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1. Ievads 

Ir izveidota un aprobēta metodika mikrobioloģiskās vides elementu dinamikas analīzei 

uz būvkonstrukciju virsmām un telpu gaisā. Līdzīgi tika arī izvēlēta, pielāgota un aprobēta 

optiskās rezonanses metode vairāku toksisko komponenšu gaisā dinamikas mobilai analīzei. 

Tālāk atspoguļota daļa no veikto komplekso mikrobioloģisko un gaisa sastāva ķīmisko 

analīžu rezultātiem.  

 

2. Testa stendos veiktās kompleksās mikrobioloģiskās analīzes 

Testa stendos LU Botāniskajā dārzā tika veikta virkne kompleksu mikrobioloģisko 

pārbaužu.  

Katrā no 5 stendiem vienu reizi tika paņemti paraugi no sienu virsmām zonās (3 

paraugi), kur ir pelējuma sēnīšu attīstības risks, gan kontroles zonās (2 paraugi), kur šis risks 

ir mazs. Iegūtie 10 komplekso analīžu rezultāti ir apkopoti Tabulā 1. Analīzes uzrāda 

ievērojamu mikrobioloģisko piesārņojumu AER stendā - it īpaši riska zonās. Salīdzinoši 

neliels piesārņojums konstatēts CER un EXP stendos. Lai varētu iegūt objektīvāku 

vērtējumu, nepieciešams analizēt vairāk paraugu – tas paredzēts turpmākajā periodā 2015.g.  

Gaisa analīzes stendos tika ņemtas divas reizes: 11.11.14 un 02.12.14. Iegūtie 10 

analīžu rezultāti apkopoti Tabulā 2. Kā paredzams, rezultāti ir ļoti heterogēni, (rezultātu 

izkliede ir ļoti liela) tāpēc arī šīs analīzes tiks turpinātas. 
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Tabula 1. Virsmas paraugu komplekso analīžu rezultāti (mērvienība: k.v.v./cm2; n – 

paņemto paraugu skaits, katram paraugam 6 atkārtojumi). 

 AER  CER  

Nosaukums Riska zonas 

(n=3) 

Kontrole 

(n=2) 

Riska zonas 

(n=3) 

Kontrole 

(n=2) 

Acremonium 1 083 ± 811 0.0 ± 0.0 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 

Aspergillus 1 738 

082 

± 1 303 

006 

54.81 ± 38.22 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 

Cladosporium 0 ± 0 0.43 ± 0.24 1.83 ± 1.23 0.00 ± 0.00 

Penicillium 66 677 ± 50 078 12.66 ± 8.55 0.78 ± 0.54 0.23 ± 0.15 

Verticillium 

tenerum 

13 800 ± 10 008 0.00 ± 0.0 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 

raugi 0 ± 0 0.00 ± 0.0 1.00 ± 0.75 0.23 ± 0.10 

sterils 0 ± 0 0.00 ± 0.0 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 

citi 0 ± 0 0.00 ± 0.0 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 

KOPĀ: 
1 819 

642 

± 1 363 

903 

67.90 ± 47.01 3.61 ± 2.52 0.46 ± 0.25 

 

 EXP LOG PLY 

Nosaukums Riska zonas 

(n=3) 

Kontrole 

(n=2) 

Riska 

zonas 

(n=3) 

Kontrole 

(n=2) 

Riska 

zonas 

(n=3) 

Kontrole 

(n=2) 

Acremonium 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 

Aspergillus 0.27 ± 0.15 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.33 ± 0.24 0.08 ± 0.08 

Cladosporium 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 

Penicillium 0.16 ± 0.08 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.67 ± 0.33 0.75 ± 0.17 

Verticillium 

tenerum 

0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.17 ± 0.17 

raugi 0.30 ± 0.23 0.32 ± 0.19 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 

sterils 0.10 ± 0.08 0.25 ± 0.19 0.25 ± 0.12 0.00 ± 0.00 0.50 ± 0.22 0.17 ± 0.11 

citi 0.20 ± 0.08 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.25 ± 0.12 0.08 ± 0.08 0.00 ± 0.00 

KOPĀ: 1.03 ± 0.62 0.57 ± 0.38 0.25 ± 0.12 0.25 ± 0.12 1.58 ± 0.87 1.17 ± 0.53 



 

 

Tabula 2. Gaisa paraugu komplekso analīžu rezultāti. Atkārtojumu skaits  n= 6. Mērvienība: 

k.v.v./plate/ h (koloniju veidojošās vienības uz Petri plati 1 stundā) 

 AER  CER  

Nosaukums 11. nov. paraugi 2. dec. 

paraugi 

11. nov. paraugi 2. dec. 

paraugi 

Alternaria 0.33 ± 0.21 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 

Aspergillus  2.00 ± 0.26 0.33 ± 0.21 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 

Aureobasidium 0.17 ± 0.17 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 

Cladosporium 0.67 ± 0.21 1.50 ± 0.22 0.58 ± 0.15 0.75 ± 0.21 

Geotrichum 0.00 ± 0.00 0.17 ± 0.17 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 

Gonytrichum 0.67 ± 0.21 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 

Penicillium 0.00 ± 0.00 0.33 ± 0.21 0.08 ± 0.08 0.25 ± 0.11 

Zygorhynchus 0.17 ± 0.17 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 

raugi 0.17 ± 0.17 0.17 ± 0.17 0.08 ± 0.08 0.00 ± 0.00 

sterili micēliji 1.17 ± 0.31 0.83 ± 0.31 0.25 ± 0.11 0.33 ± 0.17 

citi 1.00 ± 0.25 0.17 ± 0.17 0.41 ± 0.15 0.59 ± 0.21 

KOPĀ: 6.34 ± 0.33 3.50 ± 0.34 1.41 ± 0.27 1.92 ± 0.20 

 

 EXP LOG PLY 

Nosaukums 11. nov. 

paraugi 

2. dec. 

paraugi 

11. nov. 

paraugi 

2. dec. 

paraugi 

11. nov. 

paraugi 

2. dec. 

paraugi 

Alternaria       

Aspergillus  0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 

Aureobasidium 0.33 ± 0.24 0.08 ± 0.08 0.08 ± 0.08 0.08 ± 0.08 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 

Cladosporium 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 

Geotrichum 0.67 ± 0.33 0.75 ± 0.17 0.42 ± 0.15 0.58 ± 0.20 0.42 ± 0.15 0.67 ± 0.25 

Gonytrichum 0.00 ± 0.00 0.17 ± 0.17 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 

Penicillium 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 

Zygorhynchus 0.50 ± 0.22 0.17 ± 0.11 0.08 ± 0.08 0.25 ± 0.17 0.08 ± 0.08 0.42 ± 0.15 

raugi 0.08 ± 0.08 0.00 ± 0.00 0.25 ± 0.25 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 

sterili micēliji 0.50 ± 0.34 0.58 ± 0.20 0.08 ± 0.08 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 

citi 0.72 ± 0.28 0.33 ± 0.11 0.08 ± 0.08 0.00 ± 0.00 0.08 ± 0.08 0.08 ± 0.08 

KOPĀ: 0.00 ± 0.00 0.17 ± 0.11 0.00 ± 0.00 0.08 ± 0.08 0.17 ± 0.11 0.25 ± 0.11 

 2.80 ± 0.85 2.25 ± 0.28 0.75 ± 0.21 1.00 ± 0.32 0.75 ± 0.11 1.42 ± 0.27 
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3. Testa stendos veiktās kompleksās gaistošo organisko savienojumu analīzes gaisā 

Tika pētīta ventilācijas ietekme uz iekštelpu gaisa kvalitāti, kā arī uzsākti formaldehīda 

koncentrācijas mērījumi visos piecos stendos.  

Par gaisa kvalitātes raksturojošo parametru izvēlēts kopējais gaistošo organisko 

savienojumu (GOS) saturs tajā. Vielas, kas nosaka GOS emisiju ir daudzu krāsu un laku 

sastāvā ar kurām tiek apstrādātas iekštelpu sienas, griesti, grīdas un mēbeles. GOS 

koncentrācija gaisā tika noteikta, izmantojot portatīvu fotoakustisko gāzu analizatoru 

INNOVA 1412i (attēls 1).  

 

Attēls 1. Portatīvs fotoakustiskais gāzu analizators INNOVA 1412i. 

Mērījumu veikšanai iekārta tika novietota 1 m attālumā no sienām un aptuveni 0,5 m 

augstumā no grīdas. Katra analīze ilga 23 – 24 stundas nepārtrauktas mērīšanas režīmā. Lai 

novērtētu ventilācijas ietekmi uz GOS saturu gaisā, mērījumi veikti pie divām dažādām gaisa 

apmaiņas intensitātēm – 0,45 (normāla) un 0,75 (paaugstināta) 1/h. Iegūtie 10 komplekso 

analīžu rezultāti pārskatu veidā ir apkopoti Tabulā 3. 

Tabula 3. Kopējā GOS koncentrācija dažādos stendos atkarībā no gaisa apmaiņas 

intensitātes 

Stends 
Kopējā GOS koncentrācija, mg m–3 

Gaisa apmaiņas intensitāte 0,45 h–1 Gaisa apmaiņas intensitāte 0,75 h–1 

PLY 5,5±0,1 2,9±0,2 

AER 4,0±0,3 2,0±0,4 

LOG 13,1±0,4 5,1±0,2 

CER 4,0±0,3 3,1±0,3 

EXP 5,7±0,2 3,2±0,2 
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Kā redzams, gaisa apmaiņas intensitātei palielinoties apmēram 1,7 reizes, kopējais GOS 

saturs samazinās no 1,3 (CER stends) līdz 2,6 (LOG stends) reizēm. Pārējos stendos (PLY, 

AER, EXP) GOS koncentrācija ir samazinājusies aptuveni 2 reizes. Iegūtie rezultāti parāda, 

ka ventilācijai ir svarīga loma labvēlīga mikroklimata nodrošināšanai iekštelpās. Kā redzams, 

īpaša loma tai ir tad, ja telpā ir GOS emisijas avots, kā tas ir LOG stendā, kura sienas ir 

lakotas, bet emisija, acīm redzot, saglabājas ilgtermiņā, jo no stenda izbūves jau pagājuši 

gandrīz 2 gadi.  

4. Formaldehīda koncentrācijas noteikšana stendu iekštelpu gaisā 

Formaldehīds ir viens no izplatītākajiem iekštelpu gaisa piesārņotājiem. Tas saistīts ar 

to, ka formaldehīdu saturošie sveķi (fenola-formaldehīda, urīnvielas-formaldehīda un 

melamīna-formaldehīda) plaši tiek lietoti būvmateriālu (saplākšņa un kokskaidu plākšņu) un 

mēbeļu ražošanā. 2004. gadā Starptautiskā vēža izpētes aģentūra klasificēja formaldehīdu kā 

cilvēkiem kancerogēnu (1. grupa) vielu. Eiropas Savienībā formaldehīds klasificēts kā 

iespējams kancerogēns (2001/58/CEE direktīva). Līdz ar to ir svarīgi veikt šīs vielas satura 

monitoringu iekštelpu gaisā. Mūsdienās, rūpējoties par ēku energoefektivitātes palielināšanu, 

bieži vien aizmirst par apstākļiem atbilstošas gaisa apmaiņas nodrošināšanu. Rezultātā tiek 

novērots dažādu GOS un it īpaši formaldehīda, satura pieaugums iekštelpu gaisā.  

Formaldehīda koncentrācijas mērījumi tika veikti, izmantojot jau iepriekš minēto 

portatīvu fotoakustisko gāzu analizatoru INNOVA 1412i (attēls 1). Mērījumu veikšanai iekārta 

tika novietota 1 m attālumā no sienām un aptuveni 0,5 m augstumā no grīdas. Analīzes ilga 23 

stundas nepārtrauktas mērīšanas režīmā. Iegūtie pirmo 5 komplekso pārbaužu rezultāti 

pārskata veidā apkopoti Tabulā 4.  

Tabula 4. Formaldehīda koncentrācija dažādos testa stendos 

Stends Formaldehīda konc., mg m–3 

LOG 0,34±0,13 

PLY 0,10±0,06 

EXP zem noteikšanas robežas (0,04 mg m–3) 

AER zem noteikšanas robežas (0,04 mg m–3) 

CER 0,05±0,06 
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Saskaņā ar Latvijas Būvnormatīvu LBN 007-10 “Nekaitīguma prasības būvēm”, 

formaldehīda emisijas pieļaujamais robežlīmenis ir 150 µg m–3 jeb 0,15 mg m–3. Kā redzams 

no iegūtajiem datiem (Tabula 4.), šis robežlīmenis pārsniegts tikai LOG stendā. Relatīvi 

augstāks formaldehīdu līmenis PLY stendā gaisā iespējams ir saistīts ar tā norobežojošajās 

konstrukcijās izmantoto fibrolītu un saplāksni. Kā iespējamais formaldehīda piesārņojuma 

avots var būt pats koks, kā arī koka virsmu apstrādei izmantotā laka. Lai pārliecinātos par 

iegūto rezultātu ticamību, turpmākajā periodā ir plānots papildus veikt vēl vairākus paralēlos 

mērījumus. 

5. Dzīvsudraba analizatora izmantošanas iespēju benzola, tulola un formaldehīdu 

noteikšanai gaisā izvērtējums 

5.1. Iekārtas raksturojums  

Dzīvsudraba analizators Lumex RA-915M ir piemērots lietošanai lauka apstākļos (svars 

7,5 kg, izmēri tikai 460x210x110 mm). To ir iespējams barot ne tikai no stacionārā 220 V 

elektriskā tīkla, bet arī no iebūvētas akumulatora baterijas. Pastāv iespēja indikācijas bloka 

vietā pieslēgt personālo datoru ar atbilstošu programmatūru. Mērīšanā tiek izmantota auksto 

tvaiku atomu absorbcijas metode. Iekārtas darbības principiālā shēma ir parādīta attēlā 2. 

Iekārtas darbība, saskaņā ar [1], ir sekojoša: 

- Augstfrekvences bezelektrodu izlādes lampa, pildīta ar dzīvsudraba tvaikiem (pāra 

izotops 198Hg vai 204Hg), tiek ievietota pastāvīgā magnētiskajā laukā, kā rezultātā 

dzīvsudraba starojuma 253,7 nm rezonanses līnija Zēmana efekta rezultātā tiek 

sašķelta trīs polarizētās komponentēs – lineāri polarizētā π komponentē, un divās 

cirkulāri polarizētās σ– un σ+ komponentēs. 

- Analīzei tiek izmantotas tikai σ komponentes. Tiek piemeklēta tāda magnētiskā lauka 

intensitāte, lai σ– komponente sakristu ar dzīvsudraba absorbcijas profila centru, bet 

savukārt σ+ komponente novirzītos nost no absorbcijas profila. 

- Pēc iziešanas caur polarizācijas modulatoru, kurš tiek pārslēgts ar aptuveni 50 kHz 

frekvenci, lai pārmaiņus laistu cauri vai nu σ–, vai σ+ komponenti, starojums tiek 

virzīts caur 40 cm garu analīzes kameru – tās optiskais garums ir ekvivalents aptuveni 

10 m. 



9 

 

         
 

 
 

 

„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) 

 

 

Attēls 2. Lumex RA-915M darbības principiālā shēma. 

- Galā nonākušo starojumu reģistrē ar fotoelektronu pavairotāju, mērījumus 

sinhronizējot ar polarizācijas modulatora vadību. 

- Analītiskais signāls tiek definēts atomu absorbcijas spektroskopijai klasiskā veidā: 

                   



















I

I
S ln   (1) 

- Ja analīzes kamerā dzīvsudraba atomu nav, tad abu σ komponenšu intensitātes Iσ+ un 

Iσ- ir vienādas, un analītiskais signāls S=0. 

- Ja analīzes kamerā nokļūst dzīvsudraba atomi, tad analītiskais signāls S pieaug, jo 

absorbcijas rezultātā samazinās σ– komponentes intensitāte Iσ-, kamēr σ+ komponentes 

intensitāte Iσ+ paliek nemainīga. Iespējamā mērījumu precizitāte gaisā var sasniegt 1-

2ng/m3. 

- Ja Hg rezonanses spektrāllīnija sakrīt ar kādas vielas molekulas absorbcijas joslas 

malu, tad ir iespējams mērīt šīs vielas molekulu koncentrāciju (attēls 3.). 
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5.2. Mērījumi  

 

Attēls 3. Benzola absorbcijas spektrs pie diviem dažādiem tvaiku spiedieniem kivetē. Sarkanā 

līnija - dzīvsudraba rezonanses spektrāllīnija [2]. 

 

Attēls 4. ZAAS signāls pie dažādām benzola koncentrācijām [2]. 
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Attēlā 4. parādīts kā mainās Zēmana atomu absorbcijas spektrometra (ZAAS) RA-915M signāls 

atkarībā no benzola koncentrācijas kivetē.  

 

Attēls 5. Tulola  absorbcijas spektrs pie diviem dažādiem tvaiku spiedieniem kivetē. Sarkanā 

līnija - dzīvsudraba rezonanses spektrāllīnija [2]. 

Tulolam ir absorbcijas josla vajadzīgajā spektrālajā apgabalā, bet nav iespējams noteikt 

absorbcijas signāla atkarību no tuluola koncentrācijas, jo signāla vērtība ir negatīva (attēlā 5.), 

bet ir iespējams konstatēt esamību vai neesamību telpā. 

 

Secinājumi 

Dzīvsudraba Zēmana atomu absorbcijas spektrometru (ZAAS) RA-915M: 

1. ir iespējams izmantot benzola koncentrāciju mērīšanai gaisā; 

2. ir iespējams izmantot toluola detektēšanai (ir vai nav, bet nevar noteikt kāda 

koncentrācija) gaisā; 

3. nav iespējams izmantot formaldehīda noteikšanai gaisā. 

LU Botāniskajā dārzā uzcelto eksperimentālo stendu gaisā minētās iekārtas jūtības 

līmenī netika konstatēts ne toluols, ne benzols. 
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konstrukciju un materiālu apzināšana un atlase.” 

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

 

Ievērojot iegūtos rezultātus tālāki mēģinājumi ZAAS RA-915M izmantošanai gāzu 

sastāva analīzēm stendos nav perspektīvi. 
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