
M. Kraule, A.Korjakins (zinātniskais vadītājs) 

 

DAŽĀDU SIENU RISINĀJUMU EFEKTIVITĀTES ANALĪZE KOKA KARKASA 

ĒKĀM 

 

 Koks ir vissenākais un arī šobrīd vispopulārākais privātmāju būvniecības materiāls.  

Koka karkasa ēkas ir ekoloģiskas, elpojošas, energoefektīvas, viegli būvējamas, izturīgas, 

vieglas un ekonomiskas. Lielākie trūkumi ir to zemā siltuma inerce un ventilācijas 

nepieciešamība, bet attīstoties nozarei, šos trūkumus var viegli novērst. Karkasa sienas 

sastāv no koka statņiem, kas no ārpuses apšūti ar plātņu materiāliem un vidū pildīti ar 

siltumizolējošu materiālu. 

 Aktuāls jautājums ir ēku energoefektivitātes palielināšana. Koka karkasa ēkas šajā 

ziņā ir vispateicīgākās konstrukcijas, jo ļauj ievērojami palielināt siltuma zudumu pretestību, 

būtiski nesabiezinot sienu konstrukciju. Pašam kokam arī piemīt labi siltumtehniskie 

rādītāji.  

 Pētnieciskā darba mērķis ir izvērtēt un salīdzināt dažādu koka karkasu sienu 

risinājumu efektivitāti, izvērtējot tādus siltumfizikālos rādītājus, kā siltuma inerce, siltuma 

pretestība, mitruma režīms, iekštelpu pelējuma pārbaude. 

 Aprēķini tika veikti ventilējamai karkasa sienai, kas no iekšpuses apšūta ar 

ģipskartonu un no ārpuses ar OSB, bet par siltumizolācijas materiālu izmantota akmens 

vate, ekovate vai termovate. Kā mainīgie rādītāji tika pieņemti karkasa biezums un 

izolācijas veids. Aprēķinos izmanotais karkasa biezums ir  no 150 mm līdz 250 mm, 

vadoties no zāģmateriālu sortimenta. Aprēķinos pieņemtā iekštelpu temperatūra ir +18°C, 

āra gaisa temperatūra tika variēta intervālā no -20°C līdz +20°C.  

 Pēc siltumtehniskā aprēķina un LBN 002-01 “Ēku norobežojošo konstrukciju 

siltumtehnika”, minimālais pieļaujamais karkasa biezums ir 175 mm. Turpmākie aprēķini 

tika veikti šī biezuma un biezākiem risinājumiem. Ievērtējot Latvijas klimatu, drošs 

izolācijas biezums, ko var izmantot visā Latvijā ir sākot no 225 mm. Labākos rezultātus 

uzrādīja termovates izolācija,. Šo risinājumu siltumtehnisko parametru attiecība pret citiem 

pētītajiem variantiem ir 1:1,18.  

 Karkasa biezumam līdz 225 mm siltuma inerce ir zema (mazāka par 4). Standartiem 

atbilstošu siltuma inerci var panākt sienām ar biezumu 225 mm un vairāk. Termovates 

blīvums ir vismazākais- 10kg/m3, līdz ar to tās izmantošana būtiski pazemi sienu siltuma 

inerci, jo pie 200 mm biezuma sasniedz rādītāju 3,3 (salīdzinot akmens vatei – 4,7). 

 Pētot mitruma sadalījumu karkasā, bīstamākā vieta ir karkasa un izolācijas saskares 

plakne. Kondensāts var izkristi pie āra gaisa temperatūras, kas ir zemāka par +10°C, ko var 

novērst, izmantojot tvaika izolāciju.  

 Balstoties uz šiem aprēķiniem, tika veikti pētījumi par sienu efektivitātes parametru 

uzlabošanu, izmantojot optimālus paņēmienus un materiālus.  

  

 

Pateicība:  

Pētījumi veikti pateicoties 2014-2017.g. Latvijas Valsts pētījumu programmas „Inovatīvi 

materiāli un viedās tehnoloģijas vides drošumam, IMATEH” finansējumam. 

 

  

  


