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  Cienījamie lasītāji!  Rīgas enerģētikas aģentūras elektroniskā izdevuma „REA vēstnesis” kārtējā izdevuma 
pārskata periods iesākās ar virkni informatīvo pasākumu Rīgas enerģētikas dienu ietvaros, 
kas, cita starpā, raisīja cerības par drīzu skaidrību Eiropas Savienības struktūrfondu finanšu 
atbalsta instrumentu pielietojumam jaunajā septiņgadu plānošanas periodā daudzdzīvokļu 
dzīvojamo namu energoefektīvai renovācijai valstī. Tomēr cerētais nepiepildījās, tādējādi 
radot pārrāvumu vismaz gada garumā 2007. – 2013.gadu plānošanas periodā spēkā esošā 
atbalsta mehānisma veiksmīgi iniciētai mājokļu renovācijas popularitātes pieaugumam 
iedzīvotāju vidū, ko arī Rīgā apliecināja gan realizēto renovācijas projektu, gan renovācijas 
līdzfinansējuma saņemšanai nepieciešamo līgumu skaita pieaugums pēdējā laikā. Un kā 
gan nē, ja mūsu pastāvīgi veiktais visu Rīgā renovēto māju monitorings apliecina 
ievērojamus siltumenerģijas patēriņa samazinājumus (vairāk kā divkārt) un uzlabotu 
klimata komfortu kompleksi renovētās mājās, tas ir tādās mājās, kur reizē ar visu ārējo 
norobežojošo konstrukciju siltināšanu tika renovēta arī ēkas apkures sistēma un 
nodrošināta ventilācijas sistēmas darbība.  
Kamēr jaunie „spēles noteikumi” mājokļu renovācijā nav zināmi, mēs nesēžam „rokas 
klēpī salikuši”, bet turpinām ēku energoauditu organizēšanu ar pašvaldības finansiālu 
atbalstu 80% apmērā. Lai motivētu renovācijas procesa uzsākšanu, jau 2013.gada vidū 
izstrādājām informācijas komunikācijas rīku dzīvokļu īpašniekiem. Par iespējamo 
enerģijas samazinājumu tiešsaistē mūsu mājas lapas sadaļā „Energoefektivitāte” → „Datu 
bāze mājām” informējam viņus un arī citus interesentus par Rīgas daudzdzīvokļu 
dzīvojamo namu īpatnējiem siltumenerģijas patēriņiem gadā salīdzinājumā ar renovēto 
namu attiecīgajiem rādītājiem. Sadarbībā ar namu vecākajiem un pārvaldniekiem tas ļauj 
identificēt renovācijai steidzamāk virzāmās ēkas, un pēc attiecīgu dzīvokļu īpašnieku 
kopību lēmumu pieņemšanas iekļaut ēkas energoauditoru  pakalpojumu iepirkumos. Šādas 
Rīgas enerģētikas aģentūras sadarbības rezultātā ar dzīvokļu īpašniekiem un namu 
pārvaldniekiem turpina augt gan sagatavoto energoauditu skaits, gan iesniegto pieteikumu 
skaits nākamajiem energoauditiem, kas jau kopš 2014.gada aprīļa tiek veikti saskaņā ar 
ēku siltumnoturībai pastiprinātajām prasībām Latvijas būvnormatīvā LBN – 002 – 01, 
saskaņā ar kurām ēkas tiks renovētas jau pēc jaunajiem „spēles noteikumiem” Eiropas 
struktūrfonda finansiālā atbalsta jomā. 
 
Juris Golunovs 
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Projekta GreenITNet noslēguma pasākums Romā 

        2014.gada oktobra beigās Romā (Itālija) vairākos pasākumos tika prezentēts projekta laikā paveiktais. Informācijas 
izplatīšana, pieredzes apspriešana un nākotnes plānošana bija galvenās aktivitātes, kuras veica projekta partneri no 
Amsterdamas, Barselonas, Romas, Malmo, Maltas, Mančestras, Čestohovas, Kranjas, Katānijas un Rīgas. 
Noslēguma konference demonstrēja GreenITNet projekta pieredzi un labas prakses piemērus, akcentējot zaļo 
informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) nozīmi Eiropā. Projekta partneri un uzaicinātie dalībnieki dalījās savā 
pieredzē, lai uzlabotu sadarbību un pilnveidotu darbības formas un principus, ietekmējot arī nozares politikas. 
Informācijas izplatīšanas dienas noritēja ar devīzi „Kā pārņemt labās prakses un jaunās politikas veido viedas 
kopienas” (How transfer of good practices and new policies create smart communities). Pasākuma norises vieta- 
vēsturisks objekts Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma, Tempio di Adriano, Piazza di 
Pietra. Pasākuma ievadā notika projektā pārstāvēto pilsētu politiķu uzrunas. Rīgas pārstāve Olga Veidiņa uzrunāja 
klātešo projekta dalībniekus un pasākuma apmeklētājus.  
        Projekta ideju demonstrācijas darbnīca jeb Marketplace noritēja ļoti veiksmīgi. Projekta partneri viens no otra 
pārņēma labās prakses iniciatīvas un ar rezultātiem dalījās ar visiem pasākuma dalībniekiem. 
        Marketplace pārrunātās pieredzes: 1. Amsterdama - Rīga "Green IT enerģijas risinājumus datu centros" (Maikel 
Bouricius un Mārtiņš Plikšs); 2. Barcelona - Rome "Smart Bike Sharing" (Berta Perez un Valeria Pulieri); 3. Roma - 
Catania, Ragusa, Siracusa "Wi-Move - IKT mobilitāte un tūrisms" (Andrea Ingrosso un Davide Crimi); 4. Malmo - 
Barcelona "Emblomladan" (Naja Poulsen un Marta Cerda); 5. Roma - Malta "Wi-Move - tūrisms, transports un 
loģistika" (Fiammetta CURCIO un Alberts Falzon); 6. Amsterdama - Manchester "Future Smart City" (Jaak Vlasveld un 
Martine Tommis); 7. Malmo - Czestochowa Zaļāks ielu apgaismojums (Helene Vogelman un Monika Bednarek); 8. Rīga 
- Catania "Ilgtspējīgas enerģijas plānošana" (Inete Ielīte un Luigi Bosco). 
        Konferences noslēgumā bija arī Eiropas līmeņa ekspertu prezentācijas par Energoefektivitāti un teritoriālo 
sadarbību (Koen Raedemaker) un par gatavību viedām pilsētām (Federico Di Gennaro). To turpināja paneļdiskusija ar 
visu partnervalstu projekta dalībniekiem un politiķiem. Savu vērtējumu projektam deva arī INTERREG IVC Joint 
Technical Secretariat pārstāve Erika Fulgenzi. 
        Pasākuma pievienotā vērtība bija pasākumu norise vēsturiskās un pašvaldībai nozīmīgās ēkās. Projekta partneri 
tikās arī darbnīcās, kurās ģenerēja jaunas idejas un meklēja labākos risinājumus savu pilsētu aktualitātēm. Darbs grupās 
notika par 8 tēmām, kas saistītas ar projekta galveno aktualitāti jeb IKT izmantošanu. 
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Iedzīvotāju ieinteresēšana savu mājsaimniecību energoefektivitātē 

        Tuvojoties pilnīgai elektrības tirgus atvēršanai mājsaimniecībām, pieauga to Rīgas enerģētikas aģentūras 
Energoefektivitātes informācijas centra apmeklētāju interese par elektroenerģijas tirgotāju piedāvājumiem, kuri 
uzskatīja, ka pats sliktākais būtu nedarīt neko nākamā elektroenerģijas pārdevēja izvēlē, tādējādi, mājsaimniecībai tiekot 
iespējams pie nepiemērota tarifa. Aktīvākie bija iedzīvotāji no mājsaimniecībām ar nelielu ikmēneša patēriņu, ap 100 
kWh (apmēram 2 kWh uz kvadrātmetru mēnesī), kam sagaidāmā starpība rēķinos 1 līdz 2 eiro robežās pie apmēram 16 
EUR bāzes cenas par 100 kilovatstundām varētu arī nebūt tik “sāpīga”.  Šie iedzīvotāji skaidri zina rēķinos ietverto 
maksājumu sakarību ar elektroenerģijas skaitītāju rādījumiem. Turpretī siltuma rēķinu saistība ar nekad neredzēto 
siltumskaitītāju rādījumiem bieži vien neatspoguļojas rēķinos, tāpēc neskaidra iedzīvotājiem, kaut arī siltumenerģijas 
patēriņš apkurei šajā pašā tipiskā mājsaimniecībā sastāda 1000 kWh vai 20 kWh uz kvadrātmetru mēnesī un desmitkārt 
pārsniedz elektroenerģijas patēriņu.  
        Mūsu centieni mainīt iedzīvotāju attieksmi pret savu mājokļu energoefektivitāti, citu pasākumu starpā, no 
2013.gada vidus ir rezultējušies visiem pieejamā „datu bāzē iedzīvotājiem” REA mājas lapas sadaļā 
„Energoefektivitāte”, kur iespējams salīdzināt divi tūkstoši deviņi simti Rīgas daudzdzīvokļu dzīvojamo namu īpatnējos 
siltumenerģijas patēriņus. Tādējādi iedzīvotājiem ir kļuvis vieglāk identificēt ēkas, kurās energoefektīva atjaunošana 
nepieciešama visātrāk. Šāda komunikācijas līdzekļa spēcīgo vēstījumu par piemēru citiem Eiropas mērogā ir atzinis arī 
Eiropas mēru pakta birojs un ziņa par to ir ielikta 2014.gada oktobrī izdotajā padomu brošūrā pašvaldībām „Samazinot 
atkarību no enerģijas Eiropas pilsētās” (Reducing Energy Dependence in European Cities), kur 10.lapaspusē ir piesaukti 
Viļnas un Rīgas piemēri paraugam. 
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Neizmantotās rekuperētās enerģijas aplēse Rīgas elektriskajā 
sabiedriskajā transportā 

 
 
 
L. Latkovskis, L. Grigāns, J. Černovs, U. Sirmelis - Fizikālās enerģētikas institūts 
 
 
 
        Raksts veltīts neizmantotās rekuperētās elektroenerģijas rezervju aprēķinam Rīgas pilsētas sabiedriskā elektriskā 
transporta barošanas tīklā. Aprēķini veikti pielietojot metodiku, kas balstīta uz varbūtību teoriju un kurā izmanto 
eksperimentāli reģistrētas transportlīdzekļu enerģijas patēriņa diagrammas un transportlīdzekļu kustības grafikus. Dots 
īss pielietotās metodikas pamatojums un aprēķinu secības apraksts. Aprēķini veikti 18 no 34 apakšstacijām ar nelielu vai 
vidēju kustības intensitāti to barošanas posmos. 
        Sabiedriskais transports ir viens no lielākajiem elektriskās enerģijas patērētājiem Rīgā. Tā enerģijas patēriņš 
ievērojami samazinājās pēc 190 tramvaju Tatra T3 renovācijas, kad reostatu regulējamā piedziņa tika aizstāta ar 
modernu, uz IGBT tranzistoriem bāzētu, enerģiju taupošu regulējamo piedziņu. Bez tam, renovētie tramvaji, kā arī 
iepirktie modernie asinhronās piedziņas trolejbusi, bremzējot spēj uzkrāto kinētisko enerģiju rekuperēt atpakaļ 
kontakttīklā. Tomēr, tā kā barošanas apakšstacijas ir ar vienvirziena enerģijas plūsmu, šī enerģija tiek lietderīgi 
izmantota tikai daļēji, kad vienam transportlīdzeklim bremzējot, tajā pašā kontakttīkla sekcijā atrodas arī kāds cits 
transportlīdzeklis, kas tajā brīdī enerģiju patērē. Ja tāda nav, rekuperētā enerģija tiek izkliedēta reostatos. Šī ir apslēpta 
enerģijas rezerve, kuru ir iespējams izmantot, tādā veidā samazinot kopējo enerģijas patēriņu. 
        Neizmantotās bremzēšanas enerģijas apjoms ir ļoti atkarīgs no rekuperējošo transportlīdzekļu īpatsvara kopējā 
transportlīdzekļu parkā. Ja šis īpatsvars nepārsniedz 40–50%, neizmantotās enerģijas apjoms ir neliels [1]. SIA „Rīgas 
satiksme” rekuperējošo pasažieru transporta vienību izmaiņas dinamika pa gadiem parādīta attēlā Nr.1.  
Pēc 190 tramvaju vagonu Tatra T3 renovācijas pabeigšanas, rekuperējošo tramvaju īpatsvars pietuvojās 80% robežai, bet 
pēc 30 vagonu Tatra T3M renovācijas 2007.gadā, tas sasniedza 85%.  Rekuperējošo trolejbusu īpatsvars bija zems līdz 
pat 2008.gadam, kad tika uzsākta trolejbusu Škoda 24TR iepirkšana. Rekuperējošo vienību īpatsvara straujais pieaugums 
uz 2010.gada janvāri salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu panākts nevis pateicoties jaunu transportlīdzekļu iegādei, bet gan 
veco, nerekuperējošo vienību norakstīšanai. Diagramma (attēls Nr.1) labi ilustrē rekuperētās enerģijas racionālas 
izmantošanas problēmas aktualitāti. Ja pirms pāris gadiem to varēja attiecināt tikai uz tramvaju līnijām (un 
apakšstacijām, kas tās baro), tad tagad šī problēma kļūst aktuāla visā Rīgas elektriskā sabiedriskā transporta tīklā. Nav 
šaubu, ka pēc pāris gadiem rekuperējošo vienību īpatsvars Rīgas sabiedriskajā elektriskajā transportā pietuvosies 100% 
robežai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
      
    
 
 
 
Turpmākos neizmantotās rekuperētās bremzēšanas enerģijas aprēķinos tiek pieņemts, ka visi transportlīdzekļi ir 
rekuperējoši, kas atbilst ne pārāk tālai nākotnes perspektīvai. 
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Ir trīs pamata risinājumi, kā var izmantot reģenerēto bremzēšanas enerģiju: 
• aprīkojot apakšstacijas ar reversīviem taisngriežiem; 
• uzstādot enerģijas uzkrājējus uz transportlīdzekļiem; 
• uzstādot stacionārus enerģijas uzkrājējus apakšstacijās, vai optimālajās to pieslēguma vietās kontakttīklam. 
 
Apakšstaciju aprīkošana ar reversīviem taisngriežiem 
 
Barošanas apakšstacijas ar nereversīvajiem diožu taisngriežiem ir mantojums no elektriskā transporta ieviešanas ēras, 
kad transportlīdzeklis bija tikai enerģijas patērētājs. Apakšstaciju pārbūves, t.i. aprīkošanas iespējas ar reversīviem 
taisngriežiem, ir pētītas vairākos Rīgas Tehniskās universitātes darbos [2, 3]. Šim risinājumam ir vairāki trūkumi: 
• taisngrieža-invertora agregātu uzstādīšana apakšstacijā salīdzinājumā ar parasto vilces apakšstacijas elektroiekārtu   
  praktiski dubulto tās cenu; 
• vienkāršākajiem, ar tīklu komutējamiem tiristoru invertoriem, ir zems jaudas koeficients un kropļota tīkla strāva, kā arī 
pazemināts darba drošums; 
• jānodrošina kontakttīkla rezerves barošana apakšstacijas pārbūves laikā; 
• taisngrieža-invertora agregāta atteikums rada energoapgādes pārtraukumu; 
• netiek nodrošināta maksimālās jaudas nolīdzināšana, pretvirziena enerģijas plūsmas dēļ jaudas svārstības barošanas  
  tīklā ir lielākas nekā nereversīvo taisngriežu apakšstacijām; 
• daļa enerģijas tiek zaudēta lielā enerģijas pārvades attāluma dēļ. 
 
        Minēto trūkumu dēļ nereversīvo apakšstaciju pārbūve uz reversīvajām nevar konkurēt ar pārējiem diviem 
variantiem. Vēl jo vairāk, pasaulē ir vērojama tendence aprīkot ar enerģijas uzkrājējiem arī reversīvās apakšstacijas, lai 
uzlabotu to enerģētiskos rādītājus. 
 
Enerģijas uzkrājēju uzstādīšana transportlīdzekļos 
 
Uzstādot enerģijas uzkrājēju transportlīdzeklī, rekuperatīvā bremzēšanas enerģija tiek izmantota visefektīvāk. Šī 
risinājuma ieviešanas iespējas ir pētītas darbos [4, 5] un tam ir šādas priekšrocības: 
• vismazākie enerģijas zudumi; 
• samazinātas kontakttīkla sprieguma svārstības, sevišķi no apakšstacijas attālinātajos posmos; 
• iespēja veikt nelielus attālumus autonomi bez kontakttīkla barošanas sprieguma. 
 
        Diemžēl šis risinājums ir arī visdārgākais un, vietas trūkuma dēļ, grūti realizējams jau ekspluatācijā esošajos 
transportlīdzekļos. Transportlīdzekļiem, kuriem atlikušais kalpošanas laiks ir mazāks par desmit gadiem, ietaupītā 
enerģija praktiski nevar nosegt ieguldītos līdzekļus. Rīgā enerģijas uzkrājēju uzstādīšanai ir piemēroti trolejbusi Škoda 
24TR, kuros nav uzstādīti dīzeļa dzinēji. 
 
Enerģijas uzkrājēju uzstādīšana apakšstacijās 
 
Šis risinājums ir alternatīva iepriekšējam. Salīdzinājumā ar divvirzienu enerģijas plūsmas apakšstacijām tam ir vairākas 
priekšrocības: 
• samazinātas jaudas svārstības maiņstrāvas barošanas tīklā; enerģijas uzkrājējs var strādāt arī kā maksimālās jaudas   
  ierobežotājs; 
• mazāki enerģijas zudumi; 
• tas samazina sprieguma svārstības līdzstrāvas kontakttīklā un līdz ar to uzlabo transportlīdzekļu vilces un palīgiekārtu   
  enerģētiskos rādītājus; 
• enerģijas uzkrājēja atteikums nerada barošanas pārtraukumus kontakttīklā. 
 

Savukārt, salīdzinājumā ar enerģijas uzkrājēja uzstādīšanu transportlīdzekļos, stacionārajam variantam ir šādas 
priekšrocības: 
• labāki ekspluatācijas apstākļi, līdz ar to vienkāršāka un lētāka konstrukcija; 
• enerģijas uzkrājēja izdalīto siltumu rudens, ziemas un pavasara mēnešos var lietderīgi izmantot apakšstaciju apsildei; 
• augstāks enerģijas uzkrājēju izmantošanas koeficients, līdz ar to mazāks to kopējais skaits un izmaksas, kā arī īsāks 
atmaksāšanās laiks. 
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        Salīdzinājumam: uz 2010.gada 1.janvāri Rīgā ekspluatācijā bija 188 rekuperējoši tramvaja vagoni un 214 trolejbusi, 
(tajā skaitā 150 Škoda 24TR), bet barošanas apakšstaciju skaits ir 34. Lai lietderīgi izmantotu visu rekuperatīvo 
bremzēšanas enerģiju, būtu jāuzstāda enerģijas uzkrājēji 402 transportlīdzekļos. Uzstādot tos apakšstacijās, nepieciešami 
tikai 34 uzkrājēji. 
 
 
 
        Ja apakšstacijas barošanas zonā atrodas tikai viens transportlīdzeklis, visa rekuperētā enerģija iet zudumā, t.i. tiek 
izkliedēta reostatos. Ja barošanas zonā atrodas vairāki transportlīdzekļi, tie daļu no rekuperētās enerģijas izmanto. 
Atlikušo, t.i. neizmantoto enerģijas daļu var aprēķināt, pielietojot varbūtību metodi [6, 7]. Metode balstīta uz šādiem 
pieņēmumiem: 
• transportlīdzekļa patērētā (vai ģenerētā) jauda jebkurā brīvi izvēlētā laika momentā ir gadījuma lielums; 
• viena transportlīdzekļa kustība neiespaido otra transportlīdzekļa kustību, respektīvi, nepastāv korelācija starp to  
  patērētajām jaudām. 
 
        Šādā gadījumā transportlīdzekļu savstarpējās iedarbības novērtēšanai var pielietot varbūtību teorijas matemātisko 
aparātu. Neizmantotās rekuperētās enerģijas aprēķins sastāv no šādiem etapiem: 
1. Reģistrē transportlīdzekļa jaudas patēriņa diagrammu P(t) interesējošajā kustības posmā pietiekami ilgā laika  
      intervālā T. 
2. Aprēķina jaudas varbūtību blīvuma funkciju: 

                                                                                  

kur ∑tk – summārais laiks, kurā jauda P(t) atrodas intervālā 

        
 
 
k  – intervāla kārtas numurs, 
ΔP  – jaudas intervāla platums, 
Pmax  – transportlīdzekļa maksimālā patērētā/rekuperētā jauda. 

        Jaudas varbūtības blīvuma funkcija ppdf[k] izsaka varbūtību, ar kādu transportlīdzekļa jauda atrodas intervālā 

 
        Ja ΔP=1 kW, tad k ir vienāds ar diskretizēto jaudas skaitlisko vērtību un, piemēram, ppdf [100] ir varbūtība, ar kādu 
transportlīdzeklim atrodoties barojošās apakšstacijas zonā, tā patērētā jauda būs robežās no 99.5 līdz 100.5 kW. Jaudas 
varbūtības blīvuma funkcijas piemērs parādīts attēlā Nr.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Aprēķina summāro jaudas varbūtības blīvuma funkciju gadījumiem, kad apakšstacijas barošanas zonā atrodas divi un 
vairāki transportlīdzekļi, no izteiksmēm. 

PT

t
kp k

pdf 
][

( ) [( 0.5) ;( 0.5) ]    P t k P k P

( ) [( 0.5) ;( 0.5) ]    P t k P k P
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Ja apakšstacijas barošanas zonā kursē dažādi, piemēram, A un B tipa transportlīdzekļi, to rezultējošo varbūtības blīvuma 
funkciju aprēķina no izteiksmes: 

   

                

kur  l un i – attiecīgi A un B tipa transportlīdzekļu skaits, bet plA;pdf  un piB;pdf nosaka no izteiksmēm (2). 
4. Aprēķina jaudas blīvuma funkcijas plA;iB;df [k] = plA;iB;pdf [k]kΔP katrai A un B tipa transportlīdzekļu skaita 
     l; i kombinācijai.  
5. Aprēķina vidējo neizmantoto rekuperācijas jaudu katrai transportlīdzekļu A un B skaita kombinācijai.  

        

kas ir vienāda ar funkcijas pdf ietverto laukumu zem abscisu ass. 
6. No transportlīdzekļu kustības grafika aprēķina diennakts summāros laikus Tl;i, kad interesējošās apakšstacijas   
    barošanas zonā atrodas lA tipa un iB tipa transportlīdzekļi.  
7. Aprēķina diennakts neizmantoto rekuperācijas enerģiju:  
 

  
 
8. Aprēķinus atbilstoši punktiem 1–7 veic vasaras, pavasara/rudens un ziemas sezonām. Jaudas diagrammas var tikt   
    reģistrētas eksperimentāli visās sezonās, vai, vienkāršoti, sintezētas, piemēram, no vasaras sezonas diagrammām,   
    piesummējot papildus jaudu apkurei. 
9. Punkta 6 aprēķinus atkārto arī sestdienu un svētdienu kustības grafikiem. 
10. Aprēķina summāro gada neizmantoto enerģiju, pareizinot attiecīgās diennakts enerģijas ar darbadienu, sestdienu un   
      svētdienu skaitu gadā pa sezonām. 
 
        Neizmantotās rekuperētās jaudas aprēķina process gadījumam, kad vienlaicīgi kursē divu tipu transportlīdzekļi, 
proti, tramvaji un trolejbusi, ilustrēts attēlā Nr.3. Attēlā no diennakts kustības grafika palielinātā mērogā izcelts 
moments, kad interesējošajā barošanas posmā atrodas divi trolejbusi un viens tramvajs. 
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        Attēlā Nr.3 (D) parādīts fragments no reģistrētās tramvaja jaudas diagrammas, no kuras ir aprēķināta jaudas 
varbūtības blīvuma funkcija (E) un jaudas blīvuma funkcija (F) vienam tramvajam. Divu trolejbusu jaudas varbūtības 
blīvuma funkciju (H) un (I) un viena tramvaja funkcijas (E) kompozīcija dod rezultējošo jaudas varbūtības blīvuma 
funkciju (J), no kuras aprēķināta jaudas blīvuma funkcija (K). (Šeit ar zvaigznīti apzīmēta darbība, kas atbilst 
izteiksmēm (2) un (3)). Vidējās neizmantotās rekuperētās jaudas vērtība atbilstoši (4) tiek aprēķināta no jaudas blīvuma 
funkcijas (K) un ir vienāda ar ietonēto laukumu. Tabulā (G) sakopotas aprēķinātās vidējās neizmantotās jaudas vērtības 
visām no 0 līdz 3 trolejbusu un no 0 līdz 4 tramvaju skaita kombinācijām. Konkrētajam 2 trolejbusu un viena tramvaja 
gadījumam atbilst vidējā neizmantotā jauda 19.4 kW.  
        Diagrammas (A) un (B) parāda diennakts tramvaju un trolejbusu kustības intensitāti interesējošajā kontakttīkla 
barošanas zonā. Tās iegūtas no „Rīgas Satiksmes” tramvaju un trolejbusu maršrutu kustības saraksta, atzīmējot laikus, 
kad transportlīdzeklis ieiet konkrētās apakšstacijas barošanas zonā un kad iziet no tās. Piesaistot katrai transportlīdzekļu 
skaita kombinācijai atbilstošos datus no tabulas (G), iegūst diennakts vidējās neizmantotās jaudas diagrammu, no kuras 
aprēķina diennakts neizmantoto enerģiju. 
 
 
 
        Datus iegūst, uzstādot transportlīdzeklī reģistrējošo aparatūru, kas reģistrē jaudas aprēķiniem nepieciešamos strāvu 
un spriegumu mērījumus, kā arī GPS iekārtu transportlīdzekļa ātruma noteikšanai un datu piesaistei tā atrašanās vietai. 
Datus reģistrē pietiekami ilgā laika posmā – vienu vai vairākas diennaktis. 
        Transportlīdzekļa momentānā jauda tiek definēta kā ieejā nomērītās un reostatā izkliedētās jaudas starpība, kā to 
demonstrē attēls Nr.4. Tā tiek izslēgta jauda, ko transportlīdzeklis izkliedē reostatā, bet kuras avots nav pats 
transportlīdzeklis. 

                                               REA vēstnesis 

Attēls Nr. 3. 
Neizmantotās rekuperētās jaudas aprēķina ilustrācija gadījumam,  kad vienlaicīgi 

kursē divu tipu transportlīdzekļi 

  Neizmantotās rekuperētās enerģijas aprēķiniem nepieciešamo datu iegūšana 
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Tāpēc, ja nav pieejami transportlīdzeklī iebūvēto attiecīgo spriegumu un strāvu sensoru signāli, transportlīdzekļa jaudas 
reģistrēšana kļūst samērā komplicēta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Attēlā Nr.5 parādīta tramvaja T3A datu reģistrācijas shēma, kurā tiek izmantoti tramvajā iebūvēto strāvu un 
spriegumu sensoru signāli. Šie signāli ir pieejami vadības bloka kartēs VMT-01 un RT1. Kartēm caur RC filtriem tiek 
pieslēgts 16 bitu ACP USB-4716, kurš nosūta datus datoram. Datorā tiek ierakstīti divu spriegumu un trīs strāvu 
mērījumi ar intervālu 0.1 s. Tramvaja jaudu, ņemot vērā sensoru pārvades koeficientus, aprēķina pēc izteiksmes: 

              

kur ar zvaigznīti atzīmētie ir nomērītie signāli voltos. 

        Pozitīvā P(t) zīme atbilst patērētajai, bet negatīvā – reģenerētajai jaudai. Izmantojot GPS informāciju, iegūst 
tramvaja ātruma diagrammu un tramvaja maršruta ģeogrāfiskās koordinātes, ko piesaista jaudas diagrammai. Pēc tam no 
jaudas diagrammas izdala tos datus, kas atbilst interesējošās apakšstacijas barošanas zonai. 

 

        Aprēķini tika veikti 18 no 34 Rīgas sabiedriskā elektriskā transporta barošanas apakšstacijām; to rezultāti, dilstošā 
enerģijas secībā, apkopoti tabulā Nr.1. Šeit parādīti arī tramvaju un trolejbusu maršruti, kuru posmus baro attiecīgās 
apakšstacijas. 

* * * * *
2( ) 200 (200 20 ) 12000  line line aux C QP t V I I V I
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Attēls Nr. 4. 
Transportlīdzekļa jaudas definīcija 
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Attēls Nr. 5. 
Reģistrējošās aparatūras 

pieslēguma shēma tramvaja T3A 
strāvu un spriegumu sensoriem 

               Neizmantotās rekuperētās enerģijas aprēķinu rezultāti 
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        Aprēķiniem tika izvēlētas perifērijas apakšstacijas ar nelielu vai vidēju kustības intensitāti to barojošajos 
kontakttīkla posmos. Aprēķinu rezultātiem, galvenokārt, ir informatīvs raksturs, jo visiem maršrutiem tika izmantotas 
vienas un tās pašas varbūtības blīvuma funkcijas. Lai iegūtu precīzākus rezultātus, šīs funkcijas jāaprēķina no jaudas 
diagrammām, kas reģistrētas tieši interesējošās apakšstacijas barošanas zonā. Bez tam tika pieņemts, ka visos maršrutos 
kursē viena tipa trolejbusi, kaut gan Rīgā ir četru tipu rekuperējošie trolejbusi ar atšķirīgiem gabarītiem un masām. 
Precīzākus izejas datus aprēķiniem varētu iegūt reģistrējot jaudas diagrammas ilgākā laika posmā visās sezonās, kā arī 
visu tipu transportlīdzekļos. Šādi papildus pētījumi būtu veicami, lai precizētu konkrētā apakšstacijā uzstādāmā enerģijas 
uzkrājēja optimālos parametrus. 

Secinājumi: 

1. Rekuperētās bremzēšanas enerģijas racionāla izmantošana Rīgā kļūst sevišķi aktuāla pašlaik, kad rekuperējošo        
    transportlīdzekļu īpatsvars strauji tuvojas 100%. 
2. Neizmantotās rekuperētās bremzēšanas enerģijas apjoms Rīgas sabiedriskajā elektriskajā transportā lēšams ap  
     2 GWh gadā.  
3. Rekuperētās bremzēšanas enerģijas izmantošanai ieteicams uzstādīt superkondensatoru enerģijas uzkrājējus    
    barošanas apakšstacijās. Kā papildus risinājums, kas neizslēdz iepriekšējo, var būt enerģijas uzkrājēju uzstādīšana   
    trolejbusos Škoda 24TR, kuros nav uzstādīts dīzeļa dzinējs. 
4. Jāatrod līdzekļi pirmā enerģijas uzkrājēja izgatavošanai un uzstādīšanai kādā no perifērijas apakšstacijām, teorētisko  
    pētījumu eksperimentālai apstiprināšanai. 
5. Pirmā kārtā būtu jāuzstāda enerģijas uzkrājēji apakšstacijās: Nr. 5; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 16; 17; 20; 22; 27; 29; 30, kas  
     varētu dot ap 800 MWh gada enerģijas ekonomiju. Enerģijas uzkrājēju uzstādīšanas lietderība centra apakšstacijās   
     jāpēta atsevišķi. 

                                               REA vēstnesis 

Tabula Nr. 1. 

Apakšstacija Nr. Tramvaju maršruti Trolejbusu maršruti E, kWh 

10 3; 6 4; 16 118000 

5 5; 9 3 113900 

8 11 – 101300 

16 4; 5 9; 25 98500 

7 10 19; 24; 27 93300 

30 2; 4 – 82200 

12 5; 9 3 74800 

13 3; 7; 9 15 66750 

22 4 – 64200 

27 2 – 62800 

11 3; 7; 9 15 58800 

17 3; 7; 9 15 57050 

20 – 5; 11; 13; 22 54900 

29 4 – 46300 

33 – 16; 22 45550 

32 – 16; 17; 22; 23 42850 

18 – 11; 13; 16; 17; 18; 22; 23 40700 

23 – 14; 18 38300 

    Kopā: 1260200 
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Jānis Ankipāns - ISOVER un Gyproc vadītājs 
 
 
        Mūsdienīgai būvei ir jānodrošina daudz vairāk, kā tikai primitīvs patvērums. Tai jānodrošina arī augsta dzīves 
kvalitāte un jāatbilst drošības standartiem. Mūsdienās norma ir arī augsti energoefektivitātes standarti – ģimenēm 
nepieciešama komfortabla iekštelpu temperatūra visos gadalaikos un arī pirmšķirīga akustiskā izolācija, kura aizsargā no 
dažādiem trokšņiem. 
 
Svarīga ir arī ēkas ugunsdrošība, īpašuma ilgmūžība un gaisa kvalitāte telpā 
 
        Gaisa kvalitāte telpā ir svarīga mūsdienu komforta sastāvdaļa. Lai sasniegtu optimālo gaisa kvalitāti, ir 
nepieciešama regulējama iekšējā gaisa ventilācijas sistēma. Visbiežāk ventilācija netiek kombinēta ar siltuma 
rekuperāciju no izplūstošā gaisa, tipiska ir īsa un neregulāra vēdināšana, izmantojot logus vai ārdurvis. 
        Efektīva un regulējama ventilācija ir iespējama, ja ēkas čaula ir blīva. Neblīvā ēkā gaiss plūst caur plaisām, 
atklātajiem konstruktīvajiem savienojumiem nekontrolēti, šai procesā ēku ietekmē vēja stiprums un virziens, ārējie laika 
apstākļi. Tāpēc būvējot jaunu ēku vai restaurējot veco, svarīgi, lai ēkas iekšējā čaula būtu gaisa necaurlaidīga. Šajā rakstā 
centīsimies dot padomus, kā pareizi veikt darbus, veidot sistēmas un rast risinājumus. 
 
Terminoloģija 
 
        Tvaika izolācija un blīva konstrukcija – risinājums, kas nepieļauj nekontrolētu gaisa izplūdi no ēkas un uzlabo 
izolācijas čaulas viengabalainību. Gaisa necaurlaidīga membrāna tiek uzstādīta ēkas norobežojošās konstrukcijas siltajā 
pusē, un darbojas kā ūdens tvaiku plūsmas izolācija. Tipisks risinājums būtu: ISOVER VARIO KM vai VARIO KM 
Duplex UV tvaika izolācijas membrānas un sistēmas komponentes. 
 

                                               REA vēstnesis 

ISOVER tvaika izolācija būves aizsardzībai no mitruma 
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        Vēja necaurlaidīga konstrukcija nepieļauj gaisa ieplūšanu ēkā no ārpuses. Vēja necaurlaidīga membrāna tiek 
uzstādīta konstrukcijas ārējā daļā un pasargā to no atdzišanas un mitruma. Tipisks risinājums: ISOVER DP, ISOVER 
RKL 31. Neblīvā ēkā ir nekontrolēta gaisa apmaiņa caur plaisām un spraugām, bet pareizi konstruētā, blīvā ēkā ir 
kontrolēta ventilācija caur logiem un durvīm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kāpēc tvaika izolācija ir svarīga 
 
        Tikai tad, kad ēkas konstrukcija ir blīva, silto gaisu iespējams saglabāt ēkas iekšpusē, bet auksto paturēt ēkas 
ārpusē. Nepatīkamā caurvēja novēršana nozīmē augstāku dzīves komfortu un paaugstinātu enerģijas efektivitāti, kas 
savukārt ļauj ietaupīt apkures izdevumus. Tvaika izolācija arī aizsargā ēkas konstrukcijas no bojājumiem, palīdzot 
saglabāt ēkas izskatu un paildzinot tās kalpošanas laiku. 
 
Energoefektivitāte 
 
        Cenšanās sasniegt paaugstinātu energoefektivitāti radījusi ēkas konstrukcijas, kas ir termiski un ekonomiski 
optimizētas. Mūsdienās to sauc par pasīvās ēkas standartu. Ēkas siltuma izolācijas viengabalainība var palīdzēt 
samazināt t.s. pārvada siltuma zudumu – siltuma zaudējumus caur ēkas apvalku, kas tradicionālajās ēkās ir ap desmito 
daļu no kopējā siltuma zuduma. Lai sasniegtu lielāku enerģijas efektivitāti, ir jāveic svaigā gaisa padeves optimizācija, 
regulējot iekšējā gaisa ventilāciju, kurā tiek izmantota siltuma rekuperācija no gaisa, kas tiek izvadīts no ēkas. Lai to 
varētu paveikt, nepieciešams, lai ēkas apvalks būtu blīvs, lai novērstu nekontrolējamu un nevēlamu gaisa apmaiņu starp 
savienojumiem un plaisām. 
        No 1998.gada līdz 2015.gadam enerģijas izmaksas ir vairākkārtīgi palielinājušās, un, lai arī ir iespējamas īstermiņa 
svārstības, ilgtermiņā prognozēs tiek minēta tālāka enerģijas cenu palielināšanās, enerģijas padeves pārtraukumi un 
nestabilitāte. Nākotnē ēkas siltuma izolācijas kvalitātei un blīvumam būs svarīga loma. Nekontrolēta un nevēlama gaisa 
plūsma var palielināt apkures nepieciešamību, tās zudumi var sasniegt pat 20 kWh/m2a (kilovatstundas uz kvadrātmetru 
gadā). Salīdzinājumā ISOVER Multi-Komforta Mājas (pasīvas mājas standarts) apkurei ir nepieciešami ne vairāk kā  
15 kWh/m2a. 
 
Dažādu ēku standartu apkures vajadzību salīdzinājums 
 
Veca, nerestaurēta ēka apm. 300 kWh/m²a 
Vidēja ēka (pēc 1980. gada) apm. 100 kWh/m²a 
Zemas enerģijas ēka apm. 50 kWh/m²a 
ISOVER Multi-Komforta Māja (Pasīvā ēka) ≤ 15 kWh/m²a 
Nekontrolētas noplūdes zudumi ≤ 20 kWh/m²a 
 
        Pavadot aizvien vairāk laika iekštelpās, komfortabls iekšējais klimats kļūst arvien svarīgāks. Nepietiek tikai ar 
aizsardzību pret aukstumu vai karstumu. Mūsdienās ģimenes vēlas pastāvīgi komfortablu dzīves vidi un svaigu gaisu 
visu gadu. Tas rada papildus prasības ēkas projekta un konstrukcijas kvalitātei. Ja arī ir atbilstoša siltumizolācija, ēkas 
apvalkam jābūt blīvam, lai nepieļautu nekontrolējamu gaisa plūsmu iekšā un ārā no ēkas. Neblīvumi, plaisas un 
nepareizi savienojumi var radīt nekomfortablu caurvēju. 

                                               REA vēstnesis 
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Termiskais komforts 
 
        Temperatūras atšķirības starp gaisu telpā un apkārt esošajām grīdas, sienu, griestu un logu virsmām var radīt 
caurvēju un nevēlamas gaisa plūsmas. Jo mazāka ir temperatūras starpība starp virsmām, jo lielāka ir komforta un 
mājīguma sajūta telpā. Vesela cilvēka ķermeņa temperatūra ir ap 37°C. Personas individuālā komforta sajūta ir atkarīga 
no telpas temperatūras, veicamās aktivitātes un apģērba. Gaisa temperatūra, kas ir apmēram 22°C, parasti tiek uztverta 
kā komfortabla sēdošas dzīves zonās, turpretim fizisku vingrinājumu zonās komfortablas sajūtas rada gaisa temperatūra 
no 16 līdz 19°C. Dzīvošanas komforts ir saistīts ar gaisa plūsmas ātrumu un gaisa temperatūru. Termiskais komforts ir 
saistīts ar telpas un tās norobežojošo konstrukciju (grīda, sienas, logi, griesti) virsmas temperatūru. 
 
Mūsu dzīves komforta sajūtu ietekmē daudzi faktori, no tiem vissvarīgākie: 
• Telpas gaisa temperatūra un relatīvais mitrums; 
• Dažādu telpu norobežojošo konstrukciju (grīdas, sienu, griestu) virsmas temperatūra; 
• Gaisa kustība un tās ātrums telpā; 
• Starpība starp iekšējo un ārējo temperatūru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ēkas būvkonstrukciju aizsardzība 
 
        Nelabvēlīgas gaisa noplūdes ir potenciāls ēkas bojājumu cēlonis. Kad mitrs, silts gaiss plūst no telpas iekšpuses 
caur spraugām un plaisām uz ēkas aukstākām zonām, tā saturošie ūdens tvaiki var kondensēties, pārvēršoties ūdenī. Šī 
kondensācija nodrošina ideālu vidi pelējumam un citām sēnītēm. Atkarībā no noplūdes izvietojuma un lieluma 
ietekmētais ēkas konstrukcijas materiāls var tikt bojāts. Turklāt mitrums iesūcas izolācijas materiālā, kā rezultātā 
izolācijas spēja var tikt samazināta līdz pat sešām reizēm, salīdzinot ar sausu materiālu. Siltumizolācijas spējas 
samazināšanās rada tālāku mitruma uzkrāšanos uzbūvē, izraisot ķēdes reakciju, kas vienmēr rada smagus konstrukciju 
bojājumus. Gaisa necaurlaidīgas ēkas bez noplūdēm kavē šo procesu un palīdz nodrošināt ēkas norobežojošo 
konstrukciju kalpošanas perioda pagarināšanu. 
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„Elpojošās ēkas” mīts 
 
        "Elpojošas ēkas" mīts diemžēl ir plaši izplatīts starp cilvēkiem, kuri nav pazīstami ar norobežojošo konstrukciju 
veidošanas pamatiem. Siltumfizika un praktiskā pieredze sen pierādījusi šo maldīgo spriedumu smagās sekas. Gaisa 
apmaiņa starp iekšpusi un ārpusi, caur ēkas gaisa necaurlaidīgajiem elementiem – sienām, grīdām un griestiem – nevar 
nodrošināt adekvātu svaigā gaisa padevi, tāpēc telpas ir nepieciešams papildus vēdināt. Mitruma līdzsvars parasti rodas 8 
–14 mm attālumā no iekšējās ēkas apdares. Process īpaši novērojams apmetumā, ģipškartona plāksnēs un koka 
apšuvumā, kas izskaidro, kāpēc šie materiāli ilgi tikuši atzīti par labākiem lietošanai iekštelpās. 
 
Būvniecības darbu kvalitāte ir vēl svarīgāka par rūpīgu plānošanu 
 
        Maksimālai enerģijas efektivitātei un regulējamai telpas ventilācijai nepieciešama ne tikai rūpīga plānošana, bet arī 
kvalificēts izpildījums un stingra kvalitātes kontrole. Ļoti svarīgi ir plānot uzdevumus tā, lai rūpīgi uzstādītais gaisa 
necaurlaidīgais slānis netiktu bojāts darba rezultātā. 
 
Pienācīga ventilācija 
 
        Vislabākais risinājums ir kontrolēta telpas gaisa ventilācija. Ja tas nav iespējams, tad telpas ir jāvēdina, atverot 
logus un durvis. Tas parasti vislabāk izdarāms, izmantojot pilnīgas ventilācijas tehnoloģiju, kad logi un durvis tiek 
pilnīgi atvērti uz dažām minūtēm, dažādos intervālos dienas laikā. Tas nodrošina to, ka mitruma piesūcinātais iekšpuses 
gaiss tiek aizstāts ar ārējo gaisu, kas bagāts ar skābekli. 
 
Mūsu dārgākais resurss – veselība 
 
        Kad gaiss no ārpuses ieplūst ēkā, tas var nest līdzi vielas, kas ir potenciāli kaitīgas veselībai, piemēram, 
ziedputekšņus un pelējuma sēnīšu sporas. Pat pašā ēkā izmantotie materiāli, piemēram, koksnes antiseptiķi var radīt 
riskus. Šīs vielas un materiāli var izraisīt alerģiju un radīt potenciālu vai reālu risku ēkas iemītnieku veselībai. Cilvēka 
aktivitātes noslēgtās telpās rada oglekļa dioksīda un mitruma koncentrācijas palielināšanos un skābekļa koncentrācijas 
samazināšanos. Kontrolēta ēkas ventilācija ir vitāli svarīga, lai nodrošinātu adekvātu, ar skābekli bagātu svaigā gaisa 
padevi. Liels pētījumu skaits pierāda, ka to nevar sasniegt ar sporādiskas vai vājas ventilācijas palīdzību, it īpaši 
aukstāko mēnešu laikā, kad ārējā temperatūra ir zema un logi tiek turēti noslēgti. Rezultātā telpā būs slikts, sasmacis 
gaiss, un augsta kaitīgo vielu koncentrācija. 
        Teicamas gaisa kvalitātes nodrošināšanai ēkās nepieciešams ārējo norobežojošo konstrukciju augsta līmeņa blīvuma 
un kontrolētas ventilācijas kombinācija, lai nodrošinātu svaiga, ar skābekli bagāta gaisa pastāvīgu padevi. Gaiss ir jālaiž 
cauri filtram, lai atdalītu putekļus, ziedputekšņus un citas kaitīgas vielas, ievērojami uzlabojot dzīves kvalitāti cilvēkiem, 
kuri cieš no alerģijām. 
 
Nezaudējiet gaisu! 
 
        Mūsu vajadzība pēc svaiga gaisa nedrīkst tikt nenovērtēta. Skābeklis ir vissvarīgākā izdzīvošanas viela, un mēs 
varam bez tā izdzīvot tikai īsu laika sprīdi. Medicīnas un veselības eksperti iesaka svaigā gaisa padevi 30 m3 apjomā 
vienai personai stundā. Šie skaitļi pamatojas uz 0,15% vai 1500 ppm (miljonās daļas) maksimālo CO2 koncentrāciju. Lai 
uzturētu šādu telpas klimatu, nepieciešama laba ventilācija. 
 
Ēkas blīvuma mērīšana 
 
        Vājās vietas ēkas būvkonstrukcijās, piemēram, plaisas, spraugas vai caurumus, ir viegli novērot. Caurvējš ir arī 
viegli pamanāms nespeciālistam, izmantojot samitrinātu pirkstu vai izvietojot degošas tējas sveces. Degošas sveces 
vizualizē gaisa plūsmu. Tomēr, lai identificētu un pozicionētu visas problemātiskās zonas, nepieciešama daudz 
sarežģītāka pieeja - izmantojot spiediena jeb „blower door” testu.  
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Blīvuma pārbaude 
 
        Tagad ēkas blīvuma pārbaude tiek veikta kā standarta kvalitātes pārbaudes metode energoefektīvām ēkām. Vieglām 
koka karkasa ēkām vai restaurācijas projektiem šī pārbaude tiek veikta pirms dekoratīvās apdares darbiem, lai 
nodrošinātu iespējamo vājo vietu atrašanu un izlabošanu. Tomēr, smagām mūra konstrukcijām, piemēram, ķieģeļu vai 
bloku mūrim, betonam vai akmenim, testēšana tiek veikta pēc ēkas apmetuma pabeigšanas. Lai nodrošinātu adekvātu 
precizitāti un maksimāli tuvināti modelētu reālos apstākļus, mērījumi tiek veikti, izmantojot dažādus gaisa spiedienus. 
        Ēkas blīvuma pārbaudes procedūra ir kļuvusi par pasīvas mājas sertificēšanas standarta daļu. Turklāt plānošanas un 
celtniecības likumdošanas iestādes dažās Eiropas valstīs ir iekļāvušas gaisa spiediena testa sertifikāta prasības pie ēkas 
nodošanas ekspluatācijā, lai uzlabotu ēku kvalitāti un apdari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ēkas elementi un konstrukcijas kas nodrošina ēkas blīvumu: membrānas, apmetumi, betons, logi un durvis. 
 
Blīvuma pārbaudes procedūra 
 
        Pēc logu un durvju aizvēršanas, ventilators rada 50 Pa spiediena starpību starp ēkas iekšpusi un ārpusi, un tad 
nosaka plūsmas ātrumu, kas nepieciešama, lai uzturētu šo spiediena starpību. 
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        Šī pārbaude konstatē ēkas hermētiskumu. Gaisa tilpums, kas 1 stundas laikā nepieciešams, lai uzturētu ēkā 50 Pa 
spiedienu, norāda gaisa noplūdes lielumu caur savienojumiem un plaisām ēkas struktūrā. Šis gaisa noplūdes lielums 
(tilpums) norāda uz ēkas konstrukcijas blīvuma pakāpi.  
        Tomēr sarežģītos gadījumos, it īpaši ēkas pārbaudes gadījumā pirms intensīvas restaurācijas, ir lietderīgi kombinēt 
blīvuma pārbaudi kopā ar termogrāfiju, jo pēdējā metode tieši norāda uz noplūdes zonām. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prasības ēkas blīvumam 
 
        N50 norāda ēkas blīvumu skaitļos un to, cik bieži atbilstošās ēkas gaisa tilpums tiek apmainīts stundā, ja spiediena 
starpība ir 50 Pa. 
        Ēkām ar dabīgo ventilāciju (vēdināšanu), n50 nedrīkst pārsniegt 3,0; ēkām ar mehānisko ventilācijas sistēmu, ne 
vairāk kā 2,0 un ēkām ar mehānisko ventilācijas sistēmu, kas aprīkota ar siltuma atguves ierīcēm ne vairāk par 1,5. 
Skaitlis 1,5 nozīmē, ka maksimāli 150% no visas ēkas gaisa tilpuma var izplūst stundas laikā – tomēr, kārtīgi izpildot 
visus darbus, to var samazināt līdz pat 0,6. 
 
Aizsardzība pret mitrumu konstrukcijās– būtiska jebkurai ēkai 
 
        Viens no galvenajiem iemesliem gaisa necaurlaidīgu konstrukciju veidošanai ir nesošo konstrukciju aizsardzība pret 
mitrumu. Ēkās cilvēki, dzīvnieki un augi nepārtraukti izdala mitrumu. Aukstākajos gada mēnešos, kad ēkas iekšējā 
temperatūra ir augstāka nekā ārpusē, šis mitrums tiek izspiests ārā ar silto gaisu caur savienojumiem un plaisām un 
kondensējas ēkas nesošās struktūras iekšpusē. Šī nekontrolētā mitruma kondensēšanās bojā gan mūra, gan vieglās koka 
karkasa konstrukcijas, no kā var izvairīties tikai padarot ēkas apvalku blīvu. 
        Mūra sienu konstrukcijās ar ārējo siltumizolāciju, iekšējais apmetums, logi un durvis veido gaisa necaurlaidīgu 
(blīvu) slāni. Gaisa necaurlaidīgajam slānim ir jābūt struktūras iekšējā, siltajā pusē, vai arī siltuma izolācijas materiāls 
kļūs mitrs, radot nesošās konstrukcijas bojājumu draudus. ISOVER Vario izstrādājumi atbilst visām gaisa necaurlaidīgā 
slāņa standartu un kvalitātes prasībām, līdz ar to palīdz nodrošināt jūsu īpašuma ilgmūžību. 
        Vieglajās koka konstrukcijās ir svarīgi, lai to ārējā virsma būtu aizsargāta pret vēja iedarbību, bet iekšējā virsma 
būtu gaisa necaurlaidīga. Pilnīgai izturībai pret vēja iedarbību ir ieteicama ISOVER RKL grupas pretvēja izolācija. 
Iekšējai gaisa necaurlaidībai izmanto ISOVER VaRIO KM, kas uzstādīta izmantojot atbilstošas lentas, līmes, kā arī 
pārējos VaRIO hermetizējošos izstrādājumus. 
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Cik mitrs ir gaiss? 
 
        Ūdens tvaiku daudzums gaisā ir atkarīgs no temperatūras. Jo siltāks gaiss, jo vairāk ūdens tvaikus tas var saturēt. 
Piemēram, 30°C temperatūrā ūdens tvaiku saturs ir apmēram 30 g/m3, turpretim 0°C temperatūrā tas ir tikai 5 g/m3 un -
10°C – ne vairāk kā 2 g/m3. 10 m2 telpā 30°C temperatūrā, ar 2,5 m augstiem griestiem, gaisā ir apmēram 750 g ūdens 
tvaiku. 
 
Prasības gaisa necaurlaidīgajiem materiāliem 
 
        Parasti materiāli, tādi kā alumīnija folija, kartons, kokskaidu plāksne un apmetums, kas tiek izmantoti, lai izveidotu 
līdzenas virsmas, ir gaisa necaurlaidīgi. Visiem izmantotajiem materiāliem ir jābūt saderīgiem un izvēlētiem tā, lai tie 
sadarbotos, kas ir īpaši svarīgi griestu membrānu un hermetizējošo līmlenšu gadījumā. Svarīga ir arī UV, mitruma kā arī 
membrānu stiepes izturība. Tā kā aukstos reģionos gaisa necaurlaidīgais slānis tiek veidots ēkas konstrukcijas siltajā 
pusē, tad izmantotajiem materiāliem ir jābūt arī kā ūdens tvaika pretestības membrānai. 
 
 
Kontaktinformācija: 
________________ 
E-pasts: janis.ankipans@saint-gobain.com 
Tel. +371 67323803 
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