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1. Koksnes materiālu spriegumu un deformāciju 
aprēķina pamati 

[1,4,7] 
 

1.1. Koksnes izbūves pamati 
[1,4,7] 

 
Koksne ir anizotrops, neviendabīgs dabīgo polimēru kompozīts, kas sastāv no 
virknes hierarhiski savstarpēji pakārtotiem struktūru līmeņiem. Izprotot koksnes 
uzbūvi var labāk saprast koksnes fizikālimehānisko īpašību anizotropiju.  
Lai izprastu kāpēc koksnes īpašības dažādos virzienos ir atšķirīgas, 1.1. att. parādīta 
koksnes uzbūve šūnu līmenī un izejot no tās skaidrotas svarīgākās koksnes 
deformatīvās un stiprības īpašības, kā arī to raksturlielumu aprēķina modeļi.  
Tā kā tiek uzskatīts, ka koksne ir sarežģītākais no zināmajiem kompozītmateriāliem, 
tad plastmasu uzbūve detalizēti netiek aplūkota, jo no materiālzinātnes viedokļa to 
struktūra ir vienkāršāka, bet mehānisko īpašību raksturotājlielumu aprēķina modeļi 
neatšķiras no tiem ko lieto koksnes materiāliem. 
 

 
1.1. att. Koksnes izbūve 

a)- koksnes makrostruktūra, ass a- koksnes šķiedru virziens, ass r- radiālais virziens 
(no serdes perpendikulāri gadskārtām), ass t- tangenciālais virziens, vērsts pa pieskari 
gadskārtām; b)- priede, 1- gadskārta; 2- serdes stari; 3- vertikāla sveķu eja; 4- agrīnās 

traheīdas; 5- vēlīnās traheīdas; 6- pora traheīdu sieniņā; 7- starveida traheīdas; 8- 
starveida rinda ar horizontālām sveķu ejām; c)- bērza koksne: 1- gadskārta; 2- serdes 

stari; 4- agrīnās traheīdas; 5-vēlīnās traheīdas; 9- trauku dobumi. 
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Lielu daļu no koksnes tilpuma aizņem tukšumi, blīvākām koksnēm to ir mazāk un 
pētījumi dažādās pasaules laboratorijās rāda, ka neatkarīgi no koksnes sugas, šūnu 
sieniņu materiāla tilpummasa ir 1.53 g/cm3.  
Skuju koku koksnes struktūru veido tās garenvirzienā vērstas traheīdas (šūnu 
sieniņas). Traheīdu virziens tiek saukts par koksnes aksiālo 
virzienu, jeb šķiedru virzienu.  
Izšķir arī tangenciālo virzienu, kas vērst pa gadskārtu pieskari un radiālo virzienu. 
Traheīdas pa koksnes stumbra šķērsgriezumu visās vietās nav ar vienādām īpašībām. 
Tādēļ stumbra šķērsgriezumu sadala vairākās zonās- serde, kodols, aplieva. 
Pa vidu stumbram ir serde, apkārt tai kodols, kur traheīdas ir ar augstākām 
mehāniskajām īpašībām salīdzinot ar traheīdām aplievas zonā. Šīs traheīdas nosacīti 
var uzskatīt par taisnstūra formas caurulēm, kas cieši sasaistītas kopā ar starpšūnu 
vielu.  
Traheīdu sieniņu uzbūve, forma un izmēri ir tas, kas, galvenokārt, nosaka koksnes 
fizikāli mehāniskās īpašības, dažādām koku sugām tās ir atšķirīgas.  
Kokam augot, koksne veidojas no riņķveida gadskārtām, kuras sastāv no agrīnās un 
vēlīnās koksnes. Agrīnajā koksnē traheīdas ir ievērojami lielākas, vājākas, bet vēlīnajā 
mazākas, blīvākas un izturīgākas. Ar to var izskaidrot agrīnās koksnes salīdzinoši 
zemās mehāniskās īpašības salīdzinājumā ar vēlīno koksni.  
Apskatot traheīdas sieniņu submikrolīmenī, tās uzbūve liecina par sieniņas 
anizotropiju, jo sieniņa sastāv no vairākiem slāņiem, kuri savukārt katrs sastāv 
galvenokārt no celulozes molekulu ķēdēm, kuras katrā slānī ir orientētas dažādi. 
 

Šūnu sieniņas shematiska uzbūve 
 

 
1.2. att. Šūnu sieniņas shematiska uzbūve 

M-starpšūnu viela; P- Šūnu sieniņas pirmais slānis; S-šūnu sieniņas otrais slānis; S1, 
S2, S3- otrā slāņa apakšslāņi. 

 
Traheīdas sieniņu stiprību un noturību galvenokārt nodrošina otrā slāņa vidējais 
apakšslānis S2, kurš ir ar vislielāko biezumu un attiecībā pret traheīdas garenasi, 
celulozes molekulu ķēdes ir pagrieztas 0-15° leņķī. Tā, piemēram, elastības modulis 
traheīdu sieniņai tās garenass virzienā pēc F.Kollman datiem var mainīties robežās: 
 E =11,6 ÷ 44,6(GPa).  
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Stiprība agrīnās koksnes traheīdu sieniņām garenass virzienā pēc F. Kollman datiem 
ir σ b = 350(MPa) un vēlīnai koksnei σ b = 699(MPa) .  

 
1.2. Spiede radiālajā virzienā 

[1,4,7] 
 

Traheīdu sieniņu stiprība un stingums virzienā, kas ir perpendikulārs tās garenasij, ir 
daudz mazāki. Viens no iemesliem ir tas, ka sieniņās ir kapilāri un dažādi tukšumi, 
kas var būt pildīti ar saistīto mitrumu.  
Koksnei radiālajā virzienā pie spiedes ir raksturīgs traheīdu sieniņu noturības 
zudums agrīnajai koksnei, lapu koku koksnei - trauku dobumu sieniņu noturības 
zudums. Līdzīgi notiek ar serdes stariem, kas iet caur agrīno koksni, tie zaudē 
noturību un noliecas uz vienu vai otru pusi (skat. 3. attēlu).  
 

Koksnes deformēšanās shēma pie spiedes radiālā virzienā[1,6] 
 

 
1.3. att. Koksnes deformēšanās shēma pie spiedes radiālā virzienā 

a - koksnes parauga struktūras shematisks attēls ar parādītām raksturīgajām traheīdu 
sieniņu deformāciju shēmām (tumšā krāsā); b - koksnes struktūras izmaiņa slogojuma 
rezultātā; c - traheīdu sieniņu, kuras atrodas tālu no serdes stariem, deformētā shēma; 

d- traheīdu sieniņu, kuras atrodas pie serdes stariem, deformētā shēma; e - pieliktā 
spēka P un absolūtās deformācijas ∆l shematiska sakarība. 

 
Saspiežot koksni, vispirms noturību zaudē tās traheīdu sieniņas, kuras ir tuvāk 
serdes stariem un pēc tam lavīnveida noturību zaudē arī pārējās traheīdu sieniņas. 
Ar to var skaidrot pieliktās slodzes un pārvietojuma grafika rakstura straujo izmaiņu. 
Kā rāda koksnes pētījumi, tās struktūra radiālā virzienā veido ļoti precīzi noformētu 
rindu. Precīzā struktūra, serdes stari un vēlīnā koksne, kas kā stinga diafragma notur 
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agrīno koksni, nodrošina lielāku stingumu koksnes radiālajā virzienā, salīdzinājumā ar 
tangenciālo virzienu. 
 

1.3. Spiede tangenciālajā virzienā 
[1,4,7] 

 
Pie koksnes spiedes tangenciālajā virzienā, nepieciešamas ņemt vērā spriegumus, kuri 
radušies žāvēšanas procesā, atšķirīgu rukuma koeficientu agrīnai un vēlīnai koksnei 
dēļ. Attēlā shematiski parādīts mazs koksnes fragments, kura garums pirms žūšanas ir 
l0 , bet pēc žūšanas - lk , iesvītrotie stabiņi shematiski parāda vēlīnās koksnes slāņus, 
tukšumi starp tiem - agrīnās koksnes slāņi. 
 

Tangenciālajā virzienā spiestas koksnes deformēšanās [6] 

 
1.4. att. Tangenciālajā virzienā spiestas koksnes deformēšanās 

a- fragments no koksnes struktūras, tumšākā krāsā iezīmēta raksturīgākā traheīdu 
sieniņu deformāciju shēma;b- deformēšanās aprēķinu shēma agrīnajai un vēlīnajai 
koksnei to žāvējot; c- gadskārtu slāņu izliekšanās, zaudējot noturību, kas ir sekas 

vēlīnāskoksnes traheīdu bīdes deformāciju uzkrāšanās;d- deformētā shēma vēlīnās 
koksnes traheīdai; e- sakarība starp pielikto slodzi un absolūtajām deformācijām 

tangenciālajā virzienā. 
 
Ar simboliem ∆Π un ∆ p apzīmēti deformāciju lielumi pie žūšanas agrīnai un vēlīnai 
koksnei, ja tās deformētos atsevišķi (nebūtu kopā sasaistītas). Simboli ∆lΠ un ∆lp 
apzīmē stiepes deformācijas vēlīnai koksnei un spiedes deformācijas agrīnai koksnei 
(deformējoties tām kopā), kas rodas žūšanas procesā nevienmērīgo rukuma 
koeficientu rezultātā. Spriegumi, kuri rodas šo deformāciju rezultātā un ārējās spiedes 
ietekmē, samazina stiepi vēlīnajā koksnē un palielina spiedi agrīnajā koksnē. Šāds 
spriegumu sadalījums slogošanas sākumā nosacīti neļauj spiedes spriegumus uzņemt 
vēlīnai koksnei, kas ir viens no iemesliem palielinātai deformējamībai tangenciālajā 
virzienā salīdzinājumā ar radiālo virzienu. Kā jau iepriekš minēts, deformējamību 
palielina agrīnās koksnes neprecīzā struktūra. Serdes staru deformējamība 
tangenciālajā virzienā ir lielāka kā radiālajā. Viss iepriekš teiktais noved 
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pie secinājuma, ka koksnes elastības modulis tangenciālajā virzienā ir mazāks kā 
radiālajā. 
 

1.4. Stiepe radiālajā un tangenciālajā virzienā 
 

Koksnes deformācija pie stiepes radiālajā un tangenciālajā virzienā [1,6] 
 

 
1.5. att. Koksnes deformācija pie stiepes radiālajā un tangenciālajā virzienā 

a - radiālā virzienā stieptas koksnes deformēšanās; b-tangenciālajā virzienā stieptas 
koksnes deformēšanās; c - traheīdas deformāciju shēma; d- plaisas veidošanās shēma 

serdes staros, pie stiepes tangenciālajā virzienā; e- pieliktā spēka P un absolūtās 
deformācijas ∆l sakarība. 

 
Koksnei pie stiepes radiālajā virzienā stingums ir lielāks kā tangenciālajā virzienā. 
Tam iemesli ir līdzīgi kā pie spiedes: 
1. traheīdu precīzais izkārtojums salīdzinājumā ar to izkārtojumu tangenciālajā 
virzienā; 
2. serdes staru virziena sakrišana ar spēka pielikšanas virzienu; 
3. vēlīnās koksnes, kā stingas diafragmas, ietekme uz agrīno koksni, neatļaujot 
traheīdām šķērsdeformācijas un citi iemesli. 
Koksnes sagruvums notiek agrīnās koksnes traheīdu sieniņās. Sakarība starp pielikto 
stiepes spēku un absolūto deformāciju ir tuva lineārai (c attēls). 
Tā kā serdes stari pie stiepes tangenciālajā virzienā ir novietoti perpendikulāri stiepes 
spēkam (skat. a. attēlu) un serdes stari ir veidoti no vāji sasaistītām šūnu ķēdēm, tad 
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viegli saprast, ka sagrūšanas cēlonis ir plaisas parādīšanās serdes staros. Pie stiepes 
vismazākā stiprība ir tangenciālajā virzienā. 
 

1.5. Spiede/Stiepe 45 grādu leņķī pret radiālo virzienu 
[1,4,7] 

 
Pie stiepes vai spiedes 45 grādu leņķī pret radiālo vai tangenciālo virzienu ir 
novērojama būtiska elastības moduļa samazināšanās, kas izrādās ir mazākā elastības 
moduļa vērtība koksnei. Lai to izskaidrotu ir jāaplūko koksne mikrolīmenī. Šādas 
traheīdu orientācijas gadījumā tām ir vismazākais stingums (taisnstūra rāmja spiede 
vai stiepe pa tā diagonāli), skat. attēlu. 
 

Koksnes deformēšanās pie spiedes 45 grādu leņķī pret radiālo virzienu[1,6] 
 

 
1.6. att. Koksnes deformēšanās pie spiedes 45 grādu leņķī pret radiālo virzienu 

a- struktūras paraugs, ar iezīmētu raksturīgo traheīdas deformāciju; b- agrīnās koksnes 
traheīdas raksturīgā deformāciju- noturības zaudēšanas forma. 

 
1.6. Koksnes materiālu  deformējamība 

[1,4,7] 
 

Iedarbojoties uz materiālu ārējiem spēkiem, vai apkārtējai videi (temperatūras 
izmaiņa, mitruma izmaiņa), materiālā rodas deformācijas un iekšējie spēki. Iekšējie 
un ārējie spēki veido līdzsvarotu spēku sistēmu, ko apraksta ar statiskā līdzsvara 
vienādojumiem. Iekšējos spēkus uz laukumu 
vienību sauc par spriegumiem.  
Sakarību starp spriegumiem un deformācijām apraksta ar fizikālajiem 
vienādojumiem. Veicot galvenos stiprības un noturības aprēķinus, slodzi nesošām 
konstrukcijām vispārīgā gadījumā nākas risināt trīs vienādojumu grupās: 
 
- statiskā līdzsvara vienādojumus; 
-  ģeometriskos vienādojumus; 
-  fizikālos vienādojumus.  
Pirmās divas vienādojumu grupas nav atkarīgas no konstrukcijas materiāla, bet 
fizikālie vienādojumi ir būtiski atkarīgi no konstrukcijas materiāla mehāniskām 
īpašībām.  
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Lai vispārīgā gadījumā analītiski uzrakstītu sakarību starp spriegumiem un 
deformācijām, izmanto tenzoru algebras pieeju. Tenzoriāls lielums pagriežot 
koordinātu sistēmu mainās pēc kosinusa likuma.  
Izšķir šādus visbiežāk lietotos tenzoriālos lielumus: 
• nulltā ranga- skalāri lielumi, piemēram, temperatūra, mitrums, blīvums; 
• pirmā ranga- vektori, piemēram, spēks, ātrums, paātrinājums; 
• otrā ranga- spriegums, deformācijas; 
• ceturtā ranga- elastīgie raksturlielumi, kas saista spriegumus ar deformācijām, 
stiprības raksturlielumi. 
 

1.7. Spriegumi un deformācijas. Stingrības un padevīguma 
raksturlielumi 

[1,4,7] 
 

Deformācijas un spriegumi ir otrā ranga tenzori, bet deformāciju raksturlielumi 
(padevīguma raksturlielumi) ceturtā ranga tenzori. Lai pierādītu, ka spriegums ir otrā 
ranga tenzors, no patvaļīga 
ķermeņa izšķeļ trīsstūrveida piramīdu (skat. attēlu), uz kuru darbojas spriegums p 
vienības laukumā ABC. Šī laukuma normāle sakrīt ar vienības 
vektoru n. Lai ķermenis būtu statiskā līdzsvarā, tam ir pieliktas deviņas iekšējo 
spriegumu komponentes σ ij (i =1,2,3; j =1,2,3) .  

 

 
1.7. att. No ķermeņa izšķeltās piramīdas spriegumu stāvoklis uz tās skaldnēm 

 
 

Lielumu p definē ar trim projekcijām uz koordinātu asīm - (λ1;λ 2 ;λ3)  , līdzīgi arī n - 
(η1;η 2 ;η 3)(skat. attēlu).  
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1.8. att. Sprieguma p un laukuma normāles vektora n projekcijas uz koordinātu 

asīm 
 

Sprieguma p projekcijas uz koordinātu asīm var izteikt izmantojot vektora n 
projekcijas un deviņus pagaidām nezināmus koeficientus – aij (i =1,2,3; j =1,2,3) : 
 

       (*)                                                    (1.1) 
  
Sareizinot visas spriegumu komponentes ar attiecīgo laukumu, uz kuru tās darbojas, 
iegūst koncentrētu spēku sistēmu, kura pielikta ķermeņa 
fragmentam. Uzrakstot spēka līdzsvara nosacījumus uz asīm 1, 2, 3 un veicot 
algebriskus pārveidojumus, iegūst, ka izteiksmē (*) koeficienti 
a ij =σ ij un izteiksmi (*) var pārrakstīt šādi: 
 

                                                      (1.2) 
 
Līdz ar to var izdarīt secinājumu, ka iekšējo spriegumu sistēma, kura sastāv no 
deviņām spriegumu komponentēm ir otrā ranga tenzors. 
Analoģiskā veidā pierāda, ka ķermeņa deviņu komponenšu deformāciju sistēma arī ir 
otrā ranga tenzors. 
 
Vispārināto Huka likumu var pārrakstīt tenzoru formā, izsakot spriegumus ar 
deformācijām, izmantojot elastības tenzoru Cijkl (i, j, k, l =1,2,3) - ceturtā ranga 
tenzors, vai otrādi- izsakot deformācijas ar spriegumiem, izmantojot padevīguma 
tenzoru Sijkl (i, j, k, l = 1,2,3) – ceturtā ranga tenzors: 
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 (**)                                                                                                 (1.3) 
 

Uzrakstot, piemēram, izteiksmi (**) izvērstā veidā, viegli redzēt, ka vispārīgā 
gadījumā ceturtā ranga tenzors - Cijkl un Sijkl sastāv no 81 koeficientiem: 
 

  (1.4) 
 
No materiālu pretestības ir zināms, ka pastāv šādas sakarības [16]: 
 

                                (1.5)        
 
Līdz ar to deviņu komponenšu spriegumu un deformāciju tenzoru var aizstātar 6 
neatkarīgu komponenšu sistēmu (īsuma labad, normālspriegumiem un atbilstošajām 
deformācijām raksta tikai vienu indeksu). 
 

                                                           (1.6) 
 
Vienu pusi pirms bīdes deformācijām γ raksta, jo aizstāj atsevišķās bīdes 
komponentes γij un γji, ar vienu kopējo bīdes deformāciju, kas ir šo abu 
summa. 
 

                                         (1.7)          
 
Līdzīgi arī 81 komponenšu elastības un padevīguma tenzoru koeficientu sistēmu var 
reducēt uz 36 koeficientu matricām [8]: 
 



13 
 

   ,                                                                   (1.8) 
 

 (***)                                                            (1.9) 
 
Matricās (11) kopējais dažādo koeficientu skaits ir 21, jo šīs matricas ir simetriskas 
pret galveno diagonāli (šo faktu pierāda Elastības teorijā). 
 
Vispārīgākajā gadījumā, ja koksnei ir nevienmērīga gadskārtu struktūra, tad 
lieto anizotropa materiāla deformēšanās vispārināto Huka likumu, ko matricu formā 
pieraksta šādi: 
 

                                              (1.10) 
 
kur S11, S12 ,.... − padevīguma matricas koeficienti. 
 
Padevīguma matricas koeficientus var aprēķināt, izmantojot tehniskās konstantes2 
[19]: 
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Padevīguma matrica ir simetriska pret tās galveno diagonāli. Vispārināto Huka 
likumu par pierakstīt, izsakot spriegumu matricu šādi: 
 

                                                                             (1.11) 
 

kur matricu C sauc par stingruma(elastības) matricu, tās koeficientus iegūst sarēķinot 
padevīguma matricas S inverso matricu. 
 
Tā kā eksperimentāli ir praktiski neiespējami noteikt visas tehniskās konstantes 
padevīguma matricā, tādēļ bieži lieto vienkāršotus 
deformēšanās modeļus, piemēram, transversiāli izotrops modelis, ortotrops 
modelis. 
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Dažāda lieluma koksnes elementi un tiem pielietojamie aprēķina modeļi [1,6] 
 

 
1.9. att. Dažāda lieluma koksnes elementi un tiem pielietojamie aprēķina modeļi 

a - koka šķautnis ar greizšķiedrainību, kam pielietojams transversiāli izotropa 
materiāla aprēķina modelis; b- koka šķautņa šķērsgriezumi dažādās vietās pa garumu; 
c- ortotropa materiāla aprēķina modelis elementiem ar relatīvi mazu šķērsgriezuma 
laukumu; d- ortotropa materiāla aprēķina modelis (viens izmērs ir samērojams ar 
dažu gadskārtu kopējo izmēru radiālā virzienā, piemēram, lobskaida no kurām veido 

saplākšņa loksnes). 
 

Zāģmateriāli un vienā virzienā stiegrotas 
plastmasas - transversiāli izotropi materiāli[1,4,7] 

 
Aprēķina modeļa izvēli ietekmē apskatāmā koksnes parauga izmēri. Tā, piemēram, 
zāģmateriālus, kuru šķiedru orientācija un koksnes vainas pa tās garumu dažādos 
šķēlumos atšķiras, var uzskatīt par transversiāli izotropu materiālu. 
Savukārt mazus koksnes paraugus, ar ideālu koksnes struktūru pa to tilpumu, nevar 
uzskatīt par transversiāli izotropu materiālu, bet pareizāk uzskatīt par ortotropu 
materiālu.  
Transversiāli - izotropa materiāla gadījumā padevīguma matrica reducējas uz šādu 
(izotropijas plaknes normāle vērsta ass 1 virzienā) [4,7,16]: 
 

                                                 (1.11) 
 
Šajā aprēķina modelī ir pieņemts, ka plaknē 2 3 materiāla īpašības nav atkarīgas no 
virziena, tas ir, plakne 2 3 šajā gadījumā ir izotropijas plakne. Koksnes zāģmateriālu 
gadījumā izotropijas plakne ir perpendikulāra šķiedru garenvirzienam. 
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Slāņaini materiāli un divos perpendikulāros 
virzienos stiegrotas plastmasas- ortotropi materiāli [1,4,7] 

 
Slāņaini materiāli, kuri salīmēti no nolobītiem koksnes slāņiem - lobskaidām, vai 
vienā virzienā stiegrotām plastmasas slāņiem, un ir ar simetrisku struktūru pret 
loksnes vidusplakni (balansēta struktūra), var tikt modelēti kā ortotropi materiāli.  
Simetriska struktūra pret vidusplakni nozīmē, ka virs un zem loksnes vidusplaknes 
(plakne, kas sakrīt ar loksnes plakni, un iet caur tās vidu) ir viena un tā pati slāņu 
struktūra. Koksnes lobskaida saistībā ar tās izgatavošanas (lobīšanas) īpatnībām arī 
var tikt uzskatīta par ortotropu materiālu.  
Mazu koksnes elementu, ar idealizētu struktūru pa tā tilpumu, var uzskatīt par 
ortotropu materiālu. Šajā gadījumā gadskārtu liekuma rādiuss ir daudzkārt lielāks par 
elementa malas garumu 
tangenciālajā virzienā, kas izraisa nepieciešamību ievērtēt mehānisko īpašību 
atšķirību starp tangenciālo un radiālo virzienu.  
Ortotropa materiāla gadījumā padevīguma matrica reducējas uz šādu [3,4,5] : 
 

                                                          (1.12) 
 

Ortotropa materiāla aprēķina modelī ir pieņemts, ka jebkurā materiālā punktā ir trīs 
tādas savstarpēji perpendikulāras plaknes, kurās materiālam nemainās mehāniskās 
īpašības. Ja tiek aplūkots koksnes elements dažu gadskārtu robežās, tad, tāpat kā 
iepriekš, var tikt izmantots ortotropa materiāla aprēķina modelis. 
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2. Būvkoku savienojumu veidi 
[2-4] 

 
Būvkoku savienojumu veidi: 

• Stingie savienojumi; 
• Padevīgie savienojumi. 

 
 

2.1. Stingie savienojumi 
[9-11] 

 
Līmētie savienojumi pieder pie stingajiem koka elementu savienojumiem. Līmējošā 
materiāla uzdevums ir nodrošināt līmes daļiņu savstarpējās saites spēkus (kohēziju) 
un atbilstošas stiprības saites starp koksnes un līmes daļiņām (adhēziju). 
 
Līmētā savienojuma nestspēju un ilgizturību konstrukcijas reālajos ekspluatācijas 
apstākļos ietekmē daudzi apstākļi, bet kā galvenos atzīmēsim sekojošus faktorus: 

- līmes materiāla (sintētisko sveķu) veids un kvalitāte; 
- līmētās šuves forma; 
- līmējamā materiāla (koksnes) kvalitāte; 
- līmēšanas tehnoloģisko prasību izpilde. 

 
Līmēto šuvju veidi [9-11] 

 
Līmētās šuves formu izvēlas atbilstoši slogojuma raksturam. koka elementu 
salīmēšanai lieto vienkāršu taisnu šuvi, ja jāpārnes bīdes (cirpes) spēki, kas darbojas 
paralēli šuves plaknei, vai jānodrošina tikai elementu fiksācija noteiktā pozīcijā. 

 

 
2.1. att. Līmēto šuvju veidi. Taisnās šuves 

 
Nosacījumus taisnām līmētām šuvēm un līmētiem elementiem skatīt standartā LVS 
EN 386:2001. 
Slogoto apšuvuma lokšņu līmētiem savienojumiem lieto slīpās pārlaidu šuves, kuru 
garumam jābūt ne mazākam par desmitkārtīgu loksnes biezumu (ls≥10·t), lai 
nodrošinātu pietiekošu šuves laukumu un atbilstošu slogojuma shēmu.  
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2.2. att. Līmēto šuvju veidi. Slīpā pārlaidu šuve 

 
Nosacījumus slīpums pārlaidu šuvēm skatīt standartā LVS EN 386:2001. 
Dēļu galeniskie savienojumi līmētā elementā atbilstoši tā slogojuma veidam uzņem 
stiepes, spiedes vai lieces normālspriegumu. Šādiem savienojumiem lieto mazās 
zobotās šuves (zobotos sadursavienojumus ar garumu Lf ≤ 20 mm), kuru forma 
izveidota tā, lai stiepes spēka iedarbībā šuves plakne būtu slogota galvenokārt ar 
tangenciāliem spriegumiem. 
 

 
2.3. att. Līmēto šuvju veidi. Mazās zobotās šuve 

 
Prasības mazām zobotām šuvēm skatīt standartā LVS EN 385:2002. 
Līmēto siju vai rāmju elementu savienošanai lieto lielās zobotās šuves ar garumu  
Lf= 50....60 mm.  

 
2.4. att. Līmēto šuvju veidi. Līmētie zobotie sadursavienojumi rāmju dzegas mezglos 
 
Prasības lielām zobotām šuvēm skatīt standartā LVS EN 387:2002. 
Vienkāršotā veidā līmētā savienojuma nestspējas nosacījumu var definēt šādi: 
kvalitatīvi izgatavota, slogojumam atbilstošas formas līmētā savienojuma 
nestspējai ir jābūt lielākai par salīmēto elementu koksnes materiālu nestspēju 
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spriegumstāvokļos, ko izraisa aprēķina slodžu iedarbība jebkurā reāli iespējamā 
to kombinācijā un aprēķina situācijā. 
Līmēto savienojumu stiprību un izturību paredzētajos vides apstākļos pārbauda 
eksperimentāli saskaņā ar standartiem LVS EN 391:2002, LVS EN 392:2000, bet 
prasības līmētai koksnei ir definētas standartos LVS EN 386:2001 un LVS EN 
14080:2005. 
 

2.2. Padevīgie savienojumi 
[9-11] 

 
- Tapveida savienojumi; 

            a)  Naglas 
            b)  Skrūves   

- Bīdē slogoti savienojumi ar skavām un būvskavām; 
- Savienojumi ar pretbīdņiem; 
          a) gludo gredzenveida pretbīdņu     savienojumi 
          b) zoboto pretbīdņu savienojumi 

- Savienojumi ar perforētām zobotām metāla plāksnēm; 
- Koka elementu savienojumi iecirtumā (sējumi); 
- Koka elementu savienojumi ar būvkalumiem; 
- Savienojumi ar ielīmētām stiegrām. 
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3. Savienojumi ar perforētām zobotām metāla plāksnēm 
[1-4] 

 
Perforētā zobotā metāla plāksne (konektors) ir koka elementu savienotāj līdzeklis, 
kam noteiktas formas un konfigurācijas zobi štancēšanas procesā perforēti un 
atliekti perpendikulāri plāksnes plaknei. 

 
3.1. att. Savienojums ar perforētām zobotām metāla plāksnēm 

 
Ar perforētām plāksnēm no abām pusēm nosedz vienā plaknē izvietotu koka 
elementu savienojumu, tad tās iespiež koksnē. Koka konstrukcijas ar perforēto 
plākšņu savienojumiem izgatavo tikai rūpnieciski, jo plāksnes iedziļināšanas 
procesā jānodrošina vienmērīgs mehāniskais spiediens, vienlaicīgi saglabājot 
precīzu konstrukcijas un plākšņu ģeometrisko formu.  
Būvkodeksā LVS EN 1995-1-1 ietvertie aprēķinu un konstruēšanas nosacījumi 
balstās uz zoboto plāksnīšu savienojumu nestspējas eksperimentālo un teorētisko 
pētījumu rezultātiem, kas iegūti Skandināvijas un citās valstīs. 
Perforēto plākšņu biezums no 0.9 līdz 2.2 mm, maksimālais – 3 mm. Perforētas 
plāksnes izgatavo no slokšņu tērauda (LVS EN 10326:2004, LVS EN 10327:2004) 
un tūlīt pēc izgatavošanas veic sevišķi efektīvu aizsarg apstrādi pret koroziju 
(parasti cinko). Perforētās plāksnes var izgatavot arī no korozijizturīga tērauda 
(LVS EN 10088-2:2005). Zobu forma (taisnstūrveida, trijstūrveida, gludi, roboti) 
un izvietojums var būt dažādi. Tehniskās prasības perforētajām plāksnēm noteiktas 
saskaņā ar standartu LVS EN 1075:2001. 
Plākšņu standartizmēri un nestspējas raksturvērtības parasti deklarē ražotājfirma, 
balstoties uz teorētisku un eksperimentālu pētījumu rezultātiem. 

 
3.1. Konstrukciju tipi kur lieto savienojumus ar perforētām zobotām 

metāla plāksnēm 
[9,13] 

• Sijas; 
• Rāmji; 
• Kopnes. 
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3.1.1 Kopnes 
[9,13] 

 
Kopnes konfigurāciju izvēlas atkarībā no ēkas šķērsprofila, laiduma, slodžu lieluma 
un izvietojuma.  

 
3.2. att. Kopņu formas 

 
Trīsstūrveida. Trīsstūrveida kopnes -  vistradicionālākā kopņu forma, kas plaši tiek 
izmantota gan dzīvojamo ēku jumtiem, gan arī rūpnieciskas nozīmes ēkām. 

 

 
3.3. att. Kopņu formas. Trīsstūrveida kopnes 

 
Specifiskas formas trīsstūrveida kopnes: trīsstūra kopnes ar vienu slīpni un 
trīsstūrveida ar daļēji paaugstinātu apakšējo joslu. 
Mansarda kopnes visplašāk tiek izmantotas privātmāju mansarda stāva izbūvei. Tās 
var tikt pielietotas arī piebūvējot papildus telpas, piemēram, papildus stāvu viena vai 
vairākstāvu namiem. 
Mansarda kopnes ir viens no racionāliem risinājumiem, jo tai ir vienkāršāk risinājuma 
balstmezgla konstrukcija, kur jāsavieno stieņi ar maksimālajām piepūlēm. 

http://aigkonstrukcijas.lv/userfiles/images/Koka kopnes/900 Raksturigas koka kopnes.JPG
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Segmentveida. Segmentveida formas kopnes pieļauj veidot dažādas apaļas formas 
jumtus, piebūves, kupolus u.c. apaļas formas . 

 

 
3.4. att. Kopņu formas. Segmentveida kopnes 

 
Trapecveida. Paralēlo joslu kopnes (arī dažādos slīpumos novietotas) tiek plaši 
izmantotas gan plakanajiem jumtiem, gan arī liela laiduma jumtu slīpņu veidošanai. 
To plašs pielietojuma veids ir divu jumta slīpņu salaiduma vietas veidošana.   
 

 

 
3.5. att. Kopņu formas. Trapecveida kopnes 

 
Vienslīpnes un divslīpņu kopnes ar sākotnējo augstumu pielietojumu nosaka gan 
būves arhitektūras prasības, gan arī nepieciešamība speciāli paaugstināt jumta līmeni. 
 
  



23 
 

Konektoru kopnes īpatnības [3] 
 

Konektoru kopņu ekonomisko efektivitāti ilustrē materiālu patēriņa salīdzinājums 
koka pārseguma kopnēm ar laidumu 10 un 12 m, pielietojot dažādus 
savienotājlīdzekļus mezglos: konektorus, naglas un skrūves. 
 Naglotām un skrūvsavienojumu kopnēm koksnes patēriņš pie vienas un tās pašas 
nestspējas un laiduma ir 1.6.....2 reizes lielāks nekā konektoru kopnēm. Pēc metāla 
patēriņa konektoru kopnēm attiecībā pret naglotām nav priekšrocību, bet 
skrūvsavienojumu kopnēm metāla patēriņš ir ievērojami lielāks. 
Ražošanas ēkām kolonnu soli parasti pieņem 4.5 līdz 6 m, lai ēkas sānu sienās varētu 
izvietot vārtus. Konektoru kopņu soli pārsegumā ieteicams pieņemt 1.2....2.5 m. 
Kopnes balsta uz rīģeļiem jeb garensijām, kas savukārt balstītas uz kolonnām. 
Garensija uzņem koncentrēto slodzi, ko pārnes kopne.  
 

 
3.6. att. Konektoru kopņu balsta mezgli 

 
Konektoru kopnes ieteicamas laidumiem L=7...18 m. Laidums var būt arī lielāks (līdz 
35 m. [6]) pie speciāla tehniski ekonomiskā pamatojuma.  
Kopņu soli parasti pieņem 0.8...2 m. Kopnes stingumu nodrošina ar pietiekošu kopnes 
augstumu. Trijstūrveida kopnēm pieņem augstumu h = L/6...L/5, paralēlo joslu un 
trapecveida kopnēm – h = L/8...L/7, kas nodrošina kopnes stingumu. 
 Konektoru kopnēm ieteicams režģa stieņu izvietojuma izvēlēties tā, lai spiedē 
strādājošie stieņi būtu īsākie, bet garākie režģa stieņi strādātu stiepē. Ieteicams 
mezglā saejošo stieņu skaits ne vairāk par 4 un pēc iespējas lielāks šaurais leņķis starp 
atgāzni un joslu. 
Jo mazāk starpmezglu, jo ekonomiskāka kopne. Taču, palielinot paneļa garumu 
kopnes augšjoslā, palielinās arī lieces moments no starpmezglu slodzes. Tādēļ dēļu 
kopnēm paneļa garumu augšjoslā pieņem 1.5....2.2 m, bet apakšjoslā – 3...4 m. Parasti 
mezglus joslās izvieto simetriski, pieņemot vienādus paneļu garumus atsevišķās 
joslās.  
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3.1.2. Rāmji 
[9,13] 

 
Režģotie rāmji plaši izmanto angāru nesošā karkasa veidošanai. 
 

 
3.7. att. Konektoru rāmji 

 

 
3.8. att. Konektoru rāmji 

 
3.3. Savienojumu ar perforētām metāla plāksnēm konstruēšana un 

aprēķins 
[8-11] 

 
Uz bīdes spēkiem strādājošā savienojumā zobi darbojas liecē, bet koksne 
kontaktvirsmā ar zobu – lokālā spiedē.  
Plāksnes metāls šuves šķēlumā strādā kombinētā slogojumā – cirpē un stiepē vai 
cirpē un spiedē atkarībā no pievienojamo elementu pārnesto spēku virziena.  
Galīgā robežstāvokļa iestāšanās gadījumā iespējama gan trauslā sabrukšana 
plāksnes cirpē vai stiepē, gan plastiskā sabrukšana, plāksnei deformējoties, 
zobiem noliecoties un pakāpeniski izvelkoties no koksnes.  
Ja eksperimentos novēro, ka robežstāvokļi notiek zobu noraušana, tad var secināt, 
ka plāksne izgatavota no prasībām neatbilstošam tērauda vai arī ir mehāniski bojāta, 
un šādu plākšņu pielietošana nav pieļaujama.  
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Perforēto zoboto plākšņu savienojuma pretošanās spēju pieliktajiem spēkiem 
raksturo: 

- zobu nestspēja liecē un virsmas spiedē ar koksni jeb tā saucamā 
iespīlējuma kapacitāte, ko izsaka kā pieļaujamo spēka vērtību uz vienu 
bīdes spēkam paralēlo plāksnes laukuma vienību (N/mm2), 

- perforētās plāksne nestspēja jeb pretestība cirpes un stiepes (spiedes) 
spēkiem šuves šķēlumā. Plāksnes nestspēju cirpē un stiepē raksturo ar 
bīdes spēka pieļaujamo vērtību uz plāksnes lineārā izmēra (garuma vai 
platuma) vienību (N/mm). 

 
Zobu iespīlējuma kapacitātes lielumu un perforētās plāksnes materiāla 
nestspēju ietekmē vairāki faktori: 

- leņķis α starp bīdes spēka un plāksnes garenass virzienu, 
- leņķis β starp šķiedru garenvirzienā un bīdes spēka virzienu, 
- leņķis γ starp savienojuma plaknes un plāksnes garenass virzienu, 
- plāksnes biezums (t) un efektīvā laukuma (Aef) ģeometriskie 

raksturlielumu, 
- koksnes pretestība lokālā spiedē un plāksnes materiāla stiprība cirpē un 

stiepē. 
-  

Ieviešot praksē jauna veida perforētās zobotās plāksnes, ražotājfirma vai sertificēta 
laboratorija tās uzdevumā saskaņā ar standartu LVS EN 1075:2001 izpilda 
savienojumu eksperimentālās pārbaudes statiskā slogojumā.  
Iegūto datu apstrādes rezultātā definē sekojošas plāksnes nestspējas jeb pretestības 
raksturvērtības. 
 

• fα,0,0,k -  iespīlējuma kapacitāte jeb plāksnes pretestība zobu liecē atbilstoši 
slogojumam ar spēku, kura virziens sakrīt ar šķiedru virzienu (β = 0°) un 
plāksnes garenass virzienu (α = 0°), N/mm2 ; 

• fα,90,90,k -  zobu iespīlējuma kapacitāte jeb plāksnes pretestība zobu liecē 
atbilstoši leņķu vērtībām α = 90° un β = 90°, N/mm2 ; 

 
Zobotas plāksnes nestspējas jeb pretestības raksturvērtības: 

• ft,0,k – perforētās plāksnes pretestība stiepē garenass virzienā (α = 0°), ko 
izsaka ar spēka vērtību uz plāksnes platuma vienību šķērsām spēka darbības 
virzienam , N/mm ; 

• fc,0,k – perforētās plāksnes pretestība spiedē garenass virzienā (α = 0°), 
N/mm ; 

• fv,0,k – perforētās plāksnes pretestība cirpē garenass virzienā, N/mm ; 
• ft,90,k – perforētās plāksnes pretestība stiepē šķērsām garenass virzienā (α = 

90°), N/mm ; 
• fc,90,k – perforētās plāksnes pretestība spiedē šķērsām garenass virzienā (α = 

90°), N/mm ; 
• fv,90,k – perforētās plāksnes pretestība cirpē šķērsām garenass virzienā (α = 

90°), ko izsaka ar spēka vērtību uz vienu plāksnes platuma (b) vienību, 
N/mm . 

 
Izmantojot eksperimentāli iegūtās zobotās plāksnes pretestības raksturvērtības, 
atbilstošās aprēķina pretestības vērtības nosaka pēc formulas:   
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M

k
d

fkf
γmod= .                                                                                          (3.1) 

 
Nosakot aprēķina pretestību metāla plāksnes stiepē (ft,0,d , ft,90,d ), spiedē (fc,0,d , fc,90,d ) 
un cirpē (fv,0,d , fv,90,d ), pieņem modifikācijas faktoru kmod = 1 un drošuma faktoru 
γM = 1.1.  
Nosakot zobu iespīlējuma kapacitātes aprēķina vērtības (fα,0,0,k , fα,90,90,k) jeb nestspēju 
zobu liecē, jāņem vērā vides apstākļu un koksnes materiāla īpašību izkliedes ietekme: 
modifikācijas faktora kmod  
vērtības pieņem saskaņā ar 2.2. tabulu LVS EN 1995-1-1, bet drošuma faktoru 
pieņem γM = 1.3. 
 
Plāksnes zobu iespīlējuma kapacitātes aprēķina vērtību atkarībā no leņķa β starp 
šķiedru garenvirzienā un zoba asij perpendikulāri vērstā bīdes spēka virzienu nosaka 
sekojoši: 

• leņķa  vērtībām β ≤ 45° 
 

{ °⋅−−
⋅−−= 45/)(

)),sin(max()(,,,
,90,90,,0,,,0,,

,90,90,,0,0,,0,0,
max β

βαβα
αα kakaka

kakaka

fff
fffkaf ,                                       (3.2) 

 
• leņķa  vērtībām 45°<β ≤ 90° 

 
)),sin(max()( ,90,90,,0,0,,0,0,,,, βαβα ⋅−−= kakakaka ffff                       (3.3) 

 
kur fa,α,0,k – eksperimentāli noteiktā(LVS EN 10075:2001) plāksnes zobu iespīlējuma 
kapacitātes raksturvērtība, N/mm2 , slogojuma gadījumā, ja bīdes spēka virziens sakrīt 
ar šķiedru virzienu (β = 0°), bet plāksnes garenass vērsta leņķī α pret spēka un šķiedru 
virzienu. 
 

a)                                                                    b) 

 
3.9. att. Perforēto zoboto plākšņu aprēķina a) un slogojuma b) shēmas 

 
Vispārīgā slogojuma gadījumā uz zoboto plāksni savienojumā iedarbojas spēks FEd un 
moments MEd . 
Bīdes spēku intensitātes vērtības vispārīga slogojuma gadījumā uz plāksnes laukuma 
vienību aprēķina pēc formulām: 
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ef

EdA
dF A

F
5.0

,
, =τ ,                                                                                                (3.4) 

kur τF,d – bīdes spēka intensitāte; Aef – plāksnes efektīvais laukums uz attiecīgā 
elementa (plākšņu skaits savienojumā – 2); 
FA,Ed – bīdes spēka aprēķina vērtība, kas pielikts plāksnes efektīvā laukuma 
smagumcentrā; 
 

p

EdA
dM W

M
5.0

,
, =τ ,                                                                                               (3.5)  

kur τM,d - bīdes spēka intensitāte, ko izraisa moments savienojumā; MA,Ed  - 
momenta aprēķina vērtība, kas iedarbojas uz plāksni; Wp – plāksnes efektīvā 
laukuma polārais pretestības moments, ko precīzi aprēķina pēc formulas: 

∫=
efA

p rdAW ;                                                                                                      (3.6) 

Vai aptuveni – pēc formulas: 

4
eef

p
dA

W
⋅

= ;                                                                                                   (3.7) 

kur r – attālums no prognozējamā plāksnes rotācijas centra momenta iedarbībā līdz 
laukuma dA smagumcentram; 
de – parametrs, ko aprēķina pēc formulas: 
 

2
2

ef
ef

ef
e h

h
A

d +









= ,                                                                                  (3.8) 

 
kur hef  - plāksnes efektīvā laukuma maksimālais izmērs perpendikulāri garākajai 
malai.  

 
Pietiekošas plāksnes zobu iespīlējuma kapacitātes jeb nestspējas zobu liecē 
nodrošināšanai jāizpildās nosacījumam: 
 

1
2

,0,0,

,
2

,,,

, ≤







+











da

dM

da

dF

ff
ττ

βα

.                                                                    (3.9) 

 
Perforētās plāksnes materiāla stiprības pārbaudi šuves šķēluma kombinētā 
slogojumā ar stiepes (spiedes) un cirpes spēkiem izpilda saskaņā ar nosacījumu: 
 

1
2

,

,
2

,

, ≤









+









Rdy

Edy

Rdx

Edx

F
F

F
F ,                                                                              (3.10) 

 
kur Fx,Ed , Fy,Ed – spēku aprēķina vērtības šuves šķēlumā attiecīgi asu x un y 
virzienos, ko atbilstoši slogojuma shēmai; 
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Fx,Ed , Fy,Ed – plāksnes nestspēja kombinētā slogojumā asu x un y virzienos, ko 
nosaka kā maksimālo no divām vērtībām: 
 

{ ))2sin(sin(
cos,

0,0,

,0,
max γγγ

γ
−⋅⋅

⋅⋅
= lf

lfRkx
kn

kv
F ,                                                    (3.11) 

 

{ γ
γ

cos
sin,

,90,

,90,
max ⋅⋅

⋅⋅⋅= lf
lfkRky

kn

kv
F ,                                                                         (3.12) 

 
kur fn,0,k = ft,0,k  , ja plāksne šķēlumā strādā stiepē (Fx,Ed >0); fn,0,k = fc,0,k , ja Fx,Ed ≤0; 
fn,90,k = ft,90,k , ja plāksne šķēlumā strādā stiepē; fn,90,k = fc,90,k atbilstoši spiedei; 
 

)2sin(1 γ⋅+= vkk , ja Fx,Ed >0;  
 
k = 1,  ja Fx,Ed ≤0, 
 
kur γ0 un kv ir konstantes, ko nosaka, pamatojoties uz plāksnīšu eksperimentālo 
pārbaužu datiem cirpē saskaņā ar LVS EN 1075:2001. 
Aprēķinot savienojumu var pieņemt, ka pusi no spiedes spēka lieluma, kas darbojas 
perpendikulāri šuvei, uzņem savienojamo elementu koksnes virsma lokālā spiedē 
pie nosacījuma, ka sprauga šuvē nepārsniedz 1.5 mm. ja sprauga šuvē ir lielāka, tad 
plāksne šuves šķēlumā ir slogota ar pilnu spiedes spēka vērtību. 
 
Minimālais plāksnes platums uz nepārtrauktā elementa (uz joslas) – vismaz 40 mm 
un ne mazāk par h/3, kur h – joslas elementa šķērsgriezuma augstums. Joslu 
saduršuvēs plāksnes platumam jābūt vismaz 2/3 no šķērsgriezuma augstuma. 
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4. Savienojumi ar pretbīdņiem, to konstruēšana un 
aprēķins 

 
4.1. Pretbīdņu veidi 

 
Pretbīdnis ir stings cietkoka vai metāla elements – koka klucis, metāla gredzens vai 
plāksne ar gludām vai zobotām malām, ko ievieto šuvē starp savienojamiem 
elementiem un kas kalpo bīdes spēku pārnešanai. Ar pretbīdņiem savieno koka un 
koka – tērauda elementus nesošo režģoto konstrukciju mezglos, kā arī salikto koka 
siju atsevišķas daļas. Bīdes spēku darbības rezultātā starp savienojamiem elementiem 
koksne kontakt virsmās strādā lokālā spiedē, bet bīdes spēkam paralēlajos 
saspriegtajos laukumos – skaldē (cirpē). 
 

 

 
4.1. att. Pretbīdņu tipi. 

a – cietkoka prizmatiskais pretbīdnis; b – ķīļveida pretbīdņi; c – gludais gredzenveida 
pretbīdnis; d – pretbīdes plāksne; e – zobotais pretbīdnis. 

 
Saskaņā ar Latvijas standartu LVS EN 912:2001 ir definēti trīs tipu plānsieniņu 
pretbīdņi: 
A – gludie gredzenveida pretbīdņi – metāla gredzeni ar salaidumiem (tips c); 
B – pretbīdes plāksnes – plāksnes ar atlocītām malām (tips d); 
C – zobotie pretbīdņi (tips e).  

 
Gludo gredzenveida pretbīdņu savienojumi 

 
Gludos gredzenveida pretbīdņus (tips A saskaņā ar LVS EN 912:2001) un 
pretbīdes plāksnes (tips B) lieto režģotu konstrukciju mezglos un saliktas sijās. 
Gludais gredzenveida pretbīdnis ir metāla gredzens ar gropveida slaidumu. Gredzenu 
ievieto iepriekš izfrēzētā ligzdā vienā no savienojamiem elementiem. otru koka 
elementu, kam iepriekš izfrēzētā ligzdā, uzbīda atlikušajai pretbīdņa pusītei. Pielieto 
gredzenus un plāksnes ar diametru no 60 līdz 260 mm. Savienojuma fiksācijai kalpo 
skrūve, kuras diametru izvēlas atbilstoši pretbīdņa parametriem   
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1. Tabula 
Skrūvju un pretbīdņu diametri 

 
 

 
 

 
4.2. att. Gludo gredzenveida pretbīdņu savienojumi 

  

http://sibzavto.ru/wp-content/uploads/2011/07/File1956.jpg
http://sibzavto.ru/wp-content/uploads/2011/07/File1957.jpg
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2. Tabula 
A tipa gludie gredzenveida pretbīdņi [1-4]. Marka A1 

 
                                                                                                                          
                                                                                                                          3. Tabula 

A tipa gludie gredzenveida pretbīdņi [1-4]. Marka A2 

 
 
                                                                                                                       4. Tabula 

A tipa gludie gredzenveida pretbīdņi [1-4].  Marka A3 
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5. Tabula 
A tipa gludie gredzenveida pretbīdņi [1-4].  Marka A4 

 
 
 

                                                                                                                  6. Tabula 
A tipa gludie gredzenveida pretbīdņi [1-4]. Marka A5 
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7. Tabula 
B tipa gludie gredzenveida pretbīdņi [1-4]. Marka B1 

 
 

                                                                                                                         8. Tabula 
B tipa gludie gredzenveida pretbīdņi [1-4]. Marka B2    

 
 

                                                                                                                         9. Tabula 
B tipa gludie gredzenveida pretbīdņi [1-4]. Marka B4    
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4.2. Gludo gredzenveida pretbīdņu savienojumu konstruēšana un 
aprēķins 

[8-11] 
 

A tipa pretbīdņiem un B tipa pretbīdes plāksnēm (LVS EN 912:2001), kuru diametrs 
nepārsniedz 200mm, nestspējas rakstūrvērtību bīdē šķiedru virzienā (Fv,0,Rk) nosaka 
kā minimālo no nestspējas vērtībām skaldē (Fv,0,Rk,1) un lokālā spiedē (Fv,0,Rk,2) ligzdas 
sieniņas virsmā savienojuma vienā pusē pēc formulām : 

( )
( ),5.31

,35

312,,0,

5.1
43211,,0,

ceRkv

cRkv

dhkkF
dkkkkF

⋅⋅⋅⋅=

⋅⋅⋅⋅⋅=                                                                                (4.1) 

  
kur  dc –plāksnes vai gredzena diametrs, mm; 
he – pretbīdņa mazākais dziļums savienojamos elementos, mm; 
k1 – koksnes elementu ģeometrisko izmēru parametrs, ko nosaka kā minimālo no trīs 
vērtībām: 

( )
( )

,
5/
3/

1

2

11
















⋅
⋅=

e

e
ht
htk

                                                                                                       (4.2) 

 
kur t1 , t2 – attiecīgi malējā un vidējā koksnes elementa biezums, mm; 
k2 – modifikācijas faktors pretbīdņa nestspējai elementa slogotajā galā.  
 
Ja leņķis α starp bīdes spēka un šķiedru virzienu atbilst nosacījumam: -30° ≤ α ≤ 30°, 
tad faktoru k2 nosaka saskaņā ar formulu: 

( ) ,
2/

min
3

2








⋅
=

ct

a
da

k
k                                                                                       (4.3) 

 
kur a3,t – attālums no pretbīdņa ass līdz elementa slogotajam galam; ka – parametrs, 
kas atkarīgs no savienotājlīdzekļu skaita: ka = 1.25, ja nobīdes plaknē ir viens 
pretbīdnis; ka = 1, ja nobīdes plaknē ir divi vai vairāk pretbīdņi. 
k3 – koksnes blīvuma faktors savienojumiem ar stieptiem elementiem, ko nosaka kā 
minimālo no divām vērtībām: 

,
350/

75.1
min3









=
k

k
ρ

                                                                                               (4.4) 

 
kur ρk – koksnes blīvuma raksturvērtība; 
k4 – savienojamo elementu materiālu stinguma faktors; k4=1 koka elementu 
savienojumiem un k4=1.1 koka – metāla elementu savienojumiem. 
 
Ja bīdes spēks vērsts leņķī α pret šķiedru virzienu, tad pretbīdņa nestspēju aprēķina 
pēc formulas: 
 

,
cossin 22

90

,0,
,,

αα
α

+⋅
=

k
F

F Rkv
Rkv

                                                                                     (4.5) 
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kur Fv,α,Rk – nestspējas raksturvērtība bīdē leņķī α pret šķiedru virzienu, Fv,0,Rk - 
nestspējas raksturvērtība bīdē šķiedru virzienā, 
α – leņķis starp bīdes spēka un šķiedru virzienu, 
k90 – koksnes pretestības parametrs pretbīdņu savienojumiem, ko nosaka  
pēc formulas : 
 
k90 = 1.3+0.001·dc .                                                                                                                                         (4.6) 
 
Skrūvju nestspēju gludo pretbīdņu savienojumu aprēķinā neņem vērā, jo praktiski 
nevar nodrošināt vienlaicīgu dažāda tipa savienotājlīdzekļu darbību zem slodzes. 
Fv,0,Rk,1  ,   Fv,0,Rk,2 nestspējas raksturvērtības attiecas uz gludo pretbīdņu 
savienojumiem, kam malējo  elementu biezums t1 ≥2. 25·he , bet vidējo elementu 
biezums t2 ≥3.75·he , kur he – pretbīdņa ligzdas dziļums. 

 
4.3. att. Gludo gredzenveida pretbīdņu savienojumi. 

a – savienojuma nestspējas aprēķina shēma, b – cirpes plaknes pievienojamā 
elementā. 

 
Ja elementa neslogotajā galā ir viens pretbīdnis nobīdes plaknē un leķis starp šķiedru 
un bīdes spēka virzienu ir robežās no  
150° ≤ α < 210° , tad nestspējas vērtību Fv,0,Rk,1  ignorē. 
 
Pretbīdņa nestspējas aprēķina vērtību (Fv, α,Rd) nosaka, ņemot vērā modifikācijas 
faktoru (kmod) attiecībā uz slodzes darbības ilgumu un vides apstākļiem, kā arī 
ievērtējot drošuma faktoru (γM) koksnes materiālu savienojumiem: 

./,,mod,, MRkvRdv FkF γαα ⋅=                                                                               (4.7) 

 
Konstruējot savienojumu, jāņem vērā minimālie pieļaujamie attālumi starp pretbīdņu 
asīm un no ass līdz elementa galam un malai, lai nodrošinātu koksnes nestspēju 
skaldē. 
Ja pretbīdņus izvieto pamīšus, tad attālumus starp to asīm šķiedru virzienā (a1) un 
šķērsām šķiedrām (a2) var samazināt, pareizinot ar koeficientiem ka1 un ka2 (0≤ ka1 
≤1, 0≤ ka2 ≤1) pie nosacījuma, ka izpildās nevienādība: 

( ) ( ) .12
2

2
1 ≥+ aa kk                                                                                               (4.8) 

 
Attālumu ka1 ·a1 var samazināt, pareizinot ar koeficientu ks,red (0.5 ≤  ks,red  ≤ 1.0), ja 
savienojuma aprēķina nestspēju savukārt pareizina ar koeficientu kR,red : 
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,8.02.0 ,, redsredr kk ⋅+=                                                                            (4.9) 

 
 

 
4.4. att. Gludo pretbīdņu izvietošana pamīšus 

 
Ja vienā rindā šķiedru virzienā izvietoti vairāki pretbīdņi, tad to kopējas nestspējas 
aprēķināšanai izmanto efektīvo skaitu nef , ko nosaka pēc formulas: 
 

( ),2
20

12 −⋅





 −+= nnnef                                                                           (4.10) 

 
kur n- pretbīdņu skaits rindā. 
  
                                                                                                                        10. Tabula 

Gludo pretbīdņu izvietošanas nosacījumi 
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4.3. Zoboto pretbīdņu savienojumu konstruēšana un aprēķins 
[8-11] 

 
Zobotais pretbīdnis ir apaļas, ovālas vai kvadrātveida formas tērauda plāksne ar 
trijstūrveida formas zobiem pa perimetru, kas atliekti perpendikulāri plāksnes plaknei. 

 
4.5. att. Zoboto pretbīdņu savienojumi. 

a – metāla plāksnes pievienojums koka elementam ar vienpusēju zoboto pretbīdņi, b – 
izjaucams koka elementu savienojums ar vienpusējiem pretbīdņiem, c – savienojums 

ar abpusēju zoboto pretbīdņi. 
 
Ja zobus atliec tikai uz vienu pusi, iegūst vienpusēju zobotu pretbīdņi, ko lieto koka 
un metāla elementu savienojumos (a) vai koka elementu savienojumos (b), kuros 
samontē no iepriekš sagatavotiem elementiem. 
 
Atliecot zobus uz abām pusēm, iegūst abpusēju zobotu pretbīdņi, ko vienlaicīgi 
iepresē savienojamos kokā elementos, veidojot stingāku un ekonomiskāku 
savienojumu (c). Rūpnieciski ražo zobotos pretbīdņus ar diametru no 38 līdz 165 mm. 
Zoboto pretbīdņu izgatavošanai lieto auksti velmēto slokšņu tēraudu vai karstā 
cinkošanas procesā apstrādātu mazleģēto tēraudu, vai kaļamo čugunu.  
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10. Tabula 
C tipa zobotie pretbīdņi pretbīdņi [1-4]. Markas C3 un C4 [1-4]   
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10. Tabula 
C tipa zobotie pretbīdņi pretbīdņi [1-4]. Markas C5 un C6 [1-4]   
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11. Tabula 
C tipa zobotie pretbīdņi pretbīdņi [1-4]. Markas C7 un C8 [1-4]   
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12. Tabula 
C tipa zobotie pretbīdņi pretbīdņi [1-4]. Markas C9 un C10 [1-4]   
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13. Tabula 
C tipa zobotie pretbīdņi pretbīdņi [1-4]. Marka C11 [1-4]   

 
 

Zobotos pretbīdņus (grupa C saskaņā ar LVS EN912:2001) izmanto uz bīdi 
strādājošos savienojumos režģotu koka konstrukciju mezglos, kā arī saliktās sijās.  
Projektēšanas mērķiem zobotā pretbīdņa nestspējas raksturvērtības Fv,Rk (N) 
noteikšanai izmanto sertificētu ražotājfirmu katalogos dotās vērtības vai formulas. 
Vienpusīgā pretbīdņa (tipi C2, C4, C7, C9, C11 saskaņā ar LVS EN 912912:2001)  
nestspējas rakstūrvērtību bīdē nosaka pēc formulas: 

.18 5.1
321, cRkv dkkkF ⋅⋅⋅⋅=                                                                           (4.11) 

 
Abpusējā pretbīdņa (tipi C1, C3, C5, C6, C10 saskaņā ar LVS EN 912:2001) 
nestspējas rakstūrvērtību bīdē nosaka pēc formulas: 

.25 5.1
321, cRkv dkkkF ⋅⋅⋅⋅=                                                                           (4.12) 

kur dc ir; 
- nominālais diametrs pretbīdņu tipiem C1, C2, C6, C7, C10 un C11, mm. 
- pretbīdņa malas garums tipiemC5, C8, C9, mm; 
- kvadrātsakne no abu malu kvadrātu summas pretbīdņu tipiem C3 un C4, mm;   
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k1 – savienojuma ģeometrisko parametru faktors, ko nosaka sekojoši: 
 

( )
( )

,
5/
3/

1
min

2

11
















⋅
⋅=

e

e
ht
htk                                                                                        (4.13) 

 
kur he – zobotā pretbīdņa dziļums vienā elementā, 
t1 – malējā elementa biezums, t2 –vidējā elementa biezums; 
k2 – modifikācijas faktors pretbīdņa nestspējai, ko nosaka atbilstoši tā tipam: 
 

pretbīdņu tipiem C1...C9: 
( ) ,

5.1/
1

min
3

2








⋅
=

ct da
k                                       (4.14) 

 
kur a3t  - attālums no pretbīdņa ass līdz elementa slogotam galam, ko pieņem ne 
mazāku par a3,t,min, kuru savukārt pieņem saskaņā ar nosacījumiem:  
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1.1
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                                                                                  (4.15) 

 
kur db – skrūves nominālais diametrs; 

Pretbīdņu tipiem C10...C11: 
( ) ,
2/

1
min

3
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ct da
k                                    (4.16) 

 

kur ,
80
7

5.1
maxmin,,3
















⋅

⋅
=

mm
d

d
a b

c

t
                                                                          (4.17) 

k3 – koksnes blīvuma faktors, ko nosaka kā minimālo no divām vērtībām: 
 

,
350/

5.1
min3









=
k

k
ρ

                                                                                            (4.18) 

 
kur ρk – koksnes blīvuma raksturvērtība, kg/m3. 
 
Zobotā pretbīdņa nestspējas aprēķina vērtību (Fv,Rd) nosaka, ievērtējot slodzes 
darbības ilgumu un mitruma apstākļus ekspluatācijas laikā: 
 

./mod,, MRkvRdv kFF γ⋅=                                                                                (4.18) 
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14. Tabula 
Zoboto pretbīdņu (tipi C1 līdz C9)izvietošanas nosacījumi [1-4] 

 
 
                                                                                                                        15. Tabula 

Zoboto pretbīdņu (tipi C10 un C11) 
izvietošanas nosacījumi [1-4] 
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4.4. Pārvietojumi pretbīdņu savienojumā 
[8-11] 

 
Režģotas konstrukcijas punktu pārvietojumi (izliece, nobīde) summējas no elementu 
elastīgajām deformācijām iekšējo spēku iedarbībā un elementu savstarpējās nobīdes 
lielumiem mezglu savienojumos. 
 
 Elementu savstarpējās nobīdes lielums mezglā ir atkarīgs no savienojuma stinguma 
raksturvērtības Kser , kas saskaņā ar standartu LVS EN 26891:2001 atbilst 
eksperimentāli noteiktajam bīdes modulim ks . 
 
 Bīdes modulis ks vienāds ar bīdes spēka vērtību (N), kas izraisa 1 mm lielu lineāro 
pārvietojumu spēka darbības virzienā. 
Teorētiskiem aprēķiniem stinguma raksturvērtības noteikšanai izmanto formulas, kas 
pamatojas uz eksperimentos iegūtam sakarībām saskaņā ar LVS EN 13271:2002: 
 

- pretbīdņu tipiem A un B  ,6.0 kcs dk ρ⋅⋅=   
- pretbīdņu tipiem C1...C9  ,3.0 kcs dk ρ⋅⋅=  
- pretbīdņu tipiem C10,C11 ,45.0 kcs dk ρ⋅⋅=  
 
kur ks – bīdes modulis, N/mm2, 
ρk – koksnes blīvuma raksturvērtība, kg/m3; 
dc – nosacītais pretbīdņa diametrs, mm, ko pieņem atbilstoši tā ģeometriskajiem 
parametriem: 
 
C5, C8, C9 tipa pretbīdņiem dc=d, 
C3 un C4 tipa pretbīdņiem ( ),21 aadc ⋅=  kur a1 un a2 ir taisnstūrveida 
pretbīdņa malas izmēri (LVS EN 912:2001). 
 
Salikto elementu (siju, kolonnu) nestspējas aprēķiniem nepieciešamo elastīgās bīdes 
moduli pieņem vienādu ar divām trešdaļām no bīdes moduļa vērtības (Ku=2·Kser/3). 
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