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Навіщо слід будувати герметично? – Проблема нещільностей

Зовнішня оболонка будівлі повинна бути максимально герметичною, і це
твердження відноситься не тільки до пасивних будинків. То ж кілька аспектів, чому
ж варто будувати герметично:
 Тільки завдяки якісній герметизації оболонки будівлі можна запобігти

виникненню пошкоджень, причиною яких може бути водяна пара, що
проходить в оболонку разом з потоком повітря зсередини назовні (див.
малюнок нижче). Велика частина структурних пошкоджень будівлі
відбувається саме через відсутність повітронепроникного шару в області
даху.

 На сьогоднішній день житлові приміщення з протягами та зонами холодного
повітря в кутах та біля вікон для більшості населення вже неприйнятні та
виступають факторами низького комфорту проживання. Тому дійсно
герметичні будівлі завжди будуть цінуватися завдяки тому додатковому
комфорту, який вони надають.

 Припливно-витяжні системи вентиляції ефективно працюватимуть тільки в
тому випадку, якщо оболонка будівлі має досить хороший герметичний шар
ізоляції.

 Герметичність завжди призводить також до кращої звукоізоляції.

Тому на сьогоднішній день високий рівень герметичності є складовою будівельних 
норм і має у будь-якому випадку вимагатись від виконавцев відповідальними за 
будівництво. І це не тільки правильно, але й дійсно необхідно! Тим більше це 
стосується рівня комфорту в пасивних будинках.
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Переклад позначень на зображенні:

Problemfall: Die von innen nach außen
durchströmte Fuge

Проблемний випадок: шов, через який
зсередини назовні виходить тепле повітря

360 g Wasser / Tag / m 360 гр води /день/м

zum Vergleich: durch Dampfdiffusion nur 1 g
/ Wasser / Tag / m2

Для порівняння: за рахунок дифузії пару
виходить лише 1 гр води /день/м2

1 mm Bauteil-Fuge Шов в будівельній конструкції шириною
1мм

0 °C; 80% r.F. 0 °C; відносна вологість 80%

20 °C; 50% r.F. 20 °C; відносна вологість 50%

Через недостатньо щільні компоненти конструкції тепле, вологе повітря 
легко проходить зсередини будинку назовні. Це призводить до утворення 
значної кількості конденсату в холодних ділянках будівлі, що, в свою  
чергу, може стати причиною істотних структурних пошкоджень. Тому , 
щоб уникнути такого роду подій , потрібна ретельна герметизація 
конструкції  будівлі.

Герметичність – це не хоббі, а безумовна необхідність при
енергозберігаючому будівництві, якщо ви хочете уникнути проволоження
будівельних компонентів! Як показано на зображенні, повітря підчас
проходження через нещільності конструкції транспортує в оболонку будівлі велику
кількість вологи. Оскільки при проходженні через оболонку будівлі назовні повітря
охолоджується, відбувається осадження конденсату, який залишається в самій
конструкції у вигляді води.

Герметичність не слід плутати з теплоізоляцією! Ці обидва фактори є
важливими для будівлі, але у більшості випадків вони мають реалізовуватись
незалежно один від одного:

 Добре ізольований будівельний компонент не є повітронепроникним за своєю
природою: наприклад, Ви можете легко «продути» мат з кокосового волокна,
целюлозну засипку або ізоляцію з мінеральної вати. Ці матеріали мають
хорошу теплоізоляційну властивість, але вони аж ніяк не є герметичними.
Єдиний ізолюючий матеріал, який можна використовувати одночасно в якості
рівня повітронепроникності та теплоізоляції – це піноскло.

 І навпаки: герметичний будівельний елемент не обов'язково є
теплоізоляційним. Наприклад, алюмінієвий лист - абсолютно герметичний,
але практично не має теплоізоляційного ефекту.
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Герметичність є одним із критеріїв енергоефективного будівництва, але НЕ
НАЙВАЖЛИВІШИМ, (як це іноді подається в популярних в Німеччині публікаціях.
Найважливіший критерій – це хороша теплоізоляція.)

Так, успішно витриманий тест герметичності методом Blower-Door є необхідною
передумовою для правильно функціонуючого пасивного будинку. Але це в жодному
разі не є єдиною передумовою (наприклад, корпус літака є герметичним, навіть
набагато більш герметичним, ніж оболнка будь-якого пасивного будинку. Але він
не є утеплений за стандартами пасивного будинку. У літаку і так є високий рівень
надлишку тепла, який і перенаправляється на обігрів салону.)

Герметичність також не слід плутати з дифузійної непроникністю.
Промаслений папір, наприклад, є повітронепроникним, але паропроникним. Також
і звичайна внутрішня штукатурка (гіпсова, вапняна, цементна або посилена
волокнами глиняна штукатурка) є в достатній мірі герметична, але у той же час -
паропроникна.

Інформацію подготовлено за матеріалами Passipedia з дозволу Інституту
пасивного будинку Німеччини:

oschinas
Textfeld
https://passipedia.de/planung/luftdichtheit/grundprinzipien/problematik_von_undichtigkeiten
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