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Ievads 
 

Mūsdienās par aktuālu jautājumu ir kļuvuši siltuma zudumi ēkās un to samazināšanas 

iespējas. Arvien vairāk tiek pētīts tas, kurus materiālus ir vislabāk izvēlēties ēku celtniecībā 

tā, lai ēka būtu pēc iespējas efektīvāk nosiltināta, kā arī tas, kādi pasākumi palīdz samazināt 

siltuma zudumus pēc tam, kad ēka ir jau uzcelta. 

Materiāli, kuri ir slikti siltuma vadītāji, bieži vien tiek izmantoti celtniecībā, jo ir labi 

siltuma izolatori un palīdz samazināt siltuma zudumus. 

Šajā zinātniski pētnieciskajā darbā autore ar laboratorijas darba palīdzību izpētīs četru 

dažādu materiālu – koka, putuplasta, stikla un dubultstikla – siltumvadītspēju, kuru raksturo 

siltumvadītspējas un siltuma pārneses koeficients. Rezultāti tiks analizēti un tiks noskaidrota 

izpētīto materiālu izmantošana saistībā ar siltuma zudumu samazināšanu un ēku efektīvu 

nosiltināšanu. Tiks izpētīti siltuma zudumi un to mazināšanas iespējas.  

Iegūtie dati un informācija tiks izmantota, lai secinātu, kā ir iespējams samazināt 

siltuma zudumus, kā tos ir iespējams samazināt ikdienā un, vai ar laboratorijas darba 

palīdzību var veikt pilnvērtīgu izpēti par to, cik katrs no izpētītajiem materiāliem ir efektīvs 

siltuma zudumu samazināšanā. 

Autori šī tēma interesēja, jo vēlējas noskaidrot, vai ar pieejamo literatūru un 

laboratorijas darbu ir iespējams ievākt pietiekami daudz informācijas, lai individuāli spētu 

izvēlēties materiālus, ar ko veikt māju nosiltināšanu. 

 

Darba tēma. Siltuma zudumu mazināšana. 

Darba mērķis. Apgūt teoriju par siltuma zudumiem un to samazināšanu. Apgūt metodiku par 

to, kā ir iespējams noteikt materiālu lietderību siltuma zudumu mazināšanā. 

Darba uzdevumi. 

1.Izpētīt pieejamo teorētisko literatūru par siltuma zudumiem un to samazināšanu 

2. Izpētīt literatūru par laboratorijas darbā pētāmajiem materiāliem un analizēt, kā šos 

materiālus var izmantot siltuma zudumu mazināšanai. 

3. Apgūt metodiku, kā, ar laboratorijas darba palīdzību, dotajiem materiāliem ir iespējams 

noteikt to lietderību siltuma zudumu mazināšanā, nosakot to siltumvadītspējas un siltuma 

pārneses koeficientus.  

4.Veikt secinājumus par siltuma zudumu mazināšanu. 

Pētījuma bāze. 

Latvijas Universitātes fizikas un matemātikas fakultātes 1. kursa laboratorijas darbs 

„Siltumvadītspējas un siltuma pārneses koeficienta noteikšana”. 
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Siltuma zudumu samazināšana 
 

Gan privātmājās, gan daudzdzīvokļu namos aktuāla problēma ir siltuma zudumi. 

Siltuma zudumi ir lietderīgā siltuma zaudējumi, kuri rodas tāpēc, ka ēka ir neefektīvi 

nosiltināta vai tāpēc, ka gaisam neļauj cirkulēt. Siltuma zudumi var rasties vairāku faktoru 

ietekmē. 

Šajā sadaļā tiks aplūkoti pasākumi, kurus var veikt ikdienā, lai samazinātu siltuma 

zudumus pēc tam, kad ēka ir jau uzcelta. 

 

1. att.  

Attēlā redzama ēkas termogrāfija, kas iegūta ar speciālu kameru – siltuma sensoru. Vietās, 

kas iezīmētas sarkanā krāsā, siltuma zudumi ir vislielākie. Zilajās un zaļajās vietās – siltuma 

zudumi ir normas robežās. 

Faktori, kas ietekmē ēkas siltuma zudumus, ir mājas un tās pamatelementu – logu, durvju, 

grīdu, sienu, jumta - siltināšanas līmenis, un citi. 

Nepareizi un slikti siltinātas sienas var kļūt par būtisku siltuma zudumu avotu. Tas ir 

tādēļ, ka sienām ir ļoti liela platība. Tādēļ sienu uzbūve ir ļoti svarīga. Sienu siltumizolācijas 

biezums un materiāli tiek izvēlēti atbilstoši sienu materiāliem. Vieglāk ir ar guļbūvēm vai 

citām koka mājām, jo šie materiāli papildus nav jāsiltina. 

Taču cits aspekts, kas ietekmē siltuma zudumus caur sienām ir elementu, paneļu, dēļu 

savienojumu vietu kvalitāte. Savienojuma vietas var būt lielu zudumu avots, tādēļ, ja mājai ir 

sarežģīta forma, tām ir jāpievērš īpaša uzmanība. 
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2.att. Loga termogrāfija 

Logi arī ir siltuma zudumu avots. Pirmkārt, siltuma zudumus caur logiem ietekmē to 

skaits un izmēri. Jo logi ir lielāki, jo vairāk siltuma caur tiem izdalās. Būtiska ir arī logu 

kvalitāte. Šodien ir populāri daudzkameru plastmasas logi, kas ir hermētiski noslēgti un labi 

aiztur siltumu. Svarīga ir arī logu uzstādīšana. Pēc montāžas logu ailēm ir jābūt kvalitatīvi 

nosiltinātām.  

Siltuma zudumus samazina arī logu un ārdurvju spraugu hermētiska noblīvēšana. 

Siltuma zudumus caur logu var samazināt ierīkojot dubultos logus, noblīvējot 

spraugas vai ievietojot papildus stiklu starp esošajiem dubultlogiem. Kad ārā ir zema 

temperatūra, ir svarīgi aizvērt žalūzijas. Dubulti stiklots logs ar aizvērtām žalūzijām ir 

līdzvērtīgs trīskārtīgi stiklotam logam. Dubulti stikloti logi var samazināt siltuma zudumus 

caur logiem par 50%. Jauni, augstākās energoefektivitātes stikli siltuma zudumus var 

samazināt par vēl 10%. Optimālais attālums starp dubultajiem stikliem ir 20 mm.  

Logi parasti ir ēkas vājais punkts. Zudumus šajā gadījumā var iedalīt pārvades un 

ventilācijas zudumos. 

Siltuma pārvades zudumi caur stiklu ir 4-6 reizes lielāki nekā caur sienām, turklāt vislielākie 

tie parasti ir vietās starp rāmi un sienu. 

Arī ventilācijas zudumi var būt ļoti lieli, ja logus nevar blīvi aizvērt vai ja starp rāmi 

un sienu ir šķirbas. Šajos gadījumos trepju telpās siltuma zudumi pieaug palielinātas velkmes 

dēļ. 

Logu aizsardzība pret laika apstākļu ietekmi (putu materiāls, lente vai audums) var 

ievērojami samazināt nevēlamos ventilācijas zudumus.  

Siltuma zudumi gadā caur labi noblīvētu logu 

1 stikls     600 KWh/m² 

2 stikli     270 KWh/m² 

3 stikli     180 KWh/m² 
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Līdzīgi logiem, arī ārdurvīm ir spraugas starp rāmi un sienu, bieži ir novērojamas 

šķirbas arī pašās durvīs. Tie ir siltuma zudumu avoti. Tāpat kā gadījumos ar logiem, arī 

ārdurvju neblīvumu novēršanai nav nepieciešami lieli kapitālieguldījumi. Efektu dod arī 

atspere durvīs, kas tiek uzstādīta, lai durvis pašas kārtīgi aizvērtos. Gadījumos, kad iedzīvotāji 

izšķiras par jaunu ārdurvju uzstādīšanu, tiek ieguldīti 4-10 reizes lielāki līdzekļi, bet 

siltumenerģijas ietaupījumi paliek tieši tādi paši kā variantā ar durvju blīvēšanu. Caur 

nenoblīvētām ārdurvīm var zaudēt 20% siltuma. Balkona durvīs vajadzētu novietot siltinošus 

blīvējumus. 

 

3.att. Jumta termogrāfija 

Siltuma zudumus var samazināt arī nosiltinot jumtu. Vislabāk jumtu ir nosiltināt ar 

150 mm biezu siltumizolācijas vati, lai ietaupītu 20% no siltuma izmaksām. Lietderīgi ir 

nosiltināt arī bēniņu lūkas.  

Bēniņu siltināšana ir viens no efektīvākajiem siltuma taupīšanas pasākumiem, kurus 

var veikt. Visbiežāk to dara uz bēniņu grīdas uzberot vai uzklājot siltumizolāciju. 

Pagraba siltināšana arī palīdz samazināt siltuma zudumus. To var darīt divos 

variantos – siltinot pagraba griestus, uzklājot tiem izolācijas slāni, vai arī siltinot pagraba 

ārsienas. Pagraba ārsienas siltina uzklājot siltuma izolācijas materiālu, kuru pēc tam pārklāj ar 

gofrētām plāksnēm, kuras ir nepieciešamas, lai aizsargātu siltuma izolācijas materiāla slāni. 

Pirms pagraba siltināšanas darbu sākšanas, speciālistiem ir arī jāizvērtē, vai nepieciešama 

izolācija zem zemes, lai neveidotos siltuma tilti (ar siltuma tiltiem saprotam vietas, kurās 

novērojama, salīdzinājumā ar blakus virsmām, papildus siltuma plūsma un zema iekštelpu 

virsmas temperatūra.).  

Bieži vien siltums tiek zaudēts arī no slikti izolētām apkures sistēmas caurulēm 

pagrabos, tādēļ ir nepieciešams tās izolēt. Piemēram, pa cauruļvadu, kura diametrs ir 34 mm 

un kurā plūst 50˚C karsts ūdens, tiek zaudēti 44 W/m, ja tas nav izolēts. Pārklājot to ar 50 mm 

biezu izolāciju, zudumi samazinās līdz 7,5 W/m. 

Ārsienu siltināšana samazina siltuma zudumus caur sienām par 60%. Ēkas ārsienu 

siltināšana ne tikai mazina siltuma zudumus caur ārsienām, bet arī novērš ārsienu caursalšanu, 

pelējuma veidošanos un palielina iekšējo sienu virsmu temperatūru.  
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Ap radiatoriem ir jābūt brīvai siltuma kustībai. Tāpēc tos nevajadzētu aizšķērsot ar 

mēbelēm, jo tas aiztur siltuma iekļūšanu telpā. Tā vietā lielākās mēbeles vajadzētu novietot 

pie ārējām sienām. Radiatorus nevajadzētu aizklāt arī ar aizkariem, jo tad siltais gaiss paceļas 

gar auksto loga stiklu, nevis ieplūst telpā. Uz vai zem radiatoriem nevajadzētu uzglabāt 

dažādus priekšmetus, jo arī tas traucē brīvai siltuma kustībai. Aiz radiatora vajadzētu novietot 

siltumu atstarojošu materiālu.  

Radiatorus pirms apkures sezonas sākšanās ir nepieciešams attīrīt no putekļiem un 

nosēdumiem, un tos vajadzētu uzturēt tīrus arī turpmāk. Īpaši daudz nosēdumu rodas no 

ēdienu gatavošanas tvaikiem, kas nosēžas uz radiatoriem virtuvē. Bez vajadzības radiatorus 

arī nevajadzētu krāsot, jo katrs krāsas slānis samazina radiatora siltumatdevi.  

Telpas labāk ir vēdināt uz īsu brīdi, bet intensīvi, nekā ilgu laiku. Apkures sezonā logi 

ir jāatver tikai uz īsu brīdi – lai telpā ielaistu svaigu gaisu. Ja uz radiatora ir uzstādīts 

termoregulators un ir nepieciešama ilgāka vēdināšana, tas ir jānoregulē uz minimālo vērtību.  

Ir svarīgi, lai apkures sistēma būtu labi sabalansēta un lai katrs radiators saņemtu 

precīzi aprēķināto ūdens plūsmu. Ja apkures sistēma nav balansēta, daži radiatori saņem pārāk 

lielu plūsmu, šo radiatoru jauda ir pārāk augsta un telpu temperatūra ir stipri paaugstināta. 

Tajā pašā laikā citi radiatori saņem pārāk mazu plūsmu, kā rezultātā tiem ir mazāka 

siltumatdeve un telpās ar šiem radiatoriem ir pazemināta temperatūra. Lai paaugstinātu telpu 

temperatūru, parasti paaugstina turpgaitas temperatūru uz radiatoriem. Rezultātā rodas daudz 

augstāka temperatūra nekā nepieciešams tajās telpās, kurās tā jau ir pārāk augsta un, protams, 

rodas enerģijas pārtēriņš. Apkures sistēmas, kas apgādātas ar termostatiem uz radiatoriem, 

daļēji ir sabalansētas. 

Automātiskā temperatūras regulatora uzstādīšana dod iespēju samazināt 

siltumenerģijas patēriņus gan diennakts laikā (piemēram, naktī padodot mazāk siltumu), gan 

speciālos laikos nedēļā utt. Tie dod iespēju arī ieprogrammēt ūdens temperatūru atkarībā no 

āra gaisa temperatūras. 

 

Siltuma zudumus palīdz samazināt arī siltuma mezglu uzstādīšana. Moderniem individuāliem 

siltuma mezgliem ir daudz priekšrocību: 

• ļauj kvalitatīvi regulēt ēku apkures sistēmas, nodrošinot telpās optimālu, iedzīvotāju izvēlētu 

temperatūru; nepieļauj pārkuri; 

• iespējams ieregulēt nepieciešamo apkures un karstā ūdens temperatūras režīmu noteiktam 

laika periodam – diennaktij, nedēļai u.tml. (piemēram, naktī samazinot karstā ūdens 

temperatūru un par dažiem grādiem pazeminot telpu temperatūru); 

• siltummainis nodala ēkas siltumapgādes sistēmā un ārējos siltumtīklos cirkulējošo ūdeni. 

Avārijas gadījumā apkures sistēmā var notikt tikai neliela noplūde; 

• ēkas apkures sistēma strādā ar pazeminātu spiedienu, līdz ar to ir drošāka ekspluatācijā; 

• minimāli uzturēšanas izdevumi; 

• tiek nodrošināts vienmērīgs apkures režīms ēkas visos stāvos un visās sekcijās. 

 

Kopumā, lai ēkai nerastos lieki siltuma zudumi, ir svarīgi hermētiski noblīvēt logu un durvju 

rāmjus, lai caur tiem pazustu pēc iespējas mazāk siltuma. Svarīgi ir nosiltināt arī bēniņus, 

pagrabu, jumtu un pareizi izvēlēties siltumizolācijas materiālu sienām. Radiatori iekštelpās ir 

galvenie siltuma avoti, tāpēc ir svarīgi tos neaizsegt ar lielām mēbelēm, bieziem aizkariem. 

Tie ir jāuztur tīri un uz tiem nevajadzētu novietot priekšmetus, jo tas traucē siltuma 

cirkulācijai telpā.  
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Laboratorijas darbā pētīto materiālu izmantošana siltuma zudumu 

samazināšanai 
 

Siltuma zudumi ir lietderīgā siltuma zaudējumi, kuri rodas ēkas neefektīvas 

nosiltināšanas rezultātā. Tos ir iespējams samazināt, lietojot siltumizolācijas materiālus, lai 

nosiltinātu sienas un grīdu, kā arī kvalitatīvi ceļot ēkas – tā, lai caur tās karkasu netiktu 

zaudēts daudz siltuma un lai tajās varētu efektīvi izolēt siltumu, jeb tās nosiltināt. Pilnībā 

nosiltināt ēku tā, lai vispār nerastos siltuma zudumi, nav iespējams, taču ir iespējams to 

nosiltināt tā, lai tie siltuma zudumi, kas rodas, nav pārāk lieli un nerada lielus materiālos 

zaudējumus. 

Šajā sadaļā ir apkopota informācija par laboratorijas darbā izmantoto materiālu – 

putuplasta, stikla, dubultstikla un koka – izmantošanu celtniecībā un to, kā šos materiālus var 

izmantot, lai ēkās samazinātu siltuma zudumus. 

Putuplasts 
Putuplasts ēku celtniecībā parasti tiek izmantots kā siltumizolācijas materiāls. 

Putuplasts celtniecībā bieži vien dēvē arī par putupolistirolu. Putupolistirols satur 2% 

polistirola un 98% gaisa, kas ir viens no vissliktākajiem siltumvadītājiem. Putupolistirola 

plākšņu siltuma vadītspēja ir ievērojami zemāka nekā kokam, keramzītam, ķieģelim, kā arī 

citiem bieži izmantotiem būvmateriāliem. To mēdz iedalīt divos veidos – parastajā un 

ekstrudētajā. Parastais putopolistirols tiek izmantots sienu, jumtu vai grīdu nosiltināšanai, bet 

ekstrudētajais putopolistirols ir paredzēts grīdu, lodžiju, balkonu un pamatu siltumizolācijai, 

kā arī kā izolācijai apgrieztajiem un ekspluatējamiem jumtiem, jumtiem ar mehānisko 

stiprinājumu. Lai gan parasto putupolistirolu bieži vien izmanto sienu nosiltināšanai, Latvijā tā 

nebūtu labākā izvēle, jo rodas problēmas ar kondensātu. Latvijā laikapstākļi mēdz būt ar 

krasām temperatūras atšķirībām, kad ir gan mitrs, gan ļoti silts laiks, kas nozīmē, ka mitruma 

un tvaika kustība konstrukcijā ir neizbēgama. 

 

Stikls 
Stikls celtniecībā tiek izmantots logos, taču vienstikla logi netiek izmantoti, jo nav 

pietiekami efektīvi siltuma izolācijā. Daudz populārāki ir dubultstikla jeb pakešu logi, kuri 

daudz labāk izolē siltumu.  

 

Dubultstiks 
Dubultstiklu celtniecībā un ēku būvēšanā izmanto pakešu logu darināšanai. Pakešu 

logi ir noslēgta konstrukcija, ko veido divi vai vairāki stikli, kas atdalīti ar rāmīti un telpā starp 

stikliem iepildīta inerta cēlgāze – parasti argons. Stiklus atdala rāmītis, kurā iepildīts mitruma 

absorbents. Tas nepieciešams mitruma uzsūkšanai, kas dažādu faktoru ietekmē var veidoties 

starp stikliem un veicināt logu svīšanu. Stiklu hermētiskumu nodrošina visapkārt pa perimetru 

izvietots hermetizējošs, gumijots polimēru materiāls. Izvēloties stikla paketē ievietoto stiklu 

veidu, skaitu un biezumu, tiek mainīta arī loga siltumvadītspēja. Par stikla pakešu tā dēvēto 

minimālo standartu šobrīd tiek uzskatīta 24mm bieza divstiklu vienkameras ar argona gāzi 

pildīta pakete, kurā iekšējais stikls pārklāts ar selektīvo pārklājumu, nodrošinot siltuma 

atstarošanos no apsildes ķermeņiem atpakaļ telpā. Stiklu biezums šajā gadījumā ir 4mm, 

attālums starp tiem 16mm. Dzīvojamām ēkām labāk ir izmantot PVC logus ar divkameru 

stikla paketēm, ko veido trīs stikla loksnes, kas sniedz labākus siltuma un skaņas izolācijas 

rādītājus un ir labi piemēroti Latvijas klimatiskajiem apstākļiem, ļaujot ietaupīt uz apkures 

rēķina. Lielākoties tiek izmantoti 4 līdz 8mm biezi stikli un attālums starp tiem ir no 6 līdz 

18mm. 

http://www.latroof.lv/lang-lv/putupolistirols/155-ekstrudtais-putupolistirols-xps-35-250-20mm-144m2-paka.html
http://www.latroof.lv/lang-lv/putupolistirols/155-ekstrudtais-putupolistirols-xps-35-250-20mm-144m2-paka.html
http://www.latroof.lv/lang-lv/putupolistirols/155-ekstrudtais-putupolistirols-xps-35-250-20mm-144m2-paka.html
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Koks 
Koks celtniecībā tiek izmantots ēku karkasu veidošanā vai arī guļbūvēs.  

Pareizi uzbūvētās guļbūvēs nav lielas problēmas ar siltuma zudumiem, jo koka mājā 

dienas laikā iesilušie guļbaļķi saglabā siltumu, bet, kad tie ir atdzisuši, tie iztvaiko sevī uzkrāto 

mitrumu – tā tiek uzturēta siltuma un mitruma attiecība. Par guļbūvju māju ilgmūžīgumu 

liecina senas celtnes – ja koksne atbilstoši apstrādāta un impregnēta, tā var saglabāties pāris 

gadsimtus. Mūsdienu būvmateriālu dažādība un jaunas zināšanas ļauj guļbūvju mājas aprīkot 

ļoti moderni.  

Ēkās, kuras ir celtas ar koka karkasu un kuras ir celtas kvalitatīvi, ir maz siltuma 

zudumu. Tehnoloģiski pareizi saražotiem un samontētiem māju paneļiem veidojas zema 

siltumvadītspēja, ko nodrošina koksne kombinācijā ar celtniecības vati un pareizu difūzijas un 

tvaika izolācijas plēves pielietošanu un to nolīmēšanu savienojuma vietās ar speciālām lentām. 

Apkures izmaksas koka karkasa mājai platībā ap 150m2 pielīdzināmas 3 istabu dzīvokļa 

apkures izmaksām. Atkarībā no ēkas pielietojuma mainās arī siltumizolācijas biezums. Tas ir 

lielāks dzīvojamajām ēkām un mazāks vasaras tipa ēkām. Pareizi celtām koka karkasu ēkām 

piemīt augsta siltumizolācija. 

Koks ir relatīvi labs siltuma izolators, taču to neizmanto kā siltuma izolācijas 

materiālu, jo tā izmaksas ir ļoti dārgas un to ir grūti izmantot, salīdzinot ar viegli 

apstrādājamiem materiāliem, kā piemēram putopolistirolu vai siltuma izolācijas vatēm 

(akmensvate, minerālvate, u.c.). Salīdzinot ar moderniem siltumizolatoriem (piemēram, 

putopolistirolu), koks nav tik labs siltuma izolators. Kādreiz ļoti populārs un lēts 

siltumizolators bija zāģu skaidas. Tās izmantoja, lai, piemēram, nosiltinātu bēniņus, taču 

mūsdienās tas vairs nav tik bieži izmantots siltumizolators, jo tā siltumvadītspējas koeficients 

ir vairāk nekā četras reizes lielāks nekā parastiem siltuma izolācijas materiāliem, kā 

piemērams putopolistirolam (0,12 W/(K*m) zāģu skaidām, 0,031 W/(K*m) putopolistirolam), 

kas nozīmē to, ka tas ir daudz sliktāks siltuma izolators nekā daudzi mūsdienās pieejami 

materiāli. 

 

Secinājumi 

No izpētītajiem materiāliem var secināt, ka putuplastu jeb putopolistirolu ir ļoti 

izdevīgi izmantot kā siltuma izolācijas materiālu. Stiklu vienu pašu nav izdevīgi izmantot 

ēkās, jo tas nav labs siltuma izolators, turpretim dubultstikls ir izdevīgs izmantošanai 

pakešlogos, kuri slikti vada siltumu, ja ir kvalitatīvi ražoti. Koks ir relatīvi labs siltumizolators, 

jo tā siltumvadītspējas koeficients ir zemāks nekā tādiem materiāliem kā betonam, taču, 

salīdzinājumā ar putopolistirolu, to nav izdevīgi izmantot tā siltumvadītspējas koeficienta un 

cenas dēļ. 
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Siltumpārvade 
Pastāv trīs atšķirīgi siltumpārvades veidi: konvekcija, siltumstarojums un 

siltumvadīšana. 

Konvekcija ir saistīta ar masas pārneses procesiem. Pastāvot temperatūru un līdz ar to 

arī blīvumu un spiedienu starpībai starp dažādiem gāzes vai šķidruma slāņiem, rodas vielas 

daļiņu plūsma, kas virzīta tā, lai samazinātos spiedienu starpība. Daļiņas pārnes enerģiju – 

siltuma daudzumu. Šādu konvekciju sauc par brīvo konvekciju. Brīvās konvekcijas dēļ 

atmosfērā notiek siltumapmaiņa starp siltākajiem un aukstākajiem gaisa slāņiem, 

siltumapmaiņa pa jūru un okeānu straumēm u. tml. Piespiedu konvekciju izraisa ārēji spēki, 

piemēram, to var panākt ar sūkņiem.  

Siltumstarojums. Siltumapmaiņa starp ķermeņiem, kas neatrodas tiešā kontaktā viens 

ar otru, var notikt, izstarojot enerģiju elektromagnētisko viļņu veidā (infrasarkanie stari jeb 

siltumstari). Laika vienībā izstarotā enerģija un tātad arī izstarotais siltuma daudzums ir 

proporcionāls ķermeņa virsmas temperatūras ceturtajai pakāpei: 

Δ𝑄 = 𝜎𝑇4, (1) 

kur σ = const. = 5.67032 ∙ 10-8  W ∙ m-2  ∙  K-4. Tas ir Stefana – Bolcmaņa likums. 

Siltumvadīšana. Siltums izplatās vielā arī tad, ja vielas daļiņas nepārvietojas. Šādu 

pārvades mehānismu sauc par siltumvadīšanu, un to izraisa temperatūru starpība – 

temperatūras gradients. Katrai vielai ir noteikta siltumvadītpēja. Siltumvadīšanas mehānismu, 

pamatojoties uz senajiem priekšstatiem par siltumu kā hipotētisku vidi – sitlumradi, kas var 

plūst līdzīgi šķidrumam, jau 19.gs. sākumā pētīja Žans Batists Furjē (Francija). Pēc pirmā 

termodinamikas likuma (enerģijas nezūdamības likuma) formulēšanas vairs nebija vajadzīga 

hipotēze par siltumradi, jo noskaidrojās, ka siltuma plūsma ir enerģijas plūsma vielā. Siltuma 

daudzumu, kas aizplūst siltumvadītpējas dēļ, nosaka siltumvadīšanas likums (Furjē likums). 

Pieņemsim, ka ķermenim ir taisnstūra paralēlskaldņa forma, kura garums x, 

šķērsgriezuma laukums S un pamatu temperatūra ΔT (1.att.).  

 

 

1. att. Siltuma vadīšanas shēma 

Siltuma vadīšana ir process, kurā tiek pārnests siltuma daudzums no vienas telpas 

daļas uz blakus esošo daļu vai no viena ķermeņa uz citu ķermeni, kurš ir saskarē ar pirmo, pie 

tam nav nekādu izmaiņu ķermeņu daļiņu sasvstarpējajā sakārtojumā. Ja viena vielas slāņa 

temperatūra ir T1, bet attālumā x esošā paralēlā slāņa temperatūra ir T2 (1.att.), tad siltuma 
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daudzumu ΔQ, kas laikā Δt tiek pārnests caur siltuma izplatīšanās virzienam perpendikulāru 

laukumu S, var izteikt pēc Furjē formulas: 

𝛥𝑄 = −𝜆
(𝑇1−𝑇2)

𝑥
𝑆𝛥𝑡, (2) 

kur (𝑇1 − 𝑇2)/𝑥 - vidējais temperatūras gradients, kas raksturo temperatūras izmaiņu uz vienu 

garuma vienību, λ – vielas siltumvadītpējas koeficients. 

Formulā mīnusa zīme norāda, ka siltums izplatās no slāņa ar augstāku temperatūru 𝑇1 uz slāni 

ar zemāku temperatūru 𝑇2 , t.i. pretēji temperatūras pieaugšanas virzienam. Ja slāņu 

temperatūra nemainās vienmērīgi līdz ar attālumu, tad apskatāmos slāņus izraugās ļoti tuvu 

(attālumā Δx vienu no otra) un iepriekšējo formulu uzraksta šādā veidā: 

𝛥𝑄 = −𝜆
(𝛥𝑇)

𝛥𝑥
𝑆𝛥𝑡, (3) 

kur ΔT – temperatūras pieaugums, mainoties attālumam par Δx. Ja S = 1, ΔT/Δx = 1, tad λ= 

ΔQ. Tātad skaitliski vienāds ar siltuma daudzumu, kas izplūst caur vienu vienību lielu 

laukumu, kas perpendikulārs siltuma plūsmas virzienam, laika vienībā (Δt = 1), ja 

temperatūras gradients vienāds ar vienu.  

Koeficientu λ, kas raksturīgs katrai vielai un ir atkarīgs no vielas parametriem, sauc 

par siltumvadītājspējas koeficientu. Šī koeficienta SI vienība ir vats uz metru un kelvinu: 
𝑊

𝑚∙𝐾
 . 

Ja slāņu temperatūras ir dažādas, tas nozīmē, ka molekulu vidējā kinētiskā enerģija 

slāņos ir dažāda. Siltuma vadīšanas procesā sadursmju rezultātā enerģija tiek pārvadīta dotajā 

vidē no viena slāņa uz otru. Siltuma vadīšana atkarīga no vielas īpašībām un vielas stāvokļa. 

Gāzēs vienlaikus ar siltuma vadīšanu novērojama arī konvekcija, kas apgrūtina 

siltuma vadīšanas pētījumus, jo konvekcijas procesā siltumu pārnes gāzes straumes, kas 

attīstās dažāda blīvuma dēļ gāzes daļās, kurām ir dažāda temperatūra. Eksperimenti pierāda, 

ka nelielos traukos konvekcija ir ļoti maza, pat neievērojama. 

Siltuma vadīšana cietos ķermeņos. 

Cietu ķermeni var iedomāties kā telpiski izvietotu lodīšu sistēmu, kuras savā starpā 

saistītas ar atsperītēm. 
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2. att. Siltuma vadīšanas modelis cietos ķermeņos 

  Ja vienu lodīti izvirza no līdzsvara stāvokļa, tā sāk svārstīties. Tūlīt iesvārstās arī 

tuvākās kaimiņlodītes, pēc tam tālākās lodītes, utt. Svārstības izplatās pa visu cieto ķermeni 

viļņu veidā. Viļņi atstarojas no ķermeņa virsmas, un viļņu pārklāšanās rezultātā izveidojas 

noteikts lodīšu svārstību spektrs. Svārstību izplatīšanās procesā cietā ķermenī notiek enerģijas 

pārnešana. Tā kā katras daļiņu svārstību kustības enerģija mainās diskrēti – kvantu veidā, tad 

mazākais pārnestās enerģijas daudzums vienāds ar šo enerģijas kvantu. Tādu enerģijas 

„porciju” var uzskatīt par kvazidaļiņu, kurai ir noteikta enerģija un impulss. Šādas 

kvazidaļiņas sauc par fononiem.  

Siltuma vadīšana cietos nemetālos notiek ar fononu starpniecību. Vietā, kur ķermeņa 

temperatūra augstāka, fononu koncentrācija un enerģija ir lielāka, tāpēc fononi pārvietojas uz 

vietu, kur to koncentrācija ir mazāka. Pārnestā enerģija atkarīga ne tikai no fononu skaita un 

enerģijas, bet arī no brīvā ceļa garuma. Šie faktori mainās līdz ar temperatūru, tāpēc siltuma 

vadīšana cietos ķermeņos ir atkarīga no temperatūras. 

Eksperimentālā iekārta, kas paredzēta siltuma vadīšanas pētniecībai, izveidota 

četrstūra mājas formā ar iespējām mainīt sienas. 

 

 

3. att.  Mājas modelis siltuma vadīšanas pētīšanai 
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Māju iespējams sildīt gan no iekšpuses, gan ārpuses. Temperatūras kontrolei paredzēti 

četri termopāri. Siltuma enerģijas plūsmu stacionārā stāvoklī cauri viendabīgai, plakanai 

sienai nosaka siltuma vadīšana sistēmā gaiss-siena, kā arī pašas sienas siltumvadītspēja. 

 

4. att. Siltuma plūsma cauri sienai 

1. mājas iekšpusē siltuma plūsma P sistēmā gaiss – siena izsakāma: 

𝑃 = 𝛼𝑖𝑆(𝑇𝐺𝑖 − 𝑇𝑆𝑖), (4) 

Kur 𝛼𝑖 – siltuma pārneses koeficients iekšpusē, S – sienas laukums, 𝑇𝐺𝑖 – gaisa temperatūra 

mājas iekšpusē, 𝑇𝑆𝑖 – sienas temperatūra iekšpusē. SI sistēmā siltuma plūsma mērāma vatos. 

2. Mājas ārpusē siltuma plūsma P sistēmā gaiss – siena izsakāma: 

𝑃 = 𝛼ā𝑆(𝑇𝑆ā −  𝑇𝐺ā), (5) 

Kur 𝛼ā – siltuma pārneses koeficients ārpusē, S – sienas laukums, 𝑇𝑆ā  – sienas temperatūra 

mājas ārpusē, 𝑇𝐺ā – gaisa temperatūra ārpusē. 

3.Siltuma plūsma P cauri sienai: 

𝑃 =
𝜆

𝑑
𝑆(𝑇𝑆𝑖 − 𝑇𝑆ā), (6) 

kur λ– sienas siltumvadītspējas koeficients, d – sienas biezums, S – sienas laukums, 𝑇𝑆𝑖   sienas 

temperatūra iekšpusē, 𝑇𝑆ā – sienas temperatūra mājas ārpusē. 

Pārveidojot vienādojumus (4), (5) un (6) iespējams iegūt izteiksmi: 

𝑃 = 𝑘𝑆(𝑇𝐺𝑖 − 𝑇𝐺ā), (7) 

kur k ir siltuma pārneses koeficients, SI mērvienību sistēmā izsakāms 
𝑊

𝐾∙𝑚2 : 
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1

𝑘
=

1

𝛼1
+

1

𝜆
+

1

𝛼ā
  (8) 

Tādejādi, saskaņā ar vienādojumu (7), siltuma enerģijas plūsma caur sienu ir 

nosakāma, izmērot gaisa temperatūru sienai iekšpusē un ārpusē. Siltuma pārneses koeficients 

sistēmai gaiss – siena tiek pieņemts kā zināms lielums: 

𝛼 = 8.1
𝑊

𝐾𝑚2  (9) 

Sienas un gaisa temperatūras gan iekšpusē, gan ārpusē izmēra tad, kad ir iestājies stacionārs 

režīms. 

No vienādojuma (5) aprēķina siltuma plūsmu caur virsmas vienību 𝑃/𝑆 : 

𝑃

𝑆
=  𝛼 ∙ (𝑇𝑆ā − 𝑇𝐺ā)(10) 

Pēc tam no vienādojuma (7) aprēķina siltuma pārneses koeficientu k: 

𝑘 =
𝑃

𝑠
∙

1

𝑇𝐺𝑖−𝑇𝐺ā
 (11) 

Bet no vienādojuma (6) – siltumvadītspējas koeficientu λ: 

𝜆 =
𝑃

𝑆
∙

1

𝑑
∙

1

𝑇𝑆𝑖− 𝑇𝑆ā
 (12) 

Dažādiem materiāliem ir dažādi siltumvadītspējas koeficienti: stiroporam tas ir 

ievērojami mazāks nekā stiklam. 5. attēlā parādītas temperatūras pēc 45 minūšu sildīšanas 

gadījumos, kad izmantota 2 cm bieza stiropora siena un 3 mm biezs stikla logs: 

 

5.att: Dažādiem materiāliem ir dažādi siltumvadītspējas koeficienti. Tāpēc temperatūru 

starpības iekšpusē un ārpusē ir dažādas. 
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Laboratorijas darbs „Siltumvadītspējas un siltuma pārneses koeficienta 

noteikšana” 
 

Darba uzdevumi: 
1. Izveidot eksperimentālo iekārtu siltuma vadīšanas procesu pētīšanai. Izpētīt 1 cm 

biezas koka, stikla, putuplasta un dubultstikla logu stikla sienas siltuma pārnesi un 

siltuma vadīšanu. 

2. Uzņemt mājas sienas temperatūras izmaiņu laikā. Attēlot izmaiņu grafiski. 

3. Dotajiem materiāliem noteikt siltuma pārneses koeficientu un siltumvadītspējas 

koeficientu. Iegūtos rezultātus salīdzināt ar literatūrā dotajiem. 

 

Darba piederumi: 
 mājas modelis ar nomaināmām sienām un iespēju sildīt no iekšpuses; 

 0,005 m bieza stikla siena, 0,019 m bieza putuplasta siena, 0,018 m bieza 

dubultstikla siena, 0,011 m bieza koka siena 

 NiCr - Ni termopāris - 10 gab.; 

 digitālais temperatūras mērītājs "PHYWE Temperature - meter 4 gab. (+/-1oC); 

 elektroniskais hronometrs (+/-0,01s), 

 Lineāls (1, +/-0,005m) 

 Bīdmērs (20cm +/- 0,005 cm ) 
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Iegūtie dati 

Tabula 1. Temperatūras izmaiņas sildīšanas laikā. 

 

Tabula 2. Temperatūru starpības eksperimenta beigās 

 Dubultstikls putuplasts koks Stikls 

Starp sienu ārā un gaisu ārā (ΔT) 7 3 4 7 

Starp gaisu ārā un gaisu iekšā 
(ΔT) 

19 19 19 19 

Starp sienu iekšā un sienu ārā 
(ΔT) 

14 23 11 7 

 

 

Laiks 

t, 

min 

gaisa temp 

ārpusē 

gaisa 

temp 

iekšpusē 

stikla 

temp 

ārpusē 

stikla 

temp 

iekšpusē 

putuplasta 

temp 

ārpusē 

putuplasta 

temp 

iekšpusē 

dubultstikla 

temp ārpusē 

dubultstikla 

temp 

iekšpusē 

koks 

ārpusē 

koks 

iekšpusē 

0 22,5 22 21 20 23 24 24 24,5 23 23 

5 22 27 21 24 24 32 24 28 23 26 

10 22 28 22,5 26 24 32 25 29 23 27 

15 22 28 23 27 24 32 25 29 24 29 

20 22 29 24 27 24 33 25 30 24 30 

25 22 29,5 24 28 24,5 34 25 30 24 30 

30 22 33 24 30 25 39 26 33 25 32 

35 21 37 26 34 26 45 26 37 25 34 

40 21 39 28 36 26 45 27 38,5 26 34 

45 22 40 28 38 26 47 27,5 40 26 35 

50 22 41,5 29 38 26 48 28 41,5 26 35 

55 22 44 29 39 26 43 28,5 42,5 26 35 

60 23 42 30 39 26 46 30 43 27 37 

65 23 42 30,5 39 27 47 30,5 43 27 37 

70 23 41 30 38 27 48,5 31 43 27 38 

75 23,5 42,5 31 39,5 27 50 31 44 27 39 

80 24 43 31 40 27 50 31 44,5 28 39 

85 24 43 31 40 27 50 31 45 28 39 
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Aprēķinātie lielumi: 

Tabula 3. 

  Stikls putuplasts dubultstikls koks 

P/S  56,7 24,3 56,7 32,4 

k 2,98421053 1,278947 2,9842105 1,705263158 

λ  0,0315 0,02113 0,06075 0,029454545 

 

Parciālkļūdas: 

Tabula 4. Siltuma pārneses koeficientam k 

 

𝑇𝑔𝑖 − 𝑇𝑔ā 𝑇𝑠ā − 𝑇𝑔ā kopā 

stikls 0,852631579 0,314127424 0,908657 

putuplasts 0,852631579 0,134626039 0,863195 

dubultstikls 0,852631579 0,314127424 0,908657 

koks 0,852631579 0,179501385 0,871322 

 

 

Tabula 5. Siltumvadītspējas koeficientam λ: 

 

𝑇𝑠ā − 𝑇𝑔ā 𝑇𝑠𝑖 − 𝑇𝑠ā d kopā 

stikls 0,009 0,007 0,00077778 0,011428 

putuplasts 0,014087 0,001837 0,00013043 0,014207 

dubultstikls 0,0173571 0,008679 0,0005 0,019412 

koks 0,0147273 0,005355 0,00036364 0,015675 

 

Relatīvās kļūdas: 

Tabula 6. 

 

stikls putuplasts dubultstikls koks 

k 30,4488071 67,49258 30,448807 51,09602063 

lambda 36,2801643 67,23422 31,95443 53,21750342 
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Temperatūras starpība starp sienu ārpusē un gaisu ārpusē: 

Δ𝑇1 = 𝑇𝑠𝑡𝑖𝑘𝑙𝑠 ā − 𝑇𝑔ā = 31 − 24 = 7 𝐾 

Siltuma plūsma uz laukuma vienību: 

𝑃

𝑆
= 𝛼 ∗ (𝑇𝑠𝑡𝑖𝑘𝑙𝑠ā

− 𝑇𝑔ā) = 8,1 ∗ 7 = 56,7
𝑊

𝑚2
 

 

Temperatūru starpība starp gaisu mājas iekšpusē un mājas ārpusē: 

Δ𝑇2 = 𝑇𝑔𝑖 − 𝑇𝑔ā = 43 − 24 = 19 𝐾 

Siltuma pārneses koeficients 

𝑘 =
𝑃

𝑆
∗

1

𝑇𝑔ā − 𝑇𝑔𝑖
= 56,7 ∗

1

19
= 2,98

𝑊

𝐾 ∗ 𝑚2
 

Temperatūru starpība starp sienu mājas iekšpusē un sienu mājas ārpusē 

Δ𝑇3 = 𝑇𝑠𝑡𝑖𝑘𝑙𝑠 𝑖 − 𝑇𝑠𝑡𝑖𝑘𝑙𝑠 ā = 40 − 31 = 9 𝐾 

Stikla sienas siltumvadītspējas koeficients: 

𝜆 =
𝑃

𝑆
∗ 𝑑 ∗

1

𝑇𝑠𝑡𝑖𝑘𝑙𝑠 𝑖 − 𝑇𝑠𝑡𝑖𝑘𝑙𝑠 ā
= 56,7 ∗ 0,005 ∗

1

9
= 0,0315

𝑊

𝐾 ∗ 𝑚
 

 

 

Parciālkļūdu aprēķini 

𝑘Δ𝑇1
=

𝛼

ΔT2
∗ Δ(ΔT1) =

8,1

19
∗ 2 = 0,85

𝑊

𝐾 ∗ 𝑚2
 

𝑘Δ𝑇2
= 𝛼 ∗ Δ𝑇1 ∗ (

1

Δ𝑇2
)

2

∗ Δ(Δ𝑇2) = 8,1 ∗ 7 ∗ (
1

19
)

2

∗ 2 = 0,31
𝑊

𝐾 ∗ 𝑚2
 

Δ𝑘 = √𝑘Δ𝑇1

2 + 𝑘Δ𝑇2

2 = √0,852 + 0,312 = 0,91
𝑊

𝐾 ∗ 𝑚2
 

𝜆Δ𝑇1
=

𝛼 ∗ 𝑑

Δ𝑇3
∗ Δ(Δ𝑇1) = 8,1 ∗

0,005

9
∗ 2 = 0,009

𝑊

𝐾 ∗ 𝑚
 

𝜆Δ𝑇3
= 𝛼 ∗ Δ𝑇1 ∗ 𝑑 ∗

1

Δ𝑇3
2 ∗ Δ(Δ𝑇3) = 8,1 ∗ 7 ∗ 0,005 ∗
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𝑊
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Δ𝑇1

Δ𝑇3
∗ Δ𝑑 =

7

9
∗ 0,001 = 0,001

𝑊

𝐾 ∗ 𝑚
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Δ𝜆 = √𝜆Δ𝑇1

2 + 𝜆Δ𝑇3

2 + 𝜆𝑑
2 = 0,01

𝑊

𝐾 ∗ 𝑚
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Rezultāti 

 

  stikls putuplasts dubultstikls koks 

k, 

W/(K*m2) 

2,98±0,91 1,28±0,86 2,99±0,91 1,7±0,87 

r=30,45% r=67,49% r=30,45% r=51,3% 

λ, 

W/(k*m) 

0,032±0,011 0,021±0,014 0,061±0,019 0,03±0,016 

r=36,28% r=67,23% r=31,95% r=53,2% 
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Secinājumi 

Eksperimentā tika iegūti siltuma pārneses koeficienti stikla, dubultstikla (pakešloga), 

koka un putuplasta materiāla sienām. Stikla un putuplasta siltuma pārneses koeficienti iznāca 

gandrīz vienādi (2,99 W/(K*m2)) Šis rezultāts labi atbilst teorijā dotajam pakešloga siltuma 

pārneses koeficientam (2,7 W/(K*m2)), bet stiklam arī kļūdu robežās nesakrīt ar teorijā doto 

(4,2 W/(K*m2)). Stiroporam tas sanāca krietni mazāks (1,28), kas labi sakrīt ar teorijā doto 

(1,3 W/(K*m2)). Kokam tas sanāca mazāks (1,7 W/(K*m2))  nekā teorijā dotais (3,3 

W/(K*m2)) un arī kļūdu robežās nesakrīt ar teorijā doto.  

 Stikla siltuma pārneses koeficienta nesakritība ar teorijā doto, varētu būt skaidrojama 

ar to, ka mājas modelis nebija pilnīgi siltumizolēts. Iespējams, ka samērā liels siltuma 

daudzums varētu būt zaudēts mājā izveidoto caurumu dēļ, pa kuriem ievilkt termopārus. 

Tātad cauri sienai iziet mazāks siltuma daudzums, nekā vajadzētu un sienas ārpuse uzsilst 

mazāk.  

Jāpiemin, ka aptuveni 65 minūtē, kopš eksperimenta sākuma, tika pamanīts, ka no 

stiropora sienas ir nokritis termopāris (pēc 1. Tabulas datiem spriežot, termopāris nokrita 55 

minūtē), tāpēc nācās kasti attaisīt, lai to piestiprinātu atpakaļ. Kaste tika turēta vaļā apmēram 

1 minūti.  

Tā kā šķita, ka silšanas process notiek pārāk lēni, tad 30 minūtē sildītājs tika ieslēgts 

uz pilnu jaudu, ko arī var novērot visos grafikos – sākot ar 30 minūti grafikos ir straujš 

kāpums. 

Stikla un pakešloga siltumvadītspējas koeficienti ar literatūrās dotajiem arī kļūdu 

robežās nesakrīt. Stiklam iegūtais koeficients λ=0,032 W/(K*m)), kas par kārtu atšķiras no 

teorijā dotā (0,53 W/(K*m)).  Pakešloga λ= 0,061 W/(K*m) vairāk kā divas reizes atšķiras no 

teorijā dotā 0,025 W/(K*m). Stiropora siltumvadītspējas koeficients λ=0,021, kļūdu robežās 

gandrīz sakrīt ar teorijā doto 0,037 W/(K*m). Koka siltumvadītspējas koeficients ar teorijā 

doto arī kļūdu robežās nesakrīt. Kokam iegūtais lielums bija λ=0,03±0,016 W/(K*m), kas ir 

četras reizes mazāks nekā teorijā dotais λ=0,12 W/(K*m). 

Daļēji lielo nesakritību ar teoriju gan siltuma pārneses, gan siltumvadītspējas 

koeficientam abu veidu stikla sienām – parastajai un pakešlogam, var skaidrot ar stiklu 

dažādību. Pakešlogam ļoti būtiski ir attālums, kas ir starp abiem stikliem un to, kas atrodas 

starp tiem – gaiss vai cita gāze. Ja tas ir gaiss, tad nozīme varētu būt arī gaisa tīrībai – jo 

vairāk tajā būs sīko daļiņu, putekļu, jo sliktāk tas izolēs siltumu. 

Aprēķinot sistemātisko kļūdu, ļoti lielu kļūdu radīja temperatūras neprecīzā 

noteikšana. Gan aparāta sistemātiskās kļūdas dēļ, gan tāpēc, ka nevaram būt pārliecināti, cik 

lielā mērā termopāris izmēra sienas temperatūru un cik gaisa temperatūru. Lai temperatūru 

noteiktu precīzāk, vajadzētu izmantot smalkāk graduētus termometrus, varētu izmantot 

infrasarkano staru termometru. 

Apskatot, kā manījās siltuma pārneses koeficienti un siltumvadītspējas koeficienti, ir 

grūti novērot kādu tendenci. To skaidroju gan ar mainīgo gaisa temperatūru telpā, kas 

eksperimenta laikā bija mainījusies par 3 grādiem, kas varēja ļoti ietekmēt rezultātus (šī 

starpība radās, jo tika turēts vaļā logs). Tāpat tos ietekmēja mājiņas atvēršana.  
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Lai labāk varētu novērot rezultātus, būtu nepieciešams radīt lielāku temperatūru 

starpību starp mājiņas iekšpusi un ārpusi. To varētu panākt ar spēcīgāku sildītāju. Būtu 

nepieciešams arī nodrošināt konstantu temperatūru mājiņas ārpusē. 

Strādājot pie Zinātniski pētnieciskā darba „Siltuma zudumu mazināšana” tika realizēts 

mērķis veikt laboratorijas darbu „Siltuma vadīšana”, apgūt metodiku, kā noteikt materiāla 

siltumvadītspēju un analizēt siltuma zudumu samazināšanu. 

1. Analizēta literatūra par siltuma vadīšanu. 

 Enerģijas pārnesi no siltākiem ķermeņa posmiem uz aukstākiem daļiņu siltumkustības 

un mijiedarbības procesā sauc par siltumvadīšanu. Siltuma vadīšanas procesā pati 

viela nepārvietojas. 

Lai raksturotu kāda materiāla siltuma vadītspēju, visbiežāk tiek izmantots 

siltumvadītspējas koeficients un siltuma pārneses koeficients. 

2. Tika izpētīta četru materiālu – putuplasta, koka, stikla un dubultstikla – 

siltumvadītspēja, nosakot to siltumvadītspējas koeficientu λ [W/m*K] un siltuma 

pārneses koeficientu k [W/m2*K]. Pēc laboratorijas darba izpildes un izstrādāšanas, 

var secināt, ka iegūtos rezultātus nevar izmantot, lai precīzi raksturotu katra materiāla 

siltuma vadītspēju, jo rezultātu relatīvā kļūda bija ļoti augsta, bet rezultātus var 

izmantot, lai gūtu priekšstatu par to. Ar laboratorijas darbu labi var apgūt metodiku, kā 

pētīt siltuma vadīšanu, un to var salīdzināt ar pieejamo literatūru, lai salīdzinātu 

iegūtos rezultātus un veiktu secinājumus par materiāla siltuma vadītspēju.  

3. Stikla un putuplasta siltuma pārneses koeficienti laboratorijas darbā iznāca gandrīz 

vienādi (2,99 W/(K*m2)). Šis rezultāts labi atbilst teorijā dotajam dubultstikla siltuma 

pārneses koeficientam (2,7 W/(K*m2)), bet stiklam arī kļūdu robežās nesakrīt ar 

teorijā doto (4,2 W/(K*m2)). Putuplastam tas sanāca krietni mazāks (1,28), kas labi 

sakrīt ar teorijā doto (1,3 W/(K*m2)). Kokam tas sanāca mazāks (1,7 W/(K*m2))  nekā 

teorijā dotais (3,3 W/(K*m2)) un arī kļūdu robežās nesakrīt ar teorijā doto.  

4. Stikla un dubultstikla siltumvadītspējas koeficienti ar literatūrās dotajiem arī kļūdu 

robežās nesakrīt. Stiklam iegūtais koeficients λ=0,032 W/(K*m)), kas par kārtu 

atšķiras no teorijā dotā (0,53 W/(K*m)).  Dubultstikla λ= 0,061 W/(K*m) vairāk kā 

divas reizes atšķiras no teorijā dotā 0,025 W/(K*m). Putuplasta siltumvadītspējas 

koeficients λ=0,021, kļūdu robežās gandrīz sakrīt ar teorijā doto 0,037 W/(K*m). 

Koka siltumvadītspējas koeficients ar teorijā doto arī kļūdu robežās nesakrīt. Kokam 

iegūtais lielums bija λ=0,03±0,016 W/(K*m), kas ir četras reizes mazāks nekā teorijā 

dotais λ=0,12 W/(K*m). 

5. No izpētītajiem materiāliem var secināt, ka putuplastu jeb putopolistirolu ir ļoti 

izdevīgi izmantot kā siltuma izolācijas materiālu. Stiklu vienu pašu nav izdevīgi 

izmantot ēkās, jo tas nav labs siltuma izolators, turpretim dubultstikls ir izdevīgs 

izmantošanai pakešlogos, kuri slikti vada siltumu, ja ir kvalitatīvi ražoti. Koks ir 

relatīvi labs siltumizolators, jo tā siltumvadītspējas koeficients ir zemāks nekā tādiem 

materiāliem kā betonam, taču, salīdzinājumā ar putopolistirolu, to nav izdevīgi 

izmantot tā siltumvadītspējas koeficienta un cenas dēļ. 

6. Tika izpētīta teorija par siltuma zudumiem un tika izpētīts, kādus pasākumus var veikt, 

lai tos samazinātu pirms un pēc ēkas uzbūvēšanas. Pasākumi, kurus var veikt, lai ēkai 

nerastos lieki siltuma zudumi pēc tās uzcelšanas, ir hermētiska logu un durvju rāmju 

noblīvēšana, lai caur tiem pazustu pēc iespējas mazāk siltuma, bēniņu, pagrabu, jumtu 

nosiltināšana, pareiza siltumizolācijas materiālu izvēle. Svarīgi ir arī neaizsegt 

radiatorus ar lielām mēbelēm, bieziem aizkariem; tos bieži tīrīt un nenovietot uz tiem 

priekšmetus, kuri traucē siltuma cirkulācijai telpā. Pirms ēkas celtniecības ir svarīgi 

izvēlēties labus siltuma izolācijas materiālus ar zemu siltumvadītspēju. 
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