
E nergoefektivitātes un būvkons-
trukciju ilgtspējas pētījumi Lat-
vijas klimatā jau divus gadus no-
tiek 2012.  gada nogalē LU Botā-

niskajā dārzā izveidotajos 5  testēšanas 
stendos. Par iepriekšējo sezonu pētījumu 
rezultātiem žurnāls «Latvijas Būvniecība» 
informēja jau iepriekš1, 2, 3, 4. Īsumā dažas 
būtiskas atziņas:
H  pareizi iestrādājot prettvaika bar-

jeras, arī saliktās koka un vieglajās kar-
kasa konstrukcijās var nodrošināt 
mitruma  aspektā ilgtspējīgus risinā-
jumus, novēršot sēnīšu augšanas un 
kondensācijas riskus Latvijas klima-
tiskajos apstākļos;

H  gāzbetona bloku siltuma caurlaidība to 
lielā sākotnējā mitruma dēļ vairākus 
gadus pēc izbūves būtiski pārsniedz 
specificētās vērtības – jārēķinās ar bū-
tiskām papildu apkures izmaksām vai-
rāku gadu periodā;

H  relatīvais gaisa mitrums gāzbetona 
būvēs, ja ir normāla gaisa apmaiņas 
intensitāte  (n=0,5  1/h), vairākus 
gadus  pēc to izbūves pārsniedz opti-
mālā termiskā komforta robežvērtību 
(60%), un kritiskajās zonās iespējama 
sēnīšu augšana;

H  telpu pārkaršana nekondicionētās (ne-
dzesētās) vieglo konstrukciju ēkās siltās 
un saulainās vasaras dienās ir būtiski 
augtāka nekā masīvo (mūra) konstruk-
ciju ēkās;

H  ja telpas tiek kondicionētas  – apkuri-
nātas vai dzesētas  –, nepārtraukti uz-
turot noteiktu gaisa temperatūru, tad 
būvkonstrukciju masivitātei (termis-
kajai inercei) ir ļoti maza ietekme uz 
energopatēriņu;

H  dobu būvkonstrukciju (piem., liel-
gabarīta keramiskie bloki) faktiskā 
siltuma  caurlaidība būtiski sama-
zinās,  pieaugot dobumu tilpuma daļai 
un tos aizpildot ar siltuma izolācijas 
materiālu – šādi bloki gūst aizvien lie-
lāku popularitāti Eiropā, īpaši Vācijā 
un Austrijā;

H  telpās ar lakotām un krāsotām būv-
konstrukcijām, kur izmantoti tradicio-
nālie šķīdinātāji, aromātisko ogļūdeņ-
ražu koncentrācija pat pus gadu pēc iz-
būves var sasniegt kritiskas vērtības.

Iepriekšējā pētījuma periodā (2011.–
2013.) galvenā uzmanība bija vērsta uz da-
žādu būvkonstruktīvo risinājumu izvērtē-
jumu (iekavās doti attiecīgā testa stenda 
apzīmējumi):
H  frēzbaļķi ar siltinājumu iekšpusē 

(LOG);
H  saplākšņa paneļi ar elastīgās akmens-

vates pildījumu (PLY);
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H  gāzbetona (AER) un dobie kera-
miskie  (CER) bloki ar akmensvates 
siltinājumu;

H  eksperimentālie dobie keramiskie 
bloki  ar siltuma izolācijas granulu 
pil dī  jumu (EXP).

Pētījuma rezultāti par 2011.‒2013. gadu 
apkopoti un izdoti grāmatā «Būvkonstruk-
ciju energoefektivitāte un ilgtspēja Latvijas 
klimatā»5.

Jaunajā pētījumu periodā (no 
2014. gada rudens) eksperimentālajos testa 
stendos tiek salīdzināti dažādi risinājumi 
apkures sistēmām ar atjaunojamo resursu 
izmantošanu. Konkrēti:
H  2 stendos (LOG un AER) darbojas 

gaiss–gaiss siltumsūknis (Daikin) bez 
enerģijas akumulācijas iespējām;

H  vienā stendā (PLY) uzstādīts gaiss–
ūdens siltumsūknis (Panasonic)  ar 
ūdens akumulācijas tvertni (1.  attēls) 
un zemas temperatūras konvektoriem;

H  vienā stendā (EXP) uzstādīts gaiss–
ūdens siltumsūknis (Samsung) ar 
ūdens akumulācijas tvertni un inova-
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tīvu kapilāra tipa siltummaini, kas iz-
vietots pie griestiem (2. attēls);

H CER stendā darbojas tradicionāls elek-
triskais konvektors.

Šāds risinājums izvēlēts, balstoties uz 
iepriekšējo pētījumu rezultātiem, jo:
H  LOG, PLY un CER stendā faktiskais 

apkures energopatēriņš gandrīz sakrīt, 
līdz ar to būs iespējams salīdzināt da-
žāda tipa siltumsūkņu energoefektivi-
tāti reālos darbības apstākļos;

H  EXP stenda konstrukciju siltuma caur-
laidība ir nostabilizējusies, un tas ļaus 
noteikt arī tur uzstādītā siltumsūkņa 
faktisko energoefektivitāti;

H  LOG un AER stendā mērķtiecīgi sagla-
bāta viena veida apkures sistēma, lai 
varētu pētīt AER stenda (ar gāzbetona 
ārsienām) siltuma caurlaidības, kas vēl 
nav stabilizējusies, turpmāko dina-
miku žūšanas procesā.

Jaunajā pētījumu ciklā gūtās pirmās at-
ziņas par dažādiem apkures sistēmu risinā-
jumiem, to energoefektivitāti un ietekmi 
uz telpas mikroklimata parametriem:
H  faktiskā gaiss–gaiss tipa siltumsūkņa 

operatīvā efektivitāte var būt pat 
2–3  reizes mazāka nekā standartizēti 
noteiktā nominālā COP1 vērtība, 
kas  parasti ir intervālā 5–7, un ope-
ratīvo efektivitāti ļoti būtiski ietekmē 

darba režīms (noslodze) un tempera-
tūru starpība (āra un iekštelpu gaisa 
temperatūra);

H gaiss–ūdens tipa siltumsūknis ar ūdens 
akumulatoru ļauj līdzīgos klimata ap-
stākļos sasniegt būtiski lielākas opera-
tīvās COP vērtības nekā gaiss–gaiss 
tipa siltumsūkņa sistēma, kur šādu 
enerģijas uzkrāšanas iespēju nav;

H  ja ir pie griestiem izvietots kapilārais 
siltummainis, lai nodrošinātu vienmē-
rīgu temperatūras sadalījumu pa telpas 
augstumu apkures režīmā, nepiecie-
šama mehāniskā ventilācija, bet dzesē-
šanas režīmā tas nav nepieciešams;

H ja ir tradicionālie apkures konvektori, 
temperatūras starpība telpas augstumā 
ir minimāla arī bez mehāniskās venti-
lācijas  – tiek nodrošināti optimāli ter-
miskā komforta apstākļi.

Tā kā 2014.  g. rudens bija silts, eks-
perimentālā apkures sezona stendos tika 
sākta tikai oktobrī. Apkures sistēmu efekti-
vitātes četru mēnešu kvantitatīvos rezul-
tātus plānots izvērtēt publiskā seminārā 
2015. g. februāra pirmajā pusē – interesen-
tiem ieteicams sekot aktuālajai informā-
cijai www.eem.lv.

Nākamajā 2015./2016.  g. apkures se-
zonā pētījumu plānots paplašināt, vienā no 
stendiem izveidojot zemes siltumsūkņa ap-
kures sistēmu. 
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1 Siltums k u efektivit tes koeficientu COP (ang u val. – 
Coefficient of Performance), kas tiek nor d ts tehniskajos 
datos, nosaka laboratorijas apst k os nep rtraukt  darb bas 
re m  ar iek rtas 100  ra bas un jaudas noslod i un ar 
nomin lo ra un iekštelpu gaisa temperat ru (attiec gi  

7 C 19 C). aktisk s siltums k a energoefektivit tes 
progno šanai un anal ei vis  apkures period  
i mantojams se on lais veiktsp jas koeficients (SCOP), kas 
noteikts aukst kam klimatam vis  apkures period , emot 
v r  atš ir gu iek rtu noslod i da d s ra gaisa 
temperat r s un atbilstoši standarti t  klimata 
temperat ru atk rtošan s bie umam .


