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Materiālu daudz, kas der un ko ņemt? 

• Putu poliuretāna un fenola putu plāksnes

• Vakuumpaneļi

• Aerogēls

• Materiāli ar atstarojošiem pārklājumiem

• Granulu veida siltumizolācija

• Kokskaidu vate un tās paneļi

• Presētu kaņepju, salmu un niedru paneļi

• Kaņepju betons

• u.c.  

Īpašības?
Izmaksas?
Ilgtspēja? 
…?



Kas būtiski?

• Siltuma vadītspēja (deklarētā un aprēķina)

• Siltuma vadītspējas atkarība no mitruma (arī no temperatūras)

• Ūdens tvaiku sorbcija (kg/kg vai m3/m3) atkarībā no gaisa mitruma

• Slēgtas vai atvērtas poras, poru raksturīgie izmēri?

• Ūdens tvaiku caurlaidība

• Būtisko īpašību izmaiņas ilgtermiņā (novecošanās)



Siltuma vadītspējas izmaiņas materiālam novecojot

Putu poliuretāns

- Būtiski (līdz 15%) mainās 
siltuma vadītspēja pirmajā 
nedēļā, stabilizējas dažu 
mēnešu laikā pēc 
izgatavošanas (kopējās 
izmaiņas līdz 20-25%)

Vakuumpaneļi

Apstākļi Temperatūra, 
C

, W/mK Pieaugums, 
%

Tieši pēc 
izgatavošanas 

10 0,004 0

Mēnesi vēlāk 10 0,0042 5

Pēc 2 gadiem 10 0,0048 20

Reālā konstrukcijā, 
ievērojot siltuma 
tiltus

- 0,006 … 
0,008

50 … 100



Beramās vates nosēšanās ekspluatācijas gaitā

Iestrādes laikā 2012.g. rudenī Atsedzot 2013.g. vasarā 



Kaņepju betons, bloki un paneļi

• Aprēķinu siltuma vadītspēja apr= 0,08 - 0,13 W/m2K (atkarībā no 
blīvuma un sastāva)

• Ekspluatācijas apstākļos mer=0,12 – 0,18 W/m2K 



Rudzu salmi, niedres un kaņepes
Materiāls Siltuma vadītspēja pie 10C, W/mK

Presēti rudzu salmi 0,0875  (0,09)

Presētas niedres 0,0975 (0,1)

Presētas kaņepes 0,0815 (0,08)

Salmi

Niedres



Siltuma vadītspējas temperatūras atkarība

 pieaugums temp. intervālā no 10 - 30C mazāks par 10%.

Presēti salmi

Presētas kaņepes



Kokskaidu un kaņepju vates plāksnes
Materiāls Siltuma vadītspēja pie 10C, 

W/mK

Kokskaidu vates 
plāksnes 

0,040 – 0,42

Kaņepju vate 0,04



Inovatīvi siltuma izolācijas materiāli
Materiāls Siltuma vadītspēja pie 10C, W/mK

Vakuumpaneļi 0,007

Aerogēls 0,017 - 0,022

Fenola putu plāksnes 0,019 – 0,022

Putu poliuretāns 0,022



EPS, XPS, putu poliuretāns un vakuumpaneļi
- Iespējas būtiski (pat līdz 4 reizēm) samazināt siltuma izolācijas slāņa biezumu
- Pie fiksētiem jaunbūves ārējiem izmēriem būtisks lietderīgās platības ieguvums
- Siltinot no iekšpuses mazāks lietderīgās platības zaudējums (jārēķina mitruma dinamika 

būvkonstrukcijā!)
- Siltinot ēkas ar ļoti biezu materiāla slāni no ārpuses var nākties pārveidot jumta 

konstrukciju, rodas papildus slāņu un stiprinājumu problēmas, var samazināties  solārie
ieguvumi,…



Stikla pakešu siltuma caurlaidība
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T2 - ārpuse T1 T1 – iekšpuseT2

Raksturīgie 
gaisa 

plūsmu 
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T1 T2 T1 T2

Hermetizēts 
paketes 
rāmis
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pārklājums
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Siltuma apmaiņu caur stikla paketi galvenokārt nosaka 
starojums, bet to ietekmē arī gāzes konvekcija un siltuma 
vadītspēja.

Stiklojuma veids Ug, W/m2K

Dubults stiklojums 2,5 … 3,0

Dubults stiklojums ar mazas 
emisijas pārklājumu 

1,3

Trīskāršs stiklojums ar diviem 
mazas emisijas pārklājuma 
slāņiem

0,6

Šo paņēmienu starojuma siltuma 
apmaiņas būtiskai samazināšanai 
caur gāzveida vidi var izmantot arī 
necaurspīdīgās konstrukcijās!



1 2 T1 un  T2, C R, m2K/W Komentāri

0,92 0,92 30  un 10 0,08 Siltuma plūsma uz augšu

0,92 0,92 30  un 10 0,14 Siltuma plūsma uz leju

<0,2 0,92 30 un 10 0,28 Siltuma plūsma uz leju

<0,2 0,95 30 un 10 0,29 Siltuma plūsma uz augšu

<0,2 <0,2 30 un 10 0,325 Siltuma plūsma uz augšu

<0,2 <0,2 30 un 10 0,98 Papildus atstarojošās siltuma 
izolācijas slānis paneļa vidusdaļā 

0,15 0,15 30 un 10 2,2 Tikai starojuma siltuma apmaiņas 
aprēķins

- - 30 un 10 3,1 Nekustīga gaisa slāņa siltuma 
pretestība

Paneļi ar zemas emisijas pārklājumiem

T1>T2

1 2

d

d=75 mm Papildus atstarojošās siltuma izolācijas slānis



Isopearl + Izoprok dobumu/spraugu aizpildīšanai
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Izoprok volume fraction η, -

Izopearl

Izoprok

Dažādu maisījumu siltuma vadītspējas pie 10C

Izopearl granulas ar mazu
Izoprok piejaukumu – svara
12%

Izopearl – polistirola (>0,034 W/mK) granulas
Izoprok – poraina termovate



Temperatūras un mitruma ietekme

Istabas apstākļos (23C, 50% RM) ūdens saturs 0,85 kg/m3

Maksimālais ūdens saturs pēc izturēšanas pie 23C un 98% RM



Siltuma vadītspējas deklarētās vērtības (EN ISO 10456)

Uzņēmēji labprāt deklarē dry,10, jo šī vērība mazāka.
Mērījums jāveic novecinātam materiālam!
dry,10 nevar tieši izmantot konstrukciju siltumtehniskajos aprēķinos!



Aprēķinu siltuma vadītspējas vērtības

Lai iegūtu aprēķinos lietojamo vērtību deklarētā vērtība ir jākonvertē uz 
reāliem apstākļiem - temperatūru un mitrumu

2=1FTFmFa

- FT un Fm – temperatūras un mitruma konversijas faktori no  temperaūras T1
un mitruma 1 (tilpuma) uz apstākļiem T2, 2.

- Fa –novecošanās konversijas faktors
Temperatūras konversija FT=exp(fT(T2-T1))
Mitruma konversija  Fm=exp(f(2- 1)) pēc tilpuma vai

Fm=exp(fu(u2- u1)) pēc masas
- Temperatūras fT un mitruma f vai fu konversijas koeficienti konkrētam 
materiālam

Būvmateriāla aprēķina siltuma vadītspēju a nosaka ņemot vērā būvkonstrukcijas reālos 
darba apstākļus vai vienkāršoti - ņemot vērā labojuma koeficientu. 
Šo a vērtību norāda būvprojekta specifikācijā. 
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Piemērs - gāzbetons
Mitruma satura izmaiņas gāzbetona 
ārsienā 14 mēnešu laikā 

- Tehnoloģijas dēļ gāzbetona bloku sākotnējais 
svara mitrums sasniedz 35%, pēc gada tas ir 
samazinājies līdz 25% 

- Gāzbetona bloku līdzsvara mitrums ir 3 - 8% (pie 
50% RM)

- Mērījumos stendā LU BD pēc gada gazb = 0,22 
W/mK, tam atbalst svara mitrums aptuveni 22%.



Mērījumi veikti laboratorijā 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 vadītspējas mērījumu rezultāti laboratorijā

Siltuma vadītspēja atkarībā no tilpumsvara
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Rezultāti labi saskan ar 
mērījumiem reālos 

ekspluatācijas apstākļos



Mitruma konversijas koeficienti (EN ISO 10456)
Šīs vērtības var 
izmantot, ja nav 
precīzāku datu, 
piem., no attiecīgā 
materiāla standarta 
(ja tāds ir).

LBN 002-15 ir uzdoti 
labojuma koeficienti 
un mitruma 
konversijas 
koeficienti  aprēķina 
vērtību iegūšanai 
dažādiem 
materiāliem



Piemērs – fenola putu materiāls

- Deklarētā siltuma vadītspēja (10C, sauss) d - 0,02 W/mK
- Darba apstākļu labojuma koeficients (LBN 002-15, 2.tabula) - =0,02W/mK

(ventilēta konstrukcija) un 0,03 (neventilēta)
- Iznāk apr = 0,04 … 0,05 W/mK! Kļūda vai…? 
- Mitrums (LBN 002-15, 6. tabula): u23,50 (kg/kg) = 0,02; u23,80 (kg/kg) = 0,03
- Mitruma konversijas koeficients (LBN 002-15, 6. tabula): fu = 0,2
- Mitruma konversijas koeficients (EN ISO 10456): f = 5
- Ja u23,50 (kg/kg) = 0,02, tad Fm=1,004, ja u23,80 (kg/kg) = 0,03, tad Fm=1,006
- Pēc materiāla iemērkšanas un izturēšanas ūdenī u (kg/kg) = 0,3, tad  Fm=1,06

Maksimāli «iedomājamais» a = 0,0212 W/mK (fu = 0,2)
vai             a = 0,0216 W/mK (f = 5)



Paldies par uzmanību!

ERAF projekts «Viedo risinājumu gandrīz nulles enerģijas ēkām 

izstrāde, optimizācija un ilgtspējas izpēte reāla klimata apstākļos» 

Nr. (1.1.1.1/16/A/192)

Gaidīsim Jūs ciemos 
mūsu jaunajās mājās 
Torņkalnā!


