
         
 

 
  

 

„Latvijas klimatam potenciāli piemērotu mūsdienīgu sistēmisku tehnoloģisko risinājumu prototipu, 

konstrukciju un materiālu apzināšana un atlase.” 

Projekts (vienošanās Nr. 2013/0027/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/007)  

 

Inovatīvi siltumizolācijas materiāli 

1. Vakuuma siltumizolācijas paneļi (VIP) 

Šie materiāli (attēls 1.) detalizēti aprakstīti interneta vietnēs:  

- http://www.bine.info/en/publications/publikation/vakuumgedaemmte-

fertigteile- in-der-baupraxis/die-vip-elemente/ 

- http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/155961.pdf. 

 
Attēls 1. VIP panelis ar stiprinājumiem (a), VIP panelis (b), VIP panelis ar putupolistirolu no 

abām pusēm (c). 

To galvenās īpašības apkopotas tabulā 1.  

Tabula 1. VIP paneļu galvenās īpašības. 

Īpašības Vērtības 

Siltumvadītspēja 0.002 ～ 0.005 

Pēc 25 gadiem siltumvadītspēju palielinās par 0.003 W/(m·K), 

Ja VIP panelis tiek pārdurts, tad 
siltumvadāmība ir 

0.020 W/(m·k), 

Cena 100 EUR/m2 (10-20 mm biezam slānim), 

http://www.bine.info/en/publications/publikation/vakuumgedaemmte-fertigteile-in-der-baupraxis/die-vip-elemente/
http://www.bine.info/en/publications/publikation/vakuumgedaemmte-fertigteile-in-der-baupraxis/die-vip-elemente/
http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/155961.pdf


Lai izvairītos no termiskajiem tiltiem, VIP paneļi tiek likti vairākās kārtās (attēls 2.) 

 

Attēls 2. VIP paneļu ieklājums termisko tiltu novēršanai. 

To lielās cenas un tādējādi relatīvi ilgā atmaksāšanās laika dēļ, tos ir visizdevīgāk lietot 

vēsturisku ēku siltināšanā, jo nav iespējama siltināšana no fasādes puses (tabula 2.). Ja siltina 

no iekšpuses, tad svarīgs faktors ir telpas platības saglabāšana, kur VIP panelis aizņem maz 

vietas un nodrošina U vērtības atbilstību energoefektivitātes prasībām. 

Tabula 2. Atmaksāšanās perods (PBP) VIP paneļiem salīdzinājumā ar ekstrudētā 
putupolistirola paneļiem (EPS). 

 

Dažu iespējamo norobežojošo konstrukciju risinājumi ar VIP poaneļiem apkopoti tabulā 

3.  

Tabula 3. Risinājumi dažādām sienu, jumtu un grīdu konstrukcijām ar VIP paneļiem:

 



2. Aerogēls 

Plašāka informācija par aerogēla siltuma izolāciju atrodama interneta vietnēs: 

http://www.buy-aerogels.eu/spaceloft/aerogel_spaceloft_10; 
http://www.buy-aerogels.eu/spaceloft/aerogel_spaceloft_10 

Aerogēla paneļu traksturlielumi apkopoti tabulā 4. Ražotājs nosaka 50 gadu materiāla 

dzīves ciklu bez jebkādiem zudumiem siltumvadāmībā. 

 
Attēls 3. Aerogēla materiāla paneļi un ruļļi. 

Tabula 4. Aspen Aerogēla materiāla raksturojums. 

Paneļa izmērs 720 x 720 x 10 mm 

Gabali iepakojumā 10 15 25 

Kopējais laukums, m2 5,184 7,776 12,960 

Cena  
156.23€ 

(30.13€/m2)  

253.01€ 

(32.54€/m2) 

446.58 

(34.46€/m2) 

Siltumvadītspēja,  
W/(m·K) 

0.014 

3. Gāzes termoizolācijas paneļi (GIM) 

Gāzes termoizolācijas paneļi parādīti attēlā 4., bet to dati apkopoti tabulā 5.  

 

Attēls 4. Gāzes termoizolācijas paneļi (GIM). 

http://www.buy-aerogels.eu/spaceloft/aerogel_spaceloft_10
http://www.buy-aerogels.eu/spaceloft/aerogel_spaceloft_10


Tabula 5. Gāzes termoizolācijas paneļu raksturojums. 

Peneļa termālie rādītāji 

Gāze Paneļa biezums 

(mm) 

Vidējā temp. (°C) Siltumvadāmība 

(W/m.K) 

Pretestības R-vērtība  

(hr.ft.°F/Btu) 

Xenon 24.1 6.8 0.0074 18.4 

Krypton 
25.2 11.9 0.01077 13.1 

49.8 12.3 0.00117 24.5 

4. Putustikls 

 

Attēls 5. Putu stikla paraugi. 

Putu stikla paraugi parādīti attēlā 5.5., vairāk informācijas var atrast: 

- http://www.foamglas.co.uk/building/downloads_quicklinks/ 

- https://www.youtube.com/watch?v=IGdsIO6_4bc (video) 

Materiāla galvenās īpašības apkopotas tabulā 6.  

 

Tabula 6. Putustikla galvenās īpašības. 

 

http://www.foamglas.co.uk/building/downloads_quicklinks/
https://www.youtube.com/watch?v=IGdsIO6_4bc


Šis materiāls ir ekoloģisks, nedegošs, ūdensnecaurlaidīgs un tvaiku necaurlaidīgs. Attēlā 6. 

parādīts tā pielietojuma sienas konstrukcijā piemērs. 

 
Attēls 6. Putu stikla pielietojuma ārsienas konstrukcijā piemērs.  

Tabulā 7. sniegts dažādu inovatīvo materiālu salīdzinājums. 

Tabula 7. Inovatīvo termoizolācijas materiālu potenciālu salīdzinājums. 

 



5. Okagel logi 

Šādi logi ar gela pildījumu ļauj vienlaicīgi nodrošināt gan konstrukcijas caurspīdīgumu 

un redzamās gaismas padevi telpā, gan būtiski samazināt to siltuma caurlaidību (skat. att. 7.). 

Vairāk informācijas atrodams interneta vietnē: 

- http://www.okalux.de/fileadmin/img/images/Produkte/Marken/Prospekte/OKAGEL_

klein_2012.pdf 

 
Attēls 7. Okagel logi 

Šo logu raksturlielumi apkopoti tabulā 8.  

Tabula 8. Okagel logu galvenās īpašības. 

 

Šajā tabulā: Tv – redzamās gaismas caurlaidība; TSET – kopējā solārās enerģijas 

caurlaidība; SC – ēnojuma koeficients. 
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