
Jaunās LBN 002-01 prasības  

ēku gaisa caurlaidībai un  

lielu ēku testēšanas praktiskā 

pieredze 



Ēkas gaiscaurlaidība ietekmē: 

 

• CO2 emisiju 

• energoefektivitāti 

• samazina iekštelpu gaisa kvalitāti 

• konstrukciju mitrumu 

• ugunsdrošību 

• skaņas izolāciju 

 



 

Gaiscaurlaidības ietekme uz gaisa kvalitāti 

un energoefektivitāti 
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Kāpēc testēt ēku? 

• Būvniecības kvalitāte ir saistīta ar 

celtnieku kvalifikāciju, hermētiskuma tests 

labākā to darba pārbaude 

• Būvnormatīvu pārbaude 

• Nehermētisku vietu lokalizācija 

• HVAC iekārtu optimālas darbības 

nodrošināšana  

 

Cel hermētiski – ventilē pareizi! 

 

 



Spiediena 

starpība 
 

Ventilators 

Gaisa plūsmas mērīšana 

 

Blower Door  tehnoloģija 



Gaiscaurlaidības tests ir obligāts 

 

Lielbritānijā 

Īrijā 

Francijā 

Dānijā 

Beļģijā 

Lietuvā (A+, A++ ēkas) 

 



 

Ēkas hermētiskuma novērtēšanas 

parametri 

 

Gaisa apmaiņas koeficients n50 (h
-1)  

n50= V50 / V 
 

• V50 - izmērītā gaisa plūsma, kas izplūst caur 

 konstrukciju pie spiediena starpības 50 Pa;  

• V -  ēkas būvtilpums.  

 



Ēkas hermētiskuma novērtēšanas 

parametri 

 

Gaisa caurlaidība q50 (m
3/(m2 x h)) 

q50=V50 / AE 
 

• V50  - izmērītā gaisa plūsma, kas izplūst caur 

 konstrukciju pie spiediena starpības 50 Pa;  

• AE  - ēkas norobežojošās konstrukcijas platība. 

 



  Kompaktuma faktors A(540)/V(720)=0,7 

 Kompaktuma faktors A(5565)/V(16159)=0,34 



Standarti un metodikas 
 

Celtniecības būvnormatīvs 

LBN 002-01 

Mērījumu procedūra 

LVS EN13829 (ISO 9972) 

 
- nepieprasa testu, ēku nododot ekspluatācijā; 

- nav noteikts pārbaudes standarts un testa sagatavošanas 

metodika(!) 

 

 

 

 



Būvnormatīva LBN-002-01 

gaiscaurlaidības parametri 

 
• dzīvojamām mājām, pansionātiem, slimnīcām 

un bērnudārziem:  

 q50 ≤ 3 m3/(m2×h); 

• skolām un ofisiem:  

 q50 ≤ 4 m3/(m2×h); 

• industriālajām celtnēm:  

 q50 ≤ 6 m3/(m2×h); 
 

 

 



Jaunā LBN 002-01 redakcija 

• ēkām ar dabīgo ventilāciju (vēdināšanu)       

q50 ≤ 3 m3/(m2 x h); 

• ēkām ar mehānisko ventilācijas sistēmu  

 q50 ≤ 2 m3/(m2 x h); 

• ēkām ar mehānisko ventilācijas sistēmu, kas 

aprīkotas ar siltuma atguves (gaisa 

rekuperācijas) ierīcēm  

 q50 ≤ 1,5 m3/(m2 x h); 

• ražošanas ēkām q50 ≤ 4 m3/(m2 x h). 

 

 



Kāpēc jātestē lielapjoma ēkas? 

• Lielās ēkas – milzīgi enerģijas zudumi 

• Labākais investīciju / atmaksāšanās rādītājs 

• Iekštelpu gaisa kvalitātes problēmas saistībā ar 

lielo vilkmes efektu un zudumiem 

• Inženiertehnisko sistēmu spēja veikt uzdevumus 

 

Cel hermētiski – ventilē pareizi! 

 



Normatīva prasības ir reālas!  

Lai sasniegtu LBN 002-01 normatīva 

prasības nepieciešama darbu kontrole  

celtniecības etapā 

 

 

 

 

q50 < 1,6 m3/(m2 × h) 



 

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja 

Tālivalža ielā 21, Rīga 

 

q50 < 1,2 m3/(m2×h) 

 





Tests nepieciešams gan pirms, 

gan pēc ēkas renovācijas 



Tests pirms renovācijas ļauj novērt defektus 

renovācijas laikā 

 

Visvājākais elements būvkonstrukcijā ir 

bēniņu pārsegums 

 



 vidusskola 



AE norobežojošās konstrukcijas platība 4633.00 m
2 

V Būvtilpums 12134.00 m
3 

 



Tests pirms renovācijas 
  Parametrs Standarta prasījums Faktiska vērtība 

q50 gaisa caurlaidība 4 m3/(m2 x h) 11,74 m3/(m2 x h) 

n50 gaisa apmaiņas 

koeficients 
n/a 4,48 h-1 

  Parametrs Standarta prasījums Faktiska vērtība 

q50 gaisa caurlaidība 4 m3/(m2 x h) 3,95 m3/(m2 x h) 

n50 gaisa apmaiņas 

koeficients 
n/a 1,50 h-1 

Tests pēc renovācijas 





Mācību korpuss 004  



AE norobežojošās konstrukcijas platība 3029.00 m
2 

V Būvtilpums 7542.00 m
3 

 



Tests pirms renovācijas 
  Parametrs Standartā noteiktais Faktiskā vērtība 

q50 gaisa caurlaidība ≤ 4 m3/(m2 x h) 2,78 m3/(m2 x h) 

n50 gaisa apmaiņas 

koeficients 
n/a 1,12 h-1 

  Parametrs Standartā noteiktais Faktiskā vērtība 

q50 gaisa caurlaidība ≤ 4 m3/(m2 x h) 1,32 m3/(m2 x h) 

n50 gaisa apmaiņas 

koeficients 
n/a 0,53 h-1 

Tests pēc renovācijas 



Renovētas studentu kopmītnes Rīgā 



Tilpums 28 000 m3 





  Parametrs 
Standartā 

noteiktais 
Faktiskā 

vērtība 

q50 Gaisa caurlaidība ≤  4 m3/(m2 x h) 1,59 m3/(m2 x h) 

n50 gaisa apmaiņas koeficients n/a 0,47 h-1 

  Parametrs 
Standartā 

noteiktais 
Faktiskā 

vērtība 

q50 Gaisa caurlaidība ≤ 4 m3/(m2 x h) 2,24 m3/(m2 x h) 

n50 gaisa apmaiņas koeficients n/a 0,66 h-1 

2.tests 

3.tests 



Gaiscaurlaidības mērījumi 

Latvijā 

2004. gadā pirmā Blower Door  iekārta 

 

2013. gadā: 10+ testēšanas kompānijas,  

 

BINDT(UK) sertificēti testētāji 

1 kompānija  - 140,000 m3/h 

 2 kompānijas - 42,000 m3/h 

1 kompānija - 28,000 m3/h 

 

 

 



Gaisa noplūdes vietu lokalizācija 





Tvaika izolācijas 

trūkums 





06.06.2011  Тāra=+16⁰С Тiekš. +19⁰С   ΔТ=3 ⁰С 



Testēto ēku tilpums no 

27 m3 līdz 5 500 000 m3 



Sporta centrs Rīgā - 268 000 m3 



Lielākais tests Austrumeiropā 385 000 m3 







Blower Door tests, 

 nododot ēku ekspluatācijā 

Korporatīvais standarts  

q50<2,5 m3/(m2 x h) 

 

Testa rezultāts 

 q50=1,63 m3/(m2 x h) 

n50=0,32 h-1 

(Polijā n50=1,5 h-1) 

 









Lielās ēkas          Integritātes testi Naftas platformu 

pagaidu patvēruma 

testi 



Paldies! 

 

Vladislavs Kevišs 

Tel. +371 26307000 

 

 

 

www.retrotec.com 

www.irbest.lv 

www.blower-door-xxl.lv    


