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Priekšvēsture
- Diskusija par mitrumu būvkonstrukcijās iepriekšējā seminārā
2014.g. maijā (J. Paplavska, A. Jakoviča un A. Ozoliņa
prezentācijas par šo tēmu atrodamas www.eem.lv)
- Publikācijas žurnālā Latvijas Būvniecība 2014.g. jūlija/augusta
numurā:
J. Paplavskis «Gāzbetona mitrums un energoefektivitāte
ekspluatācijas sākuma periodā», lpp. 68 – 72.
A. Jakovičs, I. Dimdiņa, S. Gendelis «Materiālu ietekme uz
ēkas funkcionēšanu», lpp. 62 – 66.
- Dažādu mērījumu laboratorijā un ekspluatācijas apstākļos rezultāti
- Dažādu aprēķinu rezultāti
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No ražotāja mājas lapas
Citāts no http://www.aeroc.lv/index.php?page=783
EcoTerm Plus bloki ar platumu 500mm ir izcili piemēroti energotaupīgu
māju būvniecībai. Šo bloku sienas siltumcaurlaidības koeficients Ui =0,17 W/(m2K).
Šie EcoTerm Plus bloki ir atzīti Skandināvijas valstīs kā piemērotākais ārsienu
materiāls būvniecībai bez papildus siltināšanas.
EcoTerm Plus bloki ar platumu 375mm tiek izmantoti galvenokārt kā
ārsienu nesošās un siltumizturīgas konstrukcijas savrupmājām vai daudzstāvu ēkām
kā nesoša karkasa aizpildījums. EcoTerm Plus 375 siltuma caurlaidības koeficents
Ui =0,22 W/(m2K).
Saskaņā ar standartu LBN 002-01 “Ēku norobežojošo konstrukciju
siltumtehnika” maksimāli pieļaujamā Ui =0,23 W/(m2K). Normatīvā Ui vērtība
dzīvojamām ēkām Latvijā ir 0,18 W/(m2K).
Komentārs
- Seko, ka =0,086 W/mK (ja pieņem, ka termisko robežslāņu siltuma
pretestība horizontālai plūsmai ir Rrob=0,17 m2W/K)
- Rēķinot siltuma caurlaidību atbilstoši LBN, labojuma koeficientiem mitruma
dēļ vajadzētu būt iekļautiem ražotāja norādītajās U vērtībās, bet tad pie 5%
mitruma U=0,11 W/mK (4. attēls), t.i., par 28% lielāks nekā norādīts
ražotāja interneta vietnē
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Ražotāju mērījumi un aprēķini
Citāti

0,09

Komentārs
Pēdējos mērījumos LU BD gāzbetona stenda
ārsienai U=0,24 W/m2K
No tā pie esošajiem slāņiem un to biezumiem
izriet, ka gazbetona = 0,22 W/mK, tad atbalstoši
4. attēlam svara mitrums blokos ir aptuveni 4
22%.

Ražotāju apgalvojumi un komentāri
Citāts
«Visām mūra ārsienu konstrukcijām (gāzbetons, keramzītbetons, betona bloki) ,
t. sk. arī māla blokiem un vairākslāņu dzelzsbetona ārsienu paneļiem,
ekspluatācijas sākuma periodā ārsienu mitrums ir lielāks par to līdzsvara vai
aprēķina mitrumu. Tas saistīts gan ar tehnoloģisko mitrumu, kas rodas ražošanas
procesā, gan ar mitrumu, kas rodas mūra konstrukcijā no mūrjavas, apmetuma un
atmosfēras nokrišņiem. Šis mitruma saturs, kā arī ārsienu žūšanas ātrums
dažādiem materiāliem var būt atšķirīgs.»

Komentārs
- Tehnoloģijas dēļ gāzbetona bloku sākotnējais svara mitrums sasniedz
35% (2. attēls), pēc gada tas ir samazinājies līdz 25%.
- Gāzbetona bloku uzdotais līdzsvara mitrums ir 5% (citos avotos - 2,6 –
8% pie 50% gaisa mitruma).
- Keramisko bloku sākotnējais svara mitrums ir 0%, bet līdzsvara
mitrums – 0,6 – 2% pie 50% gaisa mitruma).
- Apmetums abos gadījumos mitruma saturu ietekmē (paaugstina)
līdzīgi, bet keramiskajiem blokiem mūrjavas kārtu biezums ir lielaks
nekā gāzbetona sienā – tas, protams, ienes papildus mitrumu
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keramisko bloku ārsienā.

Ražotāju apgalvojumi un komentāri
Citāts
«Kapilārā ūdens uzsūce mala keramikas blokiem ir apmēram 3 reizes lielāka par

gāzbetona kapilāro ūdens uzsūci. Tas saistīts ar ļoti atšķirīgo slēgto un atklāto
poru struktūru šajos materiālos. Tāpēc ārsiena no māla keramikas blokiem uzsūc
ūdeni no mūrjavas, apmetuma, kā arī no nokrišņiem, un reālā konstrukcijā
ekspluatācijas sākuma periodā siena nekad nav sausa»
Komentārs

-

Pateicoties atvērto poru struktūrai mitrums no keramiskiem
materiāliem tiek izvadīts daudz ātrāk nekā no gāzbetona blokiem ar
slēgtām porām.
Salīt nevajadzētu ļaut ne vienu ne otru konstrukciju!
Ievērojot sākotnējo svara mitruma saturu būtiskās atšķirības
gāzbetona (līdz 35%) un keramiskajos blokos (0%), un mūrjavas daļu
keramisko bloku ārsienā, kopējais sākotnējais ūdens daudzums
gāzbetona ārsienā ir daudzas reizes lielāks.
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Citāts

Ražotāju apgalvojumi un komentāri

«… ēkas energoefektivitātes aprēķina metode neprasa veikt siltuma zudumu
aprēķinu ēkas ekspluatācijas sākuma periodam, bet tikai ilgstošam periodam,
izmantojot aprēķina siltumvadītspejas U pie līdzsvara mitruma. Ja šī starpība ir
būtiska, piem., 1,8 reizes, tad tas būtu jāņem vērā apkures sistēmas jaudas izvēlē un
kalkulējot apkures izmaksas ēku ekspluatācijas sākuma periodā»
Komentārs

-

Starpība tiešām ir būtiska, jo pie 35% mitruma U = 0,36 W/mK (4.
attēls), bet pie 5% - U = 0,11 W/mK (3 reizes!) un mitruma līmenis
gāzbetona blokos samazinās ļoti lēni (2. attēls)
Ražotājiem par to vajadzētu plaši informēt patērētājus, lai tie projektētu
apkures sistēmu ar rezervi un rēķinātos ar paaugstinātam izmaksām
apkurei un ventilācijai, kā arī rēķinātos ar pazeminātiem termiskā
komforta apstākļiem.

Citāts
«… ārsienu mitrums samazina to siltuma vadītspēju un līdz ar to palielina siltuma
zudumus caur ārsienām…»
Komentārs. Katrs var izvēlēties, kas labāk patīk 
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Ražotāju apgalvojumi un komentāri
Citāts- 3. attēls

Komentārs

-

-

-

-

U vērtība (siltuma caurlaidība) nevar būtiski
mainīties no siltuma plūsmas, ja tā korekti
izmērīta, jo U = U /d = q/(Tiekšā – Tārā),
U izmaiņu iemesls var būt mitruma satura
izmaiņas būvkonstrukcijās
3. attēls parāda ļoti lielas sezonālas U
vērtības svārstības no 0,18 vasarā līdz 0,36
W/m2K ziemā.
No siltuma zudumu viedokļa būtiska ir
siltuma caurlaidība tieši ziemā – ja tic šim
ražotāja rezultātam, tad caur gāzbetona
ārsienu ziemā siltuma zudumi ir līdz 33%
lielāki, nekā vidēji prognozēts (Uvidēji = 0,28
W/m2K 3. attēlā )
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Ražotāju apgalvojumi un komentāri
Citāts

«… mitruma sadalījums [gāzbetona] sienas biezumā nav vienmērīgs. Visātrāk
izžūst sienas iekšējā puse. Tas izskaidrojams ar to, ka telpas iekšpusē visa
eksperimenta laikā gaisa relatīvais mitrums ar ventilācijas sistēmu tika uzturēts
atbilstoši sanitārajām normām no 35% apkures periodā ziemas mēnešos un 55%
vasaras mēnešos.»
Komentārs

-

-

Lai ziemā sasniegtu 35% relatīvo gaisa mitrumu gāzbetona ēkās pēc
to uzcelšanas, telpas būtu ļoti intensīvi mehāniski jāventilē.
Pie normālas (vienādas) gaisa apmaiņas intensitātes visos stendos
n=0,45 1/h šāds mituma līmenis ziemā citu materiālu stendos tika
sasniegts
Gāzbetona stendu gaisā pēc izbūves pie šādas gaisa apmaiņas
intensitātes mitrums bija 80 – 100%, trešajā ziemā - 45 – 50%
Liela ventilācijas intensitāte ziemā izraisa būtiskus papildus
konvektīvos siltuma zudumus (un izmaksas), bet, protams, sekmē
žūšanas procesu, jo ziemā āra gaisā ir mazs absolūtais ūdens
daudzums.
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Ražotāju apgalvojumi un komentāri
Citāts

«… eksperimentu autoriem LU BD nav informācijas par gāzbetona svara mitrumu
izmēģinājumu stendā ne eksperimenta sākumā, t.i., 2013.g. janvārī, ne visa
eksperimenta laikā… Tāpēc nav saprotams, uz kādu datu pamata eksperimenta
autori izdara secinājumus par gāzbetona ārsienu mitruma saturu un sienu žūšanas
ātrumu.»
Komentārs

-

Bloku faktiskais sākotnējais mitruma saturs tiešām nav zināms, bet
pieņemam, ka tas tuvināti atbilst 2. attēlā (skat. iepriekš) parādītajiem
ražotāja eksperimentu datiem.
Netiešie indikatori ir:
- gāzbetona sienu siltuma caurlaidības izmaiņas;
- stenda kopējā energopatēriņa izmaiņas;
- gaisa relatīvais mitrums gāzbetona bloka vidusdaļā pa biezumu;
- relatīvā gaisa mitruma izmaiņas stendā pie vienādas
ventilācijas intensitātes.
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Ražotāju apgalvojumi un komentāri
Citāts

«Eksperimentālajā stendā ar gāzbetona ārsienām tā vietā, lai nodrošinātu gaisa
relatīvo mitrumu robežās no 40 – 60%, gaisa relatīvais mitrums ilgu laiku turējās
robežās 80 – 100%. Tāpēc pie iekštelpu temperatūras 19°C līdz 21°C ārsienu
stūros jau pēc diviem mēnešiem parādījās pelējums, kas absolūti nav pieļaujams
dzīvojamas telpās.»
Komentārs

-

-

-

Eksperimenta pamatnostādne bija salīdzināt dažādos risinājumus
vienādos apstākļos.
Eksperiments parādīja, ka gāzbetona ārsienu gadījumā ēkā sākumā
nepieciešama izteikti intensīvāka ventilācija, nekā tas būtu
nepieciešams cilvēkam vajadzīgās gaisa apmaiņas nodrošināšanai.
Ražotājiem par to klientus vajadzētu īpaši brīdināt, piem., norādot to
uz iepakojumiem, Interneta vietnēs un tml.
Ja telpas sienu un īpaši stūru tuvumā pirmajos gāzbetona ēkas
ekspluatācijas gadā iemītnieki būs novietojuši mēbeles, tad, arī ļoti
intensīva telpas ventilācija nepasargās no pelējuma veidošanās
atsevišķās vietās.
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Ražotāju apgalvojumi un komentāri
Citāts

«Protams, tas sākuma periodā [gāzbetona būvēm] palielina enerģijas patēriņu
ventilācijai, taču to var kompensēt mūra sienu mazāka gaisa caurlaidība un
lielāka siltuma inerce.»
Komentārs

-

-

-

Nenozīmīga gaisa caurlaidība ir visu veidu kvalitatīvi uzbūvētām un
apmestām mūra ārsienām un tā būtiski neatšķiras no tehnoloģiski
pareizi uzbūvētu vieglo konstrukciju ārsienu gaisa caurlaidības
(pēdējā gadījuma nepieciešama augstāka darbinieku kvalifikācija un
motivācija darbu izpildē).
Gāzbetona bloku tilpuma masa sausa stāvoklī ir 300 – 400 kg/m3,
keramiskajiem blokiem (atkarībā no dobumu daļas) - 600 – 800 kg/m3,
tātad pēdējo termiskā inerce pie vienāda biezuma potenciāli ir lielāka.
Papildus siltuma enerģijas zudumus virsnormatīvas ventilācijas dēļ
kondicionētās telpas nevar kompensēt ar būvkonstrukciju termisko
inerci saistītie efekti (skat. arī iepriekšējo semināru prezentācijas).
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Ražotāju apgalvojumi un komentāri
Citāts

«Uz siltuma zudumiem caur ārsienām, kā zināms, atstāj iespaidu mitruma
ietekme uz siltuma vadītspēju un siltuma caurlaidības koeficienta U izmaiņām (?)
atkarībā no siltuma plūsmas Q» .
Komentārs

-

Ja siltuma caurlaidības koeficients U ir būtiski atkarīgs no siltuma
plūsmas, tad mērījums, visticamāk, nav bijis korekts (skat. iepriekš).
Siltuma caurlaidības koeficients pie fiksēta būvkonstrukcijas biezuma
(tāpat kā siltuma vadītspēja) pieaug ar mitruma saturu blokos.

Citāts
«Sienai atdziestot, palielinās sienas iekšējās virsmas temperatūra, kura atbilstoši
sanitārajām normām nedrīkst pārsniegt 2°C.»
-

Paviršības kļūda?
Eksperimenti stendos parādīja, ka nekondicionētās masīvu
konstrukciju telpās termiskas inerces dēļ pārkarsums vasaras periodā
tiešām ir mazāks, nekā vieglo konstrukciju būves (skat. arī iepriekšējo
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semināru prezentācijas).

Ražotāju apgalvojumi un komentāri
Citāts

«… ēka ar parametriem, kas norādīti 1. tabulā, atbilst nulles enerģijas ēkas
prasībām, kuras norādītas likuma [MK Noteikumi par ēku energosertifikāciju Nr.
383 no 9.07.2013] 17. punktā.»
17. Ēka klasificējama kā gandrīz nulles enerģijas ēka, ja tā atbilst visām šādām prasībām:
17.1. enerģijas patēriņš apkures vajadzībām sastāda ne vairāk kā 30 kWh uz kvadrātmetru
gadā, vienlaikus nodrošinot telpu mikroklimata atbilstību normatīvo aktu prasībām
būvniecības, higiēnas un darba aizsardzības jomā;
17.2. kopējais primārās enerģijas patēriņš apkurei, karstā ūdens apgādei, mehāniskajai
ventilācijai, dzesēšanai, apgaismojumam sastāda ne vairāk kā 95 kWh uz kvadrātmetru
gadā;
17.3. ēkā izmanto augstas efektivitātes sistēmas, kuras:
17.3.1. nodrošina ne mazāk kā 75 % ventilācijas siltuma zudumu atgūšanu apkures
periodā;
17.3.2. vismaz daļēji nodrošina atjaunojamās enerģijas izmantošanu;
17.4. ēkā nav uzstādītas zemas lietderības fosilo kurināmo apkures iekārtas.

Komentārs

-

Pareizi jābūt – «gandrīz nulles enerģijas ēka» un jāizpildās vēl
vairākiem papildus nosacījumiem.
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Ražotāju apgalvojumi un komentāri
Citāts

«Secinājumi, kas veikti publikācijās [par mērījumiem stendos], neatbilst
rezultātiem, kuri sasniegti citos eksperimentos un situācijai reālajās ēkās.
Mūsuprāt, tam galvenais iemesls ir metodiskas atšķirības eksperimentālajos
pētījumos.»
Komentārs

-

-

Mērījumu metodika testēšanas stendos apzināti izvēlēta tāda, lai
varētu salīdzināt dažādas būvkonstrukcijas, to īpašību izmaiņas laikā
un energopatēriņu pēc iespējas vienādos apstākļos, lai iegūtu atbildi
uz jautājumu par dažādo risinājumu priekšrocībām un vājajām pusēm.
Stendu mērījumu rezultāti, mūsuprāt, pietiekami labi atspoguļo
situāciju un tendences reālajās ēkās, kas uzbūvētas no dažādiem
materiāliem.
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Siltuma vadītspējas mērījumu rezultāti laboratorijā
Mērījumi veikti LU VTPMML gāzbetonam, kas ilgstoši atradies ārā:
- Bez iepriekšējas žāvēšanas:
 = 0,23 W/mK, tilpumsvars 535 kg/m3
- Pēc 24 stundu žāvēšanas:
 = 0,16 W/mK, tilpumsvars 448 kg/m3
- Vēl pēc 48 stundu žāvēšanas:
 = 0,12 W/mK, tilpumsvars 380 kg/m3
Siltuma vadītspēja atkarībā no tilpumsvara
0,24
0,22

λ, W/m/K

0,2
0,18
0,16
0,14
0,12
Tilpumsvars, kg/m3

0,1
300

350

400

450

500

550

Rezultāti labi saskan ar iepriekš teikto par
mitruma ietekmi

Paldies par uzmanību !
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

