
PELĒJUMU RISKA NOVĒRTĒJUMS 
VIEGLAJĀS KONSTRUKCĲĀS

  
Zedlbauera modelis labi apraksta reāli novēroto pelējuma sēņu attīstību;

  to var veiksmīgi izmantot sēnīšu attīstības risku prognozēšanai Latvĳas klimatā.

Relatīvā mitruma un temperatūras mērījumi un mikrobioloģisko 
analīžu rezultāti apstiprina skaitliskās modelēšanas rezultātus.

LU Botāniskajā dārzā kopš 2013.g. izvietoti 5 testa stendi, kuriem ir:
  būtiski atšķirīgas ārsienu konstrukcĳas, bet aprēķina U    0,16 W/m2/K
  vienādas konstrukcĳas 
      ventilējama pagrīde U   0,17 W/m2/K
      bēniņi U   0,17 W/m2/K 
  vienādi iekštelpu apstākļi (T    20 ° C, n   0,45 h-1)

Pētījumā analizēti mikrobioloģiskā piesārņojuma attīstības riski 
dažādās vieglā tipa konstrukcĳās (griesti, grīdas, LOG un PLY stendu 
sienas):
  pielietojot  Zedlbauera izoplētu metodi 
     eksperimentāli – izmantojot relatīvā mitruma (RH) un
     temperatūras (T) mērījumus, 
     skaitliski - izmantojot modelēšanas programmu WUFI® Pro 6.3
  veicot materiāla mikrobioloģiskus izmeklējumus un nosakot
  pelējuma sēņu klātbūtni un to koncentrācĳu.

Zedlbauera metode  mikrobioloģiskā piesārņojuma attīstības riska noteikšanai bez T un RH ņem 
vērā materiālu kā mikroorganismu barības substrātu: LIM 0 – optimāls substrāts
mikroorganismu attīstībai; LIM I – bioloģiski degradējams materiāls; LIM II – bioloģiski grūti
degradējams materiāls.

Mikrobioloģiskās analīzes. Lai noteiktu pelējuma sēņu klātbūtni, 1g materiāla (akmens vai 
kokskaidu vate) tika homogenizēta 100 ml sterila ūdens. Suspensĳa tika uznesta uz Petri 
platēm ar barotnēm: 2% maltozes ekstrakta barotne (MEA), dihloranglicerola barotne (DGA). 
Rezultāti tika izteikti kā pelējuma sēņu kolonĳu veidojošo vienību (sporas, micēlĳa fragmenti) 
skaits uz 1 gramu materiāla (kvv·g-1).

Sēnes
Koncentrācija

(KVV g-1)
Sastopamības 

biežums*

Ksero� liskas
(RM=75-80%)

Aspargillus 330 493 ++++
Euro um 1 544 +++
Penicillium 7 464 845 ++++
kopā 7 796 883 ++++

Mezo� liskas
(RM=80-90%)

dažādas 0 -
total 0 -

KOPĀ 7 796 883 -
* Sēnes noteiktas: + 1 - 25% paraugu;       ++ 26 - 50% paraugu; 

+++   51 - 75% paraugu;   ++++    76 - 100% paraugu.

MIKROBIOLOĢISKĀS ANALĪZES
Pelējuma sēņu koncentrācija un sastopamības biežums

MODELĒŠANAMēnešiSENSORU DATI

RM
,  

%

Finiera paneļi +
akmens vates pildījums

(200 mm) 

Fibrolīts (75 mm) 
Apmetums (15 mm)

RH/T sensora un
paraugu ņemšanas 

vieta

* Sēnes noteiktas: + 1 - 25% paraugu;       ++ 26 - 50% paraugu; 
+++   51 - 75% paraugu;   ++++    76 - 100% paraugu.

MIKROBIOLOĢISKĀS ANALĪZES
Pelējuma sēņu koncentrācija un sastopamības biežums

Sēnes
Koncentrācija

(KVV g-1)
Sastopamības 

biežums*

Ksero� liskas
(RM=75-80%)

Euro um 67 +++
Penicillium 550 ++++
kopā 617 +++

Mezo� liskas
(RM=80-90%)

Cladosporium 12 350 ++++
raugi 200 ++
citas 200 +++
kopā 12 750 ++++

KOPĀ 13 367 ++++

raugs

Tipiskākās pelējuma sēnes, kas izdalītas  no akmens vates PLY sienas 
siltumizolācijas slānī (100 μl neatšķaidītas suspensijas uz MEA).

Saplāksnis (21 mm)
Tvaika barjera

Akmens vate (50 mm)

Saplāksnis (21 mm)

Akmens vate (200 mm)

Tvaika barjera
saplāksnis (21 mm)

RH/T sensora un
paraugu ņemšanas 

vieta

MODELĒŠANA
Mēneši

SENSORU DATI

RM
,  

%

Sēnes Koncentrācija
(KVV g-1)

Sastopamības 
biežums*

Ksero� liskas
(RM=75-80%)

Euro um 250 ++
Penicillium 98 383 +++
kopā 98 633 +

Mezo� liskas
(RM=80-90%)

Alternaria 333 ++
Cladosporium 9 333 +
Epicoccum 583 +++
raugi 5 069 +++
citas 42 +
kopā 15 361 ++

KOPĀ 113 994 ++
* Sēnes noteiktas: + 1 - 25% paraugu;       ++ 26 - 50% paraugu; 

+++   51 - 75% paraugu;   ++++    76 - 100% paraugu.

MIKROBIOLOĢISKĀS ANALĪZES
Pelējuma sēņu koncentrācija un sastopamības biežums baktērijas

Dažas �piskākās pelējuma sēnes, kas izdalītas  no akmens vates 
AER grīdas siltumizolācijā  (100 μl neatšķaidītas suspensijas uz MEA).

Rezultāti parādīja, ka:
  

Zedlbauera modelis labi apraksta reāli novēroto pelējuma sēņu attīstību;
  to var veiksmīgi izmantot sēnīšu attīstības risku prognozēšanai Latvĳas klimatā.

Darbs �nansēts  ERAF
projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/192

ietvaros.


