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Проучването потвърждава: глинените плочи улесняват доказването 
на лятната топлинна защита в дървено-рамковата конструкция.

За да изпълнят изискванията на Наредбата за енергоспестяване (EnEV) за ново 
строителство или големи преустройства, строителните проектанти и 
архитектите често имат конфликт на цели, когато става дума за дървени къщи: 
От една страна, както изискванията за загуба на енергия, на сграда и трябва да 
са изпълнени изискванията за лятна топлозащита. От друга страна, трябва да 
се спазват разпоредбите на строителните норми, според които минималната 
площ на прозореца на стаята трябва да бъде 20 процента от нейната подова 
площ. Въпреки това, според тенденцията на живеене, често се правят планове с 
40-50 процента площ на прозореца. В горещите дни съществува риск от
негативен „парников ефект“ за благосъстоянието на жителите.

Съгласно разпоредбите на EnEV, например в летен климатичен регион B, 
вътрешните температури от 26 градуса по Целзий в жилищните помещения могат да 
бъдат превишавани само в ограничена степен. Броят на така наречените „градус 
часове при свръхтемпература“ е ограничен до 1200, при което тези часове не са 
идентични с нормалните часове. Това е така само ако действителната стайна 
температура е с 1o K по-висока от предписаната стойност за точно един час. С 
увеличение от 2o K / час, напр. B. до 28 градуса по Целзий, което води до два 
градуса над температура. От това следва: Колкото по-високи са вътрешните 
температури, толкова по-бързо се достига допустимата годишна граница. Понякога 
всичко, което остава, е да се намалят стойностите чрез техническа климатизация. 
Рамковите конструкции от лека дървесина са особено засегнати от проблема.

Строителен материал за вътрешни стени, който се появи на пазара преди няколко 
години, в повечето случаи може да реши проблема без никакви технически добавки: 
Истинските глинени панели, които отговарят на DIN 18948, действат като 
естествени климатични системи поради свойствата на материала си. Причината за 
този ефект е влагорегулиращият ефект и високата способност за съхранение на 
глината. Поколения наред този принцип е бил използван в сгради с трамбована 
пръст или фахверкови къщи, които обаче най-често са имали само малки прозорци. 
Развитието на глинените панели доведе до ренесанс на глината като строителен 
материал в сухото строителство през последните години - и до нови дизайнерски 
възможности за интериори и прозоречни зони в съответствие със спецификациите 
на EnEV.

За първи път сега е направено сравнение с глинени панели в контекста на динамични 
симулационни изчисления с конструкция, използваща гипсокартонени панели. За 
симулацията бяха избрани типична дървена рамкова конструкция и стандартни 
прозорци с ролетни щори. Също като материал за вътрешни стени, двойно облицован 
гипсокартон или като алтернатива глинени панели Lemix. Обект на изследване е 
таванско помещение с висока чувствителност към летни горещини с площ от почти 
14 квадратни метра и площ на прозореца 30 процента. Детските стаи или спалните 
често се намират на това място в къщата. Стаята се нагрява много по-бавно при 
използване на глинени плоскости и температурата остава с два градуса по-ниска, 
отколкото при стената за сравнение от гипсокартон.
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При площ на прозореца от 40 процента разликата между глинената плоча и 
гипсокартона става особено очевидна. Тогава разпоредбите за защита от лятна 
топлина, т.е.  по-малък от брой 1200 градусови часа над температурата, могат да 
бъдат изпълнени само с панел Lemix без технически помощни средства. В резултат 
на това архитектът би трябвало да планира климатизация в случай на вътрешни 
стени от гипсокартон над площ на прозореца от 30 процента, което освен по-високи 
инвестиционни разходи води и до по-високи оперативни разходи и влошава 
енергиен баланс на сградата.

По този начин проучването показва, че правилният подбор на строителни материали 
може да има положителен ефект върху топлоизолацията през лятото и по този 
начин върху вътрешния климат. В допълнение към структурните предимства, 
глинените панели са екологична и устойчива алтернатива в сухото строителство.

Sven Eulenstein 

Produktmanager  

Hart Keramik AG, Waldsassen / Schirnding 
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