
1. Gaistošo organisko savienojumu klasifikācija  

Lielākā daļa cilvēku iekštelpās pavada apmēram no 70 līdz 90% no sava laika. Līdz ar 

to iekštelpu gaisa kvalitātei ir liela nozīme, it sevišķi, jo no tās ir atkarīga mūsu pašsajūta un 

veselība. Pēdējo gadu laikā pieaug to cilvēku skaits, kas pavadot ilgu laiku iekštelpās, sūdzas 

par nogurumu, galvassāpēm, miegainību, sliktu dūšu, kā arī acu, deguna un mutes dobuma 

gļotādas kairinājumu. Šāda veida nespecifiskās veselības problēmas var izraisīt gaistošo 

organisko savienojumu (GOS) klātbūtne gaisā.  

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 231 (Noteikumi par gaistošo organisko savienojumu 

emisijas ierobežošanu no noteiktiem produktiem) gaistošs organisks savienojums – organisks 

savienojums, kura viršanas sākuma temperatūra ir 250 ºC vai zemāka, ja standartspiediens ir 

101,3 kPa. Lielākā daļa GOS iekštelpas gaisā nonāk no celtniecības un apdares materiāliem. 

Celtniecības un apdares materiālu ražošanā tiek izmantotas sekojošas gaistošo organisko 

savienojumu grupas: ogļūdeņraži, aldehīdi, karbonskābju esteri, spirti, terpēni, ketoni. 

1.1. Ogļūdeņraži 

 Ogļūdeņraži ir organiski savienojumi, kuru sastāvā ietilps tikai oglekļa un ūdeņraža 

atomi. Tos var iedalīt alifātiskajos un aromātiskajos. 

Izplatītākie ogļūdeņraži un to fizikāli ķīmiskās īpašības ir apkopotas tabula 1. 

Tabula 1. Dažu ogļūdeņražu fizikāli ķīmiskās īpašības 

Ogļūdeņradis Molekulformula Agregātstāvoklis Viršanas temp., ºC 

Heksāns C6H14 šķidrums 68,5 - 69,1 

Heptāns C7H16 šķidrums 98,1 - 98,7 

Oktāns C8H18 šķidrums 125,1-126,1 

Nonāns C9H20 šķidrums 150,4 - 151,0 

Dekāns C10H22 šķidrums 173,8 - 174,4 

Undekāns C11H24 šķidrums 193 - 197 

Toluols C7H8 šķidrums 110,6 

o-ksilols C8H10 šķidrums 144,4 

m-ksilols C8H10 šķidrums 139,1 

p-ksilols C8H10 šķidrums 138,4 

Etilbenzols C8H10 šķidrums 136 

Pie ogļūdeņražiem pieder arī vaitspirts, kas ir alifātisko un aromātisko ogļūdeņražu no C7 līdz 

C12 maisījums. 

 Alifātiskie ogļūdeņraži (alkāni) virs oktāna netiek uzskatīti kā ļoti toksiski. Taču šo 

vielu ieelpošana var izraisīt reiboņus un galvassāpes, bet saskare ar tām var kairināt ādu. 

Alifātiskie ogļūdeņraži nav klasificēti kā kancerogēni Toluols tiek klasificēts kā vidēji 
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toksisks ieelpojot un maz toksisks saskaroties ar ādu. Ja savienojuma koncentrācija gaisā ir 

500 ppm, tā var izraisīt galvassāpes un nelabumu. Ieelpojot toluolu lielos daudzumos tam ir 

narkotiska iedarbība, kā rezultātā cilvēks var nonākt komā. Ksilolam un etilbenzolam ir 

līdzīga iedarbība kā toluolam [S.E. Manahan. Toxicological chemistry and biochemistry. 

CRC Press, 2003]. 

 Ogļūdeņražus parasti izmanto kā šķīdinātājus dažādu krāsu ražošanā.  

1.2.  Aldehīdi 

 Visplašāk pazīstamais gaisa piesārņotājs no aldehīdiem ir formaldehīds. 

Formaldehīds ir organisks savienojums, kura struktūrformula ir dota attēlā 1. 

 

Attēls 1. Formaldehīda struktūrformula. 

Istabas temperatūrā tas ir bezkrāsaina gāze ar nepatīkamu un kairinošu smaku. Formaldehīda 

tvaiki ātri polimerizējas, tāpēc to parasti izmanto šķīduma veidā. Formaldehīda 37% ūdens 

šķīdums ir pazīstams kā formalīns un tā stabilizācijai pievieno 10% metanola [Chem. Rev. 

2010, 110, 2536–2572]. 

Formaldehīds ir ļoti labi šķīst ūdenī, kā rezultātā tas spēj ātri absorbēties elpošanas un 

gremošanas sistēmās. Tā kā formaldehīds ir ķīmiski aktīvā viela, tā reaģē ar olbaltumvielām 

un nukleīnskābēm, tās modificējot [S.E. Manahan. Toxicological chemistry and biochemistry. 

CRC Press, 2003]. Saindēšanās ar formaldehīdu visbiežāk notek to ieelpojot vai saskarē ar 

acīm. Formaldehīdu gaisā var saost, ja tā koncentrācija ir 0,1 - 0,5 ppm; dažiem jutīgiem 

cilvēkiem šāda savienojuma koncentrācija var izraisīt acu, deguna un rīkles kairinājumu. 

Lielākai daļai cilvēku acu, deguna un rīkles kairinājumu izraisa formaldehīda koncentrācija 

no 0,5 līdz 1,0 ppm. Saskaroties savienojumam ar ādu var rasties kontaktdermatīts vai pat 

ķīmiskas apdegums [BioResources, 2013, 8, 4775 - 4790]. 2004. gadā Starptautiskā vēža 

izpētes aģentūra klasificēja formaldehīdi kā cilvēkiem kancerogēnu (1. grupa). Eiropas 

Savienībā formaldehīds klasificēts kā iespējams kancerogēns (2001/58/CEE direktīva) [Chem. 

Rev. 2010, 110, 2536–2572]. 

 Vairāk nekā 65% no pasaulē saražota formaldehīda izmanto sveķu (fenola-

formaldehīda, urīnvielas-formaldehīda un melamīna-formaldehīda) ražošanai. Šos 
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formaldehīdu saturošus sveķus tālāk lieto saplākšņa un kokskaidu plākšņu izgatavošanā. 

Jāņem vērā, ka formaldehīdu var izdalīt arī dabīgs koks; tas rodas gaismas ietekmē sadaloties 

lignīnam [Chem. Rev. 2010, 110, 2536–2572].  

1.3. Karbonskābju esteri 

 Karbonskābju esteri ir savienojumi, kuru molekulās karboksilgrupas hidroksilgrupa - 

OH ir aizvietota ar - OR grupu.  

Izplatītākie esteri un to fizikāli ķīmiskās īpašības ir apkopotas tabulā 2. 

Tabula 2. Dažu karbonskābju esteru fizikāli ķīmiskās īpašības. 

Esteris Molekulformula Agregātstāvoklis Viršanas temp., ºC 

Metilacetāts CH3 - COOCH3 šķidrums 57 

Etilacetāts CH3 - COOC2H5 šķidrums 77 

Butilacetāts CH3 - COOC4H9 šķidrums 127 

 Karbonskābju esteru lielas koncentrācijas var kairināt elpošanas ceļus. Galvenais 

esteru toksicitātes iemesls it to relatīvi liela gaistamība. Esterus kā šķīdinātājus izmanto līmju 

un laku ražošanā. 

1.4. Spirti 

 Spirti ir ogļūdeņražu atvasinājumi, kuros ogļūdeņraža atlikums ir saistīts ar 

hidroksilgrupu - OH.  

Izplatītāko spirtu fizikāli ķīmiskās īpašības ir apkopotas tabula 3. 

Tabula 3. Dažu spirtu fizikāli ķīmiskās īpašības. 

Savienojums Formula Agregātstāvoklis Viršanas temp., ºC 

Etanols C2H5OH šķidrums 78 

Propanols C3H7OH šķidrums 97 

Izopropanols C3H7OH šķidrums 82 

Butanols C4H9OH šķidrums 118 

Izobutanols C4H9OH šķidrums 108 

Benzilspirts C7H8O šķidrums 205 

 Dotajiem spirtiem nav pārāk liela toksicitāte. Ieelpojot šie savienojumi var kairināt 

elpošanas ceļus [S.E. Manahan. Toxicological chemistry and biochemistry. CRC Press, 2003]. 

Spirtus galvenokārt izmanto kā šķīdinātājus laku un krāsu ražošanā. Tos lielo arī krāsu 

noņēmēju izgatavošanai. 
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1.5. Terpēni 

 Terpēni ir augos esošie nepiesātinātie ogļūdeņraži. 

Izplatītāko terpēnu fizikāli ķīmiskās īpašības ir apkopotas tabulā 4. 

Tabula 4. Dažu terpēnu fizikāli ķīmiskās īpašības 

Savienojums Formula Agregātstāvoklis Viršanas temp., ºC 

α-Pinēns C10H16 šķidrums 156 

β-Pinēns C10H16 šķidrums 164 

Limonēns C10H16 šķidrums 176 

Terpēni nav toksiski, taču tie par tādiem kļūst, reaģējot ar ozonu vai citām vielām [Indoor Air, 

2000, 10, 82–91]. Terpēnus (α- un β-pinēnu) izmanto kā šķīdinātājus laku un krāsu ražošanā.  

2. Iekštelpu gaisa kvalitātes robežvērtības 

 Šobrīd Latvijas Republikā – organisko vielu un gaistošu organisko savienojumu 

emisijas robežlīmeņus nosaka LBN 007–10 (tabula 5.). 

Tabula 5. Organisko vielu un gaistošo organisko savienojumu emisijas robežlīmeņi. 

Nr. 

p.k. 
Viela CAS numurs 

Emisijas 

pieļaujamais 

robežlīmenis 

µg/m3 

1. Formaldehīds* 50-00-0 150 

2. Acetaldehīds 75-07-0 500 

3. Toluols 108-88-3 700 

4. Tetrahloretilēns 127-18-4 600 

5. Ksilols 1330-20-7 500 

6. 1,2,4-trimetilbenzols 95-63-6 2500 

7. 1,4-dihlorbenzols 106-46-7 150 

8. Etilbenzols 100-41-4 2000 

9. n-butilacetāts 123-86-4 15000 

10. 2-butoksietanols 111-76-2 2500 

11. Stirols 100-42-5 600 

Piezīme. * Koksnes plātnēm formaldehīda emisijas robežlielumu nosaka atbilstoši standarta 
LVS EN 13986 "Celtniecībā izmantojamās koksnes plātnes. Īpašības, atbilstības novērtēšana 

un marķēšana" prasībām. 
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 No Eiropas savienības valstīm iekštelpu gaisa kvalitātes rekomendējamas robežvērtības ir 

noteiktas Vācijā. Dažu gaistošo organisko savienojumu noteiktas pieļaujamas maksimālas 

robežvērtības ir dotas tabulā 6. 

 
Tabula 6. Vācijas Federālas Vides Aģentūras Iekštelpu gaisa kvalitātes komisijas (IGK) un 

Augstākas Valsts Veselības Inspekcijas darba komitejas (AVVI) dažu gaistošo organisko 
savienojumu noteiktas pieļaujamas maksimālas robežvērtības [www.umweltbundesamt.de] . 

Savienojums Robežvērtība 

II, mg m–3 

Robežvērtība 

I, mg m–3 

Apstiprināšanas 

gads 

Alifātiskie ogļūdeņraži (C9–C14) 2 0,2 2005 

Toluols 3 0,30 1996 

Etilbenzols 2 0,2 2012 

Acetaldehīds 1 0,1 2013 

Benzilspirts 4 0,4 2010 

Bicikliskie terpēni (α-pinēns) 2 0,2 2003 

Metilizobutilketons 1 0,1 2013 

Kā robežvērtība II šajā gadījumā ir definēta tāda GOS koncentrācija, kuru sasniedzot vai 

pārsniedzot var pastāvēt veselības risks (sevišķi jutīgām personām, kuras ilgu laiku atradušās 

iekštelpās ar piesārņotu gaisu). Robežvērtība I atspoguļo GOS koncentrāciju iekštelpu gaisā, 

kurai nav nelabvēlīgas ietekmes uz cilvēka veselību pat, ja cilvēk uzturas šādā vidē visu savu 

mūžu.  

3. Gaistošo organisko savienojumu analīzes metodes  

3.1. In situ analīzes metodes 

 Viena no populārākajām in situ jeb reāla laika GOS analīzes metodēm ir infrasarkanā 

fotoakustiskā spektroskopija (IFS), kas ļauj šos savienojumus noteikt ppb līmenī. Šī metode ir 

samēra vienkārša un lēta; tiek veikti tieši mērījumi. Lai veiktu analīzi ir nepieciešami mazi 

parauga daudzumi (3 cm3). Infrasarkanā fotoakustiskā spektrometra shematiskais attēlojums ir 

redzams attēlā 2. 
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Attēls 2. Infrasarkanā fotoakustiskā spektrometra shematiskais attēlojums. 

Tās galvenās sastāvdaļas ir infrasarkanā starojuma avots, rotējošais disks ar 

optiskajiem filtriem, mērīšanas kamera, mikrofons un signāla reģistrācijas ierīce. 

Šī analīzes metode balstās uz to, ka iedarbojoties uz molekulām gāzveida stāvoklī ar 

infrasarkano starojumu, tās tiek ierosinātas, absorbējot daļu no starojuma enerģijas. Absorbētā 

enerģija nekavējoties izdalās kā siltums, kā rezultātā pieaug spiediens. Šīs spiediena izmaiņa 

(kas būtībā ir skaņa) tiek mērīta ar mikrofona palīdzību. Skaņas stiprums ir proporcionāls 

vielas koncentrācijai paraugā. Jāatzīmē, ka katrai gāzveida vielai atbilst savs noteiktais 

infrasarkana starojuma viļņa garums, pie kura molekulas nonāk ierosinātā stāvoklī. Metodei ir 

laba linearitāte, kas parasti sasniedz četras vai piecas kārtas (piemēram, no 1 ppm līdz 104 vai 

105 ppm). Tas ļauj izmantot vienu un to pašu mērinstrumentu, nosakot GOS koncentrāciju 

gan apkārtējā vidē, gan piesārņojuma avota tuvumā. IFS iekārtām ir raksturīgas mazas 

mērīšanas diapazona novirzes (dreifs), kā rezultātā mērījumiem, kuri veikti ilga laika posmā ir 

laba precizitāte. Infrasarkanā fotoakustiskās spektroskopiskās metodes atkārtojamība parasti ir 

1% tādiem mērījumiem, kuru mērīšanas diapazona novirze triju mēnešu laikā ir ±2,5% 

[Organic Indoor Air Pollutants. T. Salthammer, E. Uhde (Eds.), Wiley-VCH, 2009]. 

Infrasarkano fotoakustisko spektroskopiju plaši izmanto NH3, NO2, CO2 un metāna 

noteikšanai lopkopību fermu gaisā [Agr. Ecosyst. Environ., 2011, 140, 498–505; Biosyst. 

Eng., 2013, 114, 318–326]. Taču ir arī pētījumi, kuros ar šo metodi nosaka dažādu GOS 

koncentrāciju dzīvojamo ēku iekštelpu gaisā. Piemēram, Krüger un līdzstrādnieki [Environ. 

Int., 1995, 21, 791–801] ar infrasarkanās fotoakustiskās spektroskopijas palīdzību mērīja 

formaldehīda un kopējo GOS (TVOC) saturu četrās dzīvojamās ēkās.  
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3.2. Gāzu hromatogrāfija/masspektrometrija 

 Gāzu hromatogrāfija/masspektrometrijas (GH/MS) metode ir viena no plašāk 

izmantojamām GOS analīzes metodēm, jo ļauj ne tikai tos noteikt kvantitatīvi, bet arī precīzi 

identificēt, izmantojot speciālu datu bāzi. Šī metode pamatojas uz maisījuma sadalīšanu pa 

atsevišķām vielām ar gāzu hromatogrāfu. Pēc tam atdalītas vielas secīgi nonāk 

masspektrometrā, kur notiek to jonizācija un fragmentācija. Iegūtos jonus paātrina un sadala 

pēc masas, izmantojot elektrisko un magnētisko lauku. Rezultātā iegūst masspektru (attēls 3.), 

kurā katrs maksimums atbilst noteiktai molekulu fragmentu masai.  

 

Attēls 3. Etilacetāta masspektrs. 

Šo fragmentu masu izsaka kā masas attiecību pret lādiņu (m/z). Maksimuma 

intensitāte ir proporcionāla dotās daļiņas koncentrācijai paraugā. Katram savienojumam ir 

savs raksturīgs masspektrs un to bieži izmanto vielu identifikācijai. GH/MS atšķirībā no 

infrasarkanās fotoakustiskās spektroskopijas prasa iepriekšējo paraugu sagatavošanu. Pati 

parauga ņemšana notiek, sūknējot gaisu caur speciālu patronu. Šie patroni var būt pildīti ar 

aktīvo ogli vai citu materiālu, uz kura sorbējas GOS. Pirms GH/MS analīzes veikšanas 

paraugu ekstraģē no sorbenta, izmantojot atbilstošus šķīdinātājus. Ja GOS saturs paraugā ir 

ļoti mazs vai arī vielas ir ļoti gaistošas, veic parauga koncentrēšanu, izmantojot cietfāzes 

mikroekstrakciju. Pastāv arī iespēja noteikt GOS gaisā neizmantojot paraugu iepriekšējo 

sagatavošanu. Šādos gadījumos paraugu ņemšana tiek veikta teflona maisos un pēc tam tie 

analizēti pa tiešo ar gāzu hromatogrāfa palīdzību. Lai izmantojot GC/MS vielu kvantitatīvai 

noteikšanai, parasti ir nepieciešams iekšējais standarts [Organic Indoor Air Pollutants. T. 

Salthammer, E. Uhde (Eds.), Wiley-VCH, 2009]. 
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4. Gaistošo organisko savienojumu sastopamība iekštelpu gaisā un to 

ietekmējošie faktori 

 Japānā trīs gadus veiktais dažādu GOS monitorings jauno un veco dzīvojamo ēku 

iekštelpu gaisam [Indoor Air, 2006, 16, 129 - 135] parāda, ka formaldehīda un toluola 

klātbūtne ir praktiski visās ēkās (95%), Aromātiskie ogļūdeņraži, alkēni un terpēni atrodami 

vairāk nekā 60% no visām ēkām, bet esteri, ketoni, spirti un aldehīdi – zem 30%. No šī 

monitoringa rezultātiem (tabula 7.) redzams, ka kopumā jaunajās ēkās GOS koncentrācija ir 

lielāka nekā vecajās ēkās. 

Tabula 7. Dažu gaistošo organisko savienojumu koncentrācijas izmaiņas 3 gadu laikā 
jaunajās un vecajās dzīvojamās ēkās Japānā [Indoor Air, 2006, 16, 129‒ 135] 

 
 

Savienojums 

Vidējā koncentrācija, μg m–3 

Jaunās ēkas (<6 mēneši) Vecās ēkas (>6 mēneši) 

1. gads 

(n=292) 

2. gads 

(n=108) 

3. gads 

(n=60) 

1. gads 

(n=1125) 

2. gads 

(n=375) 

3. gads 

(n=191) 

Formaldehīds 134 112 86 88 89 90 

Dekāns 35 35 31 16 20 19 

Toluols 27 18 11 15 12 9 

p-Ksilols 30 15 14 16 18 14 

Etilbenzols 20 12 9 7 6 6 

Etilacetāts 31 54 13 16 13 16 

Butilacetāts 47 23 12 15 20 17 

Butanols 50 27 29 39 28 32 

25 GOS summa 328 169 166 120 123 132 

 

 Formaldehīda gadījumā tā koncentrācija jaunajās dzīvojamās ēkās ar katru gadu 

samazinās. Taču vecajās ēkās formaldehīda daudzums 3 gadu laikā būtiski nemainās. 

Jāatzīmē arī tas, ka šajā pētījumā GOS un formaldehīda noteiktais daudzums vecajās 

dzīvojamās ēkās korelē ar citu autoru datiem [Indoor Air, 2009, 19, 206–217]. 

 Francijā tika veikts pētījums [Build. Environ., 2014, 72, 173 - 187], kurā analizēta 

septiņu energoefektīvu māju iekštelpu gaisa kvalitāte pirms, kā arī pēc cilvēku iemitināšanas 

šajās ēkās. Pētījumam izvēlēto dažu māju apraksts ir dots tabulā 8. 
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Tabula 8. Dažu energoefektīvu māju (Francijā), kuru gaisam veikta GOS noteikšana, apraksts 
[Build. Environ., 2014, 72, 173‒ 187] 

Parametrs Ēka A Ēka C Ēka E Ēka G 

Ēkas 

energoefektivitātes 
sertifikācija 

BBC-Effinergie 
(zema patēriņa 

ēka) 
Pasīvā māja 

Atbilst 

pasīvajai 
mājai 

Atbilst 

pasīvajai 
mājai 

Konstrukcijas tips Mūra Koka Koka Koka 

Siltināšanas 
materiāls 

Minerālvate 
Celuloze/ko

ka vate 
Celuloze/ko
ka vate/vilna 

Minerālvate 

Ventilācijas sistēma MVHR MVHR MVHR MVHR 

Apkures sistēma Siltumsūknis Siltumsūknis 
Malkas 

krāsns 
Siltumsūknis 

Ēkas hermētiskums, 
V/h pie 50 Pa 

3,33 0,48 0,62 0,49 

 Analizējot GOS daudzumu iekštelpu gaisā pirms cilvēku iemitināšanas, tika noteikts, 

ka to kopējais (TVOC) vidējais daudzums (tabula 9.) A ēkā ir mazs (<150 μg m-3), bet C un E 

ēkās ir liels (>1000 μg m-3). 

Tabula 9. Dažu gaistošo organisko savienojumu daudzums energoefektīvu māju (Francijā) 

iekštelpu gaisā pirms cilvēku iemitināšanas [Build. Environ., 2014, 72, 173-187] 

 
Savienojumi 

Koncentrācija, μg m–3 

Ēka A Ēka C Ēka E Ēka G 

Toluols 2 19,6 36,7 552 

o-Ksilols 4,9 5,8 163,3 356 

n-Dekāns 2,2 192,1 101,8 247 

Formaldehīds 12 61,3 21,7 31,6 

Acetons 4,7 <LI 6,5 <LI 

2-Butanons 5,1 <LI <LI <LI 

Etilacetāts 5,3 <LI <LI <LI 

Butilacetāts <LI <LI 108,2 <LI 

Kopējais GOS 130 1042 3087 - 

LI - identificēšanas limits (<1 μg m
-3

) 
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 Formaldehīda koncentrācija A ēkā ir mazāka nekā C, E un G ēkās. Tas iespējams 

skaidrojams ar to, ka A ēka ir mūra, bet pārējas ēkas ir būvētas no koka, kas var būt 

formaldehīda avots. Diemžēl šajā pētījumā nebija pieejama sīkāka informācija par 

izmantotiem celtniecības un apdares materiāliem. Tas varētu palīdzēt izskaidrot, kāpēc 

neskatoties uz to, ka A ēkas gadījumā nebija izmantoti mazas emisijas celtniecības materiāli, 

tomēr noteiktais kopējais GOS daudzums gaisā ir mazāks nekā C, E un G ēkās, kurās tika 

lietoti mazas emisijas celtniecības materiāli. 

 Veiktie pētījumi [Indoor Air, 2003, 13, 283–291; Atmos. Environ., 2004, 38, 1181–

1190] parāda, ka GOS daudzums iekštelpās ir atkarīga no sezonas. Piemēram, analizējot 30 

dažādu GOS koncentrāciju Vācijas mājokļos [Atmos. Environ., 2004, 38, 1181–1190], 

noteikts, ka ziemas mēnešos tā ir lielāka salīdzinājumā ar vasaras mēnešiem (attēls 4.). 

 

Attēls 4. Dažādu GOS koncentrācija Vācijas mājokļos atkarībā no gada mēneša [Atmos. 
Environ., 2004, 38, 1181–1190]. 

Tas iespējams ir saistīts ar to, ka vasarā telpas tiek biežāk vedinātas. Rezultātā ir labāka 

gaisa apmaiņa un līdz ar to samazinās GOS daudzums iekštelpās. 

5. Celtniecības un apdares materiāli kā iekštelpu gaisa piesārņojuma avots 

ar gaistošajiem organiskajiem savienojumiem 

5.1. Krāsas 

 Krāsas ir ļoti plaši izmanto māju celtniecībā, lai aizsargātu dažādas virsmas, kā arī 

veicot dekoratīvo apdari. Krāsas var iedalīt divās grupās: uz organisko šķīdinātāju bāzes un uz 

ūdens bāzes. Krāsas uz organisko šķīdinātāju bāzes satur dažādus ogļūdeņražus. Saskaņā ar 

Ministru kabineta 2007.gada 3. aprīļa noteikumiem Nr.231 GOS robežvērtība lietošanai 
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gatavā produktā nedrīkst pārsniegt 30 g/L. Krāsas uz ūdens bāzes satur glikolus, polimērus, 

kas ir disperģēti ūdenī. Šāda tipa krāsas arī var saturēt GOS, taču to koncentrācija ir krietni 

mazāka (zem 7%). 10. tabulā ir apkopoti GOS un to koncentrācijas, kas izdalās no dažādām 

krāsām uz organisko šķīdinātāju un uz ūdens bāzes, veicot testu speciālā kamerā (chamber 

test). 

Tabula 10. Aromātisko ogļūdeņražu koncentrācija no izvēlētām krāsām emisijas rezultātā 
[Clean Products and Processes, 2000, 2, 228–36]. 

Krāsa 

Koncentrācija, ppb 

Benzols Toluols Etilbenzols 
m- un p-

ksilols 
Stirols o-ksilols 

Matēta akrila 23 9 138 21 102 11 

Satīna akrila 18 9 129 23 90 12 

Vājas smakas akrila 13 34 226 82 148 61 

Vājas smakas 100% akrila 5 33 211 70 104 37 

Vājas smakas emaljas 2 109 246 290 143 272 

Vājas smakas satīna 
emaljas 

3 259 364 573 188 522 

Vājas smakas spīdīga 
emaljas 

2 5 11 4 15 2 

No šiem datiem ir redzams, ka krāsas uz organisko šķīdinātāju bāzes izdala GOS vairāk 

nekā krāsas uz ūdens bāzes. 

5.2. Lakas 

 Lakas bieži izmanto koka virsmu apstrādei gan iekštelpās, gan ārā. Tās dziļi iesūcas 

koka struktūrā un aizsargā to no mitruma un UV starojuma iedarbības. Pēc ķīmiskā sastāva 

kokam paredzētas lakas var iedalīt sekojošās grupās: nitrocelulozes laka (nitrolaka), akrila 

laka, poliuretāna laka un lakas ar skābes cietinātāju. Czajka un Dziewanowska-Pudliszak 

[Emission of volatile organic compounds (VOC) from lacquered surfaces. Management of 

Indoor Air Quality. Edited by Marzenna R. Dudzinska. CRC Press, 2011, pp. 45–54] pētīja 

gaistošo organisko savienojumu emisiju no dažādas koksnes materiāliem, kā arī stikla, kas 

apstrādāti ar pēc ķīmiskā sastāva atšķirīgām lakām (tabula 11.). 
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Tabula 11. Izvēlēto gaistošo organisko savienojumu koncentrācija emisijas rezultātā no 
dažādiem kokmateriāliem un stikla, kas ir apstrādāti ar dažādām lakām [Emission of volatile 

organic compounds (VOC) from lacquered surfaces. Management of Indoor Air Quality. 
Edited by Marzenna R. Dudzinska. CRC Press, 2011, pp. 45–54]. 

Savienojums 
Koncentrācija, μg m–3 

Priede Lapegle Ozols Osis Dižskābardis Alksnis Stikls 

Akrila laka uz ūdens bāzes 

Butilacetāts 4 5 3 9 4 9 2 

Toluols <1 1 1 4 1 9 <1 

m-ksilols <1 3 3 4 3 7 2 

n-undekāns – 4 13 – 22 – – 

Nitrocelulozes laka 

Butilacetāts 4 5 3 9 4 9 2 

Toluols <1 1 1 4 1 9 <1 

m-ksilols <1 3 3 4 3 7 2 

n-undekāns – 4 13 – 22 – – 

Poliuretāna laka 

1-butanols 22 18 43 20 19 19 13 

Butilacetāts 16 18 25 29 82 110 – 

Etilbenzols 1076 543 751 884 838 724 2 

o-ksilols 2402 1469 1823 2019 2542 2934 27 

m-ksilols 499 256 316 420 610 790 – 

Laka ar skābes cietinātāju 

1-butanols <1 237 508 23 – 377 343 

Butilacetāts 96 43 148 86 884 72 <1 

Etilbenzols 85 36 122 60 983 31 – 

o-ksilols 282 118 345 218 2101 110 9 

m-ksilols 60 – 77 35 745 21 <1 

n-dekāns 75 30 68 31 60 42 10 

Tika konstatēts, ka vislielākās TVOC vērtības tika noteiktas dižskābarža gadījumā, kas 

apstrādāts ar nitrocelulozes laku (≈2500 μg m–3), poliuretāna laku (≈7000 μg m–3) un laku ar 

skābes cietinātāju (≈12000 μg m–3).  

 

5.3. Kokskaidu plāksnes un saplāksnis 

 Kokskaidu plāksnes un saplāksnis ir materiāli ar augstiem fizikāli mehāniskām 

īpašībām, kurus bieži lieto ēku celtniecībā. Šo materiālu ražošanas procesā nereti izmanto 

fenola-formaldehīda un urīnvielas-formaldehīda sveķu līmi. Līmes sastāvā esošais 

formaldehīds ar laiku var nonākt iekštelpu gaisā. Ir noteikts [Forest Prod. J., 1985, 35, 20–31; 

Bull. Environ. Contam. Toxicol., 1989, 42, 558–65], ka formaldehīda emisija no koksnes 

produktiem, kas satur urīnvielas-formaldehīda līmi, ir proporcionāla relatīvam mitrumam 
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noteiktajā temperatūrā. Savukārt temperatūras ietekme uz šo procesu ir daudz komplicētāka 

[Atmos. Environ., 2007, 41, 3203–16]. No tās ir atkarīgs gan formaldehīda difūzijas 

koeficients materiālā, gan sadalīšanās koeficients starp materiālu un gaisu. Konstatēts, ka 

palielinoties temperatūrai, sadalīšanās koeficients samazinās, bet difūzijas koeficients – 

pieaug.  

 Vidējā formaldehīda koncentrācija iekštelpu gaisā parasti ir robežās no 0,005 līdz 0,1 

μg m–3 [Environ. Int., 2010, 36, 788–799]; lielākas koncentrācijas novēro jaunbūvēs un 

renovētās ēkās [Environ. Res., 2006, 102, 1–8; Indoor Air, 2002, 12, 235–42].  

 Formaldehīda avots var būt arī dabīgs koks. 12. tabulā ir apkopoti formaldehīda 

emisijas koncentrācijas no dažādām koka šķirnēm. 

Tabula 12. Formaldehīda emisijas koncentrācijas no dažādiem koka šķirnēm [J. Hazard. 
Mater., 2012, 221–222, 68–79]. 

Koka šķirne Mitruma saturs 

(%) pēc žāvēšanas 

Blīvums, g cm–3 Formaldehīda 

koncentrācijas, μg m–3 

Dižskābardis 9 0,76 0,0068 

Papele 8 0,33 0,0042 

Bērzs 7 0,69 0,0036 

Ozols 8 0,72 0,0042 

Priede 8 0,41 0,0053 

Egle 9 0,43 0,0055 

Kā redzams, no tabulas datiem vismazāk formaldehīdu izdala bērza koksne, bet 

visvairāk – dižskābarža koksne. Izdalītā formaldehīda daudzums no dabīga koka ievērojami 

pieaug, ja to pakļauj tādiem apstākļiem, kurus izmanto plākšņu materiālu ražošanai. Tas 

saistīts ar kokā esošo polisaharīdu termisko degradāciju, kā rezultātā novēro formaldehīda 

koncentrācijas palielināšanos [Holz. Roh. Werkst., 2006, 64, 144–149]. 

5.4. Grīdas segumi 

 Ir zināmi dažāda veida grīdas segumi: PVC (vinila) segums, linolejs, lamināts u.c.  

PVC grīdas segums sastāv no polivinilhlorīda, inertās pildvielas (parasti kalcija 

karbonāta), plastifikatora (piemēram, dioktilftalāta), kā arī dažādām piedevām 

(stabilizatoriem, krāsvielām, lubrikantiem), kuras uzlabo materiāla funkcionalitāti un izskatu 

[J. Air Waste Manage. Assoc., 2001, 51, 1195–1201]. Neskatoties uz samēra nekaitīgu 

sastāvu, veicot pētījumu [Indoor Air, 1999, 9, 202–208], tika atklāts, ka dotais materiāls arī 

var būt par piesārņojuma avotu ar GOS. Tas var būt saistīts ar to, ka pašas izejvielas satur 

kādu GOS daudzumu vai arī tie nonāk materiālā ražošanas procesā. Analizējot dažādus PVC 



14 
 

         
 

 
  

 

„Latvijas klimatam potenciāli piemērotu mūsdienīgu sistēmisku tehnoloģisko risinājumu prototipu, 

konstrukciju un materiālu apzināšana un atlase.” 

Projekts (vienošanās Nr. 2013/0027/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/007) 

 

grīdas segumus, Wilke un līdzstrādnieki [Indoor Air, 2004, 14, 98–107] noteica, ka tie izdala 

sekojošus GOS: 2-butanons (166 μg m–3), toluols (39 μg m–3), etilbenzols (15 μg m–3), 

benzilspirts (18 μg m–3), dekāns (16 μg m–3). 

Linolejs ir atšķirībā no PVC grīdas seguma ir izgatavots no dabiskiem materiāliem: 

linsēklu eļļas, koka miltiem, priežu sveķiem un kaļķakmens. Veiktajā pētījumā [Indoor Air, 

2004, 14, 98–107] ir noskaidrots, ka arī šīs materiāls var emitēt GOS, piemēram, etiķskābi 

(45–105 μg m–3), heksānskābi (6–22 μg m–3), heksadekānu (3–5 μg m–3), nonanālu (1–4 μg 

m–3), dekanālu (1–4 μg m–3). 

 Viens no vispopulārākajiem grīdas segumiem ir lamināts, jo tas ir salīdzinoši lēts un 

viegli ieklājams. Tas sastāv no vairākiem slāņiem, no kuriem biezākais ir HDF jeb blīva 

kokšķiedru plāksne. Tāpat kā citi grīdas segumi arī lamināts izdala GOS. Visbiežāk tiek 

detektēti formaldehīds, toluols, ksilols, etilbenzols [J. Hazard. Mater., 2011, 187, 44–51]. 

Konstatēts, ka zem lamināta ierīkotā zemgrīdas apkure var palielināt GOS koncentrāciju 

iekštelpu gaisā [J. Hazard. Mater., 2011, 187, 44–51; Build. Environ., 2002, 37, 41–44]. 

5.5. Iekštelpu sienu apdares materiāli (tapetes) 

 Tapetes ir viens no populārākajiem iekštelpu sienu apdares materiāliem. Tās var būt 

papīra, vinila, akrila u.c. Tā kā tapešu ražošanā izmanto organiskos šķīdinātājus, tās laika 

gaitā var nonākt iekštelpu gaisā. Tika noteikts [Fresenius J. Anal. Chem., 1996, 356, 344–

347], ka no šādiem materiāliem visvairāk izdalās acetons, n-butilacetāts, izobutilacetāts, 

metiletilketons, metilizobutilketons, n-butanols, toluols, izobutāns, pentāns. 

Secinājumi 

 Gaistošo organisko savienojumu koncentrācija iekštelpu gaisā ir cieši saistīta ar to 

emisiju no celtniecības un apdares materiāliem. Galvenie piesārņojuma avoti ar GOS ir 

krāsas, lakas, kokskaidu plāksnes, saplāksnis, grīdas segumi. Jaunbūvēs GOS saturs parasti ir 

lielāks nekā vecajās (2 gadi un vairāk) ēkās. Taču jāņem vērā, ka sadzīves ķīmijas 

izmantošanas dēļ atsevišķu GOS koncentrācija ar laiku var nemainīties, vai pat pieaugt. Lai 

samazinātu GOS daudzumu iekštelpu gaisā, jāizvēlas ne tikai mazas emisijas celtniecības un 

apdares materiāli, bet arī jārūpējas, lai telpas būtu labi ventilējamas, tomēr intensīva 

ventilācija var palielināt ēkas energopatēriņu. 


