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1. Stiegrotas koka konstrukcijas 
[4] 

1.1. Stiegroto koka konstrukciju vispārējs raksturojums 
Koka konstruktīvo būvelementu drošuma palielinājuma problēma radīja pētnieku un 
konstruktoru interesi kopš 19.g.s. beigām. Viena no visefektīgākām metodēm koka 
liekto un stiepto elementu drošuma palielināšanai ir koka konstrukciju pastiprinājums 
ar tērauda elementiem. Vēl tika izstrādātas koka-tērauda konstrukcijas, kur stieptie 
koka elementi tika aizvietoti ar tērauda elementiem. Pirmkārt, stiegrotie koka elementi 
ar kārbveida šķēlumu tiek izmantoti, kā lidmašīnu un cepelīnu karkasu nesošo 
elementi. 

 
1.1. att. Karbveida koka sija stiegrota ar tērauda stiepli 

 
 Bet vienlaikus rodas grūtības ar šo konstruktīvo elementu izgatavošanu, kā arī drošu 
līdzekļi, kas ļautu nodrošināt koksnes sasaisti ar tēraudu, tāpat arī ar šo idejas 
realizāciju. 
Pirmo reizi stiegrotu koka elementu ar tērauda stiegrām piedāvāja A.Fišers (Vācija) 
1926.g. Tērauda stiegras ielika kvadrātveida dobumos un pēc tam aizpildīja ar 
speciālo mastiku. 

 
1.2. att. Stiegrotie viengabala koka elementi. 

a) – armēta šķēluma daļa; b) – šķēlums armēts pa stūriem; c) - šķēlums armēts pa 
perimetru. 

 
Projektētajiem un pētniekiem bija jāatrisina koka un tērauda savienojuma problēma. 
Drošu līdzekļu trūkums, kurš varētu nodrošināt koksnes un tērauda savienojumu, 
apturēja pirmo stiegroto koka konstrukciju projektu realizāciju. 
Mehāniskie koksnes un stiegrojuma savienojumi bija pirmais savienojuma tips, kuru 
izmantoja praksē. Krievu inženieris A.Monasevičs izgatavoja un pārbaudīja 
viengabala sijas sēriju, kur stieptā zona bija stiegrota ar tērauda lenti. Tērauda lente 
savienojās ar koksni ar ieštancētiem zobiem vai speciāliem enkura zābakiem. 
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1.3. att. Viengabala sijas ar pastiprinātu  stiepto zonu 

 
Dotās sijas pārbaudes parāda stiegrotas sijas palielināto stiprību un drošumu 
salīdzinajumā ar koka sijām. Tā, kā stiegrojums novērš trausla sabrukuma bīstamību, 
mehāniskos koksnes un stiegrojuma savienojumos plaši izmanto koka elementu 
pastiprinājumiem. Bet šo savienojumu trūkums ir tāds, ka šajā gadījumā ir iespējams 
stiegrot tikai sijas stiepto zonu. Bet aprēķini rāda, ka visefektīvākais ir 
dubultstiegrojums.   
Lai atrisinātu šo problēmu, Zviedrijas pētnieks Granholm piedāvā izmantot stiegras ar 
speciāliem gredzenveida izciļņiem.  

 
1.4. att. H.Granholma stiegrota sija 

 
Stiegrotas koka konstrukcijas ar mehānisko stiegrojuma savienojumiem ar koksni 
praksē plaši neizmanto savienojuma padevīguma dēļ. Konstrukcijas stingums nopietni 
nepalielinās un lielais tērauda patēriņš neatmaksājas.  
Efektīgas sintētiskās līmes ražošana ļauj atrisināt koksnes un tērauda savienojumu 
problēmas. Citiem vārdiem, stipro un ildmūžīgo savienojumu iespējams nodrošināt 
tikai ar līmes palīdzību.  
Mūsdienu celtniecībā visplašāk izmanto konstrukcijas, kas stiegrotas ar atsevišķiem 
stieņiem bez iepriekšēja sasprieguma. Dotās konstrukcijas raksturojas ar palielināto 
drošumu un vienkāršību izgatavošanā, tā kā sarežģītas iekārtas stiegrojuma 
uzspriegšanai nav vajadzīgas. 
Līmētas stiegrotas koka konstrukcijas pirmo reizi pēta H.Granholms. Šajās 
konstrukcijās koksnes un stiegrojuma savienojumi tiek veikti ar epoksīda vai 
fenolformaldehīda līmēm. 
 
H.Granholma pētījumi parāda, ka sijas, trīsstūrveida loku un paneļu stiegrojums ar 
gludām stiegrām ļauj palielināt šo konstrukciju: 

• Stiprību;  
• Stingumu; 
• Drošumu. 
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1.2. Stiegrotu koka konstrukciju pielietošana 
[3-4] 

 
Stiegrotas koka sijas var izmantot tiltu laiduma konstrukcijās. Stiegrotas koka sijas, 
lokus, rāmjus un paneļus izmanto arī rūpnieciskās un civilās ēkās. 
Piemēram, Zviedrijas firma ABH Tohnson ražo plašu līmētu stiegrotu konstrukciju 
asortimentu. Stiegrotas sijas ar laidumiem līdz 23 m. Stiegrotus lokus un rāmjus ar 
laidumu līdz 30 m.  

 
1.5. att. Trīsstūrveida līmētais stiegrotais loks (rūpnieciska ēka, Zviedrija) 

 
Čehijā 20. g.s 60 gados. tiek ražoti segmentveida koka stiegrotie loki. Šādi loki bija ar 
laidumu 32.6 m un tos izmantoja rūpniecisko ēku pārsegumiem. Līmēto loku 
šķērsgriezums tiek stiegrots ar tērauda stiegrām ar periodisko profilu ar diametru 16 
mm.  

 

 
1.6. att. Trīsstūrveida līmētais stiegrotais loks (rūpnieciska ēka, Čehijā) 

 
Stiegras un koksnes savienojums tiek nodrošināts ar epoksīda līmes palīdzību. 
Stiegrojumam apkārt bija dēļu kārta ar biezumu 25 mm. Ārējās koka dēļu kārtas 
galvenā funkcija – palielināt stiegrojuma ugunsizturību.   
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Stiegrotas koka konstrukcijas plaši arī tiek izmantotas Krievijā, galvenokārt, kā 
rūpniecisko un noliktavu ēku nesošiem un norobežojošiem elementim.  
 Stiegrotas koka sijas tiek izmantotas, kā noliktavu ar laidumiem 12 un 18 m  
galveniem nesošiem elementiem.  

 
1.7. att. Līmētas stiegrotas sijas ar mainīgo stingumu 

 
Trīsstūrveida stiegrotie koka loki un rāmji tiek izmantoti noliktavas ēkās ar laidumiem 
līdz 24 m.  

 
1.8. att. Līmetie stiegrotie loki ar iepriekš saspriegto kompozīto stiegrojumu 
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1.9. att. Stiegrotais trīslocīklu rāmis 

 
Izstrādāti stiegrotie pārseguma paneļi ar izmēriem 6x1.5 un 6x3 m.  

 
1.10. att. Līmētie stiegrotie pārseguma paneļi ar izmēriem 6x3 m 

 

 
1.11. att. Līmētie pārseguma paneļi ar stiegroto koka karkasu. 

a) – iepriekš saspriegtais stiegrojums; b) – iepriekš nesaspriegtais stiegrojums. 
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1.3. Stiegrotu koka konstrukciju klasifikācija 
[3-4] 

 
Eksistējošās stiegrotās koka konstrukcijas var klasificēt pēc sekojošiem pazīmēm:  
 
I. Pēc konstrukcijas tipa 

 
1.12. att. Līmētas stiegrotas koka konstrukcijas tipi 

 
II. Pēc šķērsgriezuma konstruktīvām īpatnībām. 
 
1. Pēc koksnes un stiegrojuma savienojuma veidiem: 

• Mehāniskie savienojumi. 
• Līmētie savienojumi. 

 
2. Pēc iepriekšējā sasprieguma: 

• Iepriekš saspriegtas konstrukcijas. 
• Iepriekš nesaspriegtas konstrukcijas. 

 
3. Pēc stiegrojuma materiāliem: 

• Tērauda stiegrojums. 
• Kompozītais stiegrojums. 
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4. Pēc šķērsgriezuma tipa: 
• Viengabala elementi. 
• Līmētie elementi, kur šķērsgriezums sastāv no viena materiālu. 
• Līmētie elementi, kur šķērsgriezums sastāv no vairākiem materiāliem. 

 
5. Pēc stiegrojuma izvietojuma. 

• Ar aizsargkārtu. 
• Bez aizsargkārtu.     

 
1.4. Stiegroto koka konstrukciju priekšrocības 

[3-4] 
 

Stiegroto koka konstrukciju priekšrocības salīdzinājumā ar koka konstrukcijām ir: 
1) Palielināta stiprība. 
2) Palielināts stingums. 
3) Palielināts drošums. 
4) Samazināta montāžas masa.  

 
1.13. att. Koksnes ,līmētas koksnes un stiegrotas koksnes īpašības 

 
 

1.5. Stiegroto koka konstrukciju materiāli 
[3-4] 

 
Koka materiāls un stiegrojums tie ir stiegroto koka konstrukciju komponenti.  
 

Koka materiāli [2] 
 
Koka materiāls varētu būt līmēta vai viengabala  koksne, kā arī saplāksnis.  
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Stiegrotās nesošās konstrukcijās, galvenokārt, izmanto skujkokus – priedi un egli, kas 
raksturojas ar augstam un stabilām mehāniskām īpašībam un izturību pret 
ekspluatācijas iedarbēm. Lai nodrošinātu nepieciešamo mehānisko parametru un 
elementu ilgmūžību, koksnes mitrums nedrīkst pārsniegt 15 % pie normālas vērtības 
10 ± 2%.  
Prasības līmētās koksnes elementu kvalitātei ir noteiktas saskaņā ar standartu LVS EN 
14080:2005, bet nosacījumi izmēriem – saskaņā ar standartu LVS EN 390:2000.  
Vispārīgās tehniskās prasības saplākšņiem nosaka standarts LVS EN 636:2003. 
Līmēto koka elementu šķērsgriezumi var sastāvēt no viena vai vairāku stiprības klases 
materiāliem. 
 

a)       b) 

 
1.14. att. Līmētie koka elementi. 

a) – koka šķērsgriezums sastāv no viena stiprības klases; b) – koka šķērsgriezums 
sastāv no divām stiprības klasēm. 

 
                                                                                                                 15. Tabula 
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16. Tabula 
Saplākšņu stiprības un stinguma raksturvērtības liecē[2] 

 

Stiegrojuma materiāli 
[5-7] 

Stiegrojuma materiālus varam iedalīt trīs grupās: 

• Tērauda stiegrojums; 

• Kompozītais stiegrojums; 

• Hibrīdais kompozītais stiegrojums.  

 
Tērauda stiegrojums[5-7] 

Tērauda stiegrojumu visplašāk izmanto koka konstrukciju stiegrošanai, tā kā tērauds 
ir salīdzinoši (salīdzinājumā ar kompozītiem materiāliem) lēts un pieejams materiāls. 

Tērauda stiegrojums var būt iepriekš saspriegtais un nesaspriegtais. Nepieciešamās 
stiegrojuma tērauda īpašības jāpārbauda, lietojot testēšanas procedūras saskaņā ar 
standartu EN 10080. Prasības iepriekš saspriegtajam stiegrojumam ir noteiktas 
saskaņā ar standartu EN 10138. 

 
Tērauda stiegrojuma mehāniskās īpašības 

[5-7] 
Stiegrojuma tērauda kopējo izturēšanos nosaka šadas īpašības: 
 

• plūstamības robeža (fyk vai f0,2k); 
• maksimālā faktiskā plūstamības robeža (fy,max); 
• stiepes stiprība (ft); 
• plastiskums (εuk un ft/fyk); 
• lokanums (lokāmība, spēja izturēt liekšanu); 
• saistes raksturlielumi; 



13 
 

• šķērsgriezuma izmēri un pielaides; 
• noguruma robeža; 
• metināmība; 
• bīdes un metinājuma stiprība metinātiem režģiem. 

 
Standarta EN 2 pielietošanas noteikumi ir spēkā noteiktam plūstamības robežu 
diapazonam no fyk  = 400 -600 MPa. Plūstamības robeža fyk (vai 0,2% pārbaudes 
spriegums f0,2k)un stiepes stiprība ftk ir attiecīgi noteikti kā plūstamības slodzes 
raksturīgā vērtība un raksturīgā maksimālā slodze pie tiešās aksiālās stiepes, kas dalīta 
ar nominālo šķērsgriezuma laukumu. Stiegrojumam jābūt ar atbilstošu plastiskumu, 
kas definēts ar stiepes stiprības un plūstamības sprieguma attiecību (ft/fy) un 
pagarinājumu εuk pie maksimālā spēka. 
  

Projektēšanas pieņēmumi [5-7] 
 

Projektēšanā jābalstās uz stiegrojuma nominālo šķērsgriezuma laukumu un aprēķina 
vērtībām, kas iegūtas no raksturīgajām vērtībām. Var pieņemt vienu no diviem 
pieņēmumiem: 
 

• slīpu sprieguma deformācijas grafika augšējo daļu ar deformācijas 
robežvērtību εud un maksimālo spriegumu kfyk/γs pie εuk , kur k = (ft/fy)k; 

• horizontālu sprieguma deformācijas grafika augšējo daļu bez nepieciešamības 
pārbaudīt deformācijas robežvērtību. 

 
Rekomendējamā εud vērtība ir 0,9 εuk . 

 
1.15. att. Stiegrojuma tērauda idealizēts (A) un aprēķina (B) sprieguma 

deformācijas grafiks 
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1.16. att. Stiegrojuma tērauda sprieguma deformācijas grafiks. 

a) – karsti- velmētais tērauds; b) – auksti-izstieptais tērauds 

 
Kompozītais stiegrojums [5-7] 

 
Šķiedras stiegrotie plastikāti ir materiālu grupa, kuru izmanto, kā koka konstrukcijas 
stiegrojumu. Šķiedras stiegroto plastikātu praktiskais pielietojums celtniecībā 
atspoguļots zīmējumā.  
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Šķiedras stiegrotie plastikāti sastāv no dīvām komponentēm – šķiedrām 
un matricām (saistvielām). Koka konstrukciju stiegrošanai izmanto trīs sekojošas 
šķiedru grupas: 
 

• oglekļa šķiedras; 
• stikla šķiedras; 
• polimēru šķiedras (tādas kā Kevlars un Aramids). 

 
Oglekļa šķiedras vai grafīta šķiedras raksturojas ar lielo stiprību, mazo blīvumu 
un ķīmisko pretestību. Oglekļa šķiedras ar augstākiem stiprības rādītājiem ražo uz 
poliakrilonitrila (PAN) bāzēs.  
Stikla šķiedras. E-stikls visplašāk tiek izmantots šķiedru izgatavošanai. E-stikls 
raksturojas ar pietiekami lielo stiprību un relatīvi zemo cenu. 
Polimēru šķiedras (Kevlars un Aramids) raksturojas ar ļoti augsto stiprību un 
stingumu, labu ķīmisku pretestību un samazinātu blīvumu. Dažādu šķiedru tipu 
īpašības parādītas tabulā. 
 
                                                                                                                        17. Tabula 
 

Dažādu šķiedru tipu īpašības 

 
Polimēru matrica (saistviela) aizņem 30-40% no kopējā materiālu apjoma. Polimēru 
matricai ir sekojošas funkcijas : 
 

• turēt šķiedras kopā un nodrošināt to orientāciju; 
• nodrošināt spēku sadalījumu starp šķiedrām; 
• uzņemt bīdes spēkus. 

 
Dažādu matricu tipu īpašības paradītas tabulā. 
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18. Tabula 
Dažādu matricu tipu īpašības 

 
 
Pamatoties uz parādīto informāciju, varam teikt, ka paaugstināta īpatnējā stiprība ir 
galvenā kompozīta stiegrojuma priekšrocība. Bet kompozītais stiegrojumam piemīt 
viena negatīva īpašība – mazas robeždeformācija stiepē. σ-ε sakarības oglekļa 
šķiedras, stikla šķiedras un polimēru šķiedras stiegrotiem plastikātiem paradītas 
zīmējumos.  
 

 
1.17. att. σ-ε sakarība E-stikla šķiedras kompozītam 
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1.18. att. σ-ε sakarība Aramida šķiedras kompozītam. Aramida šķiedras ZSVM- 300 
 

 
1.19. att. σ-ε sakarība oglekļa šķiedras kompozītam: 

1. – oglekļa šķiedras T800HB-12K; 
2. – oglekļa šķiedras T400HB-6K. 
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19. Tabula 
Šķiedras un matricas mehāniskas īpašības 

 
 

 
1.20. att. σ-ε sakarība poliestera sveķiem NORPOL 440 

 
Hibrīdais kompozītais stiegrojums[5-7] 

 
Lai palielinātu robeždeformāciju stiepē, izmanto hibrīdo kompozīto stiegrojumu. 
Hibrīdais kompozītais stiegrojums sastāv no dažādiem materiāliem.  
Gadījumā, kad hibrīdais kompozīts sastāv no oglekļa, stikla un aramida šķiedras, tad 
atbilstoša šķiedru tipu šķērsgriezuma laukumus var noteikt, izmantojot sekojošo 
formulu. 
 

( ) aaaaacccc AEAEAE ⋅⋅=⋅⋅+⋅⋅⋅ εεε05.11.1 .                                             (1.1) 
 
kur: Aa – aramidu šķiedras kopējais šķērsgriezuma laukums; Ac - oglekļa šķiedras 
kopējais šķērsgriezuma laukums; Ea - aramidu šķiedras elastības modulis; Ec – 
oglekļa šķiedras elastības modulis. 
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σ-ε sakarības hibrīdiem kompozītiem, kas sastāv no oglekļa, aramida un stikla 
šķiedras parādītas zīmējumos. Galvenie sasniegumi no dažādu materiālu 
izmantošanas – palielināta robeždeformācija stiepē un σ-ε sakarības nelineāra forma. 

 

 
1.21. att. σ-ε sakarība oglekļa šķiedras un aramīda kompozītam (24% T400HB 

carbon + 76% aramid) 
 

 
1.22. att. σ-ε sakarība oglekļa šķiedras un aramīda kompozītam (19% T400HB 

carbon + 81%E-glass) 
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Stiegrojums no kompozīta pinuma[5-7] 
 

Lai palielinātu robeždeformāciju stiepē un sasniegtu σ-ε sakarības nelineāras formas, 
var izmantot kompozīto pinumu. 

 
1.23. att. Stiegrojums no kompozīta pinuma 

 
1.24. att. σ-ε sakarība oglekļa šķiedras kompozīta pinuma 

 



21 
 

 
1.25. att. σ-ε sakarība aramida šķiedras kompozīta pinuma 

 
                                                                                                                        19. Tabula 

Adhesivi[5-7] 
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1.6. Stiegrotas koka konstrukcijas aprēķina īpatnības 
[3-4] 

 
Stiegrotas koka konstrukcijas aprēķina pamatojoties uz pieņēmumu, ka koksne strādā 
elastīgajā stadijā. Slogojot stiegrotas koka konstrukcijas līdz sabrukumam, varam 
redzēt trīs darbības stadijas: 
 

1. Elastīga (precīzāk – nosacīti elastīga) stadija. 
2. Elastīgi-plastiska stadija. 
3. Sabrukuma stadija. 

 
                                                    a)                                  b)                                  c) 

 
1.26. att. Stiegrotas koka konstrukcijas darbības stadijas. 

a) – elastīga stadija; b) – elastīgi-plastiska stadija;.c) - sabrukuma stadija 
 
Stiegrotas koka konstrukcijas pamatā ir pirmā (elastīgā) stadija. Pieņemam arī, ka 
saite starp koksni un stiegrojuma ir nepārtraukta pa konstrukcijas garumu un 
nodrošināta ekspluatācijas laikā. 
Koka konstrukcijas šķērsgriezumu stiegrojumu varam iedalīt trīs grupas:  

1. Divpusīgais simetriskais stiegrojums. 
2. Divpusīgais nesimetriskais stiegrojums. 
3. Vienpusīgais stiegrojums.  

 
                                        a)                        b)                         c) 

 
1.27. att. Stiegrotas koka konstrukcijas stiegrojuma grupas. 

a) Divpusīgais simetriskais stiegrojums. b) Divpusīgais nesimetriskais 
stiegrojums. c) Vienpusīgais stiegrojums. 
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Stiegrotas koka konstrukcijas aprēķina īpatnība saistīta ar nepieciešamību ievērot 
spēku sadalījumu starp stiegrojumu un koksni, kas darbosies ekspluatācijas procesā.   
Stiegrotas koka konstrukcijas aprēķins jāveic pēc divām robežstāvokļu grupām. 
Stiegrotas koka konstrukcijas aprēķina pamatā apskatīsim liekto konstrukciju 
piemērā. Pie liektam koka konstrukcijām attiecas pārseguma sijas, pasijas, kopturi, 
pārseguma paneļi.  
Aprēķina sprieguma diagrammas liektiem elementiem pārādītas zīmējumā. 

 
1.28. att. Aprēķina sprieguma diagrammas liektiem elementiem 

 
 

Liecē slogotu stiegrotu elementu aprēķini nestspējas robežstāvokļos 
Stiprības aprēķins [3-4] 

 
Jebkurā projektā ievērtējamā aprēķina situācijā un slodžu kombinācijā liektā elementa 
bīstamajos šķēlumos lieces normālspriegumi nedrīkst pārsniegt: 
 
a) koksnes aprēķina pretestību liecē:  

dm
try

k
id

dmk f
W

KM
,

.,

lg
,, ≤

⋅
=σ ,                                                                           (1.2) 

kur: ( )
µ
µ

nm
nm

K
i

ik
i 3

31

lg

lg
lg +

+
=

 - koeficients, kas ievēro spriegumu mainīgumu koksnē ar 

laika tecējumu; 
milg – koeficients, kas ievēro koksnes elastības moduļa mainīgumu ar laika tecējumu 
(milg =0.5 pastāvīgām slodzēm, milg = 0.7 mainīgās slodzēm)   
μ – stiegrojuma koeficients, (

0hb
As

⋅
=µ

 , As – stiegrojuma šķērsgriezuma laukums, b 

– šķēluma platums, h0 – šķēluma efektīgais augstums);  
n – stiegrojuma un koksne elastības moduļu attiecība (n = 20); 
Wy,tr – reducētais šķērsgriezuma pretestības moments. 
 
b) stiegrojuma aprēķina pretestību liecē:  
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s
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s m d y
y tr
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⋅ ⋅
= ≤ ,                                                                            (1.3) 
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kur: ( )
µ

µ
nm

nK
i

s
i 3

31
lg

lg +
+

=
 - koeficients, kas ievēro spriegumu mainīgumu stiegrojumā ar 

laika tecējumu; 
 
c) Sijas šķēlumā, kur darbojas maksimālais šķērsspēks, jāpārbauda maksimālie 
tangenciālie spriegumi koksnē. 
 

dv
caltry

k
itryd

dk f
bI

KSV
,

,

lg,
, ≤

⋅

⋅⋅
=τ ,                                                                             (1.4) 

Iy,tr – reducētais šķērsgriezuma inerces moments. 
 
Sijas šķēlumā, kur darbojas maksimālais šķērsspēks, jāpārbauda līmētā šuve starp 
stiegrojuma un koksne.  
 

dv
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DI
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lg,
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,                                                                              (1.5) 

 
kur: Ss

y,tr – reducētais stiegrojuma statiskais moments pret neitrālo asi. Dcal – 
šķērsgriezuma platums apskatāmā līmenī.  
 

Liecē slogotu stiegrotu elementu aprēķini nestspējas robežstāvokļos 
Noturības aprēķins normalā liecē 

[3-4] 
 

Kritiskā lieces normālsprieguma vērtību (σm,crit) stiegrotai koka sijai, kas nostiprināta 
pret savērpšanos posmā lef, aprēķina pēc formulas: 
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                                        (1.6) 

kur E0.g,05 – līmētās koksnes elastības moduļa 5% fraktītes vērtība, G0.g,05 – materiāla 
bīdes moduļa 5% fraktīles vērtība, IZ,tr. – reducētais šķērsgriezuma laukuma inerces 
moments pret asi z-z, Itor,tr. – reducētā šķērsgriezuma laukuma vērpes moments, Wy,tr. 
– reducētā šķērsgriezuma laukuma pretestības moments pret asi y-y, lef – sijas brīvais 
(efektīvais) garums.  
Sijas šķērsgriezuma noturību lieces momenta plaknē pārbauda pēc nosacījuma: 
 

dgmcritcritm fk ,,, ⋅≤σ ,                                                                                       (1.7) 

 
kur σm,d – lieces normālspriegumu aprēķina vērtība, 
kcrit – koeficients, kas ievērtē liekta elementa stiprības samazinājumu sāniskās izlieces 
dēļ jeb ļodzes faktoru liecē, fm,g,d – līmētās koksnes aprēķina pretestība liecē.  
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Ja visā sijas garumā spiestās malas izkļaušanās iespēja ir novērsta ar konstruktīviem 
paņēmieniem, tad kcrit=1. 
 

Liecē slogotu stiegrotu elementu aprēķini lietojamības robežstāvokļos 
[3-4] 

Lai nodrošinātu sistēmas funkcionālo atbilstību, pārseguma nesošas konstrukcijas 
pārvietojumi nedrīkst pārsniegt pieļaujamos lielumus. Sijas izliece nedrīkst pārsniegt 
aprēķina pieļaujamo lielumu (δmax), ko projektēšanas stadijā pārbauda ar lietojamības 
pamatnosacījumu: 
 

maxδ≤finu .                                                                                                          (1.8) 

 
Stiegrotas koka sijas izlieces galīgo lielumu ufin aprēķina kā atsevišķo iedarbes efektu 
izraisīto pārvietojumu summu: 
 

iqfinqfingfinfin uuuu ,,1,,, ++= .                                                                       (1.9) 

 
Kur ufin,g – galīgais pārvietojums, ko izraisa pastāvīgā slodze; ufin,q,1 - galīgais 
pārvietojums, ko izraisa galvenā mainīgā slodze; ufin,q,i - galīgais pārvietojums no 
vienlaicīgi darbojošās mainīgās slodzes.  
Rēķinojot ufin,g , ufin,q,1 un ufin,q,i  ja izmanto reducēto koksnei inerces momenta 
vertību Iy,tr. 
 

 



26 
 

2. Stinguma saišu projektēšana 
[8, 9, 10] 

 
2.1. Plaknisko koka konstrukciju telpiskā nostiprināšana 

[8, 9, 10] 
 

Sijas, arkas, rāmji un režģotas konstrukcijas ēkās vai inženierceltnēs saistītas savā 
starpā ar kopturiem, stingu jumta iesegumu un saitēm. Tādejādi celtniecībā sastopam 
nevis vienā plaknē izvietotas konstrukcijas, bet gan telpiskas sistēmas. Visas 
būvkonstrukcijas ir pakļautas ne tikai vertikālām, bet arī horizontālām (sāniskām) 
iedarbēm. Spēkus, kas rodas sāniskās iedarbes rezultātā, uzņem konstrukcijas 
telpiskais nostiprinājums. Ar telpisko nostiprinājumu jānodrošina konstrukcijas 
nemainīgums un noturība visām ekspluatācijas slodzēm, kā arī transportēšanas un 
montāžas laikā. Horizontālos spēkus ēkas šķērsrāmja plaknē uzņem pati konstrukcija, 
piemēram, balstbīdi uzņem loka savilce, vai arī ēkas mūra sienas ar pilastriem, vai 
speciāli pamati. Vēja spiedienu un citus horizontālos spēkus, kas darbojas ēkas 
šķērsvirzienā, uzņem mūra sienas, dažādas atgāžņu sistēmas, koka rāmju 
konstrukcijas un trīslocīklu loki, pārnesot tos uz pamatiem vai neliela augstuma mūra 
sienām.  
Horizontālos spēkus var uzņemt režģotas vai salikta šķērsgriezuma koka kolonnas, 
kas nostiprinātas pamatos ar enkuriem. Neliela laiduma un augstuma ēkas 
horizontālos spēkus var tieši uzņemt arī telpiski nostiprinātas ēkas karkasa sienas, kā 
arī stingas gala sienas un šķērssienas, kuras apšūtas ar slīpi novietotiem apšuvuma 
dēļiem. Kopnes formas nemainīgums ir nodrošināts ar trīsstūra režģi, turpretim ēkas 
šķērsgriezumam parasti ir četrstūra, tātad mainīga forma. Nemainīgumu var 
nodrošināt vai nu ar stingu dzegas mezglu, kā tas ir rāmju konstrukcijās, vai arī ar 
pamatā iespīlētām kolonnām, kuras spēj pretoties vēja spiediena radītiem momentiem. 
Citiem vārdiem, ēkas nemainīgumu un nesošo elementu noturību var nodrošināt  
sekojoši: 

• Garensaišu sistēmas ierīkošana. 
• Starpstāvu un jumtas pārseguma diafragmas. 
• Sienas diafragmas. 

Garensaites ļauj nodrošināt nesošo elementu noturību gadījumā, ja elements ir 
pakļauts ar spiedes spēku vai/un lieces momenta ietekmi. 

 
Piemēri, kad garansaites ļauj nodrošināt spiesto elementu noturību 

 

 
2.1. att. Šķērssaites. Jumtās pārsegums 
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2.2. att. Garensaites. Jumtās un starpstāvu pārsegumi 

 
Plaknisko pārseguma nesošo koka konstrukciju (sijas, kopnes, loku un rāmju) telpisko 
nostiprināšanu jānodrošina ar stinguma saitēm, kas savieno nesošo un norobežojošo 
konstrukciju elementus (sijas joslas, loki, rāmji, kopnes, pārseguma paneļi un sienas) 
kopējā nemainīgo saišu sistēmā, kāda turpinās līdz ēkas nekustīgai daļai. 

 
2.3. att. Garensaites un horizontālas saites. 

a) – šķērssaišu kopnes pārsegumā plaknē; b) - šķērssaišu kopnes plāns nesošas 
konstrukcijas apakšjoslas plaknē 
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Saišu sistēma [2,3,4] 
 

Saišu sistēma uzņem horizontālas slodzes, kas darbojas ēkas garenvirzienā 
(perpendikulāri nesošas konstrukcijas plaknē). Horizontālas slodzes, kas darbojas 
perpendikulāri ēkas garensienām, uzņem pašas garensienas (vai kolonnas), vai 
nesošas konstrukcijas (loki vai rāmji). 
Saišu sistēma sastāv no:  

• saišu kopnes, kas novietotas ēkas šķērsvirzienā pārseguma nesošo 
elementu augšjoslas plaknē; 

• saišu kopnes, kas novietotas ēkas šķērsvirzienā pārseguma nesošo 
elementu apakšjoslas plaknē; 

• saišu kopnes, kas novietotas ēkas garenvirzienā pārseguma nesošo 
elementu augšjoslas plaknē; 

• saišu kopnes, kas novietotas ēkas garenvirzienā pārseguma nesošo 
elementu apakšjoslas plaknē; 

• garensaišu pārseguma elementiem; 
• vertikālas garensaites, kas novietota perpendikulāri galvenajām nesošām 

konstrukcijām.  
 

Vēja un stinguma saites koka karkasa ēkās [2,3,4] 

 
2.4. att. Garensaites un horizontālas saites. 

a) – saites jumta plaknē; b) – garensienas karkass 
  



29 
 

Vertikālas saites [2,3,4] 
 

Vertikālo saišu solis jāpieņem tā, lai nodrošinātu spiesti-liekto un liekto elementu 
noturību. 
Vertikālo saišu konstrukciju jāpieņem pēc vienas no shēmam, kas parādīta zīmējumā. 
 

Vertikālo saišu shēmas 

 
2.5. att. Vertikālas  saites. 

a) – saites pilnsienas konstrukcijāi ar mazu augstumu. б) - saites pilnsienas 
konstrukcijāi ar lielu augstumu. b) - saites režģotās konstrukcijās 

 
2.2. Stinguma saišu aprēķins 

[8, 9, 10] 
 

Saišu sistēmas aprēķins jāveic uz horizontālas slodzes, kas darbojas garenvirzienā 
visā laidumā. Horizontālas slodzes rodas no vēja slodzes, seismiskas iedarbes, 
bremzēšanas slodzes (no tilta celtņiem), kā arī iekšējiem spēkiem, kas rodas nesošās 
konstrukcijas vertikālas slodzes darbības dēļ. 
Lai saišu sistēma būtu spējīga uzņemt horizontālas slodzes, apakšelementu drošam 
savienojumam  
jābūt nodrošinātam. 

Saišu sistēmas savienojuma mezgli[2,3,4] 
 

Mezgls I 

          
2.6. att. Saišu nostiprinājuma mezgls 
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                                 Mezgls II                                      Mezgls III 

   
 

     Mezgls IV 

 
2.7. att. Saišu nostiprinājuma mezgli 

 
Horizontālas slodzes lielumi jārēķina pēc EN 1un šīs slodzes jādala vienādās daļās 
starp visām saišu šķērskopnēm un gala sienām. Horizontālas slodzes intensitāti uz 1 m 
platu joslu , kas ietekmē vienu saiti šķērskopnē, var noteikt pēc formulām: 

• kopnes pārsegumos, vienlaiduma sijās un lēzenos lokos (f/l<1/6): 
    

t
nqq vs ⋅
+

⋅⋅=
2

103,0 ;                                                                                         (2.1) 

• Pārsegumiem ar trīslocīklu rāmi un augstam lokam (f/l>1/3) : 

t
nqq vs ⋅
+

⋅⋅=
2

1015,0 ;                                                                                    (2.2) 

• Pārsegumiem ar konsolsijām un konsolrāmim ar pozitīvo lieces momentu 
laidumā: 

    
t

nqq vs ⋅
+

⋅⋅=
2

101,0 ;                                                                                     (2.3) 

• Pārsegumiem ar konsolsijām un konsolrāmim ar negatīvo lieces momentu 
laidumā: 

t
nqq vs ⋅
+

⋅⋅=
2

1005,0 .                                                                                            (2.4) 

Koncentrētais spēks uz saišu šķērskopni (mezgla pieliktais koncentrētais spēks), vai 
koncentrētais spēks, kas darbojas pārseguma elementa nostiprinājuma punktos pie 
galvenām nesošām konstrukcijām aprēķina pēc formulas: 
 

sss SqP ⋅= .                                                                                                           (2.5) 
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Minētas formulās: 
qv – aprēķina vertikāla vienmērīgi izkliedēta slodze uz nesošas konstrukcijas 1 m 
horizontālas projekcijas (kN/m). Visi parējie slodžu veidi (koncentrētie spēki un 
slodze, kas ir izkliedēta pa laiduma daļu) jāreducē uz vienmērīgi izkliedēto slodzi. 
n – kopējais galveno nesošo konstrukciju skaits apskatāmā laidumā. 
t – šķērskopnes skaits visā ēkas garumā vienā laidumā. 
Ss – saišu kopnes horizontālas projekcijas garums vai attālums starp pārseguma 
elementiem nostiprinājuma punktos pie galvenām nesošām konstrukcijām. 

 
Garensaites (vertikālās vai slīpās)aprēķins[2,3,4] 

 
Garensaites (vertikālās vai slīpās), kas nostiprina lokus un rāmjus spiestās joslas 
iekšējo malu vai dzegas mezglu, jārēķina pēc formulām, kas parādītas tabulā. 
    
                                                                                                                    Tabula 20 

Spēka Pv  noteikšana 
     

Saišu tips 
Spēks Pv 

Dzegas mezglā rāmī Loka 

 

 
 

 

lqP vv ⋅⋅=
2
015.0  

 
 

 
 

svv SqP ⋅⋅= 015.0  

 Kur: 
l – rāmju laidums; 
qv – aprēķina vertikāla vienmērīgi izkliedēta slodze uz nesošas konstrukcijas 1 m 
horizontālās projekcijas (kN/m); 
Ss – saišu kopnes horizontālās projekcijas garums vai attālums starp pārseguma 
elementu nostiprinājuma punktos pie galvenām nesošām konstrukcijām. 
 
Vertikālas garensaites, kas nostiprina šprenģeļsijas stiepto joslu, aprēķina uz spēka P 
ietekmi. Spēku P ja rēķina pēc formulas: 
 

VP ⋅= 01.0 ,                                                                                                          (2.6) 
 
kur V – spiedes spēku aprēķina vērtības, kas darbojas šprenģeļu sistēmās statņos, kas 
tiek savienoti ar saitēm.  
 
Šo spēki jāparceļ uz šķērssaišu kopnes ievērojot šķērssaišu kopnes kopējo skaitu un 
kopējo nesošo konstrukciju skaitu: 

t
nPPs ⋅
+

⋅=
2

1.                                                                                                         (2.7) 

Kur: 
n – kopējais galveno nesošo konstrukciju skaits apskatāmā laidumā. 
t – šķērskopnes skaits visā ēkas garumā vienā laidumā. 
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Aprēķini, kas jāveic saišu elementiem un diafragmām parādīti tabulā. 
 
                                                                                                                   Tabula 21 

Stinguma saites aprēķins 
Elements Aprēķina vai pārvietojuma efekts Robežstāvokļi pēc EN5 
Saišu elementi 1) Aksiālie spriegumi, ievērojot 

noturības zuduma efektu. 
2) Pārvietojumi. 

      ULS 
 
 
        SLS 

Diafragmas 
(starpstāvu un jumtu 
pārsegumi) 

1)Līdzsvara saglabāšana 
(slīdēšana, pacelšana). 
2) Normālspriegumi, liece. 
3)Tangenciālie spriegumi. 

        ULS 
 
 
 
        ULS 
 
         ULS 

Diafragmas (sienas) 1)Līdzsvara saglabāšana 
(slīdēšana, pacelšana). 
2) Noturība 
 

          ULS 
 
 
          ULS 

Maksimālie pārvietojumi vai izkliede no taisnas formas  kas atļauti pēc EN5 ir: 
l/300 viengabala elementiem un l/500 līmētiem elementiem. 
 
 

2.3. Spiesta elementa nostiprinājums ar lokālo balstu 
[8, 9, 10] 

 
Spiesta elementa nostiprinājumam galvenā loma ir nodrošināt elementa noturību. 
Apskatīsim centriski spiestu elementu ar garumu l, kas ir nostiprināts ar elastīgajiem 
balstiem. Balsti novietoti ar vienādu soli un visiem balstiem ir vienāds stingums. 
Zīmējumā ir parādīts dotā elementa plāns. 
 

 
2.8. att. Spiesta saišu elementa aprēķina shēma 
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Elementa sabrukums notiks noturības zuduma dēļ relatīvi vājākā asī z-z. Elementa 
sabrukuma aina ir parādīta zīmējumā. 

 
2.9. att. Spiesta saišu elementa sabrukuma aina 

 
Šajā gadījumā, stingums, kas ir piedāvāts katrā nostiprinājuma punktā būs bezgalīgs 
un spēki, kas darbojas katrā saišu elementā vienādi ar nulli. Elements dabūj 
maksimālos pārvietojumus tādos posmos, kur stingums nav pietiekams. 
Lai optimizētu spriegumus elementā, saišu elementu stingumu jāpalielina līdz 
līmenim, kad saites var turēt elementu savā pozīcijā un šajā gadījumā elementa 
uzvedību varēsim parādīt sekojoši. 

 
2.10. att. Spiesta saišu elementa darbības aina 

 
Pamatojoties uz klasisko elastības teoriju, pieņemot arī nosacījumu, kā 
apskatāmais spiestais elements ir ideāli taisns, Timošenko un Gere parādīja, ka 
minimālo stingumu, kas var būt nodrošināts ar katro saišu C, varam noteikt pēc 
formulas: 

γ⋅
⋅

=
l

NmC e ,                                                                                                   (2.8) 

Kur: 
C – minimālais atseviškas saites stingums; 
m – atbalstīto elementu skaits pa spiestā elementa garuma (zīmējumā elementu 
skaits m = 4); 
Ne – kritiskais spēks, ko var noteikt ar Eilera formulas. 
l – kopējais elementa garums; 



34 
 

γ – skaitliskais faktors, ko var noteikt pēc formulas: 
 

( ) ( )( )m/cos12/1 πγ += .                                                                               (2.9) 
 
Ieliekot iepriekš minēto sakarību faktora γ noteikšanai un aizvietojot l/m = a, 
dabūsim sakarību minimālās atsevišķās saites stinguma noteikšanai: 
 

( )( )
a

NmC e/cos12 π+
= ,                                                                                (2.10) 

 
Gadījumā, kad asspēks Nd ir mazāks par Ne  un elementa noturības zudums notiks 
elastīgajā stadijā, vērtību C varam noteikt pēc formulas: 
 

a
NkC d

s= .                                                                                                     (2.11) 

 
Kur ks=1/γ ir modifikācijas faktors. 
 
Modifikācijas faktora ks vērtības, kad elementa atbalstītos posmus skaits m pieaug, 
parādītas tabulā. 
                                                                                                                   Tabula 22 

Modifikācijas faktora ks vērtības 
m=l/a* 2 3 4 5 6 8 10 ∞ 
ks =1/γ 2 3 3.41 3.62 3.73 3.80 3.90 4 

 
Rēķinot saites stingumu, tiek ievērota elementa garenass izkliede a0 , kā parādīts 
zīmējumā. 

 
2.11. att. Saišu elementa garenass izkliede 
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Asspēks Fd, kas darbojas saitē, pieaug ar asspēka elementā Nd pieaugumu.  

 
2.12. att. Asspēka Fd pieaugums 

  
Asspēks Fd var būt nodefinēts ar sekojošu nosacījuma palīdzību: 

 

a
aNF dd

06.2 ⋅⋅≤ .                                                                                            (2.12) 

 
Ievērojot, ka maksimālās izkliedes viengabala un līmētiem elementiem ir (2a)/300 un 
(2a)/500, atbilstoši, dabūsim sakarības priekš Fd noteikšanai: 

• viengabala elementiem: 

 

ddd N
a

aNF 





=×≤

69.57
1

2
1

300
22.5 ,                                                    (2.13) 

 
• līmētiem elementiem: 

 

ddd N
a

aNF 





=×≤

15.96
1

2
1

500
22.5 .                                                          (2.14) 

 
Spiedes spēka aprēķina vērtība Nd jāreizināt ar koeficientu 1/kf,1 viengabala 
elementam un 1/kf,2 līmētam elementam. Spiedes spēka aprēķina vērtība Nd  
jāaprēķina pēc formulas: 

• viengabala elementiem: 

 

1,f

d
d k

NF =
;                                                                                                           (2.15) 

 
• līmētiem elementiem: 

 

2,f

d
d k

NF =
.                                                                                                     (2.16) 
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Koeficientu kf,1 un kf,2 vērtības ir definētas EN 5 nacionālos pielikumos. Piemēram, 
UKNA koeficientu kf,1 un kf,2 vērtības atbilstoši ir 60 un 100. 

 
Asspēka spiedes spēka vērtība Fd , kas darbojas katrā saišu elementā, var noteikt pēc 
formulas: 

a
aN

CN
a

aF d

d

d
00 4

1
2

=









−

=
 .                                                                     (2.17) 

 
Spiedes spēka aprēķina vērtība pēc šīs formulas sanāca lielāka, nekā pēc divām 
iepriekš minētām tāpēc, ka pēc šīs formulas elementa garenass novirzi no taisnās 
līnijas neievēro. 
Saišu elementi var būt noslogoti ar aksiālo spiedes vai stiepes spēku. Tas ir atkarībā 
no saišu sistēmas konstrukcijai. 
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3. Koka tilti 
 

3.1. Koka tiltu īpašības 
[1,8, 9, 11] 

 
Galvenā koka konstrukcijas darbības īpašība koka tiltos ir kustīgas slodzes esamība. 
Šīs slodzes raksturo: 
1) Īslaicīga slodžu ietekme un sakarā ar to plastiskās deformācijas samazināta 
bīstamība. Tas nozīmē, ka koka tiltu savienojumos var izmantot koksnes darbību 
virsmas spiedes virzienā, kas ir perpendikulāra šķiedras virzienā. 
Elementu stiprību perpendikulāri šķiedru virzienā jāpārbauda pēc formulas:  
 

)( ,90,90,,90, dccdc fk ×≤σ                                                                                          (3.1) 

(vienādojums (6.3) EC5) 
Kur: 
σc,90,d – spiedes spriegumu aprēķina vērtība, kas darbojas perpendikulāri šķiedru 
virzienā; 
fc,90,d – koksnes aprēķina pretestība spiede perpendikulāri šķiedru virzienā; 
kc,90 – slogojuma izkliedes faktors. 
 
Spiedes spriegumu aprēķina vērtība, kas darbojas perpendikulāri šķiedru virzienā: 

 

)(
,90,

,90, lb
F dc

dc ×
=σ ,                                                                                                    (3.2) 

kur: 
Fc,90,d – spēks, kas darbojas perpendikulāri šķiedru virzienā; 
b - kontakta laukuma platums; 
l - kontakta laukuma garums. 
 
Slogojuma izkliedes faktors: 

 

0.4
12

1
250

38,290, ≤





 +





 −=

l
hlkc

                                                                       (3.3) 

 
3.1. att. Koka elementu darbība perpendikulāri šķiedru virziena 
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2) Konstruktīvos elementos darbojas iekšējie spēki ar mainīgu virzienu (spiede un 
stiepe). Tas nozīmē, ka elementu savienojumam jābūt blīvam, lai nodrošinātu 
pakāpenisku konstrukcijas iestāšanos darbā. 
3) Slodžu dinamiskā ietekme, kuru jāņem vērā tilta konstrukcijas savienojumu 
projektēšanā.  
Koka dzelzceļa tiltu projektēšanā dinamisko koeficientu lielumi : 

• elementu šķērsgriezumiem: 1.1; 
• savienojumiem: 1.2. 

 
3.2. Tilta galvenie elementi 

[8, 9, 11] 
 
 

Tilts sastāv no laiduma konstrukcijām un balstiem. 

 
3.2. att. Tilta galvenie elementi 

 
Ja laiduma konstrukcijas izpildītas no koksnes, balsta konstrukcijas var būt no 
koksnes vai akmeņiem.  
Laiduma konstrukcija sastāv no sekojošām galvenām daļām: 

• brauktuve; 
• galvenās nesošās konstrukcijas (kopnes, sijas); 
• saites. 
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3.3. Brauktuves izvietojums 
 

Brauktuve sastāv no seguma, kas atbalstās uz šķērssijas un garensijas sistēmas. 
Atkarībā no brauktuves izvietojuma izšķir tiltus, kur: 

• brauktuve atrodas virs galvenās nesošās konstrukcijas; 
• brauktuve atrodas zem galvenās nesošās konstrukcijas; 
• brauktuve atrodas nesošās konstrukcijas vidū. 

 
3.3. att. Tiltu brauktuves izvietojums 

 
Tilta konstrukcijas nemainīgums, kā arī piepūļu pārcelšana balstiem, nodrošināta ar 
saites, garensijas, šķērssijas, kā arī galvenās kopnes kopējo darbu. 
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3.4. att. Tilta galvenie elementi. 

1 – galvenā nesošā konstrukcija (kopne);2, 3 – horizontālās saites kopnes augšjoslas 
plaknē;4 – galvenās kopnes režģojums;5 – brauktuve;6 – garensijas;7 – galvenās 

kopnes apakšēja josla;8 – šķērssijas;9 – horizontālās saites kopnes apakšjoslas plaknē. 
 

3.4. Koka tiltu projektēšanas galvenie noteikumi 
[8, 9, 11] 

 
Attālums starp brauktuves seguma līmeni un apakšējā punkta līmeni tajā pašā 
šķērsgriezumā ir tilta augstums.  
Tiltus, kur brauktuve atrodas zem galvenās nesošās konstrukcijas, izmanto gadījumā, 
kad upes krasti nav augsti. Šo tiltu tipa izmantošana ļauj samazināt zemes darbu 
apjomu. 
 

 
3.5. att. Tilts, kur brauktuve atrodas zem galvenās nesošās konstrukcijas 

 
 
Pretējā gadījumā, kad upes krasti ir pietiekami augsti, izmanto tiltus, kur brauktuve 
atrodas virs galvenās nesošās konstrukcijas. 
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3.6. att. Tilts, kur brauktuve atrodas virs galvenās nesošās konstrukcijas 

 
Šo tiltu tipa izmantošana ļauj paaugstināt konstrukcijas ekonomisko efektīgumu un: 

• novietot laidumā nepieciešamo kopņu skaitu; 
• vienkārši savienot kopnes ar šķērssaišu palīdzību; 
• samazināt attālumu starp kopnēm līdz minimumam. Tas ļauj samazināt 

atbalsta izmērus un to pašizmaksas. 
 

 
3.7. att. Tilts, kur brauktuve atrodas virs galvenās nesošās konstrukcijas 

 
Tiltiem, kura brauktuve atrodas virs galvenās nesošās konstrukcijas ir vēl viena 
priekšrocība: brauktuve ļauj pasargāt galvenos nesošos elementus no nokrišņiem. 
Galvenās kopnes laidumu var pieņemt pēc nosacījuma: 
 

00 06.104.1 lll ⋅−⋅=                                                                                               (3.4) 
 
kur: l0 – laidums gaisā. 
Visracionālākais no ekonomiska viedokļa laiduma garums ir tāds, kad laiduma 
konstrukcijām un vidējam balstam ir vienādas pašizmaksas.  
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3.5. Slodzes tiltiem 
 

Slodžu aprēķinu jāveic pēc:  
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Iedarbju klasifikācija [3] 
 

Satiksmes iedarbes un citas speciālas iedarbes uz tiltiem jāklasificē saskaņā ar EN 
1990:2002: 
 

• pastāvīgā iedarbe (G); 
• mainīgā iedarbe (Q); 
• ārkārtējā iedarbe (A). 

 
Satiksmes iedarbes uz autoceļu, gājēju un dzelzceļu tiltiem sastāv no mainīgām 
iedarbēm un no iedarbēm projektā ievērtējamās ārkārtējās situācijās, kuras apraksta 
ar dažādiem modeļiem. 
Par mainīgām iedarbēm jāpieskaita satiksmes un gājēju izraisītās iedarbes 
(ieskaitot to dinamisko ietekme) pie normāliem ekspluatācijas apstākļiem (t.i. 
neņemot vērā ārkārtējās situācijas). 
 
Mainīgās iedarbes tiek raksturotas ar šādām reprezentatīvajām vērtībām: 
 

• raksturīgā vai normatīvā vērtība – Qk; 
• reti sastopamo vērtību – Qinfr ; 
• biežāk sastopamo vērtību, Qfreq; 
• kvazi-pastāvīgo vērtību, Qperm . 

 
Projektēšanā ievērtējamās situācijas 

 
Tiltu projektēšanai tiek ievērtētās šādas situācijas: 

• ilgstoša (pastāvīga) situācija (persistent design situation); 
• īslaicīga situācija (transient design situation); 
• ārkārtas (avārijas) situācija (accidental design situation); 
• seismiska situācija (seismic design situation. 

 
Slodžu aprēķins 

 
1) Pašsvara slodzes. 
Galvenās kopnes pašsvaru varam novērtēt ar sekojošu vienādojuma palīdzību: 
 

11000
..

...

−

++⋅
=

mp

sdbraekv
k

k

ggkqg
,                                                                (10.5) 

Kur: qekv – pagaidu ekvivalenta vienmērīgi izkliedēta slodze; 
ka – koeficients, kurš sijas kopnem  vienāds ar 1, bet loka kopnēm – 1.6; 
gbr.d – braukšanas daļas pašsvars uz tilta garuma vienību; 
gs - saites pašsvars uz tilta garuma vienību; 
kp.m. – pašmasas koeficients (kp.m. = 2.5 – 8). 
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Saites pašsvara aptuveno lielumu uz tilta garuma vienību varam novērtēt sekojoši: 
 

lgs ⋅= 006.0 ,                                                                                                   (10.6) 
 
Kur: l- tilta laidums. 
Bet dotais vienādojums samazina gs lielumu gadījumā, kad l < 20 m. 
 
2) Mainīga vertikāla slodze – slodze no braukšanas līdzekļiem, cilvēkiem un sniega 
slodzes. 
3) Pagaidu horizontāla slodze – bremzēšanas slodze, vēja slodze. 
Temperatūras ietekmi koka tiltiem neņemam vērā. To ievēro tikai gadījumā, kad tilta 
konstrukcijas sastāvā ir tērauda elementi, piemēram, vantis.  

 
3.6. Tehniski-ekonomiskais raksturojums un izmantošanas joma 

[8, 9, 11] 
 

Galvenā koka tiltu priekšrocība ir montāžas atrums jebkurā gada laikā un 
samazinātas pašizmaksas, galvenokārt tiltiem ar maziem laidumiem.  
 
Galvenie koka tiltu trūkumi ir: 

• paaugstinātas remonta un ekspluatācijas pašizmaksas; 
• trupēšana un ugunsgrēka bīstamība. 

 
Koka tilta ekspluatācijas izmaksas katrā gadā ir 2.5 % no tilta sākotnējās pašizmaksas. 
Tas ir 2-3 reizes vairāk nekā tērauda tiltiem un 8-10 reizes vairāk nekā dzelzsbetona 
un akmens tiltiem. 
Trupēšana ir galvenais faktors, kas samazina koka tiltu ilgmūžīzturību. Tiltiem, kur 
nesošie elementi nav pasargāti pret mitruma ietekmes, ekspluatācijas termiņš ir 8-12 
gadi. Bet ekspluatācijas termiņu koka tiltiem var pagarināt līdz 40-60 gadiem ar 
sekojošu paņēmienu palīdzību: 

• jumta izveidošanu; 
• apšuvuma izveidošanas; 
• nesošo elementu piesūcināšanu ar antipireniem; 
• savienojumu antiseptiskie pārklājumi. 

Gadījumos, kad jumta un apšuvumu izveidošana ir ļoti dārga, nesošo elementu 
piesūcināšana ar antiseptiķiem ļauj nodrošināt ekspluatācijas termiņu uz 30-35 
gadiem. 
 

Koksnes aizsardzība pret trupi 
 

Lai pasargātu koksni pret trupi, koka tilta elementus no mitruma iedarbes aizsargā tos 
apstrādā ar speciālām ķimikālijām vai veidojot konstruktīvus aizsargpārklājumus. 
Koksnes apstrādei ir jānodrošina tās aizsardzību pret trupes veidošanos. 
Koksnes aizsardzību var veikt, pielietojot: 
 

• Spiedimpregnēšanu ar kreozotu; 
• Spiedimpregnēšanu ar sāls šķīumu; 
• Virsmas apstrādi ar krāsu vai beici; 
• Veidojot konstruktīvu aizsardzību. 
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3.8. att. Jumta un apšuvuma veidošana 

 
 

 
3.9. att. Nesošo elementu piesūcināšana ar antipireniem un antiseptiķiem 
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3.7. Koka tiltu brauktuves 

[8, 9, 11] 
 

Koka tiltu brauktuves autoceļa tiltiem. 
 
a) segums no apaļkokiem vai plātnēm kuri, pārklāti ar dēļiem. 

 
3.10. att. Segums no apaļkokiem vai plātnēm kuri, pārklāti ar dēļiem: 

1 – garensegums; 2 – kopturis; 3 – apaļkoks vai plātne 
 
b) Slīps segums no koka plātnes ar asfaltbetona pārklājumu. 

 
3.11. att. Slīps segums no koka plātnes ar asfaltbetona pārklājumu: 

4 – dēļu slānis; 5 - asfaltbetona pārklājums; 6 – augšējais slīpais segums; 7 - dēļu 
slānis; 10 – kopturis; 11 – koka plātne 

 
c) Ribota koka platne ar asfaltbetona pārklājuma. 

 
3.12. att. Ribota koka plātne ar asfaltbetona pārklājuma 

1 – asfaltbetons; 2 – ribota koka plātne; 3 – kopturis 
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d) Koka tiltiem ar ilgu kalpošanas termiņu braucamo daļu jātaisot no koksnes, kura 
ir piesūcināta ar antiseptiķiem ar hidroizolācijas un asfaltbetona pārklājumu. 

 
  
e) Brauktuves no līmētiem plātnēm. 
 

 
3.13. att. Brauktuves no līmētiem plātnēm 

 

1

a) b)

c) d)

2

22 4 33 4
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3.14. att. Brauktuves no līmētiem plātnēm 

 
3.8. Šķērssijas tipi 

[8, 9, 11] 
 

Šķērssijas var sadalīt uz sekojošās grupās atkarībā no šķērsgriezuma tipiem: 
a) saliktas sijas 

 
b) līmētas sijas 

 
c) režģotas sijas 

 
d) šprengeļsijas 
 

 
Tiltiem ar ilgukalpošanas termiņu visbiežāk izmanto līmētas sijas. 
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3.9. Tiltu klasifikācija atkarībā no laiduma konstrukcijas 
[8, 9, 11] 

 
Koka tiltu laiduma konstrukcijas var iedalīt sešās pamatsistēmas: 
 

• Siju tilti; 
• Plātņu tilti; 
• Atgāžņu tilti; 
• Kopņu tilti; 
• Loku un kombinēto sistēmu tilti; 
• Iekārtie tilti. 

 
Koka tiltu sistēmas izvēle ir atkarīga no plānotā laiduma garuma, nepieciešamā 
zemtilta gabarīta un uzdevumā dotās normatīvas kustīgās slodzes lieluma, kā arī 
dažādiem vietējiem apstākļiem. 
 

Siju tilti 
 

Garensijas ir siju tiltu galvenais nesošais elements. Laiduma konstrukcijas var tikt 
izveidotas kā: viengabala sijas; saliktās sijas un līmētas sijas. Laiduma konstrukcijas, 
pēc statiskās shēmas, var tikt izveidotas kā vienkāršās, divbalstu sijas, nepārtrauktas 
sijas un konsolsijas. 
 
Siju tilti kur, vienkārša viengabala koka sija izmantota kā galvenais nesošais 
elements, ir visracionālākais tiltu tips gadījumam, kad laiduma garums nepārsniedz 
6.5 m. 

 
3.15. att. Siju tilts: 

1 – kopturis; 2 – balsts; 3 – segumi 
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Vienkāršās sijas parasti veido no vienā kārtā novietotiem apaļkokiem, kuru diametrs 
svārstās no 22 līdz 36 cm, vai šķautņiem, kuru izmēri svārstās no 16X20 cm līdz 
26X36 cm. Garensijas vienmērīgi izkliedē visā uzkalas garumā, novietojot tās citu no 
citas nelielos attālumos, no 0.5 līdz 0.7 m. 

 
3.16. att. Siju tilts 

 
Materiāli koka tiltiem sadala uz grupam A, B un C pēc šādiem parametriem: 

• A. grupa – smags ciets kokmateriāls, kura blīvums >650 kg/m3 , pie mitruma, 
kas nepārsniedz 18% (piemēram, ozols, osis, tīkkoks eikalipts); 

• B.grupa – ciets kokmateriāls, kura blīvums <650 kg/m3 , pie mitruma, kas 
nepārsniedz 18% (piemēram,mahagonija, bērzs, dižskabārdis); 

• C.grupa – mīksts kokmateriāls, kura blīvums >420 kg/m3 , pie mitruma, kas 
nepārsniedz 18% (piemēram,ciedrs, priede, egle, lapegle un baltegle); 

Materiāla grupas ietekme uz nesošo elementu (viengabala vienkaršas sijas) 
šķērsgriezuma izmēriem. 
 

Tabula 28 
Apaļkokiem 
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Tabula 29 
Šķautniem 

 
 
Siju tilti, kur līmēta koka sija izmantota kā galvenais nesošais elements. Kopturu ar 
līmēto šķērsgriezumu izmantošana ļauj paaugstināt laidumu līdz 18 m. 

 
3.17. att. Dažādi līmētu siju šķērsgriezumu tipi 

 
Siju tiltos, kur līmēta koka sija izmantota kā galvenais nesošais elements, siju skaits 
dalām ar 2. Parasti sijas skaitsir 4 vai 6 atkarībā no tilta platuma. Brauktuve parasti ir 
ribota koka plātne ar asfaltbetona pārklājumu (autoceļa tiltiem). 
Sijām ar taisnstūrveida šķērsgriezumiem h/l=1/15-1/10. 
Sijas tiltiem kā galvenie nesošie elementi var arī izmantot sijas ar krustenisko dēļu 
sieniņu un līmētie koka-saplākšņa bloki. 
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3.18. att. Sija ar krustenisko dēļu sieniņu 

 
Līmēto saplākšņa bloku pielietošana ļauj samazināt materiālu patēriņu 1.5 – 2 reizes 
salīdzinājumā ar tiltiem ar krustenisko dēļu sieniņu (laidumiem 10-20 m). 
 
 

Loku tilti 
 

Loku tiltu galvenās shēmas: 
a) Brauktuve atrodas virs nesošiem elementiem. Risinājumu izmanto laidumiem 
L=10-40 m. Loka augstumu varam noteikt izejot no nosacījuma:  
f/L =1/4-1/7.5. 

 
3.19. att. Loku tilts.  Brauktuve atrodas virs nesošiem elementiem: 

1 – vertikālās saites; 2 – horizontālās saites; 3 – garensaites starp lokiem; 4 – tērauda 
atgāžņi 

 
Loku tiltu galvenās shēmas: 
b) Brauktuve atrodas nesošās konstrukcijas vidū. Risinājumu izmanto laidumiem 
L=10-40 m. Loka augstumu varam noteikt izejot no nosacījuma:  
f/L =1/4-1/7.5. 
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3.20. att. Loku tilts. Brauktuve atrodas nesošās konstrukcijas vidū. 

1 – vertikālais portālais rāmis; 2 – horizontālas garensaites; 3 – augšējās horizontālas 
saites; 4 – slīpais portālais rāmis 

 
Loku tiltu galvenās shēmas: 
c) Brauktuve atrodas zem nesošās konstrukcijas. Risinājumu izmanto laidumiem 
L=10-40 m. Loka augstumu varam noteikt izejot no nosacījuma:  
f/L=1/5-1/7. Līmēta loka taisnstūrveida šķērsgriezuma augstumu pieņem , izejot no 
nosacījuma h/L = 1/50-1/25. 
 

 
3.21. att. Loku tilts. Brauktuve atrodas zem nesošās konstrukcijas 

 
Loka tiltiem pašmasas koeficients kp.m.= 4 - 6. 

 

 
3.22. att. Loku tilts 

 
Atgažņu sistēmas[2,3,4] 

 
Atgažņu izmantošana ļauj palielināt tilta laidumu. 
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a) Trīsstūrveida atgāžņu sistēma.  

 
3.23. att. Trīsstūrveida atgāžņu sistēma 

 
Risinājumu izmanto laidumiem L = 4 - 8 m. Konstrukcijas augstumu varam noteikt 
izejot no nosacījuma: f/L = 1/3 - 1. 
 
b) Trapecveida atgāžņu sistēma.  

 
3.24. att. Trapecveida atgāžņu sistēma 

 
Risinājumu izmanto laidumiem L = 6 - 9 m. Konstrukcijas augstumu varam noteikt 
izejot no nosacījuma: f/L = 1/5 – 1/4. 
 
c) Riģeļu-atgāžņu sistēma.  

 
3.25. att. Rīģeļu-atgāžņu sistēma 

 
Risinājumu izmanto laidumiem L = 6 - 12 m. Konstrukcijas augstumu varam noteikt 
izejot no nosacījuma: f/L = 1/4 – 1/3. 
Atgāžņu sistēmas galvenokārt izmanto pagaidu tiltiem. 
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Kopnes tilti [2,3,4] 
 

Atkarībā no konstruktīvās shēmas, tiltus, kur kā galveno nesošo elementu izmanto 
kopnes, varam sadalīt sekojošās shēmās: 

• iekarinātas un šprenģeļu sistēmas; 
• Hova(Gau-Žuravska) kopne; 
• Prata kopne; 
• Longa kopne 
• Burra loks; 
• Tauna režģveida kopne; 
• Loka veida kopne. 

  

 
3.26. att. Kopņu shēmas 

 
 

Iekarinātas un šprenģeļu sistēmas 
 

Iekarinātas sistēmas izmanto galvenokārt pagaidu tiltiem, kur brauktuve atrodas zem 
nesošās konstrukcijas. 
 

 
3.27. att. Iekarinātas sistēmas tilti 

 
Trīsstūrveida sistēmu, kas parādīta zīmējumā a), izmanto, kad L= 5 - 8 m. 
Trīsstūrveida sistēmu, kas parādīta zīmējumā б), izmanto, kad L= 12 - 20 m. 
Trapecveida sistēmu, kas parādītā zīmējumā b), izmanto, kad  L= 8 - 12 m.  
 
Šprenģeļu sistēmas, kad brauktuve atrodas virs nesošās konstrukcijas, izmanto 
gadījumā, kad zemtilta tilpuma samazinašana šprenģeļa izmantošanas dēļ nav svarīga. 
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3.28. att. Šprenģeļu sistēmas tilti 

 
Trīsstūrveida sistēmu, kas parādīta zīmējumā a), izmanto, kad L= 4 - 12 m. 
Trapecveida sistēmu, kas parādīta zīmējumā б), izmanto, kad  L= 6 – 18 m.  
 
Konstrukcijas augstumu varam noteikt izejot no nosacījuma: h/L = 1/10 – 1/4. 
Šprenģeļu sistēmām pašmasas koeficients kp.m.= 6 – 8.  
Galvenā iekarinātas un šprenģeļu sistēmas 
 priekšrocība salīdzinājumā ar loku sistēmu, ir balstbīdes spēka prombūtne.  
 

Hova (Gau-Žuravska) kopnes 
 

Hova (Gau-Žuravska) kopnes joslas un krītošie atgāžņi izpildīti no šķautņiem un 
apaļkokiem. Statņu materiāls – tērauds. 
 

 
3.29. att. Hova kopnes 

 
Sistēmu, kas parādīta zīmejumā a), izmanto, kad L= 10 - 40 m. Pašmasas koeficients 
kp.m.= 6 –7.5.  
Sistemu, kas parādīta zīmejumā б), izmanto, kad  L= 20 –50 m. Pašmasas koeficients 
kp.m.= 5 – 7. 
Paneļu garums a = 1.4 – 2.5 m starpmezglu slodzes gadījumā. Paneļu garums a = 3 – 
5 m gadijumā, kad slodze tiek pielikta mezglos. 

 
Hova (Gau-Žuravska) kopnes 

 
Hova sistēmas kopnes ir plaši pielietotas no 19. gadsimta 40 iem gadiem līdz mūsu 
dienam. Pateicoties savai samērā vienkāršajai konstrukcijai Hova kopnes var pārsegt 
līdz 70 m garas laiduma konstrukcijas.  
Hova kopnes sastāv no augšējās joslas, apakšējās joslas, kāpjošajiem un krītošajiem 
atgāžņiem un savilcēm. 
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3.30. att. Hova kopnes elementi 

 
Konstrukcijas augstumu varam noteikt izejot no nosacījuma: h/L = 1/9 – 1/6. Atgāžņu 
slīpuma leņķis ir starp 40° un 60°. 
 

 
3.31. att. Hova (Gau-Žuravska) kopne ar brauktuve pa augšu 

 

 
3.32. att. Hova (Gau-Žuravska) kopne ar brauktuve pa apakšu 
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Kombinētie tilti [2,3,4] 
 

Kombinētos tiltus izmanto dzelzceļa un autoceļa tiltiem ar lieliem laidumiem. 
 

Bezbalstbīdes sistēma 
 

 
3.33. att. Bezbalstbīdes sistēmas 

 
Balstbīdes sistēma 

 

 
3.34. att. Balstbīdes sistēmas 

 
 

Vanšu un iekārtie tilti[2,3,4] 
 

Iekārtas vai vanšu koka laiduma konstrukcijas, kuru veido sijas vai kopņu veida 
laiduma konstrukcija, kas iekārta tērauda trosē. Šāda tilta laiduma garums var sasniegt 
80-100 m. koka iekārtie tilti galvenokārt tiek būvēti, kā gājēju tilti ar lokano ietvi. Tie 
parasti sastāv no koka vai metāla piloniem, tērauda pakariem un koka ietves 
konstrukciju. kā piemēru var minēt iekārto gājēju tiltu pār Salacas upi pie 
Mērniekiem. 

 

 
3.35. att. Tilts pār Salacas upi pie Mērniekiem 
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Tiltu balsti [2,3,4] 
 

Koka tiltu balstus var sadalīt divās lielās grupās: 
• pāļu balsti; 
• torņu balsti.  

 
Torņu balstus galvenokārt lieto gadījumos, kad pāļu izmantošana nav iespējama. 
Torņu balstiem piemīt sekojošas priekšrocības: 
1) visus nesošos elementus var izgatavot rūpnieciskos apstākļos; 
2) balstu konstrukcijas ir saliekamas. 
 

 
3.36. att. Torņu balsts 

 
Pāļu balstus galvenokārt lieto gadījumos, kad tilti ir par upēm. 
 

 

 
3.37. att. Pāļu balsti 
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3.38. att. Koka tiltu balsti 
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