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Ūdens tvaiki gaisā



Vienāds parciālais spiediens pie 
dažādām temperatūrām



Psihrometriskais grafiks



Ūdens tvaiku migrācija - piemērs



Ūdens tvaiku migrācija - piemērs



Ūdens tvaiku migrācija - piemērs



Apskatam divas konstrukcijas

Vienkāršs gadījums ar vati un ķieģeli:

A     

– +
B

Ķieģelis Vate

Vate Ķieģelis

𝜆ķ𝑖𝑒ģ𝑒𝑙𝑖𝑚 = 0.6
𝑊

𝑚 ∙ 𝐾

𝜆𝑣𝑎𝑡𝑒𝑖 = 0.044
𝑊

𝑚 ∙ 𝐾

𝑠𝑑ķ𝑖𝑒ģ𝑒𝑙𝑖𝑚 = 2.5 𝑚

𝑠𝑑𝑣𝑎𝑡𝑒𝑖 = 0.2 m



Siltinājums ārpusē
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Siltinājums ārpusē

– +



Siltinājums ārpusē

– +



Siltinājums ārpusē

– +



Siltinājums iekšpusē

– +



Siltinājums iekšpusē

– +



Siltinājums iekšpusē ar tvaika barjeru

– +



Siltinājums iekšpusē ar tvaika barjeru

– +



Vasaras periods

+                      -Ķieģelis Vate



Vasaras periods
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Vasaras periods

+                               -



Standarts LVS EN ISO 13788:2013

• Aprakstīta iepriekš pielietotie fizikālie principi, 
lai aprēķinātu kondensāciju norobežojošās 
konstrukcijās ar mēneša vidējiem datiem

• Eksistē vairākas nepilnības:

– Netiek ņemta vērā lietus ietekme

– Netiek ņemta vērā konstrukcijas spēja uzsūkt 
ūdeni (kapilārā uzsūce, adsorbcija)

– Liels laika solis



Adsorbcija



Multifizikālo procesu standartizēts 
aprēķins

• Modelēšanu un izmantojamo programmatūru 
apraksta standarts LVS EN 15026:2007 ’’Ēku 
daļu un ēku elementu higrotermiskais 
izpildījums. Mitruma pārneses novērtēšana ar 
skaitlisko modelēšanu’’



LVS EN 15026:2007

• Apraksta risināmos vienādojumus un 
robežnosacījumus

• Nosaka āra laika apstākļus

• Nosaka iekštelpu klimatu



Vienādojumi

𝜌
𝑑𝐻

𝑑𝑇

𝜕𝑇

𝜕𝑡
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Kur H – entalpija [J/kg], T – temperatūra [K], λ – siltuma vadīšanas koeficients
[W/(m∙K)], ϕ – relatīvais mitrums [-], psat – piesātinājuma spiediens [Pa], hV –
īpatnējais ūdens iztvaikošanas siltums [J/kg], δP – ūdens tvaiku difūzijas pretestība
gaisā [kg/(m∙s∙Pa)], w – ūdens saturs [-], D – ūdens šķidrās fāzes difūzijas
koeficients [kg/(m ∙ s)]



Robežnosacījumi

• Tiek lietoti trešā veida robežnosacījumi (RN)

• Aizvietojot 𝑓(𝑡) ar ℎ𝑢∞iegūst RN šādā formā:

• Ar tiem iespējams modelēt gan termiskos 
robežslāņus, gan tvaika barjeras



Materiālu īpašības

• No relatīvā mitruma un temperatūras atkarīgs 
siltuma vadīšanas koeficients

• Ūdens tvaiku difūzija atkarībā no relatīvā 
mitruma

• Ūdens difūzija atkarībā no relatīvā mitruma

• Materiāla ūdens uzņēmība atkarība no relatīvā 
mitruma



Materiālu īpašības



Modelēšanas priekšrocības

• Iespēja modelēt adaptīvās tvaika barjeras

• Iespēja modelēt sākotnējā mitruma ietekmi uz 
konstrukciju

• Iespēja modelēt ventilējamas gaisa spraugas

• Ērta rezultātu pēcapstrāde citām vajadzībām



Aprēķinu piemēri – siltinājums 
iekšpusē



Aprēķinu piemēri – siltinājums 
iekšpusē ar tvaika barjeru



Reāls aprēķins siltinājumam no 
iekšpuses



Papildus iespējas

• Konvektīvās pārneses ietekme spraugu dēļ

• Lietus ietekmes modelēšana



Aprēķinu piemēri – siltinājums 
iekšpusē ar tvaika barjeru un lietus 

ietekmi



Konvektīvā pārnese – enerģijas 
noplūde un mitruma noplūde



Konvektīvā pārnese – pārspiediens 
ziemā



Rezultātu pēcapstrāde

• Siltuma un mitruma lauku vērtības katrā 
punktā, katrā laika solī

• Mikroorganismu augšanas risku novērtējums

• Korozijas risku novērtējums

• Ēkas energoefektivitātes atkarībā no laika 
apstākļiem novērtējums



Mikroorganismu augšanas aprēķins



Mikroorganismu augšanas aprēķins



Korozijas ātruma aprēķins



Paldies par uzmanību!
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