 Rtot tarindi kogusoojustakistus, m2K/W.
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Soojustuse õhujuhtivusest tingitud parandus

• ∆Ua’’ tegur,
• Ra õhujuhtiva materjalikihi soojustakistus;
• RT piirdetarindi kogusoojustakistus.
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Soojustuse 
kaitsetase

Soojustuse 
õhuerijuhtivus

L, 
m3 / (m·s·Pa)

Soojustuse 
õhuvoolu 
eritakistus

Ra, (kPa·s) / m2

Parandustegur ΔUa’’, W/(m2·K)

Soojustuse paigaldustase
0                    1                    2

a

≤30·10-6 33 0 0 0
50·10-6 20 0 0 0,005

100·10-6 10 0 0,005 0,010
200·10-6 5 0,005 0,010 0,015
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Pööratud katusest tingitud parandus 

• p keskmine sademete hulk kütteperioodi ühe ööpäeva jooksul,
mm/ööpäev;

• f drenaažifaktor, mis saadakse hüdroisolatsiooni peal paikneva kattekihi 
fraktsiooni ja sademete hulga p järgi;

• x soojuskao kasv, mis on põhjustatud sadevee voolamisest veetõkke
peal, (W·ööpäev)/(m2·K·mm);

• Ri Veetõkke peal asuva XPS-soojustuskihi soojustakistus, m2·K/W;
• RT Katuslae kogusoojustakistus, m2·K/W.
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Piirde korrigeeritud soojusläbivus
• Uc = U + ∆U, W/(m2⋅K) 

• ∆U = ∆Ug + ∆Uf + ∆Ur + ∆Ua + ∆UΨX
• ∆Ug tühimikest ja õhupragudest tingitud parandus
• ∆Uf mehaanilistest kinnititest tingitud parandus
• ∆Ur pööratud katusest tingitud parandus
• ∆Ua soojustuse õhujuhtivusest tingitud parandus 
• ∆UΨX külmasildadest põhjustatud parandus



Tarindi U sobivaks BIM mudeli jaoks
• Redutseeritud soojusläbivus (võtab arvesse postide mõju

(õige sammuga))
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Korrektse arvutuse mõju
• Ehitusprojektis U=0,171 W/(m2K)
• 1,5 x poste U=0,184 W/(m2K)
• 2 x poste U=0,197 W/(m2K)

• Pragude ja konvektsiooni mõju
on arvesse võetus 
U=0,171 → 0,183 …0,204 W/(m2K)



Uue büroohoone näide

• Tegelik küttekulu on 
suurem,
kui projekteeritud

C klass

B klass

D klass



Renoveeritud korterelamu näide
• Tegelik küttekulu on suurem, kui projekteeritud



Soojusläbivus Uc (takistus) Revit’is



Soojusläbivus Uc IDA-ICE’is



Soojusläbivus Uc Solibri’is



Soojusläbivus Uc Trimble Connect’is



Võta kontakti, uurime välja!!!

Targo Kalamees
+372 56284007
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