
Testēšanas poligona izveidē piedalījās: 

 

Kur LU Botāniskajā dārzā (Kandavas ielā 2) atrast stendus? 

 

Vairāk informācijas par pētījumu un rezultātiem www.eem.lv. 

 

   
   

                                                            

                                                                            

 

 

  

 

Būvkonstruktīvo risinājumu energoefektivitāte, 

ilgtspēja un termiskais komforts Latvijas klimatā 

 

 

Eiropas Padomes Direktīva par ēku energoefektivitāti (2010/31/ES) nosaka pāreju uz 
„gandrīz nulles enerģijas” ēku būvniecību līdz 2020.g. un plašu atjaunojamo 
energoresursu izmantošanu - jāmeklē energoefektīvi risinājumi Latvijas apstākļiem un 
jāpilnveido normatīvie dokumenti. 

Latvijas Universitāte 
Fizikas un matemātikas fakultāte 

Vides un tehnoloģisko procesu 
matemātiskās modelēšanas laboratorija 

 

Projekts tiek īstenots Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) 
2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” ietvaros. 
Projekta Nr. 2011/003/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/041 

http://www.eem.lv/


Pētījuma mērķis 

Pārbaudīt atšķirīgu, galvenokārt no vietējām izejvielām veidotu būvkonstrukciju 
energoefektivitāti un ilgtspēju Latvijas klimatā, vienlaicīgi nodrošinot termisko komfortu. 
 

Testējamās konstrukcijas 

Ārsienu konstrukcijas ir būtiski atšķirīgas, bet to aprēķinātās siltuma caurlaidības ir 
vienādas – U ≈ 0,15…0,16 W/m

2
K:  

• frēzbaļķi ar akmens vates siltinājuma slāni un baļķu imitācijas iekšējo apdari (LOG); 
• saplākšņa paneļi ar elastīgās akmens vates pildījumu un fibrolītu (PLY); 
• keramiskie termobloki ar elastīgās akmens vates slāni ārpusē (CER); 
• gāzbetona bloki ar elastīgās akmens vates slāni ārpusē (AER); 
• eksperimentāli keramiskie bloki ar siltumizolācijas granulu pildījumu (EXP). 

 

Visiem stendiem vienādi 

• izmēri (3×3×3 m) un orientācija telpā (logs uz dienvidiem); 
• ventilējama pagrīde un bēniņi ar kokskaidu vates siltumizolāciju (U = 0,16 W/m

2
K); 

• trīs stiklu pakešu logi (UW = 0,72 W/m
2
K) un durvis (UW = 0,82 W/m

2
K); 

• apkures, dzesēšanas un ventilācijas režīmi, ko nodrošina gaisa siltumsūkņi. 
 
 

     

   

   

      
 

Mērāmie raksturlielumi 

• būvkonstrukciju siltuma izolācijas un hermetizācijas stāvoklis (termogrāfija); 
• konstrukciju blīvējums jeb hermetizācija pie 50 Pa spiedienu starpības; 
• jauda un energopatēriņš apsildei, dzesēšanai un ventilācijai; 
• temperatūras un mitrumi dažādās zonās gaisā un konstrukcijās; 
• gaisa plūsmu ātrumi un gaisa apmaiņas intensitāte dažādos režīmos; 
• konstrukciju faktiskā siltuma caurlaidība U; 

• solārā starojuma enerģijas plūsmas blīvumi, meteoroloģisko apstākļu pamatdati. 
  

   

   
 

Atšķirību iemesli 

 Energopatēriņa un termiskā komforta novirzes no prognozētājām vērtībām nosaka:  
• pārejas procesi konstrukcijās pēc stendu izbūves un to novecošanās gaitā; 
• konstrukciju mitruma un to blīvējuma izmaiņas Latvijas klimatā un gada laikos; 
• atšķirīga būvkonstrukciju termiskā inerce (laukuma masa un materiāli); 
• dažādi termiskie tilti salaidumu vietās. 

 

Galvenie rezultāti  

• mēneša, sezonas un gada enerģijas patēriņus apsildei, dzesēšanai un ventilācijai 
ietekmējošo faktoru izvērtējums; 

• ar būvkonstrukciju termisko inerci saistīto pārejas procesu novērtējums; 
• mitruma dinamikas būvkonstrukcijās ietekmes uz to siltuma caurlaidību analīze; 
• pārejas procesu konstrukcijās pēc to izbūves, novecošanās turpmākajos gados izpēte; 
• noviržu no termiskā komforta apstākļiem telpā analīze; 
• izvēlēto konstrukciju atšķirību un īpatnību dažādos gadalaikos salīdzinājums; 
• gaisa siltumsūkņu un trīsstiklu pakešu efektivitātes Latvijas klimatā izvērtējums. 

 

Rezultātu izmantošana 

• ieteikumi EP Ēku energoefektivitātes direktīvas (2010/31/ES) ieviešanai Latvijā;  
• priekšlikumi Latvijas normatīvo dokumentu pilnveidošanai; 
• atziņas energoefektīvu ēku no ilgtspējīgām būvkonstrukcijām būvniecībai Latvijā;  
• ieteikumi termiskā komforta apstākļu uzlabošanai zema energopatēriņa ēkās. 
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