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Daži termini

 Siltumvadītspēja ir materiāla spēja caurvadīt siltumu no 
tā vienas virsmas līdz otrai, ja starp tām ir temperatūras 
starpība. To raksturo siltumvadītspējas koeficients. Jo 
mazāks ir šis koeficients, jo kvalitatīvāks ir 
siltumizolējošais materiāls. Siltuma izolāciju lielā mērā 
ietekmē tilpummasa un mitrums.

 Mitrums ir ūdens satura daudzums materiālā.

 Ūdens uzsūcamība ir materiāla spēja uzsūkt sevī un 
saglabāt ūdeni.

 Salizturība ir ar ūdeni piesūcināta materiāla spēja 
pretoties sagraušanai to daudzkārt sasaldējot un 
atkausējot. To raksturo ar ciklu skaitu, ko iztur ar ūdeni 
piesūcināts materiāls nesairstot un ievērojami nezaudējot 
stiprību.  



Termiskā pretestība un 

mitrums

 Termisko pretestību ietekmē materiāla mitruma pakāpe. 

Jāatceras, ka mitri materiāli lieliski vada siltumu. Tas 

nozīmē, ka siltināšanas materiāls nepilda savu funkciju, 

turklāt mitrās vietas kalpo kā aukstuma tilti. Kondensāta 

izveidi var novērst pareizi pielietojot tvaika barjeras, kas 

pasargā siltuma izolācijas materiālu un konstrukcijas 

(īpaši koka) no samirkšanas.

(RTU profesors Anatolijs Borodiņecs)



Kā rodas pelējums...

 Pelējums izaug no 
pelējuma sēņu sporām, 
kas atrodas gaisā – atliek 
tikai sēnei radīt labvēlīgus 
apstākļus. Pelējums rodas 
pozitīvā temperatūrā, kas 
nepārsniedz +40°C, lielā 
mitrumā (>20%) un 
organisku vielu barotnēs. 
To sekmē nekustīgs vai 
mazkustīgs gaiss, gaismas 
trūkums telpā. Visvairāk 
pelējumam tiek pakļautas 
tapetes istabu mitros un 
tumšos stūros, vannas 
istabu, telpu sienu un 
santehnikas virsmas, kas 
ir siltas un mitras u.c. 

 Ūdens jebkurā tā 
agregātstāvoklī ir viens no 
svarīgākajiem 
destruktīvajiem faktoriem, 
kas samazina celtniecības 
konstrukciju kalpošanas 
ilgumu, lai arī no kādiem 
materiāliem tās būtu 
darinātas. No mitruma 
satura atkarīgs arī tāds 
svarīgs parametrs kā ēkas 
konstrukcijas 
termopretestība un gala 
rezultātā –
energoefektivitāte. 



Palielināts mitruma saturs 

konstrukcijās un siltuma 

zudumi



Mitra/sausa siena un siltuma 

enerģijas ietaupījums

 Iepriekšējā attēlā redzams 
kā izžāvējot sienu un 
samazinot tās mitruma 
līmeni no 25% līdz 5% var 
panākt siltuma plūsmas 
samazinājumu par 32%! 

 Blakus attēlā ir redzama 
ēka Igaunijā. Sienas tiek 
uzturētas sausas!



Risinājums paneļu ēkām

 Lai strauji samazinātu 
siltuma enerģijas 
plūsmu caur sienām 
nepieciešams tajās  
samazināt ūdens 
daudzumu.

 To var panākt 
izveidojot 
ventilējamas šuves 
starp paneļiem.  



Dabā tas izskatās šādi:



Kāpēc paneļu šuves nedrīkst aizsmērēt 

ar hidroizolējošu mastiku?

 Būvelementa ūdens tvaika caurlaidība: 

 28. Ja būvelements sastāv no dažādiem slāņiem, tā siltajā pusē esošo
slāņu kopējais ūdens tvaika pretestības gaisa difūzijas ekvivalents sd ir 
vismaz piecas reizes lielāks par aukstajai pusei piegulošo slāņu kopējo
ūdens tvaika pretestības gaisa difūzijas ekvivalentu sd. 

 29. Viendabīgiem būvmateriāliem un siltumizolācijas materiāliem
ūdens tvaika pretestību nosaka, izmantojot formulu (5): sd= µ x d , kur
µ - ūdens tvaika pretestības faktors. 



32. Stiklam, keramikas flīzēm, metālam un metāla loksnēm sd ir 
bezgalīgi liels. Aprēķinos izmanto vērtību 106m

 33. Hermētiskiem daudzslāņu paneļiem, kas no abām pusēm pārklāti ar 
metāla loksnēm, starp kurām ir siltumizolācijas slānis, šo noteikumu
28.punktā noteiktā prasība attiecas uz paneļu savienojuma vietām, kas
atrodas siltumizolācijai siltajā un aukstajā pusē.

(LBN 002-15)



Pašreizējā prakse paneļu šuvju 

izolācijai
 1 – Hermētiķis (Latvijā praktizē balta 

poliakrilāta izmantošanu)

 2 – Esošais šuves aizpildījums (parasti 
tā ir cementa java)

 Esošais šuves cementa pildījums nav 
elastīgs, līdz ar to tas plīst kā tas ir 
redzams iekrāsots ar sarkanu krāsu.

 Ar zilo krāsu iekrāsotajās vietās 
veidojas sprieguma zonas kuras 
pārsniedz jebkura materiāla maksimālo 
stiepes izturību kā rezultātā tas plīst.

 Pie 6m gariem paneļiem šuves kustība 
mūsu klimata apstākļos var sasniegt pat 
20% no šuves platuma. Akrilāta  
pieļaujamā kustība ir 12,5%.

 No LBN 002-15 viedokļa šāds šuves 
hermetizējums nav pieļaujams jo 
neievēro šī normatīva sadaļas 
Būvelemetu ūdens tvaika caurlaidība
prasības. 

 Attēlā pa labi redzamā šuves izolācijas 
forma neatbilst ražotāja 
rekomendācijām.



Tā izskatās šuves pārklātas ar 

akrila masu



LBN 002-15 sadaļa «Būvelementu ūdens 

tvaika caurlaidība»

 Sērijveida paneļu ēku 
ārsienas galvenokārt ir 3-
slāņu paneļi ar 
keramzītbetona vai 
fibrolīta siltinājuma vidējo 
kārtu.

 Daudzu tipveida paneļu 
ārējā virsma ir nosegta ar 
keramikas materiālu, kura 
sd ir bezgalīgi liels, tas 
pārklāj vairāk nekā 90% 
virsmas. 



Rezultātā...

 Nav iespējams izpildīt LBN 002-15 28. punkta 
prasību par būvelementa (paneļa) ūdens tvaika 
caurlaidību.

 Līdz ar to, saskaņā ar LBN 002-15 lai izpildītu šo 
prasību, jāpāriet uz 33. punktu, kas norāda, ka šajā 
gadījumā šī prasība attiecas uz “paneļu 
savienojumu vietām” (šuvēm). 

 Ja šuves tiek nosmērētas ar hidroizolējošu (akrila, 
bitumena u.c. bāzes) mastiku, tad netiek izpildīta 
arī 33. punkta prasība.

 Ūdens ceļš no ārsienas tiek noslēgts, tas sāk 
uzkrāties sienas konstrukcijās. 



Secinājums...

 Vislabākais risinājums šajā 
gadījumā ir ventilējamas 
fasādes šuves. Praksē daudzos 
gadījumos visu šuvi iztīrīt nav 
iespējams. Tad tās iekšējā daļā 
sasprēgājušais cements netiek 
aiztikts, ļoti labs rezultāts tiek 
panākts iestrādājot šuvē 
uzputota polietilēna šuves auklu 
un nosedzot to ar poliuretāna 
masu .

 Starp cementa javu un šuves 
auklu tiek atstāta apmēram 2cm 
brīva gaisa sprauga kas paneļu 
krustpunktos tiek savienota ar 
āra gaisu.  



Kāpēc ēkas nedrīkst siltināt vispirms 

nesalabojot šuves?
 Uzklājot akmens vati siltā zona 

pārvietojas uz ēkas ārsienas pusi 
tādējādi paplašinot kondensāta 
veidošanās iespējas riska zonu.

 Siltajam gaisam ir iespēja iekļūt 
šuvē.

 Akmens vate ļoti labi uzsūc sevī 
mitrumu kas savukārt stipri 
samazina tās siltuma pretestību.

 Praksē ir piemēri kad šuvēs ir 
izveidojušās “kabatas”, kurās stāv 
ūdens.

 Mitras un siltas šuves ir izcila vieta 
dažādu mikroorganismu dzīvei.

 Nelietderīgi tiek izmantoti resursi, 
nav plānotā siltuma zudumu 
samazinājuma. Austrumu/Gaiļezera slimnīcas fasādes 

siltināšanas darbi bez šuvju remonta



Tādas ir šuves...



Paneļu ēku gala sienu siltināšana ar 

ārējo metāla profila segumu

 Par cik metāla profilu ūdens 
tvaiku pretestības faktors ir 
bezgalīgi liels, tad, saskaņā ar 
LBN 002-15 31.punktu, ja starp 
siltuma izolāciju vai tai 
pieguļošo vēja barjeru un ārējo 
apdari nepieciešama gaisa 
sprauga, siltuma izolācijai jābūt 
ventilējamai.

 Praksē jau veiktajos darbos nav 
iespējams noteikt vai šajās 
siltinātajās gala sienās siltuma 
izolācija tiek ventilēta. 

 Vispirms jāveic paneļu šuvju 
remonts



Secinājumi

 No siltumtehnikas viedokļa šuves paneļu ēkās pilda paneļu žāvēšanas 
un kondensāta izvades funkcijas.

 Atkarībā no šuves stāvokļa tā ir jāiztīra, ideālā variantā jānopako ar 
akmens vati, jāatstāj ventilācijas kanāls un no ārpuses jānoslēdz ar 
elastīgu poliuretāna mastiku. 

 Paneļu krustošanās vietās ventilācijas kanāli jāsavieno ar āra gaisu ar 
PVC caurulīšu palīdzību. 

 Šuvēs nekādā gadījumā nedrīkst iepūst putas – to ūdens tvaiku 
pretestības faktors µ=60 (LBN 002-15 6. tabula), akmens vates µ=1. 

 Saskaņā ar LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana” šādi tiek izpildīti 
darbi ēkas savešanai kārtībā. 

 Ļaujam ēkai žūt 1-3 gadus. Pēc tam, ja tas vēl joprojām ir 
nepieciešams, var veikt atkārtotu energo auditu.

 Liels ieguvums, zemas izmaksas: 9-stāvu ēkas, 4 sekcijas ar 144 
dzīvokļiem viena tekošā metra izmaksas svārstīsies robežās ap 14-18 
EUR (ieskaitot nodokļus, algas un mehānismus)



Ēkas blīvuma pakāpe

 Siltuma zudumus mājā izraisa ārējo ēkas
būvelementu (sienas, grīdas, jumts) siltuma
pretestība un to gaisa caurlaidība. Paaugstināta
gaisa caurlaidība ēkās būtiski paaugstina siltuma
patēriņu un apkures izmaksas, kā arī palielina CO2 
emisiju apjomu. Mājās ar zemu blīvuma pakāpi
raksturīgākās siltuma noplūdes vietas ir paneļu
šuves, pārseguma un jumta pievienojuma vietas pie 
ārsienām, pamatu plātnes savienojuma vietas ar 
ārsienām un citur. Siltais gaiss plūst gar šo
konstrukciju savienojumiem, tās samitrinot. 
Rezultātā samazinās siltuma pretestība un bojājas
konstrukcijas, jo no uzkrātā mitruma tajās veidojas
pelējums, notiek pūšanas process. 



Piemērs: Gaujas 13; 467 sērija
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Ēkas gaiscaurlaidība 

 24. Maksimālā pieļaujamā gaiscaurlaidība, ja spiediena starpība ir 50 
Pa, dzīvojamām mājām, pansionātiem, slimnīcām un bērnudārziem, 
publiskajām ēkām, pansionātiem un slimnīcām ir 3 m³/(m² x h) pie 
kam šis skaitlis mainās uz leju atkarībā no ventilācijas sistēmas veida, 
ražošanas ēkām - 4 m³/(m² x h). Ēku gaiscaurlaidību nosaka saskaņā ar 
standartu LVS EN 13829:2013 L. 

 Augstāk minētās LBN 002-15 prasības ne visur tiek ievērotas. 

 Ēkas augstu blīvuma pakāpi var panākt pareizi noblīvējot visas 
konstruktīvo elementu šuves. Arī šajā gadījumā izcils materiāls ir 
poliuretāns.

 Par cik pēc ēkas gaisa caurlaidības samazināšanas pasākumu 
īstenošanas iekšējo telpu gaisa kvalitāte vairs neatbilst normām, 
paralēli jāveic pasākumi efektīvai telpu ventilācijai. Vislabāk ar 
siltuma apmaiņas (rekuperatīvās) ventilācijas sistēmām. 

 Energoefektīvas mājas gaisa noplūdes koeficientam vajag būt zem 1 
m³/(m² x h).



Kāpēc paneļi plīst?



Materiālu pretestība

 Ārējo slodžu iespaidā konstrukciju materiāli deformējas – mainās 
to forma un izmēri. Materiāla īpašību pēc slodzes noņemšanas 
atgūt tā sākotnējo formu un izmērus sauc par materiāla elastību. 
Deformācijas, kas izzūd pēc slodzes noņemšanas, sauc par 
elastīgām deformācijām, bet kuras paliek – par paliekošām vai 
plastiskām deformācijām. Paliekošās deformācijas praktiskās 
konstrukcijās nav pieļaujamas. 

 Atkarībā no paliekošās relatīvās garendeformācijas vērtības, 
materiālus iedala plastiskos un trauslos. Pie plastiskiem 
materiāliem pieskaita mazoglekļa tēraudu, alumīniju, varu, svinu, 
plastmasas u.c. Trauslie materiāli, tādi kā stikls, akmens, rūdīts 
tērauds, betons u.c. vāji pretojas stiepei, bet labāk iztur spiedes 
slogojumu. Piemēram betons 12 reizes vājāk pretojas stiepei nekā 
spiedei. Šo materiālu stiepes diagrammās nav vērojama tecēšanas 
parādība un tiem nav izteiktas proporcionalitātes, elastības un 
tecēšanas robežas. 

 Trauslie materiāli sagrūst pēkšņi, sasniedzot izturības 
robežspriegumu. To deformācijas ir nelielas. Trauslos materiālus 
sagrauj normālie spriegumi, bet plastiskos – tangenciālie. 



Elastīgi un plastiski materiāli



Temperatūras faktors

 Dažādi materiāli 
atkarībā no to uzbūves 
dažādi maina savus 
lineāros izmērus 
mainoties 
temperatūrai.

 1 m betona robežās no 
-30°C līdz +70°C 
palielina savu garumu 
par 1 mm. 



Deformācijas

 Paneļu ēkas tika projektētas ar aprēķinu, ka 
starp paneļiem tiek atstāta brīva telpa kur 
tiem ir iespēja kustēties mainoties 
temperatūrai.

 Projektos tika iestrādāts risinājums kā šo šuvi 
aizpildīt ar elastīgu materiālu lai nodrošinātu 
nepieciešamo ēkas blīvuma pakāpi.

 Gan jau būvniecības procesa laikā, gan vēlāk 
ēku šuvju remonta laikā šīs šuves bieži vien 
tika aizpildītas ar cementa javu.

 Par cik cementa java ir ļoti izturīga uz spiedi, 
bet trausla uz stiepi, tad paneļiem, mainot 
savus izmērus, vairs nebija brīvas telpas kas 
kompensētu šīs izmaiņas.

 Betona paneļos veidojas spriegumi, tie 
sasniedz savu kritisko slieksni, paneļi plīst.

 Jebkurš materiāls plīst pa tā vājāko vietu. 
Attēlā redzamās plaisas ir tipiskas. Betona 
paneļa šķērsgriezuma laukums vismazākais ir 
loga ailē līdz ar to tā arī ir vājākā vieta panelī.  



Secinājumi

 Ēku savešana normālā ekspluatācijas stāvoklī ir daudzu 
dažādu pasākumu komplekss kas mūsdienu apstākļos ļoti 
nopietni jāizvērtē arī no ekonomiskā viedokļa. Paneļu ēku 
dzīvojamie rajoni un arī pašas ēkas jau ir novecojušas no 
morālā viedokļa. Fiziskais nolietojums vēl ļauj tās 
ekspluatēt dažus gadu desmitus (?). Nav viegli atrast 
sakarību starp ieguldāmo renovēšanas līdzekļu apjomu un 
to minimālo nepieciešamību, kas normāla komforta 
apstākļos ļautu tās vēl kādu laiku ekspluatēt. 

 Mūsu ziemeļu kaimiņi Igaunijā ēku renovācijā cenšas 
ieguldīt pēc iespējas mazākus līdzekļus nopietni domājot 
par to kādi pasākumi dos vislielāko efektu siltuma enerģijas 
taupīšanas nolūkā. Un viens, ja ne pats galvenais, ir ēku 
blīvuma pakāpe. Šie darbi, veikti kopsolī ar ūdens postošās 
ietekmes uz ēkas konstrukcijām novēršanu, ir relatīvi maz 
izmaksājoši taču to iegūtais efekts attiecībā uz izmaksu 
samazināšanu par piegādāto siltuma enerģiju svārstās 
robežās no 10% līdz 30%!   


