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Ārsienu konstrukcijas 



Sienas fragments, veidots no AEROC EcoTerm 

375 mm gāzbetona blokiem 



Mitruma sadalījums 

Dienvidu siena 

Ziemeļu siena 

Iekšpuse 

Iekšpuse Ārpuse 

Ārpuse 

Sienas biezums 375 mm, (s=50 mm) 
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Sienas biezums 375 mm, (s=50 mm) 
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Gāzbetona ārsienu žūšanas ātrums 

A – Gāzbetona 300 mm ārsiena bez apdares (Vācijas dati) 

B – AEROC EcoTerm 375 mm ārsiena ar Maxit apdari (Igaunijas dati)  



Absorbcijas mitruma 

salīdzinājums 



Gāzbetona ārsienu līdzsvara mitrums atkarībā no 

telpas gaisa relatīvā mitruma 

Info: Porenbeton Handbuch, Wisbaden 2002 



Aprēķina siltumvadītspēja λ atkarībā no mitruma 

pēc svara 
LVS-EN 1745 

φ=375 kg/m³ 

λ10dry=0.09 

λu=0.09x1.22=0.11 

λu=λ10dryxFm 

Fm=efu(U
2
-U

1
) 

Fu=y kg/kg   U2=5%  U1=0% 

Fm=ey(0.05-0)=1.22 

U2 mitrums (%) 

Λu(W/mK) 

Sākuma 

mitrums 

Iīdzsvara 

mitrums 



Siltuma caurlaidības koeficienta U izmaiņas 

atkarībā no siltuma plūsmas Q 

Mērījumu periods 
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Ziema                   Vasam                     Ziema                Vasam 

Dienvidu siena 

URN 

LBN 002-01 

URM 

LBN 002-01 
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Vienģimenes 

dzīvojamā ēka 

ar kompleksu 

gāzbetona 

pielietojumu 



Zemā energopatēriņa AEROC mājas enerģijas 

aprēķina tehniskie rādītāji 



Enerģijas patēriņš 



Enerģijas patēriņš kWh/m² pirmajā gadā 

Gads, mēnesis 

Aprēķina neto enerģija gadā – 60 kWh/m² 

Faktiskā neto enerģija gadā – 66.7 kWh/m² 

Vidējā vērtība mēnesī – 5.5 kWh/m² 
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Daži komentāri par pētījumiem 

LU Botāniskajā dārzā 



Ārsienu mitrums 

“Visticamāk, ka Latvijas klimatiskajos apstākļos iebūvēts, nosiltināts 

un apmests gāzbetona bloks nemaz nespēj izžūt līdz tādai pakāpei, 

lai tā siltumcaurlaidība kļūtu salīdzināma ar citām būvkonstrukcijām”, 

sacīja Jakovičs. 

 

Info: www.eem.lv Eksperts: “Būvju energoefektivitāti Latvijā visvairāk 

ietekmē mitrums un gaisa apmaiņa”. 

http://www.eem.lv/
http://www.eem.lv/
http://www.eem.lv/
http://www.eem.lv/
http://www.eem.lv/


Telpu mikroklimats 

Cilvēka fizioloģiskā komforta nodrošināšanai telpas gaisa relatīvais 

mitrums ieteicams robežās no 40 līdz 60%, bet tam nevajadzētu būt 

zem 30% un virs 70%. 

 

No šāda aspekta vide gāzbetona būvēs to sākotnējās ekspluatācijas 

periodā (iespējams pat vairākus gadus) ir nelabvēlīga. 

 

Info: publikācija žurnālā “Latvijas būvniecība”6 (41) 13. 



Iekštelpu relatīvais mitrums apkures sezonā 
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novembris decembris 



Pelējums eksperimentālā stendā ar gāzbetona 

ārsienām 



Bērnu internāta ēka ar siltinātām gāzbetona 

ārsienām 



Ventilācijas ietekme uz telpas gaisa relatīvo 

mitrumu 



Enerģijas patēriņš apkurei 

Pirmo astoņu mēnešu rezultāti rāda, ka lielākais energopatēriņš bija 

stendam, kas būvēts no gāzbetona blokiem, stāsta A. Jakovičs. Šī 

konstruktīvā risinājuma ēkā pēc uzklāšanas diezgan ilgu laiku turējies 

90 – 100% mitrums, māja tērējusi 1.8 reizes vairāk siltuma nekā citas. 

 

Info: Dienas bizness 13.nov. 2013.g. 



Konstrukciju masivitāte un siltuma inerce 

Ja telpa karstā vasaras laikā netiek dzesēta, tad, protams, gaiss 

stendos no vieglajām konstrukcijām pārkarst vairāk. 

 

Vismazākais enerģijas patēriņš dzesēšanai ir gāzbetona un 

eksperimentālajā stendā, jo šīm ārsienām iztvaiko liekais mitrums, 

papildus pazeminot konstrukcijas temperatūru. 

 

Info: publikācija žurnālā “Latvijas būvniecība”6(41)13. 



Ārējās un iekšējās temperatūras izmaiņas 

vasaras periodā 

Info: Tallinas Tehniskās augstskolas eksperimentālie dati  



Ārējās un iekšējās temperatūras izmaiņas  

ziemas periodā 

Info: Tallinas Tehniskās augstskolas eksperimentālie dati  



Sienas siltuma inerce 

Info: Porenbeton Handbuch Wisbaden 2002 



Latvijas zinātnieku 

atklājums 



Keramikas bloku siltumvadāmības koeficients 

Siltumvadības koeficients λ saglabājas tieši tāds, kā sākotnēji deklarējis ražotājs, jo 

tiek noteikts sausam materiālam, kāds nonāk arī līdz būvlaukumam. 

Info: reklāmas publikācijā žurnālā “Latvijas būvniecība” 

Ūdens uzsūce 

LVS EN772-11 



AEROC māja  bez ārējās apdares 



AEROC māja  bez ārējās apdares 



Rīgā 1939.g. uzbūvētā gāzbetona māja bez ārējās 

apdares 



Secinājumi 

1. Katram ārsienu materiālam un sienas konstrukcijai ir savas 

īpatnības un reālos ekspluatācijas apstākļos sienu risinājumi 

strādā atšķirīgi. 

2. Kopējais enerģijas patēriņš apkurei un ventilācijai + karstais 

ūdens + sadzīves elektrība ēkas ekspluatācijas sākuma periodā, 

t.i., pirmajā gadā, ja māja tiek nodota ekspluatācijā tieši pirms 

apkures perioda sākuma, ir par 9-10% lielāks salīdzinot ar 

aprēķināto. 

3. Jau otrajā gadā kopējais enerģijas patēriņš ir par 7.7% mazāks 

salīdzinot ar aprēķināto vērtību. 

4. Sanitārām normām atbilstoša mikroklimata nodrošināšanai 

dzīvojamās telpās ēkai jābūt apgādātai ar regulējamu ventilācijas 

sistēmu un gaisa rekuperāciju. 



Paldies par uzmanību 


