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IEVADS
Nodarbojos ar pirtskrāsns izgatavošanu, kas saistīta ar pirts celtniecības plānošanu un
projektēšanu, tāpec gribu dalīties 20 gadu pieredzē un gudrībā par pirts lietām, ko papildinu ar
zināšanām pirts skolā "Lielzemenes".
Paraugpasūtītājs plāno pirti un pirtskrāsni pirms celtniecības darbu sākšanas, bet ideālā gadījumā
pabeidz pirtsskolu.

METĀLA PIRTSKRĀSNIS UN TO IESPĒJAS
PAMATPRINCIPS DARBĪBAI – metāla korpuss, kurā ievietots otrs korpuss– „KRĀTERIS”. krāterī
liek akmeņus, kuri silst caur metālu, uguns skrien riņķī apkārt krāterim, tādējādi nodrošinot to, ka var
kurināšanas laikā mest „GARU”- NEPĀRTRAUKTA DARBĪBA.
o
ŪDENS SILDĪŠANAI krāsnī iekšā var iemontēt Ǿ 32-50 mm caurules līkumu – „ČŪSKU”,
kuru pieslēdz ūdens tvertnei vai ūdens tvertne var būt četrkantīga, kuru novieto blakus krāsnij.
o
KRĀSNI no ārpuses jāapliek ar akmeņiem (aiz dekoratīva metāla režģa) vai jāapmūrē ar
ķieģeļu sētiņu, nodrošinot gaisa apmaiņu, lai līdzsvarotu spēcīgu siltuma starojumu.

1. Mazās krāsnis
Mazās pirtskrāsnis ir paredzētas nelielām pērtuvēm.
Pērtuvei no 4 līdz 5 m2 paredzēta krāsns ar izmēriem 350 x 400 x 800 mm.
Ja pirtī ir doma veikt rituālus un pērties ilgāk, un vairāk, tad ieteicams izmantot lielāku-vidējo
pirtskrāsni pērtuvei līdz 6 m2 x2,5-3m ar krāsns izmēriem 450x450x(800/1000+50) mm .

2. Vidējās krāsnis
Vidējās pirtskrāsnis ir paredzētas standarta pērtuvēm.
Visspopulārākais pērtuves izmērs ir 2-2,5 x 3m.
Šādai pērtuvei ieteicamais izmērs ir 450x450x(800/1000+50) mm.
Ja pirtī ir doma veikt rituālus un pērties ilgāk, un vairāk, tad ieteicams izmantot lielāku pirtskrāsni
pērtuvei 9 - 11 m2 x 2,5 - 3 m ar krāsns izmēriem ( 500 x 600 x (1000+50 )) mm.
o
Standarta modelis pērtuvei 6 - 9 m2 x 2,5 - 3 m ( 500 x 500 x ( 1000+50 )).

3. Lielās krāsnis
Lielās pirtskrāsnis ir paredzētas lielākām pērtuvēm.
Tādas pērtuves izmērs uzskatāms ir 3 x 3- 4m.
Šādai pērtuvei ieteicamais krāsns izmērs ir 600x700 x (1000/1200+50) mm .
Ja pirtī ir doma veikt rituālus, pērties ilgāk un vairāk, tad ieteicams izmantot profesionālo
pirtskrāsni pirtniekiem, kura ir no biezāka metāla un citiem papildelementiem, skatīt nodaļā: 3.1.
Pirtniekiem profesionālās krāsnis.
o
Lielāks modelis pērtuvei 9 - 11 m2 x 2,5 - 3 m ( 500 x 600 x (1000+50 )) mm.
o
Lielais modelis ( 600*700*1000 mm ) - pērtuvei 11-15 m2 x 2,5 - 3 m.

Pirtniekiem profesionālās krāsnis
3.1.a) Lielāka izmēra
Izgatavo lielāka izmēra, atkarībā no pērtuves lieluma.
Piemēram, pērtuvei 3 x 3 m² krāsni izvēlas 600 x 700 x 1000 mm, kur parastai pērtuvei pietiktu
ar 500 x 600 x 1000 mm.

3.1.b) Biezāka metāla
Krāsni izgatavo no biezāka metāla S10-14 mm.
Ja parastā krāsns ir no S8 mm bieza metāla, tad profesionālai krāsnij izmanto no S10-14 mm biezu
metālu, bet riska zonās – vietās, kur ir lielāka uguns un temperatūras slodze metāla biezums ir 14-40
mm un dubults metāls ( S8+S8 mm ).

3.1.c) Apkārt metāla ribas
Krāsnīj apkārt piemetina metāla ribas, lai palielinātu krāsns virsmas laukumu ( tas praktiski
tiek dubultots ).
Siltuma atdeve ir proporcionāla sildošās virsmas laukumam.

3.1.d) Krāterim papildus gaisa padeve
Akmeņu „krāterim” lejasdaļā iemetina papildus gaisa padeves cauruli, kas nodrošina labāku
gaisa apmaiņu un aizsargā „krātera” apakšējo plāksni no izdegšanas.

4. Krāsns iemūrēšana
Par krāsns iemūrēšanu
Veco laiku "melnajās" pirtīs krāsni kurināja no pērtuves un dūmi gāja laukā pa pavērtajām durvīm.
Mūsdienās klasiski pirtskrāsni kurina no blakustelpas.
Krāsni, iemūrējot, jāievēro:
o
Gar sāniem, starp krāsni un mūrējumu novieto siltumizturīgo vati 5 - 30 mm, jo metāls,
sakarstot, izplešas un var salauzt mūrējumu.
o
Mūrējuma kurtuves izbīdījumam virspusē vai krāsns priekšējai sienai, novieto metāla
pārsedzes plāksni, uz kuras mūrē ķieģeļu vai cita materiāla sienu. Starp krāsni un pārsedzes plāksni
novieto siltumizturīgu vati.
Krāsns izvietojums
o
Standartā visa krāsns atrodas pērtuvē un caur sienu izvada kurtuvi.
o
Var krāsni iemūrēt, ka krāsns priekšēja siena atrodās blakustelpā un to apsilda. Šajā variantā,
izvēloties pirtskrāsnij durtiņas ar stikliņu, iegūst pirtskrāsni-kamīnu un vēl vienas telpas apsildīšanu.

o

4.1 Krāsns uzstādīšanas noteikumi
Aiz dekoratīvā žoga saliktie akmeņi tiek izmantoti metāla siltuma starojuma izkliedēšanai.
Starp sienu (dekoratīvo ķieģeļu mūrējumu) un krāsni akmeņus nav ieteicams likt, jo, siltumā
izplešoties, akmeņi stumdīs vai deformēs krāsni un mazinās siltuma atdevi.
Starp krāsni un žodziņu akmeņus vēlams likt lielākus, atsevišķus, brīvi novietotus, lai tie izplešoties
savstarpēji neķīlētos un nebīdītu žogu.
Vēlamais attālums starp sienām un krāsni jāparedz 5-15 cm (klasiski 7 cm), lai nodrošinātu krāsnij
pēc iespējas labāku siltuma atdevi un ilgāku mūžu (metāls labāk ventilējas un nepārkarst).
Akmeņus novieto vienā rindā virs pirts krāsns. Ja akmeņu būs vairāk, tad tie sakarsīs nepietiekami
un nenodrošinās efektīgu „garu”.

Ugunsdrošības noteikumi
Drošības zona konstrukcijai uz sāniem un aizmuguri 500 mm, uz augšu 1200 mm, uz priekšu 1000
mm
Drošības zonu uz sāniem un aizmuguri var samazināt līdz 250 mm, ja būs izolācija no nedegošas
cementa plāksnes 7 mm biezumā vai metāliskas plāksnes 1 mm un atstāta atstarpe starp izolāciju un
sienu.
Drošības atstatumu līdz griestiem var arī samazināt līdz 900 mm, uzstādot izolāciju.

5. Pirtskrāsns pieslēgšana boilerim bildēs
Krāsni pieslēdzot boilerim, rekomendēts neizmantot cirkulācijas sūkni, bet ievērot, ka no krāsns
"čuskas izejas" zīmējums "A" jābūt nelielam kāpumam uz ieeju boilerim zīmējumā "B"
Ūdens silst uz pašcirkulācijas principa.
Iekurinot krāsni siltais ūdens sāk krāties boilera augšpusē un pēc 15-20 minūtēm jau var to lietot ,
jo boilera augšpusē jau ir silts, bet apakšpusē vēl ir vēss.
Pieslēdzot boileri obligāti ir jābūt:
1)drošības vārstam 6 atmosfēras, kurš pārspiediena gadījumā lieko tvaiku novada uz
kanalizāciju
2) izplēšanās traukam, kurš nobalansē nelielas spiediena maiņas.
Ja tiek izmantots cirkulācijas sūknis, tad pieslēdzot boileri nav jāievēro nekādi kāpumi, bet ūdens
visā boilerī silst vienādi un, lai izmantotu , piemēram, silto ūdeni dušā ir jāgaida ilgāks laiks kamēr
sasils viss boilera ūdens tilpums nepieciešamā temperatūrā.
Skatīt pielikumā shēmu!

6. Krāsns ar siltuma kasti papildus telpas apsildei.
Pirtskrāsnij var uzbūvēt siltuma kasti, kas paredzēta citu telpu apsildei.
Siltumu ņem no vienas siltuma kastes ribotās sienas un novirza citu telpu apsildei pa ventilācijas
caurulēm.
Piemēram: Pirtij neliela istaba otrajā stāvā.

7. Akmeņi pirtij
Pirtij ļoti rūpīgi jāizvēlas akmeņi. Pirts akmeņi ir īpaši - tiem ir jāuzkrāj un jāizplata siltums, jābūt
ūdens un temperatūras izturīgiem. Pēc lieluma tiem jābūt apmēram no 1 līdz 3 kulaku izmēra.
Jāizvairās ņemt akmeņus ar kaļķa saturu, porainus, kā arī maza izmēra akmeņus. Jākrauj viņus tā, lai
tie balstītos viens uz otra, bet nevajadzētu kraut pārāk blīvi, lai netraucētu gaisa cirkulāciju starp tiem.
Veidojot krāvumu, lielākos akmeņus kārto kaudzes apakšā un vidū, virsotnē izvieto mazākos
akmeņus. Reizi gadā akmeņus jāpārlasa, bojātos akmeņus aizstājot ar jauniem.
Nosacīti akmeņu izvēli varētu sadalīt četros veidos:
o
Salasāt mūsu pašu laukakmeņus, izvairoties no akmeņiem ar kaļķa saturu, no porainiem
akmeņiem un peraties laimīgi.
o
Ja esat pirts fans un ņemat akmeņus no upes vai jūras, jo ūdens attīra akmeņus no negatīvās
enerģijas un noguļot ūdenī vairākus gadus tie attīrās.
o
Veikalā var nopirkt no Norvēģijas atvestos pirts akmeņus, bet viņi ir neliela izmēra un ar asām
kantēm.
o
Var arī iegādāties sarkano kvarcītu, kurš pēc savām īpašībām ir unikāls akmens, tāpēc to sauc
par Cara akmeni. Šim Karēlijā iegūtajam akmenim ir augsta cietība, liels blīvums, augsta noturība
pret nodilumu, skaists izskats. Akmens ir ļoti blīvs un tam piemīt zema siltumvadāmība, kas ilgstoši
dod lielisku siltumatdevi un tvaiks ir viegls. Akmenim piemīt arī ārstnieciskas īpašības: stabilizē
arteriālo asinsspiedienu, novērš slikto pašsajūtu, kuru izraisa laika apstākļu maiņa, samazina sāpes
jostasvietā un locītavās.

8. Gaisa padeve kurtuvē no citas telpas
Var izgatavot krāsni ar gaisa padevi kurtuvei no citas telpas.
Ko ar to iegūst ?
Mazāk patērē skābekli no tās telpas, kur atrodas krāsns kurtuve.
Kad tas ir nepieciešams?
Ja telpa, no kuras kurina ir maza izmēra, ar sliktu ventilāciju un tajā domāts uzturēties cilvēkiem.

9.1.Krāsns ar "čūsku"
Krāsnij var piemontēt stacionāru vai izņemamu "čūsku" ( sildīšanas cauruli ).
Kādos gadījumos izvēlēties izņemamu "čūsku"?
1. Ja sākumā nav iespējas vai gribēšanas sildīt ūdeni ar krāsni, bet vēlāk ir paredzēts, ka ūdens
sildīšana būs nepieciešama. Kurināt krāsni, kurā ir iemontēta "čūska", bet nav pieslēgts
ūdens, NEDRĪKST, jo "čūska" ir izgatavota no 3,5 mm biezas metāla cinkotas caurules un tā ar laiku
izdegs, atšķirībā no krāsns, kas izgatavota no 8 mm bieza metāla.
Tad sākumā "čūsku" neliek, krāsnī ir iemontēts noņemams vāks - plāksne, kas pieskrūvēts ar
skrūvēm. Pēc vajadzības vāku var noņemt un krāsnī var ielikt "čūsku".
2. Ja ir ļoti kaļķains ūdens, tad pastāv iespēja, ka "čūska" var aizkaļķoties.
3. Ja ziemā reti kurina pirti un neizlej ūdeni no sitēmas, tad ''čūskai" ir liels risks sasalt.
Priekšrocības noņemamai "čūskai" :
Plusi - "čūsku" jebkurā brīdī var izņemt un viegli nomainīt.
Mīnusi - noņemamā "čūska" silda ūdeni nedaudz lēnāk nekā stacionārā "čūska", jo tai ir mazāks
caurules lielums un virsmas laukums, nogāzts U burts.
Stacionāri iemontētai "čūskai" ir lielāks virsmas laukums un silda ūdeni efektīgāk, jo tā ir
iemontēta pa visu krāsns perimetru.

9.2.Krāsns ar 2 kurtuvēm

Viena kurtuve kalpo kā kurināšanas , kas ir ārpus pērtuves, bet otra kurtuve ar stikla durvīm kalpo
kā dizaina elements, var atrasties citā telpā, piemēram, pērtuvē, sēžot uz lāvas ir dzīvā uguns
klātbūtne, ko rekomendē pirtnieki.

9.3.Dūmvada siltummainis
Viens no ūdens sildīšanas risinājumiem ir uz dūmvada uzstādīt siltummaini, bet šādam
siltummainim vēl ir nepieciešama siltā ūdens uzkrāšanas tvertne, tāpēc, ka pašā siltummainī ir 35 l un
ilgāk kurinot tas uzvārīsies.
Pieslēdzot tvertni, palielinās siltā ūdens daudzumu, kas nodrošina normālu darbību.

9.5. Šīberis
Krāsnij var iebūvēt šīberi ar grozāmo rokturi uz nepieciešamo pusi.
Vajadzības gadījumā šīberis var būt izvadīts caur sienu uz blakus telpu!

9.6. Kā kurināt krāsni
Sākumā pirtskrāsni var kurināt intensīvāk, līdz sasniegta vēlamā temperatūra!
Tālāk malkas pagales piemet minimāli, tikai lai uzturētu nepieciešamo siltumu un nenodziestu
uguns tad, nepieciešamības gadījumā, pie ilgākiem ritualiem nav atkārtoti jākurina krāsns.
Pirts rituāli aizņem 4-6 pat 8 stundas!

9.7 Ja ir izdegusi vecā krāsns
Ja jums ir izdegusi vecā krāsns (piemēram, tirdzniecības centrā pirktā krāsns) un pirtī viss ir
pielāgots tai krāsnij, tad, var izgatavot tieši tādu pašu krāsni pēc parauga, tikai no biezāka
metāla.
Tirzdzniecības centra krāsnis sver 50-70 kg un izgatavotas no 3-6 mm plāna metāla, bet krāsns pēc
parauga būs izgatavota no 8-14 mm bieza metāla un svers aptuveni 3-4 reizes vairāk, līdz ar to
kalpošanas ilgums būs tikpat reizes ilgāks !
Ko darīt !
a) Vietējais metinātājs mēģina aizlāpīt caurumu, ja sanāk, tad lieto, kamēr parādās otrais vai trešais
caurums. Vēl ir iespēja nelielu carurumu vienkāŗši aizsmērēt ar mālu vai ugunsdrošo hermētiķi, bet
lielākam caurumam var izmantot metāla plāksni un ugunsdrošo ķieģeli vai keramisko plāksni.
b) Krāsni var izgatavot tieši tādu pašu pēc parauga, var arī ar Jūsu durvīm un žodziņu . Krāsns ir no
biezāka metāla, pamatkorpuss no 8mm, bet riska zonās 14 mm, var iemontēt čūsku.
c) Maksimālā programma - var izgatavot lielāku krāsni, tā būs ekonomiskāka.

9.8 Tvaika ģenerātors

Pēc nepieciešamības var izgatavot un pielikt esošajai vai jaunai pirtskrāsnij tvaika ģenerātoru .
Sakarsētā nerūsējošā metāla caurulē, kas piestiprināta pie krāsns sienas kurtuves daļā, ielej krastu
ūdeni - tas strauji iztvaiko.
Video saits par tvaika ģenerātoru https://www.youtube.com/watch?v=8juDPttXFAg

PIRTS GUDRĪBAS

1.Pērtuves, lāvas izmērs
Populārākais pērtuves izmērs, kas rekomendējams ir 2,5 x 3m²
Iebūvējot lāvu stūra "divāna" veidā, vienlaicīgi var nogulties divi cilvēki.
Pēc pirts gudrībām, lāvas garumam jābūt 3m, lai cilvēks varētu apgulties pilnā augumā (cilvēka
astrālais ķermenis turpinās 50 cm uz katru pusi tālāk nekā reālais), tam ir arī praktiska nozīme, uz
priekšu var izstiept rokas un ir vieta kājgalī pirtniekam rituālu veikšanai!
Lāvas platumam jābūt tādam, lai cilvēkam būtu ērti apgulties, jābūt no 60-100 cm vai
optimums 80 cm.
Galvenajai lāvai ir jābut tādā augstumā, lai pirtniekam stāvot pie lāvas gar sāniem,atliektas
plaukstas būtu vienā līmenī ar lāvu.

2. Pērtuves traps ( ūdens noteka ) un tā izvietojums

Pērtuvē rekomendēts iebūvēt trapu, lai varētu veikt pirts rituālus.
Būvējot pirti, kamēr vēl nav lāvas un krāsns, sākumā pērtuve izskatās plaša un liela, intuitīvi mums
liekas, ka trapu jāliek pa vidu, bet iebūvējot pirtskrāsni un lāvas, sanāk brīva vieta trapam no 1-2
m² pie pērtuves durvīm.
Ja traps atrodās pa vidu, var sanākt tā, ka tas būs zem lāvām, piemēram, pirmās lāvas platums ir 80
cm, bet otrās ir 40 cm, tad lāva ieiet telpā par 1,2m.
Trapam vajag likt 100 mm kanalizācijas cauruli.

3. Ūdens Pērtuvē
Nepieciešams pērtuvē uzstādīt krānu ar iespēju pārslēgt uz dušas rokturi, kuram pievieno cauruli tik
garu, lai tā tiktu līdz tālakajam pērtuves stūrim .
Ko ar to iegūstam?
a.)Ar dušas rokturi ieregulējam patīkamu ūdens temperatūru un pēc pirts procedūrām var ērti
nomazgāt lāvas
b.)Pirts rituāla laikā ar dušas rokturi var cilvēku atvēsināt vai nomazgāt pēc skrubja
c.)Ar dušu var mitrināt slotas, piemēram, kļavas un liepas koka slotas ūdenī nemērca, bet tikai
mitrina.

4.Krāsns izvietojums pērtuvē
Pirtskrāsni ieteicams novietot pērtuves stūrī blakus dūmenim, pie sienas, kurā ir ieejas durvis.

5. Ventilācija
Bez klasiskās ventilācijas lūkas rekomendējam pērtuvē ierīkot mazu vēdlodziņu, kuru vajadzības
gadījumā var atvērt. Tas dauz efektīgāk palīdzēs regulē gaisa svaigumu un temperatūru.
Cilvēks, guļot uz lāvas pēc pēriena pie pavērta vēdloga, būs laimīgs sajūtot ieplūstam ziemas svaigo
gaisu.

6. Himalaju sāls ķieģelis
SPA centros ir populāras sāls istabas, kurās mēs elpojam gaisu ar palielinātu sāls saturu, šādu efektu
mēs varam dabūt savā pirtī izmantojot Himalaja sāli.
Pirts lietu veikalos var iegādāties Himalaju sāls ķieģeli!
To var izmantot
● Kā sāls tvaika avotu.
Ķieģeli ievieto piemērotas formas cepeškrāsns vanniņā un novieto uz pirtskrāsns akmeņiem.

● Sāls ķieģeļus var izmantot kā gaismas ķermeņa abražūru vai sienas dekorāciju
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Nobeigums.
Pirts un visu lietu mode mainās , nāk klāt jaunas idejas un praktiski pielietojumi.
Dotais kursa darbs ir domāts kā īsu padomu buklets pirts cēlājiem in interesentiem par pits lietām.

