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Būvkonstruktīvo risinājumu testēšanas stendi
Vieta: Latvija, Rīga, LU BD
Pamatnostādnes:

- vienādi ekspluatācijas apstākļi – Latvijas
klimats;

Logs uz dienvidiem,
durvis uz ziemeļiem

- vienāds aprēķinātais energopatēriņš;
- vienāda iekštelpu temperatūra un gaisa
apmaiņas intensitāte;
- daudzpusīgs ilgtermiņa monitorings.

Ventilējamas
fasādes

Vienāds iekšējais tilpums, būvkonstrukciju
siltuma caurlaidība U un orientācija telpā

Latvijā pirmo reizi!
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Ārsienu konstrukcijas no atšķirīgiem materiāliem
Grīdu un griestu pārsegumu konstrukcijas visiem stendiem ir vienādas

U0,16 W/m2K

CER – dobi keramikas bloki (440 mm) ar akmens vates siltinājumu ārpusē
AER – gāzbetona bloki (375 mm) ar akmens vates siltinājumu ārpusē
PLY – saplākšņa paneļi ar akm. vates pildījumu (200 mm) un fibrolītu (70 mm)
EXP – keramiskie bloki (500 mm) ar polistirola granulām dobumos
LOG – frēzbaļķi (200 mm) ar akmens vates siltinājumu iekšpusē
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AER

Gāzbetona bloki ar elastīgās akmens vates slāni ārpusē
Aerated concrete blocks with flexible stone wool layer outside
Ārsienas slāņi / Wall layers
Kaļķa-cementa apmetums / Chalk-cement plaster
Gāzbetona sienu bloki / Aerated concrete blocks
Kaļķa-cementa apmetums / Chalk-cement plaster
Akmens vate + koka karkass/ Stone wool + Timber
frame
Vēja aizsardzības plāksne / Wind protection slabs
Ventilējama gaisa sprauga / Ventilation gap
Saplāksnis/ Plywood
Koka latu apšuvums / Vertical wood siding

U= 0,160
W/(m2K)

15
375
15

,
W/(m·K)
0,7
0,092
0,7

50

0,039

30
30
6,5
40

0,034

d, mm

UW = 0,72 W/(m2K)
g=0,5

Uw= 0,82
W/(m2K)

U= 0,153 W/(m2K)
Svars / Weight – 165 (kg/m2)
U= 0,173
W/(m2K)

PLY

Moduļveida saplākšņa paneļi ar elastīgās akmens vates pildījumu
Modular plywood panels with flexible stone wool insulation filling
Ārsienas slāņi / Wall layers
Kaļķa-cementa apmetums / Chalk-cement plaster
Fibrolīta plāksne/ Fibrolite
Saplāksnis/ Plywood
Elastīgā akmens vate + koka karkass/ Stone wool +
Timber frame
Saplāksnis/ Plywood
Ventilējama gaisa sprauga / Ventilation gap
Saplāksnis/ Plywood
Koka latu apšuvums / Vertical wood siding
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EXP

Dobi keramiskie bloki ar speciālu siltumizolācijas granulu pildījumu
Perforated ceramic blocks filled with insulating granules
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Ārsienas slāņi / Wall layers

d, mm

Kaļķa-cementa apmetums / Chalk-cement plaster
Keramiski sienu bloki ar siltuma izolācijas granulām
dobumos / Perforated ceramic blocks filled with
insulating granules
Kaļķa-cementa apmetums / Chalk-cement plaster
Ventilējama gaisa sprauga / Ventilation gap
Saplāksnis/ Plywood
Koka latu apšuvums / Vertical wood siding
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Svars / Weight – 426
(kg/m2)
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LOG

Frēzbaļķi ar elastīgās akmens vates siltumizolācijas starpslāni
Laminated beams with flexible stone wool insulation layer inside

Ārsienas slāņi / Wall layers
Frēzbaļķu imitācijas koku apdare / Wood Paneling
Tvaika izolācija / Vapor barrier
Elastīgā akmens vate + koka karkass/ Stone wool +
Timber frame
Frēzbaļķi / Laminated beams
Ventilējama gaisa sprauga / Ventilation gap
Saplāksnis/ Plywood
Koka latu apšuvums / Vertical wood siding
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CER

Dobi keramiskie bloki ar elastīgās akmens vates siltumizolāciju
Perforated ceramic blocks with flexible stone wool insulation outside
Ārsienas slāņi / Wall layers
Kaļķa-cementa apmetums / Chalk-cement plaster
Keramiski sienu bloki/ Ceramic blocks
Kaļķa-cementa apmetums / Chalk-cement plaster
Elastīgās amens vates plāksne + koka karkass/ Stone wool +
Timber frame
Vēja aizsardzības plāksne / Wind protection board
Ventilējama gaisa sprauga / Ventilation gap
Saplāksnis/ Plywood
Koka latu apšuvums / Vertical wood siding
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Apkure, dzesēšana un ventilācija
Sākotnēji 2013.g. uzstādītas
kombinētas iekārtas: gaiss –
gaiss siltumsūkņi:
- Dzesēšanas jauda 2.8 kW;
- Apkures jauda 3.6 kW;
- Gaisa padeves intensitāte 14
…32 m3/h;
- Gaisa mitrināšana un attīrīšana;
- Āra temperatūru diapazons
dzesēšanai 10÷43°C,

Gaiss - gaiss
siltumsūkņu iekšējais
un ārējais bloki

Āra temperatūru diapazons
apsildei -20÷18°C;

2014.g. februārī tika uzsākti salīdzinošie
mērījumi izmantojot:

-Trokšņu līmenis nominālajā
dzesēšanas/apsildes režīmā
33/35 dB(A)

- gaiss - ūdens siltumsūkni ar akumulatoru un zemas
temoeratūras konvektoru (PLY);

- Maksimālā sasniedzamā
efektivitāte pie 100% noslodzes
un standarta āra temperatūrām - 5

No 2014.g. maija sākam izmēģināt:

- elektrisko apkuri (CER) kā referenci.
-gaiss – ūdens siltumsūkni ar zemas temperatūras
kapilāro paklāja tipa siltummaini
(gan sildīšanai, gan dzesēšanai).
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Apkure, dzesēšana un ventilācija

Panasonic
gaisa –
ūdens
siltumsūknis
ar
akumulatoru

Samsung
gaisa –
ūdens
siltumsūknis
ar kapilāro
paklāja tipa
siltummaini
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Mērījumi, datu uzkrāšana un pārraide
Vides parametru mērījumi:
• Temperatūra un mitrums:
• dažādos augstumos un vietās telpā,
• starp konstrukciju slāņiem,
• logu un durvju iebūves zonās,
• ārā un bēniņos,
• Solārā radiācija iekšā pie loga un ārā uz
horizontālu virsmu,
• Vēja ātrums un virziens ārā,
• Gaisa plūsmu intensitātes dažādās telpas vietās,
• Spiediens un spiedienu starpības,
• Siltuma plūsmas caur būvkonstrukcijām.
Energopatēriņa un momentāno jaudu mērījumi

Temperatūras un mitruma
sensoru izvietojums

AIR.LOFT
CEILING
WALL.WOOL
AIR.ROOM-1

WALL.CONSTR

AIR.ROOM-2
AIR.ROOM-3
AIR.ROOM-4
AIR.ROOM-5

AIR.ROOM-6

AIR.UNDER

FLOOR

Datu apstrāde:
• logeris datu uzkrāšanai katrā stendā,
• datu Wi-Fi nosūtīšana vienreiz diennaktī
uz serveri,
• datu glabāšana, pēcapstrāde un analīze
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laboratorijas tīklā.

Būvju kvalitātes kontrole

Defektu termogrāfiskā diagnostika
Būvkonstrukciju
faktiskās siltuma
caurlaidības U
noteikšana
dažādās vietās
un periodos pēc
stendu izbūves

Standartizēta blīvējuma noteikšana

Faktiskās
gaisa
apmaiņas
noteikšana ar
iezīmētās
gāzes metodi
(Latvijā pirmo
reizi)

Apstākļu mērījumi telpās

Mikroorganismu piesārņojums
Radiācijas līmenis ārā
un telpās (Sv/h)

Termiskā komforta raksturlielumi

Gaistošo organisko savienojumu piesārņojums (mg/m3)

Testēšanas stendu izveides gaita
Stendi uzbūvēti laikā no 2012.g. septembra līdz 2013.g. februārim, pilnībā aprīkoti ar
mērsistēmām līdz 2013.g. aprīlim, pārbaudes un mērījumi uzsākti 2013.g. janvārī

Papildus mērsensoru un sistēmu uzstādīšana turpinās 2013./14. g.

Būvkonstrukciju normatīvās siltuma caurlaidības
vērtības URN (2014.g. LBN 002-01)
1.Tabula
Nr.
p. k.

Būvelementi

1.

Jumti un pārsegumi, kas
saskaras ar āra gaisu

2.

Grīdas uz grunts

3.

Sienas

4.

Logi, durvis un citas stiklotās
konstrukcijas:

Publiskās ēkas,
Dzīvojamās mājas,
izņemot pansionātus,
pansionāti, slimnīcas
Ražošanas ēkas
slimnīcas un
un bērnudārzi
bērnudārzus
0,15 κ* (0,2)**

0,20 κ

0,25 κ

0,15 κ (0,25)

0,20 κ

0,30 κ

0,18 κ (0,25-0,3)

0,20 κ

0,25 κ

4.1. logi, balkona durvis un citas
stiklotās konstrukcijas

1,30 κ (1,8)

1,40 κ

1,60 κ

4.2. ēku ārdurvis

1,80 κ (1,8)

2,00 κ

2,20 κ

0,10 κ (0,2)

0,15 κ

0,30 κ

5.

Termiskie tilti ψRN

* κ - temperatūras faktors, pie T=19C κ=1;
** - iekavās salīdzināšanai norādīta vecā vērtība.

Būvkonstrukciju maksimāli pieļaujamās siltuma
caurlaidības vērtības URM (2014.g. LBN 002-01)
2. Tabula
Nr. p.
k.

Būvelementi

1.

Jumti un pārsegumi, kas
saskaras ar āra gaisu

2.

Grīdas uz grunts

3.

Sienas

4.

Logi, durvis un citas stiklotās
konstrukcijas:

Publiskās ēkas,
Dzīvojamās mājas,
izņemot pansionātus,
pansionāti, slimnīcas
Ražošanas ēkas
slimnīcas un
un bērnudārzi
bērnudārzus
0,20 κ* (0,25)**

0,25 κ

0,35 κ

0,20 κ (0,35)

0,25 κ

0,40 κ

0,23 κ (0,3 – 0,4)

0,25 κ

0,30 κ

4.1. logi, balkona durvis un citas
stiklotās konstrukcijas

1,80 κ (2,7)

1,80 κ

1,80 κ

4.2. ēku ārdurvis

2,30 κ (2,7)

2,50 κ

2,70 κ

0,15 κ (0,25)

0,20 κ

0,35 κ"

5.

Termiskie tilti ψRN

* κ - temperatūras faktors, pie T=19C κ=1;
** - iekavās salīdzināšanai norādīta vecā vērtība.

Stendu konstrukciju gaisa caurlaidība
3,5

3

pirms blīvēšanas

q50 (LBN 002-01, līdz 2014.)

pēc blīvēšanas

Gaisa caurlaidība q50, m/h

2,5

2

1,5

q50 (LBN 002-01, no 2014. Ēkās ar mehānisko ventilācijas sistēmu)

q50 (LBN 002-01, no 2014. Ēkas ar mehānisko ventilācijas sistēmu un rekuperāciju)
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2012.g. projektēto stendu būvkonstrukciju gaisa caurlaidība atbilst 2014.g.
LBN 002-01 nosacījumiem !

Faktiskā gaisa apmaiņa stendos normālā
ventilācijas režīmā
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Faktiskā gaisa apmaiņa stendos atšķiras maz un laikā mainās maz!

Paldies par uzmanību !
Energoefektivitātes un telpu apstākļu pētījumu rezultāti
detalizēti tiks raksturoti turpmākajās prezentācijās.
Vairāk informācijas un norādes uz dažādām publikācijām:
www.eem.lv
Projekts tiek īstenots ar Eiropas sociālā fonda (ESF) atbalstu,
projekta Nr. 2013/0027/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/007

