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Dažādu faktoru un sistēmu darbības ietekmes analīze uz termiskajiem apstākļiem
testēšanas stendos, mitrumu to būvkonstrukcijās un energopatēriņu
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Attēls 1. Gaisa temperatūras izmaiņas stendos un ārā, kā arī solārā starojuma intensitāte
(stundas vidējās vērtības).
Attēls 1 parāda vasaras periodu jūlijā ar augstu āra gaisa temperatūru līdz 30C un
lielu maksimālo solārā starojuma intensitāti līdz 800 W/m2, kas noved pie izteikta vieglo
būvju (LOG un PLY) pārkarsuma, temperatūrai tajās maksimāli sasniedzot 29C – smagajās
būvēs (CER un EXP) maksimālā temperatūra ir par 2 - 3 grādiem zemāka (stendu AER
salīdzinājumā nevar iekļaut, jo tur ir būtiski lielāka iekšējo avotu jauda). Normālas
ventilācijas režīmā (n=0,45) naktīs šo pārkarsumu neizdodas būtiski samazināt. Šo rezultātu
apstiprina arī attēlā 2 redzamais tā paša perioda atspoguļojums ar sīkāku laika izšķirtspēju.
Viens no iepriekš pārbaudītiem risinājumiem ir intensīva nakts ventilācija. Papildus iespēja ir
fāžu maiņas materiālu izmantošana.
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Attēls 2. Gaisa temperatūras izmaiņas stendos un ārā (vērtības ik pa minūti).
Attēls 3 parāda citu vasaras periodu augustā ar augstu āra gaisa temperatūru līdz 32C
un lielu maksimālo solārā starojuma intensitāti līdz 700 W/m2, kas arī noved pie izteikta
vieglo būvju (LOG un PLY) pārkarsuma, temperatūrai tajās maksimāli sasniedzot 30C –
smagajās būvēs (CER un EXP) maksimālā temperatūra ir par 2 - 3 grādiem zemāka (stendu
AER salīdzinājumā nevar iekļaut, jo tur ir būtiski lielāka iekšējo avotu jauda). Normālas
ventilācijas režīmā (n=0,45) naktīs šo pārkarsumu neizdodas būtiski samazināt. Šo rezultātu
apstiprina arī attēlā 4 redzamais tā paša perioda atspoguļojums ar sīkāku laika izšķirtspēju.
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Attēls 3. Gaisa temperatūras izmaiņas stendos un ārā, kā arī solārā starojuma intensitāte
(stundas vidējās vērtības).
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Attēls 4. Gaisa temperatūras izmaiņas stendos un ārā (vērtības ik pa minūti).
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Attēls 5. Tipiskie iekšējo siltuma avotu jaudas līmeņi stendos, ko nosaka tur uzstādītais
elektroniskais aprīkojums.
Attēlu 5 un 6 dati uzskatāmi parāda, ka raksturīgā jauda, kas izdalās AER stendā (29 30 W) vairāk nekā 2 reizes pārsniedz iekšējo avotu jaudas (12 - 15 W), kas idalās EXP, LOG
un PLY stendos. Iemesls ir AER stendā uzstādītais interneta rūteris un papildus WiFi bloks.
Arī CER stendā izdalītā raksturīgā iekšējo avotu jauda ir lielāka (18 – 19 W). Šīs iekšējo
avotu

jaudas

ir

būtiskas

un

jāievēro

veicot

datu

analīzi

gan

kondicionētos

(apkures/dzesēšanas), gan it īpaši nekondicionētos režīmos (skat. norādes attēlu 1 – 4
kontekstā). Tā kā jauda tiek mērīta ar minūtes intervālu, tad integrējot šo jaudu (W) iegūtais
rezultāts var neatspoguļot kopējo energopatēriņu (Wh), jo jaudas izmaiņas var būt arī īsākos
laika periodos. Tādēļ visu sistēmu elektroenerģijas patēriņš jāvērtē pēc patēriņa skaitītāju
rādījumiem. Šīs atziņas pētījuma rezultātus apstrādājot un analizējot ir ievērotas.
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Attēls 6. Tipiskie iekšējo siltuma avotu jaudas līmeņi stendos, ko nosaka tur uzstādītais
elektroniskais aprīkojums.
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Attēls 7. Relatīvais mitrums ventilējamās grīdas konstrukcijā pie ārējās virsmas un gaisa
temperatūra ārā.

„Latvijas klimatam un kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšanai piemērotu ilgtspējīgu un sistēmisku
risinājumu izstrāde gandrīz nulles patēriņa ēkām”
Projekts (vienošanās Nr. 2013/0027/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/007)
Aktivitāte 2.11. Izstrādņu rezultātu apkopošana, rekomendāciju, priekšlikumu un secinājumu
izstrāde.

6

Attēla 7 dati uzskatāmi parāda, ka grīdas konstrukcijas apakšpusē relatīvais mitrums 30
mēnešu laikā pēc stendu izbūves nemainīgi bija 100%, t.i., bija piesātinātu tvaiku stāvoklis.
Tikai pēc tam vērojama relatīvā mitruma samazināšanās augot āra gaisa temperatūrai līdz
80%. Šādu situāciju nosaka tas, ka montāžas darbi tika veikti rudenī un atvērtā konstrukcija
bija nepietiekami aizsargāta pret ūdens iekļūšanu tajā. Tā rezultātā pie stendu pamatnes
uzkrājās liels ūdens daudzums, kas tikai ilgā laika periodā difūzijas ceļā tiek izvadīts no
konstrukcijas. Rezultāts parāda, cik svarīga ir būvtehnoloģijas ievērošana, novēršot ūdens
iekļūšanu šādā konstrukcijā būvniecības laikā, kā arī to, ka mitruma līmeņa stabilizēšanās
konstrukcijā var ilgt vairākus gadus pēc tās izbūves. Redzams, ka pārejas procesi šādā
aspektā vēl nav noslēgušies. Mitruma klātbūtnē konstrukcijā nosaka arī palielinātu tās siltuma
caurlaidību, lielākus siltuma zudumus caur to un pazeminātu termisko komfortu telpā.
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Attēls 8. Energopatēriņa salīdzinājums uzdotas telpu temperatūras nodrošināšanai apkures
režīmā no dažādiem materiāliem izbūvētajos testēšanas stendos.
Attēlā 8 atspoguļotie mērījumu dati 2015.g. pavasarī pirms apkures sezonas noslēguma
uzskatāmi parāda, ka stendos, kuru energopatēriņam saskaņā ar aprēķinu vajadzēja būt
vienādam, uzdota temperatūras režīma nodrošināšanai faktiski nepieciešami atšķirīgi siltuma
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enerģijas daudzumi. Lai novērstu nedaudz atšķirīgo iekštelpu temperatūru (līdz 1,5C)
ietekmi uz energopatēriņu šie rezultāti tiek normēti uz vidējo temperatūras vērtību
apskatāmajā periodā – atbilstošie rezultāti atspoguļoti tabulā 1.
Tabula 1. Energopatēriņš stendos izvēlētā periodā 2015.g. pavasarī pie vidējās
iekštelpu un āra gaisa temperatūras starpības 17,8C
Stends
AER
CER
EXP
LOG
PLY

Patēriņš kwh
15,18
14,46
20,33
13,36
12,82

% pret mazāko
118
113
159
104
100

% pret lielāko
75
71
100
66
63

Tādējādi redzams, ka stendu PLY un LOG energopatēriņi mērījumu kļūdu robežās
sakrīt. CER energopatēriņš 28 mēnešus pēc izbūves ir 10 – 15% lielāks, ko nosaka ārsienu
lielāka siltuma caurlaidība – to apstiprina arī ārsienu tiešie siltuma caurlaidības mērījumi. Tā
iemesls varētu būt šo bloku uzdotās siltuma vadītspējas neliela neatbilstība faktiskajai
vērtībai. AER stenda siltuma zudumi ir 15 – 20% lielāki nekā bāzes patēriņa vērtība PLY
stendā. Salīdzinājumā ar ekspluatācijas sākuma periodu, kad siltuma zudumu pārsniegums
bija pat līdz 50%, gāzbetona bloku žūšanas procesā to siltuma caurlaidība ir būtiski
samazinājusies, bet tomēr vēl nav sasniegusi specificētās bloku siltuma vadītspējas vērtības,
kaut arī mitruma līmenis AER stenda telpas gaisā ir pietuvojies pārējo stendu gaisa relatīvā
mitruma līmenim (skat. tālāk). Lai pārbaudītu, vai šo gāzbetona bloku siltuma caurlaidība
turpinās samazināties ir nepieciešams konstrukciju monitoringu turpināt vismaz vēl vienu
apkures sezonu. Vislielākā siltuma patēriņa novirze no plānotā ir EXP stendā – tā sasniedz 55
- 60% no bāzes patēriņa vērtības. Tā iemesls ir būtiski lielāka keramikas daļa
eksperimentālajos blokos, kas nosaka lielāku to siltuma caurlaidības vērtību nekā prognozēts.
Papildus iemesls var būt dobumos iepildīto polistirola granulu nosēšanās un kopumā dobumu
zonas lielāka siltuma vadītspēja. To varēs precīzāk konstatēt pēc attiecīgā stenda demontāžas.
Attēls 9 uzskatāmi parāda, ka temperatūras atšķirību stendos korekcija patēriņa līmeņus
ietekmē nebūtiski, jo temperatūru starpība starp telpu un āru ir pietiekami liela (gandrīz 18C),
bet temperatūru atšķirības stendos nepārsniedz 1,5C.
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Attēls 9. Energopatēriņš stendos izvēlētā 2015.g. pavasara periodā bez un ar temperatūru

starpības dažādos stendos korekciju.
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Attēls 10. Jaudas gaiss – gaiss siltumsūkņu darbināšanai ventilācijas režīmā stendos 2015.g.
pavasara periodā un atbilstošās āra temperatūras.
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Nodrošinot ventilāciju ar gaiss - gaiss siltumsūkņiem (attēls 10) iekārtu jauda būtiski
mainās līdz ar āra gaisa temperatūru, piem., ja diennakts vidējā āra temperatūra pazeminās
zem 5C, tad iekārtas strādā gandrīz nepārtrauktā režīmā ar jaudu starp 75 un 80 W, bet, ja āra
temperatūra (dienā) pieaug, tad ir laika periodi, kad iekārtas darbojas ar samazinātu jaudu
(aptuveni 50 – 55 W). Tomēr jebkurā gadījumā šo iekārtu darbība ir izteikti nestacionāra –
mainīga laikā un ar atšķirīgiem režīmiem. Tādējādi augsta termiskā komforta apstākļu
nodrošināšanai ar šādu iekārtu nepieciešama procesu nestacionāra modelēšana.
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Attēls 11. Jaudas elektriskajiem konvektoriem apsildei maksimālā un regulētā to darbības
režīmos 2015.g. pavasara periodā un atbilstošo temperatūru dinamika dažādos stendos.
Attēla 11 dati uzskatāmi parāda, kā stabilizējas temperatūras dažādos stendos darbinot
elektriskos konvektorus maksimālās jaudas režīmos (tādēļ telpu temperatūra ir augstāka).
Stendos ar atšķirīgām būvkonstrukciju (ārsienu) siltuma caurlaidībām pie vienādiem āra
apstākļiem temperatūras stabilizējas dažādos, atšķirīgos līmeņos:
- LOG stendā ar vismazāko konstrukciju siltuma caurlaidību temperatūra ir par 1,5 –
2C augstāka nekā stendā AER;
- AER stendā ar vidēju konstrukciju siltuma caurlaidību temperatūra ir par 2C augstāka
nekā stendā EXP ar ļoti lielu ārsienu siltuma caurlaidību.
Šis rezultāts ļoti uzskatāmi ilustrē termiskā komforta nodrošināšanas iespējas apkures
periodā būvēs ar dažādu siltumizolācijas kvalitāti, piem., to, ka būvēs ar lielas siltuma
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caurlaidības būvkonstrukcijām ar ierobežotas maksimālās jaudas iekārtām var nebūt
iespējams nodrošināt komfortablu temperatūru telpās.
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Attēls 12. Temperatūras stendos un to izmaiņu ātrums laikā izvēlētā periodā 2015.g. pavasarī,
kad stendos tika izmēģināti (pārslēgti) dažādi konvektoru jaudas režīmi.
Attēlu 12 un 13 (izgriezums) dati atspoguļo fāžu maiņas materiāla izmantošanas LOG
stendā ietekmi uz temperatūras izmaiņām laikā. Šī materiāla sacietēšanas/kušanas temperatūra
ir aptuveni 27C. Šo efektu uzskatāmi var novērot ar bultu iezīmētajā laika periodā, kad
samazinoties apkures jaudai stendos un atbilstoši tam arī temperatūrai, gaisa temperatūras
samazināšanās LOG stendā tiek aizkavēta un tā īslaicīgi stabilizējas aptuveni 26C tuvumā.
Tomēr šim efektam apkures sezonā nav praktiskas lietojuma vērtības, jo telpās uzturamās
termiskā komforta temperatūras ir būtiski zemākas par 27C.
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Attēls 13. Temperatūras stendos izvēlētā laika periodā 2015.g. pavasarī, kad stendos tika
izmēģināti (pārslēgti) dažādi konvektoru jaudas režīmi.
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Attēls 14. Temperatūras stendos izvēlētā periodā 2015.g. pavasarī, kad stendos tika
izmēģināti (pārslēgti) dažādi konvektoru jaudas režīmi.
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Attēls 15. Mēnešu vidējās temperatūras stendu gaisā 1,2 m augstumā 2 gadu periodā.
Attēls 15 atspoguļo situāciju, ka 2013./14.g. ziemas mēnešos visos stendos pie zemām
āra temperatūrām ir nedaudz pazemināta arī telpu temperatūra. Automātiska Daikin gaiss –
gaiss siltumsūknī iebūvētā regulēšana nenodrošināja uzstādīto temperatūras vērtību (19°C)
visā telpā – temperatūra telpā pazeminās pieaugot zudumiem caur būvkonstrukcijām. Lai
regulācijas precizitāti uzlabotu šīs iekārtas temperatūras devējs būtu jāiznes ārpus iekārtas
iekšējā bloka, vai jāizmanto cita temperatūras regulēšanas shēma. 2014.g. oktobrī – decembrī
uzstādītā telpu temperatūra (20°C) tiek uzturēta relatīvi labi, bet jānorāda, ka te tikai LOG un
AER stendos to nodrošina gaiss – gaiss siltumsūknis. CER stendā tiek izmantots elektriskais
konvektors, bet PLY un EXP stendos divi dažādi gaiss – ūdens siltumsūkņi. Darbojoties gaiss
– gaiss siltumsūknim temperatūru starpība apkures situācijā starp cilvēka galvas un kāju
līmeni ir relatīvi liela un testa stendos sasniedz 3°C. Inversa temperatūras sadalījuma
(temperatūra galvas augstumā zemāka nekā pie grīdas) veidojas lietojot gaiss – ūdens
siltumsūkni un kapilāro paklāja tipa siltumsūkni, kas nostiprināts pie griestiem – šajā situācijā
temperatūru starpība pat pārsniedz 3°C. Lielas starpības augustā un septembrī skaidrojamas ar
šīs sistēmas izmēģināšanu un režīmu regulēšanu. 2014.g ziemas mēnešos uzdotā temperatūra
stendos tiek uzturēta pietiekami precīzi, bet temperatūras novirzes martā un aprīlī
skaidrojamas ar dažādu apkures konvektoru un to darbības režīmu izmēģināšanu. Savukārt
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visu gadu vasaras mēnešos vērojama telpu pārkaršana, kad vieglo konstrukciju stendu vidējās
mēneša temperatūras var pārsniegt 25C, bet vidējās temperatūras smago konstrukciju stendos
ir attiecīgi par 2 - 5C zemākas.
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Attēls 16. Mēneša vidējā solārā starojuma intensitāte ārā uz horizontālas virsmas un stendu
iekšpusē pie loga.
Attēlā 16 parādītās solārā starojuma intensitātes apstiprina, ka no novembra līdz
februārim solārā starojuma jaudas telpā aiz trīsstiklu paketes ir maznozīmīgas, bet arī laikā no
aprīļa līdz septembrim tās mēneša vidējās vērtības nepārsniedz 50 W/m2, kas ir vismaz 4
reizes mazāk nekā starojuma jauda ārā uz horizontālas virsmas. Šie rezultāti parāda iespējas
un ļauj aprēķināt potenciāli izmantojamo solāro elementu laukumus, lai nodrošinātu to vai
citu plānoto elektroenerģijas daudzumu no saules baterijām.
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Attēls 17. Mēnešu vidējais stendu gaisa un āra gaisa relatīvais mitrums.
Gaisa relatīvais mitrums telpas apkures sezonā (aukstajā gadalaikā) ir būtiski mazāks
nekā siltajā sezonā, kad ārā ir liels absolūtais ūdens daudzums gaisā (attēls 17). Tā kā stendos
nav mitruma avotu (ūdens iztvaikošanas), tad raksturīgais gaisa mitrums aukstajā gadalaikā
CER, EXP un PLY stendos ziemas mēnešos svārstās starp 25 un 35%. Koka konstrukciju
stendā mitruma līmenis ir viszemākais. Kaut arī šajos eksperimentos nav cilvēka klātbūtnes
telpā un tādējādi netiek ņemts vērā tā izdalītais mitrums, tomēr pie esošās apsildes sistēmas
tajās aukstajā gadalaikā varētu būt nepieciešama mitrināšana. To apstiprina arī mērījumi
2014./15.g. ziemas sezonā, kas visos stendos (izņemot AER) relatīvā mitruma līmenis nokrīt
līdz 25% un tā izkliede ir maza, t.i., sākotnējā mitruma mūrētajās būvkonstrukcijās ietekme uz
telpu gaisa mitrumu pamazām izzūd. AER stendā, kas būvēts no gāzbetona, gaisa mitrums arī
būtiski samazinās. Ja pirmajā rudenī pēc izbūves mitrums vēl pārsniedza 80%, tad otrajā
rudenī tas maksimāli sasniedza tikai 75%, bet trešajā rudenī 2015.g vairs tikai 55%. Savukārt,
ja 2014.g. martā mitrums bija aptuveni 45%, tad 2015.g. martā tikai nedaudz pārsniedza 30%.
Gāzbetona stenda gadījumā izteikti kombinējas divi efekti – āra gaisa absolūtā mitruma
svārstību ietekme un mitro būvkonstrukciju žūšana, it īpaši aukstajā laikā, kad āra gaisa
absolūtais mitrums ir mazs. Redzams, ka no sākotnēji slapjā gāzbetona lēni turpina difundēt
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un iztvaikot ūdens, kaut arī no izbūves 2014.g. pavasarī jau pagājuši 2 gadi. Dati 2015.g.
aprīlī (attēls 17) rāda, ka mitruma līmenis AER stendā būtiski pietuvojies pārējo stendu
mitruma līmenim un 2015.g. augusta beigās sakrīt ar EXP stenda gaisa mitruma līmeni.
Jānorāda, ka visu laiku stendos tiek nodrošināta normāla ventilācija ar gaisa apmaiņas
intensitāti vismaz 0,45 1/h. Paaugstināto būvkonstrukciju mitrumu AER stenda gadījumā
apstiprina arī gaisa mitruma būvkonstrukciju iekšienē un to siltuma caurlaidības mērījumi, kas
atspoguļoti turpmākajos attēlos.
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Attēls 18. Mēnešu vidējās temperatūru starpības stendos 1,7 m augstumā un 0,1 m augstumā

no grīdas.
Darbojoties gaiss – gaiss siltumsūknim (piem., LOG) temperatūru starpība apkures
situācijā starp cilvēka galvas un kāju līmeni ir relatīvi liela un 2014.g. rudenī sasniedz 2°C
(skat. novembra datus attēlā 18). Inversa temperatūras sadalījuma

(temperatūra galvas

augstumā zemāka nekā pie grīdas) veidojas lietojot gaiss – ūdens siltumsūkni un kapilāro
paklāja tipa siltumsūkni, kas nostiprināts pie griestiem, bet šajā situācijā temperatūru starpība
nepārsniedz 1°C. Vasaras periodā nekondicionētos apstākļos vertikālās temperatūru starpības
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visos stendos ir mazas un nepārsniedz 0,5°C, bet šajos periodos problēmas var radīt telpu
pārkarsums (skat, iepriekš).
100
90
80
70
60
50
40
30
AER-H-DOOR (%)

20

CER-H-DOOR (%)
EXP-H-DOOR (%)

10
0

LOG-H-DOOR (%)
PLY-H-DOOR (%)

Attēls 19. Relatīvā mitruma izmaiņas būvkonstrukcijās pie durvju aplodas.

Attēlā 19 parādītais relatīvais mitrums būvkonstrukcijās pie durvju aplodas apstiprina,
ka relatīvais mitrums CER, LOG un PLY stendos ir pieļaujamās robežās un lielāko tiesu
(izņemot dažus vasaras mēnešus CER stendā) nepārsniedz 70% robežu, virs kuras būtu jāsāk
detalizētāk analizēt mikroorganismu augšanas riski. Uzskatāmi redzams, ka EXP stendā
notiek būvkonstrukciju žūšanas procesi – ja 2013.g. maijā mitrums tur bija tuvs 100%, tad
sākot ar 2015.g. aprīlī tas pietuvojoties mitruma līmenim citu stendu (izņemot AER)
attiecīgajā zonā un sezonāli svārstās līdzīgi - mitruma samazināšanās līknē EXP vērojams
tikai neliels sezonāls (vasaras) pieaugums. PLY un LOG stendos pēdējā gada laikā praktiski
vērojamas tikai sezonālas svārstības. Savukārt AER stenda durvju aplodas zonā mitruma
līmenis no sākotnējā piesātinātā stāvokļa 2,5 gadu laikā samazinājies līdz 65 - 70% un 2015.g.
augustā vairs nav manāmi augstāks kā citos stendos. Tomēr jānorāda, ka daļēji šo nelielo
svārstību iemesls ir arī tas, ka temperatūra AER stenda atbilstošajā zonā (attēls 20) ir nedaudz
zemāka nekā citos stendos atbilstošajā vietā, kur temperatūras savā starpā praktiski sakrīt. To
var izskaidrot ar nelielām novirzēm sensoru novietojumos dažādos stendos.
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Attēls 20. Temperatūras izmaiņas būvkonstrukcijās pie durvju aplodas.
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Attēls 21. Relatīvā mitruma izmaiņas būvkonstrukcijās zem loga palodzes.
Līdzīgas tendences kā pie durvju aplodas stendos vērojamas arī zem loga palodzes
(attēls 21). Sākotnējais 90-100% mitruma līmenis AER un EXP stendos pakāpeniski
samazinās, bet daudz ātrāk tas notika EXP stendā, tomēr arī 2015.g. augustā saglabājas
manāmi paaugstināts relatīvais mitrums šai zonā. (60%) salīdzinājumā ar pārējo stendu
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(izņemot AER) mitruma līmeņiem (zem 50%). Arī CER un PLY stendu konstrukcijā tieši pēc
izbūves bija augsts mitruma līmenis, jo abos gadījumos ir lietota java apmetumam, bet,
ievērojot to, ka visos pārējos materiālos mitruma līmenis ir zems (keramiskie bloki,
saplāksnis, minerālvate), šis sākotnējais mitrums ātri samazinās un pēc 6 mēnešiem PLY
stendā vairs nav manāmu atšķirību ar LOG stendu (attēls 1.21.). Pēc tam šajā zonā PLY, CER
un LOG stendos mitrums vairs tikai nedaudz mainās sezonāli. Savukārt LOG stendā
mitrumam zem palodzes līdztekus sezonālām svārstībām ir tendence pat nedaudz pieaugt, jo
konstrukcija sākotnēji bija labi izžāvēta un tajā nav apmetuma.
Temperatūru atšķirības dažādos stendos mērījumu vietās zem palodzes ir nelielas
(attēls 22). Izņēmums ir AER stends, kur temperatūra mērījumu vietā sākuma periodā 2013.g,
bija pat par 5°C zemāka nekā citos stendos, kas pie vienāda absolūtā gaisa mitruma nosaka
augstāku

relatīvā

mitruma

vērtību.

Pazeminātās

temperatūras

iemesls

bija

liela

būvkonstrukciju siltuma caurlaidība mitruma dēļ. 2015.g. augustā arī AER stendā zem
palodzes mitruma līmenis samazinājies līdz 65%, bet joprojām ir būtiski augstāks kā citos
stendos. Tātad sākotnējā ūdens izvadīšanas procesi no AER būvkonstrukcijām vēl nav
noslēgušies.
35
AER-T-WINDOW (degC)
CER-T-WINDOW (degC)

30

EXP-T-WINDOW (degC)
LOG-T-WINDOW (degC)

25

PLY-T-WINDOW (degC)

20

15

10

5

0

Attēls 22. Temperatūras izmaiņas būvkonstrukcijās zem loga palodzes.
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Attēls 23. Relatīvā mitruma izmaiņas dažādās būvkonstrukciju vietās.
Mitrums dažādās ārsienu konstrukciju vietās atspoguļots attēlā 23, bet atbilstošās
temperatūras attēlā 24. AER ārsienā gāzbetona bloka vidusdaļā, nelielā īpaši izveidotā
dobumā vēl 18 mēnešus pēc izbūves saglabājās piesātināts ūdens tvaiku stāvoklis - 100%
mitruma līmenis, tikai pēc tam 2015.g. janvārī mitruma līmenis sāka strauji samazināties, kas
norāda uz sākotnēji ļoti mitro bloku žūšanu. Visbeidzot 2015.g. augustā – vairāk nekā 30
mēnešus pēc izbūves mitruma līmenis bloku iekšienē sasniedzis 70% un pietuvojies pārējo
konstrukciju mitruma līmenim. EXP stenda atbilstošajā zonā (ar putu polistirola lodītēm
pildītajos bloku dobumos) mitrums pirmā gada laikā arī svārstījās starp 90 un 100% un tikai
pēc tam vērojama strauja mitruma samazināšanās, sasniedzot tādu pašu līmeni kā CER bloku
dobumos.
AER stenda ārsienā starp bloku apmetumu un ārējo siltuma izolācijas slāni visā
pētījumu periodā turpinās mitruma līmeņa samazināšanās no sākotnējiem 95% līdz 60%
2015.g. augustā bez izteiktām sezonālām svārstībām. To nosaka lielais ūdens daudzums bloku
tilpumā, kas turpina difundēt gan uz āru, gan uz telpas pusi. Mitrumam LOG un PLY stendos
vērojamas tikai sezonālās svārstības, bet nav ilgtermiņa izmaiņu tendenču. Augstāks
maksimālais relatīvais mitrums (līdz 90%) PLY konstrukcijā ir saistīts ar to, ka sensors
novietots pie ārēja saplākšņa virsmas, kur temperatūra zemāka nekā LOG konstrukcijās
mērījumu vietā pie frēzbaļķa iekšējās virsmas (skat. arī temperatūras attēlā 24). Pozitīvi
vērtējams, ka šajās relatīvi vieglajās konstrukcijās nav vērojami kondensāta veidošanās riski
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un mitruma līmeņa ilgtermiņa pieaugums, t.i., tvaiku difūzija caur konstrukciju ir pietiekama
mitruma izvadīšanai.
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Attēls 24. Temperatūras izmaiņas būvkonstrukciju vietās, kur attēlā 1.23 parādīts relatīvais
mitrums.
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Attēls 25. Telpu dienas vidējās gaisa temperatūras izmaiņa.
Attēlā 25 parādītas dienas vidējās temperatūras telpu gaisā no 2013.g. maija līdz
2015.g. augusta beigām. Jānorāda, ka šajā laikā tika veikti arī vairāki apkures iekārtu
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regulēšanas darbi un dažādu apkures sistēmu izmēģinājumi (piem., konvektori maksimālās
jaudas režīmos), kas atspoguļojās telpu temperatūras novirzēs. Šāda veida attēlojumi ļauj
uzskatāmi identificēt arī kļūdas mērsistēmas darbībā, tās novērst, kā arī konstatēt novirzes no
uzstādītā apkures/dzesēšanas režīma. Tomēr jānorāda, ka kopumā mērķa temperatūras
apkures periodos (attiecīgi 19 un 20°C) tiek sasniegta pietiekami precīzi un tādēļ mērījumu
rezultāti varēja tikt izmantoti stendu energoefektivitātes novērtēšanai un siltumsūkņu
faktiskas efektivitātes salīdzināšanai. 2014.g. vasaras periodā un septembrī tika veikti
eksperimenti ar fāžu maiņas materiāliem un telpas netika kondicionētas, tādēļ tur vērojamas
lielas temperatūras svārstības. Savukārt 2015.g. martā notika pāreja uz elektrisko apkuri visos
stendos, kas regulēšanas periodā izsauca lielas temperatūras svārstības.
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