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Hoonete energiakulud moodustavad arvestatava osa Euroopa Liidu koguenergia 

tarbimisest. Suuresti on see tingitud hoonete piirdetarindite kehvast isolatsioonist, sest 

Euroopa Komisjoni hinnangul paljud liidu liikmesriikide ehitised enam kui 50 aastat 

vanad. Hoonete energiakulude vähendamiseks on kasutusele võetud uued standardid, mille 

kohaselt peavad uued ja ka rekonstrueeritavad hooned vastama veelgi kõrgematele 

nõuetele kui varem. Kõrgemad standardid loovad aluse uuele probleemile – üldlevinud 

soojusisolatsiooni materjalide kasutamine konstruktsioonis avaldub paksema piirdetarindi 

kihina. Seega tekib vajadus kõrgtehnoloogiliste soojusisolatsiooni materjalide järele. Töö 

eesmärk on tutvustada üht võimalikku materjali, vaakumpaneeli. Lisaks teostatakse 

soojuskadude arvutused traditsiooniliste soojusisolatsiooni materjalidega konstrueeritud 

hoonele ning vaadeldakse vaakumpaneeli mõju. Arvutustulemusi on kontrollitud 

modelleerimistarkvaraga Scilab. Tulemused näitavad, et vaakumpaneelide lisamisel hoone 

konstruktsiooni on soojuskadusid võimalik oluliselt vähendada.  

 

Märksõnad: vaakumpaneel, soojusisolatsiooni materjal, soojuskadu, soojusjuhtivus, 

soojustakistus 
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The loss of heat in buildings is considerable part of the EU’s total energy consumption. 

Poor thermal insulation is one of the main reason of that, because according to European 

Commission a lot of buildings in EU are over 50 years old by now. In order to reduce 

buildings energy loss, new standards have been introduced, according to which all the new 

and reconstructed buildings must meet even higher requirements than before. Higher 

standards provide the basis for a new problem – to meet the standards buildings thermal 

insulation thickness must be greater due to conventional insulation materials used today. 

This problem creates a need for high-tech thermal insulation materials. The main objective 

of the thesis is to introduce one of these materials – vacuum insulation panel. In addition, 

thermal heat losses of constructions insulated with conventional materials and the vacuum 

insulation material are calculated. The calculation results are verified with modelling 

software, Scilab. The achieved results indicate that using vacuum insulation panels in the 

building construction could reduce heat losses significantly.  

 

Keywords: vacuum insulation panel, thermal insulation material, thermal heat loss, thermal 
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TÄHISED JA LÜHENDID 
 

A  – piirdetarindi pindala m
2
 

c  – erisoojus J/(kg·K)   

d  – materjali kihi paksus m 

R  – kihi soojustakistus m
2
·K/W 

Rs  –  sisepinna soojustakistus m
2
·K/W 

Rv  – välispinna soojustakistus m
2
·K/W 

ts  – sisetemperatuur 
o
C 

tv  – välistemperatuur 
o
C      

U  – soojusjuhtivus m
2
·K/W 

λ  – materjali soojuserijuhtivus W/(m·K) 

ρ  –  tihedus kg/m
3
 

Φ  – soojuskadu W 
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SISSEJUHATUS 
 

Hoonete energiakulud moodustavad 40% Euroopa Liidu koguenergia tarbimisest. Euroopa 

Komisjoni hinnangul on hetkeseisuga ligikaudu 35% eksisteerivatest hoonetest enam kui 

50 aastat vanad [1]. Hoonete energiatarbimise vähendamiseks on vastu võetud 

energiatõhususe õigusakt, mis reguleerib ehitussektorit selliselt, et alates 31. detsembrist 

2020 peavad uued hooned vastavama veelgi kõrgematele standarditele kui eales varem [2].  

 

Kõrgemad standardid loovad aluse uuele probleemile – üldlevinud soojusisolatsiooni 

materjalide kasutamine konstruktsioonis avaldub paksema piirdetarindi kihina. Kui uute 

hoonete puhul ei tundugi see esialgu olevat nii suur probleem, siis rekonstrueeritavate 

ehitiste puhul kindlasti. Tuleb tõsiselt mõelda, kuhu lisasoojustus ikkagi mahutada. Antud 

temaatika loob vajaduse kõrgtehnoloogiliste soojusisolatsiooni materjalide järele. 

 

Käesolevas magistritöös on uurimise all vaakumpaneel, kõrgtehnoloogiline soojus-

isolatsiooni materjal, mis võib kaugemas tulevikus olla üks lahendus eelmainitud 

probleemile. Töö peamisteks eesmärkideks tutvustada vaakumpaneeli kui soojus-

isolatsiooni materjali ning vaadelda selle mõju hoone piirdetarindile.  

 

Magistritöö eesmärkide saavutamiseks lahendatavad ülesanded: 

 

1) tutvuda erinevate uurimistöödega ning nende käigus tuua välja tähtsamad aspektid 

– vaakumtehnoloogia areng, vaakumpaneeli peamised eelised ja puudused 

võrreldes traditsiooniliste materjalidega, vaakumpaneeli konstruktsiooni elemendid; 

2) teostada erinevate piirdetarindite arvutused nii traditsiooniliste materjalidega 

soojustatud konstruktsioonile kui ka vaakumpaneelide täiendaval lisamisel 

konstruktsiooni; 

3) koostada hoone arvutuslik mudel elektrilise aseskeemina modelleerimiskeskkonnas 

Scilab ning võrrelda hoone soojuskadusid eelnevalt teostatud arvutustega. 

 

Autor on tänulik dotsent Veli Palgele, kes töö valmimisele kaasa aitas. 
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1. KÕRGTEHNOLOOGILISE SOOJUSISOLATSIOONI 

TEMAATIKA 
 

1.1. Vajadus kõrgtehnoloogiliste soojusisolatsiooni materjalide järele 

 

Hoonete energiakulud moodustavad 40% Euroopa Liidu koguenergia tarbimisest. Kuna 

antud valdkond on tõusva trendiga, suureneb järk-järgult ka energiatarbimine, mistõttu on 

energiatarbimise vähendamise temaatika üha suureneva tähtsusega. Euroopa Ülemkogu 

konverentsil 2007. aastal sätestati paika eesmärk, mille prioriteediks on energiatarbimise 

20% vähendamine aastaks 2020. Kusjuures tuleb märkida, et just ehitussektoris on tuvasta-

tud märkimisväärne potentsiaal kulutõhusaks energiasäästuks. Seda fakti toetab ka asjaolu, 

et  kodumajapidamiste energiatarbimisest koguni 57% moodustab kütmisele kulutatav 

energia, tööstushoonete puhul on vastav näitaja 52%. Seega ligikaudu 25% Euroopa Liidu 

kogu energiatarbimisest ja õhku paisatavast CO2 emissioonist moodustab ruumide 

kütmisele kulutatav energia [2, 3].  

 

Suur osa soojusisolatsiooni materjale on välja töötatud 1950-ndate paiku, kuid 

laiaulatuslikult hakati neid kasutama alles pärast naftakriisi 1973. aastal. Alates sellest ajast 

on hoonete soojuskadusid püütud vähendada soojusisolatsiooni abil. Kusjuures pikka aega 

arvati, et soojusisolatsioon paksusega 10 cm on piisavalt hea, mis tänapäeva standardite 

kohaselt loomulikult paika ei pea. Enamik standardeid nõuavad, et hoonete piirdetarindite 

soojusjuhtivuse U-arv ei ületaks piirväärtust 0,2 W/(m
2
·K). Olenevalt materjali tüübist 

peaks soojusisolatsiooni paksus olema umbkaudu 20 cm. Paksem  piirdetarindi soojus-

isolatsioon tähendab aga kasuliku ruumi vähenemist hoone enda ja ka ümbritseva maa 

arvelt. Eriti suureks probleemiks on järjest karmistuvate standardite nõuded renoveerita-

vate hoonete puhul [3].  

 

Fakti, et ruumide kütmisele kulutatav energia on suur, toetab joonisel 1.1 välja toodu, kus 

näitena esitatud kolme Euroopa Liidu liikmesriigi kütmisele kulutatud energia hoone 

ehitusaastast sõltuvalt.  
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Joonis 1.1. Keskmise pereelamu kütmiseks kulutatav energia sõltuvalt ehitusaastast, 

kW·h/(m
2
·a) [4] 

 

Esitatud jooniselt on näha, et keskmise pereelamu energiatarve on suurem vanemate 

hoonete puhul. Seda peaasjalikult seetõttu, et hoonetele kohaldatavad standardid polnud sel 

ajal karmid. Siiski, soojusisolatsiooni laialdase kasutamise tulemusel on hoonete 

energiatarve aja jooksul vähenenud. Sellegipoolest on ehitussektoris suur potentsiaal 

energiasäästuks, sest palju hooned ei vasta juba praegu kehtivatele standarditele. 

 

Läbitöötatud  kirjanduse alusel võib öelda, et hoonete energiatõhususe miinimumnõuetele 

vastavuse temaatika on vägagi aktuaalne. Uusehitistele ja renoveeritavatele hoonetele 

esitatavad nõuded karmistuvad pidevalt, mis loob tugeva aluse kõrgtehnoloogiliste 

soojustusmaterjalide nõudlusele. Pööratakse üha rohkem tähelepanu ruumisäästliku 

konstruktsiooni ehitusele, mistõttu suureneb vajadus õhukeste ent energiatõhusate 

soojusisolatsiooni materjalide järele. 
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1.2. Vaakumpaneelid 

 

Algselt töötati vaakumpaneelid välja külmseadmete – külmikud, külmkapid – tarbeks, aga 

ka ravimite transpordiks, et viimaseid külmal temperatuuril hoida. Kõrgemad standardid 

juhtisid üha rohkem tähelepanu külmseadmete energiatõhususele. Paksem soojus-

isolatsiooni kiht väljendus aga  külmikute mahu vähenemises. Vaakumpaneelide 

kasutuselevõtt lahendas selle probleemi [5]. Antud temaatikat võib kindlasti võrrelda 

ehitussektoris toimuvaga, kus üha rohkem avaldatakse survet hoone isolatsioonimaterjalide 

valikule. 

 

Traditsioonilised soojusisolatsiooni materjalid, nagu näiteks vahtpolüstüreen, polüuretaan, 

mineraalvill jt, on valdavalt õhuga täidetud kinnise pooristruktuuriga soojustusmaterjalid. 

Kuna õhu soojuserijuhtivus on ligikaudu 0,02 W/(m·K), siis on paremad soojusisolatsiooni 

omadused  raskesti saavutatavad. Seetõttu on välja arendatud uued meetodid, et luua alus 

kõrgtehnoloogilistele soojusisolatsiooni materjalidele. Kasutusele on võetud mikropoorsed 

materjalid ja vaakumtehnoloogia. Nende meetodite rakendamise tulemusel on loodud 

uuenduslik soojusisolatsiooni materjal, mille soojuserijuhtivus on ligikaudu 0,005 

W/(m·K) [6]. 

 

Mitmetes uurimistöödes on välja toodud vaakumpaneelide madal soojuserijuhtivus – on 

mainitud ka väärtust 0,004 W/(m·K). Autor peab siinkohal vajalikuks mainida, et sellised 

väärtused esinevad paneelide keskel. Kogu paneeli ulatuses on väärtus suurem, sest 

servades on soojuslevi tavapärane. Seetõttu soovitavad mitmed tootjad arvutuste 

läbiviimisel kasutada väärtust 0,007 W/(m·K), milles on arvesse võetud paneelide 

külmasillad ja vananemine. 

 

Vaakumpaneel (joonis 1.2) on kõrgtehnoloogiline soojusisolatsiooni materjal – selle 

soojuserijuhtivus on väga madal, mistõttu selle soojustehnilised omadused ületavad 

kordades tänapäeval kasutatavate traditsiooniliste soojusisolatsiooni materjalide omi.  
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Joonis 1.2. Vaakumpaneel [5] 

 

Vaakumpaneeli näol on tegemist tasapinnalise objektiga, mille põhielemendiks on selle 

südamik, mis asetseb suletud keskkonnas ehk vakumeeritud ruumis. Südamiku materjal 

peab olema valmistatud avatud mikro- või nanopooridega materjalist, et eemaldada 

sisekeskkonnast gaas ja viia juhtivus miinimumini. Lisaks peab südamiku materjal olema 

mehaaniliselt piisavalt tugev, et vastu pidada atmosfääri survele. Niisamuti kasutatakse 

südamiku materjalina kuumtöödeldud ränidioksiidi, mille ühenduspooride keskmine suurus 

on väiksem õhumolekulide keskmisest vabast teest normaalrõhul. Vastasel juhul toimuks 

õhumolekulide kokkupõrkeid rohkem ning paneeli soojusjuhtivus suureneks [3, 7, 8].  

 

Põhjus, miks vaakumpaneelide soojustehnilised omadused võrreldes traditsiooniliste 

soojusisolatsiooni materjalidega nii head on, on selgitatav joonisega 1.3.  
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Joonis 1.3. Traditsiooniliste soojusisolatsiooni materjalide erisoojusjuhtivus, 

1·10
-3

 W/(m·K) [3] 

 

Esitatud jooniselt on näha, et praegu kasutusel olevate traditsiooniliste soojusisolatsiooni 

materjalide kõrge soojusjuhtivuse põhjuseks on neis sisalduva õhu soojusjuhtivus. 

Teisisõnu - kui õhumolekulide keskmine vaba tee on väiksem kui ühenduspooride suurus, 

tekib gaasiosakeste omavaheline põrkumine, mis on piiravaks teguriks tõhusa 

soojusisolatsiooni materjali loomisel. Vaakumpaneelide puhul kasutatakse mikro- või 

nanopooridega materjali, mille ühenduspooride suurus on väiksem õhumolekulide 

keskmisest vabast teest. Seetõttu on soojusjuhtivus viidud miinimumini, mistõttu nende 

soojustehnilised omadused võrreldes traditsiooniliste soojusisolatsiooni materjalidega 

mitmeid kordi paremad on. Niisamuti, kuna vaakumpaneeli sisekeskkonnast on 

eemaldatud õhk, siis puudub selles konvektiivne soojuslevi [3].  

 

 

1.3. Vaakumtehnoloogia areng 

 

Varajasest koolifüüsikast on teada, et vaakum on olek, millisel juhul puudub ruumis 

igasugune õhk ja muud gaasid. Siiski pole absoluutse vaakumi saavutamine võimalik. 

James Dewar – kunagine Šoti päritolu keemik ja füüsik – on mees, kes on tuntud kui 

termose leiutaja. Seadeldis pikendab oluliselt aega, mille jooksul selles sisalduv aine 

säilitab vajaliku temperatuuri. Esimene termos ehk vaakumpudel valmistati 1892. aastal 
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ning see oli tehtud klaasist, millel puudus igasugune lisaisolatsioon. Hiljem proovis Dewar 

luua metalsest materjalist termost, mille tulemusel selgus, et absorbeerunud gaasid 

metallpinnal rikuvad vaakumi. Seejärel, ainuüksi söe lisamisel termose konstruktsiooni, oli 

tulemuseks madal õhurõhk. Lisaks avastas Dewar, et termose sisemuse värvimine 

hõbedaseks aitab soojusjuhtivust radiatsiooni teel vähendada. Et aga James Dewari idee 

viia ümber tasapinnalistele paneelidele, peab vaakumseinte vahel olema piisavalt kandvat 

materjali, et konstruktsioon survele vastu peaks. Täitematerjal peab olema avatud mikro–

või nanopooridega materjalist, et õhk sellest oleks eemaldatav. Niisamuti peab 

vaakumpaneeli südamiku materjal olema madala soojusjuhtivusega ning mittetundlik 

lekkest põhjustatud rõhu tõusule. Sedalaadi vaakumpaneelid omavad tänaseks juba 

aastakümneid ajalugu [9].  

 

Teadaolevalt patenteeriti esimene vaakumpaneeli tüüp Saksamaal sealses patendiametis 

1930. aastal O. Hemmani poolt, kuid antud patent kirjeldab pigem poorset materjali, mis 

kaetud kummist materjaliga. Täpsema kirjeldusega on aga patent (US236788), mis 

omistatud H. M. Strong ja F. P. Bundy poolt 1951. aastal. Selle vaakumpaneeli südamiku 

materjalina kasutati klaaskiud-materjali, mida ümbritses keevisliidetega hermeetiline 

terasfooliumi kiht. Nanostruktuurseid materjale südamike puhul tutvustati aga 

esmakordselt 1964. aasta patendis US3151365, mis omistatud mitme osapoole poolt [9].  

 

Üks suuremaid eeldusi vaakumpaneelide loomisel oli poorsete nanostruktuuriga 

materjalide kõrge termiline takistus. Nanomaterjalide pioneeriks võib lugeda meest nimega 

Samuel Stephens Kistlerit, kes keemilise protsessi käigus 1931. aastal esmakordselt       

räni-aerogeeli tootis. Ühtlasi avastas Kistler, et räni-aerogeeli soojuserijuhtivus on 

märgatavalt madalam kui teiste soojusisolatsiooni materjalide puhul – ligikaudu 0,020 

W/(m·K). Tänasel päeval kasutatakse südamiku materjalina aga kuumtöödeldud 

ränidioksiidi [9].  

 

 

1.4. Vaakumpaneelide eelised 

 

Vaakumpaneelide eelis võrreldes teiste soojusisolatsiooni materjalidega seisneb peamiselt 

nende heades soojustehnilistes omadustes – termiline takistus, soojuserijuhtivus. Tänu 

madalale soojuserijuhtivusele on vaakumpaneelide termiline takistus kordades suurem kui 
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traditsiooniliste soojusisolatsiooni materjalide puhul samasuguse paksuse korral. 

Traditsiooniliste materjalide all mõtleb autor sellised soojusisolatsiooni materjale nagu 

klaasvill, vahtpolüstüreen(EPS), polüuretaan(PUR) jt. Vaakumpaneelide soojuserijuhtivus 

on võrreldes traditsiooniliste isolatsiooni materjalidega väga madala väärtusega – 

südamiku keskel on antud näitaja ligikaudu 0,004 W/(m·K). Kuna aga vaakumpaneeli 

servades on soojuslevi tavapärane ning aja jooksul toimub materjali iganemine, siis 

kasutatakse arvutustes soojuserijuhtivust väärtusega 0,007 W//(m·K). Järgnevalt on välja 

toodud erinevate soojusisolatsiooni materjalide soojuserijuhtivused (tabel 1.1).  

 

Tabel 1.1. Levinumate materjalide soojuserijuhtivused võrreldes vaakumpaneeliga  

Materjali tüüp Soojuserijuhtivus λ, W/(m·K) 

Aeroci kiviplokk 0,072 [10] 

Klaasvill 0,033 [11] 

Vahtpolüstüreen (EPS) 0,031 [12] 

Polüuretaan (PUR) 0,028 [13] 

Vaakumpaneel (VIP) 0,007 [14] 

 

Tabelis 1.1 esitatud materjalide soojuserijuhtivuse väärtused on võetud erinevate 

tootekataloogide andmetel. 

 

Erinevate materjalide soojuserijuhtivuste paremaks illustreerimiseks esitatakse tulp-

diagramm (joonis 1.4).  

 

 

Joonis 1.4. Erinevate materjalide soojuserijuhtivuste väärtused 
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Esitatud jooniselt on näha, et vaadeldavatest materjalidest juhib kõige paremini soojust 

Aeroc EcoTerm kiviplokk ning halvim soojusjuht on vaakumpaneel. 

 

Materjalide energiatõhusust saab lisaks soojuserijuhtivusele hinnata veel soojustakistuse 

alusel, mis on arvutatav valemiga [15]  

,R



      (1.1) 

kus R  on  materjali termiline takistus m
2
·K/W; 

 δ  –   materjali paksus m; 

  λ  –    materjali soojuserijuhtivus W/(m·K).    

 

Järgnevalt arvutatakse vaakumpaneeli termiline takistus paksusel 40 mm 

 20.04
5,71 m K/W.

0.007
R     

 

Sarnaselt on arvutatud ka teiste soojusisolatsiooni materjalide soojustakistused, mille 

tulemused on koondatud tabelis 1.2.  

 

Tabel 1.2. Erinevate soojusisolatsiooni materjalide soojustakistused 

Materjali tüüp Termiline takistus R, (m
2
·K)/W 

Aeroci kiviplokk 0,56 

Klaasvill 1,21 

Vahtpolüstüreen(EPS) 1,29 

Polüuretaan(PUR) 1,43 

Vaakumpaneel(VIP) 5,71 

 

Erinevate materjalide termiliste takistuste paremaks illustreerimiseks esitatakse 

tulpdiagramm (joonis 1.5).  
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Joonis 1.5. Erinevate materjalide soojustakistuste väärtused paksusel 40 mm. 

 

Esitatud jooniselt on näha, et vaakumpaneeli termiline takistus paksusel 40 mm on 

ligilaudu 10 korda parema väärtusega kui näiteks Aeroc EcoTerm kiviploki puhul. Teiste 

materjalidega võrreldes on vaakumpaneeli termiline takistus 4...5 korda suurem. Seega, 

saavutamaks hoone piirdetarindi termilist takistust 5,71 m
2
·K/W – põhineb 40 mm 

paksusel vaakumpaneelil – peaks Aeroc EcoTermi kasutamisel selle paksus olema 

ligikaudu 10 korda suurem.  

 

Vaakumpaneelide soojustehnilised omadused pakuvad lisaks muule ka rohkem 

arhitektuurilist vabadust. Viimast eriti hoone rekonstrueerimisel, millisel juhul ei pea 

muretsema ruumipuuduse pärast. 

 

1.5. Vaakumpaneelide puudused 

 

Vaakumpaneelide soojustehnilised omadused on küll kordades paremad kui 

traditsiooniliste soojusisolatsiooni materjalide puhul, kuid kuna ehitussektoris on 

vaakumpaneelide kasutamine alles algjärgus, esineb sellega seoses mitmeid puudusi.   

 

Vaakumpaneelide soojustehnilised omadused on kahjustatavad kahel moel: 1) sisekesk-

konna gaasirõhu suurenemisel; 2) sisekeskkonna niiskussisalduse suurenemisel. 

Sisekeskkonna rõhk on kahjustatav vaakumpaneeli rikkumisel – viimase võib maha kanda 
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juba sellesse augu tegemisel. Niiskussisalduse mõõtmiseks kasutatakse kaalumeetodit, 

mille järgi on võimalik viimast kergesti määrata. Sellegipoolest on soovitatav 

vaakumpaneelid paigaldada kuiva keskkonda. Ühest meetodit aga vaakumpaneelide 

sisekeskkonna gaasirõhu pideval jälgimisel pole kahjuks veel välja töötatud [3, 7]. 

 

Vaakumpaneelide installeerimisel on vajalik välja töötada kindel plaan – nende täpne 

asetus ja vajaminevate paneelide arv [7]. Kuna vaakumpaneelid pole kohapeal suuruse 

jaoks kohaldatavad, tekib vajadus nii mõnelgi juhul teha eritellimusi nende tootmiseks.  

 

Vaakumtehnoloogia pole ehitussektoris veel üldlevinud nähtus ja selle üheks suurimaks 

põhjuseks lisaks kõigele muule, on selle hind. Kirjandust vaakumpaneelide kohta on 

mitmeid, kuid eeldatavat hinda kui sellist, pole otseselt välja toodud. Siiski, ühes uurimis-

töös on esitatud nende hinnad vastavalt paksusele. Kui 10 mm paneeli ruutmeetri hind on 

ligikaudu 82 €, siis 40 mm vastavalt 165 € [16]. Kahjuks pole ühelgi tootja kodulehel 

hinda välja toodud, mis eeldab seda, et hinnapakkumine tehakse personaalselt ja sõltub 

suuresti tellitavast kogusest.  

 

Suurimaks küsimuseks on muidugi vaakumpaneelide eluiga. Teooriaid esineb mitmeid, 

kuid kokkuvõttes võib läbitöötatud kirjanduse alusel öelda, et eluiga on neil 25...50 aastat. 

Kahjuks pole kuskil konkreetselt välja toodud, kui pikalt vaakumpaneelide soojustehnilised 

omadused ikkagi püsivad. Kuna hoonete eeldatav eluiga on kuni 100 aastat, tähendab see, 

et hoone elutsükli jooksul on vajalik vaakumpaneele eeldatavalt asendada uutega 2...3 

korda.  
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2. VAAKUMPANEELI KONSTRUKTSIOON 
 

2.1. Konstruktsiooni läbilõige 

 

Vaakumpaneeli konstruktsiooni põhiosa moodustab selle südamiku materjal, mis paikneb 

ümbritseva materjali abil vakumeeritud ruumis. Täpsema ettekujutuse tekitamiseks on 

autor esitanud vaakumpaneeli konstruktsioonist läbilõike(joonis 2.1). 

 

Joonis 2.1. Lõige vaakumpaneeli konstruktsioonist  

 

Esitatud joonisel on näha vaakumpaneeli konstruktsiooni põhilised elemendid, millede 

kohta on täpsemalt räägitud alajaotistes 2.2...2.4.  

 

 

2.2. Vaakumpaneeli südamik 

 

Vaakumpaneelide südamiku materjalile esitatavad nõuded on väga kõrged – pooride 

diameeter peab olema väga väike, rakkude struktuur avatud. Niisamuti peab südamiku 

materjal vastu pidama atmosfääri survele. Soojusjuhtivuse vähendamiseks peab 

vakumeeritud ruumi õhurõhk olema väga madala väärtusega, mis orgaaniliste materjalide 

kasutamisel on raskesti saavutatav [3].  

 

Südamikmaterjali soojuserijuhtivus sõltub kasutatava materjali poori diameetrist. 

Täpsemalt selgitab antud fakti joonis 2.2.  
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Joonis 2.2. Õhu soojuserijuhtivuse sõltuvus poori diameetrist [3] 

 

Jooniselt 2.2 on näha, et kuumtöödeldud ränidioksiidi abil on võimalik toota väga madala 

pooridiameetriga materjale. Tänapäeval toodetud vaakumpaneelide südamikmaterjalid on 

peamiselt ränidioksiidi baasil – sisekeskkonna rõhk on vahemikus 1...3 millibaari. 

Vaakumpaneelide eluiga on jõudnud lõpule hetkest, mil südamikmaterjali õhu 

soojusjuhtivus hakkab suurenema (50...100 mbar). Lisaks on jooniselt näha, et selle 

soojuserijuhtivus on võrreldes traditsiooniliste soojusisolatsiooni materjalidega 2...3 korda 

madalam isegi väliskeskkonna õhurõhul 1 bar [3]. 

 

Selgub, et põhimõtteliselt on südamikmaterjalina võimalik kasutada ka polüuretaani ja 

polüstüreeni, mis võimaldaks vaakumpaneelide hinda oluliselt langetada. Et aga saavutada 

kõrget termilist takistus, on vajalik madal sisekeskkonna gaasirõhk. Siiski on juba 

varajasemast uurimistööst selgunud, et polüuretaani soojuserujuhtivus siserõhul 0,01 

mbar’i on 0,0078 W/(m·K). Vaakumpaneelide eeldatav eluiga on 50 aastat ning sellist 

rõhku pole pikaaegselt võimalik säilitada, mistõttu ei ole antud materjalide kasutamine 

südamikes otstarbekas [17]. 

 



20 

 

Vaakumpaneelide soojustehnilised näitajad võiksid olla veelgi paremad tänapäeval 

toodetavatest kui südamikmaterjalina kasutada räni-aerogeeli. Nende soojuserijuhtivus 

evakueeritud ruumis on 0,001...0,003 W/(m·K). Kuna aga selle tootmistehnoloogia on 

väga kallis, pole nende kasutamine südamikmaterjalidena üldlevinud [17]. 

 

Kirjandusallikate läbitöötamise tulemusel selgub, et südamikmaterjalina kasutatakse 

tänapäeval peamiselt kuumtöödeldud ränidioksiidi, mille hinna-kvaliteedi suhe on parim. 

Autor usub, et tehnoloogia arendamise tulemusel on tulevikus võimalik vaakumpaneelide 

südamikes kasutada alternatiivset materjali, mis omakorda nende hinda allapoole viiks. 

Sellegipoolest on hetkel kasutatav kuumtöödeldud ränidioksiidi soojustehnilised omadused 

väga head. Vaakumpaneelide eluea lõppemisel on selle soojuserijuhtivus endiselt väga 

madal võrreldes traditsiooniliste soojusisolatsiooni materjalidega. 

 

 

2.3. Vaakumpaneeli ümbris 

 

Oluline osa vaakumpaneeli konstruktsioonis on selle südamikku ümbritseval materjalil. 

See pakub mehaanilist tugevust, et vastu pidada atmosfääri survele. Lisaks sellele kaitseb 

paneeli õhu- ja veeauru lekete eest. Tegemist on paneeli kõige tähtsama osaga, sest selle 

peamine eesmärk on vaakum võimalikult pikaaegselt.  Ümbristena kasutatakse  mitme-

kihilist kilede süsteemi, mis katab kogu paneeli, kaasaarvatud servad. Üldlevinud on 

alumiiniumkihi kasutamine selle madala õhu ja veeauru läbilaskvuse tõttu. Küll on aga 

selle soojuserijuhtivus suur, mis avaldub eriti vaakumpaneeli servades. Seetõttu 

kasutatakse ümbristena materjale, mis vaakumpaneelide külmasilla efekti vähendavad.  

Joonisel 2.3 on esitatud enamkasutatavate ümbriste lõiked [18].  

 

 

Joonis 2.3. Vaakumpaneelide tootmisel enamkasutatavate ümbriste lõiked [18] 
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Jooniselt 2.3 nähtub, et ümbristena kasutatakse peamiselt kahte tüüpi lahendust - viimase 

kolme (b, c, d) sektsioonlõike näol on tegemist samasuguse süsteemiga erinevate kihi-

paksuste näitel. Esimese variandina (a) kasutatakse süsteemi, kus keskmist alumiiniumkihti 

ümbritseb kriimustuskindel materjal polüetüleentereftalaat (PET) ja tihenduskiht 

polüetüleen (PE). Viimase kolme variandi näol on ümbrises kasutusel kuni kolm 

alumiiniumkihti, mida katavad jällegi polüetüleentereftalaat ja polüetüleen [18].  

 

Autori poolt läbitöötatud uurimistöös on vaadeldud erinevate ümbriste mõju vaakum-

paneelide elueale. Katses on kasutatud kolme tüüpi lahendust paneeli suurustel 50x50x1 

cm ja 100x100x1 cm. Vaadeldud on paneeli keskosa soojuserijuhtivuse sõltuvust 

ajast (joonis 2.4).  

 

 

Joonis 2.4. Vaakumpaneeli keskosa erisoojusjuhtivuse muutus ajas  

erinevate ümbrislahenduste näitel [18] 

 

Joonisel 2.4 esitatu on saadud katsetulemuse alusel, kus eelnevalt on mõõdetud eri 

ümbrislahendustega konstrueeritud vaakumpaneeli siserõhku ja niiskussisaldust. Jooniselt 

nähtub, et efektiivsem on ümbrisena kasutada esimest varianti (joonisel 2.3 variant a). 

Kuigi selle efekt kirjanduse alusel on külmasillale suurem, säilitab paneel madala siserõhu 

selle madala õhu ja veeauru läbilaskvuse tõttu pikemaaegselt. Selgub, et mida suurema 
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pindalaga on vaakumpaneel, seda kauem on selle eluiga. Seda loogilisel põhjusel, et 

paneeli servades olevad külmasillad avaldavad kogu erisoojusjuhtivusele vähem mõju kui 

seda näiteks väiksema pindalaga vaakumpaneeli puhul.  

 

 

2.4. Kuivatusained 

 

Eelnevalt on juba välja toodud tõsiasi, et vaakumpaneelide omadused halvenevad järk-

järgult. Paneeli sisenevad gaasid ja veeaur avaldavad oluliselt mõju vaakumpaneelide 

tõhususele. Seetõttu on südamikku lisatud kemikaalid ja kuivatusained, mis endasse gaase 

ja niiskust neelavad. See aitab paneelis vaakumit pikemaaegselt säilitada. Need hoiavad 

paneeli soojusjuhtivuse stabiilsena nii kaua kui nende mahtuvus täitub. Kuivatusained on 

valmistatud hüdroskoopsest materjalist, mis niiskuskolde eemaldavad. Sisenevate gaaside 

eemaldamiseks kasutatakse gaasiabsorbente ehk degasaatoreid, mis on suurepinnalised 

poorse struktuuriga kemikaalid.  Kuivatusainete ja teiste kemikaalide lisamine avaldab 

negatiivset mõju küll vaakumpaneelide hinnale, kuid on hädavajalikud [18].  
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3. HOONE PIIRDETARINDITE ARVUTUS JA NENDE 

MÕJU ENERGIAKULULE 
 

3.1. Metoodika 

 

Antud peatükis on vaatluse all autori nägemuse kohaselt projekteeritud ühepereelamu ning 

selle konstruktsioon. Kujundlikult on loodud hoone, mille soojusisolatsioonis on kasutatud 

traditsioonilisi materjale. Selle põhjal teostatakse piirdetarindite soojustehnilised 

arvutused. Hiljem lisatakse konstruktsiooni vaakumpaneelid renoveerimise põhimõttel 

ning teostatakse vajalikud kalkulatsioonid uuesti. Arvutuste alusel võrreldakse tulemusi. 

 

 

3.2. Hoone tehnilised andmed 

 

Järgnevalt on esitatud töö autori poolt projekteeritud ehitise tehnilised andmed: 

 

1) ehitisealune pind: 198,5 m
2
;  

2) suletud netopind: 183,375 m
2
; 

3) kasulik pind: 183,375 m
2
; 

4) köetav pind: 172,575 m
2
; 

5) ehitise maht: 496,25 m
2
; 

6) korruste arv: 1. 

 

Autori poolt lihtsustatud kujul koostatud arhitektuuriline eskiisprojekt koos mõõtudega on 

esitatud lisas A (joonis A.1). 

 

 

3.3. Piirdetarindite soojuskadu 

 

Piirdetarindite soojuskao arvutamine võimaldab saada ülevaate hoone soojuskoormusest. 

Vaadeldavateks hoone piirdetarinditeks on katuslagi, välissein, põrand, välisuksed ja 
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aknad. Soojuskadu sõltub materjali soojustehnilistest parameetritest. Tabelis 3.1 on 

esitatud kõigi vaatluse all olevate materjalide väärtused. 

 

Tabel 3.1. Hoone konstruktsioonis kasutatavate materjalide soojustehnilised parameetrid 

Materjal Kihi paksus, m 
Soojuserijuhtivus, 

W/(m·K) 

Erisoojus c, 

J/(kg·K) 
Tihedus ρ, kg/m

3
 

Mineraalvill 0,1...0,15 0,033 800 [19] 66 [20] 

OSB puitplaat 0,018 0,13 [21] 1700 [21] 650 [21] 

Puitpruss 0,1...0,15 0,13 [21] 1600 [21] 500 [21] 

Kipsplaat 0,0125 0,43 [21] 1000 [21] 1200 [21] 

Õhk 0,02...0,1 0,025 [20] 1008 [21] 1.23 [21] 

Vaakumpaneel 0,04 0,007 [14] 850 [3] 170 [3] 

Vooderlaud 0,02 0,13 1600 500 

Tuuletõkkeplaat 0,03 0,031 [22] 800 190 [23] 

Laudis 0,04 0,13 1600 500 

 

Tabelis 3.1 esitatud materjalide soojustehnilised parameetrid on leitud erinevatest toote-

kataloogidest ja standarditest. Vooderlaua ja laudise väärtused on vaikimisi võetud 

samaväärilised puitprussiga. Tuuletõkkeplaadi erisoojuseks on võetud sarnaselt 

mineraalvillaga 800 J/(kg·K), sest kuulub viimasega samasse kategooriasse.  

 

Arvutustes vajaminevate piirdetarindite sise- ja välispinna soojustakistused on esitatud 

tabelis 3.2. 

 

Tabel 3.2. Piirdetarindi sise- ja välispinna soojustakistused [24] 

Sisepinna soojustakistus Rs, (m
2
·K)/W Välispinna soojustakistus Rv, m

2
·K/W 

Soojusvoo suund Soojusvoo suund 

Horisontaalne Alla Üles Horisontaalne Alla Üles 

0,13 0,10 0,17 0,04 0,04 0,04 

 

Arvutuste teostamisel tuleb tähelepanelikult jälgida, et valitavad pinnatakistused oleksid 

õiged. 

 

3.3.1. Traditsioonilise katuse konstruktsioon ja soojuskadu 

 

Katus on oluline osa hoone konstruktsioonis ning lahendusi selle konstrueerimiseks esineb 

mitmeid. Töö autor lähtus katusetüübi valikul kriteeriumist, mille kohaselt võiks tegemist 

olla just lamekatusega.  
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Lamekatused jagunevad kaheks: soe ja külm katus. Sooja katusetüübi puhul asetseb 

soojusisolatsioon kandekonstruktsiooni peal, mistõttu hoiab viimast soojana. Sellise 

lahenduse puhul puudub ventilatsiooni vajadus. Külma katuse puhul asetseb 

soojusisolatsioon kohe lae peal, mistõttu kandekonstruktsioon on külm. Sellised 

lahendused on aga külmas kliimas väga tundlikud kondensatsioonile, mistõttu kasutatavad 

materjalid aja jooksul kiiremini vananevad [25]. 

 

Vastavalt kirjandusele on Eesti kliimas sobilik kasutada just sooja katusetüübi lahendust. 

Autori poolt valitud sooja lamekatuse konstruktsioon ja selles kasutatavad materjalid on 

esitatud joonisel 3.1. 

 

Joonis 3.1. Lamekatuse horisontaalristlõige 

 

 

Autori poolt valitud katusekonstruktsioon koosneb mittehomogeensetest kihtidest ehk 

piirdetarindi ülesehitus pole kogu selle lõikes samasugune. Antud juhul tähendab see, et 

ventileerimata õhkvahes on kandeprussid. Seetõttu ei tohi tarindit mingil juhul täielikult 

arvutada homogeensena. Vastavalt kirjandusele võib puitsõrestikseinas arvestamata jäetud 

külmasillad põhjustada tulemuse erinevust kuni 50% [26].   
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Piirdetarindi soojuskadu on arvutatav valemiga [27] 

 

      ( ),s vA U t t                                             (3.1) 

 

kus   Φ on soojuskadu läbi hoone piirdetarindite W; 

  A  –  piirdetarindi pindala m
2
; 

  ts  –  arvutuslik sisetemperatuur 
o
C (ts = 21); 

  tv  –  arvutuslik välistemperatuur 
o
C (ts = -25). 

 

Piirdetarindi kogusoojustakistus on arvutatav valemiga [15] 

 

       1 2 ... ,T s n vR R R R R R                                         (3.2) 

 

kus  RT  on piirde kogusoojustakistus m
2
·K/W; 

 Rs  –  piirde sisepinna soojustakistus m
2
·K/W; 

 R1...Rn  –  iga kihi arvutuslik soojustakistus m
2
·K/W; 

 Rv   –  piirde välispinna soojustakistus m
2
·K/W. 

 

Piirdetarindi soojusjuhtivus on arvutatav valemiga [15] 

 

       
1

.
T

U
R

                            (3.3) 

 

Eelnevalt on mainitud, et konstruktsioonis esineb mittehomogeenseid kihte, mida tuleb 

soojuskao arvutusel arvestada – antud juhul venileerimata õhkvahet läbiv puitkarkass. 

Homogeenseteks kihtideks on mineraalvill, OSB-puitplaat ja kipsplaat. 

 

Homogeense kihi soojustakistus on arvutatav valemiga [15] 

 

      ,h

d
R


                                        (3.4) 

 

kus  Rh on homogeense kihi soojustakistus m
2
·K/W; 

 d  –  materjali kihi paksus m; 

 λ  –  materjali arvutuslik soojuserijuhtivus W/(m·K). 
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Piirdetarindi soojusjuhtivuse arvutamisel kasutatakse meetodit, millisel juhul arvutatakse 

piirde alumine ja ülemine soojustakistusväärtus. Viimaste tulemuste ja nende pindalade 

alusel arvutatakse piirdetarindi kogusoojusjuhtivus.  

 

Piirdetarindi soojusjuhtivus kihi mittehomogeensust arvestades on arvutatav valemiga [28] 

 

      1 1 2 2

1 2

...
,

...

n n

n

A U A U A U
U

A A A

    


 
                                    (3.5) 

 

kus  A1...An  on  kihis paiknevate materjalide pindalad m
2
; 

 U1...U2  –  kihis paikneva materjali soojusjuhtivus W/(m
2
·K). 

  

Antud juhul on vaatluse all katuse konstruktsioon, mistõttu on tuleb arvestada, et 

soojusvoo suund on üles. Seega piirde sise- ja välispinna soojustakistused on vastavalt 0,17 

m
2
·K/W ja 0,04 m

2
·K/W. Arvutusel arvestatakse, et soojustakistus ventileerimata õhkvahe 

puhul paksusega 100 mm on 0,16 m
2
·K/W [24]. 

 

Arvutatakse katusekonstruktsiooni alumine soojustakistuse piirväärtus valemite 3.2 ja 3.4 

abil 

     
20,15 0,018 0,0125

0,04 0,16 0,17 5,083 m K/W.
0,033 0,13 0,43

kipsvill OSB
katusA v õhk s

vill OSB kips

dd d
R R R R

  
      

       

 

Arvutatakse katusekonstruktsiooni alumine soojusjuhtivuse väärtus 

 

      21 1
0,197 W/(m K).

5,083
katusA

katusA

U
R

     

 

Arvutatakse katusekonstruktsiooni ülemine soojustakistuse piirväärtus 

     
20,15 0,018 0,1 0,0125

0,04 0,17 5,692 m K/W.
0,033 0,13 0,13 0,43

pruss kipsvill OSB
v skatusÜ

vill OSB pruss kips

d dd d
R R R
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Arvutatakse katusekonstruktsiooni ülemine soojusjuhtivuse väärtus, kasutades valemit 3.3 

 

      21 1
0,176 W/(m K).

5,692
katusÜ

katusÜ

U
R

     

 

Katusekonstruktsiooni alumine soojusjuhtivuse väärtus on 0,197 W/(m
2
·K) ja ülemine 

0,176 W/(m
2
·K). Katuse pindala on 198,5 m

2
, millest 16,36 m

2
 moodustab puitkarkass. 

Nende andmete alusel on võimalik arvutada piirdetarindi kogusoojusjuhtivus.  

 

Arvutatakse piirdetarindi kogusoojusjuhtivus valemiga 3.5 

 

     

min min

min min

2(16,36 0,176) (182,14 0,197)
0,195 W/(m K).

16,36 182,14

alu e katusA üle e katusÜ
katus

alu e üle e

A U A U
U

A A

  
 



  
  



 

 

Valemi 3.3 abil arvutatakse piirdetarindi kogusoojustakistus 

 

      21 1
5,128 m K/W.

0,195
katus

katus

R
U

     

 

Katuse piirdetarindi kogusoojustakistus on 5,128 m
2
·K/W. 

 

Valemi 3.1 abil arvutatakse katusekonstruktsiooni kogusoojuskadu 

 

    ( ) 198,5 0,195 [21 ( 25)] 1780,545 W.s vA U t t            

 

Soojuskadu läbi katuse on 1780,545 W.  

 

3.3.2. Rekonstrueeritud katuse konstruktsioon ja soojuskadu 

 

Katusekonstruktsiooni lisatakse vaakumpaneelide kiht, mis paikneb täiendatult lisatud 

puitkarkassi vahel. OSB-kiht on lisatud vaakumpaneelide kaitseks. Karkassi samm on 
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sarnaselt prussidega 610 mm. Rekonstrueeritud lamekatuse horisontaalristlõige on esitatud 

joonisel 3.2.  

 

 

Joonis 3.2. Rekonstrueeritud lamekatuse horisontaalristlõige 

 

Jooniselt on näha, et katuse kogupaksus suurenes vaakumpaneelide lisamisel 58 mm, 

millest 40 mm moodustavad vaakumpaneelid ja puitkarkass, ülejäänud osa OSB-puitplaat.  

Arvutatakse katusekonstruktsiooni alumine soojustakistuse piirväärtus, kasutades valemeid 

3.2 ja 3.4     

 

   
2

'

0,15 0,018 0,04 0,018 0,1 0,0125
0,04 0,17 6,138 m K/W.

0,033 0,13 0,13 0,13 0,13 0,43

pruss kipsvill OSB karkass OSB
katusA v s

vill OSB karkass OSB pruss kips

d dd d d d
R R R

     
        

         

 

Arvutatakse katusekonstruktsiooni alumine soojusjuhtivuse väärtus, kasutades valemit 3.3 

 

      21 1
' 0,163 W/(m K).

6,138
katusA

katusA

U
R
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Arvutatakse katusekonstruktsiooni ülemine soojustakistuse piirväärtus 

 

  
2

'

0,15 0,018 0,04 0,018 0,0125
0,04 0,16 0,17 10,936 m K/W.

0,033 0,13 0,007 0,13 0,43

vaakumpaneel kipsvill OSB OSB
v õhk skatusÜ

vill OSB vaakumpaneel OSB kips

d dd d d
R R R R

    
        

         

 

 

Arvutatakse katusekonstruktsiooni ülemine soojusjuhtivuse väärtus 

 

      21 1
' 0,091 W/(m K).

' 10,936
katusÜ

katusÜ

U
R

     

 

Kuna vaakumpaneelide paigaldamisel kasutatakse samasuguse laiusega puitkarkassi nagu 

puitprusside puhul, on kaetavad pindalad samad – 198,5 m
2
, millest 16,36 m

2
 puitkarkass.   

 

Arvutatakse piirdetarindi kogusoojusjuhtivus vaakumpaneelidega rekonstrueeritud katusele 

valemiga 3.5 

 

     

min min

min min

2

'

(16,36 0,163) (182,14 0,091)
0,097 W/(m K).

16,36 182,14

alu e katusA üle e katusÜ
katus

alu e üle e

A U A U
U

A A

  
 



  
  



 

 

Valemi 3.3 abil arvutatakse piirdetarindi kogusoojustakistus 

 

      21 1
' 10,309 m K/W.

0,097
katus

katus

R
U

     

 

Arvutatakse rekonstrueeritud katusekonstruktsiooni soojuskadu valemiga 3.1  

 

    ( ) 198,5 0,097 [21 ( 25)] 885,707 W.s vA U t t            

 

Soojuskadu läbi rekonstrueeritud katuse on 885,707 W.  
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3.3.3. Traditsioonilise seina konstruktsioon ja soojuskadu 

 

Hoone seinakonstruktsiooni valikul lähtus töö autor vastavalt enda kodu hoone 

soojustuslahendusest. Seina ristlõige on esitatud joonisel 3.3.  

 

 

Joonis 3.3. Seina ristlõige 

 

Soojustakistuste arvutamisel on oluline arvestada asjaolu, et seinakonstruktsiooni puhul on 

soojuslevi suund horisontaalne. Seetõttu on piirde sisepinna soojustakistuse väärtus 0,13 

m
2
·K/W.  

 

Arvutatakse seinakonstruktsiooni alumine soojustakistuse piirväärtus, kasutades valemeid 

3.2 ja 3.4 
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20,014 0,02 0,03 0,04 0,15 0,0125

0,04 0,13 2,89 m K/W.
0,13 0,13 0,031 0,13 0,13 0,43

pruss kipsvooder karkass tuuletõke laudis
seinA v s

vooder karkass tuuletõke laudis pruss kips

d dd d d d
R R R

     
        

         

 

 

Arvutatakse seinakonstruktsiooni alumine soojusjuhtivuse väärtus, kasutades valemit 3.3 

 

      21 1
0,346 W/(m K).

2,89
seinA

seinA

U
R

     

 

Arvutatakse seinakonstruktsiooni ülemine soojustakistuse piirväärtus 

 

  
20,014 0,02 0,03 0,04 0,15 0,0125

0,04 0,13 6,928 m K/W.
0,13 0,02 0,031 0,13 0,033 0,43

kipsvooder õhk tuuletõke laudis vill
v sseinÜ

vooder õhk tuuletõke laudis vill kips

dd d d d d
R R R

     
        

         

 

  

Arvutatakse seinakonstruktsiooni ülemine soojusjuhtivuse väärtus 

 

      21 1
0,144 W/(m K).

6,928
seinÜ

seinÜ

U
R

     

 

Seina pindala on 123,3 m
2
, millest 11 m

2
 moodustab puitkarkass. Nende andmete alusel 

arvutatakse piirdetarindi kogusoojusjuhtivus valemiga 3.5 

 

     

min min

min min

2(11 0,346) (112,3 0,144)
0,162 W/(m K).

11 112,3

alu e seinA üle e seinÜ
sein

alu e üle e

A U A U
U

A A

  
 



  
  



 

 

Valemi 3.3 abil arvutatakse piirdetarindi kogusoojustakistus 

 

      21 1
6,173 m K/W.

0,162
sein

sein

R
U

     

 

Seinakonstruktsiooni soojuskadu on 123,3 0,162 [21 ( 25)] 918,832 W.sein        
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3.3.4. Rekonstrueeritud seina konstruktsioon ja soojuskadu 

 

Seina konstruktsiooni lisatakse vaakumpaneelid paksusega 40 mm. Seina ristlõige on 

esitatud joonisel 3.4.  

 

 

Joonis 3.4. Rekonstrueeritud seina ristlõige 

 

Arvutatakse rekonstrueeritud seinakonstruktsiooni alumine soojustakistuse piirväärtus, 

kasutades valemeid 3.2 ja 3.3 

 

' 0,04

0,014 0,02 0,03 0,018 0,04 0,04 0,15

0,13 0,13 0,031 0,13 0,13 0,13 0

pruss kipsvooder karkass tuuletõke OSB karkass laudis
seinA v s

vooder karkass tuuletõke OSB karkass laudis pruss kips

d dd d d d d d
R R R

       
           

       20,0125
0,13 3,336 m K/W.

,13 0,43
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Arvutatakse rekonstrueeritud seinakonstruktsiooni alumine soojusjuhtivuse väärtus, 

kasutades valemit 3.3 

 

      21 1
' 0,300 W/(m K).

' 3,336
seinA

seinA

U
R

     

 

Arvutatakse rekonstrueeritud seinakonstruktsiooni ülemine soojustakistuse piirväärtus 

 

' 0,04

0,014 0,02 0,03 0,018 0,04 0,04 0,1

0,13 0,025 0,031 0,13 0,007 0,13

vaakumpaneel kipsvooder õhk tuuletõke OSB laudis vill
v sseinÜ

vooder õhk tuuletõke OSB vaakumpaneel laudis vill kips

d dd d d d d d
R R R

       
           

       25 0,0125
0,13 12,78 m K/W.

0,033 0,43
   

   

Arvutatakse seinakonstruktsiooni ülemine soojusjuhtivuse väärtus 

 

      21 1
' 0,078 W/(m K).

' 12,78
seinÜ

seinÜ

U
R

     

 

Arvutatakse rekonstrueeritud seina kogusoojusjuhtivus valemiga 4.3 

 

     

min min

min min

2

'

(11 0,300) (112,3 0,078)
0,098 W/(m K).

11 112,3

alu e seinA üle e seinÜ
sein

alu e üle e

A U A U
U

A A

  
 



  
  



 

 

Valemi 3.3 abil arvutatakse piirdetarindi kogusoojustakistus 

 

      21 1
' 10,204 m K/W.

' 0,098
sein

sein

R
U

     

 

Arvutatakse rekonstrueeritud seina soojuskadu 

 

   ' ' ( ) 123,3 0,098 [21 ( 25)] 555,836 W.sein sein sein s vA U t t            

 

Rekonstrueeritud seina soojuskadu on 555,836 W. 
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3.3.5. Traditsiooniline põrandakonstruktsioon ja soojuskadu 
 

Põrandakonstruktsiooni valik on autori poolt tehtud erinevate tootekataloogide 

läbitöötamise tulemusel. Viimase horisontaalristlõige on esitatud joonisel 3.5. 

 

Joonis 3.5. Põrandakonstruktsiooni horisontaalristlõige 

 

Antud juhul on tegemist põrandakonstruktsiooniga, mistõttu on soojusvoo suund alla. 

Sisepinna soojustakistuse väärtus on 0,10 m
2
·K/W. Arvutusel arvestatakse, et 

soojustakistus ventileerimata õhkvahe puhul paksusega 50 mm on 0,21 m
2
·K/W [24]. 

 

Sarnaselt eelmistele jaotistele on arvutatud põranda alumise ja ülemise soojustakistuse 

piirväärtused, kasutades valemeid 3.2 ja 3.4. Arvutuskäiku ei pea autor oluliseks enam 

välja tuua, sest eelnevalt on seda juba sisutihedalt tutvustatud.  

 

Põrandakonstruktsiooni ülemine soojustakistuse piirväärtus on 21,586 m K/W.põrandAR    

 

Põrandakonstruktsiooni alumine soojusjuhtivuse väärtus on 20,631 W/(m K).põrandAU    

 

Põrandakonstruktsiooni ülemine soojustakistuse piirväärtus on 23,673 m K/W.
põrandÜ

R    

 

Põrandakonstruktsiooni ülemine soojusjuhtivuse väärtus on 20,272 W/(m K).
põrandÜ

U    
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Hoone põrandapindala on 183,75 m
2
, millest 15,15 m

2
 moodustab puitkarkass. Selle alusel 

teostatakse põranda kogusoojusjuhtivuse arvutus 

 

         

min min

min min

2(15,15 0,631) (168,6 0,272)
0,302 W/(m K).

15,15 168,6

alu e põrandA üle e põrandÜ

põrand

alu e üle e

A U A U
U

A A

  
 



  
  



 

 

Arvutatakse piirdetarindi kogusoojustakistus 

          21 1
3,311 m K/W.

0,302
põrand

põrand

R
U

     

 

Arvutatakse soojuskaod läbi põranda 

 

  ( ) 183,375 0,302 [21 ( 25)] 2547,445 W.põrand põrand põrand s vA U t t            

 

Soojuskadu läbi põranda on 2547,445 W.  

 

 

3.3.6. Rekonstrueeritud põrandakonstruktsioon ja soojuskaod 

 

Põrandakonstruktsiooni soojusjuhtivuse parendamiseks tõstetakse põranda paksust – 

lisatakse vaakumpaneelid paksusega 40 mm. Rekonstrueeritud põranda horisontaalristlõige 

on esitatud joonisel 3.6. 
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Joonis 3.6. Rekonstrueeritud põranda horisontaalristlõige 

 

Rekonstrueeritud põrandakonstruktsiooni alumise ja ülemise soojustakistuse piirväärtus 

ning soojusjuhtivus on arvutatud vastavalt valemitele 3.2, 3.3 ja 3.4.  

 

Rekonstrueeritud põrandakonstruktsiooni alumine soojustakistus on 

        2' 2,032 m K/W.põrandAR    

 

Rekonstrueeritud põrandakonstruktsiooni alumine soojusjuhtivuse väärtus on 

         2' 0,492 W/(m K).põrandAU    

 

Rekonstrueeritud põrandakonstruktsiooni ülemine soojustakistuse piirväärtus on  

        2' 9,525 m K/W.
põrandÜ

R    

 

Rekonstrueeritud põrandakonstruktsiooni ülemine soojusjuhtivuse väärtus on  

        20,105 W/(m K).
põrandÜ

U    
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Arvutatakse rekonstrueeritud põranda kogusoojusjuhtivus  

 

         

min min

min min

2

' '
'

(15,15 0,492) (168,6 0,105)
0,137 W/(m K).

15,15 168,6

alu e põrandA üle e põrandÜ

põrand

alu e üle e

A U A U
U

A A

  
 



  
  



 

 

Arvutatakse piirdetarindi kogusoojustakistus 

 

          21 1
' 7,299 m K/W.

' 0,137
põrand

põrand

R
U

     

 

Arvutatakse soojuskaod läbi põranda 

 

  ' ' ' ( ) 183,375 0,137 [21 ( 25)] 1155,629 W.põrand põrand põrand s vA U t t            

 

Soojuskadu läbi rekonstrueeritud põranda on 1155,629 W.  

 

 

3.3.8. Akende ja uste soojuskadu 

 

Akende ja uste valikul on oluline, et need oleksid energiatõhusad. Välisuksi on 

projekteeritud hoonel kaks ning nende kogupindala on 4,24 m
2
. Haapsalu uksetehase 

kodulehel pakutakse välisuksi, millede soojusjuhtivusarv on 0,92 W/(m
2
·K) [29].  

 

Arvutatakse välisuste soojuskadu valemiga 3.1 

 

   ( ) 4,24 0,95 [21 ( 25)] 185,288 W.vuksed uksed uks s vA U t t            

 

Hoone akende kogupindala on 34,39 m
2
 ning ka need on valitud sama tootja poolt. 

Tootelehe andmetel on nende soojusjuhtivusarv 0,98 W/(m
2
·K) [29]. 

 

Arvutatakse akende soojuskadu valemiga 3.1  

 

  ˇ ( ) 34,39 0,98 [21 ( 25)] 1550,301 W.aknad aknad aken s vA U t t            
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Hoonele on projekteeritud ka üks garaažiuks, mille pindala on 10,1 m
2
. Selle valik on 

tehtud Doorflex’i kodulehelt – viimase tootekirjelduses on kirjas, et sektsioonide 

soojusjuhtivusarv on 0,50 W/(m
2
·K) [30]. 

 

Arvutatakse garaažiukse soojuskadu valemiga 3.1 

 

  ˇ ( ) 10,1 0,50 [21 ( 25)] 232,3 W.guks guks guks s vA U t t            

 

Erinevate piirdetarindite soojuskadusid on analüüsitud järgmises jaotises. 

 

 

3.4. Soojuskadude analüüs 

 

Eelnevalt on arvutatud soojuskaod läbi katuse, seina, põranda, akende ja uste. Tulemused 

on esitatud tabelis 3.3.  

 

Tabel 3.3. Erinevate piirdetarindite soojuskaod 

Piirdetarindi tüüp 
Soojuskadu, W 

Rekonstrueerimata hoone Rekonstrueeritud hoone 

Katus 1780,545 885,707 

Sein 918,832 555,836 

Põrand 2547,445 1155,629 

Välisuksed 185,288 185,288 

Garaažiuks 232,3 232,3 

Aknad 1550,301 1550,301 

Kokku: 7214,711 4565,061 

  

Arvutustulemustest nähtub, et vaakumpaneelide lisamisel on võimalik konstruktsiooni 

soojuskadu läbi piirdetarindite oluliselt vähendada. Rekonstrueeritud piirdetarindite 

soojuskadu moodustab rekonstrueerimata hoonest (7214,711/4565,061)·100=63,3%. 

Selgub, et vaakumpaneelide lisamisel on võimalik piirdetarindite soojuskadu kolmandiku 

võrra vähendada.  
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4. SOOJUSKADUDE UURIMINE SCILAB’I KESKKONNAS 

KOOSTATUD MUDELI BAASIL 
 

4.1. Katsemetoodika 

 

Hoone soojuslevi protsesside vaatlemiseks ja võrdlemiseks koostatakse elektriline 

aseskeem modelleerimiskeskkonnas Scilab-Scicos 5.5.1. Tegemist on vabavaraga, mida on 

edukalt võimalik kasutada nii õppetöös, kui ka uurimistöös. Kuna piirdetarindite 

konstruktsioone esineb antud töös kahte tüüpi, on vajalik kahe eraldi skeemi koostamine. 

Modelleerimiskeskkonnas võrreldakse soojuskadude vastavust eelnevalt tehtud arvutus-

tega. Lisaks esitatakse soojuskadude graafikud erinevate piirdetarindite kohta.  

Situatsioonide läbimängimiseks on vajalik teostada arvutused tekstiredaktoriga SciNotes, 

mis on üks osa tarkvarast. Arvutusfaili sisu on esitatud lisas B. 

 

 

4.2. Traditsiooniliselt soojustatud hoone 

 

Traditsiooniliselt soojustatud hoone elektriline aseskeem on esitatud lisas C (joonis C.1). 

Eelnevalt teostatud soojuskadude arvutamisel on kasutatud arvutuslikku välistemperatuuri 

-25 
o
C ja sisetemperatuuri 21

 o
C. Modelleerimiskeskkonnas muudetakse küttevõimsust 

selliselt, et saavutada sisetemperatuur 21 
o
C (joonis 4.1).  

 

 

Joonis 4.1. Hoone ülessoojenemine: Ts – hoone sisetemperatuur; Tv –välistemperatuur 
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Simulatsiooniprotsessi käigus selgus, et hoone saavutas tasakaaluoleku üheteistkümne 

päeva jooksul. Hoone vajalik küttevõimsus modelleerimiskeskkonna kohaselt on 7235 W. 

Eelnevalt teostatud arvutuskäigu põhjal on see ligikaudu 7215 W. Seega tulemuste 

erinevus on 20 W. Selle põhjuseks asjaolu, et modelleerimiskeskkond arvutab tulemused 

mitme komakoha täpsusega. Autor on aga soojustakistuste väärtused skeemi lisanud 

ligikaudsetena.  

 

Simulatsiooni käigus on mõõdetud ka erinevate piirdetarindite soojuskadusid konstantsel 

välistemperatuuril 21 
o
C. Eraldi on vaadeldud ka soojuskadu tugikonstruktsioonide kohal. 

Tulemused on esitatud joonisel 4.2. 

 

 

Joonis 4.2. Soojuskadude muutumine vastavalt hoone soojenemisele. Soojuskaod: Q1 – 

põranda tugikarkassi kohal; Q2 – ülejäänud põrandapind; Q3 – katuse tugikarkassi kohal; 

Q4 – ülejäänud katusepind; Q5 – seina tugikarkassi kohal; Q6 – ülejäänud seinapind; QA – 

aknad; QG – garaažiuks; QU – välisuksed 

 

Jooniselt 4.2 nähtub, et soojuskadu on kõige suurem läbi põrandapinna. Lisaks selgub, et 

kõige vähem avaldavad hoone soojuskaole mõju külmasillast tingitud kaod. Seda põhjusel, 

et tugikonstruktsioonide osakaal võrreldes ülejäänud pinnaga on väiksem.  

 

Järgnevalt vaadeldakse hoone soojuskadusid reaalsetes väliskeskkonna tingimustes. Selle 

tekitamiseks on mudelikeskkonnas temperatuuriamplituudiks valitud 5 
o
C.  
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Välistemperatuur on seatud –25 
o
C peale ehk temperatuur muutub vahemiks –20...–30 

o
C. 

Tulemus esitatud graafiku näol joonisel 4.3.  

 

 

Joonis 4.3. Hoone ülessoojenemine muutuval välistemperatuuril –20...–30 
o
C. 

Temperatuurid: Ts – sisetemperatuur; Tv – välistemperatuur 

 

Hoone soojuskaod muutuval välistemperatuuril on esitatud joonisel 4.4. 

 

 

Joonis 4.4. Soojuskadude muutumine muutuval välistemperatuuril –25...–30 
o
C. 

Soojuskaod: Q1 – seina tugikarkassi kohal; Q2 – ülejäänud seinapind; Q3 – katuse 

tugikarkassi kohal; Q4 – ülejäänud katusepind; Q5 – põranda tugikarkassi kohal; Q6 – 

ülejäänud põrandapind; QA – aknad; QG – garaažiuks 
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Jooniselt 4.4 on näha, et hoone piirdetarindite soojuskao muutus sõltub välistemperatuurist. 

Kusjuures soojuskaod on maksimaalsed hetkel, mil välistemperatuur on -30 
o
C ja 

minimaalne välistemperatuuril -20 
o
C. Kõige rohkem mõjutab temperatuuri muutus 

seinakonstruktsiooni. Temperatuuri langemisel suureneb soojuskadu kiiresti.  

 

 

4.3. Vaakumpaneelidega rekonstrueeritud hoone 

 

Vaakumpaneelidega rekonstrueeritud hoone elektriline aseskeem on esitatud lisas 

D (joonis D.1). Sarnaselt eelnevale on reguleeritud küttevõimsust selliselt, et hoone 

saavutaks sisetemperatuuri 21 
o
C väliskeskonna tingimustes –25 

o
C. Protsessi vaadeldi 

siinjuures kolmeteistkümne päeva jooksul. Selgus, et vajalik küttevõimsus on 4640 W, mis 

erineb arvutatust ligikaudu 75 W. Nagu mainitud, arvutab modelleerimiskeskkond väga 

suure täpsusega, millest võib arvutusviga seisneda. Temperatuurigraafikut ei pea autor 

siinkohal vajalikuks esitada, sest see identne joonisel 4.1 esitatuga. Küll aga on esitatud 

soojuskadude graafik (joonis 4.5). 

 

 

Joonis 4.5. Soojuskadude muutumine vastavalt hoone soojenemisele rekonstrueeritud 

hoone puhul. Soojuskaod: Q1 – põranda tugikarkassi kohal; Q2 – ülejäänud põrandapind; 

Q3 – seina tugikarkassi kohal; Q4 – ülejäänud katusepind; Q5 – katuse tugikarkassi kohal; 

Q6 – ülejäänud seinapind; QA – aknad; QG – garaažiuks; QU – välisuksed 
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Jooniselt nähtub, et vaakumpaneelide lisamisel hoone konstruktsiooni, vähenevad 

piirdetarindite soojuskaod oluliselt. Kui traditsiooniliselt soojustatud hoone puhul on 

soojuskadu suurim läbi põranda, siis antud juhul läbi akende.  

 

Piirdetarindite lähemat uurimist ei pea siinkohal autor enam vajalikuks korrata, sest 

väljundgraafikud on samasugused.  

 

4.4. Tulemuste analüüs 

 

Modelleerimiskeskkonnas koostatud elektriliste aseskeemide tulemusel selgus, et 

traditsiooniliselt soojustatud hoone soojuskadu on 7235 W. Vaakumpaneelide lisamisel 

konstruktsiooni, vähenesid küttekaod – soojuskaoks 4640 W. Tulemused erinevad mini-

maalselt eelnevalt arvutatud väärtustest, kuid selle põhjuseks modelleerimiskeskkonna 

kõrge arvutustäpsus.  
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KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva magistritöö eesmärk oli uurida vaakumpaneeli kui soojusisolatsiooni materjali. 

Kuna hoonete energiatõhususe temaatika on vägagi aktuaalne, tekib järjest enam vajadus 

kõrgtehnoloogiliste soojusisolatsiooni materjalide järele. Mitmete uurimistööde 

läbitöötamise tulemusel selgus, et vaakumpaneelide soojustehnilised omadused on 

kordades paremad traditsioonilistest materjalidest. Nende soojustakistus on ligikaudu viis 

korda parem kui näiteks mineraalvillal sama paksuse juures.  

 

Magistritöö esimene pool on teoreetiline – käsitletakse kõrgtehnoloogilise soojusiso-

latsiooni temaatikat ning vaakumpaneelide puuduseid ja eeliseid võrreldes traditsiooniliste 

soojusisolatsiooni materjalidega. Töö teine pool on praktiline, mille käigus on arvutatud 

piirdetarindite soojuskadu nii traditsiooniliselt soojustatud, kui ka vaakumpaneelidega 

rekonstrueeritud hoone puhul. Arvutustulemustest selgus, et veel rekonstrueerimata hoone 

soojuskadu läbi piirdetarindite on ligikaudu 7215 W, rekonstrueeritud hoone puhul 

vastavalt 4565 W. Soojuskadusid uuriti ka modelleerimiskeskkonnas Scilab, mille käigus 

selgus, et rekonstrueerimata hoone soojuskadu on 7235 W ja vaakumpaneelidega 

rekonstrueeritud hoonel vastavalt 4640 W.  

 

Arvutuste põhjal nähtub, et vaakumpaneelide lisamisel konstruktsiooni, on võimalik hoone 

soojuskadusid läbi piirdetarindite oluliselt vähendada. Samas leiab töö autor, et vaakum-

paneelide kasutamine hoonete soojusisolatsioonis on alles varajases arenemisjärgus. Kuigi 

eksisteerib juba mitmeid uurimistöid, on nendes sisalduv informatsioon pigem teoreetiline. 

Seega võib öelda, et hetkel teadusartiklites esitatu ei võimalda veel luua usaldust laiema 

tarbijaskonna ees. Kusjuures kõige suurem küsimus seisneb vaakumpaneelide eluiga 

puudutavas temaatikas, mistõttu on vaja sellele veelgi rohkem teadustööd panustada. 

Vaakumpaneelid on hinnalt kallid ja küsimusi esineb veel mitmeid, kuid autor leiab, et 

kaugemas tulevikus võivad need ehitusturul konkurentsi siiski pakkuda.   
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SUMMARY 
 

The objective of given thesis was to study vacuum insulation panel as an insulation 

material. Since energy efficiency in buildings is gaining more importance, the need for 

high-tech thermal insulation materials was noticed. A number of research work carried out 

revealed that vacuum insulation panels had several times better thermal technical 

properties than conventional materials used today. For example, their thermal resistance is 

about five times better than mineral wool of the same thickness.  

 

The first part of Master’s thesis was theoretical – a high-tech thermal insulation topic was 

being reviewed and advantages and disadvantages of vacuum insulation panels compared 

to conventional materials were studied. The second part of the work was practical. Thermal 

heat losses were calculated for building where there were conventional material used as 

well as for building where vacuum insulation panels were being added. The calculation 

results showed that the thermal heat loss for regular building was 7215 W, for renovated 

building, on the other hand, it was 4565 W. Thermal heat losses were studied also in 

modelling software Scilab. It turned out that heat loss for regular building was 7235 W and 

for renovated building 4640 W.  

 

Based on calculations it appeared that adding vacuum insulation panels into building 

construction could reduce heat losses significantly. However, the author found that vacuum 

insulation panels for building construction is still at an early development stage. Although 

there are a number of studies in this field, still the available information is rather 

theoretical. Thus, it can be said that at the very moment it is hard to create wider consumer 

confidence. The biggest issue is the lifetime of the vacuum insulation panel, which requires 

further research. Although vacuum insulation panels are expensive and a number of issues 

still occur it can offer a competitive to construction market in the distant future.  
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Lisa A. Hoone lihtsustatud põhiplaan 
 

 

 

 
Joonis A.1. Hoone lihtsustatud põhiplaan 
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Lisa B. Mudeli arvutusfaili sisu 

 

'ARVUTUSED SCILAB KESKKONNAS' 

 

//Materjalide erisoojused 

c_minvill=800;              //mineraalvilla erisoojus J/(kg•K) 

c_OSB=1700;                 //OSB plaadi erisoojus J/(kg•K) 

c_pruss=1600;               //prussi erisoojus J/(kg•K) 

c_kips=1000;                //kipsplaadi erisoojus J/(kg•K) 

c_ohk=1008;                 //õhu erisoojus J/(kg•K) 

c_karkass=1600;             //karkassi erisoojus J/(kg•K) 

c_puit=1600;                //puidu erisoojus J/(kg•K) 

c_vaakumpaneel=850;         //vaakumpaneeli erisoojus J/(kg•K) 

c_tuuletoke=800;            //tuuletõkke erisoojus J/(kg•K) 

 

//Materjalide tihedused 

gam_minvill=66;             //mineraalvilla tihedus kg/m3 

gam_OSB=650;                //OSB plaadi tihedus kg/m3 

gam_pruss=500;              //prussi tihedus kg/m3 

gam_kips=1200;              //kipsplaadi tihedus kg/m3 

gam_ohk=1.23;               //õhu tihedus kg/m3 

gam_karkass=500;            //karkassi tihedus kg/m3 

gam_puit=500;               //puidu tihedus kg/m3 

gam_vaakumpaneel=170;       //vaakumpaneeli tihedus kg/m3 

gam_tuuletoke=190;          //tuuletõkke tihedus kg/m3 

 

//Materjalide soojuserijuhtivused 

lam_minvill=0.033;          //mineraalvilla soojuserijuhtivus W/(m•K) 

lam_OSB=0.13;               //OSB plaadi soojuserijuhtivus W/(m•K) 

lam_pruss=0.13;             //prussi soojuserijuhtivus W/(m•K) 

lam_kips=0.43;              //kipsplaadi soojuserijuhtivus W/(m•K) 

lam_ohk=0.025;              //õhu soojuserijuhtivus W/(m•K) 

lam_karkass=0.13;           //karkassi soojuserijuhtivus W/(m•K) 

lam_laudis=0.13;              //puidu soojuserijuhtivus W/(m•K) 

lam_vaakumpaneel=0.007;     //vaakumpaneeli soojuserijuhtivus W/(m•K) 

lam_tuuletoke=0.031;        //tuuletõkke soojuserijuhtivus W/(m•K) 

lam_vooder=0.13;            //vooderlaua soojuserijuhtivus W/(m•K) 

 

//Välis-ja sisepinna soojustakistused 

R_val_k=0.04;               //välispinna soojuseritakistus m2•K/W 

R_sis_porand=0.1;               //sisepinna soojuseritakistus m2•K/W soojusvoo suunaga alla 

R_sis_sein=0.13;            //piirde sisepinna soojuseritakistus m2•K/W soojusvoog horisontaalne 

R_sis_katus=0.17;          //piirde sisepinna soojuseritakistus m2•K/W soojusvoo suunaga üles 

R_ohkvahe_50=0.21;          //ventileerimata õhkvahe 50mm soojuseritakistus m2•K/W 

R_ohkvahe_100=0.16;         //ventileerimata õhkvahe 100mm soojuseritakistus m2•K/W 

 

'KATUSEKONSTRUKTSIOONI ERINEVATE MATERJALIDE SOOJUSMAHTUVUSED' 

//Katusekonstruktsioonis kasutatavate materjalide paksused 

d_minvill_1=0.15;           //mineraalvilla paksus m 

d_OSB_1=0.018;              //OSB paksus m 

d_pruss_1=0.1;              //prussi paksus m 

d_kips_1=0.0125;            //kipsi paksus m 

d_vaakumkarkass_1=0.04;     //vaakumpaneeli karkassi paksus m 

d_vaakumpaneel_1=0.04;      //vaakumpaneeli paksus m 
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d_ohk_1=0.1;                //ventileerimata õhkvahe paksus m 

 

//Katuse osade pindalad 

S_katus=198.5;              //katuse kogupindala m2 

S_katus_kylmasild=16.36;    //katust katva karkassi kogupindala m2 

 

//SOOJUSMAHTUVUSE ARVUTUSED KARKASSI LÄBIVATELE MATERJALI OSADELE 

S_minvill_1=S_katus_kylmasild;              //mineraalvillaga kaetud pindala m2 

V_minvill_1=S_minvill_1*d_minvill_1;        //mineraalvilla ruumala m3 

M_minvill_1=gam_minvill*V_minvill_1;        //mineraalvilla kogumass kg 

C_minvill_1=c_minvill*M_minvill_1;          //mineraalvilla soojusmahtuvus J•K 

 

S_OSB_1=S_katus_kylmasild;                  //OSBga kaetud pindala m2 

V_OSB_1=S_OSB_1*d_OSB_1;                    //OSB ruumala m3 

M_OSB_1=gam_OSB*V_OSB_1;                    //OSB kogumass kg 

C_OSB_1=c_OSB*M_OSB_1;                      //OSB soojusmahtuvus J•K 

 

S_pruss_1=S_katus_kylmasild;                //prussiga kaetud pindala m2 

V_pruss_1=S_pruss_1*d_pruss_1;              //pruss ruumala m3 

M_pruss_1=gam_pruss*V_pruss_1;              //pruss kogumass kg 

C_pruss_1=c_pruss*M_pruss_1;                //pruss soojusmahtuvus J•K 

 

S_kips_1=S_katus_kylmasild;                 //kipsiga kaetud pindala 

V_kips_1=S_kips_1*d_kips_1;                 //kipsi ruumala m3 

M_kips_1=gam_kips*V_kips_1;                 //kipsi kogumass kg 

C_kips_1=c_kips*M_kips_1;                   //kipsi soojusmahtuvus J•K 

 

S_karkass_1=S_katus_kylmasild;              //vaakumpaneeli karkassi poolt kaetud pindala m2 

V_karkass_1=S_karkass_1*d_vaakumkarkass_1;  //vaakumpaneeli karkassi ruumala m3 

M_karkass_1=gam_karkass*V_karkass_1;        //vaakumpaneeli karkassi kogumass kg 

C_karkass_1=c_karkass*M_karkass_1;          //vaakumpaneeli karkassi soojusmahtuvus J•K 

 

//SOOJUSMAHTUVUSE ARVUTUSED KARKASSI MITTE LÄBIVATELE MATERJALI OSADELE 

S_minvill_2=S_katus-S_katus_kylmasild;      //mineraalvillaga kaetud pindala m2 

V_minvill_2=S_minvill_2*d_minvill_1;        //mineraalvilla ruumala m3 

M_minvill_2=gam_minvill*V_minvill_2;        //mineraalvilla kogumass kg 

C_minvill_2=c_minvill*M_minvill_2;          //mineraalvilla soojusmahtuvus J•K 

 

S_OSB_2=S_katus-S_katus_kylmasild;          //OSBga kaetud pindala m2 

V_OSB_2=S_OSB_2*d_OSB_1;                    //OSB ruumala m3 

M_OSB_2=gam_OSB*V_OSB_2;                    //OSB kogumass kg 

C_OSB_2=c_OSB*M_OSB_2;                      //OSB soojusmahtuvus J•K 

 

S_ohk_2=S_katus-S_katus_kylmasild;          //ventileerimata õhkvahe pindala m2 

V_ohk_2=S_ohk_2*d_ohk_1;                    //ventileerimata õhkvahe ruumala m3 

M_ohk_2=gam_ohk*V_ohk_2;                    //ventileerimata õhkvahe kogumass kg 

C_ohk_2=c_ohk*M_ohk_2;                      //ventileerimata õhkvahe soojusmahtuvus J•K 

 

S_kips_2=S_katus-S_katus_kylmasild;         //kipsiGA kaetud pindala M2 

V_kips_2=S_kips_2*d_kips_1;                 //kipsi ruumala m3 

M_kips_2=gam_kips*V_kips_2;                 //kipsi kogumass kg 

C_kips_2=c_kips*M_kips_2;                   //kipsi soojusmahtuvus J•K 

 

S_vaakum_2=S_katus-S_katus_kylmasild;       //vaakumpaneelidega kaetud pindala m2 

V_vaakum_2=S_vaakum_2*d_vaakumpaneel_1;           //vaakumpaneelide ruumala m3 
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M_vaakum_2=gam_vaakumpaneel*V_vaakum_2;     //vaakumpaneelide kogumass kg 

C_vaakum_2=c_vaakumpaneel*M_vaakum_2;       //vaakumpaneelide soojusmahtuvus J•K 

 

'SEINAKONSTRUKTSIOONI ERINEVATE MATERJALIDE SOOJUSMAHTUVUSED' 

//Katusekonstruktsioonis kasutatavate materjalide paksused 

d_minvill_2=0.15;                           //mineraalvilla paksus m 

d_OSB_2=0.018;                              //OSB paksus m 

d_pruss_2=0.15;                             //prussi paksus m 

d_kips_2=0.0125;                            //kipsi paksus m 

d_karkass_2=0.02;                           //vooderlaua karkassi paksus m 

d_vaakum_2=0.04;                            //vaakumpaneeli paksus m 

d_ohk_2=0.02;                               //ventileeritud õhkvahe paksus m 

d_vooder_2=0.014;                           //vooderlaua paksus m 

d_vaakumkarkass_2=0.04;                     //vaakumpaneeli karkassi paksus m 

d_tuuletoke_2=0.03;                         //tuuletõkke paksus m 

d_laudis_2=0.04;                            //laudise paksus m 

 

//Seina osade pindalad 

S_sein=123.3; //seina pindala ilma akendeta m2 

S_sein_kylmasild=11; //seina katva karkassi pindala m2 

 

//SOOJUSMAHTUVUSE ARVUTUSED KARKASSI LÄBIVATELE MATERJALI OSADELE 

S_vooder_3=S_sein_kylmasild;                //voodri kaetud pindala 

V_vooder_3=S_vooder_3*d_vooder_2;           //voodri ruumala m3 

M_vooder_3=gam_puit*V_vooder_3;             //voodri kogumass kg 

C_vooder_3=c_puit*M_vooder_3;               //voodri soojusmahtuvus J•K 

 

S_karkass_3=S_sein_kylmasild;               //ventileeritud õhkvahe karkassi kaetud pindala m2 

V_karkass_3=S_karkass_3*d_karkass_2;        //ventileeritud õhkvahe karkassi ruumala m3 

M_karkass_3=gam_karkass*V_karkass_3;        //ventileeritud õhkvahe karkassi kogumass kg 

C_karkass_3=c_karkass*M_karkass_3;          //ventileeritud õhkvahe karkassi soojusmahtuvus J•K 

 

S_tuuletoke_3=S_sein_kylmasild;             //tuuletõkke poolt kaetud pindala m2 

V_tuuletoke_3=S_tuuletoke_3*d_tuuletoke_2;  //tuuletõkke ruumala m3 

M_tuuletoke_3=gam_tuuletoke*V_tuuletoke_3;  //tuuletõkke kogumass kg 

C_tuuletoke_3=c_tuuletoke*M_tuuletoke_3;    //tuuletõkke soojusmahtuvus J•K 

 

S_laudis_3=S_sein_kylmasild;                //laudise poolt kaetud pindala m2 

V_laudis_3=S_laudis_3*d_laudis_2;           //laudise ruumala m3 

M_laudis_3=gam_puit*V_laudis_3;             //laudise kogumass kg 

C_laudis_3=c_puit*M_laudis_3;               //laudise soojusmahtuvus J•K 

 

S_pruss_3=S_sein_kylmasild;                 //villa kihis paikneva prusskarkassi pindala 

V_pruss_3=S_pruss_3*d_pruss_2;              //villa kihis paikneva prusskarkassi ruumala m3 

M_pruss_3=gam_pruss*V_pruss_3;              //villa kihis paikneva prusskarkassi kogumass kg 

C_pruss_3=c_pruss*M_pruss_3;                //villa kihis paikneva prusskarkassi soojusmahtuvus J•K 

 

S_kips_3=S_sein_kylmasild;                  //kipsi kaetud pindala m2 

V_kips_3=S_kips_3*d_kips_2;                 //kipsi ruumala m3 

M_kips_3=gam_kips*V_kips_3;                 //kipsi kogumass kg 

C_kips_3=c_kips*M_kips_3;                   //kipsi soojusmahtuvus J•K 

 

S_OSB_3=S_sein_kylmasild;                   //OSBga kaetud pindala m2 

V_OSB_3=S_OSB_3*d_OSB_2;                    //OSB ruumala m3 

M_OSB_3=gam_OSB*V_OSB_3;                    //OSB kogumass kg 
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C_OSB_3=c_OSB*M_OSB_3;                      //OSB soojusmahtuvus J•K 

 

S_karkass_3_1=S_sein_kylmasild;             //vaakumpaneeli karkassi pindala m2 

V_karkass_3_1=S_karkass_3_1*d_vaakumkarkass_2; //vaakumpaneeli karkassi ruumala m3 

M_karkass_3_1=gam_karkass*V_karkass_3_1;    //vaakumpaneeli karkassi kogumass kg 

C_karkass_3_1=c_karkass*M_karkass_3_1;      //vaakumpaneeli karkassi soojusmahtuvus J•K 

 

//SOOJUSMAHTUVUSE ARVUTUSED KARKASSI MITTE LÄBIVATELE MATERJALI OSADELE 

S_vooder_4=S_sein-S_sein_kylmasild;         //voodri kaetud pindala m2 

V_vooder_4=S_vooder_4*d_vooder_2;           //voodri ruumala m3 

M_vooder_4=gam_puit*V_vooder_4;             //voodri kogumass kg 

C_vooder_4=c_puit*M_vooder_4;               //voodri soojusmahtuvus J•K 

 

S_ohk_4=S_sein-S_sein_kylmasild;            //ventileeritud õhkvahe pindala m2 

V_ohk_4=S_ohk_4*d_ohk_2;                    //ventileeritud õhkvahe ruumala m3 

M_ohk_4=gam_ohk*V_ohk_4;                    //ventileeritud õhkvahes kogumass kg 

C_ohk_4=c_ohk*M_ohk_4;                      //ventileeritud õhkvahe soojusmahtuvus J•K 

 

S_tuuletoke_4=S_sein-S_sein_kylmasild;      //tuuletõkke pool kaetud pindala m2 

V_tuuletoke_4=S_tuuletoke_4*d_tuuletoke_2;  //tuuletõkke ruumala m3 

M_tuuletoke_4=gam_tuuletoke*V_tuuletoke_4;  //tuuletõkke kogumass kg 

C_tuuletoke_4=c_tuuletoke*M_tuuletoke_4;    //tuuletõkke soojusmahtuvus J•K 

 

S_laudis_4=S_sein-S_sein_kylmasild;         //laudise poolt kaetud pindala m2 

V_laudis_4=S_laudis_4*d_laudis_2;           //laudise ruumala m3 

M_laudis_4=gam_puit*V_laudis_4;             //laudise kogumass kg 

C_laudis_4=c_puit*M_laudis_4;               //laudise soojusmahtuvus J•K 

 

S_minvill_4=S_sein-S_sein_kylmasild;        //mineraalvillaga kaetud pindala m2 

V_minvill_4=S_minvill_4*d_minvill_2;        //mineraalvilla ruumala m3 

M_minvill_4=gam_minvill*V_minvill_4;        //mineraalvilla kogumass kg 

C_minvill_4=c_minvill*M_minvill_4;          //mineraalvilla soojusmahtuvus J•K 

 

S_kips_4=S_sein-S_sein_kylmasild;           //kipsiga kaetud pindala 

V_kips_4=S_kips_4*d_kips_2;                 //kipsi ruumala m3 

M_kips_4=gam_kips*V_kips_4;                 //kipsi kogumass kg 

C_kips_4=c_kips*M_kips_4;                   //kipsi soojusmahtuvus J•K 

 

S_OSB_4=S_sein-S_sein_kylmasild;            //OSBga kaetud pindala m2 

V_OSB_4=S_OSB_4*d_OSB_2;                    //OSB ruumala m3 

M_OSB_4=gam_OSB*V_OSB_4;                    //OSB kogumass kg 

C_OSB_4=c_OSB*M_OSB_4;                      //OSB soojusmahtuvus J•K 

 

S_vaakum_4=S_sein-S_sein_kylmasild;         //kipsiga kaetud pindala m2 

V_vaakum_4=S_vaakum_4*d_vaakum_2;           //kipsi ruumala m3 

M_vaakum_4=gam_vaakumpaneel*V_vaakum_4;     //kipsi kogumass kg 

C_vaakum_4=c_vaakumpaneel*M_vaakum_4;       //kipsi soojusmahtuvus J•K 

 

'PÕRANDAKONSTRUKTSIOONI ERINEVATE MATERJALIDE SOOJUSMAHTUVUSED' 

//Katusekonstruktsioonis kasutatavate materjalide paksused 

d_ohk_3=0.05;                               //ventileerimata õhkvahe paksus m 

d_minvill_3=0.1;                            //mineraalvilla paksus m 

d_laudis_3=0.02;                            //laudise paksus m 

d_pruss_3=0.15;                             //prussi paksus m 

d_vaakum_3=0.04;                            //vaakumpaneeli paksus m 
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d_vaakumkarkass_3=0.04;                     //vaakumpaneeli karkassi paksus m 

d_OSB_3=0.018;                              //OSB paksus m 

 

//Põranda osade pindalad 

S_porand=183.75; //katuse pindama m2 

S_porand_kylmasild=15.15 

 

//SOOJUSMAHTUVUSE ARVUTUSED KARKASSI LÄBIVATELE MATERJALI OSADELE 

S_pruss_5=S_porand_kylmasild;               //prussi poolt kaetud pindala m2 

V_pruss_5=S_pruss_5*d_pruss_3;              //prussi ruumala m3 

M_pruss_5=gam_pruss*V_pruss_5;              //prussi kogumass kg 

C_pruss_5=c_pruss*M_pruss_5;                //prussi soojusmahtuvus J•K 

 

S_OSB_5=S_porand_kylmasild;                 //OSB poolt kaetud pindala m2 

V_OSB_5=S_OSB_5*d_OSB_3;                    //OSB ruumala m3 

M_OSB_5=gam_OSB*V_OSB_5;                    //OSB kogumass kg 

C_OSB_5=c_OSB*M_OSB_5;                      //OSB soojusmahtuvus J•K 

 

S_laudis_5=S_porand_kylmasild;              //laudise kaetud pindala m2 

V_laudis_5=S_laudis_5*d_laudis_3;           //laudise ruumala m3 

M_laudis_5=gam_puit*V_laudis_5;             //laudise kogumass kg 

C_laudis_5=c_puit*M_laudis_5;               //laudise soojusmahtuvus J•K 

 

d_karkass_5=0.04; //pruss paksus m 

S_karkass_5=S_porand_kylmasild;             //vaakumpaneeli karkassi pindala m2 

V_karkass_5=S_karkass_5*d_vaakumkarkass_3;  //vaakumpaneeli karkassi ruumala m3 

M_karkass_5=gam_karkass*V_karkass_5;        //vaakumpaneeli karkassi kogumass kg 

C_karkass_5=c_karkass*M_karkass_5;          //vaakumpaneeli karkassi soojusmahtuvus J•K 

 

//SOOJUSMAHTUVUSE ARVUTUSED KARKASSI MITTE LÄBIVATELE MATERJALI OSADELE 

S_ohk_6=S_porand-S_porand_kylmasild;        //ventileerimata õhkvahe poolt kaetud pindala m2 

V_ohk_6=S_ohk_6*d_ohk_3;                    //ventileerimata õhkvahe ruumala m3 

M_ohk_6=gam_ohk*V_ohk_6;                    //ventileerimata õhkvahe kogumass kg 

C_ohk_6=c_ohk*M_ohk_6;                      //ventileerimata õhkvahe soojusmahtuvus J•K 

 

S_minvill_6=S_porand-S_porand_kylmasild;    //mineraalvillaga kaetud pindala m2 

V_minvill_6=S_minvill_6*d_minvill_3;        //mineraalvilla ruumala m3 

M_minvill_6=gam_minvill*V_minvill_6;        //mineraalvilla kogumass kg 

C_minvill_6=c_minvill*M_minvill_6;          //mineraalvilla soojusmahtuvus J•K 

 

S_OSB_6=S_porand-S_porand_kylmasild;        //OSB poolt kaetud pindala m2 

V_OSB_6=S_OSB_6*d_OSB_3;                    //OSB ruumala m3 

M_OSB_6=gam_OSB*V_OSB_6;                    //OSB kogumass kg 

C_OSB_6=c_OSB*M_OSB_6;                      //OSB soojusmahtuvus J•K 

 

S_laudis_6=S_porand-S_porand_kylmasild;     //laudise poolt kaetud pindala m2 

V_laudis_6=S_laudis_6*d_laudis_3;           //laudise ruumala m3 

M_laudis_6=gam_puit*V_laudis_6;             //laudise kogumass kg 

C_laudis_6=c_puit*M_laudis_6;               //laudise soojusmahtuvus J•K 

 

S_vaakum_6=S_porand-S_porand_kylmasild;     //kipsi kaetud pindala 

V_vaakum_6=S_vaakum_6*d_vaakum_3;           //kipsi ruumala m3 

M_vaakum_6=gam_vaakumpaneel*V_vaakum_6;     //kipsi kogumass kg 

C_vaakum_6=c_vaakumpaneel*M_vaakum_6;       //kipsi soojusmahtuvus J•K 
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'KATUSEKONSTRUKTSIOONI SOOJUSTAKISTUSED' 

//Erinevate osade pindalad 

S_katus_kylmasild=16.36;                    //katust katva karkassi kogupindala m2 

S_katus_ilma=182.14;                        //katuse pindala ilma karkassita m2  

 

//Arvutustes esinevad tähistused - r_eri...on soojuseritakistus m2•K/W 

//ja R... vastavalt soojustakistus K/W elektrilise aseskeemi tarbeks 

 

//SOOJUSTAKISTUSTE ARVUTUSED KARKASSI LÄBIVATELE MATERJALI OSADELE 

'TRADITSIOONILISELT SOOJUSTATUD KATUS' 

//Soojustajustus välispinnalt mineraalvilla keskele 

r_eri_val_minvill=((d_minvill_1/2)/lam_minvill)+R_val_k; 

R_katus_val_minvill=r_eri_val_minvill/S_katus_kylmasild; 

//Soojustakistus mineraalvilla keskelt OSB plaadi keskele 

r_eri_minvill_OSB=((d_minvill_1/2)/lam_minvill)+((d_OSB_1/2)/lam_OSB); 

R_katus_minvill_OSB=r_eri_minvill_OSB/S_katus_kylmasild; 

//Soojustakistus OSB keskelt prussi keskele 

r_eri_OSB_pruss=((d_pruss_1/2)/lam_pruss)+((d_OSB_1/2)/lam_OSB); 

R_katus_OSB_pruss=r_eri_OSB_pruss/S_katus_kylmasild; 

//Soojustakistus prussi keskelt kipsi keskele 

r_eri_pruss_kips=((d_kips_1/2)/lam_kips)+((d_pruss_1/2)/lam_pruss); 

R_katus_pruss_kips=r_eri_pruss_kips/S_katus_kylmasild; 

//Soojustakistus kipsi keskelt ruumi sisepinnale 

r_eri_kips_sis=((d_kips_1/2)/lam_kips)+R_sis_katus; 

R_katus_kips_sis=r_eri_kips_sis/S_katus_kylmasild; 

 

'VAAKUMPANEELIDEGA REKONSTRUEERITUD HOONE'  

//Soojustajustus välispinnalt mineraalvilla keskele 

r_eri_val_minvill_rek=((d_minvill_1/2)/lam_minvill)+R_val_k; 

R_katus_rek_val_minvill=r_eri_val_minvill_rek/S_katus_kylmasild; 

//Soojustakistus mineraalvilla keskelt OSB plaadi keskele 

r_eri_minvill_OSB_rek=((d_minvill_1/2)/lam_minvill)+((d_OSB_1/2)/lam_OSB) 

R_katus_rek_minvill_OSB=r_eri_minvill_OSB_rek/S_katus_kylmasild; 

//Soojustakistus OSB plaadi keskelt vaakumpaneeli karkassi keskele 

r_eri_OSB_karkass_rek=((d_OSB_1/2)/lam_OSB)+((d_vaakumkarkass_1/2)/lam_karkass); 

R_katus_rek_OSB_karkass=r_eri_OSB_karkass_rek/S_katus_kylmasild; 

//Soojustakistus vaakumpaneeli karkassi keskelt OSB keskele 

r_eri_karkass_OSB_rek=r_eri_OSB_karkass_rek; 

R_katus_rek_karkass_OSB=r_eri_karkass_OSB_rek/S_katus_kylmasild; 

//Soojustakistus OSB keskelt prussi keskele 

r_eri_OSB_pruss_rek=((d_pruss_1/2)/lam_pruss)+((d_OSB_1/2)/lam_OSB) 

R_katus_rek_OSB_pruss=r_eri_OSB_pruss_rek/S_katus_kylmasild; 

//Soojustakistus prussi keskelt kipsi keskele 

r_eri_pruss_kips_rek=((d_pruss_1/2)/lam_pruss)+((d_kips_1/2)/lam_kips) 

R_katus_rek_pruss_kips=r_eri_pruss_kips_rek/S_katus_kylmasild; 

//Soojustakistus kipsi keskelt ruumi sisepinnale 

r_eri_kips_sis_rek=((d_kips_1/2)/lam_kips)+R_sis_katus; 

R_katus_rek_kips_sis=r_eri_kips_sis_rek/S_katus_kylmasild; 

 

//SOOJUSTAKISTUSTE ARVUTUSED KARKASSI MITTELÄBIVATELE MATERJALI OSADELE 

'TRADITSIOONILISELT SOOJUSTATUD KATUS' 

//Soojustakistus välispinnalt mineraalvilla keskele 

R_katus_2_val_minvill=r_eri_val_minvill/S_katus_ilma; 

//Soojustakistus mineraalvilla keskelt OSB plaadi keskele 

R_katus_2_minvill_OSB=r_eri_minvill_OSB/S_katus_ilma; 
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//Soojustakistus OSB keskelt ventileerimata õhkkihi keskele 

r_eri_katus_2_OSB_ohk=((d_OSB_1/2)/lam_OSB)+(R_ohkvahe_100/2);W 

R_katus_2_OSB_ohk=r_eri_katus_2_OSB_ohk/S_katus_ilma; 

//Soojustakistus ventileerimata õhkkihi keskelt kipsi keskele        

r_eri_katus_2_ohk_kips=((d_kips_1/2)/lam_kips)+(R_ohkvahe_100/2); 

R_katus_2_ohk_kips=r_eri_katus_2_ohk_kips/S_katus_ilma; 

//Soojustakistus kipsi keskelt ruumi sisepinnale 

R_katus_2_kips_sis=r_eri_kips_sis/S_katus_ilma; 

 

'VAAKUMPANEELIDEGA REKONSTRUEERITUD KATUS' 

//Soojustakistus välispinnalt mineraalvilla keskele 

r_eri_katus_2_val_minvill_rek=((d_minvill_1/2)/lam_minvill)+R_val_k; 

R1_katus_rek_2_val_minvill=r_eri_katus_2_val_minvill_rek/S_katus_ilma; 

//Soojustakistus mineraalvilla keskelt OSB plaadi keskele 

r_eri_katus_2_minvill_OSB_rek=((d_OSB_1/2)/lam_OSB)+((d_minvill_1/2)/lam_minvill) 

R1_katus_rek_2_minvill_OSB=r_eri_katus_2_minvill_OSB_rek/S_katus_ilma; 

//Soojustakistus OSB plaadi keskelt vaakumpaneeli keskele 

r_eri_katus_OSB_vaakumpaneel=((d_OSB_1/2)/lam_OSB)+((d_vaakumpaneel_1/2)/lam_vaakum

paneel) 

R1_katus_rek_2_OSB_vaakumpaneel=r_eri_katus_OSB_vaakumpaneel/S_katus_ilma; 

//Soojustakistus vaakumpaneeli keskelt OSB plaadi keskele 

R1_katus_rek_2_vaakumpaneel_OSB=R1_katus_rek_2_OSB_vaakumpaneel; 

//Soojustakistus OSB keskelt ventileerimata õhkkihti 

r_eri_katus_OSB_ohk=((d_OSB_1/2)/lam_OSB)+(R_ohkvahe_100/2); 

R1_katus_rek_2_OSB_ohk=r_eri_katus_OSB_ohk/S_katus_ilma; 

//Soojustakistus ventileerimata õhkkihi keskelt kipsi keskele 

r_eri_ohk_kips_rek_2=((d_kips_1/2)/lam_kips)+(R_ohkvahe_100/2); 

R1_katus_rek_2_ohk_kips=r_eri_ohk_kips_rek_2/S_katus_ilma; 

//Soojustakistus kipsi keskelt ruumi sisepinnale 

R1_katus_rek_2_kips_sis=R_katus_2_kips_sis; 

 

'SEINAKONSTRUKTSIOONI SOOJUSTAKISTUSED' 

//Erinevate osade pindalad 

S_sein_kylmasild=11;                        //seina katva karkassi kogupindala m2 

S_sein_ilma=112.3;                          //seina pindala ilma karkassita m2  

 

//SEINA SOOJUSTAKISTUSTE ARVUTUSED KARKASSI LÄBIVATELE MATERJALI OSADELE 

'TRADITSIOONILISELT SOOJUSTATUD SEIN' 

//Välispinnalt vooderlaua keskele 

r_eri_sein_1_val_vooder=((d_vooder_2/2)/lam_vooder)+R_val_k; 

R_sein_1_val_vooder=r_eri_sein_1_val_vooder/S_sein_kylmasild; 

//Soojustakistus vooderlaua keskelt ventileeritud õhkvahe karkassi keskele 

r_eri_sein_1_vooder_karkass=((d_vooder_2/2)/lam_vooder)+((d_karkass_2/2)/lam_karkass); 

R_sein_1_vooder_karkass=r_eri_sein_1_vooder_karkass/S_sein_kylmasild; 

//Soojustakistus ventileeritud õhkvahe karkassi keskelt tuuletõkke keskele 

r_eri_sein_1_karkass_tuuletoke=((d_tuuletoke_2/2)/lam_tuuletoke)+((d_karkass_2/2)/lam_karkass

); 

R_sein_1_karkass_tuuletoke=r_eri_sein_1_karkass_tuuletoke/S_sein_kylmasild; 

//Soojustakistus tuuletõkke keskelt laudise keskele 

r_eri_sein_1_tuuletoke_laudis=((d_tuuletoke_2/2)/lam_tuuletoke)+((d_laudis_2/2)/lam_laudis); 

R_sein_1_tuuletoke_laudis=r_eri_sein_1_tuuletoke_laudis/S_sein_kylmasild; 

//Soojustakistus laudise keskelt mineraalvilla karkassi keskele 

r_eri_sein_1_laudis_pruss=((d_pruss_2/2)/lam_pruss)+((d_laudis_2/2)/lam_laudis); 

R_sein_1_laudis_pruss=r_eri_sein_1_laudis_pruss/S_sein_kylmasild; 

//Soojustakistus mineraalvilla karkassi keskelt kipsi keskele 
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r_eri_sein_1_pruss_kips=((d_pruss_2/2)/lam_pruss)+((d_kips_2/2)/lam_kips); 

R_sein_1_pruss_kips=r_eri_sein_1_pruss_kips/S_sein_kylmasild; 

//Soojustakistus kipsi keskelt sisepinnale 

r_eri_sein_1_kips_sisepind=R_sis_sein+((d_kips_2/2)/lam_kips); 

R_sein_1_kips_sisepind=r_eri_sein_1_kips_sisepind/S_sein_kylmasild; 

 

'VAAKUMPANEELIDEGA REKONSTRUEERITUD SEIN' 

//Välispinnalt vooderlaua keskele 

r_eri_sein_2_val_vooder=r_eri_sein_1_val_vooder; 

R_sein_2_val_vooder=R_sein_1_val_vooder; 

//Soojustakistus vooderlaua keskelt ventileeritud õhkvahe karkassi keskele 

r_eri_sein_2_vooder_karkass=r_eri_sein_1_vooder_karkass; 

R_sein_2_vooder_karkass=R_sein_1_vooder_karkass; 

//Soojustakistus ventileeritud õhkvahe karkassi keskelt tuuletõkke keskele 

r_eri_sein_2_karkass_tuuletoke=r_eri_sein_1_karkass_tuuletoke; 

R_sein_2_karkass_tuuletoke=R_sein_1_karkass_tuuletoke; 

//Soojustakistus tuuletõkke keskelt  OSB plaadi keskele 

r_eri_sein_2_tuuletoke_OSB=((d_tuuletoke_2/2)/lam_pruss)+((d_laudis_2/2)/lam_laudis); 

R_sein_2_tuuletoke_OSB=r_eri_sein_2_tuuletoke_OSB/S_sein_kylmasild; 

//Soojustakistus OSB keskelt vaakumpaneelide karkassi keskele 

r_eri_sein_2_OSB_vaakumkarkass=((d_OSB_2/2)/lam_OSB)+((d_vaakumkarkass_2/2)/lam_kark

ass); 

R_sein_2_OSB_vaakumkarkass=r_eri_sein_2_OSB_vaakumkarkass/S_sein_kylmasild; 

//Soojustakistus vaakumpaneelide karkassi keskelt laudise keskele 

r_eri_sein_2_vaakumkarkass_laudis=((d_laudis_2/2)/lam_laudis)+((d_vaakumkarkass_2/2)/lam_k

arkass); 

R_sein_2_vaakumkarkass_laudis=r_eri_sein_2_vaakumkarkass_laudis/S_sein_kylmasild; 

//Soojustakistus laudise keskelt mineraalvilla karkassi keskele 

R_sein_2_laudis_pruss=R_sein_1_laudis_pruss; 

//Soojustakistus mineraalvilla karkassi keskelt kipsi keskele 

R_sein_2_pruss_kips=R_sein_1_pruss_kips; 

//Soojustakistus kipsi keskelt sisepinnale 

R_sein_2_kips_sisepind=R_sein_1_kips_sisepind; 

 

//SOOJUSTAKISTUSTE ARVUTUSED KARKASSI MITTELÄBIVATELE MATERJALI OSADELE 

'TRADITSIOONILISELT SOOJUSTATUD SEIN' 

//Välispinnalt vooderlaua keskele 

r_eri_sein_3_val_vooder=((d_vooder_2/2)/lam_vooder)+R_val_k; 

R_sein_3_val_vooder=r_eri_sein_3_val_vooder/S_sein_ilma; 

//Soojustakistus vooderlaua keskelt ventileeritud õhkvahe keskele 

r_eri_sein_3_vooder_ohk=((d_vooder_2/2)/lam_vooder)+((d_ohk_2/2)/lam_ohk); 

R_sein_3_vooder_ohk=r_eri_sein_3_vooder_ohk/S_sein_ilma; 

//Soojustakistus ventileeritud õhkvahe keskelt tuuletõkke keskele 

r_eri_sein_3_ohk_tuuletoke=((d_tuuletoke_2/2)/lam_tuuletoke)+((d_ohk_2/2)/lam_ohk); 

R_sein_3_ohk_tuuletoke=r_eri_sein_3_ohk_tuuletoke/S_sein_ilma; 

//Soojustakistus tuuletõkke keskelt laudise keskele 

r_eri_sein_3_tuuletoke_laudis=((d_tuuletoke_2/2)/lam_tuuletoke)+((d_laudis_2/2)/lam_laudis); 

R_sein_3_tuuletoke_laudis=r_eri_sein_3_tuuletoke_laudis/S_sein_ilma; 

//Soojustakistus laudise keskelt mineraalvilla keskele 

r_eri_sein_3_laudis_minvill=((d_minvill_2/2)/lam_minvill)+((d_laudis_2/2)/lam_laudis); 

R_sein_3_laudis_minvill=r_eri_sein_3_laudis_minvill/S_sein_ilma; 

//Soojustakistus mineraalvilla keskelt kipsi keskele 

r_eri_sein_3_minvill_kips=((d_minvill_2/2)/lam_minvill)+((d_kips_2/2)/lam_kips); 

R_sein_3_minvill_kips=r_eri_sein_3_minvill_kips/S_sein_ilma; 

//Soojustakistus kipsi keskelt sisepinnale 
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r_eri_sein_3_kips_sisepind=R_sis_sein+((d_kips_2/2)/lam_kips); 

R_sein_3_kips_sisepind=r_eri_sein_3_kips_sisepind/S_sein_ilma; 

 

'VAAKUMPANEELIDEGA SOOJUSTATUD SEIN' 

//Välispinnalt vooderlaua keskele 

r_eri_sein_4_val_vooder=((d_vooder_2/2)/lam_vooder)+R_val_k; 

R_sein_4_val_vooder=r_eri_sein_4_val_vooder/S_sein_ilma; 

//Soojustakistus vooderlaua keskelt ventileeritud õhkvahe keskele 

r_eri_sein_4_vooder_ohk=((d_vooder_2/2)/lam_vooder)+((d_ohk_2/2)/lam_ohk); 

R_sein_4_vooder_ohk=r_eri_sein_4_vooder_ohk/S_sein_ilma; 

//Soojustakistus ventileeritud õhkvahe keskelt tuuletõkke keskele 

R_sein_4_ohk_tuuletoke=R_sein_3_ohk_tuuletoke; 

//Soojustakistus tuuletõkke keskelt OSB plaadi keskele 

r_eri_sein_4_tuuletoke_OSB=((d_tuuletoke_2/2)/lam_tuuletoke)+((d_OSB_2/2)/lam_OSB); 

R_sein_4_tuuletoke_OSB=r_eri_sein_4_tuuletoke_OSB/S_sein_ilma; 

//Soojustakistus OSB keskelt vaakumpaneeli keskele 

r_eri_sein_4_OSB_vaakumpaneel=((d_vaakum_2/2)/lam_vaakumpaneel)+((d_OSB_2/2)/lam_OS

B); 

R_sein_4_OSB_vaakumpaneel=r_eri_sein_4_OSB_vaakumpaneel/S_sein_ilma; 

//Soojustakistus vaakumpaneeli keskelt laudise keskele 

r_eri_sein_4_vaakumpaneel_laudis=((d_vaakum_2/2)/lam_vaakumpaneel)+((d_laudis_2/2)/lam_la

udis); 

R_sein_4_vaakumpaneel_laudis=r_eri_sein_4_vaakumpaneel_laudis/S_sein_ilma; 

//Soojustakistus laudise keskelt mineraalvilla keskele 

R_sein_4_laudis_minvill=R_sein_3_laudis_minvill; 

//Soojustakistus mineraalvilla keskelt kipsi keskele 

R_sein_4_minvill_kips=R_sein_3_minvill_kips; 

//Soojustakistus kipsi keskelt sisepinnale 

R_sein_4_kips_sisepind=R_sein_3_kips_sisepind; 

 

'PÕRANDAKONSTRUKTSIOONI SOOJUSTAKISTUSED' 

//Erinevate osade pindalad 

S_porand_kylmasild=15.15;                    //põrandat katva karkassi kogupindala m2 

S_porand_ilma=168.6;                        //põrandat pindala ilma karkassita m2  

 

//PÕRANDA SOOJUSTAKISTUSTE ARVUTUSED KARKASSI LÄBIVATELE MATERJALI 

OSADELE 

'TRADITSIOONILISELT SOOJUSTATUD PÕRAND' 

//Soojustakistus välispinnalt karkassi keskele 

r_eri_porand_1_valisohk_karkass=R_val_k+((d_pruss_3/2)/lam_pruss); 

R_porand_1_valisohk_karkass=r_eri_porand_1_valisohk_karkass/S_porand_kylmasild; 

//Soojustakistus karkassi keskelt OSB plaadi keskele 

r_eri_porand_1_karkass_OSB=((d_OSB_3/2)/lam_OSB)+((d_pruss_3/2)/lam_pruss); 

R_porand_1_valisohk_karkass=r_eri_porand_1_karkass_OSB/S_porand_kylmasild; 

//Soojustakistus OSB plaadi keskelt laudise keskele 

r_eri_porand_1_OSB_laudis=((d_OSB_3/2)/lam_OSB)+((d_laudis_3/2)/lam_laudis); 

R_porand_1_OSB_laudis=r_eri_porand_1_OSB_laudis/S_porand_kylmasild; 

//Soojustakistus laudise keskelt sisepinnale 

r_eri_porand_1_laudis_sisepind=R_sis_porand+((d_laudis_3/2)/lam_laudis); 

R_porand_1_laudis_sisepind=r_eri_porand_1_laudis_sisepind/S_porand_kylmasild; 

 

'VAAKUMPANEELIDEGA SOOJUSTATUD PÕRAND' 

//Soojustakistus välispinnalt karkassi keskele 

r_eri_porand_2_valisohk_karkass=R_val_k+((d_pruss_3/2)/lam_pruss); 

R_porand_2_valisohk_karkass=r_eri_porand_2_valisohk_karkass/S_porand_kylmasild; 
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//Soojustakistus karkassi keskelt OSB plaadi keskele  

r_eri_porand_2_karkass_OSB=((d_OSB_3/2)/lam_OSB)+((d_pruss_3/2)/lam_pruss); 

R_porand_2_karass_OSB=r_eri_porand_2_karkass_OSB/S_porand_kylmasild; 

//Soojustakistus OSB plaadi keskelt vaakumpaneeli karkassi keskele 

r_eri_porand_2_OSB_vaakumkarass=((d_OSB_3/2)/lam_OSB)+((d_vaakumkarkass_3/2)/lam_kar

kass); 

R_porand_2_OSB_vaakumkarkass=r_eri_porand_2_OSB_vaakumkarass/S_porand_kylmasild; 

//Soojustakistus vaakumpaneeli karkassi keskelt OSB keskele 

r_eri_porand_2_vaakumkarass_OSB=((d_OSB_3/2)/lam_OSB)+((d_vaakumkarkass_3/2)/lam_kar

kass); 

R_porand_2_vaakumkarkass_OSB=r_eri_porand_2_vaakumkarass_OSB/S_porand_kylmasild; 

//Soojustakistus OSB keskelt laudise keskele 

r_eri_porand_2_OSB_laudis=((d_OSB_3/2)/lam_OSB)+((d_laudis_3/2)/lam_laudis); 

R_porand_2_OSB_laudis=r_eri_porand_2_OSB_laudis/S_porand_kylmasild; 

//Soojustakistus laudise keskelt sisepinnale 

r_eri_porand_2_laudis_sisepind=R_sis_porand+((d_laudis_3/2)/lam_laudis); 

R_porand_2_laudis_sisepind=r_eri_porand_2_laudis_sisepind/S_porand_kylmasild; 

 

//SOOJUSTAKISTUSTE ARVUTUSED KARKASSI MITTELÄBIVATELE MATERJALI OSADELE 

'TRADITSIOONILISELT SOOJUSTATUD PÕRAND' 

//Soojustakistus välispinnalt ventileerimata õhkvahe(50mm)) keskele  

r_eri_porand_3_valisohk_ohk=R_val_k+(R_ohkvahe_100/2); 

R_porand_3_valisohk_ohk=r_eri_porand_3_valisohk_ohk/S_porand_ilma; 

//Soojustakistus ventileerimata õhkvahe keskelt mineraalvilla keskele 

r_eri_porand_3_ohk_minvill=((d_minvill_3/2)/lam_minvill)+(R_ohkvahe_100/2); 

R_porand_3_ohk_minvill=r_eri_porand_3_ohk_minvill/S_porand_ilma; 

//Soojustakistus mineraalvilla keskelt OSB keskele 

r_eri_porand_3_minvill_OSB=((d_minvill_3/2)/lam_minvill)+((d_OSB_3/2)/lam_OSB); 

R_porand_3_minvill_OSB=r_eri_porand_3_minvill_OSB/S_porand_ilma; 

//Soojustakistus OSB keskelt laudise keskele  

r_eri_porand_3_OSB_laudis=((d_laudis_3/2)/lam_laudis)+((d_OSB_3/2)/lam_OSB); 

R_porand_3_OSB_laudis=r_eri_porand_3_OSB_laudis/S_porand_ilma; 

//Soojustakistus laudise keskelt sisepinnale  

r_eri_porand_3_laudis_sisepind=R_sis_porand+((d_laudis_3/2)/lam_laudis); 

R_porand_3_laudis_sisepind=r_eri_porand_3_laudis_sisepind/S_porand_ilma; 

 

'VAAKUMPANEELIDEGA SOOJUSTATUD PÕRAND' 

//Soojustakistus välispinnalt ventileerimata õhkvahe(50mm)) keskele  

R_porand_4_valisohk_ohk=R_porand_3_valisohk_ohk; 

//Soojustakistus ventileerimata õhkvahe keskelt mineraalvilla keskele 

R_porand_4_ohk_minvill=R_porand_3_ohk_minvill; 

//Soojustakistus mineraalvilla keskelt OSB keskele 

R_porand_4_minvill_OSB=R_porand_3_minvill_OSB; 

//Soojustakistus OSB keskelt vaakumpaneelide keskele 

r_eri_porand_4_OSB_vaakumpaneel=((d_vaakum_3/2)/lam_vaakumpaneel)+((d_OSB_3/2)/lam_

OSB); 

R_porand_4_OSB_vaakumpaneel=r_eri_porand_4_OSB_vaakumpaneel/S_porand_ilma; 

//Soojustakistus vaakumpaneeli keskelt OSB keskele 

R_porand_4_vaakumpaneel_OSB=R_porand_4_OSB_vaakumpaneel; 

//Soojustakistus OSB keskelt laudise keskele 

R_porand_4_OSB_laudis=R_porand_3_OSB_laudis; 

//Soojustakistus laudise keskelt sisepinnale 

R_porand_4_laudis_sisepind=R_porand_3_laudis_sisepind; 
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//Garaažiukse soojusjuhtivus U on tootja andmetel 0.5 W/(m2•K) 

//Arvutatakse garaažiukse soojuseritakistus 

S_guks=10.1;                                //garaažiukse pindala m2 

r_eri_guks=1/0.5;                           //garaažiukse soojuseritakistus m2•K/W 

R_guks=r_eri_guks/S_guks;                   //garaažiukse soojustakistus K/W 

 

//Akende soojusjuhtivus U on tootja andmetel 0.98 W/(m2•K) 

S_aknad=34.39;                              //akende pindala m2 

r_eri_aknad=1/0.98;                         //akende soojuseritakistus m2•K/W 

R_aknad=r_eri_aknad/S_aknad;                //akende soojustakistus K/W 

 

//Välisuste soojusjuhtivus U on tootja andmetel 0.92 W/(m2•K) 

S_vuksed=4.24;                              //välisuste pindala m2 

r_eri_uksed=1/0.92;                         //välisuste soojuseritakistus m2•K/W 

R_uksed=r_eri_uksed/S_vuksed;               //välisuste soojustakistus K/W 

 

'SISESEINTE SOOJUSMAHTUVUSE ARVUTUS' 

//Siseseintena kasutatakse Aeroci kiviplokke 

lam_aeroc=0.1;                              //ploki soojuserijuhtivus W/(m•K) 

gam_aeroc=425;                              //ploki tihedus kg/m3 

c_aeroc=800;                                //ploki erisoojus J/(kg•K) 

d_sisesein=0.25;                            //siseseina paksus m 

S_sisesein=108;                             //siseseina pindala m2 

V_sisesein=S_sisesein*d_sisesein;           //siseseina ruumala kg/m3 

M_sisesein=gam_aeroc*V_sisesein;            //siseseina mass kg 

C_sisesein=M_sisesein*c_aeroc;              //siseseina mahtuvus J•K 

 

'RUUMI SOOJUSMAHTUVUSE ARVUTAMINE'  

H_ruumi=2.5;                                //Ruumis kõrgus m 

S_ruumi=172.5;                              //Kasulik pind m2 

//Ruumide pindala on 172.5 - tegelikult 183.375 aga maha on  

//lahutatud siseseinte poolt kaetud pindala 

V_ruumi=S_ruumi*H_ruumi;                    //ruumi ruumala m3 

M_ruumi=gam_ohk*V_ruumi;                    //ruumide kogumass kg 

C_ruumi=c_ohk*M_ruumi;                      //ruumi soojusmahtuvus J•K 

 

//LÕPP! 
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Lisa C. Traditsiooniliselt soojustatud hoone elektriline aseskeem 

  

Joonis C.1. Traditsiooniliselt soojustatud hoone elektriline aseskeem 
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Lisa D. Vaakumpaneelidega rekonstrueeritud hoone elektriline aseskeem 

 

 
Joonis D.1. Vaakumpaneelidega rekonstrueeritud hoone elektriline aseskeem 

 


