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AnotācijA

Šis darbs ir veltīts kompleksai ēkās notiekošo siltumfizikālo procesu analīzei, 
pielietojot eksperimentālās, analītiskās un skaitliskās modelēšanas pieejas. tiek 
apskatīti siltuma apmaiņas procesi būvkonstrukcijās un telpās gan eksistējošās, 
gan projektējamās būvēs.

Būtiska darba daļa ir saistīta ar dzīvojamo ēku norobežojošo konstrukciju 
siltumfizikālo raksturlielumu un siltuma/gaisa apmaiņas procesu eksperimentā
liem pētījumiem, kā rezultātā ir iegūti dati par siltuma zudumus raksturojošiem 
lielumiem  – siltuma caurlaidības koeficientu U (W  m2 k1) un gaisa apmaiņas 
koeficentu n (h1). vairāku simtu veikto eksperimentālo mērījumu rezultātā ir 
izveidota specializētā informatīvā datu bāze, kas atvieglo iespējas veikt precīzāku 
siltuma pārneses procesu analīzi ēkās. analīzes rezultātā tika atklāti un sistema
tizēti visbiežāk sastopamie palielinātas un/vai inženieraprēķiniem neatbilstošas 
būvkonstrukciju siltuma caurlaidības iemesli. eksperimentālo pētījumu veikšanai 
tika izveidota un aprobēta mērsistēma ar oriģinālu datu apstrādes metodiku, kas 
ļauj veikt mērījumus arī izteikti nestacionāros ekspluatācijas apstākļos, kad kla
siskās kumulatīvās metodes nav lietojamas. vienlaicīgi tiek samazināts mērījumu 
ilgums un uzlabota to precizitāte. Darba ietvaros tika izstrādāta un aprobēta arī 
oriģināla materiālu siltuma ietilpības c (j  k1  k1) noteikšanai metode, kura tiek 
izmantota uz izveidotā materiālu siltuma vadītspējas λ  (W  m1  k1) noteikšanas 
mērsistēma ar t.s. „karsto plati”.

ir izveidoti un veiksmīgi aprobēti integrālie visas ēkas siltuma bilances mo
deļi, kuros tiek izmantoti mērījumos iegūtie dati par atsevišķu siltumfizikālo 
procesu raksturlielumiem. Parādīts, ka tādu matemātisko modeļu lietojumi palīdz 
objektīvi novērtēt konkrētu fizikālo procesu lomu kopējā ēkas siltuma bilancē un 
ļauj precīzāk prognozēt integrālos energopatēriņa rādītājus. ir veikta arī atšķirīgu 
ēkas siltuma bilances modeļu salīdzinošā analīze, kas parādīja to lietojumu un 
precizitātes robežas noteiktu risināmo problēmu kontekstā.

svarīga ir arī darba ietvaros veiktā atsevišķas telpas 2D un 3D skaitliskā 
modelēšana, kas dod iespēju analizēt dažādu fizikālo un ģeometrisko parametru 
ietekmi uz siltumfizikālajiem procesiem. Šādi modeļi ļauj iegūt fizikālo lauku  – 
temperatūras, gaisa kustības ātrumu sadalījumu telpā un pētīt to izmaiņas atka
rībā no pārējiem faktoriem, kas, savukārt, ļauj samazināt apkurei nepieciešamo 
siltuma daudzumu, tajā pat laikā būtiski neietekmējot vai pat uzlabojot cilvēka 
termiskā komforta apstākļus telpā. Līdz šim citu autoru veiktie skaitliskie aprēķini 
ietvēra tikai kāda konkrēta parametra studijas, bieži vien neievērojot citus svarīgu 
faktorus, un nebija savstarpēji salīdzināmi. Šis darbs ir pirmais kompleksais dažā
du faktoru ietekmes analīzi aptverošais pētījums.
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1. ViSpārējS dArbA rAkSturojumS

1.1. pētījumu aktualitāte un novitāte
viens no būtiskākajiem enerģijas patērētājiem eiropas savienībā un Latvijā 

ir ēkas. Šī sektora daļa sastāda ap 40% no kopējā enerģijas patēriņa (eU, 2010), 
lielāka daļa no tā tiek izmantota apkures vajadzībām. Pateicoties mūsdienīgu būv
materiālu un risinājumu lietošanai, var panākt, ka jaunceļamajām ēkām siltuma 
zudumi sastāda vidēji 50% no siltuma patēriņa ēkās, kas celtas pirms 50 gadiem.

Pēdējās desmitgadēs Latvijā ir būtiski augusi nepieciešamība pēc iespējas 
pilnīgāk un objektīvāk novērtēt ēku siltuma zudumus gan kvalitatīvi, gan kvan
titatīvi. Optimizējot siltuma apmaiņas procesus un tādējādi samazinot siltuma 
zudumus no ēkām, var panākt ne tikai enerģijas patēriņa (t.sk. arī CO2 izmešu 
daudzuma) un izdevumu ekonomiju, bet arī nodrošināt vai pat uzlabot termiskā 
komforta apstākļus telpās. tas kļūst arvien aktuālāk, plaši izplatoties zema ener
gopatēriņa ēku koncepcijai, komforta apstākļi kurās var būtiski atšķirties un ir 
relatīvi maz izpētīti.

Lai detalizēti analizētu ēku siltuma zudumu samazināšanas iespējas, nepiecie
šams lietot kompleksu pieeju, kurā ietilpst gan kvalitatīvais novērtējums un kvan
titatīvie siltuma apmaiņu raksturojošo parametru mērījumi, gan arī ēku siltuma 
bilances (integrālie) matemātiskie modeļi un atsevišķu telpu termiskā komforta 
apstākļu diferenciālie modeļi. Šāda kompleksa pieeja un tai atbilstoša metodika 
tika izveidota balstoties uz daudzu veikto eksperimentālo mērījumu un modeļap
rēķinu datiem. izveidotās metodikas lietojumi un veiktās analīzes rezultāti tiek 
detalizēti izklāstīti promocijas darbā.

izstrādātās pieejas ietvaros ēkas energoefektivitātes stāvokļa analīzei lietderīgi 
izmantot shēmu, kas parādīta att. 1 (shēmā iekrāsoto lauku tēmas ietilpst promo
cijas darbā). saskaņā ar to, novērtējot ēkas energoefektivitāti, ir nepieciešams iz
mantot gan eksperimentālās, gan arī matemātiskās modelēšanas metodes. Pirmā 
veida metodes var tikt nosacīti klasificētas kā kvalitatīvās un kvantitatīvās.

sākotnējo informāciju par ēkas stāvokli eksperts var iegūt jau vizuālās apska
tes laikā, bez papildus eksperimentiem atklājot būtiskus siltuma izolācijas defek
tus. Lielāku informācijas daudzumu par ēkas stāvokli sniedz virsmu temperatūras 
noteikšana no attāluma, t.s. termogrāfija (vollmer & möllmann, 2010), kas ļauj 
atklāt arī slēptus defektus, piem., aukstuma tiltus. ar tās palīdzību var identificēt 
arī būvelementus ar atšķirīgu uzbūvi vai mitruma saturu, kuriem savukārt var tikt 
veikta detalizētāka izpēte.

nākamajā solī ēkas siltuma zudumu analīzei jālieto kvantitatīvie mērījumi – 
siltuma vadīšanas, konvekcijas un starojuma siltuma pārneses procesus rakstu
rojošo lielumu eksperimentāla noteikšana. tā kā mērījumiem reālos apstākļos ir 
noteiktas īpatnības un ierobežojumi un kopumā tie ir komplicēti, tad plaši tiek 
lietoti arī standartizēti mērījumi stacionāros laboratorijas apstākļos (Lvs, 2001; 
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Lvs, 2007; isO, 2006). ar šādu standartizētu mērījumu palīdzību var noteikt 
būvkonstrukciju siltuma caurlaidību raksturojošos parametrus un to atbilstību 
gan normatīvajiem dokumentiem (piem., LBn, 2001), gan to aprēķinu vērtībām. 
savukārt mērījumi reālos ēku ekspluatācijas apstākļos, kam parasti ir izteikti ne
stacionārs raksturs, pirms šī pētījuma Latvijā praktiski netika lietoti un to iespējas 
bija maz izpētītas.

Eksperimentālās 
metodes 

Skaitliskā 
modelēšana 

Kvantitatīvā 
analīze 

Kvalitatīvā 
analīze 

Integrālie 
modeļi 

Diferenciālie 
modeļi 

Ekspertu vērtējums 

Termogrā�skā 
diagnostika 

Mērījumi reālos 
ekspluatācijas 

apstākļos 

Mērījumi 
standartizētos 

apstākļos 

Ēkas siltuma 
bilances 
aprēķini 

Temperatūras 
un gaisa 
plūsmas 

sadalījumu 
analīze telpā 

Gaisa caurlaidība 

Siltuma caurlaidība 

Ēkas siltum�zikālo procesu analīze  

Materiālu siltuma 
vadītspēja 

Ģeometrisko faktoru 
ietekme 

Fizikālo faktoru 
ietekme 

Detalizēts modelis 

Vienkāršots modelis 

Konstrukciju siltuma 
caurlaidība 

Att. 1. Ēkas siltumfizikālo procesu un energoefektivitātes stāvokļa analīzes vispārīgā 
shēma.
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kvalitatīvie novērtējumi un mērījumos iegūtie kvantitatīvie rādītāji veido 
pamatu ēkas siltuma zudumu struktūras analīzei un apkures siltuma patēriņa 
modelēšanai, kā arī telpu termiskā komforta apstākļu optimizācijai, kas līdz šim 
parasti netika pētīta kopsakarā ar ēku siltuma patēriņu. Ēkas siltuma patēriņa 
matemātiskais modelis tiek veidots, ņemot vērā visus siltuma apmaiņas veidus 
un tas var tikt bāzēts vai nu uz vienkāršotiem vidējiem gada (apkures sezonas) 
vai mēneša aprēķiniem, vai arī veidojot nestacionārus siltuma apmaiņas modeļus 
(piem., Lvs, 2008; Din, 2007; swiss standard, 2007).

svarīga siltumfizikālo procesu analīzes komponente ir termiskā komforta 
apstākļi – cilvēkam atrodoties telpā, virknei fizikālo parametru ir jābūt noteiktās 
robežās, lai indivīds nejustu diskomfortu. Šādu faktoru kopu, kas ietver tempera
tūru, temperatūru starpību, gaisa kustības ātrumu, mitrumu u.c. lielumus, nosaka 
standarti (Lvs, 2006; asHrae, 2004). minētie lielumi parasti tiek kontrolēti 
eksperimentāli vai noteikti, izmantojot empīriskas sakarības, bet to atkarība no 
dažādiem telpas fizikālajiem un ģeometriskajiem parametriem praktiski netiek 
atsevišķi pētīta. Lietojot matemātisko modelēšanu, var veikt aprēķinus atsevišķām 
telpām, iegūstot gaisa plūsmu un temperatūras sadalījumus to iekšienē un skait
liski noteikt arī citus parametrus (piem., siltuma atdevi no virsmām), kas ietekmē 
siltuma zudumus no telpas. tādā veidā ir iespējams sabalansēt dažādus siltumfi
zikālos un ģeometriskos faktorus, kas ietekmē gan termiskā komforta apstākļus 
telpā, gan siltuma apmaiņu.

Līdz šim līdzīgi pētījumi tika veikti kādā šaurā jomā, uzmanību pievēršot tikai 
vienai specifiskai problēmai vai konkrētam gadījumam, tāpēc dažādu siltumfizi
kālo procesu kompleksa analīze ar mērķi nodrošinot termiskā komforta apstākļus 
telpās un vienlaicīgi uzlabot ēkas energoefektivitāti ir viena no galvenajām darba 
novitātēm. tādējādi darbā izstrādātā kompleksās analīzes pieeja ietver gan plaši 
zināmas metodes, gan pilnveidotas un arī pilnīgi jaunas eksperimentālās pieejas, 
kā arī mērķtiecīgu matemātisko modeļu izmantošanu.

Pie jaunām eksperimentālām pieejām pieder metode siltuma caurlaidības 
koeficienta noteikšanai nestacionāros apstākļos un materiālu siltuma ietilpības 
noteikšana, izmantojot kontrolētas harmoniskas temperatūras svārstības „karstās 
plates” iekārtā. Būtiska novitāte ir plašas informatīvās datu bāzes izveide, kas sa
tur daudzveidīgu informāciju par dažāda veida (t.sk. arī tipveida) ēku būvkons
trukciju siltumfizikālajiem raksturlielumiem, lielāko daļu no kuriem sastāda rak
sturīgo norobežojošo konstrukciju un materiālu eksperimentāli noteikto rādītāju 
un raksturīgāko defektu un to cēloņu strukturēts apkopojums. Šo datu pieejamība 
un uzkrātā praktiskā pieredze nodrošina ātrāku un precīzāku ēku energoefektivi
tātes rādītāju novērtēšanu un priekšlikumu izstrādi energoefektivitātes paaugsti
nāšanai, neveicot papildus instrumentālos mērījumus vai būtiski minimizējot to 
skaitu. Praktiski nozīmīga ir arī izplatītāko sērijveida ēku kopējo siltuma bilances 
modeļu izveide un to verifikācija, izmantojot faktiskos apkures datus. 

atsevišķu telpu skaitliskie modeļi, kas izveidoti darba ietvaros, uzskatāmi pa
rāda dažādu būtisku faktoru ietekmi uz energoefektivitātes rādītājiem. kompleksi 
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analizējot to ietekmi uz gaisa plūsmām un temperatūras sadalījumiem telpā, ir 
noteikta dažādo faktoru loma siltuma zudumu caur būvkonstrukcijām sadalījuma 
un termiskā komforta apstākļu izmaiņās. Literatūrā sastopamie aprēķini parasti 
ir orientēti uz kādas konkrētās konfigurācijas telpas izpēti vai paredz kāda atse
višķa parametra variācijas. Šī darba ietvaros ir veikta izvēlētu būtisko parametru 
komplekta ietekmes analīze salīdzināmos apstākļos, tāpēc iegūto rezultātu kopa ir 
būtiska novitāte. Ņemot par pamatu veikto aprēķinu rezultātus, var veikt dažādo 
parametru ietekmes tendenču analīzi, lai nodrošinātu cilvēku termisko komfortu 
ar mazāku apkures patēriņu un tādējādi reducētām izmaksām.

1.2. promocijas darba mērķi, uzdevumi un tēze
Promocijas darba galvenais mērķis ir izstrādāt un praksē aprobēt komplek

su eksperimentālo mērījumu un matemātiskās modelēšanas metodiku, kas ļautu 
objektīvi novērtēt ēku siltumfizikālo stāvokli un to energoefektivitāti, un ar kuras 
palīdzību būtu iespējams arī analizēt plānoto uzlabojumu ietekmi uz energopatē
riņa un termisko apstākļu rādītājiem.

Otrs mērķis, kas ir cieši saistīts ar pirmo, ir svarīgāko ēku energoefektivitāti 
un siltuma apmaiņu telpās ietekmējušu fizikālo faktoru analīze kā visas ēkas (in
tegrālie siltuma bilances modeļi), tā arī atsevišķas telpas (gaisa kustības un tempe
ratūras lauka matemātiskais modelis) kontekstā, līdztekus nodrošinot arī termiskā 
komforta nosacījumus telpās. 

trešais darba mērķis ir uz veikto mērījumu pamata balstītas informatīvās 
datu bāzes izveide, kas iekļauj pēc iespējas vairāk tipisku Latvijas ēku un būvkons
trukciju raksturojošus siltumfizikālos parametrus.

Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, tika formulēti šādi uzdevumi:
•	 Aprēķinu	metodikas	un	atbildošās	mērsistēmas	izveide	siltuma	caurlaidības	

koeficienta eksperimentālai noteikšanai nestacionāros apstākļos un tās ap
robācija, veicot mērījumus dažādu veidu un stāvokļu ēkās.

•	 Materiālu	siltuma	ietilpības	noteikšanas	metodikas	izstrāde	uz	„karstās	pla
tes” iekārtas bāzes un tās aprobācija.

•	 Caurspīdīgu	būvkonstrukciju	ar	dažādu	veidu	pārklājumiem	saules	enerģi
jas caurlaidības eksperimentālo pētījumu veikšana.

•	 Eksperimentālā	 ceļā	 iegūto	 ēku	 un	 būvkonstrukciju	 siltumtehnisko	 rak
sturlielumu salīdzināšana ar inženieraprēķinos noteiktajām vērtībām, ie
spējamo atšķirību cēloņu analīze.

•	 Ēku	un	 to	 konstrukciju	 raksturīgo	 siltumfizikālo	 parametru	 specializētās	
datu bāzes izveide, veicot eksperimentālos pētījumus dažādās būvēs.

•	 Ēkas	siltuma	bilances	integrālo	matemātisko	modeļu	izveide	un	pilnveido
šana, atbilstošā programmnodrošinājuma izstrāde un papildināšana.

•	 Latvijā	izplatītu	sērijveida	ēku	siltuma	bilances	modeļu	izveide	un	apkures	
patēriņa aprēķins, dažādu energoefektivitātes uzlabojumu ietekmes uz ko
pējo energopatēriņu novērtējums. 
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•	 Atsevišķu	telpu	siltuma	un	gaisa	apmaiņas	matemātisko	modeļu	izveide	un	
to skaitliska realizācija.

•	 Daudzvariantu	aprēķini	ar	atšķirīgiem	fizikālajiem	un	ģeometriskiem	para
metriem, to izmaiņu ietekmes uz siltuma zudumiem un termiskā komforta 
apstākļiem telpā analīze. 

Promocijas darba tēze:
•	 Kvalitatīva	ēku	siltumfizikālo	procesu	analīze	un	precīzs	energoefektivitātes	

novērtējums ir iespējams tikai kopējās enerģijas bilances un fizikālo lauku 
modelēšanu bāzējot uz savstarpēji papildinošiem mērījumiem laboratorijas 
apstākļos un ekspluatējamās ēkās. Līdzšinējie eksperimentālie un skaitliskie 
pētījumi ir nepietiekami un savstarpēji nesaistīti, ir nepieciešama to piln
veidošana un savstarpēja saskaņošana vienotas pieejas ietvaros.

1.3. Lietoto metožu īss raksturojums
Promocijas darba ietvaros izstrādātā kompleksās analīzes pieeja ietver dau

dzas pētāmās siltumfizikālās parādības, tiek lietotas eksperimentālās, analītiskās 
un skaitliskās metodes. zemāk ir apkopotas šo metožu pamatsakarības.

eksperimentālo mērījumu daļā virsmas temperatūras attālinātajai noteikšanai 
tiek izmantoti stefanaBolcmaņa un vīna nobīdes likumi (incropera & DeWitt, 2001):

 
4

bE Tε σ= ⋅ ⋅ , (1)

 max T constλ ⋅ = ,  (2)

kur Eb – starojuma jaudas blīvums, ε – emisijas koeficients, σ – stefanaBolc maņa 
konstante, T  – temperatūra, λmax  – starojuma jaudas maksimumam atbilstošais 
viļņa garums. tiek analizēts mēriekārtā reģistrētais spektrālās jaudas sadalījums 
un noteikta atbilstošā temperatūra. atkarībā no izmantotās iekārtas mērījumu 
notiek infrasarkanā spektra īso (sWB) vai garu (LWB) viļņu daļā.

Pamatu siltuma vadītspējas λ (W m-1 K-1) noteikšanai veido Furjē likums 
(incropera & DeWitt, 2001), ko nestacionāram gadījumam bez iekšējiem siltuma 
avotiem var pierakstīt šādi:

 

2 2 2

2 2 2

1T T T T
x y z a t
∂ ∂ ∂ ∂

+ + =
∂ ∂ ∂ ∂  

, (3)

kur a – temperatūras vadītspēja. Gadījumā, ja sildītāja jauda laikā mainās sinu
soidāli, atrisinājumu 1D gadījumā meklē formā ( ) ( ) i t

CT T x T x e ω= + , no siltuma 
vadīšanas vienādojuma iegūstot izteiksmi siltuma ietilpības c noteikšanai:

 

22

2 2
i t CTTi T a e a

x x
ωω

  ∂∂
− = ∂ ∂   

. (4)
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Darba ietvaros izstrādātās metodes siltuma caurlaidības noteikšanai nesta
cionāros apstākļos pamatā ir vienādojums (3) 1D gadījumā, papildināts ar mē
rījumos reģistrētiem nosacījumiem temperatūrai uz apgabala robežām un tālāka 
Laplasa transformācijas metodes izmantošana temperatūras attēla iegūšanai.

Šķidruma/gāzes lamināru plūsmu Busineska tuvinājumā apraksta navjē
stoksa vienādojums un nepārtrauktības nosacījums:

 
ρ µ ρ  ( )0 grad grad , div 0v v v p v T g v

t
∂ + = − + ∆ + =
∂ 

� � � � � � . (5)

Šeit ρ0 – blīvums,  – ātrums,  p – spiediens, μ – dinamiskā viskozitāte,  – brīvās 
krišanas paātrinājums. Blīvuma izmaiņas atkarībā no temperatūras izmaiņas ∆T 
izsaka lineāra sakarība:

 ( ) ( )0 1T Tρ ρ β= − ∆ , (6)

kur β – termiskais tilpuma izplešanās koeficients.
siltuma pārnesi kustīgā vidē bez avotiem apraksta vienādojums:

 
ρ λ  ( )0 grad grad gradT v T T

t
∂ + =
∂ 

�
, (7)

kur loceklis  gradT  nosaka temperatūras izmaiņas konvektīvās pārneses rezultātā.
Lai novērtētu konvekcijas ceļā līdz ar gaisa plūsmu pārnesto siltuma daudzu

mu Q, tiek izmantota sakarība:

 0 vidQ c T v Sρ= ⋅ ⋅∆ ⋅ ⋅ , (8)

kur vvid ir vidējais gaisa ātrums šķērsgriezumā S.
visas ēkas siltuma vajadzības apkures periodā Qapkures modelēšanai tiek izman

tota sakarība starp siltuma zudumiem Qzudumi un dažāda veida siltuma avotiem 
Qavoti, kas var tikt izmantoti ar aprēķināmu lietderības koeficientu η (Lvs, 2008):

 apkures zudumi avotiQ Q Qη= − ⋅ . (9)

atkarībā no lietotās metodes un ēkas izmantošanas specifikas zudumu un 
avotu siltuma daudzumu daļas var tikt noteiktas pēc atšķirīgām sakarībām un var 
iekļaut mainīgu komponenšu skaitu, bet pamatā aprēķini balstās uz jau minēta
jiem siltuma apmaiņas (siltuma vadīšanas, konvekcijas un starojuma) veidiem.

Promocijas darba atsevišķas telpas matemātiskās modelēšanas daļā gaisa 
turbulentas kustības skaitliskajam aprēķinam kopā ar jau minētajiem gāzes 
kustības, nepārtrauktības (5) un enerģijas saglabāšanas (7) vienādojumiem 
tiek izmantoti arī pusepmīriskie turbulentās kinētiskās enerģijas un tās disi
pācijas ātruma pārneses vienādojumi atbilstoši kε un SST modeļiem (Chung, 
2002; menter, 1994). starojuma siltuma apmaiņas modelēšanai tiek izmantots 
montekarlo modelis (Carlson & Hassan, 1991). skaitliskie aprēķini tika veikti, 
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galvenokārt, izmantojot programmatūru ansYs/CFX. termiskā komforta aps
tākļu novērtēšanai dzīvojamajā telpā tiek lietoti Fangera termiskā komforta un 
caurvēja modeļi (Charles, 2003).

1.4. darba rezultātu aprobācija, publikācijas
Lielākie zinātniskie projekti, ar kuru izpildi ir saistīts promocijas darbs:

1. es energoefektivitātes un optimāla telpu mikroklimata prasībām atbilstoša 
kompozīta ēkas ārsienas konstruktīvā risinājuma no vietējām izejvielām iz
strāde, izmantojot multifizikālās modelēšanas metodi. 2011.

2. mūsdienīgu mērījumu un modelēšanas sistēmu izveide ēku siltumfizikālo pa
rametru analīzei. Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts. 20092011.

3. Poliuretāna siltuma vadītspējas un siltuma ietilpības pētījumi. Pētniecisks pa
sūtījums sadarbībā ar koksnes ķīmijas institūtu. 20072008.

4. mērsistēmas ar Peltjē sensoru materiālu siltuma caurlaidības un mitruma 
dinamikas attālinātam monitoringam prototipa izveide un izmēģinājumi. 
LU komercializācijas projekts. 20072008.

5. Ēku siltuma zudumu kompleksa diagnostika un precizēta siltuma patēriņa no
teikšana, izmantojot automatizētas mērsistēmas un hierarhiski saistītu matemā
tisko modeļu sistēmu. Latvijas zinātnes padomes finansēts projekts. 20042008.

6. mērsistēmas un programmatūras siltuma caurlaidības koeficienta noteikšanai 
izstrāde. Pētniecisks projekts sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības Univer
sitāti. 20022003.

7. klimatiskajiem un saimnieciskajiem nosacījumiem atbilstošu pakešu logu 
konstrukciju piedāvājuma izstrāde Latvijas tirgum, veicot standartizētu testē
šanu un pārbaudes reālos ekspluatācijas apstākļos. Latvijas izglītības un zināt
nes ministrijas pasūtīts tirgus pieprasītais pētījums. 19992000.

Galvenie promocijas darba rezultāti atspoguļoti šādās publikācijās:
1. j. Grechenkovs, a. jakovics and s. Gendelis. 3D numerical analysis of Heat 

exchange in Building structures with Cavities. Latvian Journal of Physics and 
Technical Sciences, volume 48, number 1 (2011), 3.12. lpp. (DOi: 10.2478/
v1004701100011)

2. s. Gendelis, a. jakovičs. numerical modelling of airflow and temperature 
Distribution in a Living room with Different Heat exchange Conditions. Lat-
vian Journal of Physics and Technical Sciences, volume 47, number 4 (2010), 
27.43. lpp. (DOi: 10.2478/v100470100016z)

3. s. Gendelis, a. jakovičs. mathematical modelling of a livingroom with solar 
radiation source and different boundary conditions. Scientific Proceedings of 
RTU. Heat&Power and thermal physics – 2008, vol. 1, 57.67. lpp.

4. s. Gendelis, a. jakovičs. mathematical modelling of Living room with Diffe
rent types of Heating and Pressure Conditions. WSEAS Transactions on Heat 
and Mass Transfer. issue 3, vol. 1, march 2006, 229.236. lpp.
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5. s. Gendelis, a. jakovičs. applications of 3D mathematical models for impro
vement of Thermal Comfort Conditions in Living rooms. Latvian Journal of 
Physics and Technical Sciences, no. 4 (2005), 7.18. lpp.

6. s. Gendelis, a. jakovičs. numerical modelling of airflow and temperature 
Distribution in Heated rooms. Latvian journal of physics and technical scien-
ces, nr. 3 (2003), 3.20. lpp.

7. jakovičs, s. Gendelis, z. krievāns. Ēku siltuma zudumu un apkures vajadzī
bas datormodelēšana. Latvian Journal of Physics And Technical Sciences, no. 3 
(2000), 3.18. lpp.

Promocijas darba rezultāti publicēti sekojošu konferenču un semināru rakstu krā
jumos un tēzēs:

1. Gendelis, s., jakovics, a., klavins, j. mathematical modelling of heat balance 
and comfort conditions in a livingroom with radiation source. Grām.: Proce-
edings of the 6th Baltic Heat Transfer Conference. August 2426, 2011, tampere, 
Finland. 6 lpp. (CD).

2. Grečenkovs, j., jakovičs, a., Gendelis, s. 3D numerical analysis of Heat 
exchange in Building structures with Cavities. Grām.: Proceedings of the 
6th International Scientific Colloquium “Modelling for Material Processing”, 
september 1617, 2010, riga. 163.168. lpp.

3. Gendelis, s., jakovičs, a. mathematical modelling of a livingroom with a so
lar radiation source. Grām.: Proceedings of the International forum-competition 
of young researchers “Topical Issues of Subsoil Usage”. Working group “Energy 
saving and renewable energy”, Volume II. april 2123, 2010, st. Petersburg, 
russia. 186.188. lpp.

4. Gendelis, s., jakovičs, a.. influence of solar radiation and ventilation Con
ditions on Heat Balance and Thermal Comfort Conditions in Livingrooms. 
Grām.: Advances in Heat Transfer. Proceeding of the 5th Baltic Heat Transfer Con-
ference, vol. 2. september 1921, 2007, saintPetersburg, russia. 634.643. lpp.

5. Gendelis, s., jakovičs, a. mathematical modelling of a Living room with so
lar radiation source and Different Boundary Conditions. Grām.: Proceedings 
of the WSEAS International conference on Waste Management, Water Pollu-
tion, Air pollution, Indoor Climate. October 1416, 2007, arcachon, France. 
168.173. lpp.

6. Gendelis, s., jakovičs, a. mathematical modelling of Living room with Diffe
rent type of Heating. Grām.: Proceedings of the 4th WSEAS Int. Conf. on Heat 
Transfer, Thermal Engineering and Environment. elounda, Greece, august 21
23, 2006. 248.253. lpp.

7. timuhins, a., Gendelis, s., jakovičs, a. experimental estimation of Ther
mophysical Properties of materials. Grām.: Proceedings of the 4th Interna-
tional Scientific Colloquium “Modelling for Material Processing”. rīga, 2006. 
227.232. lpp.
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8. Gendelis, s., jakovičs, a., javaitis, i., Ērglis, k., repsons, k. siltuma caurlai
dības, temperatūras un mitruma sadalījumu modelēšana būvkonstrukcijās. 
Grām.: International scientific conference “Civil Engineering ’05”. Section “Envi-
ronment and Environmental Effects”. jelgava, 2005. 156.164. lpp.

9. Gendelis, s., jakovičs, a. Heat transfer measurements in nonstationary Con
ditions for Building structures. Grām.: proceedings of the 14th International 
Conference on Thermal Engineering and Thermogrammetry. 2224 june, 2005, 
Budapest, Hungary. 6 lpp. (CD).

10. Gendelis, s., jakovičs, a. mathematical modelling of airflow and temperature 
Distribution in Living rooms. Grām.: 14th International Conference on Ther-
mal Engineering and Thermogrammetry. 2224 june, 2005, Budapest, Hungary. 
6 lpp. (CD).

11.	 Gendelis,	S.,	Jakovičs,	A.	Application	oh	Mathematical	Models	for	the	Simu-
lation	of	the	Thermal	Comfort	Conditions	in	a	Living	Room.	Grām.:	Proce-
eding of the 5th International Scientific and Practical Conference “Environ-
ment. Technology. Resources”.	Rēzekne,	2005.	11.-18.	lpp.

12.	 Gendelis,	S.,	 Jakovičs,	A.	Complex	Analysis	of	Heat	Losses	 for	Buildings.	
Grām.:	Proceeding of the International Conference “Scientific Achievements 
for wellbeing and development of society”. Section “Enabling environment 
for society wellbeing”.	Rēzekne,	2004.	76.-83.	lpp.

13.	 Gendelis,	S.,	Jakovičs,	A.	Ēku	siltuma	zudumu	analīze,	izmantojot	matemātis-
kos	modeļus.	Grām.:	IV Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Vide. 
Tehnoloģija. Resursi”.	Rēzekne,	2003.	247.-352.	lpp.

14.	 Gendelis,	 S.	 Telpas	 termiskā	 komforta	 apstākļu	 datormodelēšana.	 Grām.: 
IV Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Vide. Tehnoloģija. Resursi”. 
Rēzekne,	2003.	241.-346.	lpp.

15.	 Gendelis,	S.,	Jakovičs,	A.	Ēku	blīvējuma	pakāpes	mērījumi	–	zemspiediena	
un	pārspiediena	testi.	Grām.: Zinātniski-praktiskais seminārs “Ēku norobežo-
jošo konstrukciju siltumtehnika II”.	Rīga,	2002.	16.1.-16.4.	lpp.

16.	 Jakovičs,	A.,	Gendelis,	 S.	Būvkonstrukciju	 siltuma	 caurlaidības	 noteikšana	
reālos	 ēku	 ekspluatācijas	 apstākļos.	Grām.: Zinātniski-praktiskais seminārs 
“Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika II”.	Rīga,	2002.	9.1.-9.10.	lpp.

17.	 Jakovičs,	A.,	Gendelis,	S.,	Trümmann,	H.	Modelling	of	Air	Fluxes	and	Tem-
perature	Distribution	in	Heated	Rooms.	Grām.: Proceedings of the 4th Inter-
national Scientific Colloquium “Modelling for saving resources”.	Riga,	2001.	
170.-176.	lpp.

18.	 Jakovičs,	A.,	Gendelis,	S.,	Trümmann,	H.	Analysis	of	Heat	Losses	from	Typi-
cal	Buildings	in	Riga.	Grām.: Proceedings of the 4th International Scientific 
Colloquium “Modelling for saving resources”.	Riga,	2001.	190.-197.	lpp.

19.	 Jakovičs,	A.,	Gendelis,	S.	System	of	 Inspection	of	Heat	Losses	 in	Structu-
res	 of	 Existing	Buildings	 in	 Latvia.	Grām.:	Proceedings of the conference  
“Requirements to energy consumption level in buildings of the Baltic region”. 
Kaunas,	Lithuania,	2001.	105.-114.	lpp.
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20.	 Jakovičs,	A.,	Gendelis	 S.,	Trümmann,	H.	 Ēku	 siltuma	 zudumu	 un	 apkures	
siltuma	 patēriņa	 modelēšana.	 Grām.: Zinātniski-praktiskais seminārs „Ēku 
norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”.	Rīga,	2000.	24.1.-24.15.	lpp.

21.	 Jakovičs,	A.,	Gendelis,	S.,	Krievāns,	Z.	Būvkonstrukciju	siltuma	caurlaidības	no-
teikšana	reālos	ēku	ekspluatācijas	apstākļos.	Grām.:	Zinātniski-praktiskais semi-
nārs „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”.	Rīga,	2000.	12.1.-12.9.	lpp.

22.	 Jakovičs,	A.,	Šnīdere,	L.,	Krūmiņš,	V.,	Gendelis,	S.	Gatavo	būvizstrādājumu	sil-
tuma	caurlaidības	testēšanas	iespējas	Latvijā.	Grām.: Zinātniski-praktiskais semi-
nārs „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”. Rīga,	2000.	16.1.-16.9.	lpp.

23.	 Jakovičs,	A.,	Gendelis,	S.,	Krievāns,	Z..	Determination	of	 the	heat	 transfer	
coefficient	 of	 construction	 elements	 for	 existing	 buildings.	 Grām.:	 Proce-
edings of the 3th Baltic Heat Transfer Conference „Progress in Engineering 
Heat Transfer”. Gdansk,	Poland,	1999.	145.-152.	lpp.

24.	 Jakovics,	A.,	Shnidere,	L.,	Gendelis,	S.,	Krumins,	V.	Standardised	measure-
ment	 of	 heat	 transfer	 coefficient	 of	 finished	 building	 structures	 in	 the	 heat	
chamber.	Grām.: Proceedings of the international scientific colloquim „Mo-
delling of material processing”.	Riga,	1999.	168.-173.	lpp.

25.	 Jakovičs,	A.,	Gendelis,	S.,	Truemmann,	H.,	Virbulis,	J.	Combined	applications	
of	thermography,	heat	transfer	measurement	and	heat	consumption	modelling	in	
the	reconstruction	of	buildings.	Grām.: Proceedings of the international scienti-
fic colloquim „Modelling of material processing”.	Riga,	1999.	158.-167.	lpp.

26. jakovičs, a., snidere, L., Gendelis, s. Bestimmung des Wärmedurchgangskoe
fitzienten von Bauelementen in existierenden Gebäuden und in der Thermo
kammer. Grām.: 44. Internationales wissenschaftliches Kolloquium „Maschinen-
bau im Informationszeitalter”. ilmenau, Germany, 1999. 239.243. lpp.

Promocijas darba rezultāti tika referēti šādās starptautiskās konferencēs:
1. 6th Baltic Heat Transfer Conference. tampere, Finland, 2011.
2. International Scientific Colloquium “Modelling for Material Processing”. riga, 2010.
3. International forum-competition of young researchers “Topical Issues of Subsoil 

Usage”, working group “Energy saving and renewable energy”. st. Petersburg, 
russia, 2010.

4. World scientific and engineering academy and society (Wseas). Internatio-
nal Conference on International conference on Waste Management, Water Pol-
lution, Air pollution, Indoor Climate. arcachon, France, 2007.

5. 5th Baltic Heat Transfer Conference. st. Petersburg, russia, 2007.
6. World scientific and engineering academy and society (Wseas). 4th Inter-

national Conference on Heat Transfer, Thermal Engineering and Environment. 
agios nikolaos, Greece, 2006.

7. International scientific conference “Modelling of Material Processing”. riga, 2006.
8. International scientific conference “Civil Engineering ‘05”. Section “Environment 

and Environmental Effects”. jelgava, 2005.



15

9. 14th International Conference on Thermal Engineering and Thermogrammetry. 
Budapest, Hungary, 2005.

10. 5th International Scientific and Practical Conference “Environment. Technology. 
Resources”. rēzekne, 2005.

11. International Conference “Scientific Achievements for Wellbeing and Development 
of Society”. Section “Enabling Environment for Society Wellbeing”. rēzekne, 2004.

12. 4th International Scientific and Practical Conference “Environment. Technology. 
Resources”. rēzekne, 2005.

13. International scientific colloquium “Modelling for Saving Resources”. riga, 2001.
14. International conference “Requirements to Energy Consumption Level in Buil-

dings of the Baltic Region”. kaunas, Lithuania 2001.
15. 3rd Baltic Heat Transfer Conference. Gdansk, Poland 1999.
16. International scientific conference “Modelling of Material Processing”. riga, 1999.

1.5. promocijas darba struktūra un apjoms
Promocijas darbs sastāv no ievada un literatūras apskata, trīs pētījumu daļām, 

kas apraksta veiktos norobežojošo konstrukciju siltumfizikālo raksturlielumu mē
rījumus, ēkas siltuma bilances analītiskos aprēķinus un atsevišķas telpas skaitlisko 
modelēšanu, kā arī darba rezultātiem, secinājumiem, izmantotās literatūras sa
raksta un publikāciju un konferenču tēžu saraksta.

kopējais darba apjoms ir 275 lapaspuses, tas satur 43 tabulas un 234 attēlus.
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2. promocijAS dArbA rezuLtātu izkLāStS

mūsdienās tiek veikti daudzi tehniski un teorētiski ar siltuma pārneses pro
cesiem ēkās saistīti pētījumi. tomēr aktivitātes šajā jomā parasti ir veltītas kāda 
noteikta procesa vai problēmas apskatam un nav vienotas metodikas, kas sniegtu 
atbildi uz jautājumu, kā paaugstināt ēkas vai tās atsevišķas telpas energoefektivitāti 
vienlaicīgi nodrošinot vai uzlabot cilvēka termiskā komforta apstākļus. tas ir ie
spējams, lietojot kompleksu savstarpēji saistīto siltumfizikālo procesu analīzes un 
optimizācijas pieeju, kas ievēro teorētiskos aspektus, izmanto ekspluatācijas vai la
boratorijas apstākļos iegūtos eksperimentālos datus un apskatāmo fizikālo procesu 
matemātiskos modeļus. Šāda pieeja dod iespēju skatīt šo sarežģīto procesu kopu
mu kompleksi un vispusīgi izanalizēt energoefektivitātes uzlabošanas iespējas. 

Promocijas darba ietvaros piedāvātā metodika (att. 1) iekļauj eksperimentālo 
pētījumu un matemātiskās modelēšanas daļas, kas, savukārt, sastāv no vairākām 
sadaļām, kurās ir veikti konkrēti pētījumi, radītas jaunas vai uzlabotas esošās me
todikas un detalizēti analizēti iegūtie rezultāti.

2.1. eksperimentālās metodes
Ēku siltumfizikālā stāvokļa kvalitatīvais novērtējums tiek veikts, izmantojot 

virsmas temperatūru starpības attālinātos mērījumus ar vēlāku to pēcapstrādi, 
klasifikāciju un kritisku analīzi. iegūtie dati kalpo par atskaites punktu turpmā
kiem mērījumiem. siltumfizikālos procesus kvantitatīvi raksturojošos parametrus 
var iedalīt trīs grupās pēc siltuma apmaiņas procesa veida:

•	 Siltuma	 vadīšana.	 Tie	 ir	 enerģijas	 zudumi	 caur	 ēkas	 norobežojošām	
kon struk cijām  – ārsienām, jumtu, u.c. elementiem pamatā siltuma va
dīšanas ceļā. Homogēnus materiālus raksturo arī ar siltuma vadītspēju 
λ (W m1 k1). Būvkonstrukcijas ar komplicētu vai nezināmu uzbūvi rak
sturo ar siltuma caurlaidības koeficientu U (W m2 k1), kuru iespējams 
noteikt gan reālos ekspluatācijas, gan arī laboratorijas apstākļos. tajā var 
tikt iekļauta arī citu siltuma apmaiņas procesu (piem., konvekcija un sta
rojums stikla paketēm) ietekme.

•	 Konvektīvā	siltuma	pārnese.	Tā	nosaka	siltuma	zudumus,	kas	rodas	gaisa	
masām pārvietojoties starp ēkas iekštelpām un āru, ko raksturo ar gaisa ap
maiņas koeficientu n (h1) pie noteiktas spiedienu starpības. telpas iekšienē 
konvektīvo siltuma pārnesi nosaka gaisa plūsmu ātrumi. 

•	 Siltuma	starojums.	Ar	elektromagnētiskajiem	viļņiem	pārnestais	enerģijas	
daudzums, kas ir atkarīgs no virsmas emisijas un kam var būt gan pozitīva, 
gan negatīva loma ēkas siltuma bilancē. no ārpuses caur caurspīdīgajiem 
elementiem pievadīto saules (īsviļņu) enerģiju raksturo caurlaidības koefi
cients g (), bet garo viļņu starojuma ceļā aizvadīto iekļauj siltuma caurlai
dības koeficientā U. 
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Daļu no šiem parametriem (piem., U) ir iespējams aprēķināt, ja ir zināmi 
vajadzīgie ieejas dati, bet praksē bieži nākas saskarties ar datu neesamību vai ap
šaubāmu to precizitāti. tāpēc informācija par ēkas un būvkonstrukciju siltumfizi
kālajiem parametriem tiek iegūta, veicot mērījumus objektā. Šādu mērījumu veik
šanai ir nepieciešams nodrošināt dažādu nosacījumu izpildi, piem., veicot siltuma 
caurlaidības mērījumus, precizitātes palielināšanai ir jānodrošina pietiekami liela 
temperatūru starpība. mērījumi var tikt veikti arī laboratorijas apstākļos, kas ļauj 
uzlabot to precizitāti, samazināt eksperimentiem nepieciešamo laiku, kā arī veikt 
to rezultātu un mērījumu rezultātu ekspluatācijas apstākļos salīdzinošo analīzi.

2.1.1. Termogrāfiskā diagnostika
vairāk kā 10 gadu periodā, veicot termogrāfiskos mērījumus vairākiem sim

tiem dzīvojamo, biroja un ražošanas ēku, ir izveidota nozīmīga biežāk sastopamo 
būvkonstrukciju defektu, kas ietekmē siltuma zudumus, datu bāze, kā arī veikta 
to cēloņu klasifikācija.

Pirmajā grupā ir iekļauti ar norobežojošo konstrukciju palielinātu siltuma 
caurlaidību saistītie efekti. att. 2 ir redzama ārsienām ar lielu siltuma caurlaidību 
raksturīga aina – paaugstināta virsmas temperatūra zonā pie tuvu sienai novietotā 
apkures sistēmas sildķermeņa, kas mazina apkures efektivitāti un palielina siltu
ma patēriņu. Šajā attēlā ir redzams arī viena stikla logs ar lielāku virmas tempe
ratūru salīdzinājumā ar divu stiklu logu (ir izmantota īsviļņu diapazonā 2...5 μm 
reģistrējošā termokamera, tāpēc ir iespējams noteikt stikla virsmas temperatūru, 
kas ar garo viļņu termokameru nebūtu iespējams atstarošanās dēļ).

Att. 2. Liela konstrukcijas siltuma caurlaidība. Paaugstināta ārsienas temperatūra pretī 
apkures sistēmas radiatoru novietojuma vietām un uz loga ar vienu stiklu  

(LU FmF laboratoriju korpuss pirms rekonstrukcijas).

nākamā bieži sastopamā defektu grupa ir dažāda veida termiskie tilti jeb vie
tas, kur lokāli ir būtiski palielināta siltuma caurlaidība. tādās vietās pie zemām 
iekštelpu gaisa temperatūrām un liela relatīvā gaisa mitruma var tikt sasniegts ra
sas punkts, kas izraisa kondensāciju un sekmē pelējuma sēnīšu augšanu. Šeit ir arī 
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būtiski lielāki vadīšanas siltuma zudumi. Piemērs šāda veida defektiem ir parādīts 
att. 3, kur virsmas temperatūra iepretim aiz apdares esošajām metāla konstrukci
jām ar lielu siltumvadītspēju ir samazināta par 56 °C.

   
Att. 3. termiskais tilts. zem apdares neredzamā karkasa konstrukcija nosaka pazeminātu 

virsmas temperatūru.

visbiežāk sastopamais termogrāfiskās diagnostikas rezultātā atklāto siltuma 
zudumu veids ir saistīts ar konvektīvo siltuma pārnesi. Parasti tas ir logu/durvju 
nepietiekamais blīvējumus vai gaisa ieplūde pa nehermētiskām vietām savieno
jumu vietās vieglo būvkonstrukciju ēkās. att. 4 ir parādīts logs ar būtisku tem
peratūras kritumu pie veramās daļas līdz 4 °C, šādās vietās veidojas kondensāts 
un ir arī lieli siltuma zudumi. siltā iekštelpu gaisa izplūde pa neblīvām jumta un 
ārsienas savienojuma vietām ir redzama att. 5. ja termogrāfiskais apsekojums 
nenotiek vējainā laikā, tad defekti norobežojošās konstrukcijās, kuri ir saistīti ar 
neblīvējumiem, nevar tikt korekti novērtēti un bieži vien pat atklāti, tāpēc tiek 
mākslīgi radīta spiedienu starpību starp iekštelpu un āru, tādā veidā nodrošinot 
noteiktu gaisa izplūdes/ieplūdes intensitāti.

   
Att. 4. Gaisa infiltrācija. aukstā ārgaisa ieplūde pa neblīvām vietām.

veikto pētījumu laikā ir identificēta arī vesela virkne faktoru, kas ir būtiski 
virsmas temperatūras mērījumu rezultātu interpretācijas korektumam, piem., di
namiskie efekti, solārā starojuma ietekme, iztvaikošana no virsmas, dažāda veida 
atspīdumi, kas redzamajā gaismā nav detektējami u.c.
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Att. 5. Gaisa infiltrācija. siltā gaisa izplūde pa nepietiekami noblīvētām būvkonstrukciju 

salaiduma vietām pie pārspiediena telpās.

vairāku gadu garumā veiktie mērījumi parāda, ka visbiežāk sastopamie de
fekti ir saistīti tieši ar gaisa apmaiņas procesiem, sevišķi raksturīgs tas ir vieglām 
konstrukcijām, bet izplatīti ir termisko tiltu izraisīti siltuma zudumi. termo
grāfiskā diagnostika ir ātra un efektīva un tādējādi viena no svarīgākajām ēkas 
būvkonstrukciju siltumfizikālā stāvokļa kvalitatīvās novērtēšanas metodēm, tā arī 
praksē tiek lietota aizvien plašāk.

2.1.2. Siltuma vadīšanas procesi. Siltumvadītspēja

Lai veiktu homogēnu materiālu siltuma vadītspējas koeficienta λ (W m1 k1) 
eksperimentālos pētījumus laboratorijas apstākļos, tika izgatavota, aprobēta un 
uzlabota oriģinālā mēriekārta (att. 6, 7) un izstrādāts atbilstošais programmno
drošinājums. ar iekārtu tiek veikti mērījumi saskaņā ar standartu Lvs (2001), kā 
arī tā tika izmantota materiālu siltuma ietilpības pētījumiem, izmantojot perio
disku sildīšanas režīmu.

 
dzesētājs 

dzesētājs 
 

centrālais sildītājs 

paraugs 

paraugs 
 

kompensācijas sildītājs
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Att. 6. siltuma vadītspējas noteikšanas iekārtas šķērsgriezuma shēma ar raksturīgo parametru 
norādēm
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dzesētājs
paraugs

sildplate

Att. 7. siltuma vadītspējas noteikšanas iekārtas mērīšanas bloka augšējā puse atsegtā 
veidā.

ja parauga materiāls ir viendabīgs, siltuma vadītspējas koeficienta vērtību 
nosaka pēc sakarības:

 ( )1 22
N d

A T T t
λ =

−
, (10)

kur N –centrālajam sildītājam pievadītais siltuma daudzums (j), d – paraugu bie
zums (m),  un  – paraugu vidējās sildīto un dzesēto virsmu temperatūras (°C), 
A – sildplates virsmas laukums (m2) un t – mērījumu ilgums (s). mērījumu laikā 
ar vairāku desmitu termopāru palīdzību tiek kontrolētas temperatūras  un  un 
atbilstoši regulēts sildītāja pievadītā siltuma daudzums N. siltuma plūsmas 1D re
žīma nodrošināšanai tiek lietots kontrolējams perimetra kompensācijas sildītājs.

iekārtas darbības verifikācijai tika veikti vairāki eksperimenti dažāda biezu
ma putupolistirola paraugam pie atšķirīgiem temperatūru iestādījumiem. iegūtie 
rezultāti ir apkopoti tabulā 1 un tie atbilst ražotāja deklarētajai siltuma vadīšanas 
koeficienta vērtībai λD=0,032 W m1 k1, pie kam izveidotā iekārta nodrošina aug
stas precizitātes mērījumu veikšanu. 

tabula 1. mērījumu rezultāti putupolistirola paraugam.

Parauga 
biezums  
d, mm

temperatūru 
starpība  
∆T, °C

vidējā parauga 
temperatūra  

T, °C

Parauga siltuma 
vadītspēja  

λ, W m1 k1

ražotāja  
deklarētā vērtība 

λD, W m1 k1

26,2±0,1 30,1±0,24 19,9±0,24 0,034±0,006 0,0032
26,2±0,1 35,0±0,24 22,5±0,24 0,034±0,005 0,0032
26,2±0,1 40,2±0,24 25,2±0,24 0,031±0,005 0,0032
18,3±0,1 22,3±0,24 21,8±0,24 0,034±0,006 0,0032
10,4±0,1 23,2±0,24 23,4±0,24 0,034±0,003 0,0032



21

Pēc iekārtas verificēšanas ar to tika veikti jauna veida eksperimenti. stacio
nāros apstākļos galvenais siltuma vadīšanas procesu raksturojošs parametrs ir sil
tuma vadītspēja, bet nestacionāros siltuma pārneses apstākļos analīzei būtiska ir 
materiāla siltumietilpība c (j kg1 k1) un temperatūras vadītspēja a (m2 s1), kuras 
savā starpā saista sakarība: a = λ/cρ. 

2.1.3. Siltuma vadīšanas procesi. Siltumietilpība
Darba ietvaros tika izstrādāta metodika, kas, izmantojot harmoniskās tempe

ratūras svārstības uz vienas no parauga virsmām, ko nodrošina periodisks sildī
tāja darbības režīms, ļauj noteikt temperatūras vadītspēju. Gadījumā, ja sildītāja 
jauda laikā mainās sinusoidāli, tad atrisinājumu 1D gadījumā var meklēt izskatā 

( ) ( ) i t
CT T x T x e ω= + , kur 1i = −  un ω ir cikliskā frekvence. tad no siltuma va

dīšanas vienādojumā (3) iegūstam:
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2 2
i t CTTi T a e a

x x
ωω

  ∂∂
− =

∂ ∂ 
, (11)

ko var sadalīt divos neatkarīgos vienādojumos:

 
− =

2

2 0Ti T a
x

ω ∂
∂

 un  
2

2 0CT
x

∂
=

∂
. (12)

ievedot apzīmējumu: 2 /a i aω=� , siltuma vadīšanas vienādojumu pārrakstām 
sekojoši:

 

2
2

2 0T a T
x
∂

− =
∂

� , (13)

tā atrisinājums ir funkcija

 ( ) 1 2
ax axT x C e C e−= +� � . (14)

viena materiāla gadījumā ir nepieciešami trīs vienādojumi nezināmo  
1 2, ,C C a� atrašanai, t.i. ir nepieciešams noformulēt trīs robežnosacījumus.

eksperimentālā konfigurācija parametra  noteikšanai ir shematiski parā
dīta att. 8, tā sastāv no diviem pētāmā materiāla slāņiem, kas ievietoti starp 
sildītāju un dzesētāju, uz paraugu virsmām un starp tiem tiek mērītas tempe
ratūras periodiskajā sildīšanas procesā. Šī metode tika izvēlēta pētījumu veik
šanai, jo ļauj noteikt materiāla temperatūras vadītspēju tikai uz temperatūras 
mērījumu datu bāzes. 

temperatūru sildītājam tuvākajā paraugā apzīmēsim ar T (1)(x), nākamajā 
ar  T (2)(x). ja koordinātu sistēmas sākums ir izvēlēts starp materiālu slāņiem, 
uz robežām temperatūras ir zināmas un temperatūras sadalījumi tiek meklēti 
izskatā (14), tad procesu apraksta šāda vienādojumu sistēma:
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novērtējumi parāda, ka kontakta pretestība starp betona virsmām ir  
R≈0,04 m2 k W1 un tās ietekme periodiskā sildīšanas režīmā ir nenozīmīga. Lite
ratūrā (Lienhardt & Lienhardt, 2003) tiek minēta vēl mazāka kontakta pretestība 
starp līdzīgām virsmām atkarībā no to raupjuma: R=3·104…2·103 m2 k W1, kas 
praktiski nerada temperatūras lēcienu, tāpēc to var neievērot. Pieņemot, ka vidējā 
temperatūra starpslānī ir vienāda ar eksperimentāli noteikto T2, vienādu materiā
lu gadījumā abos slāņos iegūstam vienādojumu  noteikšanai:

 ( )2 0 32 coshT ad T T= +� . (16)

tādā nostādnē parametra  noteikšanai ir nepieciešami tikai temperatūru mērīju
mi uz materiālu robežām un starpslānī.

T0 T1 T3T2

T(1) 

T(2) 

x 

d1 

d2 
q 

Att. 8. temperatūras sadalījuma divos paraugos ar starpslāni shematisks attēlojums.

izstrādātās metodes pārbaudei tika veikti vairāku materiālu eksperimentālie 
pētījumi, kas parādīja tās funkcionalitāti un iegūto rezultātu atkārtojamību. att. 9 
demonstrē tipiskās temperatūras svārstības mērījumu laikā – uz sildītāja tuvākās 
virsmas (sildītāja temperatūra) temperatūras svārstības var pārsniegt 10  °C, bet 
uz tālākās virsmas (dzesētāja temperatūra) svārstību amplitūda samazinās līdz 
dažiem grādiem un atsevišķos mērījumos paraugiem ar lielu biezumu vai siltu
ma ietilpību svārstības pie izvēlētā svārstību perioda vispār netiek konstatētas. 
tabulā 2 ir apkopoti iegūtie pētījumu rezultāti diviem betona paraugiem ar at
šķirīgiem piemaisījumiem, vienam no tiem tika noteikta gandrīz divreiz mazāka 
temperatūras vadītspēja un par 50% lielāka uz masu normētā siltuma ietilpība. 
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tas nozīmē, no šāda materiāla veidotas konstrukcijas spēj ilgāk saglabāt siltumu 
un temperatūras izmaiņas iekštelpās vai ārā mazāk ietekmē temperatūras režīmu 
sienas otrā pusē.
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Att. 9. sildītāja jauda un temperatūras uz dažādu parauga virsmām (pa kreisi); 
temperatūras svārstības nav reģistrētas pie dzesētāja (pa labi).

tabula 2. Parametri siltuma ietilpības noteikšanai un rezultāti diviem betona veidiem.

Parametrs mērvienība 1. paraugs 2. paraugs
temperatūru svārstību periods s 8124 8028

nobīde starp temperatūrām uz karstās 
un aukstās virsmas s 564 528

karstās virsmas temperatūras 
svārstību amplitūda °C ±4,8 ±5,4

aukstās virsmas temperatūras 
svārstību amplitūda °C ±1,7 ±1,9

Paraugu blīvums ρ kg m3 2340 2712
Paraugu siltumvadītspēja λ W m1 k1 0,72 0,67
temperatūras vadītspēja α m2 s1 7,1×107 3,7×107

Uz tilpuma vienību normēta materiāla 
siltuma ietilpība c´ j m3 k1 1,0×106 1,8×106

Uz masas vienību normēta materiāla 
siltuma ietilpība c j kg1 k1 433 668

2.1.4. Siltuma vadīšanas procesi. Siltumcaurlaidība laboratorijas 
apstākļos
siltuma caurlaidības koeficienta U (W m2 k1) noteikšanai caur heterogēnām 

konstrukcijām, atbilstoši standarta Lvs (2007) pamatnostādnēm ar vairākiem uz
labojumiem tika izveidots specializētais mērstends jeb termokamera (att. 10), kurā 
ir iespējams veikt pētījumus liela izmēra gatavām un saliktām būvkonstrukcijām. 
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sildkamerā un kompensācijas kamerā ir iespējams uzturēt temperatūru diapazo
nā 25...45 °C, dzesēšanas kamerā – diapazonā –10...15 °C.

   

Sildītāji 
Paraugs  

Dzesēšanas sistēmas 
iztvaikotājs 

2.
5 

m
 

Termopāri 

q

Sildkamera atrodas 
kompensācijas 

kameras iekšpusē 

Dators ar 
mērprogrammu 

Gaisa temperatūru 
kontrolmērījumi 

Dzesēšanas 
kamera 

Kompensācijas
kamera  

Sildkamera 

Kompensācijas kamera 

Dzesēšanas kamera  

Att. 10. termokamera un tās shematisks attēlojums šķērsgriezumā.

testējamās būvkonstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu nosaka kā siltu
ma plūsmas blīvuma q (W/m2) un temperatūru starpības ΔT (k) dalījumu. tem
peratūras uz virsmām nosaka ar vairāku termopāru palīdzību, bet vidējo siltuma 
plūsmas blīvumu caur konstrukciju nosaka pēc sakarības

 
maska kompN t Q Q

q
S

− −
= , (17)
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kur N (j) – kopējais sildkamerai pievadītais siltuma daudzums, t (s) – mērperioda 
ilgums, S (m2) – parauga laukums, bet lielumi Qkomp un Qmaska attiecīgi ir siltuma 
plūsmas no sildkameras caur masku un uz kompensācijas kameru, kas tiek aprē
ķinātas, izmantojot kameras materiāla siltuma vadītspēju, biezumu un laukumu, 
kā arī reģistrēto temperatūru starpību.

Paralēli aprakstītajai integrālajai metodei, rezultātu kontrolei uz atsevišķām 
konstrukciju kvazihomogēnajām daļām tiek kontrolēta arī siltuma plūsmas blīvu
ma lokālā vērtība, izmantojot speciāli izgatavotus sensorus, kuru darbība ir balstīta 
uz temperatūras mērīšanu ar niCrni tipa termoelementiem plāna materiāla slāņa 
abās pusēs. Praktiski visos mērījumos rezultāti, kas ir iegūti ar abām metodēm sa
krita kļūdas robežās, kas apstiprina iekārtas un metodes nepieciešamo precizitāti.

Att. 11. termokamerā mērījumiem sagatavotas stiklotas durvis (pa kreisi) un keramikas 
ķieģeļu mūris (pa labi).

izveidotajā eksperimentālajā iekārtā ir veikti vairāki desmiti heterogēnu kons
trukciju (galvenokārt, logu un stikla pakešu) siltuma caurlaidības mērījumi. Šādi 
pētījumi parādīja iekārtas un izstrādāto metožu lietojuma efektivitāti, nosakot un 
analizējot siltuma zudumus caur heterogēnas uzbūves konstrukcijām, kad cita vei
da mērījumi un inženieraprēķini praktiski nav iespējami. att. 11 ir parādītas ter
mokamerā iemontētas un mērījumiem sagatavotas durvis un keramikas bloku mū
ris. abos gadījumos uz paraugiem ir izvietoti arī kontroles siltuma plūsmas sensori.

Liels eksperimentālu logu un stikla pakešu siltuma caurlaidības mērījumu 
skaits ļāva izveidot apjomīgu datu bāzi, fragments no tās ir parādīts tabulā 3. kā 
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redzams, atkarībā no rūšu skaita, selektīvā pārklājuma un pildgāzes, U vērtība 
var mainīties plašā diapazonā, sasniedzot pat 0,65 W m2 k1, kas ir mazāk nekā 
nesiltinātai ēkas ārsienai.

tabula 3. termiskajā kamerā noteiktās dažādu stikla pakešu U vērtības.

rūšu skaits selektīvs 
pārklājums

attālums starp 
rūtīm (mm) Pildījums U (W m2 k1)

2 nav 12 nav 2,8
2 nav 15 kriptons 2,3
3 nav 10/12 gaiss 1,9
2 Planitherm 12 gaiss 1,7
2 Planitherm 12 argons 1,4
2 Planitherm 12 kriptons 1,2
3 Planitherm 12/150 kriptons/gaiss 0,9
3 Optiterm×2 12/12 argons 0,65

termokamerā ir veikta arī virkne citu materiālu un konstrukciju siltuma 
caurlaidības un tās atkarības no dažādiem faktoriem pētījumi, kas palīdz korek
ti interpretēt un prognozēt siltumfizikālo īpašību izmaiņas. eksperimentāli tika 
konstatēts, kā mainās mūra konstrukciju siltumizolējošās īpašības vairāku nedēļu 
laikā pēc to iestrādes, javai un pašiem porainiem materiāliem izžūstot. siltuma 
caurlaidības vērtība mūrētai keramzītbetona sienai trīs nedēļu laikā samazinājās 
par 20%, no 2,0 W m2 k1 tieši pēc uzmūrēšanas līdz 1,6 W m2 k1. 

2.1.5. Siltuma vadīšanas procesi. Siltumcaurlaidība reālos 
ekspluatācijas apstākļos
eksperimentālos pētījumos praksē ir pārbaudīts (jakovic et al., 1997), ka ēku 

būvkonstrukciju izmērītās siltuma caurlaidības koeficienta vērtības var būtiski 
atšķirties no aprēķinātajām. Bieži vien būvkonstrukciju uzbūve vai to sastāvs vis
pār nav zināmi. Šādā situācijā, lai novērtētu siltuma pārnesi caur konstrukciju, 
ir nepieciešami norobežojošo konstrukciju siltuma caurlaidības mērījumi reālos 
ekspluatācijas apstākļos. 

vienkāršā datu vidējošanas metodika (isO, 1994), īpaši pie izteiktām tem
peratūras svārstībām (att. 12), praksē dod neprecīzus rezultātus. tāpēc vtPmm 
laboratorijā ir izstrādāta un promocijas darba ietvaros uzlabota un vispusīgi ap
robēta nestacionāros apstākļos veikto mērījumu apstrādes metodika. tā ļauj no
teikt būvkonstrukciju siltuma caurlaidības koeficientu U, veicot izmērītās un uz 
matemātiskās modelēšanas bāzes skaitliski aprēķinātās siltuma plūsmu starpības 
minimizāciju. eksperimentālai temperatūru un siltuma plūsmas datu uzkrāšanai 
tiek izmantota oriģināli izstrādāta datu uzkrāšanas sistēma (vtPmmL, 2007) vai 
autonomais datu uzkrājējs (att. 13).
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Att. 12. nestacionāra siltuma apmaiņas procesa shematisks attēlojums, mainoties 
temperatūrai vienā konstrukcijas pusē.
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Att. 13. siltuma plūsmas un temperatūru mērsistēmu shēma.

metodes pamatu veido siltuma vadīšanas vienādojuma atrisinājums vie
nas dimensijas gadījumā, kur par ieejas datiem kalpo siltuma plūsmas blīvums 
caur būvkonstrukciju uz tā siltākās virsmas un temperatūras gaisā abās virsmas 
pusēs. Problēmas atrisinājums ir siltuma plūsma kā funkcija no laikā mainīgās 
temperatūru starpības un no siltuma caurlaidības U un laika konstantes τ1. mini
mizējot šādi skaitliski aprēķinātās un eksperimentāli noteiktās siltuma plūsmas 
starpību pēc parametriem U un τ1, tiek atrastas šo parametru faktiskās vērtības.

apskatīsim siltuma vadīšanas vienādojumu (3) 1D gadījumā kopā ar robež
nosacījumiem T (0, t) = T1 (t), T (l, t) = T2	(t)  un sākuma nosacījumu vispārīgā 
veidā: T (x, 0) = f  (x), kur [ )0,t∈ +∞  – laiks, [ ]0,x l∈  – koordināte, T = T (x, t) – 
temperatūra pētāmā apgabala iekšienē. Lai atrisinātu šo problēmu, pielietosim 
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Laplasa transformācijas metodi (riekstiņš, 1964). apzīmējot temperatūras attēlu 
ar ( ),T x p , transformēto siltumvadīšanas vienādojumu ar temperatūras sākuma 
nosacījumu var pierakstīt formā

 

( ) ( ) ( )
2

2
2

,
,

d T x t
a pT x t f x

dx
− = − . (18)

tā vispārīgais atrisinājums ir 

 ( ) ( ) ( )*
h, , ,T x p T x p T x p= + , (19)

kur ( ),hT x p  ir homogēnā diferenciālvienādojuma vispārīgais atrisinājums, bet 
( )* ,T x p  ir nehomogēnā vienādojuma partikulārais atrisinājums. Pēc algebris

kiem pārveidojumiem iegūstam temperatūras attēla izteiksmi:
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temperatūru sadalījumu sākuma laika momentā starp izmērītām temperatūrām 
uz virsmām T1 (0) un T2	(0) var izvēlēties lineāru:
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veicot inverso Laplasa transformāciju, gala rezultātā iegūstam, ka
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kur ( )2k l a kτ π= . iegūtais integrālis (22) saista temperatūru vērtības apgabala 
galapunktos laika intervālā līdz dotajam laika momentam un siltuma plūsmas blī
vumu apgabala sākumpunktā. izteiksmes (22) un (23) papildus satur vēl tikai divus 
lineāri neatkarīgus lielumus  – pirmo raksturīgo laika konstanti ( )21 l aτ π=  un 
sienas siltuma caurlaidības koeficientu U = λ / l. tādējādi integrālvienādojums (22) 
ar papildus izteiksmēm (23) veido noslēgtu sistēmu minēto lielumu noteikšanai.
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tālākam siltuma caurlaidības koeficienta aprēķinam izmantosim skaitliskās 
datu apstrādes metodi, kuras pamatā ir no temperatūras mērījumu datiem saskaņā 
ar iepriekš aprakstīto pieeju aprēķinātā siltuma plūsmas blīvuma qnum un mērījumos 
noteiktā siltuma plūsmas blīvuma qexp starpības minimizēšana, apskatot funkcionāli

 
( ) [ ] [ ]( )21 num 1 exp

1
, , ,

N

i
F U q U i q iτ τ

=

= −∑ . (24)

summēšana notiek pa visiem laika momentiem, kuros ir veikti temperatūru un 
siltuma plūsmas blīvuma vērtību mērījumi.

skaitliski funkcionāļa (24) minimizācija tiek realizēta divos etapos. vispirms 
šī funkcionāļa minimālās vērtības definētajā apgabalā tiek meklētas uz fiksēta 
diskrēta režģa ar uzdotu soli pa katru no U un τ1 asīm (Gutschker et al., 1995). 
Otrajā etapā rezultāta precizēšanai atrastā punkta ar minimālu funkcionāļa vērtī
bu apkārtnē tiek veikta turpmāka izteiksmes minimizācija, izmantojot gradienta 
nolaišanās metodi, ar pakāpenisku soļa samazināšanu (Bahvalov et al., 2003). Šī 
operācija tiek turpināta, līdz solis vai kļūda kļūst mazāki par to uzdotajām mini
mālajām vērtībām. abu etapu funkcionāļa minimizācijas vizulizācijas parādītas 
att. 14, bet skaitliskās un eksperimentālās plūsmas blīvumu salīdzinājums vienam 
eksperimentam – att. 15, kur ir redzama abu lielumu ļoti laba sakritība.

Att. 14. Funkcionāļa F vērtības plaknes (U, τ1) diskrētajos punktos un gradientās 
minimizācijas process.

 

siltuma plūsmas blīvums, W/m2

laiks, h
eksperimentāli 

skaitliski  

Att. 15. skaitliskās un eksperimentālās siltuma plūsmas vizualizācija.
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vairāk kā simts veikto mērījumu rezultātu analīze parādīja, ka izstrādātā me
todika ļauj korekti noteikt siltuma caurlaidības koeficientu izteikti nestacionāros 
apstākļos un arī situācijās, kad siltuma plūsma ir ļoti neliela un pat maina virzie
nu. izmantojot šo pieeju, var būtiski (līdz 2 reizēm) samazināt arī mērījumiem 
nepieciešamo laiku salīdzinājumā ar vienkāršas vidējošanas metodi, sasniedzot to 
pašu rezultātu precizitāti.

Liels (vairāk nekā divi simti) siltuma caurlaidības koeficienta mērījumi tika 
veikti sērijveida daudzdzīvokļu namos, tādējādi izveidojot plašu to norobežojo
šo konstrukciju U vērtību datu bāzi. Pamatā tika pētītas ārsienu konstrukcijas, 
iespēju robežās veikti arī bēniņu un pagraba pārsegumu mērījumi (att. 16). 
Lielākā daļa no tiem parādīja, ka aprēķinātās siltuma caurlaidības (Lvs, 2009) 
un ēku dokumentācijā minētās vērtības stipri atšķiras no eksperimentāli noteik
tajām. eksperimentos iegūtās vērtības praktiski vienmēr bija lielākas, kas labi 
saskan ar citu līdzīgu pētījumu rezultātiem (king, 2000). Dažas raksturīgākās 
mērījumos iegūtās siltuma caurlaidības koeficientu vērtības nesiltinātām kons
trukcijām ir apkopotas tabulā 4, to diapazons ir plašs – U vērtības var atšķirties 
vairākas reizes.

Att. 16. siltuma plūsmas blīvuma un temperatūras sensoru novietojums dažādu veida 
būvkonstrukciju mērījumos (ārsiena, griesti).
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tabula 4. raksturīgās eksperimentāli noteiktās un maksimāli pieļaujamās Urm vērtības 
dzīvojamām mājām (LBn, 2001).

Būvkonstrukcijas raksturojums
U (W m2 k1)

izmērīts Urm

Dubultstikla logi ar koka rāmi 3,0 2,7
Betona/keramzīta ārsienas panelis (30 cm) 2,0 0,4
silikāta ķieģeļu ārsiena (45 cm) 1,8 0,4
Loga panelis (464. sērija) 1,6 0,4
Dzelzsbetona ārsienas panelis (464. sērijas ēka) 1,4 0,4
Pagraba pārsegums ķieģeļu ēkā (467. sērijas ēka) 1,4 0,3
Pagraba pārsegums (104. sērijas ēka) 1,3 0,3
Balto silikāta ķieģeļu mūris (104. sērijas ēka) 1,3 0,4
Ķieģeļu ārsiena (318. sērijas ēka) 1,3 0,4
Gala ķieģeļu siena paneļu ēkā (103. sērijas ēka) 1,2 0,4
ārsienas panelis (104. sērijas ēka) 1,2 0,4
apmesta ķieģeļu ārsiena (316. sērijas ēka) 1,1 0,4
Gala sienas panelis (467. sērijas ēka) 1,1 0,4
Bēniņu pārsegums (464. sērijas ēka) 1,1 0,25
Bēniņu pārsegums (103. un 104. sērijas ēkas) 1,1 0,25
Pagraba pārsegums (103. un 104. sērijas ēka) 1,1 0,3
starplogu pildījums (104. sērijas ēka) 1,0 0,4
sarkano māla ķieģeļu mūris (104. sērijas ēka) 0,9 0,4
Bēniņu pārsegums (316. un 318. sērijas ēkas) 0,8 0,25
ārsienas dzelzsbetona panelis (103. sērijas ēka) 0,8 0,4
Bēniņu pārsegums (467. sērijas ēka) 0,6 0,25
Uzlabotais ārsienas panelis ar iekšēju siltuma izolāciju (119. sērija) 0,6 0,4

2.1.6. Konvekcijas siltuma zudumi
svarīgs ēkas siltumfizikālos procesus raksturojošs lielums ir siltuma zudumi 

konvekcijas ceļā, ko nosaka gaisa masu pārvietošanās starp telpām un apkārtējo 
vidi esošo spiedienu starpības ietekmē (Hagentoft, 2003). Gaisa kustība caur ēkas 
ārējo čaulu nosaka papildus siltuma daudzuma pievadīšanas nepieciešamību ie
plūstošā gaisa temperatūras paaugstināšanai:

 Q c T Vρ= ⋅ ⋅∆ ⋅  (25)

kur c (W s kg1 k1) un ρ (kg m3), ir attiecīgi gaisa siltuma ietilpība un blīvums, 
DT (°C) – temperatūru starpība, V (m3 s1) – gaisa masas tilpums. tajā pat laikā 
noteikta gaisa apmaiņa ir nepieciešama, jo cilvēki telpās patērē skābekli un izdala 
ogļskābo gāzi un ūdens tvaikus. tāpēc gaisa apmaiņas intensitātei n (h1) ir zināms 
optimums dažāda tipa ēkām atkarībā no to izmantošanas veida (mcmullan, 2002).
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ar speciālu gaisa caurlaidības noteikšanas mēriekārtu Blower Door (The energy 
Conservatory, 2012) promocijas darba ietvaros ir veikti vairāki desmiti standartizētie 
(isO, 2006) ēku un telpu gaisa caurlaidības mērījumi (att. 17, 18), tādā veidā apkopo
jot un sistematizējot informāciju par reālām ēkām un tās raksturojošajiem konvekci
jas siltuma zudumiem. mērījumi nesiltinātās daudzdzīvokļu ēkās parāda neadekvāti 
lielus siltuma enerģijas zudumus tieši konvekcijas ceļā, kam pamatā ir neblīvas vietas 
vecajos logos un durvīs ar koka rāmjiem, atsevišķos gadījumos (piem., kāpņu telpās) 
par kārtu pārsniedzot normatīvos noteiktās gaisa caurlaidības robežvērtības.

Att. 17. Logā un durvīs ievietotās iekārtas gaisa caurlaidības noteikšanas mēriekārtas 
Blower Door kopskats mērījumu laikā.
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Att. 18. Gaisa plūsmas lineāra atkarības no spiedienu starpības dažādām telpām piemēri.
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salīdzinot pēc sakarības (25) aprēķināto siltuma daudzumu ar siltuma vadī
šanas zudumiem caur norobežojošām konstrukcijām, bieži konvektīvie siltuma 
enerģijas zudumi eksistējošām ēkām ir lielāki, tāpēc visefektīvākais veids, kā bū
tiski samazināt apkures siltuma patēriņu, ir samazināt tieši konvektīvos siltuma 
zudumus. savukārt veiktie mērījumi ēkās pēc renovācijas parāda lielu rezultātu 
izkliedi atkarībā no darbu izpildījuma kvalitātes un lietotiem konstruktīviem ri
sinājumiem, kas ne vienmēr nodrošina gaidīto efektu. Pie kļūdām pieskaitāma 
gan nepietiekams hermetizācijas uzlabojums, gan arī pārāk noblīvēta ārējā čaula 
bez piespiedu ventilācijas ierīkošanas, tādējādi nenodrošinot minimālo cilvēkam 
vajadzīgo gaisa apmaiņu. ievērojami mazāk defektu mērījumos ir atklāts jauncel
tnēs, kur veikta kvalitatīva projektēšanas un darbu izpilde.

veiktie mērījumi un to rezultātu izkliede ļauj izdarīt secinājumus, ka gaisa 
caurlaidības pētījumi ēkās ir ļoti būtiski precīzam siltuma apmaiņas kvantitatīvam 
novērtējumam un siltuma zudumu samazināšanas iespēju analīzei.

2.1.7. Saules enerģijas caurlaidība
Caurspīdīgo objektu siltuma caurlaidību raksturo ar koeficientu U, kurā tiek 

iekļauta arī garo viļņu starojuma pārnese. saules starojuma enerģijas caurlai
dību viļņu garumu diapazonā no 300…2500 nm raksturo arī ar solāro faktoru 
SF (%) vai g (), kas raksturo saules starojuma daļu, kas caur būvkonstrukciju 
nonāk telpas iekšienē (att. 19). Lielākai daļai mūsdienīgu stikloto konstrukciju 
ir samazināta g vērtība, kas vasarā nodrošina enerģijas patēriņa kondicionēšanai 
samazinājumu un labākus termiskā komforta apstākļus telpās, bet apkures perio
dā attiecīgi samazina solārās enerģijas izmantošanas efektivitāti un var palielināt 
apkurei nepieciešamo siltuma daudzumu.
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iekštelpas 
sasniegusī 

Saules enerģija 
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Att. 19. atstarotā, absorbētā un pārnestā saules starojuma enerģija divstiklu paketes 
gadījumā.
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Latvijas klimatiskajos apstākļos saules starojums parasti nesagādā problēmas, 
tomēr pēdējās desmitgadēs uzceltajām ēkām ar lielu stikloto fasāžu laukumu tas 
var būt kritiski. vienā no šādām ēkām, kuras praktiski visas norobežojošās kons
trukcijas ir veidotas no stikla, 2006. gadā tika veikti mērījumi. Lai detalizēti pē
tītu speciālo plēvju izmantošanas lietderību saules siltuma starojuma intensitātes 
samazināšanai caur stiklotajām konstrukcijām, vasaras laikā tika veikti vairāku 
ražotāju un tipu plēvju parametru mērījumi ēkas ekspluatācijas apstākļos. visi 
mērījumi notika telpās ar līdzīgu telpisko orientāciju, izmantojot kalibrētu solārās 
radiācijas sensoru Hukseflux LP02 (Hukseflux Thermal sensors, 2012) (att. 20). 
saules starojuma intensitāte nepārtraukti tika reģistrēta arī uz ēkas jumta ar sta
cionāru sensoru. Grafiski abu sensoru iegūtie dati vienai no veiktajām mērījumu 
sērijām ir parādīti att. 21, kurā var redzēt, ka abu sensoru ārā reģistrētā starojuma 
intensitāte sakrīt, tāpēc to datus var izmantot savstarpējai salīdzināšanai.

Att. 20. solārās enerģijas caurlaidības mērsistēma eksperimentu laikā.
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Att. 21. starojuma intensitātes ārā (līkne siemens) un intensitātes, kas izmērītas uz ēkas 
jumta (1) un telpās 17. stāvā (2), 12. stāvā (3), 3. stāvā (4), 15. stāvā ar (5) un bez (6) plēves 

(līkne almemo).
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Plēves (vai pārklājuma) lomas novērtēšanai solārās caurlaidības samazināša
nā, kombinējot to ar stikla paketi, lietosim solārā starojuma redukcijas koeficientu 
RC (%):

 

pakete pakete plēve

pakete

SF SF
RC

SF
+−

= . (26)

Dati par pētītajām plēvēm, to izvietojumu augstceltnē, kā arī ražotāja snieg
to informāciju par to redukcijas koeficientu un mērījumos iegūtās atbilstošās 
vērtības ir apkopotas tabulā 5. var redzēt, 4 no 5 plēvēm eksperimentāli no
teiktā rC vērtība 5% robežās sakrīt ar deklarēto, bet vienā gadījumā tā būtiski 
atšķiras. 

veiktie pētījumi parādīja, ka, pielietojot speciālās plēves vai atstarojošus pār
klājumus, ir iespējams būtiski samazināt caur logiem iekštelpās nonākošā solārā 
starojuma jaudu, kas ir būtiski ēkās ar lielu stikloto konstrukciju īpatsvaru. vasa
ras periodā tas būtiski samazina kondicionēšanai nepieciešamo jaudu, savukārt, 
apkures sezonas laikā nedaudz palielina apkures siltuma daudzumus. zinot solārā 
starojuma caurlaidības vērtību, konstrukciju laukumus, kā arī ēkas orientāciju 
pret debess pusēm, var novērtēt ar saules starojumu iekštelpās nonākošo siltuma 
daudzumu.

tabula 5. stikla pakešu ar speciālām plēvēm un pašu plēvju saules starojuma caurlaidības 
mērījumu rezultātu kopsavilkums.

Plēves apzīmējums 
(tips)

stāvs, 
kurā plēve 
uzlīmēta

stikla paketes ar plēvi 
solārā starojuma 

caurlaidība SF (%)

Plēves solārā starojuma 
redukcijas koeficients RC 
(%) (ražotāja informācija)

SS 20 12. 9 79 (74)
SS 35 15. 20 53 (58)

RLW150S35 17. 17 60 (65)
M 50 (R silver 50) 3. 27 37 (74)

RE20SIARL 21. 9 79 (77)
Pakete bez plēves 43 

2.2. Skaitliskā modelēšana. integrālie modeļi
iepriekš apskatītajos eksperimentālajos pētījumos ir iegūti dati par atsevišķu 

ēkas norobežojošo konstrukciju siltumfizikālajiem raksturlielumiem. apskatīsim 
ēku un tajā notiekošos procesus kā vienotu kompleksu objektu, analizējot visas 
ēkas kopējo siltuma bilanci, siltuma zudumus un avotus, kā arī atsevišķu būvele
mentu ieguldījumu šajā bilancē. tādā veidā objektīvi tiek novērtēts eksistējošās 
vai projektējamās ēkas energoefektivitātes stāvoklis un tiek identificēti enerģijas 
zudumu aspektā kritiskie elementi. Gadījumā, ja kādu iemeslu dēļ nav iespējams 
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izveidot visas ēkas modeli, tad šādu modeli var veidot arī kādam norobežotam 
ēkas blokam (daļai).

Praksē tiek lietotas daudzas dažādas pieejas ēku siltuma bilances modelēša
nai, sākot no pašām vienkāršākām, piem., (LBn, 2001) un beidzot ar nestacio
nāru aprēķinu programmpaketēm ar ļoti lielu detalizācijas pakāpi un uzdodamo 
parametru skaitu (solar energy Laboratory, 2012). Promocijas darba ietvaros uz 
standartu (Din, 2003; Lvs, 2008) bāzes tika izstrādāta programmatūra Heatmod 
(Procesu analīzes un izpētes centrs, 2006), kas tiek attīstīta jau vairāk 10 gadus. tā 
ir aprobēta, veicot desmitiem aprēķinus daudzveidīgām dzīvojamajām, sabiedris
kām un rūpnieciski izmantojamām ēkām.

Lai salīdzinātu radikāli atšķirīgu ēku kopējās siltuma bilances aprēķinu rezul
tātus un novērtētu to praktisko pielietojumu ēku siltumfizikālo procesu analīzei, 
ir izveidoti vienas ēkas, kuras skice parādīta att. 22, modeļi atbilstoši vienkāršotai 
metodei (LBn, 2001) un saskaņā ar detalizētāku metodi (Lvs, 2008). katra no 
metodēm tika pielietota ēkai divos variantos, kas atšķiras tikai ar norobežojošo 
konstrukciju U vērtībām, ieejas dati apkopoti tabulā 6.

6 m
4 m

10 m

10 m
20 m

21 °C

18 °C

5 °C

Korpuss

Piebūve

Att. 22. modelējamās ēkas skice ar tās raksturīgiem izmēriem.

tabula 6. modelējamās ēkas (att. 21) bloku parametri.

elements
elementu laukums (m2) U (W m2 k1)
korpuss, 

3 stāvi
Piebūve, 
1 stāvs variants i variants ii

ārsienas 508 96 0,4 0,3
jumts 200 200 0,3 0,2

Grīda uz grunts 200 200 0,3 0,2
Durvis un logi 218 24 2,7 1,3

siena uz neapkurinātu telpu  40 0,4 0,3

izmantojot uz mēneša siltuma bilances bāzētu detalizētu aprēķinu, tiek no
teikta kopējā ēkas siltuma vajadzība QH (kWh), kas arī ir ēkai apkures sezonas 
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laikā pievadāmais siltuma daudzums. savukārt, izmantojot aprēķinu saskaņā 
ar vienkāršotu metodi, ēkas siltuma zudumus raksturo ar t.s. siltuma zudumu 
koeficientu Ht (W/k) un ir nepieciešams tā pārrēķins salīdzināmos lielumos. 
analizējot abu aprēķinu rezultātus apskatītajai ēkai divos variantos (tabula 7), ir 
redzams, ka siltuma zuduma koeficienta vērtība otrajā variantā ir samazinājusies 
par 42%, bet siltuma vajadzība gada laikā  – tikai par 31%. tas ir izskaidrojams 
ar daudzu siltumfizikālus procesus raksturojošu faktoru (konvekcija, starojums, 
iekšējie avoti u.c.) ievērošanu, kuru ietekme uz siltuma bilanci ir būtiska, atšķirībā 
no vienkāršota aprēķinu modeļa, kur rezultātu nosaka tikai būvkonstrukciju siltu
ma caurlaidības koeficients. 

tabula 7. ar dažādām metodēm iegūtie ēkas siltuma zudumu raksturlielumi modelēšanas 
variantos i un ii.

aprēķinu variants aprēķinu metode siltuma vajadzība gada 
laikā QH, mW h %

i vienkāršota 110,2 100
ii vienkāršota 64,0 58
i detalizēta 170,5 100
ii detalizēta 118,3 69

Ēkas siltuma bilances modeļiem ir ļoti būtiska nozīme kompleksajā siltumfi
zikālo procesu analīzē, jo tie no vienas puses ļauj aplūkot ēku kā vienu veselumu, 
kas apvieno loģiskā struktūrā daudzus savstarpēji saistītus elementus un procesu 
raksturlielumus. no otras puses ar šādu modeļu palīdzību ir iespējams novērtēt 
atsevišķu nezināmu bilances elementu lielumus (piem., gaisa apmaiņu, termiskos 
tiltus), ja ir pieejami dati par kopējiem ēkas siltuma patēriņa rādītājiem.

Darbā izstrādātās un pārbaudītās pieejas ēku energoefektivitātes pētīšanai 
veidoja pamatu attiecīgu programmu efa un efa2 izstrādei pēc ekonomikas mi
nistrijas pasūtījuma (2009–2011), kas ir aprobētas, publiski pieejamas un pašreiz 
plaši tiek lietotas aprēķiniem ēku energosertifikācijai.

2.3. Skaitliskā modelēšana. diferenciālie modeļi
siltuma zudumus ēkā nosaka iepriekš apskatītie fizikālie procesi– siltuma 

vadīšana, konvekcija un starojums, bet to intensitāti un ieguldījumu atsevišķas 
telpas siltuma bilancē var būtiski ietekmēt arī dažādi blakus faktori, piem., da
žādu konstruktīvu elementu vai sildķermeņu izvietojums, kas var izmainīt gaisa 
plūsmu sadalījumu telpā, izmainot arī temperatūras lauku un siltuma atdevi no 
virsmām. tāpēc, lai detalizēti analizētu siltuma pārneses procesus atsevišķā telpā 
un to ietekmi uz siltuma zudumiem, tika izveidots vienas telpas matemātiskais 
modelis ar reālai situācijai atbilstošiem norobežojošo konstrukciju parametriem 
un izmēriem (att. 23).
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2.8 m 

6 m 

4 m  

Att. 23. modelējamās telpas vispārīga skice ar raksturīgiem izmēriem.

Pirmie skaitliskie aprēķini tika veikti 2D tuvinājumā ar programmpaketi 
ansYs/FLOtran, vēlāk aprēķini tika veikti arī telpiski ar ansYs/CFX, kas 
ļāva apskatīt arī nesimetriskus gadījumus un ievērot sānu sienu ietekmi. ar iz
veidotā modeļa palīdzību tiek novērtēts siltuma daudzums, kas ieplūst vai izplūst 
telpā caur norobežojošām konstrukcijām siltuma vadīšanas, konvekcijas un arī 
starojuma ceļā (atkarībā no apskatītā varianta), kā arī noteikts telpas siltuma 
patēriņš. salīdzinot dažādu faktoru ietekmi izvēlētās konfigurācijas telpai ar at
šķirīgām norobežojošo konstrukciju parametru vērtībām, ir novērtēta šo faktoru 
ietekme uz apstākļiem telpā un uz kopējo telpas siltuma bilanci, kas ļauj meklēt 
optimālus risinājumus. 

tādējādi līdztekus telpas energoefektivitātes uzlabošanas problēmai tiek ana
lizētas iespējas nodrošināt un uzlabot termiskā komforta apstākļus, kas parasti 
netiek darīts ēkas kopējo siltumfizikālo procesu analīzes un energoefektivitātes 
uzlabošanas kontekstā ievērojamu tam nepieciešamo datorresursu dēļ. no vairā
kiem termisko komfortu raksturojošiem parametriem (Charles, 2003; Lvs, 2006) 
darbā detalizēti tiek analizēts vertikālais temperatūras gradients, telpas tempera
tūra un gaisa plūsmu intensitāte. 

apskatītie modelēšanas aprēķini neparedz cilvēka klātbūtnes ievērošanu, tā
dējādi vienkāršojot ģeometrijas izveidi un ļaujot uzskatamāk parādīt tieši telpas 
ģeometrisko un fizikālo parametru vispārīgo ietekmi uz energoefektivitāti un 
komforta apstākļiem.

Gaisa konvektīvo plūsmu skaitliskajos aprēķinos gravitācijas laukā tiek 
risināti kustības daudzuma (navjēstoksa), nepārtrauktības un enerģijas 
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saglabāšanas vienādojumi (Bejan & kraus, 2003) ātrumam, spiedienam un tem
peratūrai, kā arī uzdoti atbilstošie robežnosacījumi uz apskatāmā apgabala ro
bežām. Gaisa plūsmas režīms pie novērtētā reinoldsa skaitļa Re > 8000 ir tur
bulents, tāpēc tiek izmantoti arī turbulences modeļi: kε modelis (Chung, 2002) 
2D ansYs/FLOtran aprēķinu gadījumā un k-ω SST modelis (menter, 1994) 
modeļa 3D ansYs/CFX variantos. atsevišķos aprēķinos tiek ņemta vērā arī 
starojuma siltuma pārnese, kuras modelēšanai tiek izmantots programmatūrā 
ansYs/CFX integrētais montekarlo modelis (Carlson & Hassan, 1991). 

2.3.1. Skaitliskā modelēšana. Diferenciālie modeļi. 2D aprēķini
vispirms tika izveidoti vairāki 2D telpas modeļa varianti ar atšķirīgām sil

dītāja virsmas temperatūrām, dažādām ārējo norobežojošo konstrukciju siltuma 
caurlaidībām, dažādiem palodzes platumiem un atverēm/spraugām pretējās sie
nās, lai ievērotu arī konvektīvo siltuma apmaiņu. visiem variantiem tika analizēts 
temperatūras un gaisa plūsmu sadalījums. tika novērtēta katra mainīgo para
metru ietekme uz telpas kopējiem siltuma zudumiem un uz termiskā komforta 
apstākļiem. Piemērs ātruma vektora laukam pie sildītāja augšējās malas parādīts 
att. 24, temperatūras sadalījumam pie sildītāja – att. 25, ātruma vektora moduļa 
sadalījumam – att. 26. att. 27 ir vizualizēta gaisa cirkulācija telpā dažādos telpas 
modelēšanas variantos.

Att. 24. ātruma vektoru (m s1) lauks sildītāja augšējā daļā pie tā temperatūras 60°C (a) 
un 40°C (b).
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Att. 25. temperatūras (°C) sadalījums telpā ar šaurāku (a) un platāku (b) palodzi.

(a)

(b)

Att. 26. ātruma vektora moduļa (m s1) sadalījums telpā ar lielu (a) un mazu (b) ārsienas 
siltuma caurlaidību.
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Att. 27. Gaisa cirkulācija telpā bez palodzes, ar palodzi un nenoslēgtā telpā ar 
2Pa zemspiedienu.

modeļa apskatīto variantu iegūto rezultātu analīze atklāja, ka, piem., ir iespē
jams samazināt apkures siltuma patēriņu, nesamazinot vidējo gaisa temperatūru, 
izvēloties nedaudz platāku palodzi, vienlaicīgi nedaudz (nepārsniedzot kritiskos 
lielumus) pieaug gaisa kustības ātrumi. tomēr negatīvas sekas šajā gadījumā var 
būt pārlieku pazemināta temperatūra uz loga ar iespējamu kondensāta rašanos. 
kā arī varēja sagaidīt, enerģētiski viss neizdevīgākie ir varianti ar lielu ārsienas sil
tuma caurlaidību un konvektīvo gaisa apmaiņu. vertikālo temperatūras gradientu 
analīze telpas dažādās vietās (att. 28) parādīja, ka temperatūra mainās 12 °C ro
bežās, kas ir labs rādītājs.
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Att. 28. vertikālais temperatūras sadalījums dažādās telpas vietās.

skaitliskās modelēšanas rezultāti parādīja, ka pie dažāda gaisa cirkulācijas 
rakstura telpā mainās arī siltuma atdeves nosacījumi no norobežojošo konstruk
ciju iekšējām virsmām. jo intensīvāka ir gaisa plūsma gar virsmu, jo plānāks ro
bežslānis veidojas un notiek intensīvāka siltuma apmaiņa. Piemēri temperatūras 
sadalījumam pie virsmas nelielu gaisa ātrumu un to palielināšanas gadījumā pa
rādīti att. 29. kā redzams, termiskā robežslāņa biezums intensīvas gaisa kustības 
rezultātā stipri samazinās.
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Att. 29. temperatūras profils sienas tuvumā: (a) – nelielas plūsmas gadījumā,  
(b) – intensīvās kustības gadījumā.

apskatītie 2D modeļi ir pirmais tuvinājums dzīvojamās telpas siltuma ap
maiņas procesu modelēšanā, kas ļauj kvalitatīvi novērtēt dažādu ģeometrisko un 
fizikālo parametru ietekmi uz temperatūras un gaisa plūsmu sadalījumiem.
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2.3.2. Skaitliskā modelēšana. Diferenciālie modeļi. 3D aprēķini
apskatāmās telpas 3D modeļi tika veidoti ar programmatūras ansYs/CFX 

palīdzību un viena varianta aprēķiniem nepieciešamais laiks ilga līdz pat 3 dien
naktīm. Lai veiktu salīdzinošu analīzi, pirmie no 3D modeļa variantiem ir veidoti 
atbilstoši iepriekš apskatītajiem 2D modeļa variantiem. Pētījumu turpinot tika 
variēti arī citi ģeometriskie un fizikālie faktori un novērtēta to ietekme uz telpas 
siltuma bilanci un komforta apstākļiem tajā. atsevišķi tika veikta detalizēta solārā 
starojuma ietekmes analīze. kopumā aprēķini ir veikti 20 dažādiem modeļa vari
antiem (att. 30), mainīti tika sekojoši parametri:

•	 spiedienu	starpība	starp	atverēm	pretējās	sienās,
•	 palodzes	platums,
•	 sildķermeņa	temperatūra	un	novietojums	telpā,
•	 apsildāmā	grīda	tradicionālā	konvektora	vietā,
•	 iekļauta	starojuma	siltuma	pārnese,
•	 saules	starojums	caur	logu	ar	mainīgu	krišanas	leņķi.	

Att. 30. 3D modeļu atšķirīgo ģeometriju skices.

visu modelēto variantu1 aprēķinātie dati par siltuma patēriņu, vadīša
nas un konvekcijas siltuma zudumu sadalījumu, raksturīgajiem ātrumiem un 

1  Pilns modelēto variantu apraksts sniegts disertācijas pilnajā tekstā.
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temperatūrām, kā arī tās gradientiem tika apkopoti un detalizēti analizēti gan 
no energoefektivitātes, gan arī no termiskā komforta apstākļu nodrošināšanas 
viedokļa.

iegūto rezultātu atsevišķas vizualizācijas ir parādītas nākamajās lapaspusēs:
•	 temperatūras	lauks	simetrijas	plaknē	variantos	ar	mainīgu	spiedienu	starpī

bu (att. 31),
•	 ieplūstošā	ārgaisa	8 °C	izovirsma	variantā	ar	pie	 iekšējās	sienas	novietoto	

sildītāju (att. 32),
•	 18  °C	un	20 °C	 izovirsmas	variantā	ar	pie	 sānu	sienas	novietotu	sildītāju	

(att. 33),
•	 ātrumu	sadalījums	simetrijas	plaknē variantam ar apsildāmo grīdu (att. 34),
•	 temperatūras	sadalījums	un	izovirsmas	variantiem	ar	solārā	starojuma	avo

tu caur logu (att. 35).

(a) 

(b) 

(c) 

Tem
peratūra, °C 

Att. 31. variantu ar spiedienu starpību 0Pa (a), +1Pa (b), –1Pa (c) starp atverēm pretējās 
sienās temperatūras sadalījums simetrijas plaknē.
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Att. 32. 8 °C izovirsma un temperatūras diapazona 813 °C kontūri vidusplaknē variantā 

ar sildītāju pie iekšējās sienas.

  
Att. 33. 18 °C (pa kreisi) un 20 °C (pa labi) izovirsmas variantā ar pie sānu sienas 

novietoto sildītāju.

Att. 34. raksturīgais ātrumu (m s1) lauks simetrijas plaknē variantā ar apsildāmo grīdu.
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(a) 

 

(b) (c) 

Att. 35. temperatūras sadalījums un 30 °C (a), 32 °C (b) un 33 °C (c) izovirsmas 
variantos ar solārā starojuma avotu caur logu.

veicot aprēķinu rezultātu izpēti, ērti grafiski apvienot temperatūras un jaudas, 
kā arī vertikālā temperatūras gradienta un vidējā ātruma vērtības (att. 36, 37). 
apkopojot iegūtos rezultātus attiecībā pret siltuma enerģijas patēriņu un kom
forta apstākļu nodrošināšanu telpā, vislabvēlīgākais variants ir ar izslēgtu apkures 
sistēmu (apzīmējums 3DG66), kad siltuma zudumi tiek kompensēti tikai ar so
lārā siltuma avota palīdzību un tiek reģistrēti vismazākie temperatūras gradienti 
un gaisa plūsmas. savukārt, telpā ar atverēm norobežojošās konstrukcijās pastāv 
ievērojami konvektīvie siltuma zudumi, būtiski samazinās vidējā temperatūra un 
pieaug gaisa kustības ātrumi.

izstrādātās kompleksas ēkas energoefektivitātes analīzes metodikas ietvaros 
atsevišķas telpas matemātiskā modelēšana parāda dažādu fizikālo un ģeometris
ko faktoru lomu telpas un visas ēkas siltuma patēriņa optimizēšanā un cilvēka 
termiskā komforta apstākļu uzlabošanā. kaut arī apskatītiem modeļiem ir vairāk 
kvalitatīva nozīme, tie uzskatāmi parāda atsevišķu parametru ietekmi uz gaisa 
plūsmām telpā un temperatūras sadalījumu, kas ietekmē arī kopējos telpas un 
visas ēkas siltuma zudumus. salīdzinot energoefektivitāti un termisko kom
fortu raksturojošus rādītājus var secināt, ka tie ir cieši saistīti un to vienlaicīga 
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uzlabošana ir ļoti grūts uzdevums, kas prasa detalizētākus aprēķinus un vairāku 
modeļa variantu analīzi, ko pašreiz ierobežo tam nepieciešamie datorresursi.
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Att. 36. sildītājam pievadītā jauda, solāro avotu jauda, konvekcijas siltuma zudumi un 
telpas vidējā temperatūra dažādos modeļa variantos.
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Att. 37. vidējā ātruma vērtība un temperatūras gradients telpas vidusdaļā dažādos 
modelēšanas variantos.

kā parādīja veiktā skaitliskā modelēšana, būtiskākās izmaiņas enerģijas zu
dumos no telpas ir saistītas ar konvektīvo siltuma apmaiņu caur nepietiekami 
noblīvētām norobežojošām konstrukcijām. Liela nozīme ir arī ārējo norobežojošo 
konstrukciju siltuma caurlaidības izmaiņām un solārajiem siltuma avotam. ma
zāka ietekme uz energopatēriņu ir dažādiem ģeometriskajiem faktoriem, piem., 
palodzes un apkures sistēmas sildķermeņa izvietojumam. siltuma starojuma 
pārneses ieguldījums kopējā siltuma bilancē un fizikālo lauku sadalījumā ir ļoti 
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svarīgs un, veicot dzīvojamo telpu, it sevišķi ar lielām caurspīdīgām virsmām, 
matemātisko modeļu izveidi, tas ir noteikti jāņem vērā. iegūtie temperatūru sa
dalījumi uz būvkonstrukciju virsmām ļauj izvērtēt arī potenciālos kondensāta 
veidošanas riskus.

savukārt termisko komfortu noteicošie parametri ir būtiski atkarīgi no kons
truktīvo elementu izvietojuma, norobežojošo konstrukciju siltuma pretestības, 
gaisa infiltrācijas un solāro avotu jaudas, jo visi minētie faktori ietekmē gan gaisa 
plūsmu raksturu, gan arī ar to saistīto temperatūras lauku. Lielākajā daļā apskatīto 
gadījumu termiskā komforta prasības ir izpildītas, izņemot variantus ar intensīvu 
gaisa caurplūdi, kas samazina telpas vidējo temperatūru un palielina gaisa kustī
bas ātrumus telpā. no veikto aprēķinu rezultātiem izriet daži svarīgākie nosacīju
mi termiskā komforta nodrošināšanai:

•	 sildītāja	jaudas	regulēšanas	iespēja	atbilstoši	gaisa	temperatūrai	(īpaši	gadī
jumā ar solārajiem avotiem);

•	 neliela	 pārspiediena	 telpā	nodrošināšana,	 kas	 izslēdz	 tiešu	 aukstā	 ārgaisa	
ieplūdi caur spraugām ārējā čaulā;

•	 pēc	iespējas	mazāka	temperatūru	starpība	ar	blakus	telpām,	kas	samazina	
siltuma apmaiņu ar tām;

•	 optimizēts	sildķermeņa	novietojums.
Šāda skaitliskā modelēšana ļauj izvēlēties būvkonstrukciju siltumtehniskos 

parametrus, konstruktīvo elementu izvietojumu un analizēt siltuma zudumus un 
to sadalījumu maksimāli pietuvināti reāliem apstākļiem, ievērojot arī gaisa cirku
lāciju, ventilāciju un solārā starojuma ietekmi, t.i. virzīties uz termiskā komforta 
un siltuma patēriņa optimizācijas problēmas risinājumu telpai.
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3. rezuLtātu kopSAViLkumS un Secinājumi

Promocijas darba gaitā ir izstrādāta un praksē aprotēta vienota ēkas siltumfi
zikālo procesu analīzes metodika, veikta virkne eksperimentālo pētījumu, izstrā
dātas un pilnveidotas atbilstošās mērmetodes, ir izveidoti ēkas siltuma bilances 
un atsevišķas telpas siltumfizikālo procesu matemātiskie modeļi, detalizēti anali
zēti iegūtie mērījumu un modeļaprēķinu rezultāti. 

Galvenie darbā iegūtie rezultāti un secinājumi ir šādi:
•	 Ir	izstrādāta	mērsistēma	ar	speciālu	iegūto	datu	pēcapstrādes	metodiku,	kas	

ir efektīvi lietojama būvkonstrukciju siltuma caurlaidības noteikšanai ne
stacionāros, reālos ēku ekspluatācijas apstākļos. Šī pieeja ļauj palielināt re
zultātu precizitāti, tajā pat laikā samazinot mērījumiem nepieciešamo laiku.

•	 Uz	standartizētās	„karstās	plates”	iekārtas	bāzes	ir	izveidota	metode	mate
riālu siltuma ietilpības eksperimentālai noteikšanai, lietojot speciāli izstrā
dātu aprēķinu metodiku.

•	 Eksperimentu	sērijā	ir	veikti	dažādu	veidu	speciālo	stikla	pakešu	pārklāju
mu saules enerģijas caurlaidības mērījumi, noteikta to parametru atbilstība 
deklarētajām vērtībām.

•	 Eksperimentāli	konstatēts,	ka	ēku	un	būvkonstrukciju	siltumtehniskie	rak
sturlielumi (siltuma, gaisa un starojuma caurlaidība) var būtiski atšķirties 
no teorētiskajiem un novērtētajiem, un parādīts, ka kvalitatīvu ieejas datu 
nodrošināšanai ēku siltuma bilances modelēšanai un objektīvam energo
efektivitātes novērtējumam ir nepieciešami iepriekšminētie mērījumi.

•	 Veicot	 eksperimentālos	 mērījumus,	 ir	 izveidota	 specializētā	 informatīvā	
datu bāzē ar iegūtajiem datiem par ēku un būvkonstrukciju siltumfizikā
liem parametriem, kas atvieglo sērijveida dzīvojamo ēku energoefektivitā
tes izvērtēšanu.

•	 Izveidoti	vairāki	ēkas	siltuma	bilances	matemātiskie	modeļi,	kas	ir	sekmī
gi aprobēti, lietojot eksistējošu objektu apkures patēriņa datus. izanalizētas 
dažādu modeļu rezultātu atšķirības un parādīta iespēja sabalansēti izvēlē
ties projektējamās ēkas celtniecības vai renovācijas variantu.

•	 Ir	 izveidoti	atsevišķas	telpas	2D	un	3D	matemātiskie	modeļi,	parādīta	 ie
spēja izvērtēt dažādu faktoru ietekmi uz siltumfizikālajiem procesiem telpā 
un analizēt izmaiņu tendences. iegūto rezultātu izvērtējums parāda, ka ir 
iespējams nodrošināt termiskā komforta apstākļus pie samazinātā apkures 
siltuma patēriņa.
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pAteicībAS

vēlos izteikt sirsnīgu pateicību asoc. prof. andrim jakovičam par palīdzību, 
kritiskām piezīmēm, jaunām idejām un padomiem šī promocijas darba izstrā
dē un atbalstu citos zinātniskipētnieciskos darbos jau kopš bakalaura studijām. 
Paldies kolēģiem no vtPmm laboratorijas, Procesu analīzes un izpētes centra, 
Fizikas un matemātikas fakultātes un Latvenergo par sadarbību atsevišķu darba 
sadaļu tapšanā, palīdzību un konsultācijām, to starpā aldim Bangam, andrejam 
timuhinam, kasparam Ērglim, jānim virbulim. 

Īpaša pateicība maniem vecākiem par mīlestību, pacietību un sapratni, kā arī 
visiem tuviem un ne ļoti cilvēkiem, kas juta līdzi, bet varbūt neizrādīja. Paldies 
visiem tiem, kas neaizmirsa man regulāri pajautāt: „kā veicas ar disertāciju?” un 
Lienei Bandeniecei, kas ar savu neatlaidību palīdzēja man uzkāpt uz finiša taisnes.

esmu pateicīgs Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātei, Pro
cesu analīzes un izpētes centram un eiropas sociālajam fondam, ar kuru atbalstu 
ir tapis šis darbs.
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