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EUROOPA EESSÕNA

Se

Dokumendi (EN 1745:2020) on koostanud tehniline komitee CEN/TC 125 „Masonry“, mille sekretariaati
haldab BSI.

ed

Euroopa standardile tuleb anda rahvusliku standardi staatus kas identse tõlke avaldamisega või
jõustumisteatega hiljemalt 2021. a jaanuariks ja sellega vastuolus olevad rahvuslikud standardid peavad
olema kehtetuks tunnistatud hiljemalt 2021. a jaanuariks.

ok

Tuleb pöörata tähelepanu võimalusele, et standardi mõni osa võib olla patendiõiguse objekt. CEN ei vastuta
sellis(t)e patendiõigus(t)e väljaselgitamise ega selgumise eest.

e
um

See dokument asendab standardit EN 1745:2012.

Peamised tehnilised muudatused võrreldes standardi eelmise väljaandega EN 1745:2012:

— joonise 1 asendamine tabeliga 1;

nt

— toimetuslikud täiendused;

— lisa A termini parandus;
— lisa G lisamine.

SEV

— lisa A veeru päise muudatus;

on

— määratluse 3.1.5 muudatus;

ip

CEN-i/CENELEC-i sisereeglite järgi peavad Euroopa standardi kasutusele võtma järgmiste riikide
rahvuslikud standardimisorganisatsioonid: Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Holland, Horvaatia,
Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal,
Prantsusmaa, Põhja-Makedoonia Vabariik, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Serbia, Slovakkia, Sloveenia,
Soome, Šveits, Taani, Tšehhi Vabariik, Türgi, Ungari ja Ühendkuningriik.
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SISSEJUHATUS

Se

See dokument esitab kuivas olekus müüritise ja müüritoodete soojuserijuhtivuse ja soojustakistuse ning
nende toodete arvutusliku soojuserijuhtivuse ja soojustakistuse määramise reeglid.
Selle dokumendiga on kaetud järgmised müürikivide tüübid:

ed

— täismüürikivid,

— õõnesmüürikivid,

ok

— komposiitmüürikivid.

e
um

Kirjeldatakse meetodeid kuivade täismüürikivide soojuserijuhtivuse (λ10,dry,unit) ja kuiva mördi
soojuserijuhtivuse (λ10,dry,mor) määramiseks ning kuivade õõnesmüürikivide ja komposiitmüürikivide
ekvivalentse soojuserijuhtivuse (λ10,dry,unit) määramiseks. Samuti kirjeldatakse menetlusi müürikivide ja
müüritise arvutuslike soojusväärtuste määramiseks. Erinevad meetodid on esitatud tabelis 1.

nt

Kuiva toote soojusväärtus on müürimaterjali, müürikivi või müüritise omadus.

on

Soojusväärtuste määramine võib põhineda tabuleeritud väärtustel, mõõtmistel, arvutustel või nende
kombinatsioonil.
— energia kokkuhoid;

— kütte- ja jahutusseadmete projekteerimine;

— pinnatemperatuuride määramine;

— vastavus riiklikele ehituseeskirjadele;

ip

SEV

Arvutuslikud soojusväärtused võib määrata selles Euroopa standardis antud meetoditega, vastavalt
ettenähtud kasutusele ning keskkonna- ja kliimatingimustele, võttes arvesse ka arvutuste eesmärki, nagu:

oo

— hoone mittestatsionaarsete soojuslike tingimuste uurimine.

Tabel 1 a — Müürikivide ja müüritise soojuslike omaduste määramine

P1
(5.3.1.3)

Täis
Õõnes

põhinedes kuivas olekus
soojuserijuhtivuse määramisel
mõõtmisega ning müürikivi
materjali/kuivtiheduse kõveral

põhinedes müüritise soojusläbivuse
(Umas) määramisel, kohandades seda
mördi mõjuga

müürikivi/materjali
netokuivtihedus a
müürikivi/materjali
netokuivtihedus ja
soojuserijuhtivus a

müürikivide netokuivtihedus ja
pinnaprotsent;
mördi soojuserijuhtivus ja
pinnaprotsent
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S3
(4.2.3)

Täis

kasutades tabelväärtusi lisast A seose
λ10,dry,mat / netokuivtihedus määramiseks

Nõutavad parameetrid

elv

S2
(4.2.2)

Täis

λ10,dry,unit määramine a b
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S1
(4.2.1)

Müürikivid

oo

Meetod
(jaotis)

lt l

Ülevaade λ10,dry,unit määramise meetoditest

müürikivi/materjali
põhinedes kuivas olekus müürikivi
netokuivtihedus ja
soojuserijuhtivuse määramisel, kasutades
soojuserijuhtivus ning
seejärel lisa B
müürikivide konfiguratsioon
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Ülevaade λ10,dry,unit määramise meetoditest
Müürikivid

Se

Meetod
(jaotis)

Õõnes

P3
(5.3.2.2)

Õõnes ja
komposiit

P4
(5.3.2.3)

Õõnes ja
komposiit

P5
(5.3.3)

Õõnes ja
komposiit

Nõutavad parameetrid

jaotise 5.2 kohane arvutus, kasutades
kuivas olekus müürikivi ja selle täidise
materjali mõõtmisel põhinevat
soojuserijuhtivust

e
um

jaotise 5.2 kohane arvutus, kasutades
müürikivi materjali soojuserijuhtivuse
tabelväärtust lisast A ning täidise
materjali soojuserijuhtivust

nt

põhinedes müüritise soojusläbivuse
(Umas) määramisel, kohandades seda
mördi mõjuga

müürikivi/materjali
netokuivtihedus ja müürikivide
konfiguratsioon

müürikivi/täidise materjali
netokuivtihedus ja
soojuserijuhtivus ning müürikivide
konfiguratsioon
müürikivi/täidise materjali
netokuivtihedus ja
soojuserijuhtivus ning müürikivide
konfiguratsioon
müürikivide brutokuivtihedus ja
pinnaprotsent, mördi
soojuserijuhtivus ja pinnaprotsent

on

Meetodid S1 ja S2 on rakendatavad ka λ10,dry,mor määramiseks.

SEV

b
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a

λ10,dry,unit määramine a b

kasutades lisas A esitatud tabelväärtusi
ning seejärel kasutades lisa B

ed

P2
(5.3.1.4)

Tabel 1 a (järg)

Niiskuse parandus peatüki 6 kohaselt, vajaduse korral.

Tabel 1 b — Müürikivide ja müüritise soojuslike omaduste määramine

Müürikivid

λdesign,unit a / λdesign,mas b määramine

λdesign,unit
(6)

Täis,
õõnes ja
komposiit

põhinedes λ10,dry,unit ja kasutades
niiskuse parandust peatüki 6
kohaselt

λdesign,mas
(7.2.2)

Täis,
õõnes ja
komposiit

kasutades λdesign,mat põhinevat
numbrilist arvutust
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rakendades müüritise
soojusläbivuse (Umas) puhul peatüki
6 kohast niiskuse parandust

müüritise soojusläbivus ja
niiskusteisendustegur

kasutades λdesign,unit ja λdesign,mor
põhinevat lihtsustatud arvutust

kasutades lisa B ning rakendades
jaotise 6.3 kohast parandust

Või alternatiivselt müüritise arvutuslik soojustakistus Rdesign,mas.

materjalide arvutuslik
soojuserijuhtivus ning
müürikivide konfiguratsioon

müürikivi/materjali
netokuivtihedus ja
soojuserijuhtivus ning vastavad
niiskusteisendustegurid
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Või alternatiivselt müürikivi arvutuslik soojustakistus Rdesign,unit.

müürikivi ja mördi arvutuslik
soojuserijuhtivus ning
mördivuukide pinnaprotsent

elv

6

Täis,
õõnes ja
komposiit

kuivas olekus müürikivi
soojuserijuhtivus ja
niiskusteisendustegur

oo

b

S4/P6
λdesign,mas
(7.4)

Õõnes

Nõutavad parameetrid
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λdesign,mas
(7.3)

Täis,
õõnes ja
komposiit

oo

λdesign a b
(jaotis)

λdesign,mas
(7.2.1)

a

ip

Ülevaade λdesign,unit a ja λdesign,mas b määramise meetoditest
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KÄSITLUSALA

Se

See dokument esitab meetodid müüritise ja müüritoodete soojustehniliste omaduste väärtuste
määramiseks.
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NORMIVIITED

ed

ok

Allpool nimetatud dokumentidele on tekstis viidatud selliselt, et nende sisu kujutab endast kas osaliselt või
tervenisti selle dokumendi nõudeid. Dateeritud viidete korral kehtib üksnes viidatud väljaanne. Dateerimata
viidete korral kehtib viidatud dokumendi uusim väljaanne koos võimalike muudatustega.
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EN 772-3. Methods of test for masonry units — Part 3: Determination of net volume and percentage of
voids of clay masonry units by hydrostatic weighing

EN 772-4. Methods of test for masonry units — Part 4: Determination of real and bulk density and of total
and open porosity for natural stone masonry units
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EN 772-13. Methods of test for masonry units — Part 13: Determination of net and gross dry density of
masonry units (except for natural stone)
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EN 772-16. Methods of test for masonry units — Part 16: Determination of dimensions
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EN 1015-10. Methods of test for mortar for masonry — Part 10: Determination of dry bulk density of
hardened mortar

EN 1934. Thermal performance of buildings — Determination of thermal resistance by hot box method
using heat flow meter — Masonry
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EN 1936. Natural stone test methods — Determination of real density and apparent density, and of total
and open porosity
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EN 12664. Thermal performances of building materials and products — Determination of thermal
resistance by means of guarded hot plate and heat flow meter methods — Dry and moist products of
medium and low thermal resistance
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EN 12667. Thermal performance of building materials and products- Determination of thermal resistance
by means of guarded hot plate and heat flow meter methods – Products of high and medium thermal
resistance

EN ISO 6946. Building components and building elements — Thermal resistance and thermal
transmittance — Calculation methods (ISO 6946)
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EN ISO 7345. Thermal performance of buildings and building components — Physical quantities and
definitions (ISO 7345)
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EN ISO 10211. Thermal bridges in building construction — Heat flows and surface temperatures —
Detailed calculations (ISO 10211)

EN ISO 10456:2007 1. Building materials and products — Hygrothermal properties — Tabulated design
values and procedures for determining declared and design thermal values (ISO 10456:2007)
1

Koos parandusega EN ISO 10456:2007/AC:2009.
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