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Priekšvārds

Rūpniecības attīstībā sevišķa nozīme ir celtniecībai, kas

rada un atjauno sociālistiskās rūpniecības pamatfon-
dus — ēkas un būves un veicina plānveidīgu paplaši-
nātās atražošanas procesu.

Rūpniecības uzņēmumu projektēšanā un rekonstruk-

cijā piedalās dažādu nozaru speciālisti. Tehnologi
strādā kopā ar arhitektiem, būvinženieriem, ekono-

mistiem, enerģētiķiem un citiem speciālistiem. Projek-

tējot rūpniecības uzņēmumus, tehnologi izstrādā pro-

jekta tehnoloģisko daļu. Rūpniecības ēku telpiskie,
plānojuma un konstruktīvie risinājumi ir atkarīgi no

ražošanas tehnoloģiskā procesa īpatnībām, kā arī celt-

niecības vietas konkrētiem apstākļiem. Tāpēc tehnologi
piedalās arī rūpniecības uzņēmumu celtniecības vietas

izvēlē, ģenerālplānu un atsevišķu ēku un būvju pro-

jekta risinājumu izstrādāšanā.

Ražošanā strādājošie tehnologi ir cieši saistīti ar

rūpniecības ēku un būvju ekspluatāciju. Visos esošos

rūpniecības uzņēmumos nepārtraukti tiek paplašināta
ražošana, tiek modernizētas tehnoloģiskās iekārtas un

procesi. Cehu un citu strukturālo apakšvienību vadītāji
ir atbildīgi par ēku un būvju pareizu ekspluatāciju un

saglabāšanu.
Rūpniecības uzņēmumu direkcija ir pasūtītājs,

izstrādājot kapitālās celtniecības, rekonstrukcijas un

kapitālā remonta projektus, tāpēc tai un rūpniecības
uzņēmumu inženieriem-tehnologiem ir jāprot novērtēt

projektu risinājumu atbilstība konkrētiem ražošanas

apstākļiem, lai efektīvi izmantotu valsts piešķirtos fi-

nansiālos līdzekļus.
Sīs grāmatas uzdevums ir sniegt inženieriem-teh-

nologiem nepieciešamās zināšanas par rūpniecības celt-

niecību. Grāmata ir sagatavota saskaņā ar «Rūpniecī-
bas celtniecības un sanitārās tehnikas pamatu» kursa



programmu, ko ir apstiprinājusi PSRS Augstākās un

vidējās speciālās izglītības ministrijas Augstskolu mā-

cību-metodiskā pārvalde vieglās, pārtikas, ķīmiskās un

dažu citu rūpniecības nozaru specialitātēm.
1. nodaļā ir sniegti galvenie jēdzieni, kas ir nepie-

ciešami kursa studēšanā. 2. nodaļa iepazīstina stu-
dentus ar celtniecības projektēšanas pamatprincipiem.
3. nodaļā ir sniegtas ziņas par būvmateriāliem. 4. no-

daļā ir apskatīta rūpniecības uzņēmumu novietnes iz-

vēle un ģenerālplānu risinājumu pamatprincipi. 5. no-

daļā ir iztirzāti rūpniecības ēku konstruktīvie elementi.

6. nodaļā sniegtas ziņas par vienstāva un daudzstāvu

ražošanas ēkām, noliktavām un citām būvēm. 7. nodaļā
aplūkotas rūpniecības uzņēmumu palīgēkas un telpas.
8. nodaļā ir izklāstīti ūdensapgādes, kanalizācijas, ap-

kures, vēdināšanas un gaisa kondicionēšanas pamati.
9. nodaļā ir sniegtas īsas ziņas par projektēšanas un

celtniecības organizēšanu, būvdarbu tehnoloģiju, būvju
ekspluatāciju un rekonstrukciju.

Grāmatā nav apskatīti atsevišķu ražošanas nozaru

būvju projektēšanas šauri specifiskie jautājumi, kas

ietilpst attiecīgo ražotņu projektēšanas kursos.
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1 Ievads rūpniecības
celtniecībā

1.1. VISPĀRĪGAS ZIŅAS

Mūsu valsts ekonomikas pamats ir rūpnieciskā ražo-

šana, kas nepārtraukti attīstās un paplašinās. Viens noražošanas

paplašināšanas līdzekļiem ir rūpniecības celtniecība.

Celtniecība ir obligāts priekšnoteikums arī tautas materiālās

labklājības un kultūras līmeņa celšanā. Tādēļ celtniecībai ir ļoti
liela nozīme komunisma materiāli tehniskās bāzes radīšanā, eko-

nomisko, sociālo un politisko uzdevumu atrisināšanā.

Kapitālā celtniecībā izmanto apmēram 24% no nacionālā ienā-

kuma. Tā ir kļuvusi par vienu no galvenām tautsaimniecības no-

zarēm. Kapitālieguldījumu pieauguma un apjoma ziņā PSRS

atrodas pirmajā vietā pasaulē. Latvijā celtniecībā ir nodarbināti
97 tūkstoši cilvēku vai 8,4% no visiem tautsaimniecībā nodarbi-

nātajiem (1977. g.). Celtniecība nodrošina jaunu pamatfondu ra-

dīšanu, esošo paplašināšanuun rekonstrukciju.

1.1.1. VIENOTA NORMATĪVU SISTĒMA

Celtniecība ir vienīgā tautsaimniecības nozare, kurā

pastāv vienota normatīvo dokumentu sistēma*, kas ir ieviesta

kopš 1955. gada. Galvenie normatīvie dokumenti ir «Celtniecības

normas un noteikumi» (CH h II) 4 dalās:

I dala — Vispārējie noteikumi;
II daļa — Projektēšanas normas;
111 daļa — Darbu veikšanas un pieņemšanas noteikumi;
IV daļa — Tāmju normas un noteikumi.

Celtniecības normu un noteikumu pirmais izdevums iznāca

1954. gadā, bet otrais — 1962. gadā. Kopš 1965. gada atsevišķas
nodajas nepārtraukti tiek pilnveidotas.

riepeieHb fleficTßyiomHX o6mecoK>3Hbix HopMaTHßHbix fIOKyMeHTOB no crpoH-

TeJibCTßy / roccTpofl CCCP. M., CTpoHH3AaT, «KeroAHO.



1.1.

att.
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Katra daļa sastāv no nodaļām, kuras agrāk apzīmēja ar

krievu alfabēta lielo burtu un arābu ciparu, turpmāk —
tikai ar

arābu ciparu. Pēdējais skaitlis apzīmējumā norāda apstiprinā-
šanas gada skaitļa pēdējos divus ciparus.

Instrukcijas, norādījumus un pārējos normatīvos dokumentus

izdod ar kopēju nosaukumu «Celtniecības normas» (CH), kuru

apzīmējums sastāv no kārtas skaitļa un apstiprināšanas gada
skaitļa pēdējiem diviem cipariem.

Celtniecības normu un noteikumu un Celtniecības normu ievē-

rošana ir obligāta visu veidu celtniecībā un projektēšanā.

1.1.2. CELTNIECĪBU UN BŪVJU VEIDI

Par būvi (celtni) sauc celtniecības procesā izveidotu,
pabeigtu objektu. Būves iedala ēkās un inženierbūvēs. Par ēkām

sauc virszemes būves, kurās izvietotas telpas un kuras cilvēki

izmanto dažādām vajadzībām. Atkarībā no tā, kādas funkcijas
ēkas izpilda, tās sauc par dzīvojamām ēkām, rūpnīcām utt. Par

Inženierbūvēm sauc būves, kas paredzētas dažādām tehniskām

1.2. att. Ēkas konstrukcijas:

' — pamati; 2 — kolonnas; 3 — sija; 4 — pārsegums; 5 — sienas; 6 — jumts.
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vajadzībām, piemēram, tilti, torņi, metropolitēni un citas būves.
Inženierbūvēs var būt arī telpas, bet tās nenosaka galveno šīs

būves uzdevumu.

Atkarībā no būvju uzdevuma izšķir šādus galvenos celtniecības
veidus:

1) civilā celtniecība (dzīvojamo un sabiedrisko ēku celtnie-

cība);

2) rūpniecības celtniecība; ' ,

3) lauksaimniecības celtniecība.

Rūpniecības celtniecības īpatnība ir tā, ka rūpniecības būves
ir daudzveidīgas (1.1. att.) un tajās ir samērā liels iekārtu mon-

tāžas darbuīpatsvars.

1.1.3. ĒKU KONSTRUKTĪVIE ELEMENTI

Ēkas veido savstarpēji saistīti konstruktīvie būvele-

menti, kuri izpilda noteiktas funkcijas (1.2. att.).
Pamati uzņem ēkas slodzes un pārnes uz pamatnes grunti.

Sienas ir ēku galvenās vertikālās norobežojošās konstrukcijas.
Atsevišķi vertikālie balsti (kolonnas, stabi) uzņem augstāk iz-

vietoto ēku daļu slodzi un pārnes to uz zemāk novietotām kon-

strukcijām vai pamatiem. '
Pārsegumi ir horizontālas konstrukcijas, kas sadala ēku stā-

vos. Pārsegumi uzņem iekārtu, materiālu, cilvēku un citas slo-

dzes un pārnes tās uz atsevišķiem balstiem vai sienām. Atkarībā

no izvietojuma ēkā izšķir pagrabu, starpstāvu un bēniņu pārse-
gumus. Grīdas ierīko uz pārsegumiem un uz grunts.

Jumts aizsargā ēku no augšas pret atmosfēras iedarbībām.

Telpu starp ēkas bēniņu pārsegumu un jumtu sauc par bēniņiem.
Rūpniecības ēkām parasti jumtu apvieno ar bēniņu pārsegumu,
veidojot savietoto jumta pārsegumu.

Starpsienas sadala ēku stāvus atsevišķās telpās. Kāpnes un

pandusi nodrošina sakarus starp telpām un darba vietām dažādos

līmeņos. Durvis un vārtus ierīko sienās un starpsienās, tie

savieno blakus esošās telpas vienu ar otru un arī ar āru. Logus
ierīko telpu dabiskai apgaismošanai un vēdināšanai. Virsgaismas
ierīko jumta pārsegumā telpu papildu izgaismošanai un arī aerā-

cijai.
Eku būvelementus pēc funkcijas iedala nesošās un norobežo-

jošās konstrukcijās. Nesošās konstrukcijas, piemēram, pamati, ko-

lonnas, tilta celtņu sijas, bez pastāvīgās slodzes uzņem arī mai-

nīgās slodzes un iedarbības. Norobežojošās konstrukcijas, pie-
mēram, starpsienas un jumta segums, atdala telpas no ārējās
vides un vienu no otras. Daži ēku elementi, piemēram, nesošās

sienas un pārsegumi, vienlaicīgi izpilda gan nesošās, gan noro-

bežojošās funkcijas.
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Par griestiem sauc pārseguma vai tam piekārto norobežojošo
konstrukciju — piekārto griestu apakšējo virsmu. Telpu augstumu
mērī no grīdas virsmas līdz griestiem.

1.2. RAŽOTŅU KLASIFIKĀCIJA

Ražošanas procesus klasificē pēc šādām pazīmēm: ra-

žošanas nozares, izejvielu rakstura, ražotnes sprādzienbīstamības
un ugunsbīstamības, ražošanas procesu sanitārā raksturojuma,
darbu smaguma un darbu precizitātes pakāpes. Klasifikācijai iz-

manto celtniecības projektēšanas normatīvos dokumentus, atbil-

stošo resoru instrukcijas un norādījumus un tehnoloģijas datus.

Projektējot jaunas ražotnes, izmanto zinātniskās pētniecības
darba materiālus.

Pēc tehnoloģisko procesu un celtniecības risinājumu kopības
rūpniecisko ražošanu iedala šādās pamatnozarēs:

smagā mašīnbūve (būvmašīnu, traktoru, lauksaimniecības ma-

šīnu un automobiļu rūpniecība);
vidējā mašīnbūve (darbgaldu un instrumentu rūpniecība);
vieglā mašīnbūve (elektrotehniskā un radioelektroniskā rūp-

niecība, aparātu būve);
melnā metalurģija (koksēšanas un metalurģiskā rūpniecība,

ferokausējumu, velmējumu un citu metālizstrādājumu ražošana);
krāsainā metalurģija (vara, alumīnija, svina, cinka, alvas,

niķeļa, kobalta, titāna, magnija, volframa, molibdēna, zelta, pla-
tīna un sudraba ražošana);

ogļu un kalnrūpniecība;
būvmateriālu un izstrādājumu rūpniecība (cementa, nerūdas

materiālu, vietējo saistvielu, dzelzsbetona izstrādājumu, metāla

konstrukciju, siltumizolācijas materiālu, vieglo pildvielu, azbesta,

mīksto jumta materiālu, azbestcementa izstrādājumu, būvkera-

mikas, plastmasu izstrādājumu, sanitārtehnisko iekārtu un izstrā-

dājumu ražošana);

ķīmiskā rūpniecība (slāpekļa, sēra, hlora, anilīna krāsvielu,

laku un krāsu, ķīmisko šķiedru, sintētiskā kaučuka, minerālmēslu,
sintētisko sveķu un plastmasu, gumijas izstrādājumu ražošana);

elektroenerģētika (elektrostacijas, elektropārvades līnijas, sil-

tumenerģijas ražošana);
stikla, porcelāna un fajansa rūpniecība;
vieglā rūpniecība (vilnas, kokvilnas, linu, aušanas, trikotāžas,

šūšanas un apavu rūpniecība);
pārtikas rūpniecība (cukura, maizes, konditorejas, gaļas un

piena, tauku un eļļas, konservu, zivju rūpniecība);
mežrūpniecība, kokapstrādes, celulozes un papīra rūpniecība,

hidrolīzes unķīmiskā mežrūpniecība.
Pēc izejvielu rakstura rūpniecību iedala ieguves rūpniecības

uzņēmumos (ogļu, naftas, gāzes, rūdas un nerūdas materiālu) un

apstrādes rūpniecības uzņēmumos.
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Saskaņā ar Celtniecības normām un noteikumiem*, Celtnie-

cības normām** un ražotņu uzskaitēm, kuras apstiprina attiecīgās
ministrijas (resori), ražotnes pēc sprādzienbistamibas un uguns-
bīstamības iedala 6 kategorijās. Sprādzienbīstamību un ugunsbīs-
tamību nosaka katrai telpai.

«A» kategorijā ietilpst ražotnes ar visaugstāko sprādzienbīsta-
mību un vienlaicīgu ugunsbīstamību; «B» kategorijā — ražotnes

ar zemāku sprādzienbīstamību un vienlaicīgu ugunsbīstamību;
«B» kategorijā — ugunsbīstamas ražotnes; «T» kategorijā —

ražotnes, kurās strādā ar nedegošām vielām karstā stāvoklī vai

organizēti dedzina kādus materiālus (kurināmo, degvielu v. c);
«IX» kategorijā — ražotnes, kurās strādā ar nedegošām vielām
aukstā stāvoklī; «E» kategorijā — visas sprādzienbīstamās ra-

žotnes bez ugunsbīstamības.
No ražotņu kategorijām ir atkarīgas ugunsdrošības prasības

un konstruktīvie risinājumi.
Ražošanas procesiem piemītošais kaitīgums pirmām kārtām

ietekmē šajos procesos nodarbinātos cilvēkus. Tas nosaka darba

apstākļus cehā.

Ražošanas procesus pēc sanitārā raksturojuma iedala 4 grupās
ar 15 apakšgrupām. Ražošanas procesu grupas nosaka pēc Celt-

niecības normām un noteikumiem*** un saskaņo ar Valsts sani-

tārās uzraudzības orgāniem. Attiecīgā apakšgrupā ieskaita ne

tikai strādniekus, bet arī atbilstoša ceha (iecirkņa) inženierteh-

niskos darbiniekus un palīgpersonālu.
I grupā ar 3 apakšgrupām («a», «6», «b») ietilpst ražošanas

procesi, kas norit normālos meteoroloģiskos apstākļos bez kaitīgu
vielu izdalīšanās. II grupā ar 5 apakšgrupām («a», «6», «b», «r>,

«Jl») ietilpst ražošanas procesi, kas norit nelabvēlīgos meteorolo-

ģiskos apstākļos, saistīti ar putekļu izdalīšanos vai sasprindzi-
nātu fizisku darbu. 111 grupā ar 4 apakšgrupām («a», «6», «bj>,

«r») ietilpst ražošanas procesi, kas norit ļoti kaitīgos apstākļos.
IV grupā ar 3 apakšgrupām («a», «6», «b») ietilpst ražošanas pro-

cesi, kuriem nepieciešams sevišķs sanitārais režīms.

* CipoHTejibHbie HopMH h npaßHJia. HacTb 11. HopMbi npoeKTnpoßaHHH.

M.2. FIpoH3BOfICTBeHHbie 3fIaHHH npoMbim.icmibix npe/inpHHTHH. CHnll II-

M.2-72* / ToccTpoJi CCCP. M., Ctpohh3A3t, 1978.

Visās turpmākajās norādēs uz Celtniecības normām un noteikumiem

(CHnll) dots tikai dokumenta apzīmējums un nodaļas nosaukums, kā arī

izdošanas vieta, izdevniecība un gads.
** yi<a3aHHH no onpeaejieHHio KaTeropnn npoii3BOACTB no B3pbißHofl, B3pwßO-

noKapHOH n no>KapHoii onacHOCTH. CH 463-74 / ToccTpon CCCP. M., CīpoH-

H3aaT, 1975.

Visās turpmākajās norādēs uz Celtniecības normām (CH) dots tikai

dokumenta apzīmējums, kā arī izdošanas vieta, izdevniecība un gads.
"* CHnll 11-92-76. BcnoMoraTe.ibHbie 3.naHHH H noMeuienna npoMbiiujieHHbix

npeanpnHTHH / ToccTpoii CCCP. M., CTpoiiH3,aaT, 1977.
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Ražošanas procesu iedalījumu pēc sanitārā raksturojuma iz-

manto palīgtelpu un iekārtu projektēšanā.

Rūpniecības uzņēmumu sanitārās klases nosaka atkarībā no

ražotņu kaitīgo izdalījumu nelabvēlīgās ietekmes ārpus uzņē-

mumu teritorijas.

Rūpniecības uzņēmumi var piesārņot apkārtējo vidi ar indīgām

gāzēm un tvaikiem (sevišķi krāsainās metalurģijas un ķīmiskās

rūpnīcas), dūmiem, putekļiem un citiem tamlīdzīgiem izdalījumiem

(sevišķi metalurģiskās un cementa rūpnīcas), kaitīgām vielām no-

tekūdeņos (piemēram, celulozes un papīra kombināti), jonizējošo

izstarojumu, nepatīkamu smaku, troksni, vibrācijām un ultraskaņu,
radio frekvenču elektromagnētiskiem viļņiem, statisko elektrību un

klejojošām strāvām.

Saskaņā ar Celtniecības normām* rūpniecības uzņēmumus
iedala 5 sanitārās klasēs. I sanitārajā klasē ietilpst viskaitīgākie

uzņēmumi, bet V sanitārajā klasē — vismazāk kaitīgie uzņēmumi.
Rūpniecības uzņēmumu iedalījumu klasēs izmanto rūpnīcu

izvietojuma un sanitārās aizsargzonas noteikšanai. \

Pēc darbu smaguma pakāpes tos iedala 3 kategorijās:
1) vieglo darbu kategorijā (strādājošā enerģijas patēriņš līdz

150 kcal/h) ieskaita darbus, kurus veic sēdus, stāvus vai staigājot
un kuri nav saistīti ar sistemātisku fizisku piepūli vai smagumu

celšanu un pārnešanu (šūšanas ražotņu, precīzās aparātbūves
un mašīnbūves, poligrāfiskās rūpniecības galvenie procesi, kon-

trolieru un kantoristu darbs v. c); ■

2) vidēji smago darbu kategorijā (strādājošā enerģijas patē-
riņš 150. . .250 kcal/h) ieskaita darbus, kurus veic, pastāvīgi stai-

gājot, pārnesot nelielus smagumus (līdz 10 kg) un stāvus (vērp-
šanas-aušanas ražotņu, mehāniskās montāžas cehu, koksnes

mehāniskās apstrādes, metināšanas un termisko cehu galvenie
procesi v. c.);

3) smago darbu kategorijā (strādājošā enerģijas patēriņš
vairāk par 250 kcal/h) ieskaita darbus, kuri saistīti ar sistemā-

tisku fizisko piepūli, kā" arī ar ievērojamu smagumu (virs 10 kg)

pārvietošanu un pārnešanu (rokas kalšanas cehi v. c).
Darba smaguma kategoriju nosaka pēc resoru normatīviem

dokumentiem. To izmanto gaisa parametru noteikšanai darba

zonā.

Pēc darba precizitātes pakāpes darbu ražošanas telpās iedala
9 kategorijās. I kategorijā ietilpst visaugstākās precizitātes
darbs, kurā ir jāizšķir detaļas ar izmēriem, mazākiem par

0,15 mm. VI kategorijā ietilpst rupjš darbs, kurā ir jāizšķir

* CH 245-71. CaHHTapHbie HopMU npoeKTHpoBaHHH npoMbiuiJieHHbix npejmpHH-

THH. M., CTpoflH3aaT, 1972.
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detaļas ar izmēriem virs 5 mm, VII kategorijā —
darbs ar spīdo-

šiem materiāliem, VIII kategorijā —
ražošanas procesa norises

vispārēja novērošana, IX kategorijā —
darbs noliktavās.

4 kategorijas (X...X111) raksturo palīgtelpas, 5 kategorijas
(XIV...XVIII) — ražošanas darba precizitāti ārpus telpām un

7 kategorijas (XIX...XXV) — teritorijas apgaismojumu.

So iedalījumu izmanto apgaismojuma projektēšanā.

1.3. Rūpniecības ēku klasifikācija

Rūpniecības ēku klasifikācijas_ uzdevums ir palīdzēt
pieņemt racionālus projektu risinājumus. Ēkas klasificē pēc būtis-

kākām pazīmēm: kapitalitātes klases, rakstura, stāvu skaita, cehu

stacionārās celšanas un transporta iekārtas, siltuma un mitruma

režīma.

Visas būves, tai skaitā ari ēkas, iedala 4 kapitalitātes klasēs*.

Visaugstākās prasības izvirza I klases būvēm, bet minimālākās —

IV klases būvēm. Katras klases būvēm ir normēta ugunsdrošības
pakāpe, ilggadības pakāpe un ekspluatācijas prasības (gabarīti,
tehniskais iekārtojums, tehnoloģiskās iekārtas montāžas un de-

montāžas ērtība v. c).
Visbūtiskāk ēku kapitalitāti raksturo ugunsdrošības pakāpe,

tādēļ šī klasifikācija dažkārt aprobežojas ar ugunsdrošības pa-

kāpes noteikšanu.

Pēc rūpniecības ēku rakstura tās iedala šādi (1.3. att.):
a) ražošanas ēkās, kuras izmanto produkcijas ražošanai.

Izšķir

1.3. att. Ēku struktūra pēc telpu uzdevuma (% no

kopējās rūpniecības ēku platības).

* CHnIl 11-A.3-62. 3A3hhh h coopy>KeHHH. OcHOßHbie nojiowe-

HHH npOeKTHpOB3HHH. M., TOC. H3A.-BO JIHT. 110 CTp-BV, apXHTeKType H CTpOHT.

MaTepuajiaM, 1962.
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1.4. att. Ēku struktūra pēc stāvu skaita (% no kopējās rūpniecības
ēku platības).

— pamatražošanas (sagatavošanas, apstrādes, montāžas, ap-

dares) cehus, kuros izgatavo uzņēmuma pamatprodukciju, un

— palīgražošanas cehus, kuri apkalpo pamatražošanu (re-
montdarbnīcas, eksperimentālie, instrumentu un taras cehi);

b) noliktavu ēkās;

c) palīgdienestu ēkās, kuras izmanto dažādām tehniskām va-

jadzībām. Izšķir

1.5. att. Stāvu skaits ēkām ar iedziļinātiem stāviem:
a — vienstāva eka; b — divstāru eka; c — ēka ar pagrabstāvu; d —.

ēka ar cokolstāvu.



14

— enerģijas apgādes ēkas (transformatoru apakšstacijas,
katlu mājas, kompresoru ēkas v. c),

— transporta un cilās ēkas (garāžas, ugunsdzēsēju depo,
sūkņu stacijas);

d) palīgēkās (sadzīves, administratīvās v. c).
Lielos korpusos var būt bloķētas dažāda rakstura telpas (ra-

žošanas, noliktavu, palīgdienestu, sadzīves utt.) zem viena

jumta.
Pēc stāvu skaita rūpniecības ēkas iedala vienstāva un daudz-

stāvu ēkās.

Rūpnieciskās ražošanas specifika — lieli telpu gabarīti, kai-

tīgi izdalījumi, lielas statiskās ur dinamiskās slodzes nosaka gal-
veno ēku tipu —

vienstāva ēkas (1.4. att.).
Daudzstāvu ēkas projektē šaurā būvlaukumā bargos klimatis-

kos apstākļos un tehnisku apsvērumu dēļ.
Dažreiz atsevišķi izdala divstāvu ēkas. Vienas ēkas atseviš-

ķām daļām var būt dažāds stāvu skaits.

Bez tam izšķir ēkas ar pagraba un cokola stāviem (1.5. att.),
ēkas ar antresoliem un etažerēm.

Patstāvīgu ēkas stāvu veido pārsegumi ar augstumu starpību
vismaz 1500 mm.

Par virszemes stāvu sauc stāvu, kura grīda atrodas augstāk

par zemes planējuma līmeni ap ēku. Par cokolstāvu sauc stāvu,

kura grīda atrodas zemāk par zemes planējuma līmeni, bet ne

vairāk par pusi no šī stāva augstuma. Pagrabstāva grīda atrodas

zem zemes planējuma līmeņa vairāk par pusi no šī stāva aug-

stuma.

Eku stāvu skaitu izvēlas, salīdzinot dažāda stāvu skaita ēku

tehniski ekonomiskos rādītājus. Nosakot ēkas stāvu skaitu, tajā

ieskaita arī pagraba vai cokola stāvu, ja to pārseguma augšmala
atrodas virs zemes planējuma līmeņa vismaz 2000 mm.

Atsevišķām ražotnēm ēku apakšzemes daļa var būt ievērojami

lielāka par virszemes da|u. Teritorijas ekonomijas, dabas aizsar-

dzības un citos nolūkos dažu uzņēmumu telpu lielāko daļu (1.6. att.)

lietderīgi izvietot pilnīgi zem zemes (garāžas, noliktavas, elektro-

stacijas un izrakteņu primārās apstrādes cehus).

Antresols ir stāva robežās iebūvēts papildu stāvs. Vairākstāvu

etažeres izmanto iekārtu uzstādīšanai dažādos līmeņos ēkās un

ārpus ēkām, tās uzskata par patstāvīgām inženierbūvēm.

Rūpniecības ēkas pēc celšanas un transporta iekārtām iedala

ēkās ar celtņiem, kurās uzstāda dažādas celtspējas tilta celtņus,
un ēkās bez celtņiem, kurās var ierīkot piekārtās transporta sis-

tēmas.
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1.6. att. Rūpnīcas lielākā ražošanas telpu daļa izvietota zem zemes.

Siltuma un mitruma režīms raksturo meteoroloģiskos apstāk-
ļus telpās. Režīmu raksturo apstākļi, kas ir nepieciešami cilvē-

kiem un ražošanas procesiem (piemēram, kondicionēts gaiss), un

apstākļi, kurus rada ražošanas process (piemēram, karstie cehi,
mitras telpas).

Pēc iekšējā temperatūras režīma ēkas iedalās ēkās ar neregu-

lējamu temperatūru (neapkurināmas) un ēkās ar regulējamu tem-

peratūru.

Pie ēkām ar neregulējamu temperatūru pieskaitāmas neapku-
rināmās ēkas un karstie cehi.

Pie ēkām ar regulējamu temperatūru pieskaitāmas apkurinā-
mās ēkas, saldētavas un ēkas ar kondicionētu gaisu.

Pēc iekšējā gaisa relatīvā mitruma (ļ>i telpas iedala sausās

telpās, ja <pi<so%, normāla mitruma telpās, ja <ļ>i =50... 60%,

mitrās telpās, ja cpi
=61 ...75%, un slapjās telpās, ja tpi>7s%•

Telpu gaisa siltuma un mitruma parametrus izmanto norobe-
žojošo konstrukciju siltumtehniskā aprēķinā un vēdināšanas un

apkures projektēšanā. Dažu rūpniecības ēku telpu siltuma un

mitrumarežīma dati doti 1.1. tabulā.



/./. tabula

Rūpniecības eku klasifikācija pēc iekšējā klimata

Ar" — normētais temperatūras kritums starp telpu gaisa temperatūru un norobežo-
jošās konstrukcijas iekšējās virsmas temperatūru;

f| — telpu gaisa temperatūra.

Grupa Parametri Ēkas tips

1 Arn
nav normēts

r,=25°

cp,=30%

Tēraudlietuves, krāšņu nodaļas, tēraudkausēša-

nas un stikla kausēšanas cehi

2 Arn
=12°

r!=20°

cp,=45%

Karstās štancēšanas, karstās velmēšanas, ka-
librēšanas, kalšanas, karstās presēšanas un

termiskie cehi

3 Arn=10°

r,= 10°... 16°

q>i=50%

Viskozes cehi, garāžas, kokapdares, kokapstrā-
des, instrumentu, mašīnu nodaļas, metāla

konstrukciju, mehāniskie un remonta cehi

4 A/n=8°

/, =16°...20°

(p, =50.. .60%

Akumulatoru nodaļas, šūnbetona, galvanizāci-
jas, ģipša un ģipšbetonaizstrādājumu, dzelzs-
betona izstrādājumu, krāsošanas, minerālva-

tes, putu betona un putu silikāta, štāpeļ-
šķiedras vērpšanas cehi

5 Ar" =7°

r!=18°

<Pi=60%

Šķiedru tvaicēšanas kameras, ādu apstrādes

cehi, dušu telpas (uz sienu iekšējās virsmas

ir pieļaujams mitruma kondensāts)

6 Arn=4,5°...6,5°
/!=18°

(p,=60...75%

Papīrmašīnu zāles, kompresoru telpas, krāso-

šanas, šķeterēšanas, vērpšanas, aušanas, vit-

riola, elektrolīta, cinka elektrolīzes nodaļas
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2
Celtniecības projektēšanas
pamatprincipi

2.1. FUNKCIONĀLĀS PRASĪBAS

Projektējot rūpniecības uzņēmumus, jāievēro funkcio-

nālās, konstruktīvās, tehniskās, ekonomiskās, estētiskās un pilsēt-
būvnieciskās prasības. Vissvarīgākās ir funkcionālās prasības,
kurām jānodrošina rūpniecības uzņēmuma maksimāla atbilstība

savam uzdevumam atbilstoši mūsdienu zinātnes un tehnikas sa-

sniegumiem.
Jāņem vērā, ka atsevišķo prasību savstarpējās sakarības ir

daudzpusīgas un sarežģītas, dažkārt — pretrunīgas. Optimālā
risinājuma atrašana un šo pretrunu atrisināšana ir viens no celt-

niecības projektēšanas galveniem uzdevumiem.

Rūpniecības uzņēmums tikai tad atbilst savam uzdevumam, ja
tajā ir radīta optimāla ražošanas vide cilvēkiem (sanitārās pra-

sības) un tehnoloģijai (tehnoloģiskās prasības) (2.1. att.).
Izšķir galveno funkciju un palīgfunkcijas. Rūpniecības uzņē-

mumos galvenais ir ražošanas process, kam pakārtoti ražošanas

vadīšanas, strādājošo apkalpes v. c. procesi.
Funkcionālās prasības galvenokārt nodrošina ēku telpiskā plā-

nojuma risinājums, būvfizikas noteikumu ievērošana un ēku in-

ženiertehniskais iekārtojums.

2.1.1. TELPISKĀ PLĀNOJUMA RISINĀJUMS

Ēkas sastāv no telpām. Noteiktu izmēru un formas

telpu izkārtojumu vienā kompleksā sauc par ēkas telpiskā plāno-

juma risinājumu. Rūpniecības ēku telpiskā plānojuma risinājuma
pamatā ņem tehnoloģisko shēmu. Ražošanas tehnoloģiskajā shēmā

jeb darba diagrammā grafiski attēlo atsevišķu tehnoloģisko pro-

cesu funkcionālo sakarību.

Ēku plānojumos izšķir šādus elementus: ieejas un iebrauk-

tuves, satiksmes ejas un transporta celi, galvenās telpas vai pla-
tības (piemēram, ražošanas) un palīgtelpas.
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2.1. att. Rūpniecības uzņēmuma projektēšanas shēma.

Telpas izvieto kompakti, cilvēkiem un transportam nodrošinot

visīsākos ce|us bez krustojumiem un pretplūsmām. Ražošanas tel-

pas plāno ar maksimāliem Izmēriem, izvietojot atsevišķās telpās
tikai tādus procesus, kuriem vajadzīga pilnīga izolācija.

Projektējot ēkas plānojumu, izdara tā saukto zonēšanu, t. i.,
vienāda rakstura vai līdzīgu parametru telpas grupē vienkopus.
Zonēšanu veic arī ēkas griezumā. Sanitāri tehniskās telpas grupē

vienlaicīgi plānā un pa vertikāli.

Pēc ražošanas un apkalpes rakstura telpu savstarpējā izvie-
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tojuma izšķir trīs galvenās ražošanas eku

plānojuma shēmas (2.2. att.).
Ražotnes, kurām ir vajadzīgs dabiskais

apgaismojums, izvieto pa ēkas perimetru.
Apkalpes rakstura telpas var grupēt ēkas

centrālajā daļā, veidojot tā sauktos plāno-
juma kodolus.

Ražotnes, kurām ir vajadzīgs stingrs
iekšējais režīms un kondicionēts gaiss, iz-

vieto ēkas centrālajā daļā. Apkalpes rak-

stura telpas izvieto pa ēkas perimetru. Ra-
žošanas telpās paredz pastāvīgu mākslīgo
apgaismojumu vai virsgaismu.

Ja apkalpes rakstura telpām nav jābūt
cieši saistītām ar ražošanas cehu, tad tās

var izvietot vienā ēkas galā.
Lielos korpusos aizmugures pusē izvieto

izejvielu, pusfabrikātu, palīgmateriālu un

gatavās produkcijas noliktavas, bet priekš-
pusē — sadzīves, administratīvās, laborato-

riju, ēdināšanas un citas tamlīdzīgas telpas.
Pie ārsienām korpusu aizvēja pusē izvieto

telpas ražošanas procesiem, kas saistīti ar

kaitīgu, bīstamu un agresīvu vielu izdalīša-

nos.

2.2. att. Ražošanas ēku

plānojuma shēmas, ap-

kalpes rakstura telpas
izvietojot:
a — pa ēkas perimetru;
b — ēkas vidū; c — ēkas

galā.

Ēkas formu plānā nosaka tehnoloģisko līniju izvietojums

(2.3. att.). Ēkas forma parasti ir taisnstūris, retāk — L veida.

U un E veida ēku formu pieņem atsevišķos gadījumos, ja tā at-

bilst tehnoloģiskajam procesam. Slēgtas formas ēkas ar iekšējo
pagalmu nav ieteicamas.

Ēkas formai arī griezumā ir jābūt pēc iespējas vienkāršai

(2.4. att.). Pastāvīga augstuma ēkai šķērsgriezuma formu nosaka

jumta forma un virsbūves. Vienādu augstumu var nodrošināt arī

ēkām, kurām ir dažāds stāvu skaits. Funkcionālā procesa nodro-

šināšanai ēkām var izveidot arī sarežģītu šķērsgriezuma formu.

2.3. att. Tehnoloģiskās līnijas ēkas plānā



2.4.

att.

Tehnoloģisko
līniju

izvietojums
ēkas

griezumā:

a —
divos

līmeņos;
b—pavertikāli
un

vairākos

līmeņos.



21

Ja atsevišķām ēkas daļām ir dažāds augstums, tad zemākās da-

ļas pakāpeniski grupē vienā vai abās pusēs visaugstākajai ēkas

daļai. Pirmā stāva grīdas līmeni pieņem vismaz 150 mm virs ap-

kārtējās zemes virsmas planējuma līmeņa.

Rūpniecības ēku galveno parametru (nepieciešamās platības
un gabarīti, strādājošo skaits un kustība, kravu apgrozība un teh-

noloģiskās slodzes) iepriekšēju noteikšanu izdara tehnologi pēc
tuvinātiem tehniski ekonomiskiem rādītājiem. Var izmantot agrāk
izstrādāto analogo projektu, esošo rūpnīcu, eksperimentālo ra-

žotņu un zinātniskās pētniecības darbu datus. Palīgplatības pa-

rasti pieņem procentuāli no ražošanas platībām.
Ražošanas telpu augstumu parasti nosaka tehnoloģiskā iekār-

ta, dažreiz arī produkcijas gabarīti. Ēkās ar tilta celtņiem

(2.5. att.) nepieciešamo telpu augstumu nosaka pēc formulas

Hmin=a+b+c+d+e+A+f, (2.1)

kur a —
lielākā agregāta augstums, ko pieņem mm;

b
— atstarpe starp iekārtu un pārvietojamo kravu, kas pa-

celta augšējā stāvoklī mm);
c — kravas vertikālais izmērs;
d

—
iekāres garums, ko pieņem 0,5 ... 0,8 no kravas lielākā
izmēra mm);

c — minimālais attālums no kāša centra līdz tilta celtņa
sliedes galvai, kas atkarīgs no celtņa tipa (c =50...
4800 mm);

2.5. att. Ēkas gabarīta parametri (paskaidrojumi tekstā).
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A
— celtņa augstums virs sliedes galvas =500...

5900 mm);
/ — atstarpe starp celtni unpārsegumu 100 vai 400 mm).

Ja kāds atsevišķs agregāts ievērojami pārsniedz pamatiekār-
tas augstumu, tad nav lietderīgi palielināt visas ēkas augstumu.
Augsto agregātu iedziļina vai ēkai (telpai) veido lokālu paaugsti-
nājumu.

Ēku platumu galvenokārt nosaka ražošanas tehnoloģisko
iekārtu, materiālu un produkcijas raksturs, gabarīti un izvieto-

jums, satiksmes ejas un transporta ceļi. Eju un transporta ceļu
gabarītus un trases nosaka tehnoloģiskās projektēšanas gaitā,
vadoties no tehnoloģiskās shēmas, transporta gabarītiem un

iekārtu apkalpes ērtībām. Lai nodrošinātu eju cilvēkiem, tad

brauktuves platumu ēkā starp sienām un nepārtrauktām iekār-

tām pieņem 800 mm lielāku par transporta gabarītu. Dzelzceļa
sliežu ceļus ēkās ierīko tikai taisnā virzienā, izveidojot horizon-

tālu garenprofilu.

Minimālo laiduma platumu L
mm

cehos ar celtņiem nosaka pēc
formulas

Lmin=/+/I+/2+2ac, (2.2)

kur / — celtņa apkalpojamās zonas platums;
li un h — attālumi no celtņa kāša līdz celtņa sliedes asij;

ac
— tilta celtņa sliedes ass attālums no ēkas nosprau-

šanas ass.

Ēku garumu nosaka, izvietojot grafiski vai uz maketa tehno-

loģisko iekārtu un materiālus ar nepieciešamām atstarpēm, sa-

tiksmes ejām un transporta ceļiem vai dalot vajadzīgo ēku kopējo
platību ar ēku platumu, t. i., ar visu laidumu platumu summu.

Tehnoloģiskā shēma tikai aptuveni nosaka ēku galvenos pa-

rametrus, jo telpu gabarītus precīzi nosaka celtniecības projek-
tēšanas gaitā, ievērojot sanitārās, ugunsdrošības, unifikācijas,
tehniski ekonomiskās un citas prasības. Tā, piemēram, telpu
augstumam (2.6. att.) no grīdas līmeņa līdz izvirzītajām pārse-
guma konstrukcijām ir jābūt vismaz 2200 mm, bet līdz komuni-

kāciju un iekārtu izvirzīto daļu apakšmalai —
2000 mm (vietās,

kur cilvēki staigā neregulāri, šo augstumu var samazināt līdz

1800 mm). Uz katru strādājošo jābūt vismaz 15 m 3telpas tilpuma
unvismaz 4,5 m 2ražošanas platības.

Ēku mūžs ir ievērojami lielāks par noteiktu tehnoloģisko pro-

cesu un ar to saistīto iekārtu izmantošanas laiku. Tas nozīmē, ka

rūpniecības ēkas mūžā tajā var tikt organizēti dažādi procesi,
kuri pat stipri var atšķirties no sākotnējās tehnoloģijas. Ēkas,
kas projektētas, ievērojot tikai pašreizējās prasības, morāli var

novecot pirms fiziskās nolietošanās.
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2.6. att. Telpu minimālieaugstumi:
a — vienstāva ēkā: b — daudzstāvu ēkā;
* neregulāri apmeklējamās vietās augstumu līdz komunikāciju un iekārtu apakšmalai

atļauts samazināt lidz 1800mm;
** ejas no pagrabiem durvju augstumu atļauts samazināt līdz 1900 mm un ejas no bēni-

ņiem — līdz 1500 mm.

Ražošanas modernizācija notiek arvien biežāk, sevišķi paš-
reiz — zinātniski tehniskās revolūcijas apstākļos. Tādēļ, projek-
tējot rūpniecības ēkas, ir jāievēro arī attiecīgās nozares attīstības

tendences (2.7. att.).

Tradicionālām ražotnēm, kuru produkcijas kvalitāte ir nosta-

bilizējusies, tuvākā laikā nav gaidāma arī tehnoloģisko procesu
radikāla pārkārtošana. Šādus ražošanas procesus var izvietot ēkās

ar nelielu plānojuma elastību, t. i., pārplānošanas iespēju, un pie-
ņemt samērā mazus attālumus starp kolonnām, piemēram, 6X6 m

2.7. att. Apdedzināša-
nas nodaļā atstāta

vieta konveijera mašī-

nas pagarināšanai.



24

un 6XIB m. Lielāko daļu ražotņu apmierina vidēja plānojuma elas-

tība, pieņemot attālumu starp kolonnām 12X24 m. Ražotnēm, kuru

tehnoloģiskie procesi ir pakļauti nemitīgai modernizācijai, projektē
ēkas ar lielu plānojuma elastību. Plānojuma elastību panāk, pieņe-
mot ar rezervi gabarītu izmērus un attālumus starp kolonnām

(piemēram, 18X30 m, 36x36 m), ierīkojot saliekami izjaucamas
starpsienas, palielinot būvkonstrukciju nestspēju, ierīkojot tehnis-

kos stāvus un izvēloties piemērotus celšanas un transporta līdzekļus.

Modernizējot ražošanu, tas ļauj ērtāk pārkārtot tehnoloģisko

procesu bez ēkas pārbūves. Šādu ēku ekonomisko mērķtiecību var

aprēķināt pēc prof. N. Streļecka metodes.

Rūpniecības ēkas ar lielu plānojuma elastību, kurās var izvietot

ne tikai vienas ražotnes dažādus procesus, bet pat dažādu nozaru

ražotnes, sauc par universālām ēkām.

2.1.2. BŪVFIZIKAS PAMATJĒDZIENI

Būvfizika pētī fizikālos procesus, kas noris telpās un

to norobežojošās konstrukcijās ārējo apstākļu un ekspluatācijas
režīma ietekmē. Galvenās būvfizikas nodaļas ir celtniecības kli-

matoloģija un ģeofizika, celtniecības siltumtehnika, akustika,

gaismastehnika un celtniecības aerodinamika.

Celtniecības klimatoloģija. Celtniecības klimatoloģija nosaka

klimata parametrus, kas ir jāievēro būvju celtniecības projektē-
šanā. Sim nolūkam ir noteikti klimatiskie parametri* atsevišķiem
ģeogrāfiskiem punktiem (2.1. tab.) un PSRS teritorija ir sada-

līta 4 klimatiskajos rajonos un 16 apakšrajonos pēc dažādām

klimata pazīmēm.

Celtniecībā izmanto 10 dažādus āra gaisa temperatūras rādī-

tājus.
Bez āra gaisa mitruma rādītājiem celtniecības klimatoloģija

sniedz ziņas arī par nokrišņiem un sniega segu. Celtniecības

projektēšanā izmanto arī datus par saules radiāciju, vējiem un

apledojumu. Datus par vējiem uzskatāmi apkopo tā sauktā vēju
rozē, kuru attēlo uz rūpniecības uzņēmumu novietnes un ģenerāl-
plāniem. Pēc vēju rozes nosaka valdošo vēju virzienu.

Vēju rozes konstruēšanai izmanto debespušu rumbu virzienus

(Z, ZA, A, DA, D, DR, R, ZR). Pieņemtā mērogā no centra atliek

interesējošos parametrus tajā virzienā, no kurienes pūš vējš.
legūtos punktus savienojot, iegūst neregulāras formas astoņstūri.

Parasti vēju rozi konstruē vēju atkārtošanās biežumam jan-
vārī un jūlijā (2.8. att.). Taču vēju roze var ietvert ziņas ari

* CHHn 11-A.6-72. CTpoHTe-ibHah KJiHMaTO.iorHH h reo<pn3HKa. M., CTpoftH3flaT,

1973.
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2.1. tabula

Daži klimatiskie radītāji

par vēju ātrumu un gaisa temperatūru atbilstošā virziena vējiem
citā laika periodā.

Ģeofiziskie rādītāji sniedz ziņas par seismiku, ilgstošo sasa-

lumu un placīgām gruntīm, grunts caursalšanas dziļumu v. c.

Latvijas teritorija ietilpst II B (rietumdaļa, ieskaitot Rīgu) un

118 (austrumdaļa) klimatiskajā apakšrajonā. Sos apakšrajonus
raksturo mērena ziema ar janvāra vidējo gaisa temperatūru

— 3 ...—14 °C. Sniega segas normatīvais biezums — 500 mm.

Vidējā gaisa temperatūra jūlijā 12...21°C. Rietumdaļā bez tam

ir ievērojams relatīvais gaisa mitrums un vēja ātrums. Mālu un

smilšmālu grunšu normatīvais caursalšanas dziļums — 800 mm.

Celtniecības siltumtehnika. Ēkās ar regulējamu temperatūru

ārējo norobežojošo konstrukciju siltumtehniskās prasības ir šā-

das:

a) pietiekami augsta siltumizolācijas spēja;
b) pietiekami zema gāzu caurlaidība (infiltrācija);

c) normāls konstrukciju mitruma režīms.

Norobežojošo konstrukciju siltumizolācijas spēju* raksturo

* CHhFI 11-A.7-71. CīpoHTeJibHaH TenjioTexHHKa. HopMH npoeKTHpoBaHHH. M.,

CTpOHH3AaT, 1973.

Āra gaisa temperatūra (*C)

Nr. Pilsēta

—"m ~ c
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■es

•5

te

= 1

Īle
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

11

15

Rīga
Liepāja
Ventspils
Jelgava,
Daugavpils
Gulbene

Viļņa
Tallina

Kaļiņingrada
Ļeņingrada

Maskava

Murmanska

Nori|ska
Vladivostoka

Batumi

- 5,0

- 3,1
- 3,2
- 4,6
- 6,5
- 7,0
- 5,5
- 5,5
- 3,4
- 7,9

- 9,4
-10,1

-27,6

-14,4
6,5

-35

-33

-32

-34

-43

-39

-37

-32

-33
-36

-40

-38

-56
-31

- 9

-20

-18

-18

-20

-27

-25

-23

-21

-18
-25

-25

-28

-46

-25
- 1

-25

-23

-23

-24

-30

-30

-25

—25

-22
-28

-32

-34

-51

-26
- 2

- 0,6
0,8

0,7
- 0,3
- 1,5
- 1,6
- 0,9
- 0,8

- 0,6
- 2,2

- 3,2
- 3,3

-14,3
- 4,8

7,6

205

202

207

201

203

215

194

221

195

219

205

281

300

201

115

678

816

768

658

695

660

689

687

856

673

696

589

363

813

2686
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2.8. att. Vēju roze

Rīgai.

kopēja termiska pretestība Ro, ko mera m
2-°C/W vai m

2-h-°C/kcal
un nosaka pēc formulas

Ro=~+R+ — , » (2.3)
ai aa

kur ai — siltuma pārejas koeficients; sienām un griestiem ar

gludu un vāji ribotu iekšējo virsmu ai =8,7 W/(m 2-°C)
(7,5 kcal/(m2-h-°C);

da — siltuma atdeves koeficients; sienu un savietoto jumtu
ārējām virsmām, kas tieši saskaras ar āra gaisu,
a ā

=23,2 W/(m2.°C)(2o kcal/(m2-h-°C));

R — norobežojošās konstrukcijas termiskā pretestība, ko

mēra m
2-°C/W vai m

2-h-°C/kcal.
Daudzkārtu norobežojošām konstrukcijām (2.9. att.) termisko

pretestību nosaka, summējot visu kārtu pretestības:

R=Ri+R2+ ...+Rn. (2.4)
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Katrai kārtai pretestību nosaka pec formulas

R,-f-, (2.5)

kur 6k — norobežojošās konstrukcijas attiecīgās kārtas biezums

(m);
Xk — šis kārtas materiāla siltumvaditspejas koeficients, ko

mēra W/(m-°C) vai kcal/(m-h-°C).
Norobežojošās konstrukcijas kopējā termiskā pretestība R

0

nedrīkst būt mazāka par nepieciešamo termisko pretestību R
0
nep:

RO>Ronep. (2.6)

Nepieciešamo termisko pretestību nosaka pēc formulas

Ro
neP=

n{t
l~

tl)
, (2.7)

kur n — koeficients, kas atkarīgs no norobežojošās konstruk-

cijas stāvokja attiecībā pret āra gaisu (n=0,4...1);
U — attiecīgo telpu iekšējā gaisa aprēķina temperatūra, ko

pieņem pēc šo telpu projektēšanas normām;

t.ļ — āra gaisa ziemas temperatūra, ko pieņem pēc klima-
tiskiem datiem un norobežojošo konstrukciju masivi-

tātes pakāpes;
Atn — normētais temperatūras kritums starp iekšējā gaisa

temperatūru un norobežojošās konstrukcijas iekšējās
virsmas temperatūru;

cti —
siltuma pārejas koeficients.

Konstrukciju termisko pretestību stipri ietekmē to mitruma

režīms. Pat neliels mate-

riāla mitruma pieaugums
daudzkārt pazemina to

siltumizolācijas spēju un

ilggadību, kā arī paslik-
tina sanitāros apstākļus

norobežotajā telpā. Gal-

venie mitruma avoti ir

šādi:

1) celtniecības mit-

rums, kas nokļūst kon-

strukcijās to izgatavoša-
nas procesā;

2) grunts mitrums ka-

pilārā mitruma vai grunts-
ūdens veidā;

3) atmosfēras mit-

rums, t. i., nokrišņi (lie-
tus, sniegs);

2.9. att. Temperatūras sadalījums ēkas div-

kārtu ārsienā, ja ki>K2.
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4) ekspluatācijas jeb tehnoloģiskais mitrums izlieta ūdens

veidā;

5) higroskopiskais mitrums, kas uzsūcas no apkārtējā gaisa;
6) kondensāta mitrums, kas rodas nepietiekamas termiskās

pretestības dēļ norobežojošo konstrukciju iekšienē vai siltajā pusē.

Izmantojot saliekamās būvkonstrukcijas ar augstu gatavības
pakāpi, celtniecības mitrums tiek gandrīz pilnīgi izslēgts. Grunts

mitruma iekļūšanu novērš, ierīkojot horizontālo un vertikālo hid-

roizolāciju. Pret nokrišņiem ēku aizsargā jumts un dzegas. Bez

tam ārsienām jābūt ar mitruma necaurlaidīgu ārējo kārtu. Vē-

lama ēkas ārējo virsmu hidrofobizācija. Paneļu sienās atmosfēras

mitrums bieži nokļūst caur paneļu sadurām. Ekspluatācijas mit-

rums pilnīgi atkarīgs no tehnoloģiskā procesa. Nepieciešamības
gadījumā telpās ierīko iekšējo hidroizolāciju.

Lai novērstu kondensāta rašanos norobežojošā konstrukcijā,
mitrās telpās ierīko tvaika izolāciju šo konstrukciju siltajā pusē.
Tvaika izolācija vienlaikus novērš arī gaisa caurlaidību un ar to

saistītos siltuma zudumus. Sevišķa uzmanība jāpievērš gāzu in-

filtrācijas novēršanai caur tādu telpu norobežojošām konstrukci-

jām, kurās izdalās kaitīgas, agresīvas un bīstamas gāzes.
Akustika. Akustika ir zinātne par skaņu. Rūpniecības ēku ska-

ņas režīmā dominē dažādi trokšņi, kuru cēloņi ir tehnoloģiskie,
enerģētiskie, sanitārtehniskie procesi un kravu operācijas. Akus-
tika iedalās arhitektūras akustikā un celtniecības akustikā jeb
skaņas izolācijas tehnikā.

Arhitektūras akustika pētī skaņas procesus telpās. Telpās bez

tiešās skaņas vienmēr ir arī virsmu un konstrukciju atstarotā

skaņa. Galvenais arhitektūras akustikas uzdevums ir nodrošināt

optimālus akustiskos apstākļus dažāda rakstura telpās. Labai

dzirdamībai ir jābūt sapulču zālēs, mācību auditorijās un citās

tamlīdzīgās telpās. Ražošanas telpās ir jānovērš trokšņi, kuri pa-
zemina darba ražīgumu un bojā strādājošo veselību. Arhitekto-

niskie paņēmieni — skaņu absorbējoši griesti, beztrokšņa grī-

das, telpu formas izvēle v. c.

Celtniecības akustika pētī skaņas izolāciju norobežojošās kon-

strukcijās.
Sienām un starpsienām galvenokārt jānodrošina izolācija pret

gaisa skaņām. No skaņas enerģijas, kas, izplatoties pa gaisu,
krīt uz norobežojošo konstrukciju, daļa atgriežas atpakaļ telpā,

daļa tiek absorbēta un daļa enerģijas nonāk otrā pusē norobežo-

jošai konstrukcijai (2.10. att.). 1
Visvienkāršākais norobežojošo konstrukciju skaņas izolācijas

spējas paaugstināšanas paņēmiens ir to masas palielināšana.
Vislabāko skaņas izolācijas efektu sasniedz, lietojot kārtainas

konstrukcijas, kas sastāv no dažāda blīvuma vairāku materiālu

kārtām.

Starpstāvu pārsegumiem jānodrošina kā gaisa, tā trieciena

skaņas nepieciešamais pavājinājums. Trieciena skaņas izolācijas
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raksturīgākie paņēmieni ir

kompleksa pārseguma
konstrukcija un grīda ar

elastīgu kārtu vai starp-
likām.

Atsevišķus trokšņu
avotus var ieslēgt skaņu
slāpējošos apvalkos. Starp
vibrējošām sistēmām

(sūkņi, ventilatori v. c.)
un ēku konstrukcijām
ierīko vibroizolāciju — da-

žāda veida amortizatorus

(gumijas, atsperu).
Gaismastehnika. Gais-

mastehnikas uzdevums ir

nodrošināt telpās nepie-
ciešamo apgaismojumu.
Atkarībā no gaismas avota

veida izšķir dabisko un

mākslīgo apgaismojumu.
Minimālais apgaismo-

jums telpās un darba

2.10. att. Skaņas plūsma caur norobežojošo

konstrukciju:

/ — uz norobežojošās konstrukcijas virsmu krī-

tošā skaņas enerģija; 2 — atpakaļ telpā atsta-

rotā enerģija: 3 — enerģija, ko izstaro ierosi-

nātā konstrukcija: 4 — enerģija, kas tiek no-

vadīta uz citam konstrukcijām; 5 — enerģija,
kas pārvēršas siltumā; 6 — enerģija, kas iziet

caur konstrukciju spraugām un materiāla porām.

vietās ir normēts atkarībā no izpildāmā darba precizitātes. Pa-

augstināts apgaismojums paaugstina darba ražīgumu, samazina

nogurumu un veicina telpu tīrības uzturēšanu. Apgaismojumam
ir jābūt vienmērīgam.

Dabiskais apgaismojums ar nelieliem izņēmumiem ir vaja-
dzīgs visās telpās, kur pastāvīgi uzturas cilvēki, kā arī dažās

citās telpās (gaiteņos v. c). To nodrošina noteiktu izmēru, for-

mas un izvietojuma gaismas ailas. Dabiskais apgaismojums* var

būt sāniskais
— caur logiem sienās, virsējais — caur virsgais-

mām, kombinētais
— caur logiem un virsgaismām.

Nepieciešamība nodrošināt dabisko apgaismojumu ietekmē ari

ēku telpiskā plānojuma risinājumu, ierobežojot ēku platumu, telpu
dzijumu un augstumu.

Pēc ģeometriskās metodes dabisko apgaismojumu izsaka kā

gaismas aiļu laukuma attiecību pret grīdu laukumu. Tā, piemē-
ram, dzīvok|u, kopmītņu un viesnīcu dzīvojamo istabu dabisko

apgaismojumu pieņem vismaz 1:8, gaiteņu — vismaz 1:14.

Rūpniecības uzņēmumu palīgtelpām dabisko apgaismojumu pie-
ņem no 1:8 līdz 1 : 12, bet sadzīves telpām —no 1:3 līdz 1 :6.
Noliktavu telpu dabiskais apgaismojums netiek normēts.

Taču ģeometriskā metode neievēro dabiskā apgaismojuma
nevienmērību un mainīgumu atkarībā no dažādiem faktoriem.

* CHhII 11-A.B-72. EciecTßßHHoe ocßemeHHe. Hopsiu npoeKTHpoBaHHH. M.,

CīpofiH3AaT, 1973.
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Tādēļ to nevar lietot apgaismojuma aprēķinam ražošanas telpās.
Seit dabiskā apgaismojuma aprēķinā lieto dabiskā apgaismojuma
koeficientu (d.a.k.).

Dabiskā apgaismojuma koeficients ir tāda apgaismojuma
attiecība, ko rada debesjuma tiešā un atstarotā gaisma telpā
pieņemtās plaknes kādā punktā, pret ārējo horizontālo apgaismo-
jumu, ko rada pilnīgi atklāta debesjuma vienmērīgi izkliedēta

gaisma. Normatīvo dabiskā apgaismojuma koeficientu e
n

nosaka

pēc formulas

en
=emC, (2.8)

kur c — d.a.k. procentos debesjuma vienmērīgi izkliedētai gais-
mai, kuru pieņem atkarībā no telpā izpildāmā darba

precizitātes kategorijas un dabiskā apgaismojuma
veida;

m — gaismas klimata koeficients, kas neievēro tiešo saules

gaismu (Latvijas teritorijas ziemeļdaļa ietilpst II gais-
mas klimata joslā, kurā m=l,l, bet dienviddaļa —

111 gaismas klimata joslā, kurā m=l);
C

—
klimata saulainuma koeficients, kurš ievēro tiešo sau-

les gaismu (Latvijas teritorijā C=l).

Gaismastehniskā metodē izšķir dabiskā apgaismojuma iepriek-

šējo un pārbaudes aprēķinu.
lepriekšējā aprēķinā nosaka gaismas aiļu laukuma S

a
attie-

cību pret grīdas laukumu S
g, aptuveni nodrošinot d.a.k. norma-

tīvo vērtību en.

Telpu sāniskā apgaismojuma aprēķinā lieto formulu

100 A.
=

t (2.9)
S

g
Tor i

kur t]o — loga gaismastehniskais raksturojums;
T\ — koeficients, kas ievēro d.a.k. palielinājumu sāniskam

apgaismojumam, gaismai atstarojoties no telpas vir-

smām un ēkai pieguļošās zemes seguma;

Ka\i — logu aizēnojuma koeficients no pretīstāvošām ēkām;

To — gaismas ailas kopējais gaismas caurlaidības koefi-

cients, kuru nosaka pēc formulas

To=TiT2T3T4TS,

kur Ti — iestiklojuma materiāla gaismas caurlaidības koefi-

cients;

T2 — koeficients, kas ievēro gaismas zudumus ailas rām-

jos;
T3 — koeficients, kas ievēro gaismas zudumus stiklojuma

netīrumu slānī;
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T4 — koeficients, kas ievēro virsējas gaismas zudumus

nesošajās konstrukcijās (sāniskam apgaismojumam
t

4=l);

T5
— koeficients, kas ievēro gaismas zudumus saules aiz-

sargietaisēs.
Telpu virsējā apgaismojuma aprēķinam lieto formulu

100-|fL «iSHZ-, (2.10)

kur Tļ v
— virsgaismas gaismastehniskais raksturojums;

r2 — koeficients, kas ievēro d.a.k. palielinājumu virsējam
apgaismojumam, gaismai atstarojoties no telpas vir-

smām.

Pārbaudes aprēķinā dabiskā apgaismojuma koeficientu pre-

cīzi nosaka ēkas (telpas) raksturīgā griezumā vairākos punktos.
Sādi noteiktu d.a.k. var uzskatāmi attēlot grafiski, konstruējot tā

sauktās apgaismojuma līknes (2.11. att.).

Insolācija ir tiešu vai atstarotu saules staru iekļūšana telpā.
Tā ir obligāta dzīvojamās un daļā sabiedrisko ēku. Arī rūpniecības
ēkās saules stari nodrošina telpu sanāciju un palielina apgaismo-

jumu. Taču, nokļūstot ražošanas telpās, saules stari izraisa darba

virsmas atspīdumus un spilgtas ēnas. Lai novērstu insolāciju, ražo-

šanas telpu gaismas ailas vērš uz ziemeļiem vai arī aizpilda ar

materiāliem, kas izkliedē gaismu. Uzmanība jāpievērš saules spek-
tra neredzamajai daļai — ultravioletajiem un infrasarkanajiem
stariem. Izmantojot speciālas stikla šķirnes, telpā var ievadīt ultra-

violetos starus, aizturot infrasarkano starojumu, kas sakarsē telpas.

Mākslīgā apgaismoju-
ma tehnika. Mākslīgo ap-

gaismojumu* aprēķina pēc
darba vietu normētā ap-

gaismojuma luksos (lx).
Mākslīgo apgaismojumu
ierīko visās telpās neatka-

rīgi no dabiskā apgaismo-
juma. Ar mākslīgo apgais-
mojumu var nodrošināt

vienmērīgu un pastāvīgu
apgaismojumu, taču ir jā-
ievēro, ka dabiskais ap-

gaismojums cilvēkiem ir

bioloģiski vēlamāks.

2.11. att. Darba virsmas dabiskā apgais-
mojuma līkņu raksturs:

o- — vienpusīgam sāniskam apgaismojumam:
b — divpusīgam sāniskam apgaismojumam; c —

virsējam apgaismojumam; d — kombinētam

(virsējam un vienpusīgam sāniskam) apgaismo-
jumam.

* CH«n 11-A.9-71. HcKyccTßeHHoe ocßemeHHe. HopMH npoeKTHpoBaHHH. M.,

CTpofiH3AaT, 1972.
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Mākslīgais apgaismojums var būt divu veidu —
darba un

avārijas. Izšķir arī divas sistēmas: vispārējo apgaismojumu, kad
tiek izgaismota visa telpa, un kombinēto• apgaismojumu, kad

vietējo apgaismojumu papildina vispārējais vismaz 10% apmērā
no kopējā apgaismojuma.

Mākslīgajam apgaismojumam telpās lieto gāzes izlādes lumi-

niscences un dzīvsudraba elektriskās spuldzes. Mazāk lieto kvēl-
spuldzes. Teritorijas un ceļu apgaismošanai lieto arī ksenona

spuldzes.

Apstarošanas tehnika izmanto mākslīgo ultravioleto un infra-

sarkano starojumu avotus. Eritēmās, dzīvsudraba un baktericīdās

spuldzes izmanto telpu sanācijai un nepietiekoša dabiskā ultra-

violetā starojuma papildināšanai. Infrasarkano staru avotus izmanto

telpuun atklātu vietu apsildīšanai.

Noteiktos gadījumos gaišā dienas laikā telpās ir pieļaujams
pastāvīgs jauktais apgaismojums, t. i., vienlaicīgs dabiskais un

mākslīgais apgaismojums.

2.1.3. ĒKU TEHNISKAIS IEKĀRTOJUMS

Eku tehniskā iekārtojumā ietilpst enerģijas apgādes
un sakaru sistēmas, celšanas un transporta iekārtas un to ceļi,
sanitārtehniskās iekārtas v. c.

Visos ražošanas procesos izejvielas, pusfabrikāti un gatavā
produkcija tiek pārvietoti horizontālā un vertikālā virzienā. Ari

iekārtu montāžai un demontāžai ir nepieciešamas celšanas un

transporta iekārtas. Rūpniecības uzņēmumos izmantojamās iekār-

tas iedala nepārtrauktas darbības un periodiskas darbības

iekārtās.

Nepārtrauktas darbības raksturs ir dažādiem konveijeriem,
elevatoriem, ruļļu ceļiem, pneimatiskā un hidrauliskā transporta
iekārtām. Šīs iekārtas parasti ir specializētas noteiktiem tehno-

loģiskiem procesiem.
Periodiskas darbības rakstura celšanas un transporta iekārtas

(2.12. att.) iedala iekārtās, kas brīvi pārvietojas pa grīdu, —

elektrokāri, autokāri, rokas ratiņi un dažādi iekrāvēji; iekārtās,

kas pārvietojas pa sliežu ceļiem grīdas līmenī, — vagonetes,
pastatnes celtņi un dzelzceļš; un iekārtās, kas atrodas augstāk

par darba zonu, — dažādi celtņi.
Projektējot ēkas ar iekšējiem celšanas un transporta līdzek-

ļiem, kas pārvietojas grīdas līmenī, ievēro to gabarītus, slodzes

un izvēlas atbilstošu grīdas vai sliežu ceļu konstrukciju. Vis-

vairāk ēku konstruktīvos risinājumus ietekmē celšanas un trans-

porta iekārtas, kas atrodas augstāk par darba zonu. Sīs iekārtas

var būt stacionāras vai pārvietojamas. Nekustīgi un mazkustīgi
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nostiprināto celtņu (piemēram, trīšu)
darbības zona ir loti ierobežota, tādēļ

plaši lieto dažādus pārvietojamus

celtņus — piekārtos celtņa ratiņus,
telferus, konsolceltņus, piekārtos un

tilta celtņus.
Trīši var būt ar rokas vai elek-

trisko piedziņu. Rokas celtņa rati-

ņiem ir rokas piedziņa, bet telfe-

riem — elektriskā piedziņa. Tie pār-
vietojas pa piekārtu viensliedes ceļu.
Konsolceltņi ir stacionāri un pārvie-

tojami, tos nostiprina pie ēkas sie-

nām vai kolonnām.

Piekārtie celtņi (2.13. att.) pār-
vietojas pa tērauda dubulta T pro-
fila vadules sijām, kas piekārtas pie

pārseguma vai jumta pārseguma ne-

sošām konstrukcijām. Atkarībā no

vaduļu skaita (divas vai vairākas)
izšķir vienlaiduma un vairāklaidumu

piekārtos celtņus. Visa ceha platumā
var ierīkot vairākus piekārtos cel-

tņus. Ja ir atbilstoša pārseguma
konstrukcija, tad piekārtos celtņus
var ierīkot vienā līmenī ēkas garen-

virzienā un šķērsvirzienā, savstar-

pēji krustojoties.
Piekārtais celtnis sastāv no neso-

šas tērauda sijas, pārvietošanās me-

hānisma un telfera, kas savukārt

pārvietojas pa nesošās sijas apak-
šējo plauktiņu. Sādu celtņu celt-

spēja parasti nepārsniedz 100 kN

(10 tf). Piekārtie celtņi ir va-

dāmi no grīdas līmeņa, vai celtņa
kabīnes.

2.12. att. Celtņi vienstāva

ēkas šķērsgriezumā:

a — tilta celtnis; 6 — piekārtais
celtnis; c — pastatņu celtnis;
d — konsolceltņi.

Tilta celtņi (2.14. att.) ir vadāmi no kabīnes, retāk
— no

grīdas līmeņa. Visvairāk lieto tilta celtņus ar celtspēju līdz

500 kN (50 tf), bet to maksimālā celtspēja sasniedz 5000 kN

(500 tf) un vairāk. Cehos ar ļoti dažādas masas kravām lieto

celtņus ar diviem celšanas mehānismiem. Sādu tiltu celtņu celt-

spēju apzīmē ar daļskaitli, piemēram, Q=500/50 kN (50/5 tf).
Skaitītājā uzrāda galvenā kāša celtspēju, bet saucējā — papildu
kāša celtspēju. Tilta celtņus iedala atkarībā no darbības ilguma
ceha ekspluatācijas laika vienībā.

Sevišķi smaga nepārtraukta, sevišķi smaga un smaga darba

režīma (izmantošanas koeficients 0,4... 0,8) tilta celtņus pielieto



34

2.13. att. Piekārtie celtņi

a — celtņu shēmas; 6 — divbalstu elektriskais celtnis; / — piekārtā celtņa
sija; 2 — celtņa pārvietošanās mehānisms; 3 — troleji; 4 — telfers; 5 — kāsis;
6— vadības pults; 7 — celtņa vadules.

galvenokārt metalurģiskajā rūpniecībā. Vidēja darba režīma

(izmantošanas koeficients — 0,25) celtņus pielieto visplašāk
mehāniskās montāžas cehos, dzelzsbetona rūpnīcās v. c, viegla
darba režīma (izmantošanas koeficients

— 0,15) — galvenokārt
iekārtu remontam, demontāžā un montāžā.

Tilta celtņi sastāv no nesošās daļas — tilta un ratiņiem ar

celšanas mehānismu. Nesošajam tiltam un ratiņiem, kas pār-
vietojas pa to, ir patstāvīgi pārvietošanās mehānismi. Nesošā

tilta laidumi ir saskaņoti ar unificētiem ēku laidumiem. Tilta

celtnis ēkas garenvirzienā pārvietojas pa sliežu ceļu, kuru montē
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2.14. att. Vispārējas lietošanas tilta celtņa kopskats:
/ — celtņa tilts; 2 — tilta pārvietošanas mehānisms; 3 — ratiņu rāmis; 4 — galvenais
pacelšanas mehānisms; 5 — ratiņu pārvietošanās mehānisms; 6 — papildu pacelšanas
mehānisms; 7 — galvenais kāsis; 8 — papildu kāsis; 9 — celtņa vadītāja kabine; 10 —

celtņa sliede; // — celtņa atbalstkonstrukcija.

uz tilta celtņa atbalstkonstrukcijām. Uz viena sliežu ceļa var

uzstādīt vienu vai vairākus tilta celtņus.
Tilta celtņi nelabvēlīgi ietekmē ēku celtnieciskos risinājumus,

jo palielinās ēkas augstums un kļūst maslvākas būvkonstrukcijas.
Tādēļ mūsdienu rūpniecības celtniecībā ir tendence atteikties no

tilta celtņiem, aizvietojot tos ar piekārtiem celtņiem, nepārtrauk-
tas darbības mehānismiem un celšanas un transporta līdzekļiem,
kas pārvietojas grīdas līmenī.

Projekta risinājumus nelabvēlīgi ietekmē arī dzelzceļš. Tādēļ
to pieņem tikai sevišķas nepieciešamības gadījumos.

Celtņu standartu saraksts sakopots 2.2. tabulā.

Vertikālam transportam starp stāviem lieto liftus (2.3. tab.).

Optimālu ražošanas vidi telpās nodrošina apkures, vēdināša-

nas un gaisa kondicionēšanas sistēmas. Ūdensapgādes un kana-

lizācijas sistēmas nodrošina ne tikai sanitārās un tehnoloģiskās
prasības, bet arī apmierina ugunsdzēsības vajadzības.

2.2. KONSTRUKTĪVĀS PRASĪBAS

Rūpniecības uzņēmumu ēku un būvju konstruktīvajiem
risinājumiem jāatbilst funkcionālam jjzdevumam un ēkās jāno-
drošina labvēlīgi ražošanas apstākļi. Ēku un būvju konstrukcijām
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2.2. tabula

Celtņu standarti

2.3. tabula

Liftu standarti

tiek uzstādītas šādas prasības: celtniecība ar industriālām meto-

dēm, konstrukciju stiprība un stingums, to salizturība, ilggadība
un stabilitāte, konstrukciju atbilstība tehniskās estētikas prasī-
bām, konstrukciju ekonomiskums izgatavošanā, montāžā un eks-

pluatācijā.

2.2.1. ĒKU KONSTRUKTĪVAS SHĒMAS UN SISTĒMAS

Ēkas horizontālo un vertikālo nesošo konstrukciju
kombinācijas shematisko attēlu sauc par ēkas konstruktīvo shēmu.

Atkarībā no slodžu pārnešanas veida uz pamatiem izšķir divas

galvenās konstruktīvās shēmas (2.15. att.):
a) ēkas ar nesošām sienām, kurās visas slodzes uz pamatiem

pārnes tikai sienas;

b) karkasu ēkas, kurās visas slodzes uz pamatiem pārnes
atsevišķi balsti (kolonnas un stabi).

Bez tam var būt arī jauktas konstruktīvās shēmas (nepilnu
karkasu ēkas), kurās slodzes uz pamatiem pārnes kā nesošās

sienas, tā arī atsevišķi balsti.

Standarta nosaukums
Celtņa celt-

spēja Q (tf)

Standarta

apzīmējums

Rokas konsolceltņi
Elektriskie konsolceltņi
Piekārtie rokas celtņi
Piekārtie elektriskie celtņi
Tilta celtņu laidumi

Rokas tilta celtņi

Viensijas elektriskie tilta celtņi
Elektriskie tilta celtņi vieglam darba

režīmam

Elektriskie tilta celtņi vidējam un

smagam darba režīmam

Pastatņu celtņi

0,5... 3,2

0,125... 3,2
0,5... 5

0,25... 5

TOCT 19494—74

rOCT 19811—74

rOCT 7413—69

TOCT 7890—73

TOCT 534—78

l'OCT 7075—72
rOCT 22045—76

TOCT 7464—55

1
...

20
1 ...5

5... 50

5... 50 TOCT 3332-54

3,2... 32 TOCT 7352—75

Standarta saturs
Liftu celtspēja

(tf)

Standarta

apzīmējums

Parastie pasažieru un pasažieru-
kravas lifti

Vispārējās lietošanas kravas lifti

Mazie kravas lifti
Viensliedes kravas lifti

Kravas trotuāra lifti
Izbfdāmie kravas lifti

0,32
...

1 rOCT 5746—67

0,5... 5

0,1; 0,16
1

...
3,2

0,5

rOCT 8823—67

I OCT 8824—67

ļ'OCT 9322—67

TOCT 13416—67

TOCT 13415—670,5... 3,2
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Mūsdienu rūpniecības ēkas pro-

jektē ar pilna karkasa konstruktīvo

shēmu, atsevišķos gadījumos — ar

nepilna karkasa. Nesošās sienas ir

pieļaujamas tikai mazām ēkām.

Pēc būvkonstrukciju telpiskās
darbības rakstura var būt ēkas ar

saišu un rāmju konstruktīvo sistēmu

(2.16. att.).
Horizontāla plakne parasti visas

ēkās ir stingi pārseguma diski. Ja

šādu stingu horizontālo disku nav,
tad ierīko horizontālas stinguma sai-

tes.

Saišu konstruktīvā sistēmā ēku

telpisko stingumu un noturību no-

drošina vertikālas stinguma saites

vai saišu diafragmas (šķērssienas,
kāpņu telpu sienas, liftu šahtas, stin-

guma kodoli).

Rāmju konstruktīvajā sistēmā

visas slodzes uzņem vertikāli rāmji
ar stingiem mezgliem, kurus veido

2.15. att. Ēku konstruktīvās

shēmas (plānā):

a — ar nesošām sienām; b —

karkasa ēka; c — jaukta shēma

atsevišķu balstu un pārsegumu elementu savienojumi. 5o sis-

tēmu lieto ēkās, kurās nevar ierīkot šķērssienas un saites.

Vienas ēkas konstruktīvajā sistēmā var būt gan stinguma
saites, gan rāmji ar daļēji stingiem mezgliem. To sauc par

rāmju-salšu konstruktīvo sistēmu. Saliekamā dzelzsbetona ēkās

šī ir visvairāk izplatītā konstruktīvā sistēma.

2.2.2. SLODZES UN IEDARBĪBAS

Projektējot ēku un

būvju konstrukcijas un pamat-
nes, galvenie slodžu raksturo-

jumi ir to normatīvie lielumi,
ko nosaka normas*. Aprēķina
slodzes nosaka, normatīvās slo-

dzes reizinot ar pārslodzes koe-

ficientu n, kas ievēro slodžu

iespējamo novirzi no normatīvā

lieluma nelabvēlīgā virzienā un

ko nosaka atkarībā no ievēro-

jamā robežstāvokļa.

2.16. att. Ēku konstruktīvās sistēmas:

a — saišu sistēma: b — rāmju sistēma; 1 —

vertikālas saites vai diafragmas.

* CHnll 11-6-74. Harpy3KH h Bo3fleflcTß[ia. M., CTpofiH3flaT, 1976.
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Slodzes un iedarbības iedala pastāvīgās (stacionāro būvkon-

strukciju masa, grunts spiediens v. c.) un mainīgās slodzēs.

Pēdējās savukārt iedala ilgstošās, īslaicīgās un sevišķās slodzēs.

Ilgstošās slodzes ir stacionārās iekārtas masa, kā arī šķid-
rumu, gāzu spiediena un birstošo vielumasa, kas aizpilda iekārtu,
slodze uz pārsegumiem noliktavās, saldētavās un citās telpās.
Tehnoloģiskās slodzes nosaka pēc projektēšanas uzdevuma, kurā

uzrāda koncentrēto un izkliedēto slodžu un inerces spēku lielumu

un izvietojuma shēmas. Slodzes no iekārtām pieņem saskaņā ar

standartiem, katalogiem, iekārtu pasēm un darba rasējumiem.
īslaicīgās slodzes ir cilvēku, remonta materiālu, sniega, vēja

un apledojuma slodzes, kā arī celšanas un transporta iekārtu,
montāžas, ieregulēšanas un pārbaudes slodzes.

Sevišķās slodzes ir sprādzienu, iekārtu avāriju un ēku pamat-
nes nevienmērīgas sēšanās un seismiskās slodzes.

Faktiskās slodzes uz pārsegumiem parasti nomaina ar ekvi-
valentām vienmērīgi izkliedētām slodzēm, pieņemot normatīvo

slodzi vismaz 3...4 kN/m2 (300... 400 kgf/m2). Uz pārsegu-
miem, kurus izmanto tikai iekārtu apkalpei un remontam, pieņem
1,5 kN/m2 (150 kgf/m2 ) lielu vienmērīgi izkliedētu normatīvo slo-

dzi. Palīgtelpās pieņem vismaz 2 kN/m
2

(200 kgf/m2
) lielu vien-

mērīgi izkliedētu normatīvo slodzi. Projektējot rūpniecības ēku

tipa konstrukcijas, uz pārsegumiem pieņem šādas unificētas vien-

mērīgi izkliedētas normatīvās slodzes: 5, 10, 15, 20 un 25 kN/m2

(500, 1000, 1500, 2000 un 2500 kgf/m2
).

Ja ir divas vai vairākas mainīgas īslaicīgas slodzes, kon-

strukciju un pamatņu aprēķinā kā pēc pirmā, tā arī otrā robež-

stāvokļa ievēro visnelabvēlīgāko šo slodžu sakārtojumu, slodzes

vai piepūles pareizinot ar slodžu sakārtojuma koeficientu nc^l.

2.2.3. BŪVKONSTRUKCIJU PROJEKTĒŠANA

Būvkonstrukcijas un pamatnes aprēķina, lai tām no-

drošinātu stiprību, noturību un stingumu, iedarbojoties slodzēm.

Aprēķina uzdevums ir noteikt piepūles konstrukciju elementos,
ko izraisa darbojošās slodzes, aprēķināt elementu nepieciešamos

šķērsgriezumus un vajadzīgo stiegrojumu dzelzsbetona elemen-

tiem, kā arī iegūt citus datus, kas nepieciešami konstrukciju
darba rasējumu izstrādāšanai.

Būvkonstrukcijas un pamatnes aprēķina pēc robezstāvok\u
metodes. Par robežstāvokli sauc tādu stāvokli, kuru sasniedzot

konstrukcijas vai pamatnes tālāka normāla ekspluatācija nav

iespējama.
Konstrukciju un pamatņu aprēķinos ievēro divu grupu robež-

stāvokļus:

pirmā grupa — pēc nestspējas zaudēšanas vai nederīguma
ekspluatācijai;
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otrā grupa
— pēc nederīguma normālai ekspluatācijai, t. i.,

ekspluatācijai, ko realizē (bez ierobežojumiem un bez kārtējā
remonta) atbilstoši normām vai projektēšanas uzdevumā pare-
dzētiem tehnoloģiskiem un dzīves apstākļiem.

2.2.4. DEFORMĀCIJU ŠUVES

Dažas slodzes un iedarbības var izraisīt ēkas ievēro-

jamas deformācijas. Sevišķi bīstamas šādas deformācijas ir lielām

ēkām, jo var rasties plaisas. Lai to novērstu, ēkas sadala blokos

ar deformāciju šuvēm, kas pieļauj attiecīgu brīvu deformāciju.
Dažāda veida šuves ieteicams apvienot. Izšķir temperatūras, sē-

šanās, rukuma un seismiskās šuves.

Temperatūras šuvju uzdevums ir kompensēt ēkas horizontālās

termiskās deformācijas. Tās platumu pieņem 20... 50 mm. Tem-

peratūras šuves šķeļ ēku parasti šķērsvirzienā, dažreiz arī garen-

virzienā visā augstumā līdz pamatiem. Pamati nav pakļauti lielām

temperatūras izmaiņām, tādēļ temperatūras šuvi pamatos var

neierīkot.

Temperatūras šuves ēku sadala temperatūras blokos. Katru

atsevišķi stāvošu ēku bez temperatūras šuvēm arī var uzskatīt

par temperatūras bloku.

Maksimāli pieļaujamais attālums starp temperatūras šuvēm,
t. i., maksimālais temperatūras bloka izmērs plānā, atkarīgs no

būvmateriālu īpašībām, konstrukcijas struktūras un temperatūras

izmaiņu diapazona (sk. 2.4. tab.).
Sēšanās šuves nodrošina atsevišķu ēkas daļu brīvu vertikālu

pārvietošanos pamatu nevienmērīgas sēšanās gadījumā. Sēšanās

šuves šķeļ visu ēku, ieskaitot arī pamatus. Pamatu nevienmērīgu
sēšanos var izraisīt dažādi cēloņi:

2.4. tabula

Maksimālie temperatūras bloka izmēri, kuri Latvijas klimatiskajos apstākļos
pieļaujami bez pārbaudes (m)

* vienstāva ēkas

** ēkas šķērsvirzienā
*** ēkas garenvirzienā

tru ;ciju ma cria

Būves
mūra
sienas

monolītā saliekamā

dzelzsbetona dzelzsbetona
karkass karkass

tērauda

karkass

Apkurināmas ēkas

Neapkurināmas ēkas

Atklātas inženierbūves

50

35

25

50; 60*

30: 36*

30

60; 72*

40; 48*
40

150**; 230***

120**; 200***

130
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a) ēkas augstuma straujas izmaiņas (vairāk par 10 m);
b) pamatnes gruntis ar dažādām īpašībām;
c) dažādā laikā celtas ēkas daļas;
d) dinamiskās slodzes;

c) sarežģīta ēkas forma plānā;
f) atšķirīgi pamatu parametri.

2.3. TEHNISKĀS PRASĪBAS

Rūpniecības uzņēmumu projektēšanā jāievēro arī teh-

niskās prasības: vienotā moduļu sistēma, standartizācija, tipizā-
cija, unifikācija, ugunsdrošība un ilggadība, kā arī būvorganizā-
ciju materiāli tehniskās iespējas v. c.

2.3.1. CELTNIECĪBAS INDUSTRIALIZĀCIJAS PAMATI

Rūpniecības uzņēmumus projektē tā, lai to celtniecībā
varētu izmantot industriālās metodes. Tādēļ celtniecības projek-
tēšanā ievēro vienoto moduļu sistēmu, standartizāciju, tipizāciju
un unifikāciju, kas ierobežo izmēru daudzveidību un samazina

būvju un konstruktīvo risinājumu skaitu.

Vienotā moduļu sistēma* ir būvju telpiskā plānojuma un kon-

struktīvo elementu izmēru koordinēšana (2.17. att.), pieņemot
par pamatmoduli 100 mm. Lieliem un maziem izmēriem attiecīgi
izmanto palielinātos un daļu moduļus. Vienotā moduļu sistēma

nodrošina standartizāciju un tipizāciju celtniecībā.

Ēkas grafiskā attēlojuma pamatā ņem nospraušanas asu taisn-

stūrveida tīklu (2.18. att.), kas nosaka galveno konstrukciju izvie-

tojumu, kā ari ēkas iedalījumu galvenos elementos. Nospraušanas

asu apzīmēšanu sāk no plāna kreisā apakšējā stūra, garenasis

apzīmējot ar alfabēta lielajiem burtiem, bet šķērsasis — ar arābu

cipariem. Attālumu plānā no nospraušanas ass līdz konstruktīvā

elementa malai vai ģeometriskaiasij sauc par piesaisti.

Laidums — L ir attālums starp ēkas pārseguma vai jumta

pārseguma nesošo konstrukciju balstiem. To mērī starp nosprau-

šanas garenasīm. Solis
—

B ir attālums, kādā novieto nesošās

konstrukcijas citu no citas. To mērī starp nospraušanas šķērs-
asīm. Rūpniecības ēku solim pieņem moduli 6000 mm. Nominā-

lais augstums — //ir attālums pa vertikāli no grīdas līmeņa
līdz noteiktai pārseguma atzīmei. Rūpniecības ēku nominālo aug-

* CHnll 11-A.4-62. Ejinnan CHcreMa b cTpomejibCTße. OcHOBHue no-

jioHceHHH npoeKTHpoBaHHH. M., roccīpofiH3AaT, 1962.
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stūmu noteikšanai lieto moduli 6/vf=600 mm. Minimālais pieļau-

jamais vienstāva ēkas augstums un daudzstāvu ēkas viena stāva

augstums ir 3000 mm.

2.17. att. Vienotā moduļu sistēma rūpniecības celtniecībā:

a — pamatmodulis (M) un palielinātie moduli (nM); b — palielinātiemoduli
telpiska sistēmā.
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Celtniecībā izšķir nominālos, konstruktīvos un īstos izmērus

(2.19. att.). Nominālie izmēri ir attālumi starp nospraušanas
vai konstrukciju asīm. Tādi ir laidumi

— L, soļi —
B un nomi-

nālie augstumi — H, kā ari attālumi starp konstrukciju nosacī-

tām skaldnēm —■ / n, bn un hn. Sos izmērus pieņem, stingri ievēro-

jot noteiktos moduļus, piemēram, L=nM. Konstruktīvie izmēri —

4, bk un h\ ir telpiskā plānojuma elementu, konstrukciju un

iekārtu projekta izmēri, kuri ievēro nepieciešamās atstarpes un

šuves — 6. īstie izmēri — U, bt un ht ir gatava elementa fak-

tiskie izmēri, kas no projekta izmēriem drīkst atšķirties noteikto

Q

pielaižu c robežas, piemēram, /f=/k±—.

2.18. att. Vienstāva ēkas ar saliekamā dzelzsbetona karkasu plāna un griezuma
shēmas.
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Atsevišķas novirzes no vienotas moduļu sistēmas rūpniecības

celtniecībā ir pieļaujamas,projektējot:
a) eksperimentālas būves, ja šīs novirzes izraisa eksperimenta

īpatnības;
b) būvju atjaunošanu vai rekonstrukciju, ja ir attiecīgs pama-

tojums;

c) īpašas būves, kurās pielietoto konstrukciju un materiālu spe-
cifika nav jāsaskaņo ar citām būvēm;

d) būvju daļas, kurām plānā nav taisnstūra forma.

Jāievēro, ka rūpniecībā ekspluatē agrāk celtās būves, kuru

izmēri neatbilst tagadējai moduļusistēmai.

Unifikācija celtniecībā

ir vienādu telpiskā plāno-
juma un konstruktīvo risi-

nājumu izmantošana da-

žādām būvēm. No visiem

celtniecības veidiem unifi-

kācija visplašāk ir ieviesta

tieši rūpniecības celtnie-
cībā.

Savstarpēji ir saistīti

šādi rūpniecības ēku unifi-

cētie parametri*: L — lai-

dums, B s
— ārējo rindu

kolonnu solis, B\ — iekšējo
rindu kolonnu solis, H

—

augstums, h
— tilta cel-

tņa sliedes galvas aug-
stums un Q —

tilta celtņa
celtspēja.

Unificē arī slodzes uz

pārsegumiem un citus pa-
rametrus.*

Unificēta šūna ir ēku

telpiskā plānojuma ele-

ments, kuru veido ēkas

daļa ar unificētiem izmē-

riem.

Galvenie unificētie pa-

rametri — laidums un

augstums, kā arī tilta

2.19. att. Izmēri celtniecībā (paskaidrojumi
tekstā).

* CH 223-62. OoHOßHbie nojio>KeHHsi no yHH(pHKauHH o6T>eMHO-n.naHHpoßOHHbix

H KOHCTpyKTHBHbIX peiUeHHH 3fIaHHH. M., rOCCTpOHH3,SaT,
1962.
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celtņi nosaka ēkas unificēto gabarīta shēmu. Atsevišķām ražotnēm

ir raksturīgas savas gabarīta shēmas.

Augstākā unifikācijas pakāpe rūpniecības celtniecībā ir unificē-

tās tipa sekcijas. Tipa sekcijas ir patstāvīga telpiska ēkas da)a vai

vesela ēka ar vienu vai vairākiem vienāda augstuma laidumiem,
noteiktu garumu un noteiktu konstruktīvo risinājumu. Unificētas

tipa sekcijas ir izstrādātas atsevišķām rūpniecības nozarēm, ievē-

rojot visizplatītāko ražotņu gabarītu shēmas. Praksē var izmantot

jebkuras nozares sekcijas, kas atbilst uzstādāmām prasībām. Tā-

dēļ pēdējā laikā izstrādā starpnozaru unificētas tipa sekcijas.
Tipizācija celtniecībā ir vislabāko telpiskā plānojuma un kon-

struktīvo risinājumu, kā arī atsevišķu elementu projektu izstrā-

dāšana un atlase. Šādus risinājumus pieņem par tipa risināju-
miem un iesaka daudzkārtējai pielietošanai celtniecībā. Informā-

ciju par tipa projektiem sniedz Tipa projektēšanas institūts.

Tipa projektus ļoti plaši izmanto civilo ēku masveida celtnie-

cībā. Sakarā ar zinātnes un tehnoloģijas straujo progresu rūp-
niecības celtniecībā ēku tipa projektus var izmantot tikai nelielu

uzņēmumu tradicionālām ražotnēm. Pēc tipa projektiem lietderīgi
būvēt arī palīgēkas, noliktavas, katlu mājas, kompresoru un sūkņu
stacijas, kuras nevar bloķēt ar galvenām ēkām.

Tipizācijas galvenais virziens rūpniecības celtniecībā ir tipa
būvkonstrukciju, detaļu un mezglu risinājumu izstrādāšana. Tipa
konstrukciju darba rasējumus izstrādā sērijās, kurās ietilpst sav-

starpēji saskaņotu celtniecības risinājumu komplekss.
Valsts Vissavienības standartus (TOCT) būvmateriāliem, de-

taļām un izstrādājumiem, sanitārtehniskai iekārtai un būvinstru-

mentiem apstiprina PSRS Valsts celtniecības lietu komiteja.

2.3.2. BŪVJU UGUNSDROŠĪBA

Būvju nepieciešamo ugunsdrošību nodrošina pasākumu
komplekss*, kurā ietilpst ugunsgrēka izcelšanās iespēju samazi-

nāšana, būves uguns pretestības spējas paaugstināšana, evakuā-

cijas nodrošināšana, ugunsgrēku lokalizācija un ērtu apstākļu
radīšana ugunsgrēku dzēšanai.

Lai samazinātu ugunsgrēku izcelšanās iespēju, celtniecības

risinājumos atklātas uguns un augstas temperatūras avotus izolē.

Noteiktos gadījumos ir jārūpējas, lai novērstu dzirksteļu, atklātas

liesmas un augstu temperatūru rašanos. Sliežu ceļus ir atļauts
ierīkot visos cehos neatkarīgi no ražotņu sprādzienbīstamības un

ugunsbīstamības. Taču «A», «B» un «E» kategorijas telpās loko-

motīvju iebraukšana ir aizliegta, bet «B» kategorijas telpās —

ierobežota.

* CHHII 11-A.5-70. ripoTHßonoJKapHHe hopmm npoeKTHpoBaHHH 3.a.aHHft n coopy-

JKeHHH. M, CTpOHH3AaT, 1971.



45

Būvju pretestību ugunij raksturo to ugunsdrošības pakāpe.
Izšķir 5 būvju ugunsdrošībaspakāpes — ī, 11, 111, IV un V. Būvju
ugunsdrošības pakāpi nosaka galveno būvkonstrukciju degšanas
grupa un ugunsizturības robeža. Nosakot ugunsdrošības pakāpi,

jāievēro abi šie ugunsdrošības rādītāji, kas dažkārt ir visai atšķi-
rīgi. Tā, piemēram, nedegošai 250 mm biezai ķieģeļu sienai uguns-
izturības robeža ir 5,5 stundas, nedegošām neaizsargātāmtērauda

kolonnām
— 0,3 stundas, grūti degošiem apmestiem koka sta-

biem
— 1 stunda.

I ugunsdrošības pakāpes būvju konstrukcijas ir nedegošas,
un to ugunsizturības robeža ir 0,5... 2,5 stundas. Vairumam

jauno rūpniecības ēku pieņem II ugunsdrošības pakāpi, izveidojot
nedegošas galvenās konstrukcijas (starpsienas, nenesošās sienas

un piekārtie griesti var būt grūti degoši) un normējot ugunsiztu-
rības robežu. IV un V ugunsdrošības pakāpes ēkas rūpniecībā var

izmantot ierobežoti.

Ugunsgrēka un avārijas gadījumā cilvēku evakuācijai ir jābūt
ātrai un drošai. Evakuācijas ejām un evakuācijas izejām tiek uz-

stādītas stingras prasības.
Par evakuācijas izeju uzskata izeju, kas savienota tieši ar āru,

ugunsdrošu vestibilu vai kāpņu telpu ar izeju ārā. Evakuācijas
ejas maksimāli pieļaujamais garums atkarīgs no ēkas un ejas
rakstura, stāvu skaita, ugunsdrošības pakāpes un ražošanas kate-

gorijas. Evakuācijas ceļa garumu pa atklātām iekšējām kāpnēm
aprēķinā pieņem vienādu ar trīskāršotu šo kāpņu augstumu. At-

sevišķos gadījumos evakuācijas ceļa garums no darba vietām

līdz evakuācijas izejai nedrīkst pārsniegt 30... 150 m (tai skaitā

šīs ejas garums pa strupceļa gaiteni, kas nevienā ēkā nedrīkst

pārsniegt 25 m).
Telpās, kur vienlaicīgi uzturas vairāk par 15 cilvēkiem, dur-

vīm ir jāveras evakuācijas virzienā. No visām ēkām un atseviš-

ķām telpām ierīko vismaz divas evakuācijas izejas. Vienas eva-

kuācijas durvis var ierīkot no telpām, kuras dotas 2.5. tabulā.

2.5. tabula

Maksimālais strādājošo skaits un maksimāla telpu platība, kurām var ierīkot

vienas evakuācijas durvis

Strādājošo skaits telpā, kuras platība (m2)

Ražotnes

kategorija
no

«A»

«B»

«B»

«r»

«XI»

«E»

5

5

5

25

50

50
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Evakuācijas eju nepieciešamo summāro platumu nosaka, pie-
ņemot 600 mm uz 100 cilvēkiem vienā stāvā. Kāpņu platumu
aprēķina pēc cilvēku skaita visapdzīvotākajā stāvā, neskaitot
pirmo stāvu. Evakuējamo cilvēku skaitu no darba un mācību tel-

pām pieņem vienādu ar vietu skaitu šajās telpās.
Vienas evakuācijas ejas gabarīti ir noteikti šādi:

durvju platums 800 ... 2400 mm

kāpņu platums 1200... 2400 mm

gaiteņu platums 1400 mm un vairāk

ejas platums 1000mm un vairāk

vējtvera platums 1300mm un vairāk

vējtvera dziļums 1200mm un vairāk

ejas un durvju augstums 2000mm un vairāk.

Evakuācijas eju un durvju augstumu no pagrabstāviemun cokol-

stāviem var pieņemt 1900 mm, bet no bēniņiem — 1500 mm.

Ražošanas ēkās kāpņu minimālais platums ir 1050 mm, kāpnēm

no pagrabiem, bēniņiem un telpām ar evakuējamo cilvēku skaitu

līdz 50 — 900 mm, bet kāpnēm no galerijām, etažerēm, platfor-
mām v. c. — 700 mm. No atsevišķām darba vietām arī ejas

platumu pieņem 700 mm.

Izcēlušos ugunsgrēku lokalizācijai starp būvēm ģenerālplānā
paredz ugunsdrošības atstarpes, bet ēkās — ugunsaizturošus
šķēršļus (nedegošus pārsegumus un ugunsdrošības sienas). Vie-

nādi limitēta ir ēkas stāvu maksimālā platība (tā sauktais uguns-

drošības bloks) kā atsevišķai ēkai bez ugunsaizturošiem šķērš-
ļiem, tā arī vienai ēkas sekcijai starp ugunsaizturošiem šķēršļiem
(vai arī ēkas sekcijai starp ugunsaizturošu šķērsli un galasienu).

Nosakot ugunsdrošības bloka platību, neievēro galerijas, plat-
formas, antresolus un etažeres attiecīgā stāva robežās, ja to ko-

pējā platība nepārsniedz 40% no stāva platības. Ugunsdrošības
bloka normēto platību var palielināt par 20%, ja iekārto automā-

tisko ugunsgrēka signalizāciju, un par 100%, ja iekārto automā-

tiskās ugunsdzēsības ierīces. Ugunsdrošības bloka izmēri nav li-

mitēti arī I un II ugunsdrošības pakāpes ēkās neatkarīgi no tajās
izvietoto ražotņu sprādzienbīstamības un ugunsbīstamības kate-

gorijas (izņēmums ir II ugunsdrošības pakāpes daudzstāvu ēkas

ar «A» un «B» kategorijas ķīmiskām ražotnēm). Pārējo ēku

ugunsdrošības bloka izmēri nedrīkst pārsniegt 1200... 25 000 m2.
Ugunsgrēku lokalizācijā sevišķa nozīme ir būvju izvietojumam

ģenerālplānā, ievērojot vēju rozi, apzaļumojumus un citus vie-

tējos apstākļus.

Apstākļus ugunsgrēku dzēšanai nodrošina atbilstoši ģenerāl-

plānu risinājumi — autoceļi pie būvēm un ūdenskrātuvēm un

iebrauktuves, kuru platums vismaz 4 m un augstums — 4,5 m.

Nepieciešamības gadījumos ēkas apgādā ar ūdeni, kāpnēm, uguns-

dzēsības iekārtām un inventāru.
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2.3.3. BŪVJU ILGGADĪBA

Būvju ilggadība ir to spēja saglabāt sākotnējās īpašī-
bas visā ekspluatācijas laikā. Izšķir 3 ēku ilggadības pakāpes.

I ilggadības pakāpes ēkām ir pagarināts kalpošanas laiks —

100 un vairāk gadu. Rūpniecības ēkām parasti pieņem II ilgga-
dības pakāpi ar vidēju kalpošanas laiku — 50... 100 gadu.
111 ilggadības pakāpes ēkām ir pazemināts kalpošanas laiks —

20... 50 gadi. Ēkas, kurām kalpošanas laiks ir mazāks par

20 gadiem, uzskata par pagaidu ēkām.

Universālām ēkām ar lielu plānojuma elastību pieņem augstāku
ilggadības pakāpi, bet ēkām-agregātiem ilggadību pieņem vienādu

ar tehnoloģiskās iekārtas kalpošanas laiku.

Būvju ilggadību nodrošina galveno konstrukciju un to savie-

nojumu mezglu ilggadība. Taču faktiskā rūpniecības būvju ilg-
gadība ir stipri atkarīga no tehniskās ekspluatācijas apstākļiem.

2.4. ESTĒTISKĀS PRASĪBAS

Rūpniecības uzņēmumiem ir jābūt mākslinieciski izteik-

smīgiem un jāatbilst sava laikmeta estētiskām prasībām. Rūp-
niecības uzņēmumos ir jārada emocionāli psiholoģiskie apstākļi
ražošanas procesu labākai nodrošināšanai. Modernā koncepcija
paredz to panākt bez tīri dekoratīviem līdzekļiem.

Svarīgākie vides mākslinieciskās veidošanas pamatprincipi ir

šādi:

a) būvju formu un konstrukciju savstarpējā vienotība;

b) būvju organiska iekļaušana esošā apbūvē un dabas ainavā;

c) nacionālās arhitektūras mantojuma labāko tradīciju radoša

izmantošana.

Būvju ārējo veidolu un iekštelpu (interjeru) noformējumu no-

saka telpiskā kompozīcija, konstruktīvā struktūra un pielietotie
materiāli (galvenokārt apdares faktūra un krāsa). Rūpniecības
ēku formu nosaka to telpiskā plānojuma risinājums, daļēji arī

konstruktīvais risinājums.
Viens no arhitektūras kompozīcijas paņēmieniemirproporcijas,

t. i., atsevišķo daļu izmēru savstarpējās attiecības. Cits izteiksmes

līdzeklis ir ritms — likumsakarīga būvmasu un formu atkārto-

šanās. Mūsdienu rūpniecības ēkās ritmu horizontālā virzienā vis-

pirms nodrošina kolonnu solis. Plānā ļoti liela izmēra ēku mono-

tonās fasādes atdzīvina ritmiski izvietotas ieejas un iebrauktuves,

kāpņu telpu, palīgtelpu un citas piebūves, kā arī gaismēnas un

krāsojums.
Rūpniecības uzņēmumu būvēm savā starpā, bet atsevišķos ga-

dījumos kopā ar blakus uzņēmumiem un pat ar visas apdzīvotās
vietas apbūvi jāveido vienots ansamblis. Uzņēmumu arhitektonis-

kajā risinājumā liela nozīme ir tādiem kontrastējošiem izteiksmes
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elementiem kā skursteņiem, estakādēm, tilpnēm, atklātām iekār-

tām un citām inženierbūvēm, kas kopā ar ēkām rada rūpnīcas
individuālo veidolu. Rūpniecības uzņēmumu teritorijā jāparedz
apstādījumi un labiekārtošanas elementi.

Pēdējā laikā sevišķu vērību pievērš rūpniecības ēku interje-
riem. Teorētisko pamatojumu ražošanas telpu interjeru veidošanā

dod jauna zinātnes nozare — ergonomika. Ražošanas telpu ra-

cionāls iekārtojums, pareizs krāsojums* un istabas augi uzlabo

strādājošo darba apstākļus, veicina darba ražīguma paaugstinā-
šanos, mazina nogurumu un samazina darba traumas.

Būvkonstrukciju virsmas interjerā parasti aizņem vislielāko

platību, tās krāso gaišos, mazpiesātinātos toņos. Izvēloties teh-

noloģisko iekārtu krāsojumu, ievēro veicamo operāciju raksturu,
apstrādājamo detaļu un pielietojamo vielu krāsu, darba precizi-
tātes pakāpi, būvkonstrukciju krāsu un citus faktorus. Cehu iek-

šējam transportam lieto brīdinājuma krāsojumu. Inženierkomu-

nikāciju — cauruļvadu, kabeļu v. c. krāsojumu reglamentē no-

teikumi.

Liela mākslinieciska nozīme ir uzskatāmai grafikai, kas no-

drošina nepieciešamo informāciju (uzraksti, shēmas v. c.) un aģi-

tāciju (uzsaukumi, goda plāksnes v. c). Noteiktu idejisku ievirzi

arhitektūrai palīdz radīt lietišķās un monumentālās mākslas

darbi (strūklakas, skulptūras, gleznas v. c).

2.5. EKONOMISKĀS PRASĪBAS

2.5.1. Kapitālieguldījumi un tāmes izmaksa

Par kapitālieguldījumiem sauc izdevumus jaunu pamat-
fondu radīšanai un esošo rekonstrukcijai. Rūpniecības kapitāl-
ieguldījumos ietilpst izdevumi celtniecībai, izdevumi ražošanas

iekārtu iegādei un pārējie izdevumi (pētniecības un projektēšanas
darbiem, jaunceļamā uzņēmuma direkcijas un celtniecības teh-

niskās uzraudzības uzturēšanai, ekspluatācijas kadru sagatavo-
šanai v. c).

Attiecības starp šiem izdevumu veidiem sauc par kapitāliegul-
dījumu struktūru. Samazinoties celtniecības izdevumu īpatsva-
ram, pastāv tendence pieaugt izdevumiem par tehnoloģiskām
iekārtām, instrumentiemun inventāru.

Celtniecības izmaksu nosaka tāme (maksas aprēķins), kuru

projektēšanas gaitā sastāda pēc apkopu tāmju normām,cenrāžiem

un citiem normatīviem. Seit ietilpst:

* CH 181-70. yKa3aHHH no npoeKTHpoßaHHio übctoboS oTAeJiKH HHTepbepoß

npoH3BcvicTßeHHbix 3flaH'Hft npoMbniMe-HHbix npeAnpHHTHft. M., CTpOHH3AaT,
1972.
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a) celtniecības tiešie izdevumi (darba algas, materiālu, iz-

strādājumu un konstrukciju izmaksa, transports un mašīnu eks-

pluatācija) ;
b) virsizdevumi (celtniecības organizēšanai, vadīšanai un

strādājošo apkalpei) — 10...20% apmērā no tiešiem izdevu-

miem;

c) plānotie uzkrājumi — celtniecības organizāciju normatīvā

peļņa 6% apmērā no tiešajiem izdevumiem.

2.5.2. TEHNISKI EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI

Kapitālieguldījumu salīdzināmās ekonomiskās efektivi-
tātes rādītājs ir reducētie izdevumi R, kurus var noteikt pēc for-

mulas

R=K+TaC, (2.11)

kur T
n

— normatīvais kapitālieguldījumu atmaksāšanās laiks

(gados);
Ķ — vienreizējo kapitālieguldījumu apjoms (rbļ.);
C — ekspluatācijas izdevumi* (rbļ./gadā).

Tātad ekonomisko efektivitāti var paaugstināt, pazeminot gan
celtniecības, gan ekspluatācijas izdevumus. Izvēloties optimālo

projekta risinājumu, jāievēro arī reducēto izdevumu struktūra

(2.20. att.).
Celtniecības risinājumus novērtē un savā starpā salīdzina pec

vairākiem tehniski ekonomiskiem rādītājiem. Salīdzinot šos rādī-

tājus, var konstatēt, kas nosaka attiecīgā varianta ekonomisko

efektu un parāda, vai tas nav iegūts, pasliktinot citus rādītājus.
Lai noteiktu ēku tehniski ekonomiskos rādītājus, jāzina ap-

būves platība, lietderīgā platība, darba platība, konstruktīvā pla-
tība, ārējo norobežojošo konstrukciju platība, tāmes vērtība, celt-

niecības darbietilpība, kopējā masa un galveno būvmateriālu pa-

tēriņš.

Visvienkāršāk var noteikt ēku būvplalību, ko mēri pa ārējām

nospraušanas asīm.

Apbūves platību — A nosaka pa ēkas ārējo perimetru cokola

līmenī. Tā sastāv no lietderīgās un konstruktīvās platības.
Konstruktīvā platība — B ir katra stāva plānā sienu, atse-

višķo balstu, starpsienu, kāpņu telpu, šahtu un pārseguma aiļu

aizņemtā platība.
Lietderīgā platība — L ir visu stāvu telpu platību summa.

Ražošanas ēku lietderīgajā platībā ieskaita arī etažeru, antresolu,

* Py>KOBO.ncTBO no onpeAeaeHHio ctohmocth 3K.cnjiyaTau.nH 3fla-

hhh h coopy>KeHHft Ha ct3ahh npoeKTHpoBaHHH / roccīpofi CCCP. M., CTpoii-

H3A3T, 1977.
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2.20. att. Reducēto izdevumu struktūra keramikas kombināta ēkai

ar virsgaismām (A) un bez virsgaismām (B).

platformu un galeriju platību. Lietderīgā platība savukārt sastāv

no darba platības, noliktavu platības un tehniskās platības.

Ražošanas ēku darba (ražošanas) platībā — D ietilpst to

telpu platība, kuras izmanto produkcijas ražošanai, tajā skaitā
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tādu etažeru, antresolu, platformu un galeriju platība, uz kurām

izvieto ar tehnoloģisko procesu saistītas iekārtas. Šeit ieskaita arī

pusfabrikātu uzglabāšanai paredzēto starpnoliktavu platību. Atse-

višķi stāvošu un piebūvētu palīgēku darba platībā ieskaita to telpu
platību, kuras nodrošina strādājošo apkalpošanu, kā arī kantoru,

kabinetu, konstruktoru biroju, mācību telpu un sabiedrisko orga-
nizāciju telpu platību.

Noliktavu platībā ietilpst tās platības, kas ir paredzētas izej-

vielu un gatavās produkcijas uzglabāšanai, kā arī remonta un citu

ražošanas procesam nepieciešamu materiālu uzglabāšanai.
Tehniskajā platībā ietilpst to telpu platības, kas ir paredzētas

sanitārtehniskām un enerģētiskām iekārtām, komunikācijām un

transportam, kā arī visu iebūvēto palīgtelpu, gaiteņu, vējtveru un

pāreju platības.

Kubatūru — Q ēkām ar plakaniem jumtiem nosaka, sareizinot

ēkas apbūves platību ar augstumu no apakšējā stāva grīdas līmeņa
līdz savietotā jumta seguma virsmai vai augšējā pārseguma vir-

smai. Kubatūru ēkām ar slīpiem jumtiem un sarežģītu profilu no-

saka, sareizinot šķērsgriezuma laukumu ar ēkas garumu. Ēkas

kubatūrā ieskaita arī apakšzemes stāvus un virsbūves.

Platības izsaka kvadrātmetros, bet kubatūru —
kubikmetros.

Tāmes izmaksu nosaka rubjos, darbietilpību — cilvēkmaiņās un

kopējo masu — kilogramos. Metāla un cementa patēriņu izsaka

kilogramos, betona un dzelzsbetona patēriņu — kubikmetros, kok-

materiālu — uz apaļkokiem reducētos kubikmetros, stikla — no-

sacīto lokšņu kvadrātmetros.

Ēku tehniski ekonomiskos rādītājus var aprēķināt darba pla-
tības, lietderīgās platības, kubatūras un ražošanas jaudas (pro-
dukcijas) vienībai. Rādītāji, kas ir aprēķināti ražošanas jaudas
vienībai, vienlaicīgi raksturo gan celtniecības, gan tehnoloģisko

risinājumu. Visbiežāk rādītājus aprēķina darba platības vienībai.

Taču, mainoties tehnoloģiskajam procesam, var mainīties arī

darba platība. Tādēļ rādītāji, kas attiecināti uz lietderīgo platību
vai uz apbūves platību, ir universālāki.

Ēku telpiskā plānojuma risinājumu raksturo 4 koeficienti.

Koeficients Kļ ir ēkas kubatūras attiecība pret lietderīgo pla-

tību Ki——t- • J° mazāka ir šī koeficienta vērtība, jo ekonomis-

kāks ir ēkas telpiskā plānojuma risinājums.
Koeficients Ko ir ēkas darba platības attiecība pret lietderīgo

platību Ki=—r-. Jo lielāka ir šī koeficienta vērtība, jo mērķtie-

cīgāks ir ēkas telpiskā plānojuma risinājums.
Koeficients Ķ

3
ir ēkas konstruktīvās platības attiecība pret ap-

būves platību Ķs
=

—-ķ.
Jo mazāka ir šī koeficienta vērtība, jo

mazāku daļu no ēkas plāna aizņem būvkonstrukcijas.
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Koeficients K4 ir ēkas arejo norobežojošo konstrukciju virsmas

N
platības attiecība pret lietderīgo platību i<4=—

j-.
Jo mazāka ir

šī koeficienta vērtība, jo kompaktāka ir ēka.

2.6. tabula

Ražošanas eku konstruktīvo elementu izmaksu orientējošās attiecības % no

celtniecības daļas kopējās vērtības

Viens no galvenajiem celtniecības izmaksas rādītājiem ir kuba-
tūras vienības ēkas tāmes vērtība. Vienstāva ēkas 1 m 3izmaksā

5...6 rbļ., bet daudzstāvu ēkas 1 m3— 8...9 rbļ. Galvenā uzma-

nība ir jāveltī tām ēku daļām, kuru īpatnējā daļa kopējā izmaksā

ir visaugstākā (2.6. tab.). Ir jābūt arī minimālai celtniecības

darbietilpībai un būvju materiālietilpībai.
Bez tam rūpniecības uzņēmumu risinājumu kopumā raksturo

ģenerālplāna tehniski ekonomiskie rādītāji, piemēram, apbūves
blīvums.

2.6. RAJONU PLĀNOŠANA UN PILSĒTBŪVNIECĪBA

Pilsētbūvniecības prasību pamatā ir atzinums, ka katra

būve, katra rūpnīca ir neatņemama pilsētas un kāda lielāka teri-

toriāla rajona sastāvdaļa. Tādēļ projektēšanai ir pakļauti arī rūp-
niecības, lauksaimniecības, kūrortu teritorijas un veselas apdzīvo-
tās vietas. Gandrīz visa PSRS teritorija ir aptverta ar dažādiem

rajonu plānošanas veidiem.

Konstruktīvie elementi

un darbi

Daudzstāvu

ēkas ar

celiņiem

Vienstāva ēkas

bez

celtņiem

īemes darbi

'amati

iienas

)zelzsbetona karkass

Cāpnes
irldas

starpsienas
.ogi, durvis, vārti

umts

/irsbūves

Apdares darbi

darbi

0,6
6,0

20,0
31,0

1,3

13,5

0,7
13,2

6,0

0,9

6,7
11,1

34,5

11,7
3,7

4,8
16,3

6,7
0,6

3,0

0,8

4,3
11,0

28,6

14,4
4,5

4,5
20,3

7.7
0,7

3,2

6,5

1.2
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2.6.1. RAJONU PLĀNOŠANA

Rajonu plānošana pamatojas uz partijas un valdības

direktīvām, tautsaimniecības attīstības perspektīviem plāniem un

ražošanas spēku izvietojuma shēmām. Tiek izstrādātas PSRS

iedzīvotāju izvietošanas ģenerālā shēma un reģionālās iedzīvo-

tāju izvietošanas shēmas. Sajās shēmās prognozē iedzīvotāju
nometināšanas formu attīstību un apdzīvoto vietu grupu sistēmu

izvietojumu gan biezi apdzīvotos (2.21. att.), gan arī vēl neap-

gūtajos reģionos.

Rajonu plānošanas uzdevums ir panākt, efektīvi un kompleksi

izmantojot dabas, ekonomiskos un darba resursus, visu tautsaim-

niecības nozaru racionālu izvietojumu attiecīgā rajonā, nodro-

šinot optimālus apstākļus ražošanas un pilsētbūvniecības attīs-

tībai, dabas un kultūras pieminekļu aizsardzībai. Rajonu plāno-
šanas dokumentus* izmanto tehniski ekonomisko pamatojumu
izstrādāšanai attiecīgā teritorijā:

2.21. att. Latvijas PSR rajonēšanas shēma.

* CH 446-72. HHCTpyK.u.wH no cocTaßJieHHio cxeM h npoeKTOB paflOHHoft miaHH-

pOBKH. M., CTpOHM3AaT, 1973.
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a) kārtējiem tautsaimniecības attīstības plāniem;
b) apdzīvoto vietu ģenerālplāniem; ,

c) lauksaimniecības teritoriju zemes ierīcībai;

d) būvobjektu projektēšanas uzdevumiem.

Rajonu plānošanas shēmas aptver samērā plašas teritorijas
(apgabals, novads, autonomā vai neliela savienotā republika),
tās atspoguļo attiecīgā rajona visus resursus (zemes, ūdens,
darba utt.), dabas un ekonomiskos apstākļus. Rajonu plānošanas
shēmas nosaka visus saimnieciskās darbības virzienus attiecīgā
teritorijā un apdzīvoto vietu grupu izvietojumu.

Rajonu plānošanas projekti aptver mazākas teritorijas (lielu
apdzīvoto vietu ietekmes zonu, administratīvo rajonu grupu vai

atsevišķu rajonu), tie nosaka apdzīvoto vietu un visa veida celt-

niecības izvietojumu. Rajonu plānošanas projekti sniedz tikai

attiecīgās teritorijas plānojuma struktūru; rūpniecības uzņēmumu

būvlaukumu precīzu novietni realizē apdzīvoto vietu projektu ma-

teriālos.

2.6.2. PILSĒTBŪVNIECĪBA

Pilsētbūvniecība šī vārda šaurākā nozīmē ir apdzīvoto
vietu (pilsētu, rūpniecības ciematu un lauku apdzīvoto vietu) pro-

jektēšana, celtniecība un rekonstrukcija. Par optimālu tiek uzska-

tīta pilsēta ar 30 000
...

300 000 iedzīvotāju. Lielo pilsētu tālāku

augšanu ierobežo, jauno rūpniecību izvietojot mazās un vidējās

pilsētās.
Pilsētbūvniecības projektēšanas* pirmajā stadijā izstrādā ap-

dzīvotās vietas ģenerālplānu 25... 30 gadiem. Atsevišķi tiek iz-

dalīts pirmās kārtas celtniecības izvietojums tuvākajiem 5... 10

gadiem.
Pilsētbūvniecības otrajā stadijā izstrādā apdzīvotās vietas

atsevišķu daļu detaļplānojumu, kurā nosaka apbūves robežas

(sarkanās līnijas) un pilsētbūvniecības prasības atsevišķiem
objektiem. ■

Apdzīvotās vietas (pilsētas, ciemati v. c.) sastāv no dažādas

nozīmes teritorijām, kuras nosaka teritoriju funkcionālās zonē-

šanas rezultātā.

Apdzīvojamā teritorijā izvieto dzīvojamos rajonus ar mikro-

rajoniem, sabiedriskos centrus un īslaicīgas atpūtas zonas. Šī

teritorija aizņem apdzīvotās vietas vislabāko daļu.
Rūpniecības teritorijā izvieto rūpniecības uzņēmumus un ar

tiem saistītos transporta, enerģētikas un citus objektus. Lauku

apdzīvotās vietās attiecīgi paredz ražošanas zonu.

* CHnīl 11-60-75. n.iaimpoßKa h 3acipofiKa naceJieHHbix MecT. M., CTpoiiH3-

AaT, 1976.



Komunālā-noliktavu teritorijā izvieto noliktavas, garāžas,
komunālās inženierbūves un uzņēmumus. Valsts rezervju, kaitīgu
un indīgu vielu noliktavas un pārkraušanas bāzes izvieto ārpus
apdzīvotām vietām.

Arējā transporta teritorijās izveido dzelzceļu stacijas, jūras
un upju ostas un lidostas, tranzīta autostrādes. Aerodromus

izvieto ārpus apdzīvotām vietām.

Pilsētas atsevišķās teritorijas savā starpā un ar citām apdzī-
votām vietām saista ielu un ceļu tīkls.

Lauku apdzīvoto vietu teritorija sastāv no ražošanas un ap-

dzīvojamās teritorijas.
Teritorijas ap pilsētām veido piepilsētas zonu. So zonu izmanto

par rezerves teritoriju pilsētas tālākai attīstībai un pilsētas ap-

kalpes rakstura objektu izvietošanai. Ap pilsētām izveido arī zaļo

zonu iedzīvotāju atpūtai un pilsētas sanitārā stāvokļa uzlabo-

šanai.

Pilsētu grupai var būt kopīga piepilsētas un zaļā zona, taču

pilsētu saplūšana kopā, t. i., pārmērīga iedzīvotāju un rūpniecības

koncentrācija, nav vēlama no sanitāri higiēniskiem, apkalpes un

citiem viedokļiem.



56

Būvmateriāli

3.1. BŪVMATERIĀLU GALVENĀS ĪPAŠĪBAS

Mūsdienu celtniecībā galvenokārt lieto industriālas

būvdetaļas, būvizstrādājumus un būvkonstrukcijas, kas izgata-
votas specializētās rūpnīcās no dažādiem būvmateriāliem. Visiem

rūpniecībā izgatavojamiem būvmateriāliem ir noteikti PSRS

valsts standarti (TOCT) un tehniskie noteikumi (TV).
Būvmateriālu un būvizstrādājumu izmaksa sastāda apmēram

60% no kopējās celtniecības izmaksas*. Būvmateriālu sortiments

ir ļoti plašs. Celtniecībā lieto tradicionālos būvmateriālus —

cementu, metālu, koku, stiklu, keramikas materiālus un jaunus
būvmateriālus, kurus iegūst uz polimēru materiālu bāzes.

Būvmateriālu tehniskās īpašības var iedalīt trīs grupās: fizi-

kālajās, mehāniskajās un ķīmiskajās īpašībās. Materiālu fizikālās

īpašības raksturo to uzbūvi un izturēšanos apkārtējās vides fizi-

kālo procesu iedarbībā. Materiālu mehāniskās īpašības raksturo

to spēju pretoties ārējo slodžu iedarbībai. Ķīmiskās īpašības rak-

sturo materiālu spēju ķīmiski pārvērsties, lielākoties to vielu

ietekmē, ar kurām dotie materiāli atrodas saskarē.

Būvmateriālus atkarībā no stiprības, struktūras, tilpummasas
un citām īpašībām iedala konstruktīvajos, siltumizolācijas, hidro-

izolācijas, jumta seguma, akustikas, hermetlzējošos, apdares,
grīdu materiālos un palīgmateriālos, kā arī konstrukciju aizsar-

dzībai paredzētos materiālos. Lielākā daļa būvmateriālu reizē

izpilda vairākas funkcijas, t. i., tiem reizē piemīt konstruktīvo,

siltumizolācijas un citu materiālu raksturīgās īpašības. Tā, pie-

mēram, vieglbetons un kokmateriāli vienlaikus ir gan konstruk-

tīvie, gan arī siltumizolācijas materiāli.

3.1.1. FIZIKĀLĀS ĪPAŠĪBAS

Materiālu fizikālās īpašības ir to tilpummasa, blīvums

un porainība, ūdens uzsūktspēja, ūdenscaurlaidība, ūdensiz-

turība, salizturība, gaisa un gāzes caurlaidība, tvaika caurlaidība,

* TeXßB*ecxHe npaßH/ia no skohommomv pacxoflOßaHHio cTpoHTejibHHUx MaTe-

.pnajioß. TI7. 101-76 / roccTpofi CCCP. M., CTpoflH3jaT, 1977.
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siltumvadītspēja, siltumietilpība, ugunsizturība un ugun-
turlba.

Tilpummasa ir materiāla tilpuma vienības masa dabiskā stā-

voklī, t. i., ar visām porām un tukšumiem. Tilpummasu aprēķina
pēc formulas

f-ļf-. (3.D

kur y
— materiāla tilpummasa (kg/m3);

m — materiāla masa (kg);
V — materiāla tilpums (m3).

Būvmateriālu tilpummasas mainās ļoti plašās robežās, pie-
mēram, miporas tilpummasa ir 10... 20 kg/m3, smagā betona

—

2250 .. . 2500 kg/m3
,

tērauda — 7800 ... 7850 kg/m3.
Blīvums ir materiāla vielas tilpuma vienības masa absolūti

blīvā stāvoklī. To nosaka pēc formulas

Q= (3.2)

kur
q

—
materiāla blīvums (kg/m 3);

m — materiāla masa (kg);
V

a
— materiāla tilpums absolūti blīvā stāvoklī (m

3).

Organiskiem būvmateriāliem blīvums parasti ir 1000... 1500

kg/m 3, akmens materiāliem — 2500. . . 3000 kg/m3, bet metāliem,
stiklam un citiem blīviem materiāliem tas sakrīt ar tilpummasu.

Būvmateriāliem ir svarīgi zināt arī to relatīvo blīvumu. Rela-
tīvais blīvums d ir materiāla tilpummasas attiecība pret vielas

blīvumu:

d = -X. (3.3)

Ja y=Q, tad d=l un materiāls ir absolūti blīvs. Lielākai daļai
būvmateriālu d<il. Tas norāda, ka attiecīgā materiālā ir poras

vai tukšumi.

Porainība ir materiāla tilpuma aizpildījuma pakāpe ar porām.
Porainība P papildina blīvumu līdz 1 vai 100%, un to nosaka pēc
formulas

P=\ y~ vai P= S~± 100%. (3.4)
Q Q

Būvmateriālu īpašības ietekmē ne tikai porainības vispārīgais
raksturojums, bet arī poru izmēri un raksturs: sīkas vai lielas,

noslēgtas vai savienotas poras. Irdenos materiālos starp atse-

višķām daļiņām ir tukšumi, kuru aprēķinam lieto porainības for-

mulu.
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Blīvums un porainība ietekmē būvmateriālu ekspluatācijas
īpašības: ūdens uzsūktspēju, ūdenscaurlaidību, salizturību, stip-

siltumvadītspēju un citas īpašības.
Ūdens uzsūktspēja ir materiāla spēja sevī uzsūkt un saglabāt

ūdeni. Ūdens uzsūktspēja ir mazāka par materiāla porainību, jo
slēgtās porās ūdens nespēj iekļūt, bet lielās porās nespēj notu-

rēties. Odens uzsūktspējas atsevišķi gadījumi ir higroskopiskums
un kapilārā uzsūce.

Ūdenscaurlaidlba ir materiāla spēja laist cauri ūdeni zem

spiediena. To raksturo ūdens daudzums, kas 1 stundā pie pastā-

vīga spiediena izplūst caur materiāla virsmas 1 cm
2. '

Odensizturība ir materiāla spēja pretoties ūdens nelabvēlīgai
iedarbībai. Samitrināšana un piesātināšana ar ūdeni parasti ne-

labvēlīgi ietekmē būvmateriālu fizikālās, mehāniskās un citas

īpašības. Daži materiāli ūdens ietekmē uzbriest, sametas, saplaisā
vai sadalās slāņos. Viens no ūdensizturības rādītājiem ir atmiek-

škēšanās koeficients, kuru raksturo ūdens piesātināta materiāla

stiprības attiecība pret sausa materiāla stiprību.
Salizturība ir ūdens piesātināta materiāla spēja izturēt daudz-

kārtēju sasaldēšanu un atkausēšanu, neparādoties sairšanas pa-

zīmēm un ievērojami nepazeminoties stiprībai. Salizturību rak-

sturo ar sasaldēšanas un atkausēšanas ciklu skaitu, ko iztur ma-

teriāls, nesairstot vai nezaudējot stiprību.
Gaisa un gāzes caurlaidība ir materiāla spēja laist cauri gaisu

un gāzi materiāla slānim zem spiediena. Materiāla gaisa un gā-
zes caurlaidību raksturo gaisa vai gāzes caurlaidības koeficients.

Tvaika caurlaidība ir materiāla spēja izlaist caur tā slāni

ūdens tvaikus, ja ir parciālā tvaika spiediena starpība slāņa pre-

tējās pusēs. Materiāla tvaika caurlaidību raksturo tvaika caur-

laidības koeficients.

Materiāla spēju sasilstot izplesties raksturo lineārais termis-

kās izplešanās koeficients. Kompozīto materiālu sastāvdaļu ter-

miskās izplešanās koeficienti vēlami ar tuvām vērtībām.

Siltumvadītspēja ir materiāla īpašība caurvadīt siltumu no tā

vienas virsmas līdz otrai, ja norobežojošā materiāla virsmām ir

temperatūras starpība. Materiāla siltumvadītspēju raksturo sil-

tumvadītspējas koeficients.

Siltumietilpība ir materiāla spēja sasilstot uzņemt noteiktu

siltuma daudzumu un izdalīt to, materiālam atdziestot. Siltum-

ietilpību raksturo siltumietilpības koeficients.

Būvmateriālus pēc to spējas uzliesmot, degt, gruzdēt vai pār-
ogļoties uguns vai augstas temperatūras ietekmē iedala trīs deg-
šanas grupās: nedegošos, grūti degošos un degošos.

Nedegošie materiāli uguns un augstas temperatūras iedarbībā

neuzliesmo, negruzd un neapogļojas. Sādi materiāli ir dabiskā

akmens materiāli, ķieģeļi, betons un celtniecībā lietojamie metāli.

Grūti degošie materiāli uguns iedarbībā ar grūtībām uzliesmo,
gruzd vai apogļojas, bet pēc uguns avota attālināšanas tie pār-
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trauc degt un gruzdēt. Sie materiāli sastāv no degošām un ne-

degošām sastāvdaļām, piemēram, asfaltbetons, cementa fibrolīts

un aizsargāta koksne. Degošie materiāli uguns vai augstas tem-

peratūras iedarbībā uzliesmo un turpina degt pēc uguns avota

attālināšanas. Sādi materiāli ir neaizsargāta koksne, jumta pape

un ruberoīds.

Ugunsizturība ir būvizstrādājumu spēja izturēt uguns iedar-

bību, kamēr tie zaudē ncstspēju un sabrūk vai temperatūra izstrā-

dājumu otrā pusē kļūst nepieļaujami augsta, vai rodas caurejošas
plaisas un caurumi. Ugunsizturības robežu mērī stundās (h).

Ugunturība ir materiāla spēja neizkūst un nedeformēties, ilg-
stoši atrodoties ļoti augstās temperatūrās. Būvmateriālus pēc
ugunturības iedala ugunturīgos, grūti kūstošos un viegli kūsto-

šos.

Ugunturigie materiāli spēj ilgstoši izturēt 1580 °C un augstā-
kas temperatūras. Grūti kūstošie materiāli iztur 1300... 1580 °C

augstu temperatūru. Viegli kūstošie materiāli kūst temperatūrā,
kas zemāka par 1300 °C.

3.1.2. MEHĀNISKĀS ĪPAŠĪBAS

Mehāniskās īpašības ir materiālu stiprība, elastība,

plastiskums, trauslums, trieciena pretestība, cietība, deldējamība

un dilšanas pretestība.
Materiāla stiprību raksturo robežstiprība spiedē, stiepē, liecē

un cirpē. Par materiāla robežstiprību sauc spriegumus, kas atbilst

materiāla parauga graujošai slodzei. Spiedes vai stiepes robež-

stiprību aprēķina pēc formulas

p

Rsņ; St—

—p- , (3.5)

kur #
S p; st

— robežstiprība spiedē vai stiepē (MPa vai kgf/cm2);
P — graujošā slodze (N vai kgf);
F

— parauga šķērsgriezuma laukums (cm2).

Materiālu robežstiprību nosaka, laboratorijās pārbaudot spe-

ciālus paraugus līdz sagraušanai. Tagad lieto arī metodes, kas

dod iespēju pārbaudīt paraugus vai atsevišķus būvkonstrukciju

elementus, tos nesabojājot un nesagraujot. Pazīstamākas ir akus-

tikas, elektromagnētiskās un citas metodes. ,
Dažu būvmateriālu fizikālās un mehāniskās īpašības dotas

3.1. tabulā.

Elastība ir materiāla īpašība deformēties slodzes ietekme, bet

pēc atslodzēšanas atgūt sākotnējo formu un izmērus. Lielāko

spriegumu, kādā materiāls vēl saglabā elastību, sauc par elas-

tības robežu.
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3.1. tabula

Dažu būvmateriālu fizikālās un mehāniskās īpašības

Plastiskums ir materiāla īpašība slodzes ietekmē izmainīt

formu un izmērus bez pārrāvumiem un plaisām un saglabāt izmai-

nīto formu un izmērus arī pēc atslodzēšanas.

Trauslums ir materiāla īpašība ārējo slodžu iedarbībā momen-

tāni sabrukt bez iepriekšējas deformēšanās.

Trieciena pretestība ir materiāla īpašība pretoties sabruku-

mam, darbojoties trieciena slodzēm.

Cietība ir materiāla spēja pretoties pret cita cietāka ķermeņa

iespiešanos tajā.
Deldējamlba ir materiāla īpašība deldēšanas spēku iedarbībā

izmainīt tilpumu un masu.

Dilšanas pretestība ir materiāla spēja pretoties vienlaicīgai
deldēšanas un trieciena iedarbībai.

3.1.3. ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS

Ķīmiskās īpašības raksturo materiāla spēju ķīmiski

pārvērsties dažādu vielu ietekmē. Ķīmiskā izturība ir materiāla

spēja pretoties apkārtējās vides agresīvai iedarbībai, kas izraisa

materiāla noārdīšanos
— koroziju. Izšķir izturību pret minerālām

un organiskām skābēm, sārmiem, sāļiem, agresīvām gāzēm, or-

ganiskiem šķīdinātājiem utt. Korozijas attīstīšanos veicina vides

mitrums un materiāla porainība.
Ķīmisko izturību raksturo materiāla masas izmaiņas (g/m2)

un korozijas dziļums (mm/gadā). Ja neorganiskā materiāla sa-

stāvā pārsvarā ir silīcija dioksīds, tad materiāls parasti ir iztu-

rīgs pret skābēm, bet reaģē ar bāziskajiem oksīdiem. Ja materiāla

sastāvā ir bāziskie oksīdi, tad tas parasti ir izturīgs pret sār-

miem, bet reaģē ar skābēm. Organiskie un sintētiskie materiāli

(koksne, bitumeni, plastmasas) normālos apstākļos ir diezgan
izturīgi pret vāju skābju un sārmu iedarbību.

Materiāls
Tilpummasa

(kB/m3)

Robež-

stiprība
spiedē
(MPa)

Siltum-

vadītspcjas
koeficients

(kcal/m.h.°C)

Salizturība

(cikli)

erauds

tikla
niagais betons

iirrilšakmens

tāla ķieģeļi
tiklplasts

iāzbetons

koksne

'utuplasts

7850

2600

2400

2100

1800

1200

800

500

30

240. ..1900

45

10
...

60

30
...

80

7,5
...

30

40

5

50

0,1

50,00

0,70
1,30

0,90

0,46

10...300

15...50

0,18
0,08

0,04

25
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3.2. KOKMATERIĀLI

Koks ir daudzgadīgs augs, kas sastāv no saknēm,
stumbra un vainaga. Celtniecībā visplašāk izmanto skuju koku

(priedes, egles, lapegles) stumbrus. Lapu koku pielietošana ir

ierobežota.

Koksne ir viens no vissenākajiem un labākajiem būvmateriā-

liem. Tādēļ koka konstrukcijas plaši sastopamas agrāk būvētās

ēkās. Mūsdienu rūpniecības celtniecībā kokmateriālu īpatsvars
nav liels, bet koksnes kopējais patēriņš turpina palielināties un

tās dabiskais pieaugums Latvijā nenodrošina tautsaimniecības

vajadzības. Deficītu sedz, kokmateriālus ievedot no citām repub-
likām.

Rūpniecības celtniecībā koksni tagad izmanto galvenokārt

būvgaldnieku izstrādājumiem: logiem, durvīm, starpsienu vairo-

giem un iebūvētām mēbelēm, bet retāk grīdām.
Atsevišķos gadījumos rūpniecības ēku nesošās (sijas, kopnes,

arkas un rāmji) un norobežojošās (sienu un jumtu paneļu) kon-

strukcijas* projektē no koksnes. Koka konstrukcijas lietderīgi
izmantot ēkās ar ķīmiski agresīvu vidi. Dažos gadījumos, piemē-
ram, kālija sāļu noliktavās, koka konstrukcijas ir vienīgais iespē-
jamais risinājums.

Koksni izmanto sliežu ceļu gulšņiem, pāļiem, ūdens dzesētavu

konstrukcijām un gaisa līniju balstiem. Mazvērtīgu koku sugu

koksni lieto pagaidu ēku un būvju (darbnīcu, noliktavu, nojumju,
estakādu un žogu) ierīkošanai. Rūpnīcās izgatavo pārvietojamas
un saliekami izjaucamas pagaidu ēkas. Joprojām celtniecībā lieto

koka pastatnes un sastatnes, veidņus un turas.

3.2.1. KOKSNES ĪPAŠĪBAS

Dažādu koku sugu koksnei ir šādas pozitīvas īpašības:
samērā augsta stiprība, maza tilpummasa, maza siltumvadīt-

spēja, augsta ķīmiskā izturība, un to viegli mehāniski apstrādāt.
Koksnei ir arī vairāki trūkumi: anizotropija, deformācijas mai-

nīga mitruma ietekmē (uzbriešana, rukums, samešanās), vainas

(plaisas, zari un greizšķiedrainums). Neaizsargāta koksne ir arī

degoša, un tai ir zema bioloģiskā izturība. Šos trūkumus var

novērst, pielietojot racionālas konstrukcijas, ķīmisko aizsardzību

un modificējot koksni.

Katrai koku sugai ir sava raksturīga koksnes krāsa un tek-

stūra, kas raksturo kokmateriālu veselīgumu un dekoratīvās īpa-
šības. Baltijas republikās augušiem kokmateriāliem intensīvas

krāsas parādīšanās liecina par koksnes bojājumiem un vainām.

* CHHn 11-8.4-71. HepeßflHHbie kohctpvkuhh. HopMbi npoeKTHpoßaHHfl. M.,

CTpofiH3aaT, 1978.
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a — pusbaļķis; b — apaļa ceturkšņi; c — nomalis;
d — neapzāģēts dēlis; c — pusapzāģēts dēlis; f —

apzāģēts dēlis; g — četrskaldņu lokmalšķautnis;
h — apzāģēts šķautnis; i — gulsnis; ;' —- lata.

3.1. att. Koka stumbra
galvenie griezumi un

makrostruktūra:

a — griezumi; b — šķērs-
griezuma makrostruktūra:

/ — šķērsgriezums; 2 —

radiālais griezums; 3 —

tangenciālais griezums;
i — miza; 5 — kambijs;
6 — aplieva; 7 — kodols;
8 — serde.

3.2. att. Zāģmateriālu veidi:
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Koksnes mitrums stipri ietekmē visas tās īpašības, tādēļ mit-

rums ir limitēts un kokmateriālus pirms lietošanas žāvē. Istabas

sausai koksnei mitrums ir 8... 12%, bet gaissausai koksnei —

15... 20%. 15% koksnes mitrums ir pieņemts par nosacīto stan-

darta mitrumu, un uz to reducē visus koksnes rādītājus. Kapitālām
būvēm virszemes konstrukcijās var lietot koksni, kuras mitrums

nepārsniedz 25%. Tikko cirstai koksnei mitrums ir 50... 100%.

Odenī iegremdētai koksnei mitrums var sasniegt 200%.
Koksnes mitrumam pazeminoties zem 30%, notiek tās izmēru

samazināšanās — rukums. Samitrinot koksni, notiek pretējs pro-

cess — briešana. Lineārā izmēru maiņa šķiedru virzienā ir tikai

0,1...0,3%, radiālā virzienā — 3...6%, bet tangenciālā vir-

zienā — 6... 12% (3.1. att.). '
Sakara ar žūšanas nevienmērību un koksnes nevienādību kok-

materiālos rodas iekšējie spriegumi, kas var izraisīt mešanos un

plaisas. Plaisas parasti rodas radiālā virzienā, retāk
— pa gada-

kārtām.

Pieaugot koksnes mitrumam līdz šķiedru piesātināšanas pun-

ktam (25... 35%). mehānisko īpašību rādītāji samazinās. Kok-

snes stiprība un dilšanas pretestība ir augstāka šķiedru virzienā

un zemāka
— šķērsvirzienā.

3.2.2. KOKMATERIĀLI UN IZSTRĀDĀJUMI

Kokmateriālus iedala koksnes dabiskos materiālos,

koksnes mākslīgos materiālos un modificētās koksnes materiālos.

Koksnes dabiskie materiāli ir apaļkoki, zāģmateriāli, ēvelētie

un būvgaldnieku izstrādājumi un līmētie izstrādājumi.

Apaļkokus pēc tievgaļa diametra iedala būvbaļķos un zāģbal-

ķos (vismaz 14 cm), sīkbaļķos (8 ...

13 cm) un kārtīs (3 ...
7 cm).

Zāģmateriālus (3.2. att.) iegūst, baļķus sazāģējot stumbra ass

garenvirzienā. Izšķir neapzāģētus, apzāģētus un ēvelētus zāģmate-
riālus. Celtniecībā lieto pusbaļķus, ceturkšņus, šķautņus, dēļus un

latas. Apzāģētus zāģmateriālus apstrādājot ar ēvelmašīnām un

frēzēm, iegūst gludas un profilētas virsmas. Šādā veidā izgatavo
ēvelētus grīdas dēļus, latas un klucīšus, grīdlīstes, logu un durvju

apmales, parketa dēļus un sagataves galdnieku izstrādājumiem.
Galdnieku izstrādājumus būvobjektos piegādā komplektos (dur-

vju bloki ar vērtnēm un logu bloki ar rāmjiem), kas nošpakteleti,
pārklāti ar pernicu un vienu reizi nokrāsoti.

Salīmējot neliela izmēra zāģmateriālus un koksnes atgriezu-

mus, var iegūt gandrīz jebkuras formas lielizmēra būvelementus.

Līmētās koka konstrukcijās atsevišķās kārtas izvieto tā, lai mazi-

nātu koksnes neviendabīgumu. Saplāksni izgatavo no trim, pie-
cām vai vairākām savstarpēji perpendikulāri salīmētām finiera

kārtām, kuras iegūst, lobot vai drāžot koksni. Saplākšņa lokšņu

garums līdz 3m, platums — līdz 2m un biezums — 2... 15 mm.
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Atkarībā no lietotās līmes veida un tās ūdensizturības izšķir

paaugstinātas ūdensizturības, vidējas un ierobežotas ūdensiztu-
rības saplāksni.

Sagatavojot kokus, 25% to masas aiziet atkritumos (zaļā
masa, zari v. c.). Apstrādājot kokmateriālus, vēl 50% koksnes

aiziet atkritumos: nomaļi, zāģskaidas un ēveļskaidas, atgriezumi
v. c. Tādējādi dabiskā veidā izmanto tikai 25% koku masas.

Modernā tehnoloģija ļauj izmantot minētos atlikumus koksnes

mākslīgo materiālu, kā arī papīra, kartona, celulozes un citu

ķīmisko produktu ražošanā. Lielu ieguldījumu mežmateriālu mak-

simālā izmantošanā dod ZA Mežsaimniecības problēmu institūts

un Bolderājas koksnes kompleksās pārstrādes kombināts.

Galdnieku plātnēm izmanto mazvērtīgus kokmateriālus un kok-

snes atlikumus, no kuriem salīmē vidējo kārtu. So kārtu no vienas

vai abām pusēm nosedz ar saplāksni vai kartonu.

No koksnes ēveļskaidām un saistvielas (portlandcements vai

magneziālā saistviela) ražo 25... 100 mm biezas fibroUta plāt-
nes. Fibrolītu izmanto par konstruktīvo un siltumizolācijas mate-

riālu.

Koksnes atlikumus izmanto arī 8...25 mm biezu skaidu plātņu
ražošanā. Skaidu plātnes lieto siltumizolācijai, apdarei un gald-
nieku izstrādājumu izgatavošanai.

Koksnes šķiedru plātnes izgatavo no kokskaidām, sasmalcinot
tās defibratoros šķiedrās un presējot 3...20 mm biezās plātnēs.
Ražo cietās, impregnētās, krāsotās un akustiskās koksnes šķiedru

plātnes.
Zāģskaidas un koksnes miltus izmanto ksilollta grīdu ierīko-

šanai.

Latvijas PSR ZA Koksnes ķīmijas institūtā izstrādātas kok-

snes modifikācijas metodes. Koksni piesūcina ar dažādu polimēru

sveķiem v. c. Ar amonjaku piesūcinātu koksni presē zem augsta
spiediena. Sādi apstrādāta mīksto lapu koku koksne pārspēj
labāko koku sugas (ozols, priede) koksni un iegūst arī pilnīgi
jaunas īpašības.

3.2.3. KOKSNES AIZSARDZĪBA

Labvēlīgos apstākļos koku konstrukcijas ir ļoti ilg-

gadīgas. Tomēr bieži tās priekšlaicīgi aiziet bojā bioloģiskās

korozijas un uguns iedarbības rezultātā. Koka konstrukcijas bojā

trupēs izraisītājas piepes, koksngrauži un uguns. Koka konstruk-

ciju aizsardzībai lieto konstruktīvus paņēmienus un ķīmiskos
līdzekļus.

Koksnes trupēšanu novērš ar vairākiem konstruktīviem pasā-

kumiem: to izolējot no zemes, mūra un betona, iekārtojot spe-

ciālus vēdināšanas kanālus, kas novērš koka konstrukciju samit-

rināšanu celtniecības un ekspluatācijas laikā. Tomēr tikai ar
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konstruktīviem pasākumiem vien nevar pilnīgi aizsargāt koksni

pret samitrināšanos un trupēšanu.
Koksnes ķīmiskai aizsardzībai pret trupi lieto antiseptiskās

vielas ar fungicīdām īpašībām, aizsardzībai pret koksngrau-
žiem — insekticīdus un aizsardzībai pret uguni — antipirēnus.
Konkrētas ķimikālijas izvēlas saskaņā ar kokmateriālu sagatavo-
šanas, celtniecības un ekspluatācijas apstākļiem.

No ūdenī šķīstošām antiseptiskām vielām visplašāk lieto fluo-

rīdus: nātrija fluorīdu, nātrija silikofluorīdu, amonija silikofluo-

rīdu. Tos lieto antiseptisku šķīdumu un pastu veidā. Raksturīga
eļļainā antiseptiskā viela ir akmeņogļu kreozoteļļa. Organiskos
šķīdinātājos visbiežāk lieto fenolu saturošus savienojumus —

pentahlorfenolu, oksidifenolu un vara naftenātu.

Lielākai daļai antiseptisko vielu piemīt arī Insektlcldas īpa-
šības. Bez tam lieto insekticīdus: heksahlorānu, hlordanu, hloro-

fosu un boraku ar borskābi.

Koksnes apstrādei pret uguni lieto antipirēnus — diamonija
fosfātu, amonija sulfātu un boraku ar borskābi.

Kombinētai koksnes aizsardzībai lieto ķimikālijas, kas sav-

starpēji nereaģē.

3.3. DABISKĀ AKMENS MATERIĀLI

Būvmateriālus, ko iegūst no iežiem tikai pēc to mehā-

niskās apstrādes — drupināšanas, skaldīšanas, zāģēšanas, slīpē-
šanas, pulēšanas un citiem apstrādes veidiem, sauc par dabiskā

akmens materiāliem. Sie materiāli apstrādes rezultātā gandrīz

pilnīgi saglabā attiecīgo iežu fizikālās un mehāniskās īpašības.
lezis ir vairāk vai mazāk pastāvīga sastāva minerālu masa,

kura sastāv no viena vai vairākiem minerāliem. Minerāls —

dabisks ķīmiskais savienojums, kas radies Zemes garozā notie-

košo fizikāli ķīmisko procesu rezultātā. Katram minerālam ir

noteikts ķīmiskais sastāvs un fizikāli mehāniskās īpašības.
Dabiskais akmens ir viens no vecākiem būvmateriāliem. Da-

biskā akmens materiālus plaši lieto celtniecībā, un tie ir arī

galvenā izejviela minerālo saistvielu un dažādu mākslīgo akmens

materiālu iegūšanā.

3.3.1. IEŽU KLASIFIKĀCIJA

leži izveidojušies vairāku miljonu gadu ilgā laika

posmā dažādu ģeoloģisku procesu rezultātā. Atkarībā no iežu

izcelsmes apstākļiem tos iedala izvirduma (primāros), noguluma

(sekundāros) un metamorfos (pārveidotos) iežos.

Izvirduma ieži radušies, atdziestot ugunīgi šķidrai magmas

masai, kas, salaužot Zemes garozu, izplūdusi tās virspusē vai
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arī iespiedusies Zemes garozā, nesasniegdama tās virspusi, un

atdzisusi.

Atkarībā no veidošanās apstākļiem izvirduma iežus iedala

dziļuma un izplūduma iežos. Bez tam pie izvirduma iežiem pie-
skaita drupu iežus, kuri izveidojušies vulkānisku izvirdumu rezul-

tātā. Sie ieži var būt irdeni vai sacementēti.

Nogulumieži izveidojušies, sadēdot izvirduma (primāriem) un

citiem iežiem ārējo apstākļu iedarbībā vai arī nogulsnējoties vie-

lām no kādas citas vides. Nogulumiežus pēc veidošanās rakstura

un sastāva iedala mehāniskos noguluma, ķīmiskos nosēduma un.

organogēnos iežos.

Metamorfie ieži izveidojušies no izvirduma iežiem un nogu-

lumiežiem, kurus ievērojami pārveidojusi augsta temperatūra,,
spiediens un citi faktori.

Dabiskā akmens materiālus pēc tilpummasas iedala smagos,
kuru tilpummasa 1800 kg/m 3 un lielāka, un vieglos, kuru tilpum-
masa ir mazāka par 1800 kg/m3.

Pēc robežstipribas spiedē parastos akmens materiālus iedala
markās: 100... 1000, bet vieglos akmens materiālus — 4...200.

Smagiem akmens materiāliem noteiktas šādas salizturības

markas: 515... 500, bet viegliem — 510... 25.

3.3.2. CELTNIECĪBĀ IZMANTOJAMIE IEŽI

ležu izcelsmes īpatnības nosaka iežu uzbūvi, no kuras

ir atkarīgas iežu galvenās īpašības un tātad arī izmantošana

celtniecībā.

Izvirduma iežus pēc veidošanās apstākļiem iedala dziļuma,

izplūduma un drupu iežos. Tie galvenokārt sastāv no kvarca,

laukšpata, vizlas un dzelzs magnija minerāliem. Dziļumiežiem

raksturīga liela tilpummasa, blīvums, stiprība, salizturība un

maza ūdens uzsūktspēja. Izplatītākie dziļumieži ir granīts, dio-

rīts, gabro un labradorīts.

Granītu pielieto ēku, būvju un krastmalu apdarei, no tā izga-
tavo apmales akmeņus, pakāpienus un citus izstrādājumus, kā

arī šķembas augstas stiprības betonam.

Diorītam ir augsta viskozitāte, laba triecienizturība un deldē-

šanas izturība, kā arī izturība pret sadēdēšanu. To lieto ceļu

segumiem un apdarei.
Gabro ir visizturīgākais izvirduma iezis, tam ir paaugstināta

viskozitāte un izturība pret sadēdēšanu. Lieto ceļu būvniecībā,

apdarei un šķembu izgatavošanai.
Izplūduma iežiem atkarībā no veidošanās apstākļiem ir sīk-

graudaina, slēgti kristāliska vai amorfa uzbūve. Tilpummasa,
blīvums, stiprība un citas šo iežu īpašības svārstās plašā diapa-
zonā. Galvenie celtniecībā izmantojamie izplūduma ieži ir porfīri,
diabazs un bazalts.
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Porfiri ir blīvie izplūduma ieži. Pēc savām īpašībām tie līdzīgi
dziļumiežiem, bet neviendabīgā struktūra un atsevišķie ieslēgumi
ir par iemeslu zemākai izturībai pret sadēdēšanu. Porfīrus

izmanto ceļu būvniecībā un apdares plātņu izgatavošanai.
Diabazs ir analogs gabro, tam ir sīkgraudaina struktūra, liela

cietība, viskozitāte un ilggadība. Diabazu lieto ceļu būvniecībā

un par izejvielu akmens lējumiem.
Bazalts, tāpat kā diabazs, ir analogs gabro, tam ir slēpti

kristāliska struktūra, liels blīvums un ilggadība. To izmanto ceļu
būves materiālu izgatavošanai un par izejvielu akmens lējumiem.

Drupu izplūduma ieži izveidojušies no vulkānisko lavu vis-

sīkākām daļiņām, kuras izmestas zemes virspusē vulkānu izvir-

dumos. Sie nogulumi palikuši irdenā stāvoklī vai dažādu faktoru

ietekmē pārveidojušies blīvos sacementētos iežos. Vulkāniskie

pelni un smiltis, kā arī pumeks ir irdeni ieži, bet vulkāniskais

tufs
—

sacementētais iezis.

Vulkāniskie pelni pārsvarā sastāv no vulkāniskā stikla, un

tajos mazāk ir amorfā kramaiņa, bet vulkāniskās smiltīs ir vairāk
amorfā kramaiņa un mazāk stikla. Sos iežus izmanto par aktīvo

minerālo piedevu cementa un citu saistvielu ražošanai.

Pumeks — ļoti porains iezis, kuru lieto vieglbetonu pildvie-
lām.

Vulkāniskais tufs — porains iezis, kas radies, sablīvējoties
vulkāniskajiem pelniem. Tam ir liela porainība, maza tilpum-
masa un siltumvadītspēja, pietiekama stiprība un ilggadība, un

tas labi apstrādājams. Tufu izmanto sienu mūrēšanai un arī to

apdarei. Šķembas izmanto vieglbetonupildvielām.

Nogulumiežus pēc izveidošanās apstākļiem un pēc to sastāva

iedala mehāniskos noguluma, ķīmiskos nosēduma un organogē-
nos iežos.

Mehāniskie noguluma (drupu) ieži izveidojušies dažādu iežu

sairšanas rezultātā, iedarbojoties krasai temperatūru maiņai,

ūdenim un vējam. Irdenos drupu nogulumiežus — smiltis, oļus

un mālus — un sacementētos nogulumiežus — smilšakmeņus,

konglomerātus un brekčijas — plaši izmanto celtniecībā.

Smiltis ir irdens dažādu iežu graudu maisījums, kura graudu
izmēri 0,14... 5 mm. Pēc sastāva tās var būt kvarca, laukšpata,
kaļķakmens, pumeka un citas smiltis, bet pēc izveidošanās tās

var būt kalnu, gravu, upju, jūras un kāpu smiltis. Smiltis izmanto

par javu un betonu pildvielām.
Oļi ir drupu iežu maisījums, kura graudu izmēri 5... 150 mm.

Oļus izmanto par betonu un asfaltbetona pildvielu un par balastu,

veidojot dzelzceļa uzbērumus.

Māli ir sīkdrupu nogulumi, kuri sastāv no minerāla kaolinīta

sīkām daļiņām, kā arī no kvarca, laukšpata un citām daļiņām.
Mālus izmanto par izejvielu keramikas un cementa rūpniecībā.

Smilšakmeņi ir blīvi ieži, kas sastāv no sacementētiem kvarca

graudiem. Atkarībā no saistvielas veida izšķir mālainos smilš-
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akmeņus, kaļķainos un kramainos smilšakmeņus. Smilšakmeņu
fizikāli mehāniskās īpašības ir atkarīgas no cementējošās vielas

un sacementēto graudu rupjuma un formas. Vislielākais blīvums

un stiprība ir kramaiņa smilšakmeņiem. No smilšakmeņiem izga-
tavo plēstos akmeņus, plātnes rūpniecības ēku grīdām un šķembas
betoniem.

Konglomerāti un brekčijas ir drupu ieži, kuri satur sacemen-

tētus oļus (konglomerātus) vai arī dabiskās šķembas (brekčijas).
Sos iežus izmanto plēstu akmeņu un šķembu izgatavošanai.

Ķīmiskie nosēdumi ir ieži, kuri izveidojušies, izgulsnējoties
no ūdens šķīdumiem minerālām vielām un pēc tam tām sablīvē-

joties un sacementējoties. Sādi izveidojies dolomīts, magnezīts un

ģipsis.
Dolomīts ir blīvs iezis, ko veido minerāls dolomīts. No dolo-

mīta izgatavo apdares plātnes, ugunsizturīgus izstrādājumus,
minerālās saistvielas un iegūst šķembas betonam.

Magnezīts galvenokārt sastāv no minerāla magnezīta. To

izmanto saistvielu un ugunsizturīgo materiālu ražošanai.

Ģipsis ir blīvs iezis, kas veidojies no tāda paša nosaukuma
minerāla. Ģipšakmeni galvenokārt izmanto ģipša saistvielu ražo-

šanai.

Organogēnie nogulumieži izveidojušies, nogulsnējoties dažādu
dzīvu organismu skeletu un augu atlieku nosēdumiem, kuri satur

minerālās vielas. No organogēniem iežiem celtniecībā izmanto

blīvo kaļķakmeni, gliemežnīcu kaļķakmeni, krītu, trepelu un dia-

tomītu.

Kaļķakmeņu galvenā sastāvdaļa ir minerāls kalcīts. Kaļķak-
mens krāsa un īpašības ir atkarīgas no piemaisījumiem (māla,
kramaiņa un dzelzs oksīda). lezi, kas sastāv no kaļķakmens un

māla maisījuma, sauc par merģeli. Izšķir blīvos un porainos

kaļķakmeņus. No blīviem kaļķakmeņiem izgatavo ārsienu apdares

plātnes, iegūst šķembas betonam, un tos izmanto par izejvielu
kaļķa un portlandcementa ražošanai.

Gliemežnīcu kaļķakmeņi ir porains iezis, kurš izveidojies no

gliemežnīcām un sacementēts ar kaļķa saistvielu. Gliemežakme-

ņiem ir maza stiprība un maza siltumvadītspēja. Tos izmanto

ēku ārsienu apdarei un šķembu iegūšanai viegliem betoniem.

Krīts ir vāji sacementēts iezis, kas sastāv no mikroskopiskām

gliemežnīcām. Krītu izmanto par balto pigmentu krāsu un tepes
izgatavošanai, kā arī kaļķa un portlandcementa ražošanai.

Diatomlts un trepels ir viegli, irdeni ieži, kuru galvenā sastāv-

daļa ir amorfais kramainis. Diatomītu un trepelu lieto siltum-

izolācijas materiālu izgatavošanai un par aktīvo minerālo piedevu
cementiem.

Metamorfie (pārveidotie) ieži radušies no izvirduma un nogu-

lumiežiem, iedarbojoties augstām temperatūrām un spiedienam.
Siem iežiem raksturīga slāņaina uzbūve, bet tie var saglabāt ari
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pirmatnējo iežu struktūru. Visizplatītākie metamorfie ieži ir

gneisi, mālainie slānekļi, marmori un kvarcīti.

Gneisi pēc mineraloģiskā sastāva ir līdzīgi granītiem, bet

atšķiras no tiem ar slāņainu uzbūvi. Celtniecībā gneisus lieto

kanālu un krastmalu apdarei, pamatu un ietvju ierīkošanai.

Mālainie slānekļi izveidojušies no māliem, tiem sablīvējoties
zem liela spiediena un temperatūras ietekmē. Blīvo mālaino slā-

nekļu plātnītes izmanto jumtu segumiem (dabiskais šīferis).
Marmors ir graudams kristālisks iezis, kas izveidojies, kaļķ-

akmenim un dolomītam pārkristalizējoties augstu temperatūru
vai milzīgu spiedienu ietekmē. Marmoru izmanto sabiedrisko ēku

iekšējai apdarei, kāpņu pakāpienu, palodzes plātņu un citu izstrā-

dājumu izgatavošanai. Marmora apstrādes atlikumus
— šķembas

izmanto betona mozaīkas izstrādājumu izgatavošanai.
Kvarcīts izveidojies no kramainiem smilšakmeņiem. Kvarcīta

skaldītos akmeņus un plāksnes lieto sevišķi atbildīgu ēku un

būvju ārējai apdarei, kā arī šķembu izgatavošanai betonam.

3.4. MINERĀLĀS SAISTVIELAS

Minerālās saistvielas ir pulverveida vielas, kas, iejauk-
tas ūdenī, veido plastisku mīklu, kura fizikāli ķīmisku procesu
rezultātā sacietē un pārvēršas akmensveida materiālā. So mine-

rālo saistvielu īpašību izmanto būvjavu un betonu izgatavošanā,
kā arī dažādu neapdedzināmu mākslīgā akmens materiālu un

izstrādājumu ražošanā.

Minerālās saistvielas* iedala gaisā cietējošās un hidrauliskās

saistvielās. Gaisa saistvielas pēc iejaukšanas ūdenī spēj sacietēt,

paaugstināt un ilgstoši saglabāt savu stiprību tikai gaisā. Pie

šīs grupas saistvielām pieskaitāmi gaisā cietējošie kaļķi, ģipša
un magneziālās saistvielas, šķīstošais stikls v. c. Hidrauliskās

saistvielas pēc iejaukšanas ūdenī spēj sacietēt un ilgstoši sagla-
bāt iegūto stiprību gan gaisā, gan ūdenī. Hidraulisko saistvielu

grupā ietilpst hidrauliskie kaļķi, portlandcements un tā paveidi,
pucolānportlandcements, sārņu portlandcements, aluminātcements

(mālaina cements), ūdensnecaurlaidīgie, briestošie un bezrukuma

cementi.

3.4.1. GAISA KAĻĶI

Apdedzinot dabiskos kaļķakmeņus apmēram 1000 °C

temperatūrā, iegūst neveldzētos gabalkaļķus, kas galvenokārt
sastāv no kalcija oksīda. No dolomītiem ražotie kaļķi satur arī

magnija oksīdu. Brocēnu cementa un šīfera kombināts un Rīgas

* CHiHn I-8.2-69. BHJKvmHe MaTepnaJiu, HeopraHHiecKHe h Ao6a.»KH aun 6eio-

HOB H paCTBOpOB. M., CTpOHH3fIaT, 1969.



70

cementa un šīfera rūpnīcas Bolderājas kaļķu un ķieģeļu cehs

kaļķus ražo no Sātiņu raktuves kaļķakmens. Kaļķus jāvām no

dolomīta ražo kaļķu rūpnīca «Sarkanais Oktobris».

Kaļķus iedala neveldzētos gabalkaļķos, neveldzētos maltos kaļ-
ķos un veldzētos kaļķos. Atkarībā no ūdens daudzuma, kuru ņem,

veldzējot kaļķus, iegūst veldzētos pulverkaļķus, kaļķu mīklu un

kaļķu pienu. Veldzēšanas procesā palielinās kaļķu masa un

izdalās siltums.

Celtniecībā kaļķus parasti lieto būvjavu, zemas markas betonu,
silikātizstrādājumu (mākslīgo akmens materiālu) izgatavošanai,
balsināšanai un krāsošanai. Kaļķu cietēšanu kaļķu javās pirmo
mēnešu laikā galvenokārt rada kaļķu karbonizācija un daļēji
arī to pārkristalizēšanās. Taču karbonizācijas process notiek ļoti
lēni, jo kaļķu javas virsējā slānī izveidojas blīva kalcija karbo-

nāta garoza, kura kavē oglekļa dioksīda iekļūšanu dziļākajos
slāņos. Ar to izskaidrojama ārkārtīgi lēnā kaļķu javu stiprības
palielināšanās.

3.4.2. ĢIPSIS

Termiski apstrādājot ģipšakmeni (kalcija sulfāta dihid-

rītu) 150... 180°Ctemperatūrā, iegūst kalcija sulfāta pushidrātu.
Atkarībā no ģipša ražošanas tehnoloģijas iegūst būvģipsi vai

augstas stiprības (tehnisko) ģipsi.
Būvģipsis ir balts pulveris, kas, iejaukts ūdenī, spēj ātri sais-

tīties un cietēt (4 ... 30 minūtēs), pārvēršoties mākslīgā ģipšak-
menl (ģipša dihidrātā). Cietēšanas procesā ģipša tilpums palie-
linās par 1%, tāpēc, atlejot ģipša izstrādājumus, tas labi aizpilda
formas. Ģipša stiprībai spiedē atkarībā no ģipša šķiras pēc
1,5 stundu ilgas cietēšanas jābūt 5,5, 4,5 vai 3,5 MPa (55, 45

vai 35 kgf/cm2). Gaissausā stāvoklī ģipšakmens stiprība var div-

kāršoties.

Ģipša ātra saistīšanās apgrūtina darbu, tādēļ nepieciešamības
gadījumā ģipsim pievieno saistīšanās palēninātājus — sulfītspirta
atsālni, kazeīnu v. c.

Ģipsi lieto ģipša un ģipšbetona izstrādājumu ražošanai, kā

arī iekštelpu apmetumu jāvām un tepēm. Ģipša izstrādājumi nav

ūdensizturīgi.
Baltijas republikās vienīgā ģipša rūpnīca ir «Saurieši», kas

ražo I un II šķiras būvģipsi, kā arī perforētas ģipša apdares plāt-
nes. Rīgas cementa un šīfera rūpnīca ražo ģipša sausā apmetuma
loksnes un apdares plātnes.

Augstas stiprības (tehnisko) ģipsi iegūst, ģipšakmens pulveri
termiski apstrādājot autoklāvos 1,3 atmosfēru lielā spiedienā un

pēc tam izžāvējot. Tā iegūst ģipša pushidrātu, kuram atšķirībā
no būvģipša ir lielāki kristāli. Augstas stiprības ģipsi pēc robež-
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stiprības spiedē iedala šādās markās: 200, 250, 300, 350 un 400.
To izmanto arhitektūras detaļu un būvdetaļu izgatavošanai.

Anhldrltcementu iegūst, apdedzinot ģipšakmeni 600...800°C
temperatūrā un samaļot kopā ar piedevām — katalizatoriem.

Anhidrītcements, kura sastāvā ir kalcija sulfāta anhidrīts, sais-

tās ievērojami lēnāk par būvģipsi. Anhidrītcementa markas ir

šādas: 50, 100, 150 un 200, kam atbilst robežstiprība spiedē 5, 10,
15 un 20 MPa.

3.4.3. ŠĶĪSTOŠAIS STIKLS

Sakausējot stikla kausēšanas krāsnīs kvarca smiltis

1300... 1400 °C temperatūrā ar sodu, iegūst nātrija silikātu, bet,
sakausējot ar potašu, — kālija silikātu. Šādus silikātu sakausē-

jumus sauc par šķīstošo stiklu.

Izmantošanai celtniecībā šķīstošo stiklu samaļ pulverī vai
autoklāvos izšķīdina karstā ūdenī. Šķīstošais stikls cietē gaisā.
Cietēšanas process ievērojami paātrinās, pievienojot kataliza-

toru — nātrija silikofluorīdu.

Šķīstošo stiklu kopā ar piedevām izmanto grunts sablīvēšanai
(silikatizācija), ūdensnecaurlaidīgu, karstuma un skābju izturīgu
javu un betonu izgatavošanai. Kālija šķīstošo stiklu lieto arī sili-

kātkrāsu ražošanai.

3.4.4. MAGNEZIĀLĀS SAISTVIELAS

Magneziālās saistvielas ir smalka maluma pulveri,
kuru galvenā sastāvdaļa ir magnija oksīds. Šis saistvielas iegūst,
apdedzinot magnezltu vai to saturošus iežus. Atkarībā no lieto-

tām izejvielām šo saistvielu sauc par kaustisko magnezltu vai

kaustisko dolomītu.

Magneziālās saistvielas ir gaisā cietējošas saistvielas. Lai

paātrinātu magneziālo saistvielu cietēšanu, kā arī lai palielinātu
to stiprību, lieto magneziālo sāļu — magnija hlorīda vai magnija
sulfāta šķīdumus ūdenī. Magneziālās saistvielas labi saistās ar

organiskām pildvielām, tādēļ tās lieto fibrolīta izgatavošanai un

ksilolīta grīdu ierīkošanai.

3.4.5. HIDRAULISKIE KAĻĶI

Hidrauliskos kaļķus iegūst, stāvcepļos apdedzinot mer-

ģeļainos kaļķakmeņus, kas satur 6...20% māla piemaisījumu.
Hidrauliskos kaļķus var iegūt arī no gaisa kaļķiem, tiem
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pievienojot samaltas dabiskās (tufs, pumeks, vulkāniskie pelni)
vai mākslīgās (domnu sārņi, TEC pelni) hidrauliskās piedevas.

Hidrauliskos kaļķus, tāpat kā gaisa kaļķus, samaļ un veldzē.

Tos izmanto būvjavu izgatavošanai un silikātu būvdetaļu ražo-

šanai.

3.4.6. PORTLANDCEMENTS

Portlandcements ir hidrauliskā saistviela, kuru iegūst,
smalki samaļot portlandcementa klinkeru kopā ar ģipsi vai ar

speciālām piedevām. Latvijā portlandcementu ražo kopš 1866.

gada.
Portlandcementa klinkeru iegūst, apdedzinot līdz saķepšanai

noteikta ķīmiskā sastāva dabiskos merģeļus vai kaļķakmens un

māla maisījumu. Lai regulētu portlandcementa saistīšanās laikus,
klinkeram malšanas laikā pievieno ģipša dihidrātu vai aktīvās

minerālās piedevas.
Portlandcementa ražošanai par izejvielu lieto merģeļus, kalcija

karbonātu saturošus iežus (kaļķakmeni, krītu, gliemežnīcu iezi

v. c.) un mālainos iežus. Portlandcementa ražošana sastāv no

šādiem pamatprocesiem: izejvielu iegūšanas un izejvielu maisī-

juma sagatavošanas, maisījuma apdedzināšanas, klinkera un pie-
devu samalšanas pulverī.

Portlandcements un tā paveidi ir galvenā minerālā saistviela

mūsdienu celtniecībā. No tā izgatavo dažādas betona un dzelzs-

betona konstrukcijas, kuras pielieto civilo un rūpniecības ēku un

būvju, hidrotehnisko būvju celtniecībā, ceļu būvē utt.

lejaucot portlandcementu ūdenī, izveidojas plastiska, lipīga
mīkla, kura pakāpeniski kļūst biezāka un aizvien vairāk sacietē,

pārejot akmensveida stāvoklī. Cementa mīklai jāsāk saistīties ne

agrāk kā pēc 45 minūtēm, bet jābeidz saistīties ne vēlāk kā pēc
12 stundām no ūdenī iejaukšanas momenta. Cietēšanas procesā
cementa mīkla pārvēršas par cementa akmeni. Cementa akmens

stiprība diezgan strauji pieaug pirmo 3...7 diennakšu laikā, pēc
tam līdz 28. diennaktij stiprības palielināšanās palēninās, bet

tālāk stiprības paaugstināšanās ir samērā neliela un var turpi-
nāties vairākus gadus. Cementa akmens stiprība nepārtraukti
palielinās tikai mitrā un siltā vidē.

Portlandcementa cietēšanu var paātrināt, paaugstinot apkār-
tējās vides temperatūru vai pievienojot tam cietēšanas paātrinā-

tājus — kalcija hlorīdu, nātrija hlorīdu v. c. 1 ...2% no cementa

masas. Portlandcementa cietēšana ir saistīta ar siltuma izdalī-

šanos.

Portlandcementa stiprību raksturo tā marka, kuru nosaka, pār-
baudot liecē un spiedē speciālus paraugus pēc 28 diennakšu cietē-

šanas normālos apstākļos. Robežstiprību spiedē pēc 28 diennakšu

cietēšanas sauc par cementa aktivitāti, un pēc tās nosaka cementa
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marku. Portlandcementiem ir šādas markas: 300, 400, 500 un

600.

400. un 500. markas portlandcementu ražo Brocēnu cementa

un šīfera kombinātā un Rīgas cementa un šīfera rūpnīcā.
Mūsu zemes cementa rūpnīcas vienlaikus ar parasto portland-

cementu ražo daudzus tā paveidus, kuri atšķiras no parastā port-
landcementa ar speciālām tehniskām īpašībām. Celtniecībā iz-

manto ātri cietējošo, plastificēto, hidrofobo un sulfātizturigo port-
landcementu. Sos cementus ieteicams lietot tikai tajos gadījumos,
kad to speciālās īpašības var izmantot ar maksimālu efektivitāti.

3.4.7. SPECIĀLIE CEMENTI

Speciālie cementi atšķiras no cementiem, kurus izga-
tavo no portlandcementa klinkera, gan ar izejvielām un ražoša-

nas tehnoloģiju, gan ķīmisko un mineraloģisko sastāvu, gan
savām īpašībām. Pie šīs hidraulisko saistvielu grupas pieder
aluminātcements (mālaina cements), briestošais, bezrukuma
cements v. c.

Aluminātcements ir ātri cietējoša hidrauliska saistviela, kuru

iegūst, smalki samaļot līdz saķepšanai apdedzinātu alumīnija
oksīdu saturošu izejvielu maisījumu. Par izejvielu aluminātce-
menta ražošanai lieto kaļķakmeni vai kaļķus un iežus ar augstu
alumīnija oksīda saturu (boksītus).

Aluminātcementa saistīšanās laiks ir apmēram tāds pats kā

portlandcementam, bet tas cietē ļoti ātri, trīs dienās sasniedzot

projektā paredzēto marku. Aluminātcementa cietēšanas procesā
izdalās liels siltuma daudzums, tādēļ to nevar lietot masīvās

konstrukcijās. Aluminātcementa markas ir šādas: 400, 500 un

600.

Betoni, kas izgatavoti no aluminātcementa, ir ūdensnecaur-

laidīgi, izturīgi pret saldūdens un sulfātu saturošu ūdeņu iedar-

bību, kā arī salizturīgi.
Aluminātcements ir dārgāks par portlandcementu, tādēļ to

lieto avārijas darbiem un steidzamiem remontdarbiem.

Briestošo un bezrukuma cementu iegūst no aluminātcementa,

ģipša un dažām piedevām. Tie ātri saistās un, cietējot mitros

apstākļos, nedaudz palielinās tilpumā vai nerūk. ,
Briestošo cementu lieto cauruļu un konstruktīvo detaļu mono-

litizēšanai, hidroizolācijas pārklājumiem v. c.

3.4.8. CEMENTA AKMENS KOROZIJA

Cementa akmens koroziju izraisa dabisko ūdeņu un

agresīvu šķidrumu iedarbība. Izšķir trīs galvenos cementa akmens

korozijas veidus.
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Pirmā veida koroziju izraisa praktiski tīrs ūdens, kas iedar-

bojas uz betona cementa akmeni. Odens izšķīdina un izskalo kal-

cija hidroksīdu, kas izdalās trikalcija silikāta hidrolīzē. Tā rezul-

tātā paaugstinās cementa akmens porainība un samazinās stip-
rība, kas savukārt izraisa betona pakāpenisku sagrūšanu.

Otrā veida koroziju izraisa mineralizēti ūdeņi, kas satur ķīmis-
kus savienojumus, kuri stājas apmaiņas reakcijās ar cementa

akmens sastāvdaļām. Izveidojušies reakcijas produkti vai nu

viegli šķīst ūdenī un tiek aiznesti ar to, vai arī izdalās tādas

amorfas masas veidā, kurai nav saistvielu īpašību. 1
Trešā veida koroziju izraisa ūdeņi, kas satur sulfātus. So

ūdeņu iedarbībā cementa akmenī veidojas savienojumi, kuriem ir

lielāks tilpums nekā reakcijas izejvielām un kuri līdz ar to rada

iekšējos spriegumus un plaisu veidošanos cementa akmenī.

Korozijas veidu iedalījums ir samērā nosacīts, jo reālos

apstākļos betons bieži pakļauts reizē vairāku korozijas veidu

iedarbībai.

Cementa akmens aizsardzību pret koroziju nodrošina, lietojot
noteikta mineraloģiska sastāva cementus, pievienojot nepiecie-
šamo daudzumu aktīvu minerālo piedevu, izveidojot blīvus beto-

nus, kā arī izmantojot aizsargpārklājumus.

3.5. BŪVJAVAS

Būvjava ir mākslīgs akmens materiāls, kas rodas,

sacietējot saistvielas, ūdens, smalkas pildvielas un nepiecieša-
mības gadījumos dažādu piedevu pareizi izraudzītam sastāva

maisījumam. 5o materiālu nesacietējušu maisījumu sauc par

javas maisījumu.

Būvjavas iedala pēc tilpummasas, saistvielas veida un pielie-

tojuma.
Pēc tilpummasas sacietējušā stāvoklī būvjavas iedala sma-

gajās javas, kuru tilpummasa 1500 kg/m3
un lielāka, un vieglajās

javās, kuru tilpummasa ir mazāka par 1500 kg/m3. Smagajam

jāvām par pildvielu lieto dabiskās smiltis, bet vieglajam javam —

vieglas pildvielas (malti izdedži, keramzīta smiltis v. c).

Būvjavām ir noteiktas šādas markas: 4, 10, 25, 50, 75, 100,

150, 200 un 300, kurām atbilst robežstiprība spiedē 0,4, 1, 2,5,
5, 7,5, 10, 15, 20 un 30 MPa.

Pēc saistvielas veida būvjavas iedala cementa javās, kuras

izgatavo no portlandcementa vai tā paveidiem; kaļķu javas, kuras

izgatavo no gaisa vai hidrauliskiem kaļķiem; ģipša javās, kuras

izgatavo no ģipša saistvielām; jauktajās javās, kuras izgatavo
no cementa-kaļķu, cementa-mālu, kaļķu-ģipša saistvielas.

Javas, kuru sastāvā ietilpst viena saistviela, sauc par vien-
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kāršām jāvām, bet tās javas, kuru sastāvā ietilpst vairākas saist-

vielas, —

par jauktām vai saliktām jāvām.
Pēc pielietošanas veida javas iedala mūrjavās, apdares javās

un speciālajās javās.

3.5.1. BŪVJAVU SASTĀVS

Mazas stiprības jāvām par saistvielu lieto mālus vai

kaļķus, vidējas stiprības jāvām — kaļķus, būvģipsi vai cementu,

bet augstas stiprības jāvām — tehnisko ģipsi vai cementu.

Būvjavu sastāvu nosaka pēc komponentu tilpumu attiecībām.

Būvjavu sastāvu parasti izvēlas pēc tabulām, bet iegūto javu
kvalitāti pārbauda laboratorijā. Tā, piemēram, kaļķu javu, kuras

sastāvs 1:3 (kaļķi: smiltis), lieto mūra darbiem, cementa javu,
kuras sastāvs 1:1, — hidroizolācijai, bet javu, kuras sastāvs 1 :5

(cements: smiltis), — mūra darbiem. Javu izgatavošanai lieto

200., 300. un 400. markas cementu. Vienkāršām jāvām ir vairāki
trūkumi. Tā, piemēram, cementa java parasti ir pārāk stingra,
kaļķu java cietē ļoti lēni, bet ģipša java cietē pārāk ātri. Tādēļ

visplašāk lieto jauktās javas, kurās ietilpst vairākas saistvielas.

Tā, piemēram, sienu mūrēšanai lieto cementa-kaļķu javu, kuras

sastāvs 1:1:8 (cements: kaļķu mīkla: smiltis), iekštelpu apme-

tumam
— kaļķu-ģipša javu, kuras sastāvs 1 :0,5 : 2 (kaļķi: ģip-

sis : smiltis). Kaļķi javai piešķir plūstamību, bet ģipsis paātrina
cietēšanu. Kaļķu vietā cementa javās var lietot speciālus mine-

rālos plastifikatorus vai organiskās virsmas aktīvās vielas.

Skābju izturīgas javas izgatavo no skābju izturīgām saist-

vielām (šķīstošais stikls, bitumens, sintētiskie sveķi) un pildvie-
lām (malts bazalts, andezīts un citi skābju izturīgi ieži).

Būvjavas izgatavo centralizēti betona un javas rūpnīcās vai

javas maisīšanas mezglos. Mūsdienās bez plastiskām jāvām cen-

tralizēti speciālās iekārtās izgatavo arī dažādu sastāvu sausos

javu maisījumus. Sausajiem maisījumiem ūdeni pievieno maza

tilpuma javas maisītājos, kurus parasti uzstāda tieši būvlaukumā.

3.5.2. AZBESTCEMENTA IZSTRĀDĀJUMI

Azbestcementa* izstrādājumus izgatavo no azbesta,

portlandcementa un ūdens maisījuma. Azbesta šķiedras dispersi
stiegro cementa akmeni. Šādam materiālam ir augsta stiprība,
maza ūdenscaurlaidība, liela ilggadība un ugunsdrošība. Krāsainu

azbestcementu iegūst, lietojot krāsainos cementus vai sārmu iztu-

rīgas minerālkrāsas.

Azbestcementa izstrādājumu ražošanā mūsu zeme ieņem pirmo
vietu pasaulē. Būvmateriālu rūpniecība ražo azbestcementa lokšņu

* CHHn I-8.14-69. AcSoueMCHTHbie mnemn. M., CTpoflH3aaT, 1970.
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3.3. att. Unificētā profila УВ

viļņotā azbestcementa lok-

sne.

materiālus, caurules un speciālos izstrādājumus. Jumtu segu-

miem un neapkurināmu ēku sienām ražo parastā 80, pastipri-
nātā By un unificētā VB (3.3. att.) profila viļņotās loksnes. Glu-

dās un perforētās azbestcementa loksnes izmanto piekārto griestu
ierīkošanai un sienu iekšējai apdarei. Azbestcementa loksnes un

plātnes lieto arī jumtu un piekārto sienu paneļu izgatavošanai.

3.6. BETONS

Betons ir mākslīgs akmens materiāls, kas rodas, sacie-

tējot pareizi dozētam, rūpīgi samaisītam un sablīvētam minerālās

saistvielas, ūdens, pildvielu un speciālu piedevu maisījumam. So

materiālu maisījumu pirms tā cietēšanas sākuma sauc par betona

maisījumu. Betonam vēlamās īpašības nodrošina, izvēloties atbil-

stošu sastāvu un izgatavošanas tehnoloģiju.
Betons ir viens no mūsdienu celtniecības galvenajiem mate-

riāliem, ko lieto betona un dzelzsbetona konstrukcijās.* No betona

var veidot jebkuras formas konstrukcijas. Vairāk par 50% mūs-

dienu rūpniecības būvju masas sastāda betons un dzelzsbetons.

3.6.1. BETONU KLASIFIKĀCIJA

Betonu klasificē pēc tilpummasas, saistvielas un spe-

ciālām pazīmēm (salizturība, ķīmiskā izturība, ūdensnecaurlai-

dība v. c).

* CHiin 11-21-75. BeTOHHbie h H<ejie3o6exoHHbie KOHCTpyKUHH. M., CTpoftH3,naT,
1976.
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Pēc tilpummasas betonus iedala šādi:

1. Sevišķi smagie betoni, kuru tilpummasa ir lielāka par
2500 kg/m 3. Tos izgatavo ar sevišķi smago iežu un metāla pild-
vielām un lieto radioaktīvā starojuma aizsargbūvēs.

2. Smagie jeb parastie betoni, kuru tilpummasa 1800 ... 2500

kg/m3. Tos izgatavo ar smago iežu smalkām (smiltis) un rup-

jām (oļi, šķembas) pildvielām. Plaši lieto nesošās būvkonstruk-

cijās.
3. Vieglie betoni, kuru tilpummasa 500... 1800 kg/m 3. Tos

savukārt iedala lielporu (bezsmilšu) betonos ar rupjām smago
iežu pildvielām, vieglbetonos ar dabiskām vai mākslīgām vieglām
pildvielām (keramzitbetons, agloporītbetons, izdedžu betons) un

šūnbetonos (putubetons un gāzbetons).
Vieglos betonus plaši lieto sienu materiālu un daļēji arī nesošo

konstrukciju izgatavošanai.
4. Sevišķi vieglie betoni, kuru tilpummasa ir mazāka par

500 kg/m3. Tos savukārt iedala lielporu betonos ar vieglām, rup-

jām pildvielām, šūnu vieglbetonos (keramzītgāzbetons) un šūn-

betonos (putubetons un gāzbetons).
Sos betonus galvenokārt izmanto par siltumizolācijas mate-

riāliem.

Pēc saistvielas veida betonus iedala cementa, ģipša, kaļķu,
asfalta, mālu, silikātu betonā un plastbetonā. Celtniecībā vis-

plašāk lieto cementa betonu, kuru parasti vienkārši sauc

par betonu. Cementa betonus savukārt iedala pēc lietotā cementa

veida.

Pēc pielietojuma betonus iedala parastajā, hidrotehniskajā,

ceļu būves un speciālas nozīmes betonā — skābju izturīgā, kar-

stumizturīgā un dekoratīvā betonā.

Smago betonu markas ir šādas: 100, 150, 200, 250, 300, 400.

500, 600, 700 un 800, kurām atbilst betona robežstiprība spiede

pēc 28 diennakšu cietēšanas 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70 un

80 MPa. Vieglbetonu markas ir šādas: 25, 35, 50, 75, 100, 150,
200, 250, 300 un 400 (robežstiprība spiedē 2,5, 3,5, 5, 7,5, 10, 15,
20, 25, 30 un 40 MPa). Sevišķi vieglo siltumizolācijas betonu

markas ir šādas: 5, 10 un 15' (robežstiprība spiedē 0,5, 1 un

1,5 MPa).

3.6.2. BETONA SASTĀVS UN IESTRĀDĀŠANA

Betona stiprību nosaka lietotās saistvielas marka, pild-
vielu īpašības, maisījuma komponentu attiecības un cietēšanas

apstākļi.
Betona maisījuma sastāvu izsaka ar masu attiecību, kurā

pirmais skaitlis norāda saistvielas, otrais — smalko pildvielu un

trešais
— rupjo pildvielu masu, piemēram, 1 : 2,5 : 4,8.
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Pildvielas aizņem līdz 85% no betona tilpuma. Smagajiem
betoniem pildvielu granulometrisko sastāvu izvēlas tā, lai smal-

kās pildvielas aizpildītu poras (tukšumus) starp rupjajām pild-
vielām. Betona izgatavošanai par smalkām pildvielām lieto

dabisko smilti, kuras graudiņu izmēri 0,14... 5 mm. Vislabākās
ir kalnu smiltis, kurām ir asšķautņaini graudiņi. Upju un jūras
smilšu graudiņi ir noapaļoti, tie sliktāk saistās ar cementu. Ana-

loģiski dabiskās un mākslīgās asšķautņainās šķembas ir labākas

par oļiem. Latvijā betonam galvenokārt lieto dolomīta šķembas.
Granīta šķembas izmanto tikai sevišķi atbildīgās konstrukcijās.

Betona stiprība ļoti atkarīga no cementa aktivitātes un ūdens-

cementa attiecības betona maisījumā, kuru parasti pieņem
0,3... 0,7. Šīs attiecības minimālo vērtību nosaka ūdens dau-

dzums, kas nepieciešams cementa cietēšanas reakcijai. Šāda
sastāva betoni sasniedz maksimālo stiprību, bet to maisījums ir

ļoti stingrs, grūti izgatavojams un iestrādājams. Palielinot ūdens

daudzumu, betona maisījuma plūstamība palielinās, bet, cietē-

šanas procesā liekam ūdenim iztvaikojot, betonā paliek poras,
kas pazemina tā stiprību, ķīmisko izturību un salizturību un pa-

augstina ūdenscaurlaidību. Tādēļ betona maisījuma plūstamību
nodrošina, nevis palielinot ūdens daudzumu, bet gan pievienojot
speciālas piedevas — plastifikatorus. v

Betona maisījuma sastāvam var pievienot arī citas piedevas.
Aktīvās minerālās piedevas paaugstina betona blīvumu un ūdens-

izturību. Šūnbetona iegūšanai betona maisījumam pievieno putas
vai gāzu veidotājus. Vajadzības gadījumā lieto cietēšanas paātri-
nātājus vai palēninātājus.

Betona maisījumam vajadzīgo formu nodrošina veidņi. Mūs-

dienās betona maisījumu parasti noblīvē ar vibrēšanas paņē-
mienu, lietojot dažādu tipu vibratorus. Saliekamā dzelzsbetona

konstrukciju rūpnīcās betona maisījumu noblīvē formās uz vibro-

galdiem, kuru svārstību frekvence ir 3000 Hz un amplitūda
0,3 mm. Sevišķi efektīvi ir polifrekvenču vibratori. Rūpnīcās lieto

arī vibrovelmēšanas, vibroštancēšanas, vibrovakuumēšanas un

centrifugēšanas metodi. Rīgas betona jeb šokbetona ražošanā lieto

triecientehnoloģiju. Šāda betona iegūšanai vibrēšanas frekvence
ir zema — 300 Hz, bet amplitūda augsta — 3 mm. Tas ļauj iegūt
ļoti blīvu un atmosfēras izturīgu betonu, kura virsma nav jāap-
dara.

Betons normāli cietē siltā (20 °C) un mitrā vidē, pēc 3 dien-

nakšu cietēšanas sasniedzot 50% un pēc 7 diennaktīm — 70%

no projektētās stiprības. Temperatūru paaugstinot, betona cie-

tēšana paātrinās, bet, temperatūru pazeminot, — palēninās. Ne-

gatīvās temperatūrās betons necietē. Rūpnīcās iestrādāto betona

maisījumu vairākas stundas tvaicē tvaicēšanas kamerās 90 °C

temperatūrā. Tas paātrina cietēšanas procesu, un betons jau pēc
12 stundu cietēšanas sasniedz 70% no projektā paredzētās stip-
rības.
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3.6.3. BETONU PAVEIDI

Gāzbetons ir viens no šūnbetoniem, kuru uzpūto ar

ķīmiskiem paņēmieniem. Gāzbetona maisījuma sastāvā ietilpst
ūdens, cements, kaļķi, smiltis un gāzes veidotājs — alumīnija
pūderis vai ūdeņraža peroksīda ūdens šķīdums. Dzelzsbetona

konstrukciju 1. rūpnīca ar vibrogriešanas metodi ražo gāzbetona
sienu blokus, kuru tilpummasa 700 kg/m3

un marka 15, 25 un 35

(robežstiprība spiedē 1,5, 2,5 un 3,5 MPa). Rīgas cementa un

šīfera rūpnīca ražo gāzbetona akustiskās un siltumizolācijas plāt-
nes, kuru tilpummasa 450 kg/m3 un marka 12 (robežstiprība
spiedē 1,2 MPa).

Keramzltbetons ir vieglbetons, kuram par pildvielām izmanto

mākslīgu porainu keramikas materiālu
—

keramzītu. Plaši ke-

ramzītu izmanto stiegrotu saliekamo būvdetaļu izgatavošanai

rūpnīcās. No keramzītbetona var ierīkot arī monolītu siltum-

izolāciju.

Skābju izturīgo betonu izgatavo no skābju izturīga cementa

un blīvām skābju izturīgām pildvielām (kvarca smiltīm, kvarcīta

vai andezīta šķembām) un iejauc šķīstošajā stiklā. Betonam

jānodrošina cietēšana sausā gaisā un siltumā. Tas ir izturīgs

pret sērskābes, slāpekļskābes un citu skābju (izņemot fluorūdeņ-
ražskābes un dažu taukskābju) un lielākās daļas agresīvo gāzu
iedarbību. Taču ūdens un sārmu šķīdumu iedarbībā skābju iztu-

rīgais betons nav ilggadīgs.

Karstumizturīgā betona izgatavošanai par saistvielu lieto alu-

minātcementu, portlandcementu, sārņu portlandcementu un šķīs-
tošo stiklu ar nātrija silikofluorīda piedevu. Par pildvielām un

smalka maluma komponentiem karstumizturīgos betonos lieto

metalurģijas sārņus, keramikas un ugunsizturīgu materiālu laus-

kas, bazaltu, diabazu, andezītu v. c.

Pollmērbetonu iegūst, betona maisījumam pievienojot nelielā

daudzumā kādus sintētiskos sveķus. Šādam betonam ir ievēro-

jami augstāka elastība un stiprība stiepē un zemāka ūdenscaur-

laidība.

Ģipšbetona ūdensizturības un stiprības paaugstināšanai maisī-

jumam pievieno arī pucolāncementu. Par pildvielu lieto izdedžus,
keramzītu, smiltis vai zāģskaidas, kā arī šķiedrainas pildvielas.
Lielākus ģipšbetona izstrādājumus stiegro ar koka skaliņu vai

latu režģi. Ja lieto tērauda stiegrojumu, tad tas jāaizsargā pret

koroziju.
Sauriešu ģipša rūpnīca ražo ģipšbetona starpsienu paneļus

un grīdu pamatnes paneļus. Sos paneļus izgatavo vibrovelmē-

šanas iekārtā un žāvē kamerās.

Mālbetons sastāv no mālu, smalko un rupjo pildvielu maisī-

juma. To izmanto grīdu ierīkošanai rūpniecības ēkās.
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3.7. DZELZSBETONS

Dzelzsbetons ir kompozīts materiāls, kas sastāv no

betona un tērauda stiegrojuma. Betons, tāpat kā visi akmeņi, labi

pretojas spiedei, bet vāji — stiepei. Tādēļ konstrukciju stieptajā
zonā iestrādā tērauda stiegrojumu, kas uzņem stiepes piepūles
(3.4. att.). Betona un tērauda stiegrojuma kopēju darbu nodro-

šina laba saiste starp tiem un abu materiālu termiskās izplešanās
koeficientu tuvās vērtības.

Dzelzsbetona konstrukcijas plaši izmanto mūsdienu celtnie-

cībā, jo tās izgatavo no lētiem vietējiem izejmateriāliem (smiltis,
grants, šķembas vai oļi), tās ir ugunsdrošas un ilggadīgas, tām

ir samērā augsta nestspēja un stingums, tās ir lētas ekspluatā-
cijā un aizsargā pret radioaktīvo starojumu.

Dzelzsbetona konstrukcijām ir arī vairāki trūkumi, jo tām ir

liela masa, augsta siltumvadītspēja un skaņas vadītspēja un kon-

strukciju stieptajā zonā var rasties plaisas.

Dzelzsbetona izstrādājumus un konstrukcijas izgatavo gan ar

parasto, gan ar iepriekš saspriegto stiegrojumu. Konstrukciju
stiegrošanai visplašāk lieto lokano stiegrojumu — gluda un pe-
riodiska profila stieples (diametrs 3... 8 mm) un stieņus (dia-
metrs 10... 40 mm).

Stiegrojumu, kuru iestrādā konstrukcijās saskaņā ar aprēķinu,
sauc par darba stiegrojumu, bet stiegrojumu, kuru ievieto pēc
konstruktīviem un tehnoloģiskiem apsvērumiem, — par montāžas

stiegrojumu. Darba un montāžas stiegrojumu apvieno stiegrojuma
izstrādājumos —

metinātos un sietos karkasos un sietos, kurus

3.4. att. Dzelzsbetona siju shēmas:

a
—konsolsiļa; b — vienkāršā sija;

/ — spiesta zona; 2 — neitrāla plakne; 3 —

stieptā zona; 4 — darba stiegrojums; 5 — plaisu
veidošanas.

izvieto dzelzsbetona kon-

strukcijās saskaņā ar to

darba raksturu slodžu iedar-

bībā.

Stingais stiegrojums —

velmētie dubulta T veida

profili, U profili un leņķpro-
fili līdz betona sacietēšanai

darbojas kā metāla konstruk-

cija, kura uzņem konstruk-

cijas masu, tai piekārto

veidņu un svaigi iestrādātā

betona maisījuma masu.

Stingais stiegrojums varbūt

lietderīgs monolītiem liellai-

duma pārsegumiem, daudz-

stāvu ēku spēcīgi noslogo-
tām apakšējo stāvu kolon-

nām v. c.

Sakarā ar betona un tē-
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rauda elastības moduļu ievērojamu starpību, tiem kopīgi defor-

mējoties, betona stieptajā zonā parādās plaisas, kurās iekļūst
mitrums un gāzes un izraisa stiegrojuma koroziju.

Lai novērstu plaisu rašanos un pilnīgāk izmantotu stiegrojuma
stiprību, betonu stieptajā zonā iepriekš saspiež, nostiepjot stieg-
rojumu. Stiegrojumu saspriedz ar mehānisko vai elektrotermisko

paņēmienu. Sim nolūkam var lietot arī pašsaspriegojošo betonu.

Izšķir divu veidu dzelzsbetona konstrukcijas ar iepriekš sa-

spriegtu stiegrojumu (3.5. att.): konstrukcijas ar stiegrojuma
saspriegšanu pirms betonēšanas un konstrukcijas ar stiegrojuma
saspriegšanu pēc betonēšanas. Pirmajā gadījumā stiegrojumu
iepriekš izstiepj un tā galus fiksē formu balstos, bet pēc tam

formās iepilda betona maisījumu. Pēc tam kad betons sasniedzis

noteiktu stiprību, stiegrojuma stieņu galus atbrīvo un stiegrojums,
cenšoties atgriezties sākuma nesaspriegtajā stāvoklī, saspiež be-

tonu. Otrajā gadījumā dzelzsbetona konstrukciju izgatavošanas
laikā tajās izveido kanālus, kuros pēc tam ievieto stiegrojuma stie-

ņus, izstiepj tos un galus nostiprina ar enkurojuma ierīcēm kon-

strukciju galos. Pēc tam kanālus aizpilda ar cementa javu, lai

aizsargātu stiegrojumu pret koroziju.
Lietojot konstrukcijas ar iepriekš saspriegtu stiegrojumu, var

samazināt konstrukciju masu, paaugstināt to plaisu izturību,

palielināt konstrukciju ilggadību un samazināt tērauda patēriņu.
Dzelzsbetona konstrukcijas pēc izgatavošanas veida iedala

monolītajās un saliekamajās dzelzsbetona konstrukcijās.

3.7.1. MONOLĪTĀS DZELZSBETONA KONSTRUKCIJAS

Monolītas dzelzsbetona konstrukcijas dažreiz ir ekono-

miskākas par saliekamajām dzelzsbetona konstrukcijām, bet tās

ir ļoti darbietilpīgas izga-
tavošanā. Monolītajām
dzelzsbetona konstrukci-

jām ir lielāks stingums
nekā saliekamajām dzelzs-

betona konstrukcijām. Mo-

nolītā dzelzsbetona iz-

mantošana pieļaujamane-

liela apjoma individuāla

risinājuma konstrukcijās,
kuru izgatavošanu nav

mērķtiecīgi organizēt rūp-
nīcās. Pēdējā laikā mo-

nolītā dzelzsbetona pielie-
tošana nedaudz papla-
šinās, ieviešot industriālas

metodes betonēšanas dar-

bos būvlaukumā.

3.5. att. Iepriekš saspriegtā dzelzsbetona sijas

shēma:
a — izgatavošanas stadija; b — izgatavota un

iepriekš saspriegta sija; c — noslogota sija.
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3.7.2. SALIEKAMĀS DZELZSBETONA KONSTRUKCIJAS

Saliekamās dzelzsbetona konstrukcijas daudzos gadī-
jumos ir ekonomiskākas par monolītajām konstrukcijām. Tās iz-

gatavo specializētajās rūpnīcās un poligonos, kuros to ražošanas

tehnoloģiskais process ir racionāli organizēts un mehanizēts. Sa-

liekamo dzelzsbetona konstrukciju lietošana salīdzinājumā ar

monolītajām konstrukcijām ļauj novērst kokmateriālu neracionālu

izmantošanu, izgatavojot veidņus un turas, kā arī daudzus kon-

strukciju izveidošanas darbus veikt nevis būvlaukumā, bet rūp-

nīcās. Sādā gadījumā būvlaukums kļūst par montāžas laukumu,

ievērojami tiek samazināta betona un dzelzsbetona darbu darb-

ietilpība, paaugstinās darbu kvalitāte, kā arī ievērojami pieaug
celtniecības tempi.

Padomju Savienība pēc saliekamo dzelzsbetona konstrukciju
un detaļu ražošanas kopapjoma ieņem pirmo vietu pasaulē.

Saliekamo dzelzsbetona konstrukciju izgatavošanai lieto visus

galvenos betona veidus: smago betonu, vieglbetonu ar vieglām
pildvielām un šūnbetonu. Betonus bieži kombinē ar specifiskiem
materiāliem (siltumizolācijas, skaņas izolācijas, hidroizolācijas
un pretkorozijas), kuri uzlabo saliekamo konstrukciju ekspluatā-

cijas īpašības.

Rūpniecības ēku un būvju unificētiem risinājumiem plaši lieto

tipa saliekamās dzelzsbetona konstrukcijas un detaļas. Galvenās

rūpniecības ēku konstrukcijas ir pamatu bloki, pāļi, pamatu sijas,

kolonnas, sijas, kopnes, pārsegumu paneļi, sienu paneļi un citas

detaļas.

Izgatavojot saliekamās dzelzsbetona konstrukcijas un detaļas,
tām izlaiž stiegru galus, iebetonē tērauda ieliekamās detaļas un

bultas, kas nepieciešamas konstrukciju montāžai.

3.7.3. ARMOCEMENTA KONSTRUKCIJAS

Armocementa konstrukcijas — dzelzsbetona plansieniņu

konstrukciju paveids, kuras izgatavo no smalkgraudainā smagā
betona (graudu rupjums līdz 5mm) unbieži stiegro ar tievu stiepļu

(austiem vai metinātiem) sietiem vai stiepļu sietiem un stieņu

stiegrojumu (kombinētais stiegrojums).
Armocementa konstrukcijām salīdzinājumā ar dzelzsbetona

konstrukcijām ir mazs sieniņas biezums (10... 30 mm), kas sa-

mazina betona patēriņu no 25... 40% un līdz ar to arī konstruk-

ciju masu. Armocementa konstrukcijām ir mazāka ugunsizturība,
lielāka siltuma un skaņas vadītspēja nekā dzelzsbetona konstruk-

cijām, un tām ir maza betona aizsargkārta (3... 5 mm), tāpēc
konstrukcijas ir jāaizsargā pret koroziju. Armocementu lieto dažā-

dām plānsieniņu konstrukcijām ar krokotu vai viļņotu profilu.
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3.8. SILIKĀTU IZSTRĀDĀJUMI

No mākslīgiem akmens materiāliem un izstrādājumiem,
kurus izgatavo no minerālām saistvielām, visplašāk izmanto sili-

kātu izstrādājumus. Sos izstrādājumus iegūst, formējot un pēc
tam autoklāvā apstrādājot maisījumu, kas sastāv no kaļķiem
vai citas tos saturošas saistvielas, smalki dispersa silīcija diok-

sīda saturoša komponenta piedevas, smiltīm un ūdens.

Mūsu zemē silikātu izstrādājumu ražošana strauji palielinās,
jo daudzos rajonos sastopama galvenā izejviela — kvarca smiltis,
par saistvielu izmanto lētos gaisa kaļķus, samērā neliels ir kuri-

nāmā patēriņš, iespējams pilnīgi mehanizēt un automatizēt ražo-

šanas procesus. Mūsu valsts pēc silikātu izstrādājumu ražošanas

apjoma ieņem pirmo vietu pasaulē.
Silikātu izstrādājumiem salīdzinājumā ar parasto betonu ir

mazāka tilpummasa un siltumvadītspēja, kā arī zemāka pašiz-
maksa.

Pašreiz ražo daudz dažādu silikātu izstrādājumu gan ar blīvu,

gan ar šūnveida struktūru.

3.8.1. SILIKĀTĶIEĢEĻI

Silikātķieģeļi ir mākslīgi akmeņi, kurus izgatavo,
kvarca smilšu un kaļķu maisījumu presējot zem liela spiediena
un pēc tam apstrādājot autoklāvā. Silikātķieģeļu izgatavošanai
izmanto gaisa kaļķus (6... 8%, pārrēķinot uz CaO), kvarca smil-

tis (92...94% sausā maisījuma masas) un ūdens (7...8% sausā

maisījuma masas), kas nepieciešams kaļķu veldzēšanai un maisī-

juma vajadzīgā mitruma nodrošināšanai presēšanas procesā.
Silikātķieģeļi ir vienīgais silikātu izstrādājumu veids, ko ražo

Latvijā. Ražo divu veidu silikātķieģeļus: parastos ķieģeļus, kuru

izmēri 250X120X65 mm un moduļķieģeļus 250X120X88 mm.

Parasti silikātķieģeļi ir gaiši pelēki, bet, ja maisījumam pie-
vieno sārmu izturīgus minerālos pigmentus, iegūst krāsainos

ķieģeļus.
Silikātķieģeļu tilpummasa ir nedaudz lielāka nekā parasta-

jiem māla' ķieģeļiem — 1800... 1900 kg/m3. Atkarībā no robež-

stiprības spiedē un liecē izšķir sešas silikātķieģeļu markas: 75,

100, 125, 150, 200 un 250 (robežstiprība spiedē 7,5, 10, 12,5, 15,
20 un 25 MPa).

Silikātķieģeļus plaši lieto dažādu eku būvē tāpat kā apdedzi-
nātos māla ķieģeļus. Silikātķieģeļus nedrīkst lietot ēku pamatu
un tādu sienu mūrēšanai, kuras ekspluatējamas augsta mitruma

apstākļos, kā arī konstrukcijās, kuras pakļautas augstu tempera-
tūru iedarbībai.
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3.8.2. SILIKĀTBETONI UN ŠŪNU SILIKĀTI

Silikātbetoni ir liela autoklāvās cietēšanas betonu

grupa, kuru sastāvā neietilpst cements. Tos izgatavo no kaļķu-
smilšu, kaļķu-pelnu un citām kaļķu-silīcija dioksīda saistvielām,
bez tam par saistvielu tajos izmanto arī maltus domnu sārņus.

Pēc struktūras silikātbetonus iedala blīvos sīkgraudainos sili-

kātbetonos, kuros pildviela ir kvarca un kvarca-laukšpata smiltis,
un porizētos silikātbetonos — šūnu silikātos.

Blīvais slkgraudainais silikātbetons atšķiras no smagā betona

ar to, ka tā sastāvā neietilpst rupjā pildviela (šķembas vai oļi).
Blīvā silikātbetona tilpummasa ir 1800... 2200 kg/m3. Pēc stip-
rības spiedē silikātbetonam noteiktas šādas markas: 100, 150,

200, 300 un 400, kurām atbilst robežstiprība spiedē 10, 15, 20, 30

un 40 MPa.

No blīvā silikātbetona izgatavo lielus ārsienu blokus ar tuk-

šumiem, iekšējo nesošo sienu blokus, pārsegumu un nesošo šķērs-
sienu paneļus, kolonnas, sijas, kāpņu laidus un podestus un

citus stiegrotos izstrādājumus.
Sūnu silikāti ir poraini silikātbetona materiāli, kurus pēc

porainās struktūras veidošanas paņēmiena iedala gāzu silikātos

un putu silikātos.

Putu silikātu iegūst, apstrādājot autoklāvā plastisku kaļķu-
smilšu maisījumu, kuram pievienotas noturīgas putas. Putu paga-

tavošanai izmanto putu veidotājus — hidrolizētas asinis, sapo-

nīna šķīdumu v. c.

Gāzu silikātu iegūst, apstrādājot autoklāvā plastisku kaļķu-
smilšu maisījumu, kuram pievienots gāzu veidotājs — alumīnija

pūderis, ūdeņraža peroksīda šķīdums v. c.

Izšķir siltumizolācijas, konstruktīvos siltumizolācijas un kon-

struktīvos šūnu silikātu izstrādājumus.
Siltumizolācijas šūnu silikātu izstrādājumus, kuru tilpummasa

ir 300... 500 kg/m3
un stiprība līdz 2,5 MPa, var lietot kārtaino

paneļu siltumizolācijas kārtas izveidošanai, saldējamo kameru un

cauruļu siltumizolācijai. Konstruktīvos siltumizolācijas šūnu sili-

kātus, kuru tilpummasa ir 500... 800 kg/m3
un stiprība 2,5... 7,5

MPa, lieto stiegrotu liela izmēra izstrādājumu izgatavošanai sienu

konstrukcijām. Konstruktīvos šūnu silikātus, kuru tilpummasa ir

800... 1200 kg/m3
un stiprība 7,5...20 MPa, ieteicams izmantot

jumtu pārsegumu stiegroto konstrukciju izgatavošanai.

3.8.3. SILIKALCĪTS

Silikalcītu iegūst, smiltis un kaļķus smalki samaļot un

labi samaisot. Tā rezultātā smilšu virsma aktivizējas, reakcijas
autoklāvā starp kaļķiem un smiltīm norisinās ātrāk un pilnīgāk.
Smilšu apstrāde un silikalcīta maisījuma sagatavošana notiek
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viena pamatagregātā — dezintegratorā. Sāda tehnoloģija ļauj
samazināt kaļķu patēriņu un paaugstināt silikātu izstrādājumu
stiprību līdz 40...60 MPa. No silikalcīta izgatavo izstrādājumus,
kuriem ir dažāda stiprība, tilpummasa un citas tehniskās īpa-
šības.

Ražojot putu silikalcītu, maisījumam pievieno noturīgas
putas — kolofonija ziepju putas. Silikalcīta maisījumam pievie-
nojot gāzu veidotāju — alumīnija pūderi, iegūst gāzu silikalcītu.

No silikalcīta var izgatavot ķieģeļus, blokus un dažādas stieg-
rotas un nestiegrotas būvdetaļas.

3.9. KERAMIKAS MATERIĀLI

Keramikas materiālus un izstrādājumus iegūst no

mālainām izejvielām (kaolīni, māli v. c), tos veidojot kopā ar

liesinātājiem un dažādām piedevām un apdedzinot. Liesinātāji
samazina jēlmasas rukumu. I

Keramika ir vissenākais mākslīgais akmens. Keramikas mate-

riāliem ir augsta stiprība, ūdens un ķīmiskā izturība. Par ķieģeļu
ilggadību liecina gadsimtiem vecas būves, piemēram, Rīgas Doma

baznīca.

Rupjo keramiku iedala porainā (keramzīts, ķieģeļi, apdares
plātnītes) un blīvā (grīdu plātnītes, kanalizācijas caurules, klin-

kera ķieģeļi). No smalkās keramikas (fajanss, pusporcelāns, por-

celāns) izgatavo sanitārtehniskās iekārtas.

Galvenie keramikas būvmateriālu ražotāji Latvijā ir Jēkab-

pils būvmateriālu ražošanas apvienība, būvkeramikas rūpnīca
«Spartaks», Brocēnu cementa un šīfera kombināts, Lodes drenu

cauruļu rūpnīca, Kalnciema būvmateriālu kombināts un Daugav-
pils būvmateriālu un konstrukciju rūpnīca.

3.9.1. SIENU MATERIĀLI

Keramikas sienu materiālus* iedala pēc izmēriem

(3.6. att.), tilpummasas, stiprības, salizturības un siltumtehnis-

kiem rādītājiem. Parasto ķieģeļu izmēri 250X125X65 mm, bet

moduļa ķieģeļu — 250X120X88mm. Sīko keramikas bloku izmēri

250X120X138 mm.

Jaunas keramikas materiālu rūpnīcas ražo ķieģeļus, kuru iz-

mēri 288X138X63 mm, un blokus, kuru izmēri 288X138X138

un 288X288X138 mm. Sie izmēri atbilst SEPP moduļu sistēmas

standartiem.

* CHn-n 11-8.2-71. KaMeHHbie h apMOKaMeHHbie KOHCTpyKiiHH. HopMbi npoeKTH-

poßaHHsi. M., CīpoHH3AaT, 1972.
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3.6. att. Ķieģeli un keramikas bloki:

a — parastais ķieģelis (masa 3,5 kg); b — moduļa ķieģelis (masa 4 kg); c —

keramikas bloks (masa 5.8 kg).

Parastos māla ķieģeļus iegūst, apdedzinot jēlizstrādājumus
900...1100°C temperatūrā. Ķieģeļu tilpummasa 1600... 1 900

kg/m 3. Rūpnīcas ražo parastos un moduļa ķieģeļus. Moduļa ķie-
ģeļiem ir jābūt tehnoloģiskiem caurumiem. Pēc robežstiprības
spiedē un liecē ķieģeļus iedala šādās markās: 75, 100, 125, 150,
200, 250 un 300,' kurām atbilst robežstiprība spiedē 7,5, 10, 12,5,

15, 20, 25 un 30 MPa. Salizturība —
vismaz 15 cikli.

Parastos māla ķieģeļus izmanto mūra konstrukciju izveido-

šanai, kā arī krāšņu un skursteņu mūrēšanai zonā, kur tempera-
tūra ir zemāka par ķieģeļu apdedzināšanas temperatūru. Bez tam

tos izmanto ķieģeļu paneļu izgatavošanai.
Caurumotos māla ķieģeļus veido no masas, kuras sastāvā ir

izdegošas piedevas (koka skaidas, akmeņogļu putekļi), kas paaug-
stina ķieģeļu siltumizolācijas spēju. Rūpnīcas ražo parastos un

moduļaķieģeļus. So ķieģeļu tilpummasa ir mazāka par 1450 kg/m3.
Pēc robežstiprības spiedē un liecē ķieģeļus iedala četrās markās:

75, 100, 125 un 150, kurām atbilst robežstiprība spiedē 7,5, 10,

12,5, 15 MPa.

Caurumotos ķieģeļus izmanto sienu mūrēšanai. Ķieģeļus ar

caurejošiem tukšumiem nedrīkst lietot apakšzemes konstrukcijās.
Šikie keramikas sienu bloki ir caurumoti vai ar slēgtiem dobu-

miem. Bloku augstums ir 138 mm, tilpummasa — mazāka par
1400 kg/m 3. To markas ir tādas pašas kā caurumotiem māla

ķieģeļiem.
Sīkie keramikas bloki ir efektīvi mūra sienu materiāli.

3.9.2. APDARES UN GRĪDU MATERIĀLI

Keramikas ķieģeļus fasāžu apdarei un glazētos ķieģe-

ļus ražo rūpnīca «Lode». Ražo parastos un moduļa ķieģeļus, kuru

markas ir šādas: 100, 125 un 150 (robežstiprība spiedē 10, 12,5
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mn 15 MPa). Lodes rūpnīcas ķieģeļiem ir raksturīga augsta
kvalitāte un salizturība vismaz 25 cikli.

Fasādu un iekšsienu apdares keramikas plātnītes ir ūdens-

necaurlaidīgas un ķīmiski izturīgas. Tādēļ šīs plātnītes lieto

sienu apdarei telpās, kurām tiek izvirzītas augstas higiēniskās
prasības. Plātnīšu fasādes virsma ir gluda vai reljefa, pārklāta
ar glazūru vai bez glazūras. Plātnīšu izmērus pieskaņo sienas

modulim. Plātnīšu biezums ir 3... 10 mm. No sīkām 'plātnītēm
veido paklājmozaīku.

Keramikas grīdu plātnītes izgatavo, apdedzinot masu līdz

saķepšanai. Ražo dažādu izmēru un formas plātnītes, kuru virsma

ir gluda vai rievota. SPKO «Orgtehstrom» Rīgas eksperimentālā
rūpnīca ražo plātnītes, kuru izmēri ir 100X100X10 mm. No

mazāku izmēru plātnītēm rūpnīcās veido paklājmozaīku.
Keramikas grīdu plātnītes lieto sabiedrisko ēku vestibilos, pir-

tīs, veļas mazgātavās, sanitāros mezglos un dažu rūpnīcu ražo-

šanas telpās, kurās ir agresīva vide un liela kustības intensitāte.

3.9.3. CAURULES

Kanalizācijas keramikas caurules izgatavo no māliem,
kas apdedzināšanas procesā saķep un veido blīvu virsmu. Pēc

cauruļu žāvēšanas to ārējai un iekšējai virsmai uzklāj glazūru,
no kuras apdedzināšanas procesā izveidojas stiklveida kārtiņa.
Cauruļu virsmu glazūras kārtiņa nodrošina tām ūdens necaur-

laidību, augstu izturību pret skābju un sārmu iedarbību.

Keramikas caurules lieto skābju un sārmu saturošu rūpniecī-
bas notekūdeņu un kanalizācijas tīklu ierīkošanai.

Drenu caurules lieto meliorācijā. Caurules var būt apaļas
vai daudzstūrainas. Neglazētās caurules ir bez uzmavām, bet

glazētās caurules ar uzmavām ir perforētas.

3.9.4. SILTUMIZOLĀCIJAS MATERIĀLI

Keramzītu iegūst, strauji apdedzinot noteikta sastāva

viegli kūstošus mālu iežus, kas porizējas. Augstā temperatūrā

granulas uzpūšas un no virspuses saķep, veidojot slēgtas poras.

legūto keramzītu šķiro oļos, kuru diametrs 5...40 mm, un smil-

tīs, kuru graudu izmēri ir mazāki par 5 mm. Keramzītu lieto

par pildvielu vieglbetonam un siltumizolācijas uzbērumiem. Ke-

ramzīta smilti izmanto par smalko pildvielu vieglbetoniem.

Atkarībā no bēruma tilpummasas (kg/m3) keramzīta ojus
iedala šādās markās: 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550,

600, 700 un 800.

Latvija keramzītu ražo Jēkabpils būvmateriālu un konstrukciju
ražošanas apvienība un Kupravas drenu cauruļu rūpnīca.
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Agloporitu iegūst, apdedzinot līdz saķepšanai māla iežu un

ogļu maisījuma granulas (aglomerizācija). Agloporīta šķembas
lielā daudzumā satur vaļējas poras. So materiālu galvenokārt
izmanto par pildvielu vieglbetonam.

Apdedzinot vulkāniskās izcelsmes stiklveida iežus (piemēram,
perlltu), iegūst porainas šķembas un smilti, kurām pievieno saist-

vielas un izgatavo efektīvus siltumizolācijas materiālus. Perlita

materiālus izmanto arī par pildvielu vieglbetonam.

3.9.5. DAŽĀDI KERAMIKAS IZSTRĀDĀJUMI

Sanitārtehniskā keramika ir mazgājamie galdi, klozet-

podi, skalojamās kastes un citi tamlīdzīgi izstrādājumi. Sanitār-

tehniskos izstrādājumus izgatavo no baltās fajansa vai pus-

porcelana masas, kuras sastāvā ietilpst kaolīns, ugunsizturīgie
mali, kvarcs un šamots. Sos izstrādājumus veido ar liešanas
metodi ģipša formās no šlikera masas. Pēc tam tos žāvē, glazē
un apdedzina. Sanitārtehniskiem izstrādājumiem jābūt pareizai
formai, gludai un tīrai virsmai, kura vienmērīgi noklāta ar gla-
zūru.

Samota ugunsizturīgos materiālus un izstrādājumus izgatavo,
apdedzinot šamota, ugunsizturīgo mālu vai kaolīnu maisījumu.
No tiem izgatavo dažādas formas un izmēru ķieģeļus un citus

izstrādājumus.
Māla kārniņi ir jumtu segumu materiāls, kurus iegūst, vei-

dojot no viegli kūstošā māla jēlizstrādājumus, tos žāvējot un pēc
tam apdedzinot. Keramikas rūpnīcas izgatavo rievotos, presētos,
rievotos lentas, gludos lentas un kores kārniņus, kurus parasti
lieto mazstāvu ēku jumtu iesegšanai.

3.10. STIKLS UN CITI KAUSĒTIE MATERIĀLI

Stiklu iegūst, atdzesējot silikātu kausējumu, kura

sastāvā ir kvarca smiltis, soda, kaļķakmeņi un dažas citas vielas.

Stikls ir ciets, trausls, izotrops, gaismu caurlaidīgs materiāls,
ko lieto ne tikai logu iestiklošanai, bet arī par konstruktīvi deko-

ratīvu, siltuma un skaņas izolācijas materiālu. No stikla izgatavo
detaļas ēku dekoratīvai apdarei, kā arī ķīmiski izturīgas caurules

un aparatūru ķīmiskajai un pārtikas rūpniecībai.

3.10.1. LOKŠŅU STIKLS

Lokšņu stikls ir galvenais celtniecībā lietotais stikla

veids. Lokšņu stiklu iegūst, izvelkot vai velmējot no viskozas

stikla masas. Mūsu zemes stikla rūpniecība ražo vairākus lokšņu
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stikla paveidus: parasto logu, vitrīnu, stiegroto, rakstaino, siltumu

absorbējošo v. c.

Logu stikla nosacītais apzīmējums atbilst tā biezumam mili-

metros. Sarkandaugavas stikla rūpnīca ražo 2...5 mm biezu

logu stiklu.

Vitrīnu stiklu izgatavo 6... 10 mm biezu lielizmēra pulētu un

nepulētu plātņu veidā, plakanu un liektu.

Sjiegrotu stiklu izgatavo, iepresējot izkausētā stikla masā

metāla tīklu no gaiši atkvēlinātas, hromētas vai niķelētas tērauda

stieples.

Viļņoto stiklu ražo stiegrotu un nestiegrotu. Sī stikla lokšņu
profils ir saskaņots ar viļņotā azbestcementa lokšņu profilu.

Stikla mehāniskās īpašības var uzlabot, termiski to apstrādājot.
Pastiprinātam un rūdītam stiklam ir paaugstināta lieces stiprība
un triecienstiprība. Saplīstot rūdītais stikls sadalās nelielos gaba-
los, kuru malas nav asšķautņainas. No 10... 20 mm bieza rūdītā

lokšņu stikla izgatavo durvju vērtnes. <

Necaurredzamo stiklu, kas izkliedē gaismu, izgatavo migli-
nātu, matētu, rievotu un reljefu. Sarkandaugavas stikla rūpnīcā
uz matētā stikla bāzes ražo tā saukto rakstaino sala stiklu.

Siltumu absorbējošā stikla sastāvā ietilpst piedevas, kas no-

drošina galvenokārt saules spektra infrasarkano staru absorbē-

šanu. Sim stiklam ir zaļgani zilgana nokrāsa, un to lieto logu
un virsgaismu iestiklošanai.

3.10.2. STIKLA IZSTRĀDĀJUMI

No stikla izgatavo dažādus stikla izstrādājumus: dobos

stikla blokus, stikla paketes, stevitu, stikla profilltu, stikla cau-

rules, apdares plātnītes v. c.

Dobos stikla blokus izgatavo, sametinot divus presētus pus-

blokus. Bloka iekšpusē izveido zīmējumu, kas izkliedē gaismu.
Blokus izgatavo bezkrāsainus un krāsainus. Tos lieto ārējo gais-
mas aiļu aizpildīšanai un gaismas caurlaidīgu starpsienu ierī-

košanai.

Stikla paketes sastāv no diviem vai vairākiem plakaniem stik-

liem, kas salīmēti pa perimetru tā, ka starp tiem veidojas slēgta

gaisa starpkārta. Tās lieto logu aiļu iestiklojumam.
Stevlts ir divas stikla loksnes, kuras hermētiski ir savienotas

pa perimetru un starp kurām ievietota stikla šķiedras materiāla

gaismu izkliedējoša starplika. Stevitu izmanto logu aiļu aizpil-
dīšanai, virsgaismu iestiklošanai un starpsienu ierīkošanai ēkās,
kur nepieciešams izkliedēts apgaismojums.

Stikla proflllts (3.7. att.) ir kārbveida, T veida, ribota vai

cita profila lielizmēra stikla izstrādājums. Stikla profilītu lieto

gaismas caurspīdīgiem vertikāliem un horizontāliem norobežo-

jumiem, virsgaismu iestiklojumam un rūpniecības ēku starpsienu
ierīkošanai.
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3.7. att. Stikla profilīts:

a — U veida; b — karbveida; c —

kārbveida ar lāseni.

Stikla šķiedru iegūst no izkau-

sētas stikla masas ar izvilkšanas

vai caurpūšanas paņēmieniem. Stikla

šķiedras atšķiras ar atsevišķu šķiedru
diametru, garumu un orientāciju.
Garas un ļoti smalkas šķiedras iz-

manto stiklplastu, stikla šķiedras
audumu un sietu izgatavošanai.
Stikla šķiedru ražo Valmieras stikla

šķiedras rūpnīca. Stikla šķiedras
audumus un sietus izmanto bitumena

mastiku jumta seguma stiegroša-
nai.

Stikla caurules, kuru diametrs

45... 169 mm un garums 1500...

3000 mm, plaši lieto dažādās rūp-
niecības nozarēs agresīvu šķidrumu
novadīšanai vai transportēšanai.
Stikla cauruļvadi ir caurspīdīgi,,
higiēniski, un tiem ir gluda vir-

sma, kas samazina pa tiem pār-
vietojamo šķidrumu caurplūdes pretestību.

Stemalits ir apdares materiāls, ko iegūst no nepulēta lokšņu
stikla, to no vienas puses pārklājot ar keramikas krāsu un pēc
tam termiski apstrādājot. Stemallta loksnes lieto ēku fasāžu ārējai
apdarei, telpu iekšējai apdarei, kā ari daudzkārtu piekārto pane|u
apdarei.

Stikla rūpnīcās ražo emaljētās apdares plātnītes, kurām viena

virsma pārklāta ar krāsainu vai baltu emalju, paklājmozaīkas
plātnītes, kuras izgatavo no dažādu krāsu necaurspīdīga (pus-
miglināta) stikla, un krāsainas marblīta plātnītes, kuras izgatavo
no miglināta stikla ar pulētu fasādes pusi un rievotu aizmuguri.
Stikla apdares plātnītes pēc stiprības un ekspluatācijas īpašībām
ir labākas par keramikas plātnītēm. Tās lieto sanitāro mezglu
apdarei (plātnītes, kas pārklātas ar balto emalju), sienu ārējai
apdarei (paklājmozaīkas plātnītes), kā arī pārtikas un ķīmiskās
rūpniecības uzņēmumu telpu iekšējai apdarei (marblīts). Apdares
plātnītes ražo Sarkandaugavas stikla rūpnīca.

3.10.3. SILTUMIZOLĀCIJAS MATERIĀLI

Putu stikls ir siltumizolācijas materiāls, kas rodas,

sacietējot uzputotai stikla masai. Putu stikla tilpummasa ir

100...600 kg/m 3. Tilpummasai palielinoties, pazeminās siltum-

izolācijas spēja, bet paaugstinās mehāniskā stiprība. Putu stik-

lam ir augsta ūdens izturība, salizturība, laba skaņas absorbcijas
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spēja, tas nedeg, un to var viegli apstrādāt ar mehāniskiem
instrumentiem.

Putu stikla plātnes lieto ēku daļu siltumizolācijai, bet pus-

cilindrus, čaulas un segmentus — termoagregātu un siltumtīklu

izolācijai, ja temperatūra nepārsniedz 300°C.

Minerālvate ir šķiedru siltumizolācijas materiāls, kuru iegūst
no silikātu kausējumiem. Tās ražošanai par izejvielu lieto iežus

(kaļķakmeņus, merģeļus, dolomītus v. c), domnu un krāšņu

sārņus, kā arī būvmateriālu rūpniecības atlikumus (silikātķie-
ģeļu drumslas v. c). Minerālvate ir irdens materiāls, kas sastāv

no ļoti tievām minerālām šķiedrām un neliela daudzuma stikl-

veida ieslēgumu (lodītēm, stienīšiem v. c), tā sauktiem stienīšiem.

Tās tilpummasa 75 ... 125 kg/m3.
Minerālvate ir ugunsizturīga, netrupē, mazhigroskopiska, un

tai ir mazs siltumvadītspējas koeficients. No tās izgatavo dažādus

minerālvates siltumizolācijas izstrādājumus: tūbu, paklājus, pus-

stingras un stingras plātnes, čaulas, segmentus v. c.

Stikla vate ir siltumizolācijas materiāls, kas sastāv no izkau-
sēta stikla iegūtas un dispersi izvietotas stikla šķiedras. Stikla
vates ražošanai par izejvielu izmanto stikla kausēšanas jēlšihtu
(kvarca smiltis, kalcinēto sodu un nātrija sulfātu) vai stikla

lauskas.

Stikla šķiedrai ir daudz lielāks garums nekā minerālvates

šķiedrai, un tā atšķiras ar lielu ķīmisko izturību un stiprību.
Stikla vates tilpummasa ir 75... 125 kg/m3, un tai ir mazs siltum-

vadītspējas koeficients. No stikla šķiedras izgatavo paklājus, plāt-
nes un čaulas. Stikla šķiedras izstrādājumus lieto par siltumizo-

lācijas un skaņas izolācijas materiāliem būvkonstrukcijām, rūp-
niecības iekārtām un cauruļvadiem.

3.10.4. SITALI UN AKMENS LĒJUMI

Sitāli ir kristāliski stikla materiāli, ko iegūst no stikla,
tam pilnīgi vai daļēji kristalizējoties. Sitālu ražošanai salīdzi-

nājumā ar stikla ražošanu nepieciešama papildu termiskā ap-

strāde, kuras procesā noris stikla kristalizācija.
Sitāli var būt melnā, brūnā, pelēkā vai citā krāsā, necaur-

spīdīgi un caurspīdīgi. Tos var lietot augstas stiprības, ķīmiski
un termiski izturīgu apdares plātnīšu, cauruļu un citu izstrādā-

jumu izgatavošanai.
Sārņu sitāli — mikrokristāliskas uzbūves būvmateriāli, kuru

ražošanai par izejvielu izmanto metalurģiskos sārņus. Sārņu
sitālus lieto grīdu segumiem un sienu apdarei, būvkonstrukciju
aizsargapdarei ēkās ar ķīmiski agresīviem ražošanas apstākļiem,
kā arī ķīmiskās rūpniecības iekārtu oderējumam.

Sārņu sitālu iespējams arī iegūt līdzīgi putu stiklam — putu
sārņu sitālu veidā, kas ir vērtīgs siltumizolācijas materiāls karstu

virsmu izolēšanai.



92

Akmens lējumus iegūst ar petrurģijas metodi. Ar šo metodi

izgatavo apdares izstrādājumus, skābju izturīgas oderēšanas plāt-
nītes, grīdu plātnītes, caurules un citus izstrādājumus.

Lieto izstrādājumu ražošanā izdevīgi izmantot metalurģiskos
sārņus tieši no metālkausēšanas krāsnīm. Sārņu lējumi ir līdzīgi
akmens lējumiem.

3.11. METĀLI

Metāls ir galvenais konstruktīvais materiāls dažādās

tautas saimniecības nozarēs. Metālus iedala melnos un krāsainos,

smagos un vieglos. Melnie metāli ir tērauds un čuguns, bet krā-

sainie
—

visi pārējie metāli. Vieglie metāli ir alumīnijs, titāns

un magnijs, smagie metāli
— varš, hroms, alva, cinks un svins.

Citu metālu izmantošanas apjoms celtniecībā ir niecīgs.
Metāla būvkonstrukcijas Latvijā izgatavo Eksperimentālā spe-

ciālo tērauda konstrukciju rūpnīca.
Visi celtniecībā lietojamie metāli ir pakļauti vides agresīvai

ietekmei. Lielākajai daļai krāsaino metālu šī procesa rezultātā

virspusē izveidojas blīva korozijas kārtiņa, kas aizsargā materiālu

no tālākas bojāšanās un dažkārt ir pat dekoratīva.

Bīstama ir melno metālu korozija, kuras produkti parasti ir

irdeni un process nepārtraukti turpinās. Sādā veidā ik gadu
aiziet bojā 10... 12% no iegūtā melno metālu daudzuma. Metālu

korozijā aktīvi piedalās gaisa skābeklis. Koroziju veicina mit-

rums, divu dažādu metālu kontakti un klejojošās strāvas, kā arī

sēra dioksīds atmosfērā, jūras gaiss, ģipsis un kaļķi. Sevišķi in-

tensīvi tērauds korodē ķīmiskos cehos dažādu skābju ietekmē.

Korozijas novēršanai izvēlas atbilstoša sastāva metālus un

konstruktīvos risinājumus. Metālus pārklāj ar elektroķīmiski aktī-

vāku metālu, krāsām, lakām, emaljām, sintētiskajiem sveķiem
un citiem aizsargpārklājumiem.

3.11.1. MELNIE METĀLI

Celtniecībā visplašāk lieto tēraudu. Tērauds ir dzelzs

un oglekJa sakausējums, kas satur līdz 2% oglekja. Atkarībā no

tērauda iegūšanas paņēmiena izšķir martentēraudu, konvertera
tēraudu un elektrotēraudu.

Tēraudus pēc ķīmiskā sastāva iedala oglekja tēraudos un

leģētos tēraudos. Oglekja tēraudi ir dzelzs un oglekļa sakausē-

jumi ar mangāna, silīcija, sēra un fosfora piemaisījumiem. Par

leģētiem tēraudiem sauc tēraudus, kuru sastāvam pievieno leģē-

jošās piedevas — niķeli, hromu, volframu, molibdēnu, varu, alu-

mīniju un citus elementus.
Celtniecībā galvenokārt lieto oglekja tēraudus un mazleģētos

tēraudus.
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Oglekļa tēraudu, ko iegūst ar dažādiem paņēmieniem, pēc
metāla dezoksidācijas pakāpes iedala mierīgā, pusmierīgā un

verdošā tēraudā. Oglekļa tēraudus pēc ķīmiskā sastāva un garan-

tējamiem mehāniskiem raksturojumiem iedala trīs grupās:
A grupa — pēc mehāniskāmīpašībām; \

B grupa — pēc ķīmiskā sastāva;
B grupa — pēc mehāniskām īpašībām un papildu prasībām

pēc ķīmiskā sastāva.

Standartā pieņemtā oglekļa tēraudu marķējumā burti norāda

tērauda ražošanas grupu un paņēmienu, bet cipari — tā marku.

Tā, piemēram, A grupas tēraudus marķē ar burtiem Ct. un cipa-
riem no 0 līdz 7; B grupas — ar burtiem MCt. (Martena) vai

BCt. (Besemera) un cipariem no 0 līdz 7, bet B grupas tērau-

dus
— ar burtiem BCt. Verdošā tērauda markas apzīmējumam

pievieno «kn», pusmierīgam — «ne» un mierīgam «cn». Tā

B grupas verdošo tēraudu, kuru iegūst ar Besemera paņēmienu,
apzīmē ar BCt. 3kn.

Leģētos tēraudus pēc leģējošo elementu satura iedala mazle-

ģētos tēraudos (leģējošo elementu saturs līdz 2,5%), vidēji leģē-
tos tēraudos (leģējošo elementu saturs 2,5... 10%) un augstle-
ģētos tēraudos (leģējošo elementu saturs lielāks par 10%).

Celtniecībā lieto mazleģētos tēraudus. Arī mazleģēto tēraudu

markā ietilpst burti un cipari, bet atšķirībā no oglekļa tēraudiem

burti apzīmē elementus tēraudā un cipari — to vidējo saturu

procentos; cipari pirms burtiem apzīmē oglekļa saturu procenta

simtdaļās. Tērauda marķēšanai katram leģējošam elementam pie-

ņemts noteikts burts: silīcijs — C, mangāns — T, hroms
— X,

niķelis — H, molibdēns — M, volframs — B, alumīnijs — KD,

varš
— Jļ, kobalts — X- Tā, piemēram, 10T2C markas maz-

leģētais tērauds satur 0,1% oglekļa, 270 mangāna un 1% silīcija.
Mazleģētiem tēraudiem ir augstākas mehāniskās īpašības nekā

mazoglekļa tēraudiem. Vidēji leģētos un augstleģētos tēraudus

celtniecībā lieto tikai tad, kad konstrukcijām jānodrošina augsta

korozijas izturība.

Tēraudus pēc stiprības iedala 7 klasēs: C 38/23, C 44/39,

C 46/33, C 52/40, C 60/45, C 70/60, C 85/75. Skaitlis skatītājā
norāda robežstiprību spiedē kgf/mm2, bet skaitlis saucējā —

tecēšanas robežu kgf/mm2.
Celtniecībā visplašāk lieto C 38/23 klases Ct. 3 markas

tēraudu, kura aprēķina pretestība 210 MPa (2100 kgf/cm2). Tē-

rauda tilpummasa ir 7850 kg/m3 un elastības modulis 210000 MPa

(2100000kgf/cm2).
Metalurģiska rūpniecība celtniecībai ražo dažādus tērauda

izstrādājumus (3.8. att.) — velmētos dubultā T veida profilus,
U profilus, vienādplauktu un nevienādplauktu leņķprofilus un

citus profilus, kā arī lokšņu tēraudu, caurules, sīkostērauda izstrā-

dājumus (bultas, kniedes, uzgriežņus, naglas, kokskrūves, apka-
lumus v. c), sanitārtehnisko armatūru un citus palīgmateriālus.
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3.8. att. Tērauda izstrādājumi:

a — dubulta T veida profils; b — U profils; c — T profils; d
—

ne-

vienādplauktu leņķprofils; c — vienādplauktu leņķprofils; f — sliede;
g — kvadrattērauds; h — apaltērauds.

Dzelzsbetona konstrukciju izgatavošanai lieto tērauda stieg-
rojumu — stieņus, stieples v. c. (3.9. att.), no kura izgatavo
dažādus stiegrojuma izstrādājumus — atsevišķas stiegras, sietus

un karkasus (3.10. att.).
Čuguns ir dzelzs un oglekļa sakausējums, kas satur vairāk

nekā 2% oglekļa, kā ari nelielu daudzumu citu elementu, kas

3.9. att. Stiegrojuma tē-

raudu veidi:

a — gludais stieņu; b — A-II
klases karsti velmētais perio-
diska profila; c — tas pats,
A-111 klases; d — no četrām
pusēm auksti saplacinātais;
c — tas pats, no divām pu-
sēm; f — vītais.
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ietekme čuguna īpašības. Čuguns ir cietāks par tēraudu, bet tas

ir trausls.

Pelēko, kā arī modificēto čugunu marķē ar burtiem CM, pie-
mēram, CM 12-28, CM 18-36, CH 28-48 un CM 32-52. Čuguna
markas pirmais cipars norāda robežstiprību stiepē, bet otrais

—

liecē (kgf/mm2). Pelēko čugunu galvenokārt lieto kolonnu, atbal-

sta plātņu, kanalizācijas cauru|u un tubingu, kuri darbojas spiedē,
kā arī sanitārtehnisko ierīču — apkures radiatoru, vannu, maz-

gājamoierīču, ventiļu v. c. atliešanai. V

3.11.2. KRĀSAINIE METĀLI

Krāsainos metālus tīrā veidā celtniecībā lieto diezgan
reti. Galvenokārt izmanto dažādu krāsaino metālu sakausējumus,
kuriem raksturīga maza tilpummasa, augsts plastiskums un koro-

zijas izturība, kā arī labas dekoratīvās īpašības.

Alumīnija sakausējumus iegūst, alumīnijam pievienojot varu,

mangānu, magniju un silīciju. Šiem sakausējumiem salīdzinājumā
ar alumīniju ir lielāka stiprība, plastiskums un korozijas iztu-

rība. No alumīnija sakausējumiem celtniecībā visplašāk lieto

3.10. att. Stiegrojuma izstrādā-

jumi:
a — atsevišķas stiegras: b — plaka-
nais siets; c — metināts rullu siets;

d — metināts plakanais karkass;
c — metināts telpiskais karkass.
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alumīnija-mangāna, alumīnija-magnija, dūralumīnija un alvila

sakausējumus.
No alumīnija sakausējumiem izgatavo dažāda veida velmē-

jumus: leņķprofilus, U profilus, dubultā T veida profilus, pla-
kanas un viļņotas loksnes, caurules un citus profilus.

Alumīnija sakausējumus ieteicams lietot ķīmiskās rūpniecības
uzņēmumu ar agresīvu vidi konstrukcijām, saliekami izjaucamām
vieglām konstrukcijām, vitrīnu un logu rāmjiem, kā arī norobe-

žojošo konstrukciju izgatavošanai.
Perspektīvs metāls ir titāns, ko būvkonstrukcijām rūpniecības

celtniecībā lieto ierobežotā apjomā, parasti stipri agresīvā vidē.

Titāna sakausējumiem ir augsta stiprība un samērā maza tilpum-
masa, augsta ķīmiskā izturība un ugunsizturība.

Cinku izmanto tērauda izstrādājumu cinkošanai.

Vara un cinka sakausējumu — misiņu izmanto tērauda kon-

strukciju nosegšanai sprādzienbīstamās telpās.
Vara sakausējumu ar alvu un citiem metāliem — bronzu

izmanto korozijas izturīgu izstrādājumu (sanitārtehniskās arma-

tūras) izgatavošanai.

3.12. POLIMĒRU MATERIĀLI

Polimēri ir lielmolekulāri savienojumi ar telpisku vai

lineāru ciklisku struktūru.

Celtniecībā jau sen lieto dažus dabiskos polimēru materiālus,

piemēram, koksni un bitumenu. Mākslīgos polimērus iegūst, modi-

ficējot dabiskos polimērus, piemēram, celulozi. Sintētiskos poli-
mērus iegūst no monomēriem polimerizācijas vai polikondensā-
cijas procesā. Mākslīgie un sintētiskie polimēri salīdzinājumā ar

pārējiem būvmateriāliem ir jauni materiāli.

Nemitīgi noris jaunu polimēru sintezēšana, strauji paplaši-
nās to ražošana un ieviešana celtniecībā. Polimēru materiālu

izejvielu (naftas ieguves un pārstrādes blakusgāzes) resursi mūsu

valstī ir ļoti lieli. Polimēru materiālu īpašības pētī Latvijas ZA

Polimēru mehānikas institūts.

Sintētisko polimēru materiāli nav uzskatāmi par tradicionālo

būvmateriālu aizvietotājiem. Polimēru pielietošana celtniecībā ir

saistīta ar principiāli jaunu būvkonstrukciju un būvformu radī-

šanu.

Uz polimēru bāzes izgatavo plastmasas, šķiedru materiālus,
lakas un līmes.

3.12.1. PLASTMASAS

Plastmasu galvenie komponenti ir saistviela — poli-
mērs, pildvielas, plastifikatori, cietinātāji, krāsvielas un stabili-
zatori.
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Plastmasu ražošanai izmantojamās saistvielas iedala termo-

plastiskās un termoreaktlvās saistvielās.

Termoplastiskie polimēri sasilstot kļūst mīksti un atdziestot

sacietē. Sie polimēri ir labi dielektriķi, tiem ir maza ūdens uzsūkt-

spēja un augsta ķīmiskā izturība. Taču termoplastiskajiem poli-
mēriem ir zema siltumizturība, maza cietība, tie viegli uzbriest

un šķīst organiskajos šķīdinātājos. Pie šīs grupas pieder vairums

polimerizācijas polimēru — polietilēns, poliamīds, polivinilhlo-
rīds v. c.

Termoreaktīvie polimēri sacietē siltuma un spiediena iedarbībā

un nekļūst mīksti, ja tos atkārtoti silda. Termoreaktīvajiem poli-
mēriem atšķirībā no termoplastiskajiem polimēriem ir liela stip-
rība, siltumizturība un cietība. Pie šīs grupas pieder fenolform-

aldehīdsveķi, karbamīdsveķi, epoksīdsveķi un citi polimēri.
Pildvielas, kuras lieto plastmasu ražošanā, var būt pulver-

veida (kvarca milti, krīts, talks, koksnes milti v. c), šķiedrainas
(azbesta, koksnes un stikla šķiedras) un kārtainas (papīrs, kok-
vilnas audums, stikla šķiedras audums, finieris v. c). Pildvielas

piešķir plastmasām augstu stiprību, siltumizturību, skābju iztu-

rību, ilggadību, paaugstinātu trieciena stigrību. Bez tam pild-
vielas ir daudz lētākas par polimēriem, tādēļ, pievienojot tās

plastmasu sastāvam, var ievērojami samazināt materiālu un iz-

strādājumu pašizmaksu.
Plastifikatorus pievieno plastmasu sastāvam, lai atvieglotu

plastmasu formēšanu. Par plastifikatoriem lieto dibutilftalātu,

kamparu, oleīnskābi un citas vielas.

Cietinātājus pievieno, lai samazinātu plastmasu cietēšanas

laiku un paātrinātu izstrādājumu ražošanas tehnoloģisko pro-

cesu.

Krāsvielas lieto, lai plastmasām piešķirtu noteiktu krāsu. Par

krāsvielām izmanto noturīgas organiskās krāsvielas (nigrozīnu,
hrizoidīnu) un minerālvielu pigmentus (okeru, mīniju, mūmiju,
umbru v. c).

Stabllizatori paaugstina plastmasu izstrādājumu ilggadību. .
Plastmasas ir viegli apstrādājamas, jo tās var zāģēt, ēvelēt,

urbt utt. Plastmasu izstrādājumus iegūst ar dažādiem tehnolo-

ģiskiem paņēmieniem — spiedliešanu, spiežot caur profilspiedni

(ekstrūzijas paņēmiens), kalandrējot starp veltņiem, presējot
zem spiediena s'piedformās, un ar karstās presēšanas paņēmie-
niem.

Plastmasām ir daudzas pozitīvas fizikāli mehāniskas īpašī-

bas, tādēļ plastmasu izstrādājumus arvien plašāk ievieš celtnie-

cībā.

Plastmasu tilpummasa svārstās plašās robežās: porainām

plastmasām tā ir 15... 30 kg/m3, bet blīvajām plastmasām —

1800... 2200 kg/m3.
Dažādu plastmasu stiprība ir ļoti atšķirīga. Plastmasām ar

pulverveida pildvielu robežstiprība spiedē ir 100... 150 MPa
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(1000... 1500 kgf/'cm2 ), bet plastmasām ar stikla šķiedras pild-
vielu tā sasniedz 400 MPa (4000 kgf/cm2

). 1
Plastmasām ir zema siltumvadītspēja, skaņas vadītspēja,

ūdens un gāzu caurlaidība. Lielākā daļa plastmasu ir ķīmiski
izturīgas.

Plastmasu sagatavoto masu var viegli nokrāsot jebkurā krāsā,
bet dažas plastmasas bez pildvielām ir caurspīdīgas un tām ir

labas optiskās īpašības.
Taču reizē ar daudzām pozitīvām īpašībām plastmasām pie-

mīt vairāki trūkumi, kuru dēļ to lietošana ir ierobežota. Plast-

masām ir augsts termiskās izplešanās koeficients, zema uguns-

drošība, paaugstināta šļūde, jo pat nelielu ilgstošu slodžu iedar-

bībā attīstās plastiska tecēšana daudz vairāk nekā betonam. Vai-

rumam plastmasu ilggadība nav noteikta, bet daļa plastmasu
noveco. Dažām plastmasām novecojot un degot, izdalās ķīmiski

savienojumi, kas var būt kaitīgi (piemēram, acetons un furfurols).
Sie trūkumi sevišķi raksturīgi organiskiem polimēriem.

3.12.2. GRĪDU UN APDARES MATERIĀLI

Grīdu segumus ierīko no dažādiem polimēru materiā-

liem — ruļļu materiāliem un plātnītēm. Polimēru materiālus lieto

arī monolīto bezšuvju grīdu ierīkošanai.

Polimēru grīdu seguma materiāli ir vairākas reizes vieglāki
nekā koka un keramikas seguma materiāli, tie ir izturīgi, ar

nelielu ūdens uzsūktspēju, bioloģiski noturīgi un higiēniski, kā

arī tiem ir glīts ārējais izskats. Polimēru ruļļu seguma materiāli

ir ekonomiski un industriāli.

Polivinilhlorida linoleju izgatavo ar auduma pamatni un arī

bez pamatnes. Bezpamatnes linolejs var būt vienkārtas, divkārtu

un daudzkārtu. Bez tam izgatavo arī siltuma un skaņas izolā-

cijas linoleju ar poraina materiāla vai tūbas pamatni. Polivinil-
hlorida linoleju lieto grīdu segumiem ēkās, kur notiek intensīva

gājēju kustība. Linoleju ar auduma pamatni nav ieteicams lietot

ēkās, kurās ir palielināts mitrums.

Gliftālsveķu (alkīdsveķu) linoleju izgatavo ar auduma pa-
matni. Tas var būt vienkrāsains un daudzkrāsains. So linoleju
lieto grīdu ierīkošanai dienesta telpās.

Koloksilina (nitrocelulozes) linolejs ir bezpamatnes ruļļu
materiāls. Tas ir gaismas, mitruma un sala izturīgs, elastīgs un

lokans, tam ir liela nodilumizturība, bet ir nepietiekamas siltum-

izolācijas īpašības. Tādēļ koloksilīna linoleju lieto grīdām tikai

dienesta telpās.

Gumijas linolejs (relins) ir divkārtu ruļļu materiāls. Relīns
ir elastīgs, ūdens, skābju un sārmu izturīgs. Relīna grīdas neuz-
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krāj statisko elektrību. To lieto rūpniecības ēku gaiteņu un palīg-
telpu grīdu ierīkošanai.

Grīdu segumiem lieto arī plātnīšu materiālus, kurus izgatavo
no sintētisko polimēru, plastifikatoru, pildvielu un pigmentu mai-

sījuma.
Atkarībā no grīdu seguma plātnīšu izgatavošanas izejmate-

riāla tās iedala polivinilhlorida, kumaronsveku un gumijas plāt-
nītes.

Pēdējos gados arvien plašāk sāk ierīkot bezšuvju monolītās

grīdas, kuras izveido, uzklājot uz grīdas pamatnes vienā vai vai-

rākās kārtās sastāvu, kas izgatavots no sintētiskās saistvielas,

pildvielas un pigmenta.
Atkarībā no izejmateriāliem bezšuvju monolītās grīdas iedala

pollvlnilacetāta, pollmērcementa un plastbetona grīdās.
Polimēru materiālus, kuriem ir pietiekama stiprība, maza til-

pummasa, izturība pret skābju un sārmu iedarbību un kuri ir arī

dekoratīvi, plaši lieto par apdares materiāliem.

Apdarei lieto lielu izmēru lokšņu materiālus —
dekoratīvo

papīra kārtaino plastu, kuru izgatavo, presējot karstajās presēs
vairākās kārtās saliktu papīru, kas iepriekš piesūcināts ar sin-

tētiskajiem sveķiem, koksnes šķiedru un koksnes skaidu apdares
plātnes.

Pie mūsdienu celtniecībā plaši lietotiem ruļļu apdares poli-
mēru materiāliem pieder polivinilhlorida plēves, linkrusts un maz-

gājamās tapetes. Linkrustu ražo Liepājas linoleja rūpnīca, bet

mazgājamās tapetes — Kalnciema būvmateriālu kombināts.

Pie polimēru apdares materiāliem pieder arī polistirola un

fenolltaapdares plātnītes. Polistirola apdares plātnītes ražo Ogres

būvplastmasu rūpnīca.

3.12.3. KONSTRUKTĪVIE UN IZOLĀCIJAS MATERIĀLI

Galvenais konstruktīvais polimēru materiāls ir dažādi

stiklplasti. Stiklplastu izgatavo no saistvielas — sintētiskajiem

sveķiem un pildvielas — stikla šķiedras, stikla auduma vai cita

materiāla. Par saistvielu lieto poliesteru sveķus, fenolformalde-

hīda sveķus un polistirola sveķus. Eksperimentālā veidā no stikl-

plasta izgatavo nesošās būvkonstrukcijas, kuras izmanto stipri

agresīvā vidē.

Kalnciema būvmateriālu kombināts ražo viļņotā stiklplasta
loksnes, kurām par saistvielu lieto iekrāsotus poliesteru sveķus,
bet par pildvielu —

neorientētu stikla šķiedru. Lokšņu robež-

stiprība stiepē ir ne zemāka par 40 MPa (400 kgf/cm2). Gaismu

caurlaidīgo dekoratīvo materiālu izmanto jumtu segumiem un

vieglām norobežojošām konstrukcijām.
Stiklplasta ruļļu materiālu ražošanai par pildvielu lieto stikla

šķiedras audumu, azbesta šķiedru un būvkartonu.
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Stiklplastu izgatavošanā var lietot

arī polimetilmetakrilāta sveķus. Poli-

metilmetakrilāta sveķus bez pildvielām

(organisko stiklu) lieto zenīta virs-

gaismu kupola izgatavošanai un logu
iestiklojumam. Organiskais stikls laiž

cauri ultravioletos starus.
Plastmasu plēves izgatavo no poli-

etilēna, polivinilhlorida, acetilcelulozes,
sintētiskā kaučuka un citiem polimē-
riem. Plēvju biezums mainās no mili-

metra simtdaļām līdz vairākiem mili-

metriem. Plastmasu plēves var lietot

jumtu segumiem, tvaika izolācijai,

hidroizolācijai un būvkonstrukciju aiz-

sardzībai pret koroziju. Plēvju materiā-

lus lieto jaunos konstruktīvos risinā-
3.11. Šūnuplasts.

jumos — pneimatiskās konstrukcijās.
Plēves izmanto arī par palīgmateriālu būvdarbos. Plastmasu plē-
ves ražo Rīgas polietilēna izstrādājumu rūpnīca.

Siltuma un skaņas izolācijai lieto porainās plastmasas, kuras

iedala puiuplastos un šūnuplastos. Par putuplastiem sauc porainās
plastmasas, kuru struktūru veido ar gaisu un gāzi aizpildīti
slēgti dobumi un poras. Par šūnuplastiem sauc porainās plast-
masas, kuru struktūru veido savā starpā saistīti dobumi. Porai-

nās plastmasas ražo plātņu un čaulu, retāk — ruļļu veidā. Sevišķi
efektīva ir poraino plastmasu pielietošana vieglos ārsienu trīs-

kārtu paneļos.
Putuplastu robežstiprība spiedē nepārsniedz 1 MPa

(10 kgf/cm2), tilpummasa ir 25... 30 kg/m3, siltumizturība 70 °C.

Industriālā celtniecībā visplašāk lietu putu polistirolu, putu poli-
vinilhlorīdu, putu poiiuretānu un miporu.

Sūnuplastus izgatavo, piesūcinot un salīmējot ar sveķiem
telpiski veidotas plāna materiāla loksnes. Sūnuplastu izgatavo-
šanai parasti lieto fenolformaldehīdsveķus un poliesteru sveķus,
un rievotu būvkartonu, metāla foliju vai kādu tehnisko audumu

(3.11. att.). Sūnuplastu tilpummasa parasti ir 30 ... 120 kg/m3
un

robežstiprība spiedē 2...7 MPa (20... 70 kgf/cm2).

3.12.4. PROFILĒTIE IZSTRĀDĀJUMI, CAURULES

UN SANITĀRTEHNISKIE IZSTRĀDĀJUMI

Kalnciema būvmateriālu kombināts ar ekstrūzijas pa-

ņēmienu no polivinilhlorīda ražo grīdlīstes, kāpņu apvaļus un

margu rokturus (3.12. att.), kā arī ieliktņus, apmales un citas

polivinilhlorīda detaļas apdares darbiem.
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3.12. att. Profilētie plast-
masas izstrādājumi:

a — grīdlīste; b — margu
rokturis.

Rūpniecības celtniecībā lieto polietilēna, polivinilhlorīda, poli-
propilēna, faolīta un stiklplasta caurules. Tērauda un betona

caurulēm virsmu pārklājot ar plastmasu, ievērojami var paaug-
stināt to ķīmisko izturību.

Ogres būvplastmasu rūpnīca ražo polietilēna cauruļu veid-

gabalus un dažādus sanitārtehniskos izstrādājumus — polistirola
vēdināšanas žalūzijas un klozetu skalojamās kastes.

3.12.5. HERMETIZĒJOŠIE MATERIĀLI UN LĪMES

Hermetizējošos polimēru materiālus lieto saliekamo

konstrukciju saduru noblīvēšanai. Hermetizējošiem materiāliem

ir jābūt mitrumu, tvaikus un gāzi necaurlaidīgiem, siltuma un

sala izturīgiem un ar nemainīgām īpašībām visā ekspluatācijas
laikā. Saduru hermetizācijai lieto polimēru starplikas un masti-

kas. Par starplikām izmanto elastīgās poroizola un hernīta grīs-
tes. Tiokola, poliizobutilēna, silikonu un citas mastikas vulkani-

zējas pēc iepildīšanas šuvē.

Celtniecībā jau sen lietotām līmēm no dabiskām organiskām
izejvielām ir zema bioloģiskā izturība un ūdensizturība. Augsta

stiprība un izturība ir sintētisko polimēru līmēm, kuras var

būt šķidrumu, plēvju un pulveru veidā. Polimēru materiālu līmes

un mastikas ļauj būvdetaļu rūpniecībā un būvražošanā ieviest

augstražīgu līmēšanas tehnoloģiju. Konstruktīvo materiālu līmē-

šanai lieto fenolsveķu, epoksīdsveķu, poliesteru, karbamīdsveķu
un kaučuka līmes. Apdares materiālu un izstrādājumu piestip-
rināšanai lieto bitumena, kaučuka, nitrocelulozes un kazeīna līmes

un mastikas.

3.12.6. PLASTBETONS

Plastbetonam par saistvielu lieto sintētiskos sveķus,
bet par pildvielām — minerālu materiālus. Attiecīgi izvēloties

sastāvdaļas, iegūst plastbetonus, kuriem ir augsta ķīmiskā iztu-

rība, ūdens un gāzu necaurlaidība. Izšķir smago, vieglo un sevišķi

vieglo plastbetonu. Plastbetonus var arī stiegrot.
Konstrukcijas no plastbetona izgatavo reti, jo tās izmaksā

dārgi. Parasti plastbetonu izmanto konstrukciju virsmu aizsarg-
pārklājumiem.
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3.13. BITUMENA UN DARVAS MATERIĀLI

Bitumens un darva ir organiskās saistvielas. Istabas

temperatūrā tie ir cietas vielas vai viskozi šķīdumi.
Dabisko bitumenu galvenais izejmateriāls ir ieži — kaļķak-

meņi, dolomīti un smilšakmeņi, kas piesātināti ar bitumenu. ležus,
kas satur 5...20% dabiskā bitumena, sauc par asfaltiežiem. Celt-

niecībā dabisko bitumenu lieto reti, jo tas ir dārgs un deficīts

materiāls.

Naftas bitumeni ir naftas un naftas sveķaino atlikumu pār-
strādes produkti. Naftas bitumeni ir melni vai tumši brūni. Celt-

niecībā lieto BH-IV, BH-V un BH-VK markas cietos bitumenus,
bet hidroizolācijas un jumta seguma materiālu ražošanā — BHK-2
un BHK-5 markas bitumenus.

Darvu iegūst kā blakusproduktu, ķīmiskajās rūpnīcās pār-
strādājot cieto kurināmo

— akmeņogles, brūnogles, degslānek-
ļus v. c. Celtniecībā visplašāk lieto darvu un tās pārtvaices cieto

atlikumu — piķi.
Bitumens un darva ir ūdensnecaurlaidīgi, ar labu adhēziju,

ķīmiski izturīgi, bet šķīst organiskos šķīdinātājos. Karsējot bitu-
mens un darva atmiekšķējas (sašķidrinās). Saules staru un gaisa
skābekļa ietekmē tie noveco, sevišķi darva.

3.13.1. ASFALTA UN DARVAS JAVAS UN BETONI

No organiskām saistvielām (asfalta, bitumena vai

darvas) izgatavo javas un betonus, kurus nosauc pēc lietotās

saistvielas.

Asfaltjava ir asfaltsaistvielas un smilšu maisījums. Asfalt-

saistviela ir naftas bitumena un smalka maluma iežu mai-

sījums. Asfaltjavu izgatavo rūpnīcās, kur dozētu javas kompo-
nentu maisījumu karsē katlos līdz 180°Ctemperatūrai un rūpīgi
samaisa.

Asfaltjavas lieto rūpniecības ēku un noliktavu grīdu segu-
miem, plakanu jumtu ierīkošanai v. c.

Asfaltbetons ir mākslīgs materiāls, kuru iegūst, noblīvējot

maisījumu, kas sastāv no bitumena, minerālu pulvera, smiltīm

un rupjās pildvielas — oļiem vai šķembām. Asfaltbetonu lieto

autoceļu un ielu segumiem, rūpniecības ēku grīdu segumiem v. c.

Darvas javas un betoni ir asfaltjavām un asfaltbetoniem

līdzīgi materiāli. Par saistvielu tajos izmanto akmeņogļu darvas

(vai piķa) un smalka minerālu pulvera maisījumu. Darvas jāvām
un betoniem ir mazāka ūdensizturība, nodilumizturība un ilgga-
dība nekā asfaltjavām un asfaltbetoniem.
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3.13.2. RUĻĻU MATERIĀLI

Bitumena un darvas ruļļu materiālus izmanto jumta
segumu, hidroizolācijas un tvaika izolācijas ierīkošanai.

Darvas ruļļu materiāli ir jumta un hidroizolācijas pape, kuru

iegūst, jumta kartonu piesūcinot ar darvu. Jumta pape ir bez

minerālvielu apkaisījuma (apzīmējums TK), ar smilšu apkaisī-
jumu (apzīmējums TKII) un ar rupjgraudainu apkaisījumu
(apzīmējums TKK). Hidroizolācijas papei apzīmējums IT.

Plašs ir bitumena ruļļu materiālu sortiments. Visvairāk lieto

pergamīnu un ruberoīdu.

Pergamins (apzīmējums 11) ir ruļļu materiāls, kuru izgatavo,
piesūcinot kartonu ar naftas bitumeniem.

Ruberoids ir ruļļu materiāls, kuru izgatavo no kartona, kas

piesūcināts ar naftas bitumeniem un no vienas vai abām pusēm
noklāts ar smalkgraudainu (apzīmējums PM) vai rupjgraudainu
minerālvielu kārtiņu (apzīmējums PK) vai vizlas zvīņām (apzī-
mējums PM). Skaitlis pēc šo ruļļu materiāla apzīmējuma norāda

izmantotā pamatnes kartona 1 m2masu gramos.

Stikla ruberoids ir jauns ruļļu materiāls, ko iegūst, stikla

šķiedras audumu no abām pusēm apklājot ar bitumena saistvielu.

Heltolzols — jauns jumta seguma materiāls, kas sastāv no

metalizētas polietilēntereftalāta plēves, kuras apakšējā puse pār-
klāta ar bitumena-lateksa vai gumijas-bitumena līmvielu.

Hidroizols ir ruļļu materiāls, kuru izgatavo, azbesta kartonu

piesūcinot ar bitumenu.

Metāllzolu izgatavo no metāla (parasti — alumīnija) folijas,
to pārklājot ar bitumena un īsšķiedru azbesta maisījumu.

Izols ir bezpamatnes ruļļu materiāls, kuru iegūst, izlaižot caur

valčiem bitumena-gumijas saistvielas, azbesta šķiedru un piedevu
maisījumu. To var lietot sarežģītas formas virsmu hidroizolē-
šanai.

3.13.3. EMULSIJAS, PASTAS UN MASTIKAS

Bitumenu un darvu lieto sašķidrinātā, parasti karstā

veidā. Bitumena emulsiju veido ūdenī izkliedēti sīki bitumena

pilieniņi. Lai iegūtu bitumena emulsiju ūdenī, lieto emulgatorus

(sulfītspirta atsālni v. c). Emulsija satur 40... 60% bitumena,

60... 40% ūdens un 0,01...2% emulgatora. Ja par emulgato-
riem lieto mālus un kaļķus, tad iegūst bitumena pastu.

Bitumena un darvas maisījumus ar ļoti smalkām pildvielām
(azbestu, maltu kaļķakmeni, talku) sauc par mastikām. Mastika

cietē, atdziestot saistvielai, iztvaikojot vai oksidējoties šķīdinātā-

jam. Karstās bitumena un darvas mastikas apzīmē attiecīgi ar

burtiem MBKT un M,H,KT un skaitli, kas raksturo to siltumiz-

turību (°C). Apakšzemes konstrukciju aizsardzībai pret koroziju
lieto arī bitumena-gumijas mastiku MBP.
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3.14. KRĀSAS UN LAKAS

Par krāsām un lakām sauc sagatavotus sastāvus, kurus

šķidrā stāvoklī uzklāj plānā kārtā uz būvizstrādājumu un kon-

strukciju virsmas un kuri pēc žūšanas veido cietu seguma plē-
vīti. Sī plēvīte stingri saistās ar krāsojamo virsmu, ir pietiekami
izturīga, ilggadīga, aizsargā konstrukcijas pamatmateriālu pret
agresīvās vides iedarbību, nokrāsotās virsmas ir dekoratīvas un

uzlabo sanitāri higiēniskos apstākļus.
Krāsu komponenti ir pigmenti, saistvielas, pildvielas un pie-

devas (šķīdinātāji, atšķaidītāji, sikatīvi, emulgatori utt.). Laku

sastāvā nav pigmentu un pildvielu. Izvēloties sastāvdaļu mate-

riālus, ir jāņem vērā apkārtējās vides, virsmu materiālu un krāsu

savstarpējā ķīmiskā iedarbība.

3.14.1. KRĀSU KOMPONENTI

Pigmenti ir smalki, krāsaini, nešķīstoši pulveri. Celt-
niecībā galvenokārt lieto minerālu pigmentus, kuru sastāvā ir

metālu oksīdi vai sāļi. Minerāliem pigmentiem ir augstāka iztu-

rība nekā organiskiem pigmentiem. Pēc izcelsmes izšķir dabiskos

un mākslīgos minerālu pigmentus.
Baltie dabiskie pigmenti ir krīts un kaļķi, un marmora pūde-

ris, mākslīgie — cinka, svina un titāna baltums, litopons. Alu-

mīnija pulveris dod virsmām metālisku nokrāsu. Dzeltenie dabis-

kie pigmenti ir dažādi okeri, mākslīgie —
kroni (cinka, svina

v. c). Sarkanie pigmenti ir dabiskās dzelzs mīnijs un mūmijs,
mākslīgie — svina mīnijs un mākslīgais cinobrs. Zilie pigmenti
ir dabiskais ultramarīns un mākslīgais zilums. Zaļie pigmenti
ir hroma oksīds, hroma un cinka zaļums. Brūnie pigmenti ir

dabiskā umbra, mākslīgos brūnos pigmentus ražo uz dzelzs mī-

nija bāzes. Melnie pigmenti — sodrēji, mangāna peroksīds un

grafīts.
Pildvielas regulē krāsu toņa intensitāti un modificē krāsu

īpašības. Parasti lieto baltas pildvielas —
talku vai kaolīnu.

Sikativus drīkst pievienot eļļas krāsām tikai noteiktā dau-

dzumā, jo pretējā gadījumā paātrinātās žūšanas efekts var izpa-
likt un krāsu kvalitāte pazemināties.

Lakas ir saistvielu šķīdumi, kas žūstot un cietējot veido blīvu,

spožu, dažkārt caurspīdīgu plēvīti. Par emaljām sauc krāsas,
kas žūstot veido spožu plēvīti. Tās apvieno laku un krāsu īpa-

šības.

3.14.2. KRĀSU VEIDI

Krāsas nosaukumu parasti nosaka lietotā saistviela.

Krāsām lieto minerālās, līmes, eļļas un polimēru saistvielas.

Ar minerālām saistvielām iegūst kaļķu, cementa un šķidrā
kālija stikla (silikātu) krāsas. Cementa un kaļķu krāsas izmanto



fasāžu un mitru telpu krāsošanai. Silikātu krāsu lieto galveno-
kārt ēku fasādēm.

Eļļas krāsām par saistvielu lieto dažādas pernicas un eļļas
lakas.

Līmes krāsām lieto dabiskās dzīvnieku, kazeīna un augu līmes

un mākslīgās (karboksilmetilcelulozes un metilcelulozes) līmes,
kuras šķīdina ūdenī.

Bitumena un pika lakas ir šo vielu šķīdumi gaistošos orga-

niskos šķīdinātājos ar piedevām.
Polimēru krāsu pamatā ir sintētiskās saistvielas. Visplašāk

izplatītas ir krāsas gaistošos organiskos šķīdinātājos, piemēram,
perhlorvinila krāsas, kuras iedala atmosfēras izturīgās (11XB un

XB), ķīmiski izturīgās (XC3) un fasādes krāsās (XB-161). Krāsu

organiskie šķīdinātāji ir ugunsnedroši, dažkārt arī kaitīgi. Ne-

kaitīgākas un drošākas lietošanā ir polimēru krāsas emulsiju

(lateksu) veidā.

Epoksīdu krāsām ir ļoti laba adhēzija ar metālu, betonu un

apmetumu, tās ir cietas un izturīgas. Poliuretānu krāsas izmanto

metāla un dzelzsbetona konstrukciju aizsardzībai agresīvā vidē.

Polimērcementa un polimērģipša krāsu sastāvā ietilpst minerālā

saistviela un sveķu emulsija ūdenī.
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4 Rūpniecības teritorijas

4.1. RŪPNIECĪBAS UZŅĒMUMU IZVIETOJUMS

4.1.1. UZŅĒMUMU CELTNIECĪBAS VIETAS IZVĒLE

Rūpniecības uzņēmumi ir vissvarīgākais pilsētbūvnie-
cības faktors. Tādēļ to celtniecības vietas ir jāizvēlas ļoti
rūpīgi.

Atsevišķu rūpniecības uzņēmumu un to grupas izvietojumu
nosaka, izstrādājot tehniski ekonomisko pamatojumu, ievērojot
rajonu plānošanas projektu, apdzīvotās vietas ģenerālplānu un

rūpniecības rajona plānu.
Rūpniecības uzņēmumus, atkritumu izgāztuves, ceļus un citas

inženierbūves izvieto uz zemes gabaliem, kas nav derīgi lauk-

saimnieciskai izmantošanai. Ja tādu nav, tad izvēlas viszemākās

kvalitātes lauksaimniecības zemes saskaņā ar Zemes likumdo-

šanas pamatiem.
Uzņēmumus, kuri ražošanas procesā pārstrādā lielas izej-

vielu masas, patērē daudz ūdens un elektroenerģijas, izvieto attie-

cīgo izejvielu ieguves tiešā tuvumā pie atklātām ūdenskrātuvēm

un elektroapgādes avotiem. Nosakot uzņēmumu teritoriālo izvie-

tojumu, ievēro arī produkcijas realizācijas rajonu.

Upju un citu ūdenskrātuvju piekrastē rūpniecības uzņēmumus
izvieto ārpus plūdu robežas un vismaz 0,50 m virs visaugstākā
ūdens līmeņa, kas var atkārtoties vienu reizi 100 gados — sva-

rīgākiem uzņēmumiem, 50 gados — parastiem uzņēmumiem un

10 gados — pagaidu uzņēmumiem. Sajā gadījumā ņem vērā arī

plūdus, kurus var izraisīt aizsprostu un dambju avārijas.
Ja rūpniecības uzņēmumus nepieciešams izvietot plūdu ap-

draudētā teritorijā, tad paredz inženierbūves uzņēmumu aizsar-

dzībai pret applūšanu.

PSRS Gaisa kodeksa prasības jāievēro, izvietojot rūpniecības
uzņēmumums tuvāk par 30 km no aerodromiem, bet sevišķi

augstas būves (200,00 m un vairāk) — 75 km rādiusā. Rūpnie-
cības uzņēmumu izvietošana radiostaciju, sevišķi bīstamu un

kaitīgu vielu noliktavu un citu speciāluzdevuma objektu tuvumā

jāsaskaņo ar attiecīgiem resoriem.

Rūpniecības uzņēmumus nav atjauts izvietot
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a) virs derīgo izrakteņu iegulām;
b) aktīva karsta zonās, noslīdeņu un lavīnu apdraudētās

zonās;

c) organisko un radioaktīvo atkritumu izgāztuvju teritorijās
pirms sanitārā termiņa notecēšanas;

d) dabas un vēstures pieminekļu teritorijā;
c) kūrortu un ūdensapgādes avotu sanitārās aizsardzības

zonās;
f) apdzīvoto vietu iedzīvotāju atpūtas un sanitārajās zaļajās

zonās.

Rūpniecības uzņēmumu izvietojumam jānodrošina

a) visīsākie ražošanas, transporta un cita veida sakari ar

citiem uzņēmumiem, inženiertīkliem un strādājošo dzīves vietām;

b) vieta izgāztuvēm, ūdens ņemšanas un attīrīšanas, trans-

porta un citām būvēm, kas nepieciešamas uzņēmumu darbībai;
c) ražošanas paplašināšanas iespēja;
d) ražošanas nelabvēlīgās ietekmes novēršana no citiem uz-

ņēmumiem un apdzīvojamās teritorijas.
Nosakot uzņēmumu izvietojumu, jāievēro arī ražošanas īpat-

nības un citi vietējie apstākļi.

4.1.2. UZŅĒMUMU IZVIETOJUMS APDZĪVOTĀS VIETĀS

Rūpniecības uzņēmumi jāizvieto apdzīvojamās terito-

rijas aizvēja pusē. Sevišķi stingri tas ir jāievēro, izvietojot uzņē-
mumus, kas izdala kaitīgas vielas atmosfērā. Kaitīgie izdalījumi
nedrīkst nelabvēlīgi ietekmēt ari blakus esošos uzņēmumus. Tādēļ
rūpniecības uzņēmumus, kuriem nepieciešama sevišķa atmosfēras

gaisa tīrība, izvieto attiecībā pret citiem uzņēmumiem valdošo

vēju pusē, bet sprādzienbīstamus un ugunsbīstamus uzņēmumus—

aizvēja pusē.
Ja rūpniecības uzņēmumi jāizvieto apdzīvotā vietā pie upes,

tad izvēlas upes lejasteci. Sevišķi stingri tas ir jāievēro, ja pare-
dzēta piestātnes būve un notekūdeņu ievadīšana upē. Notekūdeņus
no uzņēmumiem, kas izvietoti apdzīvotās vietas citos rajonos,
ir atļauts ievadīt upē tikai aiz apdzīvojamās teritorijas lejup

pa straumi.

Ja rūpniecības uzņēmums tiek izvietots piekrastē, bet tam nav

vajadzīga tieša saskare ar ūdenskrātuvi, tad starp šo uzņēmumu

un ūdenskrātuvi izveido neapbūvētu zaļo zonu un labiekārtotu

krastmalu.

Starp rūpniecības uzņēmumiem un apdzīvojamo teritoriju

jābūt ievērotai sanitārai aizsargzonai. sīs zonas platums atkarīgs
no uzņēmuma sanitārās klases:
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I sanitāras klases uzņēmumiem — 1000,00 m;
II

„ „ „
— 500,00 m;

111
„ „ „

— 300,00 m;
IV

„
„ „

— 100,00 m;
V

„ „ „

— 50,00 m.

Sanitāras aizsargzonas platumu mērī līdz apdzīvojamās teri-

torijas malai no

a) atmosfēras piesārņojuma avotiem ar kaitīgām vielām un

vielām ar nepatīkamu smaku (aerācijas virsbūves, vēdināšanas

šahtas, materiālu krautuves);

4.1. att. Pārtikas rūpniecības uzņēmumu kompleksa ģenerālplānashēma

apdzīvojamā teritorijā:

/ — transporta caurlaide; 2 — rūpniecības uzņēmumu palīgēkas; 3 — galerijas;
4 — gaļas, piena, maizes un konditorejas izstrādājumu ražošanas uzņēmumi;

5 — fasēšanas,komplektēšanas un noliktavu telpas; 6 — pārtikas produktu tirdz-

niecības centrs.
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4.2. att. Rūpniecības mezgla ģenerālplāna shēma:

/ — ce|u ekspluatācijas uzņēmuma bāze; 2 — otrreizējo metālu pārstrādes rūpnīca;
3 — otrreizējo izejvielu noliktava: 4 — ķīmiskā rūpnīca; 5 — organiskās sintēzes

bāze; 6 — koksnes atlikumu pārstrādes rūpnīca; 7, 8, 9 un 10 — speciālo rūpniecī-
bas uzņēmumu bāze; //, 12, 13, 14 un 15 — būvindustrijas uzņēmumu apvienotā bāze;
16, 17, 18 un 19 — noliktavu apvienotā bāze.

b) ekam un citām buvem, kuras darbojas iekārtas — trokšņu,
vibrāciju, ultraskaņas, radioviļņu v. c. avoti.

PSRS Veselības aizsardzības ministrija ur. Valsts celtniecības

komiteja var paplašināt sanitāro aizsargzonu līdz 3 reizēm, ja
var rasties paaugstināta apkārtējās vides piesārņošana neizpētītu,
tehnisku vai dabas apstākļu dēļ. Savukārt sanitāro aizsargzonu var

samazināt, ja ar aprēķinu vai praktiski tiek pierādīts, ka apdzīvo-

jamās teritorijas piesārņojums ir mazāks par maksimāli pieļaujamo
piesārņojumu.

Aizsargzonu ieteicams izveidot kā zaļo zonu, bet tajā nedrīkst

organizēt atpūtas vietas. Apdzīvojamās teritorijas pusē koku un

krūmu stādījumu joslas minimālo platumu pieņem 20,00... 50,00 m.
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Sanitārā aizsargzonā atļauts būvēt:

a) attiecīgā uzņēmuma palīgēkas;
b) citus uzņēmumus ar analoga rakstura, bet zemāku kaitī-

guma pakāpi;

c) būves, kas nav saistītas ar ilgstošu liela daudzuma cil-

vēku uzturēšanos (garāžas, rūpniecības preču noliktavas, inže-

niertīklus utt.).
Laiks, ko strādājošie pavada ceļā no dzīves vietām uz darba

vietām, nedrīkst pārsniegt 30... 60 minūtes. Pasažieru masu

transporta stāvvietas no dzīves un darba vietām nedrīkst atrasties

tālāk par 500,00 m.

Rūpniecības uzņēmumus, kas atmosfērā neizdala kaitīgas vie-

las, atļauts izvietot apdzīvojamā teritorijā (4.1. att.). Daudzi

pārtikas rūpniecības uzņēmumi jāizvieto pēc iespējas tuvāk pro-

dukcijas patērētājiem, bet vieglās rūpniecības uzņēmumi, kuros

strādā daudz cilvēku, jātuvina strādājošo dzīves vietām. Taču

dzīvojamos rajonos ir aizliegts izvietot uzņēmumus, kuriem nepie-
ciešami dzelzceļa pievadi vai autokravu apgrozība vienā virzienā

ir lielāka par 40 automašīnām diennaktī.

4.1.3. Rūpniecības rajoni un mezgli

Apdzīvotās vietas rūpniecības teritorija sastāv no viena

vai vairākiem rūpniecības rajoniem. Katru šādu rajonu parasti
projektē līdz 30 000 strādājošiem.

Katra rūpniecības rajona uzņēmumi un uzņēmumu grupas*
neatkarīgi no resoru pakļautības jāapvieno rūpniecības mezglos

(4.2. att.), kooperējot palīgražošanu, transportu, ārējos inženier-

tīklus, enerģijas apgādi, noliktavu un izgāztuvju saimniecību,

strādājošo sadzīves un kultūras apkalpi, teritorijas aizsargbūves,
celtniecības materiāli tehnisko bāzi, laboratorijas, profesionālās
apmācības skolas, ugunsdzēsēju depo utt. ,

Rūpniecības mezglus var iedalīt trīs grupās. Pirmajā grupā
ietilpst mezgli ar dažādu nozaru uzņēmumiem, kuru ražošanas

procesi nav savstarpēji saistīti. Otrajā grupā — mezgli ar dažādu

nozaru uzņēmumiem,kas saistīti savā starpā ar ražošanas procesu
secību. Trešajā grupā — mezgli ar vienas nozares uzņēmumiem,
bet dažādām ražotnēm.

Otrās un trešās grupas rūpniecības mezglu uzņēmumi, pār-
varot resoru barjeras, ir jāapvieno ražošanas kombinātos ar

kopīgu vadību.

* CH 387-72. Hhctpvkiihh no pa3pa6oTKe cxeM reHepajibHbix njiaHOß rpynn npea-

npiiHTHH c o6iuhmh o6T>eKTaMH (npoMV3JioB). M., OrpoHH3.naT, 1973.



4.2. Rūpniecības uzņēmumu ģenerālplāni

Rūpniecības uzņēmumu ģenerālplāna risinājumam* ir

jānodrošina vislabvēlīgākie apstākļi tehnoloģiskajam procesam

un strādājošajiem. Tādēļ, ģenerālplānu izstrādājot, ievēro ražo-

šanas shēmu, nepieciešamās būves, kravu apgrozību, strādājošo
sastāvu un dabas apstākļus.

Rūpniecības uzņēmumu teritorijai plānā pieņem pēc iespējas
vienkāršu formu, lai nodrošinātu racionālu zemes platības izman-

tošanu un ekonomisku ģenerālplāna risinājumu. Platības uzņē-
muma eventuālai paplašināšanai paredz ārpus tā teritorijas vienā

vai divos virzienos saskaņā ar projektēšanas uzdevumu.

Uzņēmumu teritoriju plānošanā izmanto ģenerālplāna pamat-
moduli 60M=6,00 m. Pretīstāvošās būves novieto tā, lai to

nospraušanas asis sakristu.

Ģenerālplānu risinājumos pieņem pēc iespējas minimālu skaitu

dažādu plānojuma elementu un būvju tipu. Maksimāli pielieto teh-

noloģisko iekārtu izvietojumu ārpus ēkām.

4.2.1. UZŅĒMUMA TERITORIJAS APBŪVE

Uzņēmuma plānojumam un apbūvei ir jānodrošina
ekonomiska teritorijas izmantošana un iespējami īsas iekšējās
komunikācijas.

Apbūves blīvums ir rūpniecības uzņēmuma ģenerālplānagalve-
nais tehniski ekonomiskais rādītājs. To izsaka procentos kā apbū-
vētās platības attiecību pret visas teritorijas kopplatību. Minimā-

lais apbūves blīvums ir normēts. Dažu ražotņu uzņēmumu ap-

būves procentam ir jābūt vismaz šādam:

cementa 34

ka|ķu 30

ģipša 33

silikātķieģeļu 42

dzelzsbetona konstrukciju 40

būvkeramikas izstrādājumu 39

stikla 36

laku un krasu 36

gumijas izstrādājumu 55

plastmasas izstrādājumu 50

tekstilgalantērijas 60

šūšanas un trikotāžas 60

integrālo shēmu un pusvadītāju 45

zāģmateriālu 38

papīra un celulozes 35

organiskās sintēzes produktu 32

gaļas izstrādājumu 42

* CHnll 11-M.l-71.* npoMbiiu;ieHHbix npeanpHHTHH. HopMH

npoeKTHpoBaHHH. M., CTpoftH3flaT, 1976.
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4.3. att. Lielas ķīmiskas rūpnīcas teritorijas zonēšana.

Apbūves platību nosaka ka platību summu, ko aizņem visa
veida būves:

a) ēkas un nojumes;

b) atklātas tehnoloģiskās, sanitārtehniskās un enerģētiskās
iekārtas;

c) atklātas noliktavas un laukumi, kas ir nožogoti vai apgā-
dāti ar stacionārām iekārtām darbu mehanizācijai;

d) estakādes un galerijas; \

c) apakšzemes būves (rezervuāri, pagrabi, patvertnes, tuneļi

v. c), virs kurām nevar būvēt ēkas; \
f) iekraušanas un izkraušanas ierīču laukumi.

Apbūves platībā ieskaita ari perspektīvās celtniecības platību,
ja perspektīvo būvju gabarīti ir noteikti un uzrādīti ģenerālplānā.

Apbūves platībā neieskaita ēku apmales, ietves, autoceļus un

dzelzceļus, atklātus sporta un atpūtas laukumus, individuālā

transporta atklātas stāvvietas, grāvjus un apzaļojumus.
Nosakot teritorijas kopplatību, rezerves platības uzņēmuma

paplašināšanai neņem vērā.
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Rūpniecības uzņēmumu teritorijai pieņem kompaktu plāno-
jumu. Apbūves blīvums samazinās, projektējot divstāvu un daudz-

stāvu ēkas. Maksimālu teritorijas ekonomiju var iegūt, izvietojot
ražošanas telpas apakšzemē.

4.2.2. UZŅĒMUMA TERITORIJAS ZONĒŠANA

Uzņēmuma teritorijā būves izvieto grupveidā tā sauk-

tajās zonās (4.3. att.). Teritorijas funkcionālo zonēšanu veic pēc
šādām pazīmēm:

a) tehnoloģisko procesu vienotība;

b) kopīgas transporta un inženierkomunikācijas;
c) vienādas sanitārās un ugunsdrošībasprasības;
d) vienlaicīgas celtniecības kārtas.

Rūpniecības uzņēmumos ir šādas galvenās zonas:

a) pamatražošanas zona, kas ir dominējoša;

b) palīgražošanas un apkalpes zona, kurā objektus grupēvien-

kopus;
c) noliktavu zona, kuru izvieto teritorijas aizmugurē plašā

frontē gar dzelzceļa atzarojumu, piestātni vai autoceļu;
d) priekšlaukuma zona, kurā ietilpst galvenā caurlaide un

iebrauktuve, rūpnīcas mēroga palīgēkas un transporta līdzekļu

stāvvietas;
c) būves, kurās ražošanas procesā lieto bīstamas un kaitīgas

vielas, nedrīkst izvietot valdošo vēju pusē, tās grupē teritorijas

attālākajā daļā reljefa zemākajā vietā.

Rūpniecības uzņēmumos, kur teritorija netiek zonēta, veidojas
haotiska apbūve.

4.2.3. ĒKU

BLOĶĒŠANA

Ražošanas, no-

liktavu ēkas un pallgēkas

apvieno vienā lielā kor-

pusā visos gadījumos, ja
tas nav pretrunā ar sani-

tāri higiēniskajām, uguns-
drošības, sprādzienbīsta-
mības un tehnoloģiskajām
prasībām un celtniecības

noteikumiem. Šāda ēku

bloķēšana dod ievērojamu
ekonomisko efektu uzņē-
mumu celtniecībā un eks-

pluatācijā (4.4. att.), jo

4.4. alt. Rūpnie-
cības uzņēmumu
ģenerālplāna
shēmas varianti:

a — bez ēku blo-

ķēšanas; 6 — pēc
ēku bloķCšanas.
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samazinās nepieciešamā teritorija un ēku kubatūra, kļūst īsākas

komunikācijas un samazinās ēku perimetri, rodas labvēlīgāki

apstākļi kompleksās automatizācijas ieviešanai, dažkārt atkrīt

teritorijas nožogošana un sīku objektu celtniecība.

Transformatoru apakšstacijas un sadales punktus ar

6... 10 kV spriegumu, ventilācijas ietaises, sūkņu stacijas nede-

gošiem šķidrumiem un gāzēm, cehu noliktavas parasti vienmēr

iebūvē ražošanas ēkās.

4.3. ATSTATUMI STARP BŪVĒM

UN TO ORIENTĀCIJA

Atstatumus starp ēkām, atklātām noliktavām un inže-

nierbūvēm uzņēmuma teritorijā pieņem minimālus, tomēr nodro-

šinot nepieciešamās sanitārās, ugunsdrošības, konstruktīvās un

dinamiskās atstarpes (4.5. att.).

4.5. att. Atstarpes starp

ēkām:

S — sanitārās atstarpes,
V — ugunsdrošības atstar-

pes: D — dinamiskās atstar-

pes; X — konstruktīvās at-

starpes.
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Atstatumus starp atklātām tehnoloģiskām iekārtām un starp
šīm iekārtām un ēkām pieņem saskaņā ar ražošanas tehnoloģijas
prasībām.

Būvju orientācijas uzdevums ir nodrošināt uzņēmuma terito-

rijas vēdināšanu un ēku dabisko izgaismojumu, novērst telpu
insolāciju v. c.

4.3.1. SANITĀRĀS ATSTARPES

Sanitārās atstarpes starp būvēm un to atsevišķām
daļām nodrošina ēku nepieciešamo dabisko apgaismojumu un teri-

torijas vēdināšanu (aerāciju).
Sanitāro atstarpi pieņem vienādu ar

a) tās ēkas vainagdzegas vai parapeta augstumu, kurai pretī
vērstās ēkas sienā ir logi;

b) tās ēkas virsgaismas vainagdzegas vai parapeta augstumu,
kurai pretī vērstās ēkas sienā ir logi, ja virsgaisma atrodas

tuvāk par 3,00 m no ēkas attiecīgās fasādes;
c) augstas inženierbūves (skurstenis, ūdenstornis v. c.) pla-

tumu, ja tai pretī vērstās ēkas sienā ir logi.
Šādi noteiktās sanitārās atstarpes var samazināt, ja ar gais-

mastehnisko aprēķinu, ievērojot aizēnojumu, tiek pierādīts, ka abās

ēkās ir pietiekams dabiskais apgaismojums.
Ja tehnoloģisko apsvērumu dēļ nepieciešams ierīkot atklātas

vai pusatklātas (zem nojumēm) putošu materiālu noliktavas, tās

nedrīkst novietot tuvāk par 25,00 m no sadzīves telpu un ēku

atveramām ailām un tuvāk par 50,00 m no ražošanas un citu

palīgtelpu un ēku atveramām ailām.

Normēti ir arī pusslēgto un slēgto pagalmu minimālie izmēri

(4.6. att.).

Par pusslēgtu uzskata no trim pusēm apbūvētu pagalmu, kuram

plānā dzijuma attiecība pret platumu ir lielāka par vienu. Sādu

pagalmu minimālo platumu pieņem kā divu pretīstāvošo korpusa

daļu augstumu pussummu, bet ne mazāku par 12,00 m. Ja pagalmā

ieplūst ražošanas kaitīgie izdalījumi, tad pagalma platumu pieņem

ne mazāku par 15,00 m.

Ja plānā pusslēgta pagalma dziļuma un platuma attiecība pār-

sniedz 3, tad korpusa savienojošā daļā ierīko aerācijas aiļu, kuras

minimālais platums 4,00 m un augstums 4,50 m.

Divas šādas ailas aerācijas un ugunsdzēsēju automašīnu

izbraukšanas vajadzībām paredz slēgto pagalmupretējās pusēs. No

visām četrām pusēm slēgtu pagalmu minimālo izmēru plānā (pla-

tumu) pieņem ne mazāku par korpusa vislielāko augstumu jebkurā

pagalmu norobežojošā daļā.

Uzņēmuma teritorijas un atsevišķu ēku aerāciju un dabisko

izgaismojumu nodrošina, ēkas atbilstoši orientējot ģenerālplāna.
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Eku un to virsgaismu ga-
renasis orientē 45... 110°

leņķi attiecībā pret meri-

diānu (4.7. att.). Atse-

višķu ēku aerācijas no-

drošināšanai šo ēku un

aerācijas virsgaismu ga-
renasis attiecībā pret va-

sarā valdošo vēju orientē

perpendikulāri (90°) vai

vismaz 45° lielā leņķi

(4.8. att. a). Uzņēmuma
teritorijas labāku aerāciju
nodrošina ēku garenasu

orientācija attiecībā pret
valdošo vējuvirzienu lenkl

līdz 45° (4.8. att. bj.
Šāda orientācija attiecība

pret ziemā valdošo vēju
virzienu novērš arī sniega
sanesumu veidošanos.

4.7. att. Ēku orientācija attiecībā pret me-

ridiānu 45
...

110° robežās dabiskā apgais-
mojuma nodrošināšanai.

4.3.2. UGUNSDROŠĪBAS ATSTARPES

Ugunsdrošības atstarpes ēkām, inženierbūvēm un ma-

teriālu noliktavām nodrošina izcēlušos ugunsgrēku lokalizāciju.
Atstatumi starp ēkām no ugunsdrošības viedokļa nav normēti

šādos gadījumos:

4.8. att. Ēku un aerācijas virsgaismu orientācija attiecībā pret valdošiem vējiem:
a — kompaktas ēkas ar aerācijas ailām garensienās; b — ēkas ar pusslēgtiem pagalmiem.
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4.1. tabula

Ugunsdrošības atstarpes starp ekam, inženierbūvēm un degošu materiālu nolik-
tavām (m)

a) divu ēku vai ēku grupas grīdu platību summa nepārsniedz
maksimāli pieļaujamo ugunsdrošības bloka platību (rēķinot pēc
viszemākās ugunsdrošības pakāpes un visaugstākās ugunsbīsta-
mības kategorijas);

b) augstākās ēkas pretī vērstā siena atbilst ugunsdrošības
sienas prasībām.

Ugunsdrošības atstarpes starp ēkām, inženierbūvēm un de-

gošu materiālu noliktavām dotas 4.1. tabulā.
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Sprādzienbīstamu ražotņu atklātas tehnoloģiskās iekārtas

izvieto pret ēku sienām, kurās nav logu. Palīgēkas izvieto vismaz

30,00 m attālumā no atklātām sprādzienbīstamām ražotnēm, bet

no sprādzienbīstamu ražotņu ēkām — vismaz 20,00 m attālumā.

Atstarpi starp rūpniecības uzņēmuma būvēm un skuju koku

mežu masīvu pieņem 50,00 m, bet starp lapu koku meža masīvu
—

20,00 m.

4.3.3. DINAMISKĀS ATSTARPES

Dinamiskās atstarpes starp būvēm, kuru iekārta izraisa

ievērojamas dinamiskās slodzes, pieņem tā, lai novērstu vibrā-

ciju raksturu un jaudu, pasākumus triecienu un vibrāciju izolē-

noloģiskiem procesiem un cilvēkiem.

Dinamiskās atstarpes aprēķina, ievērojot triecienu un vibrā-

ciju raksturu un jaudu, pasākumus triecienu un vibrāciju izolē-

šanai, pamatņu fizikāli mehāniskās īpašības un teritorijas inže-

nierģeoloģiskos apstākļus.

4.9. att. Cilvēku un kravu plūsmas lielā ķīmiskā rūpnīcā.
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4.3.4. KONSTRUKTĪVĀS UN PĀRĒJĀS ATSTARPES

Starp būvēm paredz tā sauktās konstruktīvās atstarpes,
kurās konstruktīvi var izvietot transporta ceļus, ietves, ēku ap-

males, inženiertīklus, rampas, zaļumu joslas utt. Konstruktīvo

atstarpi veido šo elementu horizontālo projekciju summa.

Minimāli pieļaujamās atstarpes starp būvēm var ietekmēt arī

cita rakstura apsvērumi. Tā, piemēram, ir normētas atstarpes
starp ēkām un ūdens atdzesēšanas ietaisēm, lai novērstu būvju
samitrināšanu un apledošanu.

4.4. CEĻI UZŅĒMUMATERITORIJĀ

Rūpnīcas iekšējo transportu izvēlas, salīdzinot vairāk

variantu tehniski ekonomiskos rādītājus. Pieņem viena veid

transportu kravām no piegādes līdz patēriņa vietām. Tas novēr

darbietilpīgās pārkraušanas operācijas un samazina ekspluatā

cijas izdevumus. leteicamāks bezsliežu un nepārtrauktais trans

ports — pneimatiskais, hidrauliskais un konveijera transports.
Gājēju un transporta ceļiem uzņēmumā ir jārada droši un ēr

visīsākie sakari starp atsevišķām būvēm un darba vietām ter

torijā. Cilvēku un kravu plūsmas jāpro

jektē dalītas tā, lai krustojumu skait

būtu minimāls (4.9. att.).

4.10. att. Autoceļa šķērsprofils ar ietvi un apstādī-
jumiem:

a — ar nomalēm; b — ar apmalēm.
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4.4.1. GĀJĒJU CEĻI

Galveno ieeju uzņēmumā ierīko tajā pusē, no kurienes

gaidāmas vislielākās strādājošo plūsmas. Lielos uzņēmumos
ierīko vairākas ieeias. Attālums starp divām ieejām nedrīkst pār-
sniegt 1500,00 m.

Attālums no caurlaidēm līdz cehiem nedrīkst pārsniegt
800,00 m, bet no sadzīves telpām līdz darba vietām neapkurinā-
mās ēkās vai zem klajas debess

— 500,00 m. Ja šis attālums ir

lielāks, tad jāparedz iekšējais rūpnīcas pasažieru transports.
Caurlaižu punktu, sadzīves telpu, ēdnīcu un administratīvo

ēku priekšā paredz laukumus, kuru platību aprēķina, pieņemot
0,15 m 2uz 1 cilvēku vislielākā maiņā.

letves ģenerālplānā izvieto tā, lai nodrošinātu gājēju kustību

visīsākā virzienā. Līdztekus iekšējiem maģistrāliem un ražošanas

autoceļiem vienmēr paredz ietves, bet līdztekus piebrauktuvēm
ietves paredz tikai tad, ja gājēju kustības intensitāte nav mazāka

par 100 cilvēkiem diennaktī.

letvju platumu aprēķina šādi: viena 0,75 m plata gājēju plūsma
katriem 750 gājējiem vislielākā maiņā. Minimālais ietves pla-
tums

— 1,00 m. Ja gājēju kustības intensitāte 1 stundā pārsniedz
100 cilvēku abos virzienos, tad pieņem vismaz 1,50 m platu ietvi.

Ja kustības intensitāte pārsniedz 300 cilvēku 1 stundā, tad šādu

gājēju ceļu krustojumos ar autoceļiem un dzelzceļu ierīko divos

līmeņos gājēju tiltiņus, tuneļus vai galerijas. letvju izvietojums

pie autoceļiem parādīts 4.10. attēlā, bet pie ēkām
— 4.11. attēlā.

4.11. att. Ēkas apmales, ietves un apstādījumu savstarpējais izvieto

jums (b — nepieciešamaisietves platums (m)).
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Velosipēdistu ceļus uzņēmuma teritorijā paredz gadījumos,
kad kustības intensitāte sasniedz 50 velosipēdistu maksimum-

stundā.

4.4.2. IEKŠĒJIE AUTOCEĻI

Visi rūpniecības uzņēmumi jāsavieno ar vispārējas lie-

tošanas autoceļiem*. Katrā uzņēmumā ieteicams ierīkot vismaz

divas autotransporta iebrauktuves. Tas ir obligāti, ja uzņēmuma
teritorijas platība pārsniedz 5 ha vai uzņēmuma teritorijas fronte

gar ceļu vai ielu ir garāka par 1000,00 m. lebrauktuves ierīko ne

tālāk par 1500,00 m vienu no otras. lebrauktuves vārtu platumu
pieņem pēc autotransporta vislielākā platuma, pieskaitot tam

1,50 m, bet ne mazāku par 4,50 m.

lekšējo autoceļu tiklu projektē pilnai kravu apgrozībai, ievē-

4.12. att. Ugunsdzēsēju automa-

šīnu piebrauktuvju izvietojums:
a un b — būves platums mazāks

par 100,00 mun apbūves platība ma-

zāka par 10 000 m2; c — būvespla-
tums lielāks par 100.00 m vai apbūves
platība lielāka par 10 000 m2.

rojot uzņēmuma celtniecības secību.

Uzņēmuma iekšējie autoceļi sadala

tā teritoriju kvartālos.

Autoceļus uzņēmuma teritorijā
ierīko pēc cilpas, strupceļa vai jauk-
tas shēmas. Strupceļu galos ierīko

apgriešanās cilpas vai laukumus,
kuru izmērus nosaka ar aprēķinu un

minimāli pieņem 12,00X12,00 m.

Ja rūpnīcas teritorijai ir pagalma

plānojuma shēma, tad šī iekšējā pa-

galma izmēru pieņem tā, lai tajā va-

rētu ievilkt riņķa līniju, kuras mini-

mālais diametrs ir 20,00 m.

Rūpniecības uzņēmuma teritorijā

jānodrošina ugunsdzēsēju automa-

šīnu piebraukšana pie visām būvēm

vismaz 25,00 m attālumā. Atkarībā

no būves platuma un apbūves pla-
tības piebraukšana jānodrošina no

vienas puses, divām pusēm vai no

katras puses (4.12. att.). Bez tam

jānodrošina ugunsdzēsēju automa-

šīnu piebraukšana arī pie atklātām

ūdenskrātuvēm.

Ja pie ražošanas un noliktavu

ēkām piebraucamo ceļu šķērso dzelz-

ceļš vienā līmenī, tad paredz divas

pārbrauktuves, kuras savstarpēji iz-

vieto vismaz dzelzceļa vilciena sa-

* CHnll 11-Z1.5-72. ABTOMoSHvibHbie aoporn. HopMU npoeKTHpOBaHHH. M., Crpoft

H3flaT, 1973.
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4.13. att. Autoceļa braucamās daļas minimālaisatstatums:

a — no ēkām, kuru garums nepārsniedz 20,00 m, vai teritorijas nožo-

gojuma bez iebrauktuves (no teritorijas apsargājamās daļas nožogo-
juma šo atstatumu pieņem 5,00 m); 6 — no ēkām bez iebrauktuves,
kuru garums pārsniedz 20,00 m: c — no ēkām ar elektrokāru vai div-

asu automašīnu iebrauktuvi; d — no ēkām ar trīsasu automašīnu

iebrauktuvi; c — no platsliežu dzelzceļa ass — 3,75
m,

no šaursliežu

dzelzceļa ass — 3.00 m; / — no atsevišķiem balstiem..

stāva aprēķina garumā. Autoceļu braucamās daļas malas mini-

mālais atstatums no būvēm parādīts 4.13. attēlā.

Autoceļus projektē vienvirziena un divvirzienu kustībai. Vien-

virziena kustības autoceļu braucamās daļas platumu pieņem vis-

maz 4,50 m, bet divvirzienu kustības — 6,00... 15,00 m. Lielāku

braucamās daļas platumu pieņem, ja autotransporta gabarīta pla-
tums pārsniedz 2,50 m. Automašīnu stāvvietas ierīko ārpus ceļu
braucamās daļas.

Plānā autoceļu projektē taisnvirziena ar krustojumiem 45...
90° leņķī. Krustojumiem jābūtpārredzamiem. Autoceļiem bez auto-

vilcienu kustības iekšējo liekuma un krustojumu noapaļojuma mi-

nimālo rādiusu pa ceļa asi pieņem 15,00 m, bet autoceļiem ar

autovilcienu kustību
— 30,00 m. ■

lekšējo autoceļu garenprofilu pieņem saskaņā ar teritorijas
vertikālo plānojumu un transporta līdzekļu raksturu 4...80% 0

robežās. Braucamās daļas šķērsprofila slīpumu pieņem atkarībā

no ceļa seguma 15 . .. 40% 0.
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Ceļu segumus, kas izdala putekļus (šķembu, grants, izdedžu

v. c. segumi), atļauts projektēt tikai tad, ja tie nelabvēlīgi ne-

ietekmē ražošanas procesus. Parasti projektē asfaltbetona un ce-

mentbetona segumus. 1
Mazgabarīta motorratu (iekrāvēji, autokāri, elektrokāri, vil-

cēji) kustībai īpašus ceļus projektē gadījumos, kad to kustības

virziens nesakrīt ar autoceļu virzienu.

4.4.3. DZELZCEĻŠ UZŅĒMUMĀ

Dzelzceļu rūpniecības uzņēmumu teritorijā* projektē
tikai tad, ja tas tehniski ekonomiski ir pamatots. Dzelzceļa atza-

rojums uz rūpnīcas teritoriju attaisnojas, ja ir liela kravu apgro-
zība (vismaz 10 nosacīto vagonu diennaktī) un pārvadā smag-

svara, lieigabarīta un speciālas kravas lielos attālumos.

Dzelzceļa iebrauktuves paredz uzņēmuma teritorijas aizmu-

gures daļā, kas atrodas diametrāli pretēji galvenām ieejām un

autotransporta iebrauktuvēm. Dzelzceļa iebrauktuves vārtu pla-
tumu teritorijā pieņem ne mazāku par 4,90 m.

Dzelzceļa atzarojumus ēkās ierīko strupceļa veidā. Ēkām caur-

ejoši sliežu ceļi pieļaujami izņēmuma gadījumos. Vārtu priekšā

pie ēkām ierīko taisnu horizontālu sliežu ceļa posmu vagona vai

lokomotīves garumā. Ēkās, kurās izvietotas sprādzienbīstamas ra-

žotnes, dzelzceļu ievada tikai izņēmuma gadījumos, ja tas tehno-

loģiski nepieciešams. Lokomotīvju iebraukšana šādās ēkās ir pil-

nīgi aizliegta.
Vismazāko pieļaujamo atstatumu no sliežu ceļa ass līdz bū-

vēm nosaka būvju tuvināšanas gabarīts, ko pieņem pēc Valsts

standartiem. Ja no ēkas uz sliežu ceļa pusi ir izejas, tad no ēkas

līdz platsliežu dzelzceļa asij pieņem 6,00 m, bet līdz šaursliežu

dzelzceļa asij — 5,00 m. Ja pret izejām ierīko vismaz 10,00 m

garus nožogojumus, tad šo atstatumu var samazināt un attiecīgi

pieņemt 4,10 un 3,50 m.

Dzelzceļa, ietves un apstādījumu savstarpējais izvietojums pa-

rādīts 4.14. attēlā. Platsliežu dzelzceļiem liekuma minimālo rā-

diusu plānā pieņem 200,00 m, bet šaursliežu (750 mm) dzelzce-

ļiem — 75,00 m.

4.5. INŽENIERTĪKLI UN TERITORIJAS

LABIEKĀRTOŠANA

4.5.1. VERTIKĀLA PLĀNOŠANA

Plānojot rūpniecības uzņēmuma teritoriju, maksimāli

jāizmanto esošais reljefs. Uzņēmuma teritorijas vertikālās plā-
nošanas uzdevums ir nodrošināt nokrišņu ūdens novadīšanu no

• CHhīl 11-46-75. ripoMbiuiJieHHbifl TpaHcnopT. M., CtpoflH3AaT, 1976.
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zemes virsmas un optimā-
lus apstākļus transporta
ceļiem.

lespēju robežās sa-

glabā zemes darbu nulles

balansu. Planēšanu pa-
rasti paredz tikai atseviš-

ķos iecirkņos. Nepārtrauk-
ta zemes virsmas planē-
šana atļauta tikai tad, ja
apbūves blīvums pārsniedz
25% un ja teritorija ir

stipri pieblīvēta ar trans-

porta tīkliem un inženier-

tīkliem.

Zemes virsmas slīpumu

pieņem vismaz 0,003. Mak-

simāli pieļaujamais slī-

pums ir atkarīgs no

grunts īpašībām. To pie-

ņem no 0,01 vājām grun-

tīm līdz 0,05 blīvām grun-

tīm. Vietās, kur teritorijai
ir lielāks slīpums, zemes

virsma jānostiprina. Lie-

lākas teritorijas, kur slī-

pums pārsniedz pieļauja-
mo, planē terasveidā, no-

stiprinot nogāzes vai izbū-

vējot atbalstsienas.

414- att. Dzelzceļa, ietves un apstādījumu
savstarpējais izvietojums,

Virszemes ūdeņus pa visīsākiem ceļiem novada uz teknēm,
grāvjiem un lietus kanalizācijas ūdeņu uztvērējiem. Citu būvju
applūšanu, avarējot šķidruma tilpnēm, novērš, izmantojot esošo

reljefu vai attiecīgi noplanējot zemes virsmu.

4.5.2. INŽENIERTĪKLI

Inženiertīklus rūpniecības uzņēmuma teritorijā pro-

jektē kā vienotu apakšzemes, virszemes un gaisa komunikāciju
sistēmu.

Komunikāciju trases ģenerālplānā izvieto taisniem posmiem
paralēli ceļiem un būvlaidu līnijām. Visu komunikāciju veidus pa-

rasti grupē tā sauktajās tehniskajās joslās. Savukārt atsevišķas

komunikācijas maksimāli apvieno vienā kolektorā, ievērojot šo

komunikāciju savienojamību no sanitārā un drošības viedokļa.
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Vienā kolektorā nedrīkst apvienot
a) gāzes vadus ar elektrības kabeļiem;

b) siltumtrases kopā ar saldēšanas vadiem, viegli uzliesmojošu
un degošu vielu vadiem;

c) ugunsdzēšanas ūdensvadu kopā ar viegli uzliesmojošu un

degošu šķidrumu un gāzes vadiem un elektrības kabeļiem;

d) viegli uzliesmojošu un degošu šķidrumu vadus kopā ar

elektrības un sakaru kabeļiem, ar kanalizāciju un ūdensvadu;

c) skābekļa vadus kopā ar degošu gāzu vadiem, indīgu šķid-
rumu vadiemun elektrības kabeļiem.

Ir normēti minimāli pieļaujamie atstatumi no būvēm līdz ko-

munikācijām plānā, komunikāciju savstarpējie atstatumi, iebūvēs

dziļums un augstums.
Apakšzemes komunikācijas ģenerālplānā parasti izvieto ārpus

būvēm un ceļiem (4.15. att. a). Zem autoceļa braucamās daļas
komunikācijas ierīko izņēmuma veidā. Šinī gadījumā būvē tuneli

ar saliekamā dzelzsbetona pārsegumu, kas veido braucamo daļu.
Ceļu nomales var izmantot komunikāciju ieguldīšanai tikai tran-

šejās. Atsevišķi komunikāciju posmi var atrasties zem ietvēm un

zaļiem apstādījumiem. Zem ēkām nedrīkst izvietot degošu gāzu,
viegli uzliesmojošu un degošu šķidrumu ārējos tīklus.

Izvietojot apakšzemes komunikācijas dziļāk par pamatu pē-
das līmeni (4.16. att.), jāievēro sakarība

/—
H~h

~

tgv '

4.15. att. Ārējo inženiertīklu novietojums:

a — apakšzemes komunikācijas; b — virszemes komunikācijās; c — gaisa komuni

kācijās.
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kut H — tranšejas dziļums;
h — pamatu iebūvēs dziļums;
v — grunts dabiskās nogāzes

leņķis;
/

—
atstatums plānā no pamatu
malas līdz tranšejai.

Apakšzemes tikli netraucē gājēju un

transporta ceļus, un komunikācijas ir

pasargātas no mehāniskiem bojāju-
miem un atmosfēras iedarbības. Bet

tranšejās un kanālos ieguldīto komuni-

kāciju stāvokli ir grūti kontrolēt. Bojā-
joties cauruļvadiem tranšejās, ilgstoši
var tikt piesārņota grunts. Komunikā-

4.16. att. Pamatu un

apakšzemes komunikāciju
savstarpējais izvietojums.

ciju tuneļu celtniecības izmaksa ir augstāka, bet tie ir daudz

ērtāki ekspluatācijā.
Virszemes komunikācijas parasti izvieto uz zemiem balstiem

0,90 m augstumā virs zemes, retāk — tieši uz zemes virsmas

(4.15. att. b). Virszemes tīklus ģenerālplānā neizvieto virs apakš-
zemes tīkliem tranšejās un kanālos. Virszemes komunikācijās ne-

drīkst izvietot gāzes vadus, saimniecības kanalizāciju, bīstamu un

kaitīgu vielu cauruļvadus.
Virszemes komunikāciju tīkli ir samērā vienkārši celtniecībā,

taču praksē tos lieto reti. Sarežģīta ir virszemes tīklu krustošanās

ar transporta un gājēju ceļiem, to aizsardzība pret mehāniskiem

bojājumiem un atmosfēras ietekmi.

Gaisa komunikācijas raksturīgas ķīmiskās rūpniecības uzņē-
mumiem ar lielu cauruļvadu daudzumu (4.15. att. c). Virs auto-

ceļiem gaisa komunikācijas paceļ vismaz 4,50 m augstumā, bet

visā pārējā teritorijā —
vismaz 2,00 m augstumā. Viegli uzlies-

mojošu un degošu šķidrumu cauruļvadiem nedrīkst lietot dego-
šus balstus (estakādes, kolonnas, sienas, jumtus). No nedegošām
sienām šādus vadus novieto vismaz 0,50 m atstatumā. Ja sienā ir

ailas, tad minimālipieļaujamais atstatums ir 3,00 m.

Gaisa komunikāciju veidā nedrīkst ierīkot ugunsdzēsēju ūdens-

vadu, saimniecības un nokrišņu ūdens kanalizāciju.

4.5.3. APZAĻUMOŠANA

Plānojot rūpniecības uzņēmuma teritoriju, maksimāli

jāsaglabā esošie koki, krūmi un augsne. Pēc teritorijas planēša-

nas un būvdarbu nobeigšanas visā teritorijā, kas nav apbūvēta
vai izbūvēti ceļi, ierīko zālājus. Apzaļumotai platībai jāaizņem
vismaz 15% no uzņēmuma teritorijas, bet, ja apbūves blīvums ir

lielāks par 50%, — vismaz 10% (4.17. att.).
Rūpniecības teritorijas apzaļumošanai ir liela nozīme sanitāro,

estētisko, ugunsdrošības un pārējo prasību apmierināšanā.
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4.17. att.Ģenerālplāna fragmentiar apzaļumojuma elementiem.

Koku un krūmu stādījumiem izvēlas vietējās sugas, ievērojot
ražošanas kaitīgo izdalījumu nelabvēlīgo ietekmi uz tiem, kā arī

stādījumu dekoratīvās un citas īpašības. Jāievēro, ka skuju ko-

kus nedrīkst stādīt ugunsdrošības atstarpēs. Pārtikas rūpniecības
uzņēmumu teritorijā, precīzu ražotņu, kompresoru staciju, iekš-



dedzes dzinēju izmēģināšanas un citu tamlīdzīgu cehu tuvumā

nedrīkst stādīt augus, kas izdala pūkas, i
Teritorijas aerāciju praktiski netraucē atsevišķas koku grupas.

Stādījumus var veidot arī joslu veidā, iestādot kokus vienā vai

divās rindās. Ēkām, kuras jāaizsargā pret putekļiem, gāzēm un

trokšņiem, priekšā ierīko 5,00...20,00 m platu stādījumu joslu, ko

veido 2
...

5 koku rindas. Labākai ēku aizsardzībai kombinē skuju
kokus, lapu kokus ar kuplu lapotni un krūmu stādījumus.

Projektējot rūpniecības uzņēmumus, kuru darbība saistīta ar

atklātu raktuvju izstrādi un lielas platības atkritumu izgāztuvēm,
obligāti jāparedz izmantoto raktuvju un izgāztuvju teritoriju
zemes rekultivācija.

Rūpniecības uzņēmumu teritorijas labiekārtošanā ietilpst arī

īslaicīgas atpūtas un sporta nodarbību vietu organizēšana, ierī-

kojot atklātus ūdensbaseinus un strūklakas un uzstādot mazo ar-

hitektūras formu veidojumus.
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5. Ēku konstruktīvie

elementi

5.1. PAMATNES

Pamatne ir zemes garozas virsējie slāņi, kuri atrodas

zem būves un uzņem tās slodzes. Pamatni* parasti veido rupjo
drupu, smilšainas un mālainas gruntis, bet retāk

— klinšu ieži.

Projektējot pamatus, jāzin grunšu celtnieciskās īpašības, kas

atkarīgas no grunšu granulometriskā sastāva, kā arī no grunšu
fizikāli mehāniskām īpašībām. Grunšu celtnieciskās īpašības no-

saka inženierģeoloģiskajā un hidroģeoloģiskajā izpētē.
Pamatnes iedala dabiskās un mākslīgās pamatnēs. Būvju da-

biskajām pamatnēm jābūt ar nelielu un vienmērīgu saspiežamību,

pietiekamu nestspēju, izturīgām pret gruntsūdeņu iedarbību, tās

nedrīkst kūkumoties sasalstot un plūst. Ja dabiskā pamatne neap-

mierina tai izvirzītās prasības, tās grunts īpašības izmaina ar

mākslīgiem paņēmieniem un iegūst mākslīgu pamatni.

5.1.1. DABISKĀS PAMATNES

Dabiskās pamatnes veido ieži neskartā stāvokli, kuri

izveidojušies ilgstošos ģeoloģiskos procesos. Gruntis iedala klin-

šainās, rupjās drupu, smilšainās un mālainās gruntis.
Klinšainās gruntis veido izvirduma, metamorfie vai nogulumu

ieži, kuru daļiņas ir stingri saistītas savā starpā. Tās sastop ma-

sīva vai ari plaisaina slāņa veidā. Klinšainās gruntis praktiski ir

nesaspiežamas. Atmosfēras iedarbību ietekmē tās pakāpeniski sa-

dēdē. Latvijā ir sastopamas arī ūdenī šķīstošas klinšainas grun-

tis.

Rupjas drupu gruntis sastāv no iežu drumslām. Sīs gruntis

pēc masas satur vairāk nekā 50% daļiņu, kuru izmēri ir lielāki

par 2 mm. Pie rupjo drupu gruntīm pieskaitāmas šķembas (oļi),

zvirgzdi un grants. So grunšu pamatnes maz deformējas slodžu

iedarbībā, ir izturīgas pret ūdens izskalošanu un ir drošas un

izturīgas.

* CHHII 11-15-74. OcHOBaHHH 3,HaHllii II COOpy>KeHHH. M., CTpOi"IH3AaT, 1975.
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Smilšainās gruntis sausā stāvoklī ir birstošas, bez plastiskām
īpašībām. Gruntī pēc masas ietilpst mazāk nekā 50% daļiņu, kuru

izmēri ir lielāki par 2 mm. Tās atkarībā no dažāda rupjuma
graudu satura iedala grantainā smiltī, rupjā smiltī, vidēji rupjā
smiltī un putekļainā smiltī.

Smilšaino grunšu celtnieciskās īpašības ir atkarīgas no mit-

ruma satura un graudu izmēriem. Rupjās smilšainās gruntis ir

pietiekami izturīgas dabiskās pamatnes. .
Mālainās gruntis ir saistīgas, ar plastiskām īpašībām. Tās sa-

stāv no ļoti sīkām daļiņām, kuru izmēri ir mazāki par 0,005 mm.

Mālainās gruntis sausā un maz samitrinātā stāvoklī ir labas pa-
matnes. Tā kā daudzos gadījumos māla poras ir aizpildītas ar

ūdeni, tad, mālam sasalstot, tas kūkumojas.
Mālainās gruntis atkarībā no dažāda rupjuma daļiņu satura

iedala mālsmiltīs, smilšmālos un mālos. Mālsmilts satur 3... 10%

daļiņu, kuru izmēri ir mazāki par 0,005 mm, smilšmāli
—

10...

30% un māli — vairāk nekā 30%.
Gruntis ar organiskiem piemaisījumiem (augsni, dūņām un

kūdru) nav derīgas par dabiskajāmpamatnēm.
Viens no svarīgākajiem grunšu celtnieciskiem raksturojumiem

ir normatīvais spiediens, kādu pieļauj uz grunti zem pamatu pē-
das. Tas ir atkarīgs no pamatu iebūvēs dziļuma un pamatu para-

metriem. Pamatiem, kuru pēdas platums 600... 1500 mm un iebū-

vēs dziļums 1500... 2000 mm, normās noteiktas šādas normatī-

vās pretestības:
klinšainās gruntis - 0,6 ... 1,0 MPa (6 ...

10 kgf/cm 2)

rupjās drupu gruntis — 0,3... 0,6
„

(3... 6
„

)

smilšainās gruntis — 0,1... 0,45
„ (1...4.5 „ )

mālainās gruntis — 0,1... 0,6
„

(1... 6
„ )

5.1.2. Mākslīgās pamatnes

Mākslīgās pamatnes parasti ierīko vājās gruntīs, ja to

celtnieciskais raksturojums dabiskā stāvoklī ir neapmierinošs
konkrētās būves balstīšanai.

Pamatnes nestspējas palielināšanai lieto šādus raksturīgākos
paņēmienus: grunšu sablīvēšanu, pamatnes grunts apmaiņu un

grunšu nostiprināšanu.
Grunšu sablīvēšana. Grunti sablīvējot, samazina tās porai-

nību un paaugstina nestspēju. Grunts sablīvēšanai lieto virsmas

sablīvēšanu un dziļo sablīvēšanu. Vājo grunti sablīvē ar veltņo-
šanu, blietēšanu, vibrācijām unpāļiem.

Ar smagām blietēm grunti var sablīvēt līdz 2000 mm dziļu-
mam. Smilšainas gruntis ar laukuma vibratoriem var sablīvēt līdz

1000 mm dziļumam. Mālainas gruntis ar smagiem veltņiem var

sablīvēt līdz 500 mm dziļumam. >
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Ar dažādiem dziļās sablīvēšanas paņēmieniem grunti var sa-

blīvēt līdz 25 000 mm dziļumam. Rūpniecības celtniecībā šo me-

todi lieto lielos sablīvējamo grunšu laukumos.
Vertikālo drenāžu kombinē ar grunts masīva pagaidu pie-

slodzi. Vertikālās drenas ierīko no smilts vai kartona. Smilšainās

gruntīs var lietot hldrovlbrēšanaspaņēmienu.
■Pamatnes grunts apmaiņa. So paņēmienu samērā bieži lieto

Rīgas būvlaukumos, kur nelielā dziļumā ieguļ kūdras un dūņu
slāņi. Būvbedri izrok līdz izturīgas grunts slānim vai citam aprē-
ķinātam dzijumam un pēc tam to aizpilda ar smilti vai smilts un

grants maisījumu, ko sablīvē ar virsmas sablīvēšanas paņēmieniem.
Grunšu nostiprināšana. Grunšu mākslīgai nostiprināšanai vis-

biežāk lieto cementāciju, ķīmisko nostiprināšanu, tehnisko nostip-
rināšanu un elektrisko apstrādi.

Cementāciju lieto rupju, vidēji rupju smilšu, oju un grants

nostiprināšanai. Cementācijai gruntī iedziļina perforētus injek-

torus, un tajos zem spiediena iespiež šķidru cementa javu. Java

caur injektoru caurumiem iespiežas gruntī un to sacementē.

Ķīmiskās nostiprināšanas paņēmieni ir silikatizāctja un dar-

vošana. Silikatizāciju lieto smalkas smilts un lesveida grunšu no-

stiprināšanai. Silikatizējot gruntī caur injektoriem zem spiediena
ievada šķīstošā stikla (nātrija silikāta) šķīdumu ar piedevām.

Sausu un ūdens piesātinātu smilšu nostiprināšanai lieto dar-

vošanu, gruntī caur injektoriem ievadot dabiskos vai mākslīgos

polimērus (karbamīdsveķus, bitumenus v. c).
Nedaudz mitrām lesveida vai smilšmāla gruntīm var lietot

grunts termisko nostiprināšanu (apdedzināšanu), urbumos zem

neliela spiediena sadedzinot šķidru vai gāzveida kurināmo, ko

padod caur sprauslu.
Grunšu nostiprināšanai var lietot arī elektrisko apstrādi.
Grunšu nostiprināšanas paņēmieni ir darbietilpīgi un dārgi

izmaksā, iegūtais efekts ir atkarīgs no darbu izpildes kvalitātes,

tādēļ tos lieto tikai ārkārtējos gadījumos.

5.2. PAMATI

Par pamatu sauc ēkas vai būves konstruktīvo elementu,

kas atrodas zem zemes līmeņa un pārnes tās slodzi uz pamatni,
un nodrošina ēkas vai būves kopīgu darbu.

Robežvirsmu starp pamatu un būves virszemes daļu sauc par

pamata augšmalu, bet pamata apakšējo virsmu, kura atbalstās

uz pamatnes, par pamata pēdu (5.1. att.). Attālumu h starp šīm

virsmām sauc par pamata augstumu, bet attālumu H
p

no pēdas

līmeņa līdz zemes virsmas līmenim — par pamata iebūvēs

dziļumu.
Pamata iebūvēs dziļumu izvēlas tā, lai nodrošinātu normālu

pamata un pamatnes darbu visā būves ekspluatācijas laika.
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lebūvēs dziļums ir atkarīgs no pamatnes ģeoloģiskā un hidro-

ģeoloģiskā veidojuma, būves konstruktīvām īpatnībām, slodžu lie-

luma un rakstura, blakus būvju pamatu iebūvēs dziļuma un grunšu
sezonas caursalšanas dziļuma.

Caursalšanas dziļumu nosaka pēc formulas

H=m s
Hn, (5.1)

kur H■— grunts caursalšanas aprēķina dziļums;
Hn

— grunts caursalšanas normatīvais dziļums, ko atseviš-

ķām ģeogrāfiskām vietām pieņem ilggadēju novēro-

jumu rezultātā;

rns —
ēkas siltuma režīma ietekmes koeficients uz grunts
caursalšanu pie ārsienām (tas ir atkarīgs no apakšējā
stāva grīdas konstrukcijas, un to pieņem 0,4... 1,0).

Smalkas un putekļainas smilšu un mālainas gruntis sasalstot

var palielināties tilpumā (kūkumoties) un atkūstot sēsties. Šādās

gruntīs apkurināmu ēku ārsienu, kā arī neapkurināmu ēku pa-

matu iebūvēs dziļums H
v

nedrīkst būt mazāks par grunts caur-

salšanas aprēķina dziļumu H.

Apkurināmu ēku iek-

šējo pamatu iebūvēs dzi-

ļumu pieņem neatkarīgi
no grunts caursalšanas

dziļuma. Taču nekādā ga-

dījumā pamatu iebūvēs

dziļums gruntī nedrīkst

būt mazāks par 500 mm.

Pamatus pēc darbības

rakstura iedala stingos
un lokanos pamatos. Stin-

gos pamatos materiāls

strādā spiedē, bet loka-

nos pamatos — arī liecē.

Stingos pamatus izveido

no betona un pildbetona,
bet lokanos pamatus —

no dzelzsbetona.

Pēc vispārējā risinā-

juma izšķir seklos un pāļu
pamatus. Seklos pamatus
ierīko izraktā būvbedrē vai

tranšejā. To iedziļinājums
gruntī nav liels un nepār-
sniedz 4000

..
. 6000 mm.

Pāļu pamatus lieto gadī-

jumos, kad grunts augšē-
jiem slāņiem ir maza

nestspēja.

5.1. att. Pamatu elementi:

/ — nospraušanas ass; 2 — pamata pēda; 3 —

ckas apmaie: 4 — sienas horizontālā hidroizolā-

cija uz pamatu augšmalas; 5 — pirmā stāva

grīda.
G.O.L. — gruntsūdens līmenis: P.P.L. — pamata

pēdas līmenis; Z. P. L. — zemes planējuma līme-

nis; ffļļ — gruntsūdens dziļums; H
p

— pamata

iebūvēs dziļums; H — grunts caurlaišanas dzi-

ļums: h — pamata augstums; b — pamata pēdas
platums.
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Pamatus pēc konstruktīvās formas iedala masīvos pamatos,
nepārtrauktos pamatos, lentveida pamatos un atsevišķos (stab-
veida) pamatos.

Masīvie pamati tiek izveidoti kā viens vesels zem visas būves.

Tos izbūvē zem smagām tehnoloģiskām iekārtām, zem skurste-

ņiem un citām inženierbūvēm.

Nepārtrauktos pamatus ierīko dzelzsbetona plātnes veidā zem

visas ēkas. Sāds pamatu risinājums sastopams daudzstāvu ēkās,
retāk

—
vienstāva ēkās.

Lentveida pamati ir nepārtraukta lentveida konstrukcija, uz

kuras balstās nesošās vai pašnesošās ēkas sienas vai kolonnu

rinda. i

Atsevišķos (stabveida) pamatus izbūvē zem karkasa ēku ko-

lonnām un stabiem, kā arī zem nepārtrauktām sienām.

Pamatus var veidot saliekamus, monolītus vai jauktus — sa-

liekami monolītus.

5.2.1. LENTVEIDA PAMATI

Lentveida pamatus galvenokārt lieto bezkarkasa ēkās

ar nesošām sienām. Tos izveido no monolītā betona un pildbetona
vai no saliekamiem betona blokiem. Saliekamās konstrukcijas
lentveida pamati (5.2. att.) sastāv no betona vai dzelzsbetona

pēdas blokiem un betona pamatu sienas blokiem.

5.2. att. Saliekamie lentveida pamati un to elementi

(i — aksonomctrija; b — betona pēdas bloks; c — dzelzsbetona pēdas
bloks; d — sienas bloks; / — pamata pēda; 2 — monolītais betons; 3 —

pamatu (pagraba) siena.
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Lentveida pamatu augšmalu pieņem vismaz 150 mm virs ēkas

apmales un 30. .. 50 mm zem pirmā stāva grīdas līmeņa.
No lentveida pamatu betona blokiem būvē arī pagrabu sienas

daudzstāvu ēkās un neunificētu izmēru pagrabu sienas vienstāva

ēkās.

Krustojošos lentveida pamatus dažreiz izveido zem kolonnu
rindām ar nelielu soli un laidumiem. Šo risinājumu lieto gadīju-
mos, kad pamatnes grunšu nestspēja ir neliela un kad nepiecie-
šams nodrošināt paaugstinātu ēkas stingumu, lai izlīdzinātu ne-

vienmērīgo sēšanos. i

5.2.2. ATSEVIŠĶIE PAMATI

Atsevišķie jeb stabveida pamati ir raksturīgi karkasa

ēkām. Tie ir visplašāk izplatīti rūpniecības celtniecībā. Stabveida

pamatus projektē zem atsevišķiem balstiem (kolonnām, stabiem),
bet dažreiz arī zem nepārtrauktām sienām.

Atsevišķos pamatus vai to elementus, kuru masa 3,0...6,0 t,

izgatavo rūpnīcās, bet lielākus pamatus betonē uz vietas.

5.3. att. Atsevišķie
pamati ar pakāpēm

zem kolonnām:

a
— ligzdveida pa-

mats: b — celmvetda

pamats; c — pamats
zem tērauda koionnas:
/ — ligzda; 2 —

celms; 3 — enkurbul-

tas; 4 — apbetonēta
tērauda kolonnas bā-

ze;
5 — pamatne; 6—

grīdas sagatavojuma

kārta.



136

Zem karkasa kolonnām lieto atsevišķos pamatus ar pakāpēm.
Zem saliekamām dzelzsbetona kolonnām parasti izveido ligzd-
veida (5.3. att. a) un celmvcida (5.3. att. b) pamatus, bet

zem tērauda kolonnām — atsevišķos pamatus ar enkurbultām

(5.3. att. c).
Ligzdveida pamatus lieto vienstāva un daudzstāvu ēku un in-

ženierbūvju kolonnām. Ligzda pamata augšdaļā ir paredzēta sa-

liekamās dzelzsbetona kolonnas iespilēšanai. Ligzdu izmēri ir

saskaņoti ar tipa kolonnu izmēriem.

Monolītiem ligzdveida pamatiem pieņem unificētos izmērus:

1500, 1800, 2400, 3000, 3600 un 4200 mm.' Pakāpju izmēriem lieto

moduli 300 mm. Dažreiz uz vietas betonē pamata pēdas un staba

daļu, uz kuras uzstāda saliekamā dzelzsbetona ligzdas bloku.

Ligzdveida pamatu augšas atzīmi pieņem — 0,150.
Celmveida pamatiem ir izveidots vertikāls izvirzījums (celms),

kura izmēri atbilst apakšējā stāva kolonnas šķērsgriezuma izmē-

riem. Celma augšējā daļā tiek iebetonētas tērauda ieliekamās de-

taļas kolonnas montāžai.

Zem tērauda kolonnām parasti izveido monolītus atsevišķos

pamatus. Pamatu augšdaļā noteiktās vietās precīzi iebetonē en-

kurbultas vai atstāj ligzdas to iebetonēšanai.

5.4. att. Pāļu pamati.

o — p.iļi-stabl; b — berzes pāli: / — klints:
2 — vāja grunts; 3 — pāļi-stabi; 4 — ber-

zes pali: 5 — režgogs.

5.2.3. PĀĻU PAMATI

Pāļu pamati (5.4. att.)
sastāv no pāļiem un rež-

ģoga*. Atkarībā no slodzes pār-
nešanas rakstura uz grunti iz-

šķir pāļus-stabus un berzes pā-
ļus. Pāļi-stabi ar saviem lejas-

galiem balstās uz praktiski ne-

deformējamu pamatni. Šādus

pāļus lieto gadījumos, ja klints

masīvs ieguļ samērā sekli. Ber-

zes pāļu lejasgals nesniedzas

līdz nesaspiežamas grunts slā-

nim. Šo pāļu nestspēju galveno-
kārt nodrošina to sānu virsmas

berze ar grunti.
Pāļus pēc izgatavošanas

veida iedala gatavpāļos, ku-

rus pamatnē iedzen, ievibrē,
ieskalo vai ieskrūvē, un vie-

tas pāļos, kurus izgatavo tieši

projektētajā vietā pamatnē.

* CHiin 11-8.5-67.* CBaflHbie dpyHaaMeHTbi. HopMbi npocKTHpoßaimH. M., Cp-roii-

H3jaT, 1971.
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Gatavpaļus izgatavo no koka, dzelzsbetona, bet retāk no tē-

rauda. Visplašāk lieto dzelzsbetona pāļus, kuru šķērsgriezums ir

200X200
...

400X400 mm un garums 3000... 16 000 mm. Izga-
tavo ari apaļa šķērsgriezuma dobus dzelzsbetona pāļus — čau-

las, kuru diametrs 400 ... 6000 mm, sieniņas biezums 80 ...
160 mm. Čaulas grunti ievibrē, bet dobumā paliek ieslēgts grunts
kodols, kas piedalās slodzes nodošanā pamatnei.

Vietas pāļus ierīko grunti izveidotā dobumā no betona un

dzelzsbetona. Sādu pāļu lejasgalus var izveidot paplašinātus, tā

palielinot to nestspēju.

Pāļus pamatos izvieto vienā vai divās rindās, vai ari puduros.
Pāļu galvas apvieno, izveidojot monolītu, saliekamu vai salie-

kami monolītu režģogu. Augšdaļā var ierīkot ligzdas un celmus

kolonnu montāžai. Uz režģoga balsta kolonnas un citas būvju
virszemes konstrukcijas.

Pēdējā laikā tā sauktos īsos pāļus (garums 4000. .. 7000 mm)
lieto ari vidējas un pat augstas nestspējas gruntī, jo tie ir

industriālāki un ekonomiskāki salīdzinājumā ar parastiem
pamatiem. Sajā gadījumā ievērojami samazinās zemes darbu

apjoms.

5.5. att. Pamatu siju
šķērsgriezumi:

a — 12 000 mm kolonnu

solim; b — 6000 mm ko-

lonnu solim.
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5.6. att. Pamatu sijas balstījums uz

atsevišķiem pamatiem:
/ — ligzdveida pamats; 2 — kolonnas

iespīlejums pamatā; 3 — kolonna; 4 —

betona stabiņš; 5 — pamatu sija; 6 —

monolītais betons.

5.2.4. PAMATU SIJAS

Karkasa ēkās pašne-
sošo sienu balstīšanai izveido

pamatu sijas, kuras balsta uz

atsevišķiem pamatiem vai pāļu
pudura režģoga. Tās ieteicams

lietot arī karkasa ēkām ar pie-
kārto paneļu sienām.

Saliekamās dzelzsbetona pa-
matu sijas izgatavo taisnstūra,

trapecveida un T veida šķērs-

griezuma (5.5. att.). To nominā-

lais garums ir saskaņots ar ko-

lonnu soli (6000un 12 000 mm),
un siju platums aptuveni at-

bilst sienu biezumam.

Pamatu sijas augšmalu
novieto 150 mm virs ēkas apmales līmeņa un 30...50 mm

zem pirmā stāva grīdas līmeņa. Sijas balsta tieši uz pama-
tiem vai uz betona stabiņiem (5.6. att.), kas novietoti uz pama-
tiem.

Salīdzinot ar lentveida pamatu iebūvēs dziļumu, pamatu sijas
apakšmala iegul ievērojami seklāk. Tādēļ zem pamatu sijām ne-

traucēti var izvadīt pazemes komunikācijas.
Vietējo grunti zem pamatu sijas un tai apkārt izrok un aiz-

vieto ar izdedžiem vai rupju smilti. Tas novērš grunts kūkumo-

šanās deformāciju ietekmi uz pamatu siju. Sī aizbēruma termiskā

pretestība savukārt nodrošina pirmā stāva grīdu pamatu sijas
vietā pret caursalšanu. Ja ārsienu tuvumā ir darba vietas, tad

siltumizolāciju zem grīdas paplašina līdz 2000 mm ēkas iekšpusē.

5.2.5. SIENU UN PAGRABU HIDROIZOLĀCIJA

Sienu horizontālo hidroizolāciju ierīko virs pamatiem,
lai novērstu mitruma iekļūšanu pa materiālu kapilāriem no paze-

mes konstrukcijām augstākstāvošās ēku daļās. Pazemes telpas

pret gruntsūdeni pasargā, tās ieslēdzot ūdensnecaurlaidīgā ap-

valkā, ko veido horizontālā un vertikālā hidroizolācija (5.7. att.).

Hidroizolāciju* parasti ierīko no divām vai vairākām ruļļu
hidroizolācijas materiālu kārtām, kuras izolējamām virsmām pie-
līmē ar atbilstošām mastikām. Atkarībā no konkrētiem apstāk-

ļiem hidroizolāciju var ierīkot arī no bitumena mastikas zieduma

* CH 301-65.* yKa3aiiHfi no npoeKTHpoßaHHio rnfIpoH3OJiHHHH no,a.3eMHbix tacTefi

3Aannfl h coopy>Keiinit. M., CTpoHH3flaT, 1971.
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5.7. att. Pagraba un sie-

nas hidroizolācija:

1 — saliekamo lentveida pa-
matu pēdas bloks: 2 — grī-
das un pagraba sienas hori-

zontālā hidroizolācija: 3 —

betona kārta gruntsūdens
spiediena uzņemšanai; 4 —

sēšanās kompensators; 5 —

pagraba siena; 6 — vertikālā

uziīmējamā hidroizolācija;
7 — ķieģeļu siena vertikālās

hidroizolācijas aizsardzībai;
8 — sienas horizontālā hidro-

izolācija.

divas kārtas, noblietetu mīcītu treknu malu kārtas, asfalta vai

cementa kārtas, metāla loksnēm un citiem materiāliem.

Hidroizolācijas konstrukcijā var ietilpt arī elementi, kas notur

hidroizolāciju projekta stāvoklī un pasargā to pret bojāšanos. Se-

višķi rūpīgi hidroizolāciju izveido, ja tā ir pakļauta hidrostatis-

kam spiedienam. Nelielu spiedienu var uzņemt virs pagraba grī-
das horizontālās hidroizolācijas ierīkotās vājbetona kārtas masa.

Ja gruntsūdens spiediens ir augsts, tad šī spiediena uzņemšanai
un hidroizolācijas atbalstīšanai izveido palīgkonstrukcijas.

5.2.6. PAMATI ZEM IEKĀRTĀM

Vieglas iekārtas (darbgaldus, reaktorus, dažādas ma-

šīnas v. c.) parasti uzstāda tieši uz apakšējā stāva grīdas saga-

tavojuma kārtas. Grīdas betona marku un biezumu nosaka ar

aprēķinu. Grīdā iebetonē iekārtu montāžas sijas vai enkurbultas.

lekārtas nostiprina ar enkurbultām*, cementa javu un līmi. Ne-

pieciešamības gadījumā grīdu stiegro, t. i., izveido to kā dzelzs-

betona plātni. Mašīnas ar individuāliem elektromotoriem var uz-

stādīt bez enkurojuma. Tas atvieglo iekārtu nomaiņu, modernizē-

jot tehnoloģisko procesu. Tomēr šādā veidā var uzstādīt tikai

iekārtas, kas neizraisa lielas statiskās un it sevišķi dinamiskās

slodzes.

* CH 471-75. HHCTpvKUTHH no TexHOJionmecKoro o6opy,noßa.HHH (pyH-

.HaMeHTHbIMH 60J1T3MH. M., CipOHH3AaT, 1976.
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Zem pārējām iekārtām ieriko betona un dzelzsbetona pamatus.
Parasti betonē monolītus pamatus. leteicami ir saliekami mono-

līti pamati.
Pēc konstrukcijas pamatus zem iekārtām iedala masīvos pa-

matos, sienu tipa pamatos un rāmja tipa pamatos (5.8. att.).
Masīvie pamati ir materiālietilpīgi, bet tos var vienkārši ierī-

kot.

Sienu un rāmja tipa pamatiem parasti ir liels augstums. Tie

var sniegties cauri pagrabam vai veidot savu pagrabu (sienu

tipa pamati). Rāmja tipa pamatu augstumu ērti var izmantot

dažādu palīgagregātu uzstādīšanai vai citām vajadzībām. Sī tipa
pamatu augšējo daļu var izveidot tērauda konstrukcijā.

Visu tipu iekārtu pamatus aprēķina saskaņā ar iekārtu pasēm.
Mašīnbūves rūpnīcu datus ievēro arī, konstruējot pamatu augš-
daļu, kurā paredz akas enkurbultu iestiprināšanai, ailas komuni-

kāciju pievadīšanai, padziļinājumus iekārtu apkalpei v. c.

(5.9. att.).
Mierīgas darbības iekārtu pamatus aprēķina pec parastajām

pamatu projektēšanas normām. Pamatus iekārtām ar dinamiskām

slodzēm aprēķina un konstruē pēc speciālām normām.*

5.8. att. Pamati

zem iekārtām:

a — masivais pamats;
b — sienu tipa pa-

mats; c — rāmja tipa
pamats.

* CHhII 11-E.7-70. OyHaaMeHTU MauiHH c .n.hhaMh*tcckhmh iHarpy3KaMH. HopMbi
npoeKTHpoBaHHH. M., CīpoftH3AaT, 1971.
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5.9. att. Iekārtu nostiprināšanas
veidi:

a — balstot uz metāla paketēm

(1. veidf): b — balstot uz cementa

javas k'juma (2. veids): c —
balstot

tieši uz pamata (3. veids); / — pa-
mats: 2 — enkurbultas; 3 — metāla

paketes (paliktņi, ķi|i v. c): 4 —

regulēšanas skrūves; 5 — betona

lējums; 6 — iekārta.

Vairumā gadījumu
iekārtu pamatu pēdas
iebūvēs dziļumu nosaka
tuvumā esošo citu paze-

mes būvju un to kon-

strukciju iebūvēs dziļums.

Dziļos pamatus zem iekār-

tām ierīko izņēmuma ga-

dījumos, ja darbojas se-

višķi lielas slodzes un

ir ļoti nelabvēlīgi ģeolo-
ģiskie apstākļi.

Pamatu izmērus plānā
parasti nosaka iekārtas

gabarīti, bet retāk
—

slo-

dzes. Pamatus var izvei-

dot atsevišķi zem katras iekārtas vai kopējus zem iekārtu grupas.

Lai novērstu dinamisko slodžu izraisīto vibrāciju izplatīšanos,
šādu iekārtu pamatus no citām būvkonstrukcijām atdala ar at-

starpi un iekārtām izveido vibroizolācijas amortizatorus.

5.3. KARKASI

Rūpniecības ēkas pēc konstruktīvās shēmas iedala ēkās

ar pilnu karkasu, ēkās ar iekšējo karkasu un nesošām sienām un

ēkās ar nesošām ārsienām un iekšsienām. Visplašāk ir izplatītas
ēkas ar pilnu karkasu.

Vienstāva rūpniecības ēkas karkasa (5.10. att.) galvenie ele-
menti ir kolonnas, jumta pārseguma nesošās konstrukcijas, celtņu
sijas, saites un spraišļi starp kolonnām, kuri kopīgi veido

telpisku sistēmu. Karkasa konstrukcijā ieskaitāmi arī sienu kar-

kasa kolonnas, kas nepiedalās karkasa telpiskajā darbā, bet

pārnes slodzes no sienu masas un vēja uz citiem karkasa ele-

mentiem.

Ēkas telpisko karkasu aprēķinā sadala šķērsrāmjos un garen-

rāmjos, kuri uzņem noteiktas slodzes. Karkasa šķērsrāmī ieskaita

kolonnas, kas izvietotas vienā plaknē, un uz tām balstītās jumta
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5.10. att. Vienstāva rūpniecības ēkas saliekamā dzelzsbetona
karkass:

/ — pamatne; 2 — atsevišķi pamati zem kolonnām; 3 — malējās rindas

kolonna; 4 — vidējās rindas kolonna; 5 — celtņa sija; 6 — jumta pār-
seguma nesošā konstrukcija; 7 — pārseguma paneli; 8 — pamatu sija;
9 — sienu karkasa kolonna; 10 — cokola panelis; // — ailstarpa; 12 —

sienas paneli; 13 — parapets; 14 — vārtuaila.

pārseguma nesošās konstrukcijas. Sķērsrāmju noturību nodro-

šina, kolonnas stingi nostiprinot pamatos un jumta pārseguma
nesošās konstrukcijas locīklveidā vai stingi savienojot ar kolon-

nām.

Karkasa garenrāml ieskaita vienu kolonnu rindu temperatūras
bloka robežās, celtņu sijas, vertikālās saites un spraišļus starp
kolonnām.

Daudzstāvu ēku telpiskā karkasa risinājumu parasti izveido

pēc kombinētās sistēmas, t. i., rāmja sistēmu šķērsvirzienā un

saišu sistēmu garenvirzienā (5.11. att.).
Ēkas karkasa stiprību un noturību šķērsvirzienā nodrošina

šķērsrāmji, kurus izveido no saliekamām dzelzsbetona kolonnām

un Tīģeļiem. Rīģeli ar kolonnu savieno, sametinot izlaisto stieg-
rojumu un riģeļa un kolonnas konsoles ieliekamās tērauda deta-

ļas un saduru pēc tam samonolitizējot.
Ēkas karkasa stiprību un noturību garenvirzienā atrisina

dažādi. Karkasa garennoturību var nodrošināt, uzstādot tērauda

saites starp kolonnām. Saites uzstāda katra temperatūras bloka
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5.11. att. Daudzstāvu rūpniecības ēkas karkass:

/ — kolonnas;2 — rīģe|i; 3— pārseguma paneli.

vidū katrā kolonnu rindā visos stāvos, izņemot augšējo stāvu,
bet ēkās ar palielinātu augšējā stāva kolonnu tīklu — arī augšējā
stāvā.

Ēkās, kurās ir vienāds kolonnu tīkls visos stāvos, karkasa

garennoturību var nodrošināt arī vienlaiduma rāmji, ko veido

dzelzsbetona kolonnas un ga-

renrīģcļi, kuri stingi savienoti

ar kolonnām. Garenrīģeļus uz-

stāda šķērsrāmju rīģeļu līmenī.

Garenrīģeļu vietā neuzstāda

pārsegumu starpkolonnu plāt-
ni, bet pārseguma iecirknī, kas

pieslēdzas rīģelim, iebetonē

monolītu dzelzsbetona plātni

5.12. att. Garenrīģeļa uzstādīšana:

/ — garenrīģelis; 2 — monolīta dzelzsbe-

tona plātne: 3 — pārseguma plātne; 4 —

šķērsrīgelis; 5 — kolonna.
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(5.12. att.). Ēkas temperatūras blokā garenrāmjus izveido katrā

iekšējās kolonnas rindā, bet to skaits ir atkarīgs no horizontāliem

spēkiem, kas darbojas ēkas garenvirzienā.
Unificētie risinājumi izstrādāti galvenokārt saliekamām

dzelzsbetona un daļēji arī tērauda karkasu konstrukcijām. Dzelzs-

betonu maksimāli izmanto ēkās ar agresīvu vidi, paaugstinātu
mitrumu un ugunsbīstamību. Saliekamo dzelzsbetonu nav ietei-

cams lietot rūpniecības ēkām ar lielām dinamiskām slodzēm, kā

arī karstajiem cehiem. Monolītā dzelzsbetona konstrukcijas ēku

karkasiem lieto reti.

Karkasu materiālietilpību var ievērojami samazināt, plašāk
lietojot vieglas metāla (tērauda un alumīnija sakausējumu) kon-

strukcijas.* Pēdējā laikā karkasu konstrukcijām sāk izmantot ari

stiegrotus vieglbetonus.

5.3.1. KOLONNAS

Vienstāva ēku kolonnas. Kolonnas ir atsevišķie verti-

kālie balsti karkasu ēkās. Tās uzņem visas ēkas vertikālās un arī

horizontālās slodzes.

Rūpnīcās parasti izgatavo viengabala kolonnas. Ļoti lielas

un smagas kolonnas var izgatavot no divām daļām, salaidi izvei-

dojot konsoles līmenī.

Kolonnu garums ir vienāds ar kolonnu virszemes daļas aug-

stumu un iedziļinājumu zem grīdas līmeņa h
g
. Ja vienstāva ēkā

jumta pārseguma galvenās konstrukcijas balsta tieši uz kolon-

nām, tad kolonnu virszemes daļas augstums sakrīt ar ēkas no-

minālo augstumu (5.13. att.).

Visplašāk lieto saliekamās dzelzsbetona kolonnas, kurām ir

izstrādātas tipa konstrukcijas visiem vienstāva ēku unificētiem

parametriem.
Dzelzsbetona kolonnām (5.14. att.) parasti ir taisnstūrveida

šķērsgriezums (divzaru kolonnām — dalīts). No materiālu patēriņa

viedokļa izdevīgāki ir dubult-T veida un cita šķērsgriezuma for-

mas, bet tādas kolonnas ir sarežģītākas izgatavošanā un vairāk

pakļautas agresīvās vides ietekmei. Kolonnu minimālais šķērs-
griezums ir 300x300 mm, kas nodrošina jumta pārseguma kon-

strukciju balstīšanu. Vidējo rindu kolonnu augšgalā izveido kon-
soles divu jumta pārseguma konstrukciju balstīšanai. Kolonnām

ar 6000 mm soli šķērsgriezuma platums ir 400 mm, bet ar

12 000 mm soli
— 500'mm.

Taisnstūra šķērsgriezuma dzelzsbetona kolonnas lieto ēkas

bez celtņiem, kuru augstums H= 3600... 9600 mm. Sīs kolonnas

* CH 454-76. Hhctpvkuhh no npoeKTHpoßaHHio SflftHHjļ 113 ;ierKHX MeTajurtme-

CKHX KOHCTPVKU.HH. M., 1977.
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ir aprēķinātas piekārtiem celtņiem, kuru

celtspēja nepārsniedz 50 kN (5 tf).
Taisnstūra šķērsgriezuma dzelzsbetona
kolonnas ar konsolēm lieto 8400... 10 800

mm augstās ēkās ar tilta celtņiem, kuru

celtspēja 100 ... 200 kN (101..20 tf).
Zemkonsoles daļa kolonnas šķērsgriezums
parasti ir palielināts. Kolonnas virskon-

soles daļu sauc par virskolonnu. Aug-
stākās ēkās visos gadījumos lieto dzelzs-

betona divzaru kolonnas.

Tērauda kolonnas (5.15. att.) lietde-

rīgi lietot vienstāva ēkās, kuru augstums
ir lielāks par 14 400 mm vai kolonnu solis

ir lielāks par 12 000 mm, kā arī ēkās ar

tilta celtņiem,- kuru celtspēja ir 500 kN

(50 tf) un lielāka, un ēkās ar tilta celtņu
izvietojumu divos līmeņos.

Vienstāva rūpniecības ēkām lieto pa-

stāvīga šķērsgriezuma un kāpienveida
tērauda kolonnas. Kolonnas var būt piln-
sieniņu un režģotas. Režģotā kolonna

sastāv no diviem zariem, kas savienoti

ar plātnēm vai atgāžņu režģi. Malējo
rindu kolonnu soli parasti pieņem saskaņā
ar sienu paneļu nominālo garumu (6000
vai 12 000 mm), bet vidējo rindu kolonnu
soli

—
atbilstoši tehnoloģiskā procesa

prasībām. Kolonnu bāzes iedziļinājumu
zem grīdas līmeņa pieņem 600... 1000 mm.

Daudzstāvu ēku kolonnas. Karkasu

tipa daudzstāvu ēkās galvenokārt lieto

saliekamās dzelzsbetona kolonnas viena,
divu un trīs stāvu augstumā (5.16. att.).
Kolonnas viena stāva augstumā lieto

augšējiem stāviem. Augšējo stāvu ko-

lonnu šķērsgriezums ir 400X400 mm, bet

apakšējo stāvu — 400X400 mm un

400X600 mm.

Malējo rindu kolonnām ir vienpu-

sīga konsole, bet vidējo rindu kolon-

nām — divpusīgas konsoles rīģeļu bal-

stīšanai. Tipa dzelzsbetona kolonnas

izstrādātas ēkām, kuru stāvu augstums
ir 3600, 4800, 6000, 7200 un 10 800 mm.

Pirmā stāva augstums var but 6000 vai

7200 mm, bet augšējā stāva augstums —

6000, 7200 un 10 800 mm. Malējo rindu

5.13. att. Vienstāva ēkas

ar tilta celtņiem karkasa

kolonnas garuma noteikšana:

H — ēkas nominālais aug-

stums; h
g

— kolonnas iedzi-

linājums zem grīdas līmeoa:

hp — pārseguma konstrukci-

jas izvirzījums zem balsta lī-

meņa; /i
a

— pārseguma at-

balstkonstrukcijas augstums
virs kolonnas augšgala līme-

ņa;
— kolonnas konsoles

augstums; h — tilta celtņa
sliedes galvas augstums;
h

0
— augst-ums no tilta celtņa

sliedes galvas līdz pārseguma
konstrukcijas apakšai.
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malējo

rindu

kolonna

ēkām,

Ja

//J»
12

600

mm

un

B
=

6000

mm;

g

-vidējo

rindu

kolonna

ēkām,

Ja

12

600

mm

un

fl= 12
000

mm;
h

-
vidējo

rindu

kolonna
ēkām,

ja

#3.12
600

mm

un

B=l2MO
mm.

5.14.

att.

Vienstāva
ēku

saliekamā

dzelzsbetona
kolonnas:



5.15. att. Vienstāva ēku ar tilta celtņiemtērauda

kolonnas:

a — malējo rindu kolonna ēkām, ja b —

vidējorindu kolonnaēkām, ja mm; c — malējo
rindu kolonna ēkām, ja 10800 mm;

d — vidējo

rindu kolonnaēkām, ja 10 800 mm.

5.16. att. Daudzstāvu ēku

tipa dzelzsbetona kolonnas:

a — kolonnas viena stāva

augstuma; b —
kolonnasdivu

stāvu augstumā; c —■ kolon-

nas trīs stāvu augstuma; / —

malējo rindu kolonnas; 2 —

vidējo rindu kolonnas.
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kolonnām paredzētas ieliekamās detaļas sienu paneļu piestipri-
nāšanai, bet saišu kolonnām — ieliekamās detaļas tērauda saišu

vai garenriģeļu piestiprināšanai.

5.3.2. CELTŅU SIJAS

Celtņu sijas ir paredzētas sliežu balstīšanai, pa kurām

pārvietojas tilta celtņi. Celtņu sijas montē uz karkasa kolonnu

konsolēm. Celtņu sijas izgatavo no iepriekš saspriegtā dzelzs-

betona un tērauda (5.17. att.). To nominālais garums atbilst

karkasa kolonnu solim — 6000 un 12 000 mm. Šīs sijas ne tikai

5.17. att.Celtņu sijas:

a — saliekamā dzelzsbetona sija 6000 mm kolonnusolim; b — saliekamā

dzelzsbetona sija 12000 mm kolonnu solim; c — tērauda sija 6000 mm

kolonnusolim; d — tērauda sija 12000mm kolonnusolim.
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uzņem visas slodzes no

tilta celtņiem, bet arī no-

drošina ēkas stingumu
tās garenvirzienā. Mon-

tējot sijas, to augšējo
joslu nostiprina pie virs-

kolonnas, bet apakšējo

joslu — uz kolonnas kon-

soles.

Saliekamās dzelzs-

betona sijas lieto vieglā
un vidējā darbības režīma

5.18. att. Tilta celtņa sliedes nostiprinājums

uz tērauda sijas:

a — ar āķiem; b — ar metāla plāksnītēm.

tilta celtņiem, kuru celtspēja 100...300 kN (10...30 tf), ja
kolonnu solis 6000 un 12 000 mm. Pārējos gadījumos lieto tērauda

celtņu sijas. Nelielas celtspējas tilta celtņiem (ne vairāk par
200...300 kN), ja kolonnu solis ir 18000 mm un lielāks, var

lietot režģotas tērauda celtņu sijas — kopnes.
Tilta celtņiem ar celtspēju līdz 200 kN (20 tf) lieto dzelz-

ceļa sliedes, bet lielākas celtspējas tilta celtņiem — speciālas

celtņu sliedes (5.18. att.). Dzelzsbetona celtņu sijām sliedes pie-
stiprina ar piespiedējķepām un bultām, apakšā novietojot elastīgas
starplikas.

5.3.3. VAINAGSIJAS

Vainagsijas lieto karkasa rūpniecības ēkās pašnesošo
sienu balstīšanai virs lielām ailām, kā arī ēku augstuma izmaiņas
vietās augstāk esošo sienu slodzes uzņemšanai. Vainagsijas palie-
lina karkasa stingumu ēkas garenvirzienā.

5.19. att. Saliekamā
dzelzsbetona vainag-
sijas:

a — vainagsHa; 6 — vai-

nagsijas uzstādīšanas

mezgls: / — kolonna; 2—

vainagsija; 3 — tērauda

konsole; 4 — ieliekamā

detaļa.
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Vainagsijas izgatavo no saliekamā dzelzsbetona. To izmērus

un šķērsgriezuma formu pieņem atkarībā no kolonnu soļa un

sienu biezuma (5.19. att.). Vainagsijas uzstāda uz tērauda kon-

solēm, kuras piemetina pie kolonnu ieliekamām detaļām.

5.3.4. STINGUMA SAITES STARP KOLONNĀM

Karkasa noturību ēkas šķērsvirzienā nodrošina samērā

stingi šķērsrāmji, bet ēkas garenvirzienā izveido stinguma saites

starp kolonnām. Vertikālās saites starp kolonnām ierīko tempe-
ratūras bloka vidū metāla karkasa ēkās, ēkās ar tilta celtņiem
un augstās (//>9600 mm) ēkās bez celtņiem. Ēkās bez tilta cel-

tņiem un pārseguma atbalstkonstrukcijām starp kolonnu augš-
galiem uzstāda spraišļus.

Saites pēc konstrukcijas iedala krusta saitēs un portālsaitēs
(5.20. att.). Saites izgatavo no velmētiem tērauda profiliem un

dzelzsbetona kolonnām piestiprina ar metināšanu, bet tērauda

kolonnām
— ar bultām. Saišu piestiprināšanai dzelzsbetona

kolonnās iebetonē papildu ieliekamās detaļas.

5.4. PĀRSEGUMI

Pārsegumi vienlaikus ir nesošas un norobežojošas kon-

strukcijas, kuras uzņem pastāvīgās (pārsegumu un uz tiem bal-

stīto konstrukciju masu) un mainīgās (tehnoloģiskās) slodzes un

pārnes tās uz sienām vai kolonnām. Pārsegumu norobežojošā
daļa sastāv no grīdas un griestiem. \

Pārsegumiem jānodrošina nepieciešamā skaņas un siltuma

izolācija, jābūt ugunsizturīgiem, mitrās telpās —
ūdensnecaurlai-

dīgiem, bet telpās, kurās tehnoloģiskā procesā izdalās kaitīgas

gāzes, — gāzesnecaurlaidīgiem.

5.20. att. Stinguma saites starp kolonnām ēkas garenvirzienā:

a — krusta saites; b un c — portālsaitēs; / — karkasa kolonnas; 2 — celtņa sija;
3 — saites; 4 — brīvais gabarīts zem saitēm.
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Atkarībā no pārseguma novietojuma ēkā un to uzdevuma izšķir
pagraba, starpstāvu, bēniņu un savietota jumta pārsegumus. Pēc

pārseguma nesošās konstrukcijas materiāla izšķir koka, dzelzs-

betona un vieglbetona pārsegumus, kā arī pārsegumus pa metāla

sijām, bet pēc konstruktīvā izveidojuma izšķir siju pārsegumus,
bezsiju pārsegumus un tehnisko stāvu pārsegumus.

5.4.1. SIJU PĀRSEGUMI

Koka siju pārsegumi (5.21. att.). Tos var sastapt koka

un mūra ēkās ar zemu ugunsdrošības pakāpi. Koka sijas ir samērā

vieglas, tās var montēt bez celšanas mehānismiem. Agrāk sijas
izgatavoja no aptēstiem baļķiem, bet tagad lieto šķautņus, kuru

platums 80... 100 mm un augstums 180, 200 un 220 mm. Ar

šādām sijām var pārsegt laidumus, kas nepārsniedz 4,5 m. Lie-

lākiem laidumiem var lietot līmētas koka sijas.
Mūra sienās koka sijas balsta 120... 180 mm dziļi. Ēkas stin-

guma nodrošināšanai daļu siju ieenkuro sienās un sasaista savā

starpā. Ārsienās siju balstījums ir jāizveido sevišķi rūpīgi, lai

novērstu koksnes trupēšanu. Rūpniecības ēkām koka siju pārse-
gumus lieto ļoti reti.

Metāla siju pārsegumi (5.22. att.). Tie sastāv no dubult-T

profila sijām un monolītas vai saliekamas dzelzsbetona plātnes.

Sijas iestrādā mūra sienās ar cementa javu 120... 150 mm dziļi

5.21. att. Koka siju pārse-

gumi:
a — viengabala koka sijas; b —

līmētas koka sijas; / — škautņa

sijas; 2 — līmētas sijas; 3— de|u

starpgriesti: 4 — uzbērums: 5 —

gaisa starpkārta; 6 — gulšņi;
7 — grīda: 8 — griesti; 9 — lata.
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5.22. att. Metāla siju pārsegumi:
a — ar saliekamiem vieglbetona
(gipša-izdedžu) dobiem blokiem; b —

ar monolītā dzelzsbetonaplātni; / —

sijas; 2 — gipša-izdedžu betona

dobais bloks; 3 — koka gulšņi; 4 —

grīda; 5 — monolītā dzelzsbetona

plātne; 6 — griestu apmetums.

un ieenkuro. Dzelzsbetona plātni balsta uz sijas apakšējiem vai

arī augšējiem plauktiem. Šāda veida pārsegumus parasti lieto, ēkas

kapitāli remontējot vai rekonstruējot, jo tie ir darbietilpīgi izga-
tavošanā un metāla izlietojums ir 2,5 reizes lielāks nekā dzelzs-
betona pārsegumiem.

Dzelzsbetona siju pārsegumi. Tie sastāv no rīģeļiem (sijām)
un pārseguma paneļiem. Saliekamā dzelzsbetona siju pārsegumus
iedala divos tipos. Pirmā tipa pārsegumiem (5.23. att. o) lieto

rīģe[us ar plauktiem sānos pārseguma paneļu balstīšanai, bet

otrā tipa pārsegumiem (5.23. att.b) — rīģeļus ar taisnstūra šķērs-
griezumu. Kopā ar pārseguma paneļiem pirmā tipa pārsegumu
konstruktīvais augstums bez grīdas konstrukcijas ir 800 mm, bet
otra tipa pārsegumu —

1200 mm.

Abu tipu riģeļu (5.24. att.) šķērsgriezuma augstums ir 800 mm.

Rīģeļu nominālais garums ir saskaņots ar ēkas laidumiem —

6000, 9000 un 12000 mm. Komunikāciju, tehnoloģisko iekārtu un

transporta ceļu piestiprināšanai rīģeļos ir paredzēti horizontāli

caurumi, kuru diametrs ir 50 mm, slodzei līdz 30 kN (3000 kgf).
Karkasa ēku pārsegumos uz rīģeļiem balsta pārseguma pane-

ļus, kuru nominālais garums ir saskaņots ar kolonnu soli —

6000 mm. Bezkarkasa ēkās ar nesošām sienām paneļus balsta uz

sienām. Šajā gadījumā attālumus (laidumus) starp nesošām sie-

nām pieņem saskaņā ar tipa paneļu nomenklatūru.
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5.23. att. Saliekamā dzelzsbetona siju pārsegumi:

a — pirmā tipa pārseguma šķērsgriezums un garengriezums; b — otrā tipa pārseguma
šķērsgriezums un garengriezums; / — pirmā tipa riģelis; 2 — otrā tipa rigelis; 3 —

pārseguma ribotās plātnes: 4 — kolonnas; 5 — monolitais betons; 6 — deformāciju šuve.

Ja uz pārsegumiem darbojas nelielas slodzes 5 kN/m2

(500 kgf/m2), tad bezkarkasa ēkām un otrā tipa pārsegumiem
var lietot dobos pārseguma paneļus (5.25. att.), kuri veido gludus
griestus. Sādi griesti ir higiēniski un estētiski. Pa kolonnu rin-

dām montē sanitārtehniskos paneļus ar ribām uz augšu. Tos

paredz vertikālo komunikāciju caurvadīšanai. Dobos paneļus
nevar lietot cehos, kuros tehnoloģiskā procesā izdalās kaitīgi un

agresīvi šķidrumi, jo tie var uzkrāties paneļu dobumos, kā arī

gadījumos, kad caur pārsegumu ir jāizvada daudz vertikālo

komunikāciju un tehnoloģisko iekārtu.

Ražošanas ēku pārsegumu ierīkošanai galvenokārt lieto ribotos

dzelzsbetona paneļus (5.26. att.), kuru augstums 400 mm un

plātnes biezums 50 mm. Parasto paneļu nominālais platums ir

1500 mm. Papildu paneļus, kuru nominālais platums 750 mm,

montē pa malējo kolonnu rindām, balstot uz metāla plauktiem,
kas piemetināti kolonnās iebetonētām tērauda ieliekamām deta-

ļām. Otrā tipa pārsegumos starpkolonnu paneļu galos ir izgrie-
zumi. Paneļu ribās ir izveidoti 35 mm diametra caurumi komuni-

kāciju piekāršanai. Slodze uz vienu šādu caurumu nedrīkst

pārsniegt 3 kN (300 kgf).
Sadu pārsegumu griesti ir riboti ar vaļējiem, bet grūti vedi-

nāmiem un slikti izgaismojamiem dobumiem, kuros var uzkrāties

par gaisu vieglākas bīstamas, kaitīgas un agresīvas gāzes.
Visu riboto paneļu plātnēs var izveidot līdz 200 mm diametra

caurumus. Ja pārsegumos nepieciešami lielāki caurumi un ailas,

tad tos izveido starpkolonnu paneļos izgatavošanas procesā.



a —
pirmā

tipa

pārseguma
rīģelis

12

000

mm

laidumam;
b—pirmā

tipa

pārseguma
rīģelis

6000

un

9000

mm

lai-

dumam;

c—otrātipa

pārseguma
rīģelis.

5.24.
att.

Rīģeļi:



5.25. att. Saliekamā dzelzsbetona pārsegums no paneļiem ar

apaļiem dobumiem:

/ — nesošā ārsiena; 2 — nesošāiekšsiena; 3 — cementa javas kārta;
4 — pārseguma paneli; 5 — montāžas cilpas; 6 —

tērauda enkuri;

7 — stieple.

5.26. att. Ribotie dzelzsbetona paneļi:
a — pirmā tipa pārseguma panelis; b — otrā tipa pārseguma

panelis.
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leteicamie caurumu izmēri 1500 mm platiem paneļiem ir 500X500
un 1000X1000 mm, bet 750 mm platiem paneļiem —

800X400mm.

Deflektoru uzstādīšanai jumtu pārsegumos lieto paneļus ar apa-

ļiem caurumiem plātnē.
Ja daudzstāvu ēkās paredzēts uzstādīt liela izmēra tehnolo-

ģiskās iekārtas, kas izlaistas cauri pārsegumiem, tad tajos ierīko

ailas. To nominālo platumu parasti pieņem 1500. 3000 un 4500 mm.

Aiļu izveidošanai lieto tērauda (5.27. att.) vai saliekamā dzelzs-

betona siju sistēmu. Uz pārseguma rīģeļiem balsta ailas galvenās
sijas, bet uz tām — ailas palīgsijas. Pa palīgsijām ierīko dzelzs-

betona plātņu vai rievotā lokšņu tērauda klāju. Līdzīgā veidā

starpstāvu pārsegumos ierīko arī montāžas ailas.

Smagu iekārtu balstīšanai uz pārseguma lieto speciālas tērauda

sijas vai arī saliekamās dzelzsbetona T veida šķērsgriezuma
sijas, kuru nominālais platums 750 mm. Saliekamie dzelzsbetona

5.27. att. Tērauda konstrukcijas aiļu izveido-
šanai pārsegumos:
/ — pārseguma panelis; 2 — rīģelis: 3 — kolonna;
4 — rievotā lokšņu tērauda klājs; 5 — tērauda pa-
līgsija; 6 — tērauda galvenā sija.

tipa elementi iekārtu bal-

stīšanai izstrādāti otrā

tipa pārsegumiem ar

taisnstūra šķērsgriezuma
rīģeļiem (5.28. att.). Atse-

višķus pārseguma iecir-

kņus tehnoloģisko iekārtu

balstīšanai var izveidot

no monolītā dzelzsbetona.

5.4.2. BEZSIJU

PĀRSEGUMI

Bezsiju pārse-

gumi veido līdzenus gries-
tus bez izvirzītiem rīģe-
ļiem un konstruktīvām

ribām. Tos ierīko saldēta-

vām, noliktavām, pārtikas
un ķīmiskās rūpniecības
ēkām, kuru telpām ir pa-

augstinātas sanitārās pra-
sības.

Bezsiju pārsegumus
būvē no saliekamiem

dzelzsbetona elementiem

un ar stāvu pacelšanas
metodi.

Saliekamiem dzelzsbe-
tona bezsiju pārsegumiem.
(5.29. att.) lieto kolonnas

ar četrpusēju konsoli, uz
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5.25. atr. Smagu iekārtu balstī-
šana uz pārseguma:
a — griezums; b — plāns: c —

dzelzsbetona sija iekārtas balstīša-

nai; / — pārseguma panelis; 2 —

postaments zem iekārtas; 3 — tehno-

loģiskā iekārta; 4 — kolonna; 5 —

Sijai iekārtas balstīšanai; 6 — taisn-

stūra šķērsgriezuma rīgelis.

kuras montē kapiteli. Kapitelim ir nošķeltas piramīdas forma ar

caurumu vidū. Abos ēkas virzienos pa asīm uz kapiteļiem balsta

180 mm biezas virskolonnu plātnes, bet uz tām pa kontūru bal-

sta 150 mm biezas laiduma plātnes.
Ēkas konstruktīvo shēmu veido dzelzsbetona karkass ar stin-

giem mezgliem ēkas šķērsvirzienā un garenvirzienā. Stingos mez-

glus izveido, sametinot karkasa elementu ieliekamās detaļas un

pēc tam sajūgumus samonolitizējot.

Tipa risinājumos ārsienu iekšmala atrodas 1570 mm no malē-

jām garenasīm un galējām šķērsasīm.
Ēkām, kuras būvē ar stāvu pacelšanas metodi (5.30. att.),

forma plānā var būt ļoti dažāda. Kolonnu plānojumam izvēlas

6000
...

12 000 mm kvadrātisku tīklu. i

Sādu ēku celtniecībā, nobeidzot nulles cikla darbus, betonē

līdzenu grīdas sagatavojuma kārtu. Pēc tam montē saliekamās

dzelzsbetona kolonnas bez konsolēm. Vienlaicīgi būvē arī kāpņu
telpas un liftu šahtas, kas veido ēkas stinguma kodolus.

Visu stāvu dzelzsbetona pārsegumus betonē monolītas plātnes
veidā pirmā stāva līmenī ar gludām vai kesonveida starplikām
citu virs cita. Pēc betona sacietēšanas pārsegumus (sākot ar aug-

šējā stāva pārsegumu) paceļ projektētā augstumā ar spēcīgiem
domkratiem. Kolonnas izmanto domkratu balstīšanai un par
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5.29. att. Saliekamā dzelzsbetona bezsiju pārsegums

a — plāna fragments; b — aksonometrija; / — apakšējā stāva kolonna; 2 — cetrpusēja
konsole; 3 — augšējā stāva kolonna; 4 — kapitelis; 5 — monolīts betons; 5 — virskolonnu

plātne; 7 — monolīts dzelzsbetons; 8 — laiduma plātne.

vertikālām vadulēm. Pārsegumus nostiprina, savienojot kolonnās

un pārsegumos iebetonētās tērauda ieliekamās detaļas.
Ēkām pārsegumu un kolonnu savienojumi ir locīklveida, bet

ēkas noturību nodrošina stinguma kodoli. Vajadzības gadījumos
paredz arī citas stinguma saites.

5.30. att. Ēkas bezsiju
pārsegumu ierīkošana

ar stāvu pacelšanas
metodi (shēma):
/ — stinguma kodols;
2 — kolonnas; 3 — pār-
segumi izgatavošanas
stāvoklī; 4 — pacelšanas
iekārtas.
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5.4.3. TEHNISKO STĀVU PĀRSEGUMI

Daudzstāvu ēkām, kurām kolonnu tīkla izmēri pār-
sniedz 12 000 mm, strauji pieaug bezsiju pārsegumu materiāl-

ietilpība un siju pārseguma konstruktīvais augstums. Tādēļ
18 000 mm un lielāka laiduma ēkām par pārsegumu galvenajiem
un nesošajiem elementiem ēkas šķērsvirzienā izmanto kopnes.

Sādu pārsegumu konstruktīvais augstums ir vēl lielāks, bet,
ierīkojot pārseguma klāju kopņu augšējās un apakšējās joslas
līmenī, izveidojas lietderīgi izmantojams papildus stāvs, kurā
izvieto tehniska rakstura telpas, palīgtelpas, komunikācijas un pa-

līgiekārtas. Tehnisko stāvu platība ir vienāda ar pamatstāvu pla-
tību, tāpēc tos lietderīgi izmantot arī ražošanas vajadzībām.

Tehnisko stāvu ierīkošanai lieto saliekamās dzelzsbetona kop-
nes ar minimālu atgāžņu daudzumu vai pilnīgi bez atgāžņiem
(5.31. att.). Tas nodrošina ērtus sakarus starp atsevišķām starp-
kopņu telpām.

Pārseguma paneļus apakšējā līmenī balsta tieši uz kopņu
apakšējām joslām vai arī uz sijām, kas balstās uz kopņu apak-
šējām joslām. Šajā gadījumā parasti lieto saliekamos dzelzs-

betona dobos paneļus, kas veido gludus griestus apakšējam ražo-

šanas pamatstāvam.

5.31. att. Tehnisko stāvu izvietojums starpkopņu telpā (akso-
nometrija):

/ — kolonnas; 2 — bezatgāžņu kopnes ar paralēlām joslām; 3 — pārse-
guma klājs kopņu apakšējo joslu līmenī; 4 — pārseguma klājs kopņu
augšējo Joslu līmenī.
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5.5. JUMTU PĀRSEGUMI

Jumtu pārsegumi aizsargā telpas pret atmosfēras no-

krišņiem, saules un vēja iedarbību. Tie sastāv no nesošām

konstrukcijām un seguma. Visām jumtu nesošajām konstrukcijām

jābūt ar pietiekamu nestspēju, industriāli izgatavojamām, eko-

nomiskām, ilggadīgām, ērti un ātri montējamām. Jumtu segu-
miem jābūt ūdensnecaurlaidīgiem, mitruma izturīgiem, ar mazu

siltuma caurlaidību, izturīgiem pret atmosfēras nokrišņu agresīvo
ķīmisko vielu iedarbību, saules radiācijas un sala iedarbību.

Jumtu pārsegumus pēc šķērsgriezuma profila iedala slīpēs jum-
tos un plakanos jumtos. Slīpēs jumtus projektē ar mazu slī-

pumu
— no 2,5% līdz 10% un ar lielu slīpumu — 10% un vai-

rāk. Plakanos jumtus projektē ar nulles slīpumu un ar slīpumu
līdz 2,5%.

Neapkurināmam ekam izbūvē aukstos jumtu pārsegumus, bet

apkurināmām ēkām
—

siltos jumtu pārsegumus.

5.32. att. Jumtu pārsegumu plaknes konstrukcijas:

a — pirmā tipa jumta pārsegums: b — otrā tipa jumta pārsegums; / — kolonna; 2 —

jumta atbalstkonstrukcija; 3 — rīgelis (kopne); 4 — jumta kopnes; 5 — piekārta celtņa
ceļš: 6 — paneli; 7 — tvaika Izolācija; 8 — siltumizolācija; 9 — izlīdzinošā kārta; 10 —

Jumta segums.
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Jumtu pārsegumu nesošās konstrukcijas iedala galvenajās
nesošajās konstrukcijās, jumtu atbalstkonstrukcijās un norobe-

žojošās daļas nesošajās konstrukcijās.
Jumtu pārseguma tipa un pielietojamā materiāla izvēle ir

atkarīga no ēkas konstruktīvā risinājuma, slodžu lieluma, piekārto

transporta līdzekļu celtspējas un komunikāciju veida, telpu gaisa
režīma un citiem faktoriem.

Nesošās konstrukcijas izgatavo no dzelzsbetona, metāla un

koka. Rūpniecības celtniecībā galvenokārt lieto dzelzsbetonu un

tēraudu.

Par jumtu pārsegumu galvenajām nesošajām konstrukcijām
izmanto iepriekš saspriegtas saliekamās dzelzsbetona sijas un

kopnes un metāla kopnes, k

Ja kolonnu solis ir 12 000 mm un lielāks, tad izmanto jumta

atbalstkonstrukcijās, uz kurām balsta galvenās nesošās konstruk-

cijas.
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Jumtu pārsegumus iedala plaknes konstrukcijās (sijas un kop-
nes) un telpiskās konstrukcijās (cilindriskas čaulas, divliekumu

čaulas v. c).
Masveida celtniecībā visplašāk lieto plaknes jumtu pārsegumu

konstrukcijas, kuras var būt divu tipu (5.32. att.).
Pirmā tipa jumta pārsegumam ir izstrādātas tipa konstrukci-

jas visiem vienstāva ēku unificētiem parametriem. Jumta pārse-
gums var sastāvēt no trim dažādām konstrukcijām: galvenās ne-

sošās konstrukcijas ēkas šķērsvirzienā, jumta atbalstkonstruk-

cijās ēkas garenvirzienā un jumta klāja ēkas garenvirzienā.
Jumta atbalstkonstrukcijās lieto tikai tad, kad galveno nesošo

konstrukciju solis ir mazāks par karkasa kolonnu soli.

Otrā tipa jumtu pārsegumi sastāv no sijām ēkas garenvirzienā
un liellaiduma jumtu paneļiem ēkas šķērsvirzienā. Sī tipa jumtu

pārsegumiem ir izstrādātas tipa konstrukcijas plašāk izmantoja-
miem parametriem.

Telpiskās jumtu pārsegumu konstrukcijas ir ekonomiskākas

par plaknes konstrukcijām, bet tās ir grūtāk izgatavojamas un

samontējamas. Tās parasti lieto gadījumos, ja ir lieli laidumi.

5.5.1. JUMTU PĀRSEGUMU GALVENĀS NESOŠĀS

KONSTRUKCIJAS

Jumta pārseguma galvenās nesošās konstrukcijas bal-

stās uz kolonnām vai jumta atbalstkonstrukcijām. Tās ietilpst
ēkas karkasā un nodrošina ēkai stingumu šķērsvirzienā.

Sijas lieto nelielu un vidēju laidumu pārsegšanai. Dzelzsbe-

tona sijām (5.33. att.) ir taisnstūra, T un dubult-T veida šķērs-
griezums, un tās paredzētas vienslīpes, divslīpju un plakaniem
jumtiem. 12 000 un 18 000 mm laiduma divslīpsijas izveido arī

režģotas, kas dod iespēju caurumus izmantot komunikāciju izvie-

tošanai un samazināt siju masu.

Saliekamā dzelzsbetona sijas lieto laidumiem līdz 18 000 mm.

Tērauda sijas lieto atsevišķos gadījumos ēku rekonstrukcijās un

neunificētiem laidumiem, kad nevar izmantot dzelzsbetona sijas.
Sijas pie kolonnām piestiprina ar enkurbultām, kuras iebeto-

nētas kolonnu galos un kuras izlaiž caur sijām piemetinātām
atbalstplātnēm. Paneļu piestiprināšanai sijās paredzētas ielieka-

mās tērauda detaļas.

Kopnes ir režģotas plaknes konstrukcijas, kas sastāv no aug-

šējās un apakšējās joslas un režģu sistēmas. Kopnes iedala atka-
rībā no joslu apveida un režģu sistēmas. Tās var būt segment-
veida, poligonālas, trapecoidālas, trīsstūra un ar paralēlām
joslām, atgāžņu un bezatgāžņu. Rūpniecības celtniecībā lieto

dzelzsbetona, metāla un dažreiz arī koka kopnes.
Dzelzsbetona kopņu izgatavošanai patērē mazāk metāla nekā

tērauda kopnēm, bet tām ir liela masa, kas apgrūtina to trans-

portēšanu un montāžu. Tāpēc tipa dzelzsbetona kopnes izgatavo
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5.33. att. Dzelzsbetona sijas:
a — vienslīpsija; b — sija plakaniem jumtiem; c — reiģota divsllpsija.

tikai 18000 un 24 000 mm laidumiem. Rūpniecības ēku celtnie-

cībā lieto tipa bezatgāžņu dzelzsbetona kopnes (5.34. att.), jo
tās nodrošina komunikāciju ērtu izvietošanu.

Tērauda kopnēm ir maza masa, tās ir industriālas, bet tām ir

maza ugunsizturība un korozijas izturība.

5.34. att. Bezatgāžņu dzelzsbetona kopne.



5.35. att. Tipa tērauda

kopnes:

a — trapecoidālās kopnes;
b kopnes ar paralēlām jos-
lām; c — trīsstūra kopnes.
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Rūpniecības ēkām ar

dzelzsbetona karkasa ko-

lonnām tērauda kopnes
var lietot 30 000 mm un

lielākiem laidumiem, ja
ierīko slīpēs jumtus, un

24 000 mm lielākiem lai-

dumiem, ja ierīko plaka-
nos jumtus.

Rūpniecības ēkām ar

tērauda karkasa kolonnām

lieto tērauda kopnes neat-

karīgi no laiduma lieluma.

Jumtu pārsegumiem ar

ruļļu materiālu jumtu se-

gumu lieto trapecoidālas
kopnes (5.35. att. a) un

kopnes ar paralēlām jos-
lām (5.35. att. b). Neap-
kurināmām ēkam ar viļ-
ņoto azbestcementa lok-

šņu segumu lieto trīsstūra

kopnes (5.35. att. c).

5.36. att. Jumta pārseguma stinguma sai-

tes ēkai ar tērauda karkasu:

/ — spraišļi: 2 — vertikālās saites; 3 — hori-

zontālās saites kopņu augšējo joslu plakne;
4 — kopturi; 5— virsgaismas saites.

Kopņu joslas un režģa elementus parasti izgatavo no diviem vel-

mētiem vai liektiem leņķprofiliem, bet retāk no caurulēm.

Jumta pārseguma tērauda kopņu stinguma nodrošināšanai
izveido speciālas saites

— horizontālās saites kopņu apakšējo un

augšējo joslu plaknē un vertikālās saites, kuras uzstāda kopņu
atbalsta vietās un arī laidumā (5.36. att.).

Jumtu pārsegumiem dažreiz lieto arī koka-tērauda un dzelzs-

betona-tēraudakopnes.

5.5.2. JUMTU ATBALSTKONSTRUKCIJAS

Jumtu atbalstkonstrukcijās lieto jumtu pārsegumu gal-
veno nesošo konstrukciju balstīšanai starp kolonnām. Ja kolonnu

solis ir 12 000 mm un lielāks, tad galveno nesošo konstrukciju soli

pieņem mazāku atbilstoši jumta paneļu garumam. >
Jumtu atbalstkonstrukciju nominālais garums atbilst kolonnu

soļiem. Atbalstkonstrukcijās iekļaujas ēkas garenkarkasā, palie-
linot tā stingumu. Tipa atbalstkonstrukcijās izveido kā patstāvīga
un mainīga šķērsgriezuma augstuma sijas vai kā viengabala un

saliktas kopnes.
Saliekamās dzelzsbetona atbalstsijas un atbalstkopnes

(5.37. att.) lieto dzelzsbetona nesošajām galvenajām konstrukci-

jām, ja kolonnu solis ir 12 000 un 18 000 mm. Balsta vietā dzelzs-

betona atbalstkonstrukciju augstums ir 600 mm.



5.37. att. Dzelzsbetona atbalstkonstrukcijas

a — sija 12 000 mm kolonnu solim; b — kopne 12000 kolonnu solim; c — kopne
18000 mm kolonnu solim.

5.38. att. Tērauda

atbalstkopnes:
a — kopne 12 000 mm

kolonnu solim; b —

kopne 18 000 mm ko-

lonnu solim; c — kop-
ne 24 000 mm kolonnu

solim.
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Tērauda atbalstkopnes (5.38. att.) lieto tērauda galvenajām

nesošajām konstrukcijām, ja kolonnu solis ir 12 000, 18 000 un

24 000 mm. Tērauda atbalstkonstrukcijās un jumta pārseguma
galvenās nesošās konstrukcijas montē vienā līmenī.

5.5.3. JUMTU PĀRSEGUMU PANEĻI

Rūpniecības ēku jumtu pārsegumus izveido divu sis-

tēmu
— ar kopturiem un bez kopturiem (5.39. att.). Jumtu pār-

segumiem ar kopturiem uz galvenajām nesošajām konstrukcijām
uzliek vieglus nesošos elementus — kopturus, uz kuriem balsta

mazizmēra jumta seguma plātnes. Kopturus lieto viļņoto azbest-

cementa lokšņu, tērauda lokšņu, azbestcementa un armocementa

plātņu jumtu segumiem. Ja kopņu solis ir 6000 mm, tad lieto

5.39. att. Jumtu pārse-

gumu sistēmas:

a — ar kopturiem; 6 —

ar paneļiem; 1 — kopne;
2 — kopturi; 3 — jumta
plātnes; 4 — jumta pa-
neli.



a —6000
x

3000

mm;
b

— 12000X
3000

mm;c—6000x1500mm;
d

— 12
000X1500
mm.

5.40.

att.

Ribotie

dzelzsbetona
paneļi

ar

nomināliem
izmēriem
plānā:
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5.41. att. Kompleksais jumta
panelis:

/ — nesošais dzelzsbetona pane-

lis; 2 — tvaika izolācija; 3 —

siltumizolācija; 4 — jumta se-

gums.

U profila vai dubult-T veida tērauda kopturus un dzelzsbetona

kopturus, bet, ja solis ir 12 000 mm — tad režģotos kopturus.
Visplašāk lieto jumta pārsegumu bez kopturiem, jumta paneļus
balstot tieši uz galvenajām nesošajām konstrukcijām (sijām un

kopnēm).
Rūpniecības ēku celtniecībā visbiežāk lieto ribotos dzelzsbetona

paneļus, kuru nominālie izmēri 6000x1500, 6000X3000,
12 000X1500 mm un 12 000X3000 mm (5.40. att.). 1500 mm

platiem paneļiem ir lielāka nestspeja nekā 3000 mm platiem pane-

ļiem, tāpēc tos lieto jumtu vietās, kur var veidoties sniega maisi.

So paneļu modifikācijas ir kompleksie jumtu paneļi, paneļi
ar caurumiem un ailām.

Kompleksiem jumtu paneļiem (5.41. att.) uz nesošās dzelzs-

betona daļas rūpnīcā iestrādā tvaika izolāciju, siltumizolācijas
kārtu un jumtu segumu. Šādiem paneļiem ir augstāka industria-

lizācijas pakāpe.
Jumtu paneļi ar caurumiem paredzēti vēdināšanas ierīču izva-

dīšanai virs jumta. Jumtu paneļi ar ailām paredzēti zenīta virs-

gaismu uzstādīšanai.

Stiegrotā vieglbetona jumtu paneļi ir augsti industriāli, jo
tie vienlaicīgi ir nesošā un norobežojošā konstrukcija. Tos lieto

apkurināmās ēkās. Vieglbetona gludo un riboto paneļu nominā-

lais garums ir 6000 mm. Tos nevar izmantot cehiem ar mitru un

ķīmiski agresīvu vidi.
Jumtu paneļu izgatavošanai izmanto arī profilētā metāla lok-

snes. Paneļus no alumīnija un cinkota tērauda loksnēm lieto

apkurināmās ēkās virs metāla jumta pārseguma kopnēm. Sie

paneļi ir viegli, tāpēc samazinās jumta konstrukcijas materiāl-

ietilpība, nedaudz palielinoties metāla patēriņam.
Azbestcementa paneļi ar efektīvu siltumizolāciju ieteicami ap-

kurināmās ēkās, kurās izbūvē tērauda kopņu jumtu pārsegumus.
Paneļu nestspējas paaugstināšanai tos var izgatavot metāla

ietvarā. Paneļu nominālais garums ir 6000 mm.



5.42. att. Viegli nosviežama jumta konstrukcija:
a — viegli nosviežamo jumtu paneli; b

— jumta plāna fragments; c — eksplozijas šuve

jumta: / — parastie jumta paneli; 2 — ailas starp paneļiem; 3 — jumta paneli ar ailām;
4 — viļņotas azbestcementa loksnes; 5 — siltumizolācija; 6 — eksplozijas šuves elementi;
7 — izlīdzinoša kārta; 8 — mīkstais jumta segums; 9 — aizsargkārta.



171

5.43. att. Otrā tipa jumta pārseguma lielizmēra dzelzsbetona paneļi:
a — ar kārbveida profilu; b

— arkveida; c — divkonso|u ribotais.

Jumtu pārsegumi virs sprādzienbīstamām ēkām tiek izbūvēti

ar viegli nosviežamu jumta segumu. Viegli nosviežamus jumtu
pārsegumus ierīko no speciāliem paneļiem ar ailām, kuras pār-
sedz ar trausla materiāla (azbestcementa, plastmasas v. c.) lok-

snēm. Sprādziena gadījumā loksnes tiek izsviestas uz āru un

jumta pārseguma nesošās konstrukcijas netiek bojātas.

Viegli nosviežama jumta pārseguma risinājums parādīts
5.42. attēlā. Pārseguma norobežojošā daļa sastāv no ribotiem

dzelzsbetona paneļiem, starp kuru garenribām un šķērsribām ir

atstātas ailas. Sīs ailas pārsedz ar viļņotām azbestcementa lok-

snēm.

Otrā tipa jumtu pārsegumi. To galvenās nesošās konstrukcijas
ir lielizmēra dzelzsbetona paneļi, kuru nominālais garums atbilst
laiduma izmēram (5.43. att.). Šādus lielizmēra elementus lieto

ēkās ar kolonnu tīklu 12 000X18 000 un 12 000x24 000 mm.

Lielizmēra jumtu paneļiem var būt čaulas forma, dubult-T

veida vai kārbveida šķērsgriezuma forma. Paneļus ar kārbveida

šķērsgriezumu vienlaicīgi izmanto par gaisa vadiem.
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5.44. att. Dzelzsbetona atbalstsija jumta lielizmēra paneļiem.

Šāda augsti industriāla konstrukcija samazina jumta pār-
seguma montāžas vienību daudzumu, samazina ēkas kubatūru un

paaugstina karkasa stingumu.
Lielizmēra paneļiem par atbalstkonstrukciju izmanto dzelzs-

betona sijas (5.44. att.).

5.5.4. TELPISKĀS KONSTRUKCIJAS

Lielu laidumu pārsegšanai lieto telpiskās konstrukcijas,
kuras dod iespēju pilnīgāk izmantot būvmateriālu īpašības kon-

strukcijās un samazināt to masu.

Telpiskās konstrukcijas iedala plānsieniņu jumtu pārsegumu
konstrukcijās un struktūrkonstrukcijās. Plānsieniņu jumtu pār-
segumu konstrukcijas sastāv no čaulas — plānas līklīnijas plātnes
un kontūras elementiem — diafragmām, malas sijām vai kop-
nēm un balstgredzeniem. Šajās konstrukcijās ir apvienotas neso-

šās un norobežojošās funkcijas. Struktūrkonstrukcijās ir regulā-
ras uzbūves tīklveida sistēmas, kuras izveido no dažādas sistēmas

krustojošām kopnēm. Pēc izgatavošanas veida telpiskās konstruk-

cijas iedala monolītās, saliekamās un saliekami monolītās kon-

strukcijās.
Dzelzsbetona plānsieniņu telpiskās konstrukcijas iedala vien-

liekuma čaulās un divliekumu čaulās. No vienliekuma čaulām

5.45. att. Telpiskās plānsieniņu konstrukcijas:
a — gara cilindriska čaula: b — īsa cilindriska čaula; c — divliekumu čaula
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Tupniecības eku jumtu pārsegumos lieto garas un īsas cilindriskas
čaulas. Vienlaiduma, daudzlaidumu un daudzviļnu cilindriskās

čaulas izveido no 3000x6000 vai 3000x12000 mm unificētiem

cilindriskiem paneļiem (5.45. att. a). Paneļiem ir ribas pa kon-

tūru, kā arī šķērsribas. Par kontūras elementiem izmanto iepriekš
saspriegtas dubult-T veida šķērsgriezuma sijas. Līdz 30 000 mm

platām ēkām par jumta pārsegumu var lietot īsās cilindriskās

čaulas, kurām kontūras elementus izveido no arkveida dzelzs-

betona kopnēm (5.45. att.b).
Sūnu tipa ēku jumtu pārsegumus var izveidot no divliekumu

čaulām (5.45. att. c). Čaula sastāv no 3000x3000 mm plātnēm,
kas pastiprinātas diagonālā virzienā un pa kontūru ar ribām.

Pa kontūru plātnes balstās uz kopnēm, kuras veido stingas dia-

fragmas.

Rūpniecības ēku jumtu pārsegumus var izveidot no dažādas

konfigurācijas kroku konstrukcijām, velvēm un ari armocementa

konstrukcijām.

Rūpniecības ēkām ar un bez tilta celtņiem jumtu pārsegumus
var izveidot no vieglām struktūrkonstrukcijām (5.46. att.), kuras

samontē būvlaukumā no rūpnīcā izgatavotiem metāla stieņiem un

savienojumu detaļām. Sevišķi efektīvas ir daudzlaidumu sistē-

mas ar konsolēm. Vieglo metāla karkasu ēkām var lietot struk-

tūrkonstrukciju blokus, kuru nominālie izmēri plānā ir
12 000X24 000 un 12 000x18000 mm. Centrālā būvkonstrukciju
zinātniskās pētniecības institūta izstrādāto tipa struktūrkonstruk-

ciju augstums ir 1400 mm, bet Berlīnes tipa konstrukciju aug-

stums
—

1800 mm.

Pneimatisko konstrukciju* jumtu pārsegumus izgatavo no

gaisa necaurlaidīga auduma vai sintētiskās plēves, piemēram,

kaprona vai lavsāna auduma, kas pārklāts ar sintētisko kaučuku

vai plastmasu. Tās var viegli transportēt un ātri samontēt, jo
būvlaukumā ir vajadzīgs tikai kompresors. Konstrukciju montā-

žas un demontāžas darbus var veikt dažās stundās. Pneimatiskās

konstrukcijas ir ekonomiski izdevīgas pagaidbūvju, dažādu nolik-

tavu, lauksaimniecības produktu glabātavu un sporta laukumu

jumtu pārsegumos.

Izšķir divus pneimatisko konstrukciju tipus — gaisa atbalsta

un pneimatisko karkasu jumtu pārsegumus (5.47. att.).
Gaisa atbalsta jumta pārseguma konstrukciju izveido no

auduma vai plēves, ko blīvi piestiprina pie zemes. Plēves notu-

rību nodrošina telpā radītais pārspiediens (0,002... 0,02 at).
leejas telpā organizē caur gaisa slūžām. '

* CH 497-77. BpeMenHasi hhctpvkuhh no npoeKTHpoßaHHio, MomajKV h 3Kcn;iya-

TaunH Bo3AyxoonopHux nHeßMaTniecKHx coopyweHHH. M., CTpoftH3/jaT, 1977.



5.46.

att.

Struktūrkonstrukcijas: a —Kislovodskas
tipa;

b

—Berlī-
nes

tipa;

/—struktūrkonstrukcija
no

caurulēm;
2—tērauda
cauruļu
ko-

lonnas;
3
—dzelzsbetona

kolonna;

4

—
celtņa

sija;
5—sienu

karkasa

metāla

stabs;

6—sienu
karkasa

dzelzsbetona
stabs;
7—sienu
kar-

kasa

rīģelis;
8—tērauda

kopturis;

9

—ārsienaspanelis;
10—

loga

pa-

nelis:

//

—cokolapanelis;
12

—

profilēto

tērauda

lokšņu

klājs;

13

—■siltumizolācija;
14—

jumta

se-

gums;

15

—žalūziju

režģis;

16

—
vārti;

17

—ūdensnovadīšanas
pil-

tuve;

18

—zenītavirsgaisma;
19

—
ventilators.
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5.47. att. Pneimatisko konstrukciju jumtu pārsegumi

a un b — gaisa atbalsta; c, d un c — pneimatisko karkasu; / — plēves čaula; 2 — organiskā
stikla logi; 3 — gaisa slūža; 4 — piestiprināšanas enkuri; 5 — atsaites noturības nodro-

šināšanaiēkas garenvirzienā.

Pneimatiskās karkasu konstrukcijas sastāv no lokveida balonu

elementiem, kuros rada 0,3... 1,0 at pārspiedienu. Balonu ele-
menti var būt brīvstāvoši vai arī savienoti kopā, veidojot dubult-

sieniņu.

5.5.5. VIRSGAISMAS

Rūpniecības ēkām dažreiz izbūvē virsgaismas. Tās var

būt gaismas, aerācijas un jaukta tipa. Gaismas virsgaismas ierīko

telpu dabiskai apgaismošanai, aerācijas — dabiskai vēdināšanai,
bet jaukta tipa — apgaismošanai un vēdināšanai. Aerācijas virs-

gaismas izbūvē karstos cehos un cehos ar lielu putekļu, dūmu un

gāzu izdalīšanos. 1

Virsgaismas sarežģī jumta pārseguma konstrukciju, palielina
slodzes, paaugstina celtniecības izmaksu un ekspluatācijas izde-

vumus, tāpēc tās mūsdienās lieto reti.

Rūpniecības ēkās virsgaismas parasti novieto ēkas garenvir-
zienā, bet retāk — ēkas šķērsvirzienā.

Pēc šķērsgriezuma formas virsgaismas iedala taisnstūra, tra-

pecveida, trīsstūra, zāģveida un zenīta virsgaismās (5.48. att.).
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5.48. att. Virsgais-
mu shēmas:

a — taisnstūra ar

arejo ūdens novadī-

šanu; b — taisnstūra

ar iekšējo ūdens nova-

dīšanu; c — trapec-
veida; d — trīsstūra;
c — zāģveida; f —

zenīta.

Taisnstūra virsgaismas nodrošina vienmērīgu apgaismo-

jumu, un to konstrukcija ir vienkāršāka salīdzinājumā ar trīs-

stūra virsgaismām. Tās nodrošina ne tikai telpu apgaismošanu,
bet arī vēdināšanu. Sakarā ar to taisnstūra virsgaismas visplašāk
lieto rūpniecības ēku celtniecībā.

Trapecveida virsgaismas, kuru stiklojums veido 60... 80°

leņķi pret horizontu, labāk izgaismo telpu, bet konstrukcija ir

sarežģītāka.
Trīsstūra virsgaismas izveido tikai apgaismošanai. Sīs virs-

gaismas lieto reti, jo tām ir nepietiekama ūdensnecaurlaidība

un tās intensīvi laiž cauri tiešos saules starus, kas vasarā pār-
karsē telpas.

Zāģveida virsgaismas ierīko ēkās, kurās darba vietas ir jāaiz-
sargā pret tiešiem saules stariem. Tām ir vienpusīgs stiklojums,
kuru orientē uz ziemeļiem. Zāģveida virsgaismas ir izplatītas
tekstilrūpniecības, ķīmiskās rūpniecības un dažās pārtikas rūp-
niecības ēkās. Zāģveida virsgaismu konstrukcija ir jumta pārse-
guma sastāvdaļa.

Virsgaismu konstruktīvās shēmas un to parametri ir unificēti.

Ēkām, kuru laidums nepārsniedz 18 000 mm, ierīko 6000 mm

platas virsgaismas, bet 24 000, 30 000 un 36 000 mm laiduma

ēkām — 12 000 mm platas virsgaismas. Virsgaismu konstrukciju
izveido no tērauda.

6000 mm platām virsgaismām ierīko ārējo ūdens novadīšanu,
bet 12 000 mm platām — ārējo vai iekšējo ūdens novadīšanu.

Pēdējo lieto, ja no ēkas jumta ierīkota iekšējā ūdens novadīšana.

Virsgaismas logiem ierīko veramus un neveramus rāmjus,
kurus iestiklo ar vismaz 4 mm biezu stiklu. Logu rāmjus galve-
nokārt izgatavo no metāla. Virsgaismas logu rāmjus atver katru

atsevišķi vai veselām joslām ar logu atvēršanas mehānismiem.

Daudzlaidumu ēku vidējo lielumu dabiskai apgaismošanai
racionālāk ierīkot zenīta virsgaismas* (5.49. att.), kuras izveido

* IļHHH npOM3flaiHHft. PVKOBOACTBO nO ITpOSKTHpOBaHHIO H yCTpOHCTBy 3eHHT-

hux rpOHapeft ann ecTecT.BeHHoro ocßemeHHH npoH3BOACTBeHHbix 3.ļanHH

npoMnpeAnpHHTHH. M., CTpoHH3,aaT, 1976.
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5.49. att. Zenīta virsgaismas:

a — ar organiskā stikla kupolu; b — no stikla bloku paneļa.

kupolu un plakanu paneļu veidā. Zenīta virsgaismas izgatavo no

stikla profilīta, stikla paketēm, stiklplasta un organiskā stikla.

Kupolveida zenīta virsgaismas sastāv no apmales elementiem,
kurus izgatavo no dzelzsbetona vai tērauda, un organiskā stikla

kupola. Kupoliem plānā ir apaļa vai taisnstūra forma, un tos

izvieto virs speciāliem jumta paneļiem pa vienam vai grupās.
Ir izstrādātas arī atveramas zenīta virsgaismas konstrukcijas,
kuras izmanto arī aerācijai.

Lai nodrošinātu augšējo apgaismojumu ēkās ar piekārtiem

griestiem vai augšējo tehnisko stāvu, zem zenīta virsgaismas
var ierīkot gaismas šahtu, kuras sānu virsmas izveido no

pulēta alumīnija vai kāda cita spoguļgluda materiāla. Griestu
līmenī šahtu noslēdz ar opāla organisko stiklu. Šahtas sānu nišā

var ievietot mākslīgās gaismas avotu, tā apvienojot dabisko un

mākslīgo apgaismojumu. Gaismas šahtā virs mākslīgā gaismas
avota var ierīkot arī automātisku vārstu, kas daļēji noslēdz šahtu
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spilgtas saules staros un

atbrīvo mazākā apgaismo-
jumā. Ja dabiskais apgais-
mojums ir nepietiekams,
ieslēdzas mākslīgās gaismas
avots un vārsts noslēdz

šahtu, aptumšojot ēku. Šādi

iekārtotu gaismas šahtu

sauc par gaismas kondicio-

nieri, un tas nodrošina tel-

pās pastāvīgu apgaismojuma
līmeni.

5.50. att. Piekārto griestu dzelzsbetona

panelis.

5.5.6. PIEKĀRTIE GRIESTI

Piekārtos griestus ierīko ēkās, kurās tie nepieciešami
saskaņā ar tehnoloģiskām prasībām. Tie nodrošina darba telpās
higiēniskus un estētiskus apstākļus, norobežojot tās no ribotām

un režģotām pārseguma konstrukcijām un starp tām izvietotām

komunikācijām, ventilācijas un apgaismes iekārtām. Piekārtie

griesti ietekmē arī ēku akustisko režīmu.

Piekārtos griestus izveido vieglas konstrukcijas. Ugunsiztu-
rīgu materiālu sijas ar 6000 un 3000 mm soli piekar pie jumta
pārseguma konstrukcijām vai balsta uz tām apakšējā līmenī. Uz

šīm sijām montē vieglus piekārto griestu paneļus (5.50. att.) vai

ierīko ugunsizturīgu piekārto griestu karkasu. Aizpildījumam
lieto armocementa, azbestcementa, ģipša, metāla un plastmasas
elementus. Jaunākos risinājumos griestus ierīko no gludām vai

profilētām plastmasu, alumīnija un tērauda lentām.

Piekārtiem griestiem, kuriem jānodrošina nepieciešamā ter-

miskā pretestība, ierīko siltumizolāciju. Šādi piekārtie griesti

izpilda bēniņu pārsegumu funkcijas.

Vieglas iekārtas balsta tieši uz piekārto griestu sijām, pane-

ļiem vai karkasa, bet smagākas iekārtas piekar pie jumta pār-

seguma konstrukcijām.
Piekārtos griestos izvietoto gaismas ķermeņu, komunikāciju

un iekārtu apkalpi paredz no apakšas pa īpašām lūkām vai ērti

demontējamiem griestu posmiem.

5.5.7. JUMTU SEGUMI

Jumta seguma* uzdevums ir aizsargāt ēku no ārējās
vides nelabvēlīgās ietekmes. Jumta norobežojošā daļa konstruk-

tīvi sastāv no vairākām kārtām — tvaika izolācijas, siltumizo-

lācijas, izlīdzinošās kārtas un jumta seguma (5.51. att.).

* CHnn 11-26-76. KpoBJiH. M., CrpofiH3,iiaT, 1977.
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Siltiem jumtu pārsegu-
miem virs telpām ar pa-

augstinātu mitrumu ierīko

tvaika izolāciju, lai mit-

rums neiekļūtu virs tās iz-

veidotā siltumizolācijas
kārtā. Tvaika izolāciju pa-

rasti ierīko no ruļļu mate-

riāliem — ruberoīda, izola

un polietilēna plēves, ku-

rus uzlīmē uz izlīdzinātās

klāja virsmas ar masti-

kām. Tvaika izolāciju var

ierīkot arī no karstas bi-

tumena mastikas, polivi-
nilhlorida vai hlorkaučuka

lakas.

Siltumizolācijas kārtas

ierīkošanai izmanto nede-

gošus, grūti degošus un

degošus siltumizolācijas
materiālus. Vēdināmos un

bēniņu jumtos nedrīkst

lietot degošus siltumizolā-

cijas materiālus. Siltum-

izolācija var būt uzbe-

ramā (izdedži un keram-

zīts), monolītā (keramzīt-
betons un šfinbetons) un

saliekamā (šūnbetona, mi-

nerālvates un putuplasta
plātnes). Nevēdināmos

jumtos nedrīkst lietot kok-

snes siltumizolācijas ma-

teriālus (fibrolīta plāt-
nes).

Izlīdzinošo kārtu ne-

pieciešamības gadījumā
ierīko virs siltumizolāci-

jas kārtas no 15 vai 25 mm

biezas cementa vai asfalta

5.51.att. Jumta norobežojošās daļas konstruktīvie risinājumi:

a — siltais nevedināmais segums uz dzelzsbetona klāja; b — siltais nevēdināmais
segums

uz profilēto lokšņu klāja; c — siltais vēdināmais segums uz dzelzsbetona klāja;
d — segums uz silta vieglbetona klāja; c — aukstais mīkstais segums uz dzelzs-
betona klaja; f — aukstais viļņoto azbestcementa lokšņu segums; / — dzelzsbetona

klājs; 2 — profilēto lokšņu klājs; 3 — kopturis; 4 — stiegrots vieglbetona klājs; 5 — ce-

menta javas norīvējums; 6 — tvaika izolācija; 7 — siltumizolācija; 8 — siltumizolācijas
vedināšanas kanāli: 9 — izlīdzinoša kārta; 10 — mīkstais jumta segums; // — viļņoto
azbestcementalokšņu segums; 12 — aizsargkārta.



181

javas kārtas. Nelīdzenu dzelzsbetona jumta klāju ir pieļaujams
norīvēt ar 5 vai 10 mm biezu cementa javas kārtu.

Jumta norobežojošās daļas virsējā kārta ir jumta segums. Tā

nepieciešamo slīpumu parasti izveido jumta pārseguma nesošās

konstrukcijas. Šo konstrukciju unifikācijas nolūkos rūpniecības
ēku savietotos jumtus iedala plakanos, kuru slīpums ir mazāks

par 2,5%, slīpos, kuru slīpums 2,5% ...10%, un stāvos, kuru slī-

pums ir 10% un lielāks.

Rūpniecības ēku mīkstos jumtu segumus visbiežāk ierīko no

ruļļu materiāliem
— ruberoīda, pergamīna, hidroizola, stikla rube-

roīda, jumta hidroizolācijas papes un no mastikām. Mastiku jumtu
segumiem lieto ar stikla šķiedras materiāliem stiegrotas bitu-

mena, bitumena-gumijas un bitumena-lateksa emulsijas.
Plakaniem jumtiem uzlīmē četras vai piecas kārtas bioloģiski

izturīgu ruļļu materiālu. Mastiku jumtu segumiem lieto četras

kārtas mastikas ar četrām kārtām stikla šķiedras auduma vai

tīkla. Ja plakanos jumtus ierīko vannas veidā, tad tos applūdina
ar ūdeni, kas siltā gada laikā aizsargā jumtu segumus un novērš

telpu pārkāršanu.
Sliple jumti ir izplatīti visvairāk. Tiem uzlīmē trīs kārtas ruļļu

materiāla. Mastiku jumtu segumiem lieto trīs kārtas mastikas ar

trim kārtām stikla šķiedras auduma vai tīkla.

Stāviem jumtiem var lietot gan mīkstos jumtu segumus, gan

arī lokšņu materiālus — viļņotās azbestcementa, alumīnija un

plastmasas loksnes. Siltos jumtus ar lokšņu materiālu segumiem pa-

rasti izveido vēdināmus. Stāvie jumti ir raksturīgi neapkurināmām
ēkām, kurām jumtu segumu loksnes piestiprina pie kopturiem.

Lai plakanos un slīpos segumus aizsargātu pret mehāniskām

un atmosfēras iedarbībām, izveido alzsargkārtu no gaišas krāsas

oļiem bitumena mastikā. Ruļļu materiālu plakaniem jumtiem aiz-

sargkārtu var ierīkot arī no betona vai armocementa plātnēm,
cementa vai asfalta javas kārtām.

Ja ēkas augstums ir 10 m un lielāks, tad slīpiem un stāviem

jumtiem ierīko nedegošus nožogojumus vismaz 600 mm aug-

stumā.

5.5.8. ŪDENS NOVADĪŠANAS SISTĒMAS NO JUMTIEM

Eku aizsardzība pret atmosfēras nokrišņu ūdeņiem, šo

ūdeņu savākšana un novadīšana ir viens no galveniem jumtu
uzdevumiem. Odens novadīšana var būt neorganizēta un orga-

nizēta, ārējā un iekšējā (5.52. att.). Ārējā ūdens novadīšana ir

pieļaujama ēkām ar augstumu līdz 10000 mm, ja vienas slīpēs
garums nepārsniedz 36 000 mm.

Neorganizētā ārējā ūdens novadīšanas sistēmā ūdenim ļauj
notecēt pa slīpēm un tad brīvi krist_ lejā no jumta dzegām. Ēkas

apmalei jābūt vismaz 200 mm platākai par dzegu. Neorganizēto

ārējo ūdens novadīšanas sistēmu paredz neapkurināmām ēkām.
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5.52. att. Ūdens novadīšanas sistēmas no jumtiem:

a — neorganizēta ūdens novadīšana; b — organizēta arēja ūdens novadīšana; c — iekšēja
ūdensnovadīšana.

Organizētā ārējā ūdens novadīšanas sistēmā pa slīpēm note-

košo ūdeni savāc teknēs un novada lejup pa notekcaurulēm, kas

izvietotas ēku fasādēs vismaz ik pēc 24 000 mm. Teknes un cau-

rules izgatavo no cinkotā skārda.

Sīs sistēmas galvenais trūkums ir tas, ka, atkušņiem mijoties
ar salu, notekcaurules var aizsalt. Sistēmu lieto gadījumos, kad

teritorijā nav ierīkota lietusūdeņu kanalizācija.
lekšējā ūdens novadīšanas sistēmā pa slīpēm notekošo ūdeni

savāc teknēs un novada lejup pa notekcaurulēm, kas atrodas ēkā.

Ūdeni aizvada kanalizācijas tīklā. Parasti lieto plastmasas,
azbestcementa un ķeta caurules.

lekšējā ūdens novadīšanas sistēma ieteicama visām apkurinā-
mām ēkām ar savietoto jumtu, ja teritorijā ierīko kanalizāciju.

Neapkurināmām ēkām šo sistēmu var lietot karstiem cehiem vai

cehos ierīkojot notekcauruļu apsildīšanu.

5.6. SIENAS

Sienas ir vertikālās norobežojošās konstrukcijas, kas

norobežo telpas no ārējās vides un vienu no otras atbilstoši fun-

kcionālām prasībām. Ārsienām jābūt ar ilgstošu izturību, uguns-

izturīgām un ar pietiekamām siltuma un skaņas izolācijas īpa-
šībām. Sienām ir jāatbilst arī ēkas ārējam arhitektoniskam

risinājumam.
Pēc darbības rakstura sienas iedala nesošās, pašnesošās un

nenesošās sienās.

Nesošās sienas lieto nepilna karkasa ēkās un ēkās ar nesošām

sienām. Tās vienlaicīgi izpilda norobežojošo un nesošo konstruk-

ciju funkcijas un uzņem slodzes no jumta, pārsegumiem, vēja
un celtņiem ar celtspēju līdz 100 kN (10 tf). Nesošās sienas

mūrē no ķieģeļiem un sienu blokiem un parasti balsta uz lentveida

pamatiem.
Pašnesošās sienas izpilda norobežojošo konstrukciju funkcijas

un uzņem tikai savu masu visā sienas augstumā un arī vēja
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slodzi robežās starp kolonnām. Tās lieto karkasu

ēkās. Pašnesošās sienas balsta uz pamatu sijām.
Šādas sienas būvē noķieģeļiem un sīkblokiem, montē

no lielblokiem un sienu paneļiem. Pie karkasa ko-

lonnām pašnesošās sienas piestiprina ar lokaniem

un slīdošiem enkuriem, kas nodrošina tām brīvu

sēšanos, nenoslogojot kolonnas.

Nenesošās sienas uzņem savu masu un vēja slo-

dzes tikai viena sienas elementa robežās un tālāk

pārnes tās uz kolonnām. Tās ir plaši izplatītas kar-

kasu ēkās. Nenesošās sienas iedala piekārto paneļu
sienās un karkasu sienās. Zem tām uzstāda speciālu
cokola paneli vai pamatu siju.

Atkarībā no izvietojuma ēkā sienas iedala pag-
raba sienās, virszemes stāvu ārsienās un iekšsienās.

Pēc konstruktīvā izveidojuma sienas iedala mūra

(ķieģeļu un sīkbloku), lielbloku, paneļu un karkasu

5.53. att. Sie-

nas frag-
ments ar pi-
lastru (1) un

kontrforsu

(2).

sienās.

Sienu elementi. Ārsienu apakšējo daļu sauc par cokolu. Tas ir

pakļauts mitruma ietekmei un mehāniskām iedarbībām. Tāpēc
cokolu veido no izturīgiem un blīviem materiāliem.

5.54.att. Pārsedzes:

a — fasādē; b — Šķērsgriezumā: / — mura parsedzes stiegrojums cementa javā;
2 — saliekamās dzelzsbetona pārsedzes mazizmēra elementi; 3 — pārsedžu sijas
jSOOO un 4500 mm platam ailām.
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5.55. att. Dzega

/ — jumta pārseguma ne-

sošā konstrukcija; 2 —

jumta panelis; 3 — ār-

siena; 4 — keramzītbe-

tona dzegas panelis; 5—

koka lata; 6 — metāla

kāsis; 7— cinkotais jumta
skārds.

Lai palielinātu sienu stiprību un noturību, nesošo konstruk-

ciju atbalsta vietās izveido sienu sabiezinājumus — pilastrus
(5.53. att. /), kurus izvieto ārsienu iekšpusē.

Ja uz sienām darbojas lielas horizontālas slodzes, tad sienu

ārpusē izveido kontrforsus (5.53. att. 2), kuru biezums uz leju
palielinās.

Lai novērstu sienās plaisu rašanos no temperatūras maiņām,
garās sienās izveido temperatūras šuves. Šuves izveido no sienas

augšas līdz pamatam. Attālums starp temperatūras šuvēm ir

atkarīgs no sienu materiāla un klimatiskajiem apstākļiem.
Sienās izveido ailas vārtiem, durvīm, logiem un tehnoloģiskām

vajadzībām. Sienas daļu starp blakus esošām ailām sauc par ail-

starpu.
Virs ailām paredz pārsedzes vai vainagsijas (5.54. att.). Ailas

ar platumu līdz 2000 mm mūra sienās var pārsegt ar tā paša
mūra pārsedzām. Tās veido 3

...

7 kārtas ķieģeļu vai sīkbloku.
Praksē visām ailām, kuru platums ir lielāks par 1000 mm, mūra

sienās lieto saliekamās dzelzsbetona pārsedzes, kuras balsta uz

ailstarpām. Pārsedzu elementus izgatavo rūpnīcās, un to šķērs-

griezuma izmēri ir saskaņoti ar sienas biezumu. Dzelzsbetona pār-
sedzes iedala nesošās un nenesošās pārsedzēs. Nenesošās pār-
sedzes lieto arī starpsienās. Šīs pārsedzes lieto ari karkasu ēkās

nelielu aiļu pārsegšanai. Lielu aiļu pārsegšanai izmanto vainag-

sijas, kuras piestiprina pie karkasa kolonnām. Lielbloku un

paneļu sienās lieto attiecīgi pārsedzes blokus un pārsedzes

paneļus.
Par dzegu sauc horizontālu profilētu ārsienas izlaidumu, kuru

ierīko ēkām ar ārējo ūdens novadīšanas sistēmu no jumta. Mūrē-

tas dzegas izlaidums nedrīkst pārsniegt 1/2 no sienas biezuma,
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bet katras kārtas izlaidums nedrīkst pārsniegt 1/3 no ķieģeļa vai

sīkbloka platuma. Dzegas ar lielāku izlaidumu mūra sienās iz-

veido no saliekamām dzelzsbetona dzegas plātnēm, bet lielbloku

sienās — no dzegas blokiem. Apkurināmu ēku paneļu sienās lieto

keramzītbetona dzegas paneļus (5.55. att.).
Parapets ir sienas daļa, kas paceļas virs jumta. Parapets ir

raksturīgs ēkām ar iekšējo ūdens novadīšanas sistēmu no jumta.
Parasti parapetu izbūvē mazāka biezuma nekā visu pārējo sienu.

5.6.1. MŪRA SIENAS

Ķieģeļu un sīkbloku sienu mūrēšana ir ļoti darbietil-

pīga, tādēļ tās izbūvē nelielās ēkās kā nesošās vai pašnesošās
sienas un citos gadījumos, ja tam ir tehniski ekonomisks pama-

tojums.
Neapkurināmās ēkas var būvēt ar 250 mm (1 ķieģeli) biezām

sienām. Apkurināmām ražošanas ēkām parasti izbūvē 380 mm

(1,5 ķieģeļa) biezas sienas, bet palīgēkām — 510 mm (2 ķieģeļu)
biezas sienas (5.56. att.). Sīkbloku sienu biezums atkarīgs no to

materiāla un parasti ir 200, 250 vai 300 mm. Gāzbetona sīkbloku

sienu masa ir apmēram 3 reizes mazāka par ķieģeļu sienas masu,

bet šādām sienām ir maza nestspēja un tās nevar lietot mitrām

telpām.
Ķieģeļu sienas parasti tikai izšuvo. Vieglbetona sīkbloku sienu

ārējai apdarei lieto slapjo apmetumu, bet iekšējo virsmu apda-
rei — slapjo apmetumu vai dažādas apdares plātnītes.

Apmestas sienu virsmas nodrošina telpās labus sanitāros ap-

stākļus un novērš agresīvu, toksisku un bīstamu putekļu uzkrā-

šanos.

5.56. att. Mūra sienas šķērsgriezumā

o — 250 mm bieza siena no standarta ķieģeļiem; b — 380 mm bieza siena

no modu|a ķieģeļiem; c — 510 mm bieza siena no sīkblokiem.
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5.57. att. Lielbloku sienas fasā-

des fragments.

5.6.2. LIELBLOKU SIENAS

Lielbloku sienas (5.57. att.)
ir industriālākas nekā mūra sienas.

Vieglbetona lielbloku sienu masa ir

gandrīz 2 reizes mazāka par ķieģeļu
sienu masu. Tomēr šo sienu tehniski

ekonomiskie rādītāji ir zemāki nekā

paneļu sienām. Lielbloku sienas plaši

lietoja nesen.

No lielblokiem var montēt rūp-
niecības ēku pašnesošās un nesošās

sienas. Atbilstoša biezuma lielblokus

rūpnīcās izgatavo no ķieģeļiem un

vieglbetoniem. Lielbloķu nominā-

lais augstums ir 600 un 1200 mm,
bet garums sasniedz 6000 mm.

Sienas montē no rindas, palodzes,
stūra, pārsedzes, cokola, dzegas un

parapeta blokiem. Lielblokiem rūp-
nīcā parasti iestrādā iekšējo un ārējo apdares kārtu. Lielblokus

montē cementa javā, pārsienot vertikālās šuves.

5.6.3. PANEĻU SIENAS

Rūpniecības ēku sienas galvenokārt montē no pane-

ļiem, kas ir visindustriālākā konstrukcija. Rūpniecības celtniecībā

sienu paneļus lieto tikai karkasu ēkās.

Paneļu sienas (5.58. att.) pēc darbības rakstura iedala

pašnesošās un piekārtās (nenesošās), pēc uzdevuma
—

siltās un

aukstās, pēc paneļu konstrukcijas — vienkārtas un daudzkārtu

sienās. Pēc izvietojuma sienā izšķir rindas, cokola, pārsedzes,
dzegas, parapeta, ailstarpu un stūra paneļus.

Paneļu forma ir paralēlskaldnis, izmēri ir unificēti. Nomi-

nālais garums atbilst 6000 mm kolonnu solim, retāk
—

12 000 mm

kolonnu solim. Sienu paneļu augstums (platums) ir pieņemts
1200 un 1800 mm, papildus lieto arī augstumu 900 un 1500 mm.

Biezums ir atkarīgs no paneļa tipa, uzdevuma, materiāla un kon-

struktīvā risinājuma.

Paneļus sienās izvieto tā, lai viena horizontālā šuve atrastos

600 mm zem kolonnu augšgala. Zemāk par šo līmeni paneļus
stiprina pie kolonnām, bet augstāk — pie jumta pārseguma kon-

strukcijām. Sim nolūkam paneļu stūros ir paredzētas tērauda

ieliekamās detaļas.



5.58. att. Paneļu sienas:

a — fasādes varianti; b — paneli 12 000 mm kolonnu solim; c — paneli 6000 mm kolonnu

solim; d — ailstarpu paneli; c —
vienkārtas dzelzsbetonapanelis; / — vienkartas stiegrota

vieglbetona panelis; g — triskārtu panelis; h — azbestcementapanelis; i — paneļa piestip-

rināiums pie kolonnas ar slīdošo saiti; ;' — paneļa piestiprinājums pie
kolonnas ar stingo

saiti; / - frontona panelis; 2 - montāžas cilpa; 3 - siltumizolācija; 4 - cieto koksnes

šķiedru plātņu diafragma; 5 — kolonna; 6 —
ieliekamā detaļa; 7 — metināta šuve; 8 —

plauktiņš; 9 — kāsis; 10 — piekārtais panelis.
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Paneļu sienās sevišķi rūpīgi jāizveido paneļu saduras. Šuves

starp paneļiem aizpilda ar elastīgām starplikām (poroizols, her-

nīts) un ar hermetizējošām mastikām (yM-40, YMC v. c.).
Piekārto sienu paneļus izgatavo no viegliem un efektīviem ma-

teriāliem. Katru paneli piestiprina pie kolonnām neatkarīgi no

citiem. Šādās sienās var izveidot plašas nepārtrauktas logu ailas

(lentveida iestiklojums).
Pašnesošo sienu paneļiem ir augstāka stiprība. Šādās sienās

ierīko atsevišķas logu ailas ar ailstarpu paneļiem, kuru nominā-

lais garums ir 3000 un 1500 mm.

Apkurināmu ēku sienu paneļi. Visplašāk lieto stiegrotus viegl-
betonu vienkārtas paneļus, kuru biezums ir 200, 240 un 300 mm

(tajā ietilpst arī cementa javas faktūras kārta no abām pusēm).
Vienkārtas gāzbetona paneļus var lietot, ja telpu gaisa mitrums

nepārsniedz 60%, bet keramzītbetona paneļus — ja tas nepārsniedz
75%- Ja telpu gaisa mitrums ir lielāks, tad var lietot šūnu alumī-

nija vienkārtas paneļus.
Izturīgi pret vides ietekmi ir arī trīskārtu paneļi, kas sastāv no

divām dzelzsbetona ribotām plātnēm, starp kurām iestrādāta

siltumizolācijas kārta. Sie paneļi ir samērā maz izplatīti, jo sa-

režģīta ir to izgatavošanas tehnoloģija. ,
Sienām var lietot arī vieglos piekārtos trīskārtu paneļus. Siem

paneļiem ārējās kārtas izveido no gluda vai profilēta lokšņu ma-

teriāla (azbestcementa, alumīnija, nerūsošā, cinkotā vai emaljētā
tērauda, stiklplasta v. c), starp kurām iestrādā efektīvu siltumizo-

lācijas kārtu (putuplastu, putustiklu, minerālvati, fibrolītu v. c).

Vieglo trīskārtu paneļu biezums ir 100... 160 mm, un tos var

izgatavot ar augstražīgu līmēšanas tehnoloģiju.

Neapkurināmu ēku sienu paneļi. Visplašāk tagad lieto piekār-
tos dzelzsbetona paneļus, kuru biezums 70 mm. Paneļu nominā-

lais garums 3000 un 6000 mm. Ēkas stūros lieto pagarinātus pa-

neļus.
Esošās ēkās sastopamas arī sienas no ribotiem dzelzsbetona

paneļiem, kuriem ribu augstums 120 mm un plātnes biezums

30 mm.

5.6.4. KARKASU SIENAS

Sienu karkasu izveido papildus ēkas nesošajam karka-

sam, ja sienu norobežojošo elementu garums ir mazāks par nesošā

karkasa kolonnu soli, ja sienu elementus montē vertikālā stāvoklī

un ja tie papildus jānostiprina starp ēkas karkasa kolonnām.

Sienu dzelzsbetona karkasu veido stabi ar 6000 mm soli. vai-

nagsijas aiļu līmeņos un rīģeļi. Sīkāku sienu karkasu ierīko no

vieglām tērauda konstrukcijām: stabiem, rīģeļiem un dažreiz ari

spraišļiem un stiepņiem. Sienu karkasa rīģeļus, kas uzņem ver-

tikālās sienu slodzes, sauc par nesošiem. Rīģeļus, kas uzņem tikai

horizontālās slodzes, sauc par vēja rīģeļiem.



189

5.59. att. Karkasu

siena:

/ — atsevišķie pamati
zem kolonnām; 2 — pa-

matu sija; 3 — ēkas kar-

kasa kolonnas; 4 — sie-

nas karkasa stabi; 5 —

rigeli; 5 — sienas aizpil-

dījums.

Neapkurināmo ēku kar-

kasu sienas izbūvē no lok-

šņu materiāliem (5.59. att.).
Visbiežāk lieto viļņotas az-

bestcementa loksnes (7,5 mm

biezas), kuras montē verti-

kālā stāvoklī ar pārlaidumu.
Lieto arī viļņotās stiklplasta
loksnes. Cehiem ar lielu ra-

diācijas siltuma izdalīšanos

sienas ierīko no viļņotām un

profilētām tērauda loksnēm.

Jauna konstrukcija ir no-

spriegotas gludās metāla

lentas, kuru biezums 1 mm

un kuras piestiprina pie sie-

nas karkasa horizontālā

stāvoklī. Šādu sienu mate-

5.60. att. Trīskārtu ruļļu panelis apku-

rināmu ēku sienām:

/ — šķersprofilēta metāla loksne; 2 — elas-

tīga siltumizolācija; 3 - dekoratīva lok-

sne (iekšpusē); o — profilējuma viļņa ga-

rums; R — paneļa liekuma minimālais rā-

diuss.
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riālietilpība ir minimāla. Sķērsprofilētās alumīnija loksnes un

lentas var ērti transportēt ruļļos. Rūpnīcā iestrādājot starp gludo
un šķērsprofilēto loksni plānu, elastīgu siltumizolācijas materiālu,

iegūst siltu sienas ruļļu materiālu (5.60. att.).

5.6.5. STARPSIENAS

Starpsienas ir nenesošās un pašnesošās sienas, kuras
atdala ražošanas telpas no palīgtelpām, noliktavām un citām tel-

pām. Arī ražošanas procesus var atdalīt vienu no otra sakarā ar

to kaitīgumu, bīstamību, agresivitāti vai speciālu režīmu.

Starpsienas iedala saliekami izjaucamās, stacionārās, nožogo-

jošās un norobežojošās starpsienās. Stacionārās starpsienas nav

ieteicamas, jo tās traucē telpu pārplānošanu, mainoties tehnolo-

ģiskam procesam. leteicamākas ir saliekami izjaucamās starp-
sienas. Šo starpsienu sastiprinājumus izveido tā, lai minimāli

bojātu grīdas uncitas ēkas daļas.
Nožogojošās starpsienas ierīko atsevišķu telpas daļu nožogo-

šanai,un tās neizbūvē visa stāva augstumā. Sīs starpsienas ierīko

2100... 3000 mm augstas, un tās netraucē tilta celtņu un pie-
kārto celtņu kustību. Virs nožogojošām starpsienām dažreiz ierīko

neekspluatējamu pārsegumu no stiepļu tīkla vai lokšņu materiā-

liem, kurus balsta uz vieglām sijām.
Norobežojošās starpsienas ierīko visā telpas augstumā, un tās

atdala vienu telpu no otras. Ēkās bez piekārtiem griestiem un teh-

niskā stāva norobežojošās starpsienas projektē blakus pārseguma
konstrukcijām.

Starpsienas balsta uz grīdas sagatavojuma kārtas vai uz pār-
seguma. Zem smagām starpsienām projektē nelielus pamatus, sa-

biezinot grīdas sagatavojuma kārtu. Zem starpsienu karkasa sta-

biem ierīko atsevišķus pamatus. Pašnesošo paneļu starpsienas
montē uz pamatu sijām.

Monouius starpsienas ir stacionāras. Tās mūrē no ķieģeļiem
(biezums 65, 88, 120 un 250 mm), dažādiem sīkblokiem (viegl-

betona, ģipšbetona, stikla) vai betonē uz vietas. Plānām liela

augstuma un garuma starpsienām noturību nodrošina, iestrādājot
šuvēs stiegrojumu, izveidojot pilastrus vai tērauda sienu karkasu.

Darbietilpības dēļ mūra un monolītā dzelzsbetona starpsienas
projektē tikai posmos, kur nevar izmantot saliekamos starpsienu

tipa elementus.

Paneļu starpsienām lieto tipa dzelzsbetona un keramzītbetona

paneļus, kuru biezums 80 mm. Paneļu garums ir saskaņots ar

starpsienu karkasa tērauda stabu soli 6000 mm. Starpsienu pa-

neļu augstums ir 1200, 1500 un 1800 mm. Sos paneļus montē ho-

rizontālā stāvoklī līdz augstuma līmenim, kas atrodas 1200 mm
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zem jumta pārseguma konstrukcijas apakšmalas. Augstāk līdz

jumta klājam montē viļņotās azbestcementa loksnes.

Vieglākas konstrukcijas starpsienu paneļus var montēt ver-

tikālā stāvoklī bez karkasa stabiem. Paneļus piestiprina pie grī-
das un-pie griestiem vai pie horizontālā rīģeļa, ja paneļu garums

ir mazāks par telpas augstumu.
Starpsienu ierīkošanai var lietot arī stikla-dzelzsbetona pane-

ļus. Stikla profilītu starpsienās uzstāda vertikālā stāvoklī metāla

ietvarā.

Karkasu starpsienas sastāv no metāla karkasa, ko no vienas

vai abām pusēm apšuj ar lokšņu materiāliem (azbestcementu,

stiklu, plastmasām v. c). Šādas starpsienas var izveidot ļoti

daudzveidīgas, bet tās ir darbietilpīgas izgatavošanā.

Vairogu starpsienas (5.61. att.) ir galvenais nožogojošo starp-
sienu risinājums. Starpsienu vairogus izgatavo no koka, tērauda,

alumīnija, dzelzsbetona, plastmasām un citiem materiāliem. Vai-

rogs sastāv no rāmja, kam apakšdaļā ir blīvs, bet augšdaļā —

atvieglots aizpildījums (stikls, stiepļu pinums v. c). Vairogu no-

minālais platums parasti ir 1000 un 1500 mm. Vairogu izmērus

un konstrukciju izvēlas tā, lai tos varētu montēt un demontēt

bez celtņa. Vairogus montē uz grīdas citu pie cita. Starpsienu
noturību' nodrošina, augšas līmenī ierīkojot spraišļus vai šķērs-
virzienā uzstādot atgāžņus vai atsevišķus vairogus.

5.61. att. Nožogojošā vairogu starpsiena:

/ — griesti; 2 — augšējais vainags; 3 — viegls aizpildījums; 4 — blīvs aizpildījums
5 — kontrforsavairogs.
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5.6.6. UGUNSDROŠĪBAS SIENAS

Ugunsdrošības sienas projektē saskaņā ar ugunsdro-
šības prasībām no nedegošiem materiāliem, un to ugunsizturībai
jānodrošina visaugstākās prasības, jo ugunsizturības robežai

jābūt vismaz 2,5 stundas.

Šādām prasībām atbilst 120 mm bieza siena no parastiem un

caurumotiem māla vai silikāta ķieģeļiem, no betona un dzelzsbe-
tona. Ķieģeļu ugunsdrošības sienas noturības nodrošināšanai pa-
rasti izbūvē 250 un 380 mm biezas.

Aiļu platība nedrīkst pārsniegt 25% no ugunsdrošības sienas

platības. Ailām (durvīm, vārtiem, logiem v. c.) ierīko nedegošu
un grūti degošu aizpildījumu, kura ugunsizturības robeža ir vis-

maz 1,2 stundas.

Durvīm izgatavo 40 mm biezas koka vērtnes, kuras no visām

pusēm apšuj ar 5 mm biezu azbesta kartonu un cinkotu skārdu.

5.52. att. Ugunsdrošības
siena ēkā ar:

a — nedegošu jumta pārse-
gumu un nedegošu siltum

izolāciju; b — nedegošu vai

grūti degošu jumta pārse-
gumu un grūti degošu sil-

tumizolāciju; c — degošu
lumta pārsegumu vai degošu
siltumizolāciju; d un c — de-

gošām vai grūti degošām
sienām (varianti).



193

Ugunsdrošu vārtu vērtnes izgatavo no 3 mm bieza liektā tē-

rauda U profila rāmja, kuru no abām pusēm apšuj ar 1,2 mm

biezām tērauda loksnēm, starp kurām iestrādā nedegošu siltum-

izolāciju (perlīts v. c). Vērtnes uzstāda dzelzsbetona ietvarā.

Durvis un vārtus ugunsdrošības sienās apgādā ar ierīcēm,
kas nodrošina to pašaizvēršanos ugunsgrēka gadījumā. Logus
ierīko neveramus.

Ugunsdrošības sienas balsta uz pamatiem vai pamatu sijām.
Ēkās ar dzelzsbetona karkasu, kam mezgli samonolitizēti un

ugunsizturības robeža ir vismaz 2,5 stundas, ugunsdrošības sie-

nas atļauts balstīt uz šī karkasa elementiem.

Ugunsdrošības sienas būvē visas ēkas augstumā (5.62. att.).
Tām jāšķeļ visas degošās un grūti degošās būvkonstrukcijas.
Ugunsdrošības sienas paceļas virs jumta 600 mm, ja ir degošs

jumta pārsegums vai degoša siltumizolācija, un 300 mm, ja ir

grūti degošs un nedegošs jumta pārsegums un grūti degoša sil-

tumizolācija.
Ēkās ar degošām un grūti degošām ārsienām ugunsdrošības

sienu fasādēs var ierīkot divējādi:
1) izvirzot to 300 mm uz ārpusi no ārsienas un tās elemen-

tiem (dzegām v. c.);
2) uz katru pusi no tās 1800 mm platumā izbūvējot nedegošu

ārsienas posmu.

5.7. KĀPNES, PANDUSI UN LIFTI

Kāpnes, pandusi un lifti ir paredzēti satiksmei starp
telpām un darba vietām dažādos līmeņos. Tie ir raksturīgi daudz-

stāvu ēkās, bet satopami arī vienstāva ēkās. Kāpņu un pandusu
maksimālais slīpums ir normēts; tas parādīts 5.63. attēlā.

5.63. att. Kāpņu un transporta pandusu maksimālie slīpumi

/ — atklāts panduss; 2 —

panduss telpa; 3 — galvenās
kāpnes starp virszemes stā-

viem; 4 — galvenās kāpnes
uz pagrabiem un bēniņiem;
5 — dienesta kāpnes; 6 —

dienesta kāpnes uz atseviš-

ķām darba vietām par
6000 mm lielākā augstumā;
7 — ugunsdzēsēju kāpnes par
30000 mm lielākam augstu-

mam; 8 — dienesta kāpnes
iekārtu apskatei līdz 6000 mm

(ieskaitot) augstumam un

ugunsdzēsēju kāpnes līdz

30000 mm (ieskaitot) augstu-

mam.



194

5.7.1. KĀPNES

Kāpnes paredzētas gājēju satiksmei. Kāpnes ēkas plānā
izvieto saskaņā ar funkcionālo shēmu tā, lai nodrošinātu racionā-

las cilvēku plūsmas ikdienā un ugunsgrēka gadījumā.
Kāpnes pēc sava uzdevuma iedala galvenajās kāpnēs, dienesta,

avārijas un ugunsdzēsēju kāpnēs.
Galvenās kāpnes izmanto pastāvīgai satiksmei starp stāviem

un cilvēku evakuācijai. Tās (5.64. att.) izvieto ēkas piebūvē, ēkā

pie ārsienas un ēkas iekšienē. Ēkas iekšienē iebūvētām kāpnēm ir

grūti nodrošināt dabisko apgaismojumu, tādēļ šādu izvietojumu
ierobežoevakuācijas normas.

Kāpnes sastāv no slīpiem elementiem — laidiem, kas savieno

dažāda līmeņa grīdas, un horizontāliem elementiem — podestiem.
Laidu un podestu brīvās malas nožogo ar margām vismaz 900 mm

augstumā.
Galvenās kāpnes parasti izvieto ķieģeļu mūra kāpņu telpās,

ierīkojot durvis un da-

bisko apgaismojumu.

5.64. att. Galveno kāpņu izvietojums ēkas

plānā:
a — piebūve; bekā —ekā pie ārsienas; c — ēkas

iekšienē.

Starp vestibilu un kāp-
ņu telpu var būt va-

ļēja aila.

Laidi sastāv no kā-

pieniem, kuru augstuma
un platuma attiecību

nosaka kāpņu slīpums.
Galvenām kāpnēm pie-
ņem standarta kāpie-
nus, kuru izmēri ir

150X300 mm. Pagrabu

un bēniņu kāpnēm var

pieņemt kāpienus, kuru
izmēri ir 173x260 mm.

Vienā laidā pieņem
3
...

18 kāpienus, tādēļ

kāpnes parasti sastāv

no vairākiem laidiem.

Atkarībā no laidu skaita

viena stāva robežās iz-

šķir vienlaida, divlaidu,
trīslaidu utt. kāpnes.
Dažāds var būt arī laidu

izvietojums kāpņu tel-

pas plānā. Visbiežāk

projektē kāpnes, kurās

plānā pārsedzas katrs

otrais laids. So kāpņu

aprēķina gaita ir šāda.
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Vispirms pēc evakuācijas
normām aprēķina nepiecie-
šamo kāpņu laida platumu b.

Tad izvēlas laidu skaitu k

viena stāva robežās un no-

saka viena laida pacēluma
augstumu h (5.65. att.):

h= JĻ, (5.2)
k

kur H
— stāva augstums.

Kāpienu skaits n vienā laidā

ir atkarīgs no to aug-
stuma a:

c= — . (5.3)
a

Kāpņu telpas iekšējos iz-

mērus plānā nosaka pēc for-
mulām

B=2b+d (mm) (5.4)

un

5.65. att. Divlaidu kāpņu izzīmēšana

(n=10, apzīmējumi doti tekstā).

L =2c+(n-l)p (mm), (5.5)

kur B
— kāpņu telpas minimālais platums;

L
— kāpņu telpas garums;

p — kāpiena platums;
c — podesta platums, ko pieņem ne mazāku par laida pla-

tumu b, bet, ja uz podesta pusi veras lifta durvis, tad

ne mazāku par 1600 mm;
d — atstarpe plānā starp kāpņu laidiem, kuru pieņem vis-

maz 50 mm (tipa kāpnēm parasti —
100 mm). Ja

starp laidiem ierīko šahtu (virsgaismas vai citām va-

jadzībām), tad šī atstarpe ir 1000 mm un lielāka.

Kāpņu konstrukcijas balsta uz kāpņu telpas sienām, iebūvē-

tām kāpnēm — arī uz ēkas karkasa elementiem. Kāpnēm un

kāpņu telpas konstrukcijām tiek uzstādītas augstas ugunsdrošī-
bas prasības. Ugunsdrošības prasības apmierina 120 mm biezs

ķieģeļu mūris, bet nesošās sienas kāpņu telpām parasti pieņem
380 mm biezas.

Galvenās kāpnes visbiežāk būvē no saliekamām dzelzsbetona

tipa konstrukcijām. Kāpņu laidu pacēluma augstumi ražošanas

ēkām ir 1200, 1500 un 1800 mm.

Galvenajām kāpnēm lieto šādus konstruktīvos risinājumus.
1. Kāpnes izveido no viena tipa lauztas formas elementiem

(5.66. att. a). Katrs elements sastāv no viena laida ar augšējo
un apakšējo puspodestu, kuri balstās kāpņu telpas galos.



5.66.

att.

Galveno
kāpņu

konstruk-

tīvie

risinājumi:
a

un

b

—nosaliekamiem

dzelzsbetona

lielizmēra

elementiem;
c—no

salieka-

miem

dzelzsbetona

mazizmera

elemen-

tiem;

d

un
c—notērauda

sijām

un

saliekamiem

dzelzsbetona

elementiem:

f

—notērauda

konstrukcijām;
g

—uz
grunts;
/

—laidsar

diviem

puspodes-

tfem;
2

—laidaelements;
3—

podesta

plātne:
4

—podesta

sija;

5

—laida
sija;
6

—lauztasformas
sija;

7

—kā-
pieni;

8

—apakšējais

pieslegkāpicns;

9

—apakšējais

pfeslegkāpiens.
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5.67. att. Avārijas un dienesta kāpnes:
a — atklātas avārijas vai dienesta kāpnes;
b — dienesta kāpnes uz atsevišķām darba
vietām; c — dienesta kāpnes iekārtu apska-
tei līdz 6000 mm augstumam.

2. Kāpnes sastāv no viengabala laidiem, kuri balstās uz po-

destiem (5.66. att. b), bet tie — kāpņu telpas sānu sienās.

3. Kāpnes sastāv no podesta sijām, uz kurām balsta kāpņu
podestus un laidus, bet uz tiem — atsevišķus kāpienus (5.66. att.

c). No tērauda sijām un atsevišķiem kāpieniem var izbūvēt kāp-
nes dažādiem stāvu augstumiem (5.66. att. d un c).

4. Kāpnes izveido no tērauda konstrukcijām (5.66. att. /). Šā-
das kāpnes atļauts projektēt ēkām ar nesošām tērauda konstruk-

cijām un ēkas rekonstruējot.
5. Uz grunts betonē monolītas kāpnes vai kāpnes samontē no

atsevišķiem kāpieniem (5.66. att. g).
Dienesta kāpnes (5.67. att.) paredzētas satiksmei starp atse-

višķām darba vietām, kā ari mašīnu un iekārtu apkalpošanai.

Ēkās, kuru augstums pārsniedz 10 000 mm, paredz vismaz 2

uzejas uz bēniņiem un 1 uzeju uz katriem pilniem vai nepilniem
savietotā jumta 40000 m 2. Daudzstāvu ēkās šīs uzejas ierīko no

galveno kāpņu telpām, bet vienstāva ēkās —

pa ārējām dienesta

kāpnēm.

Avārijas kāpnes (5.67. att.) paredzētas cilvēku evakuācijai
noteiktos gadījumos (piemēram, otra evakuācijas eja ugunsgrēka
gadījumā). Izeju no telpām uz šādām kāpnēm ierīko caur balkona

durvīm. Avārijas kāpnes parasti projektē atklātas.
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5.68. att. Ugunsdzēsēju
kāpnes:

a — 10000. . .30000 mm aug-

stām ēkām; b — par

30 000 mm augstākām ekam.

Ugunsdzēsēju kāpnes (5.68. att.) paredzētas ugunsdzēsēju
nokļūšanai uz ēkas jumta. Tās projektē ēkās, kuru augstums pār-
sniedz 10 000 mm, ik pēc ēkas perimetra katriem 200 000 mm.

Ēkās ar jumta augstuma izmaiņām ugunsdzēsēju kāpnēm jāsa-
vieno dažādi jumta līmeņi. Ugunsdzēsēju kāpnes izvieto ēkas fa-

sādēs.

Dienesta, avārijas un ugunsdzēsēju kāpnes projektē atklātas

no tērauda konstrukcijām. lespēju robežās šīs kāpnes apvieno.
Vertikālo kāpņu minimālais platums ir 600 mm, bet slīpo
kāpņu —

700 mm.

5.7.2. PANDUSI

Pandusi ir slīpas plaknes ar gludu augšējo virsmu,

kas, līdzīgi kāpņu laidām, savieno dažādus grīdas līmeņus. Pan-

dusa slīpumu nosaka to uzdevums (gājēju kustība, autotransporta
satiksme v. c). Galvenokārt pandusus paredz virszemes trans-

porta līdzekļu lietošanai. Lielāka slīpuma pandusus ierīko kravu

operāciju nodrošināšanai. Pandusu slīpums ir daudz mazāks nekā

kāpņu slīpums. Tāpēc tie ir daudz garāki un arī dārgāki nekā

kāpnes.
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5.7.3. LIFTI

Liftus paredz vertikālam kravu un cilvēku transportam,
Izšķir pasažieru liftus, kravas liftus ar pavadoni, kravas liftus

bez pavadoņa, mazos kravas liftus un speciālos liftus. Pēc kabī-

nes tipa liftus iedala caurejamos un strupceļa liftos (5.69. att.).
Dažiem liftiem kabines vietā ir kravu platforma.

Lifts pārvietojas pa nekustīgām vertikālām vadulēm, kas no-

stiprinātas lifta šahtas sānu sienu iekšpusē. Šahtas apakšā ir be-

tona balsti kabīnes un pretsvara amortizācijai. Visplašāk ir izpla-
tīti lifti ar mašīntelpu virs šahtas. Mašīntelpas izmēri plānā pa-
rasti pārsniedz šahtas izmērus (5.70. att.). Pretsvars var būt

izvietots kabīnes aizmugurē un sānos.

5.69. att. Liftu shēmas plānā:
a — strupceļa kabīne ar pret-
svaru kabīnes aizmugurē; b —

caurejama kabīne ar pretsvaru
kabīnes sānos; / — lifta šahtas

sienas; 2 — durvis; 3 — lifta

vadules; 4 — pretsvara vadules;
5 — lifta kabīne; 6 — pretsvars.

5.70. att. Liftu piedziņas shē-

mas:

a — mašīntelpa augšā; b — ma-

šīntelpa apakšā; / — šahta; 2 —

kabīne; 3 — trose; 4 — pret-

svars; 5 — bloki; 6 — motors.
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Pasažieru liftu šahtas bloķē ar kāpņu telpām, paredzot izeju
no lifta uz paplašinātu kāpņu podestu vai vestibilu. Pasažieru

liftus iedala parastos liftos, kuru kustības ātrums ir 1 m/s, un ātr-

gaitas liftos, kuru kustības ātrums 2 m/s vai 4 m/s. Pasažieru

liftu celtspēja ir 3,2, 5, 10 un 16 kN (320, 500, 1000 un 1600 kgf),
kas atbilst 4, 6, 9 un 12 cilvēkiem.

Atkarībā no pasažieru liftu tipa kabīnes pacelšanās maksi-

mālais augstums ir 45 000
...

150 000 mm un šahtas iekšējie iz-

mēri plānā no 1550X1700 mm līdz 2600x2700 mm.

Kravas liftus plānā izvieto saskaņā ar tehnoloģisko shēmu. Ir

vēlams arī kravas liftus bloķēt ar kāpņu telpu un pasažieru liftu
šahtām. Pie kravas liftu šahtas durvīm paredz kravas laukumus.

So liftu kustības ātrums ir 0,5 m/s un maksimālais kravu pacel-
šanas augstums —

45 000 mm.

Mazo kravas liftu celtspēja ir 1 kN (100 kgf). Šahtas mini-

mālie iekšējie izmēri — 750X1300 mm. Šie lifti ir vadāmi no

šahtas ārpuses.
Parasto kravas liftu celtspēja ir 5, 10, 20, 32 un 50 kN (500,

1000, 2000, 3200 un 5000 kgf). Tajos var būt iebūvēts viensliedes

ceļš kravu pārvietošanai piekārtā stāvokli. Šahtas maksimālie

iekšējie izmēri sasniedz 3750X4200 mm. Šie lifti ir vadāmi no

kabīnes vai no šahtas ārpuses.
Liftu šahtas sienas projektē saskaņā ar tehniskajiem notei-

kumiem no ķieģeļiem, monolītā un saliekamā dzelzsbetona, kā

arī no tērauda karkasa ar vieglu apšuvumu. Šahtu pārsegumus
projektē no monolītā dzelzsbetona. Var paredzēt vienu kopīgu
šahtu vairākiem liftiem.

5.8. LOGI, DURVIS UN VĀRTI

Logu uzdevums ir nodrošināt telpās vajadzīgo dabisko

sānisko apgaismojumu, strādājošo vizuālos sakarus ar āru un

nepieciešamības gadījumos arī aerāciju. Bez tam logi norobežo

iekštelpas no ārējās vides nelabvēlīgās ietekmes.

Durvju uzdevums ir nodrošināt ērtu satiksmi starp telpām un

cilvēku drošu evakuāciju no telpām.
Vārtus sienās un starpsienās paredz transporta kustībai un

lielu cilvēku plūsmu evakuācijai.

5.8.1. LOGI

Logus veido logu ailās nostiprināts logu aizpildījums.

Logu aiļu formu, izmērus un izvietojumu nosaka ar gaismas-
tehnisko aprēķinu. Logu ailas var būt atsevišķas, lentveida vai

nepārtrauktas. Augstās vienstāva ēkās ar tilta celtņiem logu ailas
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ierīko divās joslās. Logu aiļu apakšmalu ražošanas telpās pie-
ņem 1200 mm augstumā no grīdas līmeņa.

Logu aiļu nomināloaugstumu noteikšanai lieto moduli 600 mm.

6000 mm kolonnu solim apakšējās joslas maksimālais augstums
ir 12 000 mm, bet augstāk stāvošām joslām —

5400 mm.

Logu ailas augšmalu unificētos risinājumos vienstāva ēkām

pieņem 600 mm zem jumta pārseguma apakšas. lespējami arī

citi risinājumi. Aiļu nominālo platumu pieņem 1500, 3000, 4500

un 6000 mm.

Logu aizpildījumam (5.71. att.) rūpnīcās izgatavo stiklotus

logu blokus, kurus būvlaukumā nostiprina logu ailās. Logu bloki

sastāv no aplodas, viena vai vairākiem rāmjiem un stiklojuma.
Veramos rāmjus — vērtnes ierīko vismaz 20% no logu kopējās
platības. Ja logu tuvumā (līdz 2,00 m attālumā) ir darba vietas,
tad 2,4 ... 3,6 m augstumā ir jāierīko dubultstiklojums.

Dubultstiklojumu visā loga augstumā lieto daudzstāvu ēkās,

ēkās ar kondicionētu gaisu un mitrās telpās. Dubultstiklojumam
ieteicams lietot stikla paketes. Lai novērstu ražošanas telpu in-

solāciju un pārkāršanu, lielāko daļu logu var projektēt no necaur-

redzamiem materiāliem.

Rūpniecības ēku logiem ir lieli izmēri, tādēļ to vērtnēm lieto

horizontālu vēršanās asi. Logu atvēršanu un aizvēršanu meha-

nizē. Aerācijai neizmantojamos logu rāmjus var iestiprināt ailā

tieši bez aplodām.
Karkasa ēkās lentveida un nepārtrauktas ailas var aizpildīt ar

logu blokiem, kuriem ir sienu paneļu izmēri. Šādus logu blokus

sauc par logu paneļiem, un tos montē reizē ar sienu pane-

ļiem.

Visplašāk izmanto koka un tērauda konstrukcijas logus. Stik-

la-tērauda un stikla-dzelzsbetona paneļus lieto neveramiem,

5.71. att. Logu aizpildī-
jums:
/ — koka konstrukcijas loga
bloks ar savietotām vērtnēm;
2 — tērauda konstrukcijas du-

bultloga panelis; 3 — tērauda

konstrukcijas bezvērtņu loga
panelis ar stikla profilīta
aizpildījumu.
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necaurredzamiem logiem. Logu ailas ar stikla blokiem un stikla

profilītu* var aizpildīt arī uz vietas.

Perspektīvas ir alumīnija, metālplastu un polimēru materiālu

logu konstrukcijas, kas maz pakļautas bioloģiskai un ķīmiskai
korozijai.

Neapkurināmās ēkās ar viļņotā azbestcementa un metāla lok-

šņu sienām logus var ierīkot no viļņota stikla vai gaismu caur-

laidīgā stiklplasta loksnēm.

5.8.2. DURVIS

Durvis veido durvju ailā nostiprināts durvju aizpil-

dījums. Durvju aiļu izvietojumu un izmērus plānā nosaka funk-

cionālā shēma un ugunsdrošības prasības. Durvju aiļu nominālo

augstumu pieņem 2100 un 2400 mm. Durvju platums var būt

dažāds atkarībā no durvju uzdevuma (5.72. att.). Pie ārdurvīm

ierīko vējtverus un siltā gaisa aizsegus (5.73. att.).

5.72. att. Durvju

aiļu nominālie pla-
tumi:

a — vienviras dur-

vīm; b — divviru

durvīm.

5.73. att. Vējtveris un

siltā gaisa aizsegs:

a — vējtvera minimālie

izmēri evakuācijas ejā:
b — siltā gaisa aizsegs
ar apkures agregātiem pie
vārtiem.

* CH 428-74. VKa3aHHH no npoeKTHpoßaHHio, MOHTa>Ky h 3Kcn.nyaTau.HH koh-

CTpVKUHft H3 cīeKJia. M., CTpoiiH3flaT, 1976.
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Durvju aizpildījums sastāv no aplodas un vienas vai vairā-

kām durvju vērtnēm. Durvis iedala vienviras un divviru, ārdurvīs

un iekšdurvīs, durvīs ar slieksni un bez sliekšņa. Durvju aizpil-
dījumu izgatavo no koka, metāla, plastmasām un stikla. Šūpojo-
šās durvīs lieto caurredzamu stiklu. »

Rūpniecības ēkās samērā plaši lieto speciālas durvis
— uguns-

drošās, hermētiskās, pašaizverošās un citas durvis.

5.8.3. VĀRTI

Vārtus veido vārtu ailā nostiprināts vārtu aizpildījums.
Vārtu aiļu izvietojumu nosaka tehnoloģiskā shēma. Vārtu aiļu

izmērus nosaka pēc transporta gabarīta, ņemot vērā vārtu aiz-

pildījuma konstrukciju (5.74. att.). Vārtu brīvo augstumu pieņem
vismaz 200 mm lielāku par transporta gabarīta augstumu, bet

brīvo platumu — vismaz 600 mm lielāku par transporta gabarīta
platumu. Ārpusē pie vārtiem ierīko pandusu.

Vārtu aizpildījums sastāv no vārtu ietvara un vērtnēm. Vārtul
ietvaru izgatavo no koka, metāla vai saliekamā dzelzsbetona. Ap-
kurināmo ēku ārējo vārtu vērtnēm ir jābūt ar atbilstošu siltum-

izolācijas spēju. Ja vārtus vienas maiņas laikā atdara vairāk nekā

5 reizes vai kopumā ilgāk par 40 minūtēm, tad pie vārtiem paredz
automātisko siltā gaisa aizsegu. Ja ražošanas procesam jāno-
drošina stabila temperatūra, tad vārtus ierīko ar vējtveri. Cilvēku

kustībai lielos vārtos ierīko durvis, kuras nav uzskatāmas par

evakuācijas izeju. Vārtu atvēršanai rokas piedziņu lieto tikai avā-

rijas gadījumā. Vārtu atvēršanai ir jābūt mehanizētai, vēlams
—

automatizētai. Vārtu vērtnes izgatavo no koka, metāla un vieg-
liem siltumizolācijas materiāliem.

Pēc vārtu atvēršanas veida tos iedala veramos, bīdāmos, sa-

lokāmos un paceļamos vārtos (5.75. att.).

5.74. att. Vārtu gabarīti:

a — minimālais; b — vispārējā gadījumā; c — šaursliežu dzelzceļam; d — dzelzceļam;
1 — transporta gabarīts.
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5.75. att. Vārtu tipi:

a — veramie vārti; b — bīdāmie vienvērtnes
vārti; c — bīdāmie divvērtņu vārti; d —

bīdāmie daudzvērtņu vārti; c — salokāmie
vārti; / — paceļamo vārtu varianti; / —

niša vērtnēm.

Veramajiem vārtiem ir viena vai divas vērtnes. Vārti veras uz

ēkas iekšpusi vai ārpusi. Veramie vārti blīvi noslēdz telpu. Vera-

majiem vārtiem ir izstrādātas tipa konstrukcijas.
Bīdāmie vārti atvērti aizņem minimālu platību. Vērtnes uzkar

uz vienas vai vairākām sliedēm. Daudzsliežu daudzvērtņu bīdāmie

vārti var noslēgt ļoti platas vārtu ailas. Bīdāmajiem vārtiem ir

izstrādātas tipa konstrukcijas.
Salokāmie vārti sastāv no vairākām samērā šaurām vērtnēm,

kas ir saistītas savā starpā (vai 2 grupās) un uzkārtas uz vienas

sliedes.

Paceļamie vārti atvērtā stāvoklī neaizņem grīdas platību. Tos

iedala paceļamo vērtņu un aizkara tipa vārtos. Vārtiem var būt

viena vai vairākas vērtnes. Aizkara tipa vārtus izgatavo no elas-

tīga materiāla, ko paceļot uztin uz veltņa. 1

5.9. GRĪDAS UN PĀREJĀS ĒKU KONSTRUKCIJAS

5.9.1. GRĪDAS

Rūpniecības ēku telpām grīdas izvēlas atkarībā no teh-

noloģisko procesu raksturojuma. Grīdām jābūt gludām, bet ne

slidenām, maz dilstošām un ar pietiekamu stiprību, elastīgām,
siltām un klusām, viegli tīrāmām un remontējamām. Bez tam grī-
dām tiek uzstādītas arī speciālas prasības: ķīmiskā izturība, di-

elektritāte, siltumizolācijas spēja v. c.

Projektējot rūpniecības ēku grīdas*, jāievēro vairāki speci-
fiski faktori:

* CH«n 11-8.8-71. nonu. HopMU npoeKTHpoBaHHH. M., CTpoflH3AaT, 1972.
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1) mehāniskās iedarbības —

koncentrētās un izkliedētās, pa-

stāvīgās un mainīgās, dinamis-

kās un statiskās slodzes; cil-

vēku celšanas un transporta
mehānismu pārvietošanās in-

tensitāte;

2) fizikālās iedarbības —

radiācijas siltums; karsta

gaisa, priekšmetu un šķidrumu
temperatūra, saskaroties ar

grīdu;

3) ķīmiskās iedarbības —

ūdens un neitrāli šķīdumi, mi-

nerāleļļas un eļļu emulsijas,

5.76. att. Grīdas shēma grie-
zumā:

/ — grīdas segums: 2 — starp-
kārta; 3 — augšējā hidroizolācija;
4 — izlīdzinošā kārta; 5 — sagata-

vojuma kārta, skaņas izolācija vai

siltumizolācija; 6 — apakšējā hidro-

izolācija: 7 — grīdas pamatne.

organiskie šķīdinātāji, dzīvnieku izcelsmes produkti, skābi un sār-

maini šķīdumi. Pieņem, ka ūdeni un tā šķīdumus ar apaviem un

riteņiem iznēsā līdz 20 m no samitrinātās grīdas, dzīvnieku izcel-

smes produktus — 30 m, minerāleļļas un emulsijas — 100 m.

Grīda ir kompleksa konstrukcija, un katrai grīdas kārtai ir

savi specifiski uzdevumi (5.76. att.).
Rūpniecības ēku grīdas parasti ierīko uz grunts. Dabisku vai

nostiprinātu grunti izmanto par grīdas pamatni. Pirmā stāva vai

pagraba grīdai apakšējo hidroizolāciju ierīko, lai to aizsargātu
pret gruntsūdeni vai tā kapilāro mitrumu. So hidroizolāciju ierīko

no asfaltbetona vai ruļļu materiāliem. Sagatavojuma kārtas uzde-

vums ir sadalīt grīdas slodzes un pārnest tās uz pamatni. Ražo-

šanas ēkās sagatavojuma kārtu projektē pēc aprēķina. To ierīko

no smilts, izdedžiem, grants, šķembām, laukakmeņiem, mālbetona,
bet visbiežāk

— no betona. Sagatavojuma kārtas minimālais bie-

zums ir 60
.. . 120 mm. Apkurināmām vienstāva ēku grīdām uz

grunts gar ārsienām 1500... 2000 mm platā joslā ierīko siltum-

izolāciju. Lai iegūtu cietu un gludu virsmu augstākstāvošo grī-
das kārtu ierīkošanai, virs nelīdzenām kārtām ierīko izlīdzinošo

kārtu, kuru vajadzības gadījumā stiegro. Ar izlīdzinošo kārtu

grīdām var izveidot vajadzīgo slīpumu. Izlīdzinošo kārtu ierīko

20... 60 mm biezu no dažādām jāvām un betona. Augšējo hidro-

izolāciju paredz pret ekspluatācijas šķidrumiem. To ierīko, uzlī-

mējot bitumena, darvas vai polimēru ruļļu materiālus. Tīrā grīda
sastāv no starpkārtas un grīdas seguma. Grīdas segums atrodas

tiešā saskarē ar ekspluatācijas slodzēm un citām ietekmēm. Grī-

das nosaukums ir atkarīgs no seguma materiāla.

Pēc seguma struktūras grīdas iedala monolītās, ruļļu mate-

riālu un gabalmateriālu grīdās (5.77. att.).

Apkurināmās telpās, kurās izpilda vieglu darbu stāvus vai

sēdus, lieto polivinilacetāta mastiku un plātņu, kokmateriālu, li-

noleja un paklāja grīdas. Sīs grīdas ir siltas, elastīgas, klusas

un higiēniskas. Kokmateriālu grīdas ar gaisa starpkārtu nedrīkst
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lietot ugunsnedrošās telpās un telpās, ku-

rās uzglabā vai pārstrādā pārtikas pro-
duktus. Mitruma izturīgas ir asfalta, ce-

menta un betona, kā arī keramikas un

akmens materiālu grīdas. Termiski iztu-

rīgas ir grunts, izdedžu, akmens un me-

tāla, kā arī karstumizturīgā betona grī-
das. Dielektriskas ir asfalta un kokmate-

riālu grīdas. lecirkņos, kur ir intensīva

smagā transporta kustība, lieto metālce-

menta grīdas. Ļoti higiēniskas ir kerami-

kas plātnīšu grīdas. Triecienslodzes labi

uzņem grunts, akmens un metāla grīdas.

Ja triecienslodzes nav lielas, tad lieto

betona, metālcementa un klinkera grīdas.
Koka klucīšu grīdas ir klusas, siltas, maz

dilst, bet tās nav industriālas, tāpēc lieto

5.78. att. Cementa

javas grīdlīste:

1 — cementa java
M 150; 2 — siena; 3 —

grīdas segums; 4 —

sagatavojuma kārta

vai pārseguma klājs.

reti. Koncentrētas statiskās slodzes vislabāk uzņem betona grī-
das. Betona un akmens grīdas ir cietas, aukstas un skanīgas.
Monolītā betona grīdas bez tam ir diezgan grūti remontējamas.

Grīdas un sienu saduru nosedz ar monolītu (5.78. att.) vai

gabalmateriālu grīdlīsti. Sevišķi rūpīgi grīdlīstes ierīko telpās,

5.79. att. Ķīmiski izturīgas grīdas konstrukcija:
a — grīdas pieslēgums pamatam zem iekārtas vai zem tērauda kolonnas; b — grīdas
pieslēgums starpsienai; / — grīdas segums; 2 — šuvju aizpildījums; 3 — starpkārta;
4 — ķīmiski izturīga hidroizolacija; 5 — izlīdzinoša kārta; 6 — sagatavojuma kārta;
7 — arbitumenupiesūcināta šķembu kārta.



kurās grīdām tiek uzstādītas augstas higiēniskās prasības un kur

uz grīdām iedarbojas agresīvi šķidrumi (5.79. att.).
Šķidrumu iedarbībai pakļautās grīdas ierīko 30 mm zemākas

par blakus telpu grīdām vai durvju ailās ierīko 30 mm augstu
slieksni. Grīdām, uz kurām iedarbojas vidējas un augstas iedar-

bības intensitātes šķidrumi, paredz 1...5% lielu slīpumu trapu
virzienā. Sādā slīpumā ierīko arī teknes un kanālus. Teknes ne-

drīkst šķērsot ejas.
Segtos un vaļējos kanālos zem grīdas izvieto cauruļvadus un

citas komunikācijas. Ja kanālus ar apkures cauruļvadiem izvieto

gar ārsienām, tad grīdām uz grunts nav jāierīko siltumizolācija.
Dzelzceļa zonā ierīko izjaucamas grīdas no gabalmateriāliem.

Grīdu deformāciju šuves savieto ar ēkas deformāciju šuvēm. Tel-

pās, kurās iespējama gan pozitīva, gan negatīva temperatūra,
betona sagatavojuma kārtā un tīrā grīdā ik pēc 6000 mm sav-

starpēji perpendikulāros virzienos ierīko deformāciju šuves.

5.9.2. ANTRESOLI UN TEHNOLOĢISKĀS PLATFORMAS

Antresols ir ēkas pamatstāvā iebūvēts papildu stāvs,
kas palielina ceha lietderīgo platību. Uz antresoliem izvieto palīg-
telpas, apkalpes telpas, tehnoloģiskās un sanitārtehniskās

iekārtas.

Antresolus izbūvē no tērauda vai dzelzsbetona konstrukcijām.
Pārsegumu balsta uz patstāvīgiem balstiem vai izmanto ēkas ne-

sošās konstrukcijas.
Tehnoloģiskās platformas projektē iekārtu apkalpei un pro-

filaksei, kā arī vieglu iekārtu balstīšanai. Satiksmei ar platfor-
mām ierīko dienesta kāpnes.

Platformas sastāv no sijām, klāja un margām. Platformas

balsta uz patstāvīgiem statņiem, uz iekārtām vai piestiprina pie
ēkas būvkonstrukcijām. Tehnoloģiskās platformas izgatavo no

vieglām tērauda konstrukcijām.
Lielas daudzstāvu platformas, uz kurām izvieto smagas iekār-

tas, sauc par etažerēm. Tās ir uzskatāmas par patstāvīgām inže-

nierbūvēm.
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6.Rūpniecības ēku tipi

6.1. VIENSTĀVA RAŽOŠANAS ĒKAS

Vienstāva ēkas rūpniecības celtniecībā ir izplatītas
visvairāk, jo tām ir vairākas priekšrocības. Modernās vienstāva

ēkās var:

a) pārkārtoi tehnoloģisko procesu bez ēkas pārbūves, t. i., to

samērā lielie kolonnu tīkla izmēri nodrošina vairāk vai mazāk

elastīgu plānojumu;
b) izvietot gandrīz jebkuru horizontālu vai vertikālu tehnolo-

ģisko procesu ar vieglu vai smagu iekārtu, t. i., tās ir samērā

universālas ēkas;

c) nodrošināt dabisko apgaismojumu un aerāciju praktiski vi-

sās telpās;

d) ēkas var ērti bloķēt savā starpā.
Sevišķi lietderīgas vienstāva ēkas ir tehnoloģiskiem procesiem,

kuriem raksturīga lielgabarīta iekārta un produkcija, lielas sta-

tiskās un dinamiskās slodzes un ievērojami ražošanas kaitīgie
izdalījumi.

Tajā pašā laikā vienstāva ēkām piemīt arī daži nopietni trū-

kumi:

a) liela ārējo norobežojošo konstrukciju kopējā virsma;
b) liela apbūves platība, kas palielina visa uzņēmuma teri-

toriju.
Vienstāva ražošanas ēkām galvenokārt lieto karkasa konstruk-

tīvo shēmu.

6.1.1. KLASIFIKĀCIJA

Vienstāva ēkas ar karkasa konstruktīvo shēmu pēc ver-

tikālo balstu izvietojuma iedala laiduma, šūnu un zāles tipa ēkās

(6.1. att.).
Laiduma tipa ēku laidumi — 18 000, 24 000, 30 000, 36 000 mm

ir ievērojami lielāki par kolonnu soli — 6000 un 12 000 mm. Šā-

dās ēkās tehnoloģisko procesu parasti var organizēt tikai vienā

virzienā, t. i., ēkas garenvirzienā. Tomēr laiduma tipa ēkas ir
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plaši izplatītas dažādās rūpniecības nozarēs. Vēsturiski tās ir

izveidojušās no ēkām ar nesošām garensienām, tās aizvietojot
ar kolonnu rindām. Laiduma tipa ēku paveids ir paviljona ēkas,
kurām ir viens vai divi laidumi — 24 000, 30000, 36 000 mm un

liels augstums. Laiduma tipa ēkas ir maksimāli unificētas, tās

būvē no tipa konstrukcijām.
Sūnu tipa ēku laidumi un kolonnu soli ir vienādi vai maz

atšķirīgi. Šādām ēkām ir kvadrātisks — 12 000X12 000, 18 000X
XlB 000, 24 000X24000, 30 000X30 000 un 36 000x36 000 mm

vai tam tuvs kolonnu tīkls. Sunu tipa ēkas tehnoloģisko procesu

plānā var organizēt divos savstarpēji perpendikulāros virzienos.

6.1. att. Vienstāva ražo-

šanas ēku tipi:
a — laiduma tipa ēka; 6 —

šūnu tipa ēka; c — zāles

tipa ēka.
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Tas ievērojami paaugstina plānojuma elastību. Sūnu tipa ēkas

visvairāk izmanto mašīnbūves rūpniecībā (darbgaldu, automobiļu,
traktoru būvē v. c). Sūnu tipa ēkām arī ir izstrādātas tipa kon-

strukcijas.
Zāles tipa ēkām parasti ir viens liels laidums 42 000...

96 000 mm un lielāks. Šādās ēkās nav iekšējo kolonnu. Pie zāles

tipa ēkām ir pieskaitāmas arī daudzlaidumu ēkas ar kvadrātisku

vai tam tuvu ļoti lielu kolonnu tīklu — 42 000X42 000 mm un

lielāku, ja iekšējās kolonnas praktiski neietekmē tehnoloģisko pro-

cesu izvietojumu. Tā zāles tipa ēkās ir sasniegta maksimālā plā-
nojuma elastība. Zāles tipa ēkas izmanto aviācijas rūpnīcu lidma-

šīnu montāžas cehiem, termoelektrostaciju mašīnu zālēm, meta-

lurģisko rūpnīcu martena un konverteru cehiem, garāžām v. c.

Zāles tipa ēkas būvē tikai ražotnēm, kurām tādas nepieciešamas,
parasti bloķējot ar cita tipa ēkām.

6.1.2. UGUNSDROŠĪBAS PRASĪBAS

Vienstāva ēkās atļauts izvietot visu sprādzienbīsta-
mības un ugunsbīstamības kategoriju ražotnes.

I un II ugunsdrošības pakāpes ēkām nav normēta ugunsdro-
šības bloka platība. Šādās ēkās atļauts lietot neaizsargātas tē-

rauda konstrukcijas neatkarīgi no tajās izvietoto ražotņu sprā-
dzienbīstamības un ugunsbīstamības kategorijas un normētās

būvkonstrukciju ugunsizturības robežas.

I un II ugunsdrošības pakāpes ēkās, kurās izvietotas «T» un

«jTj> kategorijas ražotnes, nav normēts arī evakuācijas ceļa ga-

rums. Pārējos gadījumos tas noteikts 50,00... 100,00 m.

«B», «T» un «,3,» kategorijas ražotnes atļauts izvietot visu

ugunsdrošības pakāpju ēkās.

6.1.3. PIESAISTE PIE NOSPRAUŠANAS ASĪM

Plānā kolonnas piesaista pie nospraušanas asu tīkla,

ievērojot šādus noteikumus (6.2. un 6.3. att.).
Attiecībā pret garenasim
a) malējo rindu kolonnu ārējā mala piekļaujas garenasij —

a=o vai izvirzīta uz bloka ārpusi — a
—

n- 250 mm (kur n ir

vesels skaitlis) aiz garenass;
b) vidējo rindu kolonnu virsceltņa daļas šķērsgriezuma ģeo-

metriskās asis sakrīt ar garenasi.
Attiecībā pret šķērsasim
a) galējo rindu karkasa kolonnu šķērsgriezuma ģeometriskās

asis ievirzītas uz bloka iekšpusi 500 mm no šķērsass;
b) vidējo rindu kolonnu šķērsgriezuma ģeometriskās asis sa-

krīt ar šķērsasīm;
c) galējo rindu sienu karkasa kolonnu ārējā mala piekļaujas

šķērsasij.
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Temperatūras šuvi ēkas šķērsvirzienā apzīmē ar vienu no-

spraušanas asi starp divām kolonnu rindām, attālums starp kuru

šķērsgriezumu ģeometriskām asīm ir 1000 mm. Pilna saliekamā

dzelzsbetona karkasu ēkās temperatūras šuvi garenvirzienā ap-

zīmē ar divām nospraušanas asīm,kas sakrīt ar divu kolonnu rindu

garenasīm attālumā rc-500 mm vienai no otras (n ir vesels skait-

lis). Ēkām ar metāla jumta pārseguma konstrukcijām tempera-
tūras šuvi garenvirzienā ierīko uz vienas kolonnu rindas un no-

spraušanas ass.

Ārsienas piekļaujas galējai šķērsasij un malējo rindu kolonnu

ārējai malai vai atrodas no tām nelielā attālumā, kas nodrošina

sienu montāžu.

6.1.4. TELPISKĀ PLĀNOJUMA RISINĀJUMU UNIFIKĀCIJA

Vienstāva ēku laidumiem lieto moduli 6000 mm. Atsevišķos
gadījumos atļauts lietot arī laidumu 9000 mm.

Vienstāva ēkās augstumu mērī no tīrās grīdas virsmas līdz

jumta pārseguma galveno konstrukciju apakšmalai (6.4. att.).
Augstuma modulis ir 600 mm, bet ēkās ar nesošām sienām vai

stabiem no ķieģeļiem un sīkiem blokiem pieļaujams arī verti-

kālais modulis 300 mm.

6.4. att. Vienstāva ēkas tel-

piskā plānojuma elements —

šūna ar unificētiem paramet-
riem:

/ — tilta celtņa sliede; 2 —

jumta pārseguma atbalstkon
strukcija; 3 — piekārtie griesti.
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Augstuma starpība starp viena virziena laidumiem pieļaujama
ne mazāka par 1800 mm, paaugstinātos laidumus grupējot pakā-
peniski vienā ēkas pusē vai vidusdaļā. Augstuma izmaiņas pa-

rasti savieto ar temperatūras šuvēm.

6.1.5. UNIFICĒTIE PARAMETRI

Unificētām vienstāva ēkām, kuru augstums 3000...
18 000 mm (6.1. tab.), ir izstrādātas saliekamā dzelzsbetona un

tērauda tipa konstrukcijas. 3000... 6000 mm augstumam lieto
moduli 600 mm, 6000... 10 800 mm augstumam — palielināto
moduli 1200 mm, bet 10 800... 18 000 mm augstumam — palieli-
nāto moduli 1800 mm.*

3000. .. 4200 mm augstuma pielietošana ir ierobežota. Pie-

kārtos celtņus var paredzēt jebkura laiduma ēkās, kuru augstums
ir 3600 mm un lielāks un jumta pārseguma konstrukcijas ir pa-
redzētas celtņu slodzes uzņemšanai. Rokas tilta celtņus var lietot

9000, 12 000 un 18 000 mm laiduma ēkās, kuru augstums 6000...

9600 mm. Elektriskos tilta celtņus lieto 12 000 mm un lielāka lai-

duma ēkās, kuru augstums ir 8400 mm un lielāks (6.2. tab.).

6000 un 9000 mm laidumu pielietošana ir ierobežota. Vispla-
šāk lieto 18 000 un 24 000 mm laidumus un 6000 un 12 000 mm

kolonnu soļus. 18 000 un 24 000 mm kolonnu soļiem parasti lieto

tērauda jumta pārseguma konstrukcijas. Šādiem un lielākiem

kolonnu soļiem un laidumiem tipa plaknes konstrukciju vietā sāk

lietot telpiskās jumta pārseguma konstrukcijas.

6.1.6. UNIFICĒTĀS GABARĪTA SHĒMAS

Visplašāk sastopamajām ražotnēm unificētās gabarīta
shēmas ir sakopotas pa atsevišķām rūpniecības nozarēm. Vien-

stāva ēku gabarīta shēmā doti viena laiduma galvenie parametri:
laidums L un ceha augstums H metros. Laidumiem bez tilta celt-

ņiem lieto apzīmējumu B, bet laidumiem ar tilta celtņiem — ap-

zīmējumu K. Tā, piemēram, apzīmējums B 18-6,0 nozīmē, ka

laidums ir 18 000 mm un augstums 6000 mm, ēka — bez celtņiem
vai ar piekārtiem celtņiem, kuru celtspēja nepārsniedz 50 kN.

* Lietderīgi turpmāk arī 10800... 18 000 mm augstumam pieņemt moduli

1200 mm.
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Unificēto

parametru

kombinācijas
vienstāva

karkasa
ēkām

bez

tilta

celtņiem

Augstums
//

(mm)

Laidums
L

(mm)

Vidējokolonnu solis
B
r

(mm)

Malējo rindukolonnu
solis

B
m

(mm)

Malējorindukolonnu piesaiste
a

(inm)

3000 3600 4200

6000;

9000;

12

000

6000;

9000;

12

000

6000;

9000;

12

000

6000;

12

000

6000;

12

000

6000;

12

000

6000;

12

000

6000;

12

000

6000;

12

000

0o0

4800 5400 6000

6000;

9000;

12

000;

18

000

6000;

9000;

12

000;

18

000;

24

000

6000;

9000;

12

000;

18

000;

24

000;

30

000;

6000;

12

000

6000;

12

000

6000;

12

000

6000;

12

000

6000;

12

000

6000;

12

000

0 0

7200 8400 9600

12

000;

18

000;

24

000;

30

000;

36

000

12

000;

18

000;

24

000;

30

000;

36

000

12

000;

18

000;

24

000;

30

000;

36

000

6000;

12

000
12

000
12

000

6000;

12

000

6000;

12

000

6000;

12

000

000

10

800
12

600

18

000;

24

000;

30

000;

36

000

18

000;

24

000;

30

000;

36

000

12

000
12

000

6000;

12

000

6000;

12

000

0;

250
0;

250

14

400
16

200
18

000

24

000;

30

000;

36

000

24

000;

30

000;

36

000

24

000;

30

000;

36

000

12

000
12

000
12

000

6000;

12

000

6000;

12

000

6000;

12

000

0;

250250 250
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Aug-stums (mm)

Tilta celtņasliedes galvas augstums
h

(mm)

Laidums
L

(mm)

Tilta

celtņaceltspēja
Q

(kN)

Vidējokolonnu solis
S

v

(mm)

Malējorindu kolonnu
solis

B
m

(mm)

Malējorindu kolonnu piesaiste
a

(mm)

8

400

6

150

12

000;

18

000;

24

000

100

6000;

12

000

6000;

12

000

0;

250

9

600

6

950

12

000;

18

000;

24

000

100;

200

6000;

12

000

6000;

12

000

0;

250

10

800

8

150

12

000;

18

000;

24

000;

30

000;

36

000

i

00;

200

6000;

12

000

6000;

12

000

0;

250

12

600

9

650

18

000;

24

000;

30

000;

36

000

100;

200;

300

12

000

6000;

12

000

0;

250

14

400

11

450

18

000;

24

000;

30

000;

36

000

100;

200;

300;

500

12

000

6000;

12

000

0;

250

16

200

12

650

24

000;

30

000;

36

000

300;

500

12

000

6000;

12

000

250

18

000

14

450

24

000;

30

000;

36

000

300;

500

12

000

6000;

12

000

250
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6.5. att. Mašīnbūves, ķīmiskās, vieglās, pārtikas, būvmateriālu rūpniecības un

būvindustrijas uzņēmumu unificētās gabarīta shēmas ēkām bez tilta celtņiem.
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6.6. att. Mašīnbūves, ķīmiskas, būvmateriālu rūpniecības un būvindustrijas uzņē-

mumu unificētās gabarīta shēmas ēkām ar tilta celtņiem.

Mašīnbūves, ķīmiskās, vieglās, pārtikas, būvmateriālu rūpnie-
cības un būvindustrijas uzņēmumu masveida celtniecībā lietoja-
mās unificētās gabarīta shēmas ēkām bez tilta celtņiem dotas

6.5. attēlā, bet ēkām ar tilta celtņiem —
6.6. attēlā. Ēkas parasti

veido no vairākiem laidumiemun garumu pieņem saskaņā ar teh-

noloģisko shēmu tā, lai dalītos ar kolonnu soli. Atkāpšanās no

unificētām gabarīta shēmām ir pieļaujama tikai izņēmuma gadī-
jumos, ja tas tehniski ekonomiski tiek pamatots.

6.1.7. UNIFICĒTĀS TIPA SEKCIJAS

Vienstāva ražošanas ēku unificētajām tipa sekcijām ar

saliekamām dzelzsbetona konstrukcijām ir noteikts kolonnu tīkls

Lxß, augstums H un sekcijas izmēri plānā metros, kas parasti
sakrīt ar temperatūras bloka izmēriem, kā arī tilta celtņu esamība.

Vienlaiduma unificētās tipa sekcijas sauc par unificētiem tipa
laidumiem. Unificētās tipa sekcijas un laidumi ir izstrādāti atse-

višķām rūpniecības nozarēm. Bez tam ir izstrādātas arī starpno-
zaru unificētās tipa sekcijas un unificētie tipa laidumi.

Vieglās un pārtikas rūpniecības uzņēmumu unificētās tipa sek-

cijas parādītas 6.7. attēlā, mašīnbūves rūpniecības uzņēmumu —
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6.8. attēlā, bet būvmate-

riālu rūpniecības un būv-

industrijas uzņēmumu
unificētie tipa laidumi —

6.9. attēlā.

Ķīmiskajai rūpniecībai
ir raksturīga ārkārtīgi
liela tehnoloģisko procesu

daudzveidība. Visus ķī-
miskās rūpniecības uzņē-

mumus iedala 2 lielās gru-

pās.
Pirmā grupa — pašu

ķīmisko produktu ražo-

šana (sintētiskie sveķi,

hlors, krāsvielas v. c.).So

ražotņu iekārtām ir lieli

gabarīti. Tādas iekārtas

izvieto zem atklātas de-

bess, zem nojumēm un

paviljona ēkās. Ķīmiska-
jai rūpniecībai ir izstrā-

dātas 32 unificētās tipa

sekcijas paviljona ēkām

(6.10. att. a).
Otrā grupa —

izstrā-

dājumu ražošana no ķī-
miskām izejvielām (plast-

masu un gumijas izstrā-

dājumi, sintētiskā šķiedra
un audumi). Sīm ražot-

nēm raksturīgs liels dau-

dzums samērā nelielu lī-

dzīga tipa mašīnu. Otrās

grupas ķīmiskajām ražot-

nēm ir izstrādātas 16 uni-

6.7. att. Vieglās un pārtikas rūpniecības uz-

ņēmumu unificēto tipa sekciju izmēri plānā.

ficetas tipa sekcijas daudzlaidumu ekam bez tilta celtņiem

(6.10. att. b).

Unificētajām tipa sekcijām un laidumiem ir izstrādāti celtnie-

cības dajas darba rasējumi, kas ievērojami atvieglo projektētāju
darbu. Lielus korpusus veido, bloķējot savā starpā vairākas uni-

ficētās tipa sekcijas vai laidumus (6.11. att.).

Jāņem vērā, ka dažām jaunām un specifiskām ražotnēm nav

izmantojamas esošās unificētās tipa sekcijas. Šādos gadījumos ir

pieļaujamas atkāpes no sekciju izmēriem plānā un augstumā,
obligāti ievērojot unificēto parametru kombinācijas un pēc iespē-

jas saglabājot unificētās gabarīta shēmas.



6.8. att. Mašīnbūves uzņēmumu unificēto tipa sekciju izmēri plānā.

6.9. att. Būvmateriālu rūpniecības un būvindustrijas uzņēmumu unifi-

cēto tipa laidumu izmēri plānā.
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6.10. att. Ķīmiskās rūpniecības uzņēmumu unificēto tipa sekciju izmēri

plānā:

a — paviljona tipa ēkām; b— daudzlaidumuēkam.

6.1.8. VIENSTĀVA ĒKU MODIFIKĀCIJAS

Vienstāva ražošanas ēkas parasti izbūvē bez pagra-
biem un citiem iedziļinājumiem. Tomēr dažkārt tehnoloģisko ap-

svērumu dēļ tie ir jāizbūvē. Vienstāva ēku pagrabu konstrukcijas
ir patstāvīgas un nav saistītas ar ēkas nesošajām konstrukcijām
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6.11. att. Mašīnbūves uzņēmumu ēku unificēto tipa sekciju bloķēšanas piemēri.

(6.12. att. a). Tādēļ šādām ēkām var izmantot parastās tipa kon-

strukcijas.
Evakuācijas izejas no pagrabiem var projektēt caur pirmā

stāva telpām, kurās izvietotas «T» un «J3,» kategorijas ražotnes.

No pagrabstāva un cokolstāva telpām var ierīkot vienu izeju, ja
platība nepārsniedz 300 m2.

Divstāvu ēkas var izveidot, iebūvējot vienstāva ēkā otro stāvu

visā ēkas platībā (6.12. att. b) vai tikai tās daļā. Sādu ēku pir-
majam stāvam ir daudzstāvu ēku parametri, bet otrajam stā-

vam — vienstāva ēku parametri. Divstāvu ēku pirmajā stāvā

izvieto noliktavas, palīgtelpas, ventilācijas kameras, telpas ener-

ģijas apgādes iekārtām un transporta līdzekļiem, remontdarb-

nīcas, kā arī tehnoloģiskās un sanitārtehniskās komunikācijas.
Otro stāvu visā platībā var brīvi izmantot galveno tehnoloģisko
līniju izvietošanai.

lespējami arī citi tehnoloģiskie plānojumi. Tā, piemēram, pir-

majā stāvā var izvietot ražošanas procesus ar lielām slodzēm,

bet otrajā stāvā —

procesus ar mazām slodzēm un lielizmēra

iekārtām vai izstrādājumiem.
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Divstāvu ēkas ļauj

gandrīz pilnīgi izvairīties

no pagrabu, kanālu un

citu iedziļinājumu ierīko-

šanas.

Ja jumta pārseguma

kopņu augstums sasniedz

3000 mm, tad kopņu apak-

šējo joslu līmenī izbūvē-

jot pārsegumu, var izvei-

dot tā saukto tehnisko

stāvu. sajā gadījumā bez-

atgāžņu kopnes nodrošina

ērtus sakarus starp atse-

višķām starpkopņu telpām

(6.12. att. c). Tehniskos

stāvos izvieto ne tikai

tehnoloģiskās un sanitār-

tehniskās komunikācijas,
bet arī vēdināšanas kame-

ras, palīgtelpas un citas

apkalpes rakstura telpas.
Sāds papildu stāvs at-

brīvo pirmo stāvu galveno
tehnoloģisko līniju ērtai

izvietošanai.

Ražotnes ar vertikālu

tehnoloģisko procesu arī

var izvietot vienstāva
ēkās. Sim nolūkam pro-

jektē tā sauktās paviljona

6.12. Vienstāva ēku modifikāciju shēmas

šķērsgriezumā:

a — eka ar pagrabu: b — divstāvu ēka; c — ēka

ar tehnisko stāvu; d — paviljona ēka ar etažerēm.

ēkas (6.12. att. d), kurām ir lieli laidumi, mazs laidumu skaits

un liels augstums. Tehnoloģisko iekārtu uzstādīšanai šādās ēkās

iebūvē vairākstāvu etažeres, kas nav saistītas ar ēkas konstruk-

cijām. Transformējamās etažeres nodrošina lielu tehnoloģiskā un

telpiskā plānojuma elastību.

Evakuācijai no etažerēm (arī no antresoliem un tehnoloģiskām

platformām) ierīko atklātas tērauda kāpnes. No «A», «5» un «E»

kategorijas ražotņu telpām var ierīkot vienas kāpnes, ja katra stāva

platība nepārsniedz 110 m 2, bet no «B», «T» un «,_,» ražotņu tel-

pām —, ja tā nepārsniedz 400 m2.

6.1.9. PAGRABI

Rūpniecības ēkās pagrabus ierīko tikai tehnoloģisku
vai speciālu prasību dēļ. Jāņem vērā, ka telpu izmaksa pazemes

stāvos ir augstāka nekā virszemes stāvos.
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Lai vienstāva ēkās varētu izmantot parastās tipa konstrukci-

jas, tad pagrabus izbūvē, tos nesaistot ar ēkas virszemes daļu.
Unificētās gabarīta shēmas ir izstrādātas pastāvīga dzijuma

vienstāva pagrabiem, kuriem plānā ir taisnstūra forma. Pagra-
biem pieņemti trīs augstumi — 3600, 4800 un 6000 mm. No šo

pagrabu tipa konstrukcijām var būvēt ari plašus tunejus.
Vienlaiduma pagrabiem ir pieņemta konstruktīvā shēma ar ne-

sošām sienām, kuras izbūvē no vertikāliem sienu paneļiem. Daudz-

laidumu pagrabiem lieto nepilna karkasa konstruktīvo shēmu —

nesošas sienas ar iekšējo karkasu. Karkasa kolonnu solis ir

6000 mm. Atkarībā no slodzes izmanto saliekamās dzelzsbetona

kolonnas, kuru šķērsgriezumi 400X400, 500x500 un 600x600 mm.

Sienām lieto ribotos dzelzsbetona paneļus, kuru nominālais

platums 1500 mm, plātnes biezums 80 un 120 mm un ribas aug-

stums 500 un 600 mm.

Vietās, kur pagraba sienas piekļaujas ēkas kolonnu rindām,
montē horizontālus paneļus, kuru nominālais platums 1200 mm.

Pagrabu sienu paneļus montē ar ribām uz ārpusi. Nesošos

sienu paneļus iespīlē dzelzsbetona lentveida pamatos, bet kolon-

nas — atsevišķos pamatos.
Ja slodze uz pagrabu pārsegumu ir 10... 40 kN/m2 (1...

4 tf/m2), tad pārsegumu izveido no saliekamā dzelzsbetona, bet,

ja slodze ir 30... 150 kN/m2 (3... 15 tf/m2), —no saliekami mo-

nolītā dzelzsbetona. Pārseguma paneļus montē pagraba šķērsvir-
zienā, balstot tos uz nesošiem sienu paneļiem un rīģeļiem. Divu

un vairāklaidumu pagrabos rīģeļus balsta uz kolonnām pagrabu

garenvirzienā. Ja slodze uz pārsegumiem nepārsniedz 50 kN/m2

(5 tf/m2), tad lieto saliekamos dzelzsbetona rīģeļus, bet 80 kN/m2

(8 tf/m2) un lielākām slodzēm — tērauda rīģeļus. Tērauda rīģeļus
aizsargā pret uguni ar azbesta vairogiem.

Pagrabu pārsegumu paneļi aprēķināti piekārtā transporta ceļu

piestiprināšanai.
Ja unificētie parametri neatbilst tehnoloģiskajām prasībām,

tad izstrādā Individuālus pagrabu risinājumus. Šādiem pagrabiem
var būt sarežģīta forma plānā un vairāki dažāda augstuma stāvi.

Ja slodzes ir lielas, grunts nestspēja zema un augsts grunts-
ūdens līmenis, tad projektē nepārtrauktu monolītā dzelzsbetona

pamatu plātni zem visa pagraba. Sienas var izbūvēt no mono-

lītā betona vai dzelzsbetona un no civilo ēku pamatu sienu be-

tona blokiem. Monolītos dzelzsbetona pārsegumos var lietot stingo

stiegrojumu un izveidot dažādas ailas.

6.2. DAUDZSTĀVU RAŽOŠANAS ĒKAS

Daudzstāvu ēkas rūpniecības celtniecībā projektē šādu

tehnoloģisko apsvērumu dēļ:
a) vertikāls ražošanas process;
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b) izejmateriāliem, produkcijai un iekārtām ir maza masa un

mazi gabarīti;
c) ražošanas procesā daudz darbietilpīgu, sīku operāciju;
d) ražošanas procesam nepieciešams stingrs siltuma un mit-

ruma režīms.

Daudzstāvu ēku celtniecības paplašināšanās saistīta ar vieg-
lās, radiotehniskās, elektroniskās, aparātbūves, pārtikas un citu

rūpniecības nozaru attīstību. Organizējot tehnoloģisko procesu
vertikālā virzienā, izmanto šķidrumu un beramo vielu svaru (pie-
mēram, dažādas dzirnavas, betona sagatavošanas cehi un ķīmis-
kās ražotnes).

Daudzstāvu ēkām ir mazāka apbūves platība, kas samazina

apbūves blīvumu un ļauj saglabāt lauksaimniecības zemes, apdzī-
vojamās un rekreācijas teritorijas. Bez tam daudzstāvu ēkās ir

īsākas tehnoloģiskās un sanitārtehniskās komunikācijas, mazāki

izdevumi apkurei. TādēJ daudzstāvu ēku celtniecības apjoms ne-

daudz pieaug. Līdzīga tendence ir vērojama arī citos celtniecības
veidos, piemēram, civilajā un lauksaimniecības celtniecībā.

Tajā pašā laikā daudzstāvu ēkām ir vairāki trūkumi:

a) samērā maza plānojuma elastība;
b) paaugstinātas prasības vertikālām komunikācijām;
c) masīvas būvkonstrukcijas sakarā ar lielām slodzēm;
d) augsta jutība pret dinamiskām slodzēm;

c) grūtības ēku bloķēšanā.
Daudzstāvu ēkās sakariem starp stāviem ierīko kāpnes, liftus

un ailas pārsegumos. Ražošanas platības izmaksa daudzstāvu ēkās

ir nedaudz lielāka nekā vienstāva ēkās, it sevišķi, ja slodze uz

1m2 grīdas pārsniedz 10 kN/m2 (1 tf/m2). Bez ražošanas vaja-
dzībām daudzstāvu ēkas izmanto arī noliktavām, laboratorijām
un palīgtelpām.

6.2.1. KLASIFIKĀCIJA

Daudzstāvu ēkas parasti būvē ar karkasa konstruktīvo

shēmu, pieņemot kolonnu soli 6000 mm. Pēc laidumu izmēriem tās

iedala ēkās ar mazu, vidēju un lielu plānojuma elastību.

Daudzstāvu ēkām ar mazu plānojuma elastību ir 6000 vai

9000 mm laidumi visā ēkas augstumā. Šādām ēkām izbūvē bezsiju

pārsegumus (6.13. att. a), bet retāk
— siju pārsegumus.

Daudzstāvu ēkām ar vidēju plānojuma elastību ir 6000, 9000

vai 12 000 mm laidumi, bet augšējā stāvā ir palielināti laidumi—

12 000, 18 000 mm un lielāki. Augšējā stāvā var uzstādīt piekār-
tos vai tilta celtņus. Starpstāvu pārsegumus izveido no sijām un

paneļiem, bet jumta pārsegumu — no vienstāva ēku jumta pār-
seguma konstrukcijām (6.13. att. b).

Daudzstāvu ēkām ar lielu plānojuma elastību ir 12000, 18 000,

24 000 mm un lielāki laidumi. Pārseguma konstrukciju augstumā
ierīko tehniskos stāvus (6.13. att. c).
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6.13. att. Daudzstāvu ēkas:

a — ar mazu plānojuma elastību un bez-
siju pārsegumiem; b — ar vidēju plānojuma
elastību un siju pārsegumiem; c — ar lielu

plānojuma elastību un tehniskiem stāviem.

6.2.2. UGUNSDROŠĪBAS
PRASĪBAS

Daudzstāvu ēkām tiek

uzstādītas paaugstinātas uguns-

drošības prasības. Tomēr, ievēro-

jot noteiktās prasības, daudzstāvu

ēkās atļauts izvietot visu sprā-
dzienbīstamības un ugunsbīstamī-
bas kategoriju ražotnes.

I un II ugunsdrošības pakā-
pes ēkām, kurās izvietotas «B»,
«T» un «JI,» kategorijas ražotnes,

stāvu skaits nav ierobežots. I un

II ugunsdrošības pakāpes ēkām

nav normēta arī ugunsdrošības
bloka maksimālā platība, izņe-
mot II ugunsdrošības pakāpes
ēkas, kurās izvietotas ķīmiskās
un gāzes un naftas pārstrādes
«A» un «B» kategorijas ražotnes.

I un II ugunsdrošības pakāpes
ēkās, kurās izvietotas «T» un

«JX» kategorijas ražotnes, atļauts
lietot neaizsargātas tērauda kon-

strukcijas neatkarīgi no normē-

tās būvkonstrukciju ugunsdrošī-
bas robežas. Evakuācijas ceļa
maksimālais garums noteikts

30,00...75,00 m.

6.14. att. Stāvu augstumi daudz-

stāvu ēkā:

H — nominālais stāva augstums; c —

pārseguma biezums kopa ar grīdu;
h — telpas augstums.
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Sprādziena un ugunsdrošības nolūkos ķīmiskajā rūpniecībā
lieto samērā šauras (15 000

...

27 000 mm) ēkas. Ekonomiskākas

ir platas (30 000 ... 60 000 mm) daudzstāvu ēkas.

Daudzstāvu ēku pirmajam stāvam var piemērot vienstāva ēku

ugunsdrošības prasības. Šinī gadījumā pirmā stāva pārsegumu
izbūvē nedegošu, bez ailām, kura ugunsdrošības robeža ir vis-

maz 2,5 stundas.

6.2.3. TELPISKĀ PLĀNOJUMA RISINĀJUMU UNIFIKĀCIJA

Daudzstāvu ēku laidumiem lieto moduli 3000 mm. Vis-

mazāko laidumu 3000 mm izmanto tikai ēkās ar gaiteņu tipa plā-
nojumu vidējam laidumam. -

Daudzstāvu ēku stāva augstumu H mērī no attiecīgā stāva

tīrās grīdas līmeņa līdz augstākstāvošā stāva tīrās grīdas līme-

nim (6.14. att.). Izņēmums ir augšējais stāvs ar palielinātiem lai-

dumiem, kuram augstumu mērī kā vienstāva ēkās. Augstuma mo-

dulis ir 600 mm, minimālais ražošanas stāva augstums —

3000 mm. Visvairāk lieto 3600... 6000 mm stāvu augstumus. Pir-

majam stāvam lieto arī augstumu 7200 mm, bet augšējam stā-

vam — 7200... 10 800 mm un vairāk. Vienā ēkā pieņem ne vai-

rāk par trim dažādiem stāvu augstumiem. Stāvu skaits parasti ir

3... 5 (6.15. att.).
Karkasa kolonnu piesaiste eku nospraušanas asīm var but_ nul-

les, centrālā vai cita saskaņā ar konstruktīvo risinājumu. Ēkām

ar palielinātiem augšējā stāva laidumiem vienmēr pieņem atbil-

stošu vienstāva ēku piesaisti. Šāda piesaiste nodrošina arī ērtāku

vienstāva un daudzstāvu ēku bloķēšanu.
Daudzstāvu ēku pārsegumiem pieņem šādas unificētas nor-

matīvās lietderīgās slodzes: 5, 10, 15, 20 un 25 kN/m2 (500, 1000,

1500, 2000 un 2500 kgf/m2). Atsevišķam ražotnēm var pieņemt
arī lielākas slodzes. Cehus ar lielām slodzēm un lielu notekūdeņu
daudzumu izvieto apakšējos stāvos.

6.15. att. Daudzstāvu ēku struktūra pēc stāvu skaita (% no kopējās daudz-

stāvu rūpniecības ēku platības 1971... 1975. g.).
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6.3. NOLIKTAVAS

6.3.1. PROJEKTĒŠANAS PAMATPRINCIPI

Rūpniecības uzņēmumos var būt dažāda rakstura no-

liktavas. Vispārēja rakstura noliktavās uzglabā izejmateriālus,
palīgmateriālus, kurināmo, pusfabrikātus un gatavo produkciju.
Speciālās noliktavās uzglabā kaitīgus, bīstamus un agresīvus
materiālus. Būvmateriālu noliktavās uzglabā būvmateriālus un

būvizstrādājumus, kas nepieciešami remontiem, rekonstrukcijām
un jaunbūvēm. lespēju robežās noliktavas projektē tā, lai tās va-

rētu izmantot dažādu kravu uzglabāšanai.

Projektējot noliktavas*, jārisina šādi galvenie uzdevumi:

a) noliktavas tipa un mehanizācijas līdzekļu izvēle;
b) noliktavas novietne un kooperēšanas iespēja;
c) nepieciešamās noliktavu platības aprēķins;
d) kravu operāciju frontes noteikšana.

Noliktavu operācijām pieņem visprogresīvāko tehnoloģiju, kas

nodrošina darbu kompleksu mehanizāciju un automatizāciju.
Materiālu krājumiem noliktavās jābūt minimāliem, bet pietie-

kamiem, lai kompensētu piegādes nevienmērību. Noliktavu uguns-
bīstamības un sprādzienbīstamības kategoriju nosaka tāpat kā

ražotņu kategoriju — pēc uzglabājamo materiālu rakstura.

Eju un brauktuvju izvietojumu un izmērus nosaka atkarībā

no uzglabājamo kravu rakstura, gabarītiem, nokraušanas un

transporta veida.

Piegādājot kravas ar dzelzceļa transportu, noliktavu darba

režīmu pieņem 365 dienas gadā, piegādājot ar ūdens transportu, —

visu navigācijas sezonu.Vagonus un liellaivas izkrauj nepārtraukti
visu diennakti, bet autotransporta līdzekļus — pēc līgumā ar auto-

transporta organizācijuparedzētiem noteikumiem.

Ja kravu operācijas saistītas ar dzelzceļa vai autotransportu,
tad attiecīgās vietās šo ceļu malā paredz rampas (kravas plat-
formas) (6.16. att.). Dzelzceļa rampas augstumu virs sliežu gal-
vas pieņem 1400 mm — saldētavām, 1300 mm — speciāliem dzelz-

ceļa sastāviem, 1200 mm — visos pārējos gadījumos, 1100 mm —

negabarīta kravām, 750 mm — šaursliežu dzelzceļiem un

200 mm — ar attiecīgu pamatojumu. Automobiļu kravas platfor-
mas augstumu virs brauktuves seguma parasti pieņem 1200 mm,

bet atsevišķos gadījumos, ja tas tiek pamatots, — 200 mm.

Rampu brīvo platumu pieņem vismaz 1500 mm, bet transporta
kustībai paredzētām rampām — saskaņā ar transporta gabarī-
tiem, bet ne mazāk par 3000 mm. Rampas grīdām pieņem 1 % slī-

pumu virzienā no ēkas.

* CHnll 11-104-76. CKJīajtcKHe 3J3hhh h coopy>KeHHH oSmero Ha3HaHeHiia. M.,

CTpoflH3jiaT, 1977,
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6.16. att. Saldētavu ram-

pas ar nojumēm:

a — automobiļu kravas plat-
forma; 6 — dzelzceļa kravas

platforma; / — jumta se-

gums; 2 — jumta klājs vai

latojums: 3 —jumta pārse-

guma sija; 4 — rampas se-

gums; 5 — grunts uzbērums;

6 — dzelzsbetona atbalst-
siena; 7 — kolonnas; 8 —

rampas siena: 9— ēkas siena;

10 — stabveida pamati zem

kolonnām.

Ja rampas atrodas atklātu laukumu, nojumju vai ēku tiešā

tuvumā, tad šo noliktavu būvju grīdas līmeni pieņem vienādu ar

rampas augstumu.
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Pandusu slīpumu pieņem saskaņā ar transporta tipu, bet ne

lielāku par 1:6 telpās un 1:10
— zem klajas debess. Pandusu

platumu pieņem 600 mm lielāku par transporta gabarītu.

6.3.2. NOLIKTAVU LAUKUMI, NOJUMES UN ĒKAS

Rūpniecības uzņēmumu noliktavu vajadzībām ierīko
atklātus laukumus, nojumes, ēkas un speciālas inženierbūves.

Atklātos laukumos uzglabā materiālus, kas meteoroloģisku
faktoru (temperatūras izmaiņu, nokrišņu, tiešu saules staru)
ietekmē nebojājas. Noliktavu laukumos ierīko cietu segumu, vei-

dojot nelielu (minimāli 1%) slīpumu nokrišņu ūdens novadīšanai.

Seguma virsmas līmeni pieņem vismaz 150 mm virs apkārtējās
grunts planējuma atzīmes.

Noliktavu laukumos izbūvē atbalstsienas, apcirkņus, estakā-

des, sliežu cejus un citas nepieciešamās būves.

Kravu operācijas atklātos laukumos nodrošina ar mobiliem vai

stacionāriem mehānismiem. Sim nolūkam var izmantot pastatņu
celtņus, tilta celtņus uz estakādēm, transportierus un citas ierī-

ces.

Nojumes pasargā materiālus no nokrišņiem un tiešiem saules

stariem. Zem nojumēm var uzglabāt vairumu būvmateriālu.

Nojumes sastāv no atsevišķiem balstiem (kolonnas, stabi) un

jumta pārseguma. Nepieciešamības gadījumā ierīko vieglas sienas

no vienas, divām vai trim pusēm. Kravu operāciju veikšanai uz-

stāda piekārtos vai tilta celtņus.
Nojumēm parasti pieņem 6000X6000 un 9000x6000 mm ko-

lonnu tīklu. Kravu operāciju ērtību labā malējās kolonnu rindas

novieto 1500... 3000 mm attālumā no dzelzceļa sliežu vai auto-

ceļa malas. Nojumju augstums un konstrukciju materiāls (koks,
dzelzsbetons un metāls) ir atkarīgs no noliktavas rakstura.

Noliktavu ēkas paredz materiāliem, kas jāaizsargā pret ārē-

jās vides nelabvēlīgām ietekmēm. Materiāliem, kas jāuzglabā no-

teiktā temperatūrā, projektē ēkas ar regulējamu temperatūru (ap-
kurināmas ēkas un saldētavas). Ēkas ar kondicionētu gaisu pa-
redz tikai atsevišķos gadījumos, kad tas nepieciešams materiālu

saglabāšanai.
Noliktavu ēku celtniecības projektēšanas galvenās (sanitārās,

ugunsdrošības v. c.) prasības atbilst ražošanas ēku projektēšanas
prasībām, tādēļ noliktavu ēkām maksimāli izmanto unificēto ra-

žošanas ēku tipa konstrukcijas. Jāņem vērā, ka lielāks kolonnu

tikls atvieglo kravu operācijas un materiālu izvietojumu.
Noliktavas galvenokārt ierīko vienstāva ēku virszemes stāvā,

telpu augstumu pieņemot vismaz 6000 mm, bet mūra ēkām — arī

3000 mm. Noliktavu laidumi parasti nepārsniedz 24 000 mm.

Ēkām, kas nav platākas par 24 000 mm, pieņem vienu laidumu.



Cokolstāvā un pagrabstāvā izvieto tikai «B», «T», un «,Zj> ka-

tegorijas noliktavas, ja tas tiek attiecīgi pamatots. Noliktavu telpu
augstumu pagrabstāvā pieņem vismaz 3000 mm.

Daudzstāvu noliktavu ēkas projektē pēc tehniski ekonomiskā

pamatojuma šauros būvlaukumos un stipri izteiktā reljefā. Stāvu

augstumu pieņem 3600 mm un lielāku, bet laidumi nepārsniedz
12 000 mm. Daudzstāvu noliktavām projektē vismaz 24 000 mm

platas ēkas. «A», «B», un «B» kategoriju daudzstāvu noliktavu

platums nedrīkst pārsniegt 60 000 mm.

Daudzstāvu noliktavās kravas liftu vietā starp stāviem daž-

kārt ierīko pandusus, pa kuriem kravas attiecīgā stāvā nogādā

pašgājēji transporta līdzekļi.
Ražošanas ēkās iebūvētās gatavās produkcijas noliktavas iz-

vieto pie ārsienas un no citām telpām norobežo ar ugunsizturī-

gām sienām un pārsegumiem. **

Ekspedīciju, kravu pieņemšanu, šķirošanu un komplektāciju
var izvietot noliktavu telpās. Prečziņu, ekspertu, noliktavu pār-
ziņu, brāķētāju, uzskaitvežu un operatoru darba vietas nožogo ar

1800 mm augstām starpsienām. \
Noliktavās ierīko mākslīgo apgaismojumu. Dabiskais apgais-

mojums noliktavu telpās nav normēts. Logi obligāti ir jāierīko
cokolstāvos un pagrabstāvos.

Visās noliktavās ierīko vēdināšanu, kas nodrošina vismaz

vienkārtēju gaisa apmaiņu stundā.
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7. Rūpniecības uzņēmumu palīgēkas
un telpas

7.1. VISPĀRĪGAS ZIŅAS

Rūpniecības uzņēmumu palīgēkas un telpas* ir pare-

dzētas ražošanas palīgfunkciju (ražošanas vadības un strādājošo
apkalpes) nodrošināšanai. Strādājošo apkalpes nemitīgā uzlabo-

šanā izpaužas Padomju Savienības Komunistiskās partijas un

Padomju valsts rūpes par darbaļaudīm.
Ir divu veidu palīgtelpas:
a) cehu palīgtelpas (sanitārās sadzīves telpas, sarkanie stū-

rīši, kantori v. c.) ar apkalpes rādiusu 75,00... 400,00 m;

b) rūpnīcas palīgtelpas (pārvaldes un caurlaižu telpas, ap-

spriežu zāles, politiskās izglītības kabineti v. c.) ar apkalpes rā-

diusu 800,00... 1200,00 m.

Rūpnīcas mēroga palīgtelpas iespēju robežās kooperē ar bla-

kus uzņēmumiem rūpniecības rajona vai rūpniecības mezgla
robežās (poliklīnikas) un ar pilsētas sabiedriskajām ēkām

(kultūras nami). Šādas palīgtelpas var apkalpot zonu ar

1800,00... 3000,00 m rādiusu.

Palīgtelpu platība aizņem 1/5... 1/3 daļu no ražošanas pla-
tībām. Palīgtelpu sastāva, platību un iekārtu noteikšanai ražo-

šanā strādājošo kopskaitu sadala pēc dzimuma, ražošanas pro-

cesu grupām un maiņām. Cehu inženiertehniskos darbiniekus un

apkalpojošo personālu ieskaita atbilstošās ražošanas procesu

grupās, bet kantora darbiniekus izdala atsevišķi. Nosakot strādā-

jošo skaitu, ievēro arī ražošanas apgūšanas periodu un iespējamo
mācekļu, praktikantu, remontstrādnieku v. c. papildu personāla
skaitu.

7.1.1. TELPISKĀ PLĀNOJUMA PAMATPRINCIPI

Palīgēku telpiskā plānojuma risinājuma pamatā pie-
ņem funkcionālo shēmu. Palīgēkām lieto gaiteņa (administratīvām
ēkām), zāles (ēdnīcām, sarkaniem stūrīšiem) vai anfilādes

* CHhII 11-92-76. BcnoMoraTeJibtthie 3A3hhsi h noMemeHHH

npeanpHHTHĀ. M., CīpofiHaAaT, 1977.
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(ģērbtuvju bloks) plānojuma shēmu
(7.1. att.).

leeju palīgēkā ierīko caur vējtveri.
Pie galvenās ieejas ierīko vestibilu,
kura_ platību nosaka ar aprēķinu (mi-
nimālā, platība — 12 m 2). Vējtveris
kopā ar vestibilu veido ēkas ieejas
mezglu.,

Palīgēkām stāvu augstumu parasti
pieņem 3300 mm. 3600 un 4200 mm

augstumu var lietot laboratorijām un

lielam telpām.
Palīgēkās projektē ne augstākas par

9 stāviem. Apakšējos stāvos izvieto
masu lietošanas sadzīves telpas un me-

dicīniskos punktus, bet augšējos stā-

vos — administratīvās, sabiedrisko

organizāciju un mācību telpas. Ja

pirmā un augšējā stāva grīdu līmeņu
starpība sasniedz 12 000 mm, tad

paredz liftus.* Telpu apkopšanas vaja-
dzībām katrā stāvā paredz atsevišķu

7.1. att. Palīgēku plānojuma
shēmas:

a — gaiteņa; 6 — zāles; c —

amfilādes tipa.

Istabu, kuras platību nosaka ar aprēķinu (minimālā platība— 4 m 2).
Saskaņā ar ugunsdrošības prasībām II ugunsdrošības pakāpes

daudzstāvu palīgēkās maksimāli pieļaujamā viena stāva platība
starp ugunsdrošības sienām ir 4000 m 2. Šādās ēkās maksimāli

piejaujamie attālumi no telpas (izņemot atejas, smēķētāju tel-

pas un mazgātuves) durvīm, kas atrodas starp divām izejām, ne-

drīkst pārsniegt 50,00 m, bet no telpas durvīm, kas atrodas strup-
ceļa gaitenī — 25,00 m. Maksimāli pieļaujamais attālums no tel-

pas vistālākā punkta līdz durvīm — 25,00 m.

7.1. tabula

Maksimālais cilvēku skaits palīgēkas katrā augšējā stāvā

* CHnll 11-J1.2-72.* 06mecrBeHHbie 3.aaHHH h coopy>KeHHH. HopMhi npoeKTHpo-

BaHHH. 06maa nacTb. M., CTpoflM3AaT, 1978.

IvOi:u sl s. a il:as ugunsi ias pa :ape

Eku stāvu

skaits
II III IV un V

70 50 30

35

4 un 5 15

6...9 15
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7.2. att. Palīgtelpu izvietojums attiecībā pret

ražošanas korpusu:

a — piebūve; b — iebūvētas; c — atsevišķā eka.

II ugunsdrošības pa-

kāpes ēkās vienas kāpnes
var būt atklātas (bez
kāpņu telpas) visā aug-

stumā. Evakuācijas ceļa

garumu pa atklātām iek-

šējām kāpnēm pieņem vie-

nādu ar šo kāpņu trīs-

kāršu augstumu. Maksi-

mālais cilvēku skaits pa-

hgekas katra augšēja
stāvā, kad par otru evakuācijas eju var izmantot ārējās avārijas
kāpnes, dots 7.1. tabulā.

Telpās ar lentveida logiem dabisko apgaismojumu var nodro-

šināt 9000... 12 000 mm dziļumā. Tiešais dabiskais apgaismo-
jums ir nepieciešams visās telpās, kurās ir pastāvīgas darba vie-

tas, kā arī dažos citos normās paredzētos gadījumos. Pārējās pa-

līgtelpās ir pieļaujams netiešais dabiskais apgaismojums un māk-

slīgais apgaismojums.

7.1.2. PALĪGTELPU IZVIETOJUMS

Palīgtelpas var būt iebūvētas ražošanas ēkā, piebūvētas
tai vai izvietotas atsevišķā ēkā (7.2. att.). Visvairāk izplatītas ir

piebūvētās palīgtelpas, bet tās traucē cehu paplašināšanu. Novie-

tojot palīgtelpas ražošanas ēkas galā, cilvēku plūsmas nešķēr-
sojas ar tehnoloģiskajām līnijām. Piebūvējot palīgēku paralēli ra-

žošanas ēkas sānu sienai, tiek traucēta cehu aerācija un dabiskais

apgaismojums. Pie garu korpusu sānu sienām šķērsvirzienā pie-
būvētas vairākas palīgēkās maz ietekmē ražošanas apstākļus ce-

hos.

Starp ražošanas ēku un piebūvētu palīgēku ierīko nedegošu

starpsienu vai sienu, bet noteiktos gadījumos («A», «B» un «E»

kategorijas ražotnēm) — ugunsdrošības sienu. Ejā starp ražoša-

nas telpām un palīgtelpām paredz gaiteni, kāpņu telpu vai vēj-
tveri. Piebūvētas palīgēkās platumu pieņem 12 000... 18 000 mm.

lebūvētas palīgtelpas tiek maksimāli tuvinātas darba vietām.

Tā var racionāli izmantot cehu brīvos laukumus, antresolus un

tehniskos starpstāvus. Dažkārt palīgtelpu blokus iekar brīvā cehu

telpā.
Palīgtelpu iebūvēšanu ierobežo sanitāri higiēniskās, tehnolo-

ģiskās un ugunsdrošības prasības. Cehu palīgtelpas var iebūvēt

I un II ugunsdrošības pakāpes ēkās, kurās izvietotas «B»,_«r»
un «JJ,» kategorijas ražotnes, ja strādājošo skaits nav liels. Ēkās,

kurās izvietotas «A», «B» un «E» kategorijas ražotnes, iebūvē

tikai darba laikā lietojamās palīgtelpas. lebūvētās palīgtelpas ne-



235

drīkst traucēt cehu plānojuma elastību, modernizējot tehnoloģisko
procesu.

lebūvēto palīgtelpu augstumu no grīdas līdz griestiem atļauts
samazināt līdz 2400 mm un stāva augstumu — līdz 3000 mm.

Atsevišķi stāvošu palīgēku paredz, ja

a) ražošanas procesi ir kaitīgi vai bīstami (metalurģijas un

ķīmiskās rūpnīcās);
b) ražošanas process notiek ārpus telpām (atklāts iekārtas

izvietojums ķīmiskās rūpnīcās, būvdarbiun raktuves);
c) rūpnīcas mēroga palīgtelpas apkalpo cehus, kas izvietoti

vairākās ražošanas ēkās.

Latvijas klimatiskajos apstākļos satiksme starp sadzīves tel-

pām atsevišķā ēkā un siltu ražošanas ēku notiek pa slēgtu apku-
rināmu eju (izņemot «Ha» grupas ražošanas procesus). Atsevišķi
stāvošas palīgēkās platumu pieņem 15 000

...

24 000 mm.

7.1.3. PALĪGĒKU KONSTRUKCIJAS UN TELPU APDARE

lebūvēto palīgtelpu konstrukcijas var būt ļoti dažādas,

bet tām ir jābūt viegli transformējamām. Ļoti ērtas ir pārvietoja-

mas palīgtelpas, kuras izgatavo telpisku bloku un sekciju veidā

(7.3. att.).

7.3. att. Vieglo metālkonstrukciju ēkās iebūvējamo palīgtelpu bloki

un sekcijas:

a — telpiskie bloki; 6 — telpiskas sekcijas.
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7.4. att. Piebūvētu

un atsevišķi stā-

vošu palīgēku uni-

ficētās sekcijas:
a — plānā; 6 — grie-
zumā.

Nelielām piebūvētām un atsevišķi stāvošām paligēkām var

projektēt nesošās ķieģeļu sienas. Tomēr visplašāk pieņem karkasa
konstruktīvo shēmu, ievērojot palīgēku unificēto tipa sekciju pa-
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7.5. att. Piebūvēta palīgēka ar civilo ēku saliekamā dzelzsbetona karkasu:

a — šķērsgriezums; b — garengriezums; c — fasāde; d — karkasa mezgls aksonometrijā;
/ — ražošanas ēkas siena; 2 — ražošanas ēkas kolonna; 3 — paligēkas kolonna: 4 — sani-

tārtehniskie pārseguma paneli; 5 — pārseguma paneli ar dobumiem; 6 — riģelis (sija);
7 — tērauda ieliekamā detaļa rigela savienošanai ar kolonnu; 8 — tērauda ieliekamās deta-

ļas paneļu savienošanai.

rametrus (7.4. att.): kolonnu tīkls (6000+6000)X6OOO, (6000+
+3000+6000)X 6000 un (6000+6000+6000)X6000 mm, stāvu

skaits
— 2, 3 un 4, sekciju garums

— 36 000, 48 000 un 60 000 mm.

Atsevišķos gadījumos, to pamatojot, var projektēt arī vien-

stāva ēkas, kuru kolonnu tīkls (6000+6000+6000+6000)X
X6OOO mm un ēkas garums daļas ar 6000 mm.

Rūpniecības uzņēmumu palīgēkām lieto civilo daudzstāvu ēku

saliekamās dzelzsbetona konstrukcijas (7.5. att.). Atsevišķos
dzelzsbetona ligzdveida pamatos iespīlē 400X400 mm šķērsgrie-
zuma kolonnas, kurām ir nelielas konsoles rīģeļu balstīšanai. Mon-

tējot karkasu, konsoles iekļaujas rīģeļa gabarītā. T veida šķērs-

griezuma riģeli ar konsolēm stieptajā joslā izvirzās no gludo

griestu plaknes par 250 mm. Saliekamiem dzelzsbetona pārse-
guma rindas paneļiem ir apaļi dobumi. Pret kolonnām (pa asīm)
montē speciālos (saišu, sanitārtehniskos v. c.) pārsegumapaneļus.

Sienas ierīko no stiegrotiem gāzbetona paneļiem (biezums —

250 mm), kurus piestiprina pie nesošajām dzelzsbetona konstruk-

cijām. Ārsienas var piekļauties fasādes kolonnām vai atrasties no
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tām 250 mm attālumā. Ēku cokola un apakšzemes daļā lieto
3000 mm biezus stiegrotus keramzītbetona paneļus. Sienas daļu
ap durvju ailām mūrē no ķieģeļiem vai gāzbetona blokiem.

Kāpņu telpas izmēri asīs ir 6000X3000 mm. Saliekamo dzelzs-

betona kāpņu laidu minimālais platums 1150 mm. 3300 mm aug-
stuma stāviem lieto divlaidu (2X1650 mm) kāpnes, bet 4200 mm

augstuma stāviem
—

trīslaidu (3X1400 mm) kāpnes. Laidus iz-

gatavo kopā ar augšējo un apakšējo puspodestu un balsta uz kar-

kasa rīģeļiem.

Pieņem savietoto jumtu ar iekšējo ūdens novadīšanu. Plaka-

niem jumtiem ierīko nedegošu 600 mm augstu nožogojumu, bet

slīpiem un stāviem jumtiem — 800 mm augstu nožogojumu.
Sanitāro sadzīves telpu grīdām ir jābūt mitrumizturīgām, un

tās nedrīkst būt slidenas. Keramikas plātnīšu grīdas ieteicamas

ģērbtuvju un ateju blokos, vestibilos, ēdināšanas telpās un uz

kāpņu podestiem. Sīs grīdas ir mitrumizturīgas un higiēniskas,
bet aukstas. Pussiltas grīdas ierīko gaiteņos.

Siltas grīdas (kokmateriālu vai paklāja) ierīko kantoru tel-

pās, kabinetos, sabiedrisko organizāciju un masu kultūras tel-

pās, kā arī administratīvo ēku gaiteņos.
Ķīmiski izturīgas grīdas ierīko laboratorijās un akumulatoru

telpās.

Palīgtelpu apdarei izmanto kvalitatīvas krāsas, lakas un ap-
dares materiālus baltā un citos gaišos toņos.

Ģērbtuvju bloka (izņemot ielas un mājas apģērba garderobi)
un darba apģērbu apstrādes, ateju un smēķētāju telpu sienu ap-
darei izmanto ūdensizturīgus materiālus, kurus var viegli tīrīt

un mazgāt ar karstu ūdeni (keramikas, plastmasas plātnītes vai

ruļļu materiālus). Mitro telpu sienas noklāj 3000 mm augstumā,
bet pārējo telpu sienas — durvju aiļu augstumā. Augstāk sienas

krāso ar ūdensizturīgām krāsām. lelas un mājas apģērbu garde-
robju, atpūtas un apsildīšanās telpas sienas krāso ar ūdensiztu-

rīgām krāsām visā augstumā. Dušu telpu un priekštelpu, kā arī

darba apģērbu apstrādes telpu griestus krāso ar ūdensizturīgām
krāsām.

7.2. SANITĀRĀS SADZĪVES TELPAS

Sanitārās sadzīves telpas sastāda lielāko daļu no pa-

līgtepām. To sastāvā ietilpst ģērbtuvju bloks un ateju bloks, atpū-
tas un speciālās telpas.

Atsevišķi vīriešiem un sievietēm paredz atejas, mazgātuves,

mājas un darba apģērbu garderobi.
Sanitāro sadzīves telpu plānojumam jābūt elastīgam, lai va-

rētu mainīt kā vīriešu un sieviešu, tā arī dažādās ražošanas pro-

cesu grupās strādājošo procentuālo attiecību.

Darba laikā lietojamās sanitārās sadzīves telpas (atejas, at-
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pūtas telpas) nedrīkst atrasties no darba vietām tālāk par

75,00... 150,00 m, bet ārpus darba laika lietojamās telpas (ģērb-
tuvju bloks un ēdnīca) — 200,00 ... 400,00 m.

Sanitāro sadzīves telpu izvietojumā ievēro šādas tendences:

a) maksimāli tuvināt darba vietām (cehu sadzīves telpas);

b) bloķēt ar rūpnīcas mēroga telpām.
Sanitārtehniskās iekārtas nav ieteicams uzstādīt pie ārsienām.

Sanitāro sadzīves telpu iekārtu aprēķinam var izmantot 7.2. tabu-

las datus, kuri doti pašapkalpošanās variantam.

7.2.1. ĢĒRBTUVJU BLOKS

Ģērbtuvju bloku (7.6. att.) izmanto ārpus darba laika,

t. i., pirms un pēc maiņas. Tas paredzēts, lai pārģērbtos, uzgla-
bātu apģērbu, kā arī strādājošo higiēnai. Seit izvieto arī telpas
un iekārtas strādājošo veselības profilaksei un darba apģērbu
apstrādei. Ģērbtuvju bloku vēlams izvietot starp ieeju uzņēmumā

un darba telpām. leejas ģērbtuvju blokā no vestibila vai gaiteņa
iekārto caur nelielu priekštelpu.

Ģērbtuves aizņem vislielāko platību. Atkarībā no iekārtas un

izvietojuma viena vieta ģērbtuvē var aizņemt 0,5... 2,0 m 2 lielu

platību.

7.6. att. Ģērbtuvju bloka funkcionālās shēmas dažādām ražošanas

procesu grupām:

/ _ ie|as apģērbu uzglabāšana; 2 — mājas apģērbu uzglabāšana; 3 — darba

apģērbu garderobe; 4 — darba apģērbu izsniegtuve; 5 — mazgājamie galdi;
6 — dušu priekštelpa; 7 — dušas.

Piezīmes: 1. Mazgājoties pirms darba, kustības virziens ir pretējs uzra-

dītajam.
..... ... ~

- •
2 Ja «I b» ražošanas procesu grupas strādājošiem ir nepieciešams pilnīgi

pārģērbties (ieskaitot ve|u). tad paredz atsevišķu darba apģērbu garderobi.

3 Ja «II», «111 6» un «IV» ražošanas procesu grupas strādājošajiem nav

nepieciešams pilnīgi pārģērbties, tad paredz visu apģērba veidu kopīgu uzgla-

bāšanuvienā garderobē.
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Pieņemtle apzīmējumi

A
Y— vīriešu skaits vislielākajā maiņā;

A, — sieviešu skaits vislielākajāmaiņā;
A — strādājošo skaits vislielākajā maiņā;

A*— strādājošo skaits vislielākajā maiņā, kas izmanto.

attiecīgās telpas;
C — strādājošo kopskaits;

ļg
— 330 mm plats slēgtais skapītis;

ļ ļ— 330 mm plats vaļējais skapītis;

— slēgtais skapītis, kura platumu pieņem saskaņā
ar i. piezīmi;

_— va|ējais skapītis, kura platumu pieņem saskaņā
LI ar 1. piezīmi;

g
— 250 mm plats slēgtais skapītis;

rj— 250 mm plats vaļējais skapītis;

n
—

soli vienā pusē ejai starp skapīšu rindām;

PP — soli abās pusēs ejai starp skapīšu rindām.

Piezīmes:

1. Darba apģērbu garderobē skapīšu platums var būt

250, 330 vai 400 mm atkarībā no darba apģērbu rakstura.

2. Darba apģērbu izsniegtuvē paredz pakaramos un solus.

3. «I», «Ila», «IIb», «III6» un «IVa» ražošanas procesu

grupai līdz 10% vīriešiem un līdz 30% sievietēm atļauts
ierīkot slēgtās dušu kabīnes. Tabulā uzrādīto strādājošo
skaitu uz 1 dušu kabīni šinī gadījumāsamazina par 30%.

4. Kantora darbiniekiem pieņem 1 mazgājamo galdu uz

40 cilvēkiem.

Visām ražošanas procesu grupām, izņemot «I» un «Ila»

grupu, ģērbtuve sastāv vismaz no divām garderobēm: viena —

ielas un mājas apģērbam, bet otra — darba apģērbam (vai tā

pieņemšanai un izsniegšanai), starp kurām izvieto eju ar durvīm

un dušu telpu ar priekštelpu. «I» un «Ila» ražošanas grupai visus

apģērba trīs veidus uzglabā vienā garderobē.

Ģērbtuves galvenokārt paredz pašapkalpošanos (7.7. att.). Ap-

kalpošanu paredz, ja darba apģērbu nepieciešams attīrīt pēc kat-

ras maiņas, dažkārt arī ielas apģērbu garderobē (7.8. att.).
Vietu skaitu ielas un mājas apģērbu garderobēs nosaka šādi:

a) novietojot apģērbu skapīšos — vienādu ar strādājošo kop-
skaitu;

b) novietojot ielas apģērbu apkalpojamā garderobē uz paka-
ramiem — vienādu ar strādājošo kopskaitu divās lielākajās bla-

kus maiņās.
Arī darba apģērbu garderobē vietu skaitu pieņem vienādu ar

strādājošo kopskaitu. Darba apģērbu garderobēs tīram un netī-
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7.7. att. Pašapkalpošanās garderobju normatīvie izmēri atkarībā no

iekārtas:

a — skapīši; b — pakaramie ar āķiem; c — grozāmie konsolveida pakaramie; d —

pakaramie ar pleciņiem divās rindas.

ram darba apģērbam paredz nelielas atsevišķas noliktavas vai

skapjus.
Galvenā garderobju iekārta ir skapīši, pakaramie, plaukti un

soli, iekārtas matu žāvēšanai, apģērbu gludināšanai un spoguji.
Ir jāievēro noteiktie atstatumi starp iekārtām, kā arī jāparedz
ejas strādājošajiem un telpa dežūrpersonālam, ko nosaka ar ap-

rēķiniem (minimāli — 4 m 2).

Ja ielas apģērbu uzglabā apkalpojamā garderobē, tad «Ia»,

«16» ražošanas procesu grupai mājas un darba apģērbu kopīgai

uzglabāšanai pieņem 200 mm platus skapīšus, bet «In» un «Ila»

ražošanas procesu grupai — 250 mm platus skapīšus. Šinī gadījumā
II (izņemot «Ila»), 111 un IV ražošanas procesu grupai mājas

apģērbu uzglabāšanai pieņem 200 mm platus skapīšus.

Darba apģērbu izsniegtuvei paredz divas atsevišķas telpas —

lietota apģērba pieņemšanai un īslaicīgai uzglabāšanai un tīrā

apģērba uzglabāšanai un izsniegšanai. Katrā no šīm telpām ar

barjeru atdala platību apmeklētājiem, kurā izvieto solus.

Mazgātuvēs nepieciešamās mazgāšanas iekārtas nomenkla-

tūra un skaits atkarīgs no strādājošo vīriešu un sieviešu skaita

vislielākajā maiņā un ražošanas procesu grupas.

Mazgājamos galdus paredz visām ražošanas procesu grupām.
«Ia» un «IVb» ražošanas procesu grupai tos uzstāda atsevišķās

telpās (7.9. att.), kas atrodas blakus darba apģērbu garderobei
vai izsniegšanas telpai. Visām pārējām ražošanas procesu



7.8. att. Apkalpojamo garderobjunormatīvie izmēri:

a - garderobe ar āķu pakaramiem; b - garderobe ar grozāmiem
konsolveida pakaramiem:

c - garderobe ar pleciņu pakaramiem divās rindās; d - platība barieras priekša ielas

apģērbu garderobē S.-0.03 n [m2], kur n - vietu skaits garaerobē; c -darba apģērbu

izsn'egtuves platība barjeras priekšā solu un eju izvietošanai 52=0,10S2=0,10 n [ml, kur n- vietu

skaits izsniegtuvē.

7.9. att. Individuālo mazgājamo galdu izvietojums atsevišķā telpā, ja to

skaits rindā:

a — nepārsniedz 4; 6 —
5 un vairāk.
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7.10.att. Individuālo ungrupuapaļomazgājamo galdu izvietojums garderobē

atklāti

7.11. att. Dušu kabīņu izmēri plānā:
a — vaļēja kabīne; b — caurejama kabīne; c —

slēgta kabīne.

7.12. att. Ejas platums starp dušām, ja vienārindā:
a — 6 kabīnes; b — 7 un vairāk kabīnes.
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grupām mazgājamos galdus parasti izvieto atklāti (7.10. att.)
garderobēs un līdz 40% no aprēķinātā daudzuma — ārpus ģērb-
tuvju bloka darba vietu tuvumā. Kantora darbiniekiem tos var

izvietot paplašinātās ateju priekštelpās.
Dušas izvieto dušu kabīnēs (7.11. att.). Vienā dušu telpā var

grupēt līdz 30 dušu kabīnes (7.12. att.). Pie dušu telpas paredz
dušu priekštelpu (7.13. att.), kurā izvieto pakaramos, solus un

plauktus. Dušu telpas un priekštelpas nedrīkst izvietot pie ārsie-

nām.

Dušas paredz visām ražošanas procesu grupām, izņemot «Ia»

un «IVb» grupu. Ražošanas procesu grupām ar stipri izteiktiem
kaitīgiem faktoriem («Illa», «IIIb» un «Illr») ierīko slūžu tipa
(caurejamas) dušu kabīnes. Šādas dušu kabīnes ierīko ari ražo-

šanas procesu grupām (piemēram, «IV6») ar augstām tīrības pra-

sībām, strādājošajiem mazgājoties pirms darba. Ja ražošanas tel-

pās nepieciešama sevišķa tīrība, tad ejā uz darbu ierīko gaisa
slūžas.

Kāju vannas paredz «I», «Ila», «IIib» un «ILa» ražošanas pro-

cesu grupu strādājošajiem, kuri darba procesā stāv kājās vai

kuru kājas mazkustīgā stāvoklī pakļautas atdzišanai. Kāju van-

nas izvieto dušu priekštelpās (7.14. att.) vai kopā ar mazgāja-
miem galdiem atklāti garderobēs.

Manikīra telpas paredz «IVa» un «IV6» ražošanas procesu

grupu strādājošajiem. Tās projektē saskaņā ar atbilstošām nor-

mām.*

Pie veselības profilakses telpām un iekārtam ir pieskaitāmi

fotāriji, inhalatoru telpas, dozimetriskās kameras un roku van-

nas.

Fotārijus ierīko strādājošiem apakšzemes darbos un telpas,
kurās dabiskā apgaismojuma koeficients ir mazāks par 0,1. Fo-

tārijus var neierīkot, ja darba vietās strādājošos attiecīgi apstaro
vai pakļauj fotosensibilizējošu ķīmikāliju iedarbībai.

7.13. att. Dušu priekštelpas iekārtojums:

a — pārģērbšanās soli; b— izģērbšanās soli; c — kāju vannas.

* CHhFI 11-80-75. npeAnpHHTHH ČUTOBoro o6cny>KHBaHHH HaceJieHHH. M.,

CTpoHH3Aar, 1976.



1- ielasunmājasapģērbu garderobe,2 darbaapģērbu garderobe,3- dušutelpa
7.14.

att.

Ģērbtuvju
bloka

plānojuma
piemērs:
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Inhalatoru telpas un attiecīgu procedūru iekārtu paredz «116»,
«Ilr», «111a» un «1116» ražošanas procesu grupu strādājošajiem,
kuru darbs ir saistīts ar ievērojamu putekļu vai kairinošu gāzu
ieelpošanu.

Roku vannas paredz saskaņā ar projekta tehnoloģisko daļu
strādājošajiem, kuru darba procesā rokas ir pakļautas vibrācijām.
Tās izvieto mazgātuvēs, atsevišķās vai ražošanas telpās.

Dozimetriskās kameras paredz «Illr» ražošanas procesu gru-

pas strādājošajiem.

Apģērbu, apavu un aizsarglīdzekļu apstrādes telpas un iekār-

tas paredz darba apģērbu, apavu un aizsarglīdzekļu žāvēšanai,
attīrīšanai no putekļiem, atindēšanai un mazgāšanai.

Darba apģērbu un apavu žāvēšanu paredz visiem «IIb» ražo-

šanas procesu strādājošajiem, «Ila» ražošanas procesu grupas

strādājošajiem zem atklātas debess un «IIr» un «111b» ražošanas

procesu grupas strādājošajiem mitrumā.

Atsevišķas žāvēšanas telpas paredz tikai tad, ja viena strā-

dājošā apģērbā maiņas laikā uzkrājas vairāk par 0,5 kg mitruma.

Pretējā gadījumā žāvēšanu veic darba apģērbu skapīšos. Šim no-

lūkam skapīšu apakšējā daļā ierīko caurumus, bet augšdaļā pie-
rīko gaisa mehānisko nosūci. Sādu nosūci ierīko arī visiem «111a»

un «IIIb» ražošanas procesu grupas strādājošo darba apģērbu

skapīšiem. '

Darba apģērbu attīrīšanu no putekļiem paredz visiem «Ilr»

ražošanas procesu grupas strādājošajiem un «IL6», «IIj», «111 a»

un «III16» ražošanas procesu grupas strādājošajiem, ja rožošanas

procesā izdalās putekļi. Šo telpu minimālā platība — 9 m
2.

Darba apģērbu, apavu un individuālo aizsarglīdzekļu atin-

dēšanai (degazācijai, dezinfekcijai un dezaktivizācijai) paredz
atsevišķas telpas visiem «IIIb» un «Illr» ražošanas procesu gru-

pas strādājošajiem, bet nepieciešamības gadījumā arī «111a» un

«II16» ražošanas procesu grupas strādājošajiem. Šīs telpas daž-

kārt izvieto rūpnīcas veļas mazgātavas speciālā nodaļā.

Darba apavu mazgāšanu paredz «Ilr» ražošanas procesu gru-

pas strādājošajiem.

7.2.2. ATEJU BLOKS

Ateju blokā ietilpst atejas, sieviešu personīgās higiēnas

telpas un smēķētāju telpas. Šī bloka telpas paredzētas izmanto-

šanai darba laikā. Pie nelielāmražošanas ēkām tās parasti izvieto

piebūvēto palīgtelpu pirmajā stāvā. No darba vietām telpās ateju
blokam jābūt ne tālāk par 75,00 m, bet teritorijā — 150,00 m.

Tādēļ lielos vienstāva korpusos to izvieto cehos kopā ar citām

palīgtelpām (transformatoru apakšstacijām, kantoriem v. c).
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Maksimāli pieļaujamais attālums no darba vietas līdz ateju
bloka telpām aptuveni sakrīt ar attālumu līdz evakuācijas izejai.
Dažkārt viena ražošanas stāva augstumā var izbūvēt divus pa-

līgtelpu stāvus, ieejas iekārtojot no kāpņu starppodestiem. Tādēļ
daudzstāvu ēkās ateju blokus izvieto pie kāpņu telpām.

Nepieciešamais vietu skaits atkarīgs no strādājošo vīriešu un

sieviešu skaita vislielākajā maiņā.
Atejas ir obligātas visās ēkās. Tās paredz katrā stāvā, izņemot

gadījumus, kad divos stāvos kopā strādā līdz 30 cilvēku. Ja trīs

stāvos strādā tikai 10 cilvēki, tad var paredzēt tikai vienu ateju
šiem stāviem.

Ateju kabīnēs (7.15. att.) uzstāda klozetpodus. Katrā atejā

(7.16. att.), kurā ir vismaz trīs kabīnes, vienā kabīnē uzstāda sēd-

7.15. att. Atejas kabīnes izmēri plānā

7.16. att. Ateju plānojuma normētie parametri
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podu, pārējās kabīnēs — grīdas podus, vīriešu atejās bez tam

uzstāda arī pisuārus. Vienā atejā ierīko ne vairāk par 16 vietām.

Atejās ierīko izplūdes vēdināšanu.

leeju atejā ierīko caur priekštelpu, kurā uzsiāda roku mazgā-
jamos galdus, pieņemot vienu krānu uz katrām četrām vietām

ateja. Papildu atejas ierīko ģērbtuvēs, pie ēdnīcām v. c.

Sieviešu personīgās higiēnas telpas paredz, ja lielākajā maiņā
strādā vairāk par 100 sievietēm. Individuālās kabīnēs uzstāda

higiēniskās dušas. Pie kabīnēm paredz ģērbtuvi un mazgājamos
galdus. Personīgās higiēnas telpas parasti izvieto blakus sieviešu

atejām, iekārtojot ieeju caur kopīgu priekštelpu.

Ja sieviešu personīgās higiēnas telpas izvieto atsevišķi no

atejām, tad pie šīm telpām paredz vienu atejas kabīni un mazgā-

jamo galdu.
Ja vislielākajā maiņā strādā 15... 100 sievietes, tad sieviešu

atejā paredz vienu procedūru kabīni ar higiēnisko dušu, ieeju ierī-

kojot no priekštelpas.

Smēķēšanas telpu paredz, ja ražošanas telpās nedrīkst smēķēt
ražošanas apstākļu, ugunsdrošības stāvokļa un telpu kubatūras

dēļ (ja uz vienu strādājošo tā ir mazāka par 50 m 3). Smēķētāju
telpas platību nosaka ar aprēķiniem, taču tā nedrīkst būt mazāka

par 9 m2.

7.2.3. ATPŪTAS TELPAS UN IEKĀRTAS

Atpūtas telpas un iekārtas paredz īslaicīgai lietošanai

darba laikā. Tādēļ to maksimāli pieļaujamais attālums no darba

vietām ir 75,00 m telpāsun 150,00 m teritorijā.
Atpūtas istabas projektē saskaņā ar projekta tehnoloģisko

daļu. Minimāli pieļaujamā platība —
18 m2. Atpūtas istabās uz-

stāda drēbju pakaramos, mazgājamos galdus un ūdens vārāmos

aparātus.
Apsildīšanas iekārtas paredz «Ila» ražošanas procesu grupas

strādājošajiem, kā arī citu grupu strādājošajiem, ja viņu rokas

darba procesā pastāvīgi nonāk saskarē ar aukstiem priekšmetiem.
Sīs iekārtas uzstāda atpūtas istabā, attiecīgi palielinot tās platību,
darba vietu tuvumā vai atsevišķā telpā pēc aprēķina (minimālā

platība —
12 m 2).

Atvēsināšanas iekārtas ir pusdušas ar siltu ūdeni un radi-

ācijas atvēsināšanās kabīnes vai virsmas. «116» ražošanas pro-

cesu grupas strādājošajiem tās uzstāda atpūtas istabā, kā arī

tieši cehos ar intensīvu siltuma izdalīšanos.

Dzeramā ūdens apgādes iekārtas ir ūdens automāti, slēgtas
tvertnes un strūklakas. So iekārtu nepieciešamais skaits atkarīgs
arī no ražošanas procesu grupas. Dzeramā ūdens iekārtas izvieto
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atpūtas un ražošanas telpās, ejās un vestibilos, kā ari uzņēmuma
teritorijā tehnoloģisko iekārtu tuvumā. Dažkārt paredz plašākas
telpas — dzeramā ūdens stacijas.

7.2.4. PĀREJĀS SANITĀRĀS SADZĪVES TELPAS UN IEKĀRTAS

Zīdaiņu barošanas telpas paredz IV un V sanitārās

klases uzņēmumos, ja lielākajā maiņā strādā vismaz 100 sieviešu.

Pieņem, ka darba laikā zīdaiņus baro vienlaikus 2,5% strādājošo
sieviešu un zīdaiņus atnes kāds ģimenes loceklis. Kopējā mini-

mālā telpu platība —
15 m 2. \

Darba apģērbu mazgāšanu organizē rūpniecības uzņēmumā
saskaņā ar projekta tehnoloģisko daļu. Atsevišķos gadījumos, to

pamatojot, pilsētas veļas mazgātavās projektē nodaļas darba

apģērbu mazgāšanai. Nepieciešamības gadījumos paredz arī ķī-
misko tīrītavu un apģērbu impregnēšanas nodaļu. Telpu sastāvā

paredz darba apģērbu un apavu remontdarbnīcas.
Ja uzņēmumā strādājošie lieto individuālos aizsarglīdzekļus

(respiratorus, gāzmaskas, skābekļa aparātus utt.), tad paredz spe-

ciālas telpas šo ierīču uzglabāšanai un pārbaudei.

7.3. PĀRĒJĀS PALĪGTELPAS

7.3.1. ĒDINĀŠANAS TELPAS

Strādājošajiem rūpniecības uzņēmumos ir jānodrošina
vispārējā, diētiskā un nepieciešamības gadījumos arī ārstnieciski

profilaktiskā ēdināšana.

Strādājošo ēdināšana tiek organizēta ēdnīcās, bufetēs, pus-

dienu telpās un piegādājot pusdienas darba vietā. Aptuveni ēdi-
nāšanas telpu kopējo platību aprēķina, pieņemot 0,67 m 2uz vienu

strādājošo uzņēmumā. Precīzi šo telpu platību nosaka pēc sa-

biedriskās ēdināšanas uzņēmumu projektēšanas normām.* Mak-

simālais attālums no darba vietām līdz ēdināšanas telpām nedrīkst

pārsniegt 300,00 m.

Ēdnīcas un bufetēs paredz pašapkalpošanos. Nepieciešamo
vietu skaitu parasti nosaka pēc aprēķina — 1 vieta uz 4 strādā-

jošajiem lielākajā maiņā. Atkarībā no darba organizācijas šī nor-

ma var tikt izmainīta.

Pie ēdnīcām un bufetēm paredz mazgājamos galdus un atejas.

Apmeklētājiem, kas var ierasties virsdrēbēs, vestibilā paredz gar-

derobi.

* CHHn 11-1.8-71. ripeanpuHTHH oCuiecTßeHHoro nHTaHHH. HopMU npoeKTHpo-

B3HHH. M, CTpoft'H3AaT, 1972.
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Nepieciešamības gadījumos ēdināšanas vai atpūtas telpās pa-
redz telpu un iekārtas bezmaksas piena izsniegšanai strādājoša-
jiem. Pie rūpnīcas uzņēmumiem paredz ari telpas un iekārtas

tirdzniecībai ar pusfabrikātiem, kulinārijas un konditorejas izstrā-

dājumiem, kā arī pārtikas produktu pasūtījumu galdus.
Pusdienas darba vietā piegādā, ja ir nepārtraukts ražošanas

process (pusdienas pārtraukums ir mazāks par 30 minūtēm). Ja

sanitārie apstākļi to neatļauj, tad attālums no darba vietām līdz

ēdināšanas telpām nedrīkst pārsniegt 75,00 m, nodrošinot pus-
dienu izsniegšanu 5 minūtēs.

Pusdienu telpu ierīko, ja vislielākajā maiņā strādā mazāk par
30 cilvēkiem. Pusdienu telpā uzstāda mazgājamo galdu, ūdens

vārāmo aparātu, ledusskapi un elektrisko pavardu. Šeit tiek uz-

sildītas un apēstas līdzpaņemtās vai pārvietojamās bufetes piegā-
dātās pusdienas. Telpas platību nosaka ar aprēķinu, bet minimālā

platība — 12 m 2.
Bufeti paredz, ja vislielākajā maiņā strādā mazāk par 200

cilvēkiem. Bufetēs ir ierobežots silto ēdienu sortiments.

Ēdnīcu paredz, ja strādājošo skaits vislielākajā maiņā sa-

sniedz 200 cilvēku. Ēdnīcā ēdienu gatavo no izejvielām vai arī

pusfabrikātiem.

7.3.2. MEDICĪNISKĀ DIENESTA TELPAS

Medicīniskā dienesta telpas izvieto ēkas pirmajā stāvā

(7.17. att.), tās tuvinot traumatisma ziņā bīstamiem cehiem. Pie

medicīniskā dienesta telpām jānodrošina ērta sanitārā transporta
piebraukšana. Dažkārt medicīniskos punktus izkārto pie caurlaižu

telpām. Tomēr medicīniskie punkti nedrīkst atrasties tālāk par

1000,00 m no darba vietām.

Rūpniecības uzņēmumu medicīniskās iestādes iedala trīs gru-

pās: sanitārie posteņi, medicīniskie punkti un speciālās medicī-

niskās iestādes.

Rūpniecības uzņēmumos, kuros strādājošo kopskaits ir mazāks

par 300, pirmās palīdzības sniegšanai pēkšņos saslimšanas un

nelaimes gadījumos paredz sanitāros posteņus. Tos apkalpo sa-

biedriskā kārtā, bet, paredzot atsevišķu telpu, — ari medicīnas

māsa.

Ja rūpniecības uzņēmumos strādājošo kopskaits ir lielāks, tad

iekārto feldšeru medicīniskos punktus, kuriem paredz attiecīgas
telpas. Rekonstruējot rūpniecības uzņēmumus, kuros ir 1200...

4000 strādājošo, var projektēt arī ārstu medicīniskos punktus (sa-
skaņojot ar vietējiem veselības aizsardzības orgāniem).

Speciālas medicīniskās lestādes
— slimnīcas, poliklīnikas, sa-

natorijas v. c. projektē pie lieliem uzņēmumiem vai uzņēmumu

grupām. Šādas iestādes parasti izvieto ārpus uzņēmumu terito-

rijas, paredzot iespēju tās izmantot arī strādājošo ģimenes lo-

cekļiem.
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7.8.3. Sabiedrisko organizāciju, masu kultūras

un mācību telpas

Cehos projektē telpas sabiedriskajām organizācijām un

sarkanos stūrīšus, rūpnīcās — rūpnīcas sabiedrisko organizāciju
telpas, politiskās izglītības kabinetus, mācību telpas un sporta
laukumus. Klubus, kultūras namus, mācību kombinātus, vispār-
izglītojošās strādnieku jaunatnes skolas un sarežģītākas sporta
būves projektē pēc attiecīgām normām un izvieto ārpus uzņē-
mumu teritorijas.

Cehos projektē telpas ceha arodkomitejai, bet partijas un kom-

jaunatnes organizācijām telpas paredz tikai tad, ja strādājošo
kopskaits cehā pārsniedz 300.

Sarkanos stūrīšus izvieto cehu ēdināšanas telpu tuvumā. Sar-

kanā stūrīša galvenās telpas minimālā platība ir 24 m 2. Ja vienā

ēkā izvietoti vairāki cehi, tad projektē vienu kopēju sapulču zāli.
Sarkanā stūrīša sastāvā var paredzēt inventāra un citas telpas —

tas atkarīgs no strādājošo skaita vislielākajā maiņā.
Rūpnīcās paredz telpas partijas, arodbiedrības un komjaunat-

nes organizācijām, kā arī avīzes redakcijai, ja uzņēmumā strādā-

jošo kopskaits ir lielāks par 1000.

Politiskās izglītības kabinetus izvieto rūpnīcas tehniskās bib-

liotēkas tuvumā. Lasītavas minimālā platība ir 24 m 2. Šo kabi-
netu sastāvā atkarībā no strādājošo kopskaita uzņēmumā var

ietilpt ari grāmatu krātuve, vadītāja un konsultanta kabinets.

Mācibu telpas projektē strādājošo kvalifikācijas sistemātiskai

paaugstināšanai. Telpu sastāvā ietilpst klases (auditorijas), ka-

bineti un laboratorijas, telpas pasniedzējiem un uzskates līdzek-

ļiem.
Drošības tehnikas kabinetus izvieto rūpnīcas pārvaldes ēkā.

Sporta laukumu platību uzņēmuma teritorijā pieņem ne vai-

rāk par 1 m 2uz 1 strādājošo lielākajā maiņā. I sanitārās klases

uzņēmumos sporta laukumu ierīkošanai ir nepieciešama Sanitā-

rās inspekcijas atļauja.

7.3.4. ADMINISTRATĪVĀS UN CITAS TELPAS

Administratīvo telpu sastāvu, platību un izvietojumu
nosaka projekta tehnoloģiskajā daļā saskaņā ar ražošanas pro-

cesu raksturu un tās vadību, kā arī administratīvā, inženierteh-

niskā un pārējā personāla štatiem.

Rūpnīcas kopējās administratīvās telpas parasti projektē at-

sevišķās rūpnīcu pārvaldes ēkās, kuras novieto pie galvenās ieejas

teritorijā.
Cehu administratīvās telpas izvieto cehu palīgēku augšējos

stāvos. «B», «T» un «,H,» kategorijas ražotnēm maiņas un iecirkņu

priekšnieku, meistaru, brigadieru un normētāju istabas ieteicams

iebūvēt ražošanas ēkās.



Rūpnīcu pārvaldes un cehu kantoru darbistabu platību aprē-
ķina, pieņemot 4 m 2 uz 1 darbinieku. Atsevišķu darbistabu un

kabinetu platību pieņem vismaz 9 m2. Vadošo darbinieku kabinetu

logus ieteicams vērst uz rūpnīcas teritorijas vai ceha pusi.
Rūpnīcas apspriežu zāles vietu skaitu nosaka projekta uzde-

vumā. Uz vienu vietu pieņem 0,9 m 2 zāles platības. Pie zālēm pa-
redz kuluārus, vestibilus ar garderobi un atejas. Ja zālē ir 300

ir vairāk vietas, tad paredz arī kinoaparatūras telpu.
leejas uzņēmumā var izvietot atsevišķā ēkā vai rūpnīcas pār-

valdes ēkas pirmajā stāvā. leeju organizē caur speciālām telpām.
Lielos uzņēmumos caurlaides telpas sastāv no vairākām telpu

grupām. Pirmajā grupā ietilpst ejas ar caurlaižu kontrolpos-
teņiem. Vienu eju pieņem katriem 300... 400 strādājošajiem vis-

lielākajā maiņā. Otrajā grupā ietilpst apsardzes telpas. Trešajā

grupā —
caurlaižu birojs un kadru daļa. Nelielas caurlaides ar

1...2 ejām telpu kopplatība ir 54 .. . 108 m 2. Caurlaides tuvumā

ierīko nojumes velosipēdiem, motocikliem un stāvvietas vieglajām
automašīnām.
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8.Sanitārā tehnika

8.1. VĒDINĀŠANA

Cilvēku dzīvības procesos, kā arī daudzos ražošanas

procesos gaisā izdalās dažādas vielas, kas to piesārņo. Vēdināša-

nas uzdevums ir nodrošināt gaisa apmaiņu telpās, izvadot piesār-
ņoto gaisu un aizvietojot to ar svaigu gaisu. Vēdināšanu paredz
visām telpām.

Vēdināšanu iedala dabiskā, mākslīgā un kombinētā. Tās ir

gaisa pievadīšanas un novadīšanas sistēmas ar dabisku vai māk-

slīgu gaisa plūsmas ierosmi. Visplašāk izplatītas ir novadīšanas

sistēmas, kuras piesārņoto gaisu izvada atmosfērā. Vislabāko vē-

dināšanu nodrošina pievadīšanas un novadīšanas sistēmas. Vēdi-

nāšanas sistēmas var būt vispārīgās, vietējās, kombinētās un

avārijas.
Vēdināšanas aprēķinam izmanto datus par kaitīgo, bīstamo un

agresīvo vielu koncentrāciju gaisā, kā arī liekā siltuma un mit-

ruma izdalīšanos. Ja nav ziņu par šādu vielu izdalīšanos, tad

var izmantot normatīvos datus par gaisa apmaiņas biežumu, kas

doti projektēšanas normās.

8.1.1. VISPĀRĪGĀ VĒDINĀŠANA

Telpās, kurās gaisa piesārņošana nav intensīva un nav

koncentrēta atsevišķās vietās, gaisa apmaiņu nodrošina vispārīgā
vēdināšana, kas noris visā telpas apjomā. Vispārīgā vēdināšana

var būt ar dabisku vai mākslīgu ierosmi. Apmaināmā gaisa dau-

dzumu L nosaka pēc formulas

L=

M
(m»/h), (8.1)

m
a

—mp

kur M
— kaitīgo vielu daudzums, kas stundas laikā izdalās

telpā (mg/h);
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mn
—šo kaitīgo vielu maksimālā pieļaujamā koncentrācija*

(MPK) telpas gaisā (mg/m3);
rrip — kaitīgo vielu saturs pievadāmajā gaisā (mg/m3).

Dabisko vēdināšanu projektē gadījumos, kad tā apmierinateh-

noloģisko procesu un sanitāros noteikumus. Dabiskā vēdināšana

var būt neorganizēta (infiltrācija) un organizēta (izvēdināšana
un aerācija).

Infiltrācija notiek caur norobežojošo konstrukciju spraugām
un to materiālu porām, kā arī caur durvīm, vārtiem un tehnolo-
ģiskajām ailām. Sāda neorganizēta vēdināšana notiek visās tel-

pās, bet tā ir pakļauta gadījuma rakstura faktoriem un to grūti
kontrolēt. Tā apmierina tikai viszemākās prasības, tādēļ dabisko

vēdināšanu parasti organizē periodiskas izvēdināšanas vai pa-

stāvīgas aerācijas veidā.

Ja telpu kubatūra uz vienu strādājošo ir lielāka par 40 m3un

kaitīgu vai nepatīkami smakojošu vielu vienlaicīga izdalīšanās

darba zonā neizraisa šo vielu koncentrāciju, kas ir lielākapar maksi-

māli pieļaujamo, tad projektē telpu izvēdināšanu, periodiski atve-

rot ailas ārējās norobežojošās konstrukcijās. Nepieciešamo atve-

ramo aiļu platību nosaka ar aprēķinu. Te jāņem vērā, ka telpu
zonās, kas atrodas tālāk par 30,00 m no vēdināšanas ailām ārsie-

nās, nevar organizēt izvēdināšanu un aerāciju.
Karstos cehos, kuru gaisā izdalās mitrums vai putekļi, un pa-

līgēkās gaisa novadīšanu organizē no telpu augšējās zonas. Pu-

tekļainos cehos bez koncentrētiem augstas temperatūras avotiem

gaisu novada no telpu apakšējās zonas. Cehos ar gāzu un tvaiku

izdalīšanos to novadīšana ir atkarīga no maisījumu tilpumma-
sas.

Aerāciju organizē, regulējot pastāvīgu gaisa plūsmu caur at-
veramiem logiem, aerācijas virsgaismām (8.1. att.) un velkmes

kanāliem. Ziemā aerācija notiek galvenokārt gravitācijas ietekmē

sakarā ar iekšējā un āra gaisa tilpummasu starpību, bet vasarā —

vēja spiediena ietekmē.

Gaisu telpās ievada, atverot logus vasarā 300 ... 1800 mm aug-

stumā no grīdas, bet citos gadalaikos — ne zemāk par 4000 mm

no grīdas. Zemās telpās logus atļauts atvērt arī mazākā aug-

stumā, novirzot gaisa plūsmu augšup.
No nelielām telpām gaisu var novadīt pa velkmes kanāliem.

Sienās izvietoto, retāk piekārto, kanālu nepieciešamā šķērsgrie-
zuma laukuma F aptuvenam aprēķinam var lietot formulu

F=
X,ZJ? (m2), (8.2)
Un

* CHnll 11-33-75. OīonJieHHe, « KOHAHUHOHHpOBaHHe Bo3flyxa. M.,

1976.
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8.1. att. Vienlaiduma ēkas

aerācija caur virsgaismu
un logiem:
o — bezvēja laikā; b — vēja
ietekmē.

kur L
— nepieciešamā gaisa

apmaiņa (m3/h);
n — stāvu skaits, caur

kuriem iet kanāls.

Gaisa izvadīšanai atmosfērā

virs vertikāliem kanāliem uz-

stāda uzgaļus — deflektorus
(8.2. att.). Tie veicina un sta-

bilizē velkmi.

Aerācijas virsgaismas ierīko

karstiem, putekļainiem cehiem.

Rūpniecības ēku aerācijas sis-

tēmas caur logiem un virsgais-
mām nodrošina efektīvu daudz-

kārtēju gaisa apmaiņu.

8.2. att. Deflektora griezums:
/ — novadāma gaisa plūsma; 2 — vēja vir-
ziens; 3 — lietus pilienuvirziens.
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Vispārīgās vēdināšanas sistēmās, organizēti novadot gaisu,
neorganizētas gaisa pieplūdes apjoms aukstā gadalaikā nedrīkst

pārsniegt vienreizēju gaisa apmaiņu stundā. Ja cehos var izdalī-

ties stipri indīgas vai sprāgstošas vielas, tad visās telpās jābūt
atveramiem vismaz 50% no logu kopējās platības.

Aerācijai nepakļautās telpās vai zonās jāparedz gaisa me-

hāniskā pievadīšana, katram strādājošajam nodrošinot vismaz

60 m
3/h apmaināmā gaisa daudzumu, bet ne mazāku par vienrei-

zēju gaisa apmaiņu vienā stundā visā telpā. Šādās telpās vis-

pārīgās pievadīšanas un novadīšanas sistēmām paredz vismaz

2 pievadīšanas un 2 novadīšanas agregātus, kuriem minimālā

jauda katram nav mazāka par 50% no kopējās jaudas. Atjauts
uzstādīt arī vienu galveno agregātu ar pilnu jaudu un rezerves

agregātu ar 50% jaudu, kuram jāieslēdzas automātiski, darbu

pārtraucot galvenajam agregātam. Var arī bloķēt divu blakus

telpu ventilācijas agregātus, ja, darbu pārtraucot agregātam
vienā telpā, otras telpas agregāts nodrošina vismaz 50% nepie-
ciešamās gaisa apmaiņas blakus telpā.

8.1.2. Mākslīgas vēdināšanas sistēmas

Mākslīgo vēdināšanu projektē gadījumos, kad dabiskā

vēdināšana nevar nodrošināt nepieciešamo gaisa apmaiņu vai ir

nepieciešama pievadāmā vai novadāmā gaisa apstrāde (attīrī-
šana, sildīšana utt.). Mākslīgā vēdināšana var būt vispārīgā

(8.3. att.), vietējā, kombinētā un avārijas.

8.3. att. Pievadīšanas-novadīšanas vispārīgās vēdināšanas shēma:

/ — žalūzijas; 2 — kalorifers; 3 — ventilators; 4 — gaisa vadi; 5 — nova-

dīšanaskamera.
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Mākslīgās vēdināšanas gaisa pievadīšanas sistēmas sastāva

ietilpst
a) gaisa ieņemšanas iekārta;
b) pievadīšanas kamera, kurā izvieto ventilatoru ar dzinēju,

kā arī gaisa apstrādes iekārtas (kaloriferus, filtrus v. c);
c) gaisa vadu tīkls, pa kuru svaigo gaisu pievada atsevišķām

telpām vai darba vietām;
d) pievadīšanas ailas ar režģiem, caur kuriem gaiss ieplūst

telpā;

c) regulēšanas iekārtas.

Mākslīgās vēdināšanas gaisa novadīšanas sistēmas sastāvā

ietilpst
a) gaisa novadīšanas ailas;
b) gaisa vadu tīkls;

c) novadīšanas kamera ar ventilatoru un dzinēju;
d) gaisa attīrīšanas iekārtas (vajadzības gadījumā);
c) izplūdes šahta, pa kuru gaisu izvada atmosfērā;
f) regulēšanas iekārtas, i
Pievadišanai jāņem tīrs, nepiesārņots gaiss. Ja tas nav iespē-

jams, tad pievadāmais āra gaiss ir jāattīra. Gaisu ņem vismaz

2,00 m augstumā no zemes (ņemot zajajā zonā, — vismaz 1,00 m

augstumā).
Gaisa pievadīšanas kameras ieteicams izvietot pie ārsienām

ēku apakšējā daļā, bet gaisa novadīšanas kameras
—

ēku augšējā
daļā (tehniskajos stāvos, uz antresoliem vai uz jumta). So telpu
augstumu pieņem vismaz 800 mm lielāku par iekārtu augstumu,
bet ne mazāku par 1900 mm līdz pārseguma konstrukciju izvir-

zīto daļu apakšai. Apkalpojošajam personālam paredz vismaz

700 mm platas ejas.
Gaisa kustībai mehānisko ierosmi nodrošina ventilatori, kurus

darbina elektrodzinēji. Lieto aksiālos un centrbēdzes ventilatorus

(8.4. att.). Ventilatoru izvēloties, ir jāzina apmaināmā gaisa ap-

joms un spiediena zudumi sistēmā.

8.4. att. Ventilatori:

a — aksiālais ventilators; b — centrbēdzesventilators; c — centrbēdzesventilatora

lāpstiņu rats; / — statne. 2 — apvalks; 3 — dzenamais skriemelis; 4 — gaisa

ieplūdes dūka; 5— gaisa Izpušanas dūka.
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Ja jāpievada lielāks āra gaisa daudzums darba zonā, tad ziemā

to sasilda kaloriferos, apvienojot vēdināšanu ar telpu apkuri. Tā-

dēļ mākslīgās vēdināšanas sistēmu projektēšanā ietilpst arī pie-
vadāmā gaisa sasildīšanai nepieciešamo kaloriferu aprēķins un

izvēle.
Gaisa vadus projektē pēc iespējas īsus, ar vienkāršu trasē-

jumu. Rūpniecības ēkās gaisa vadus bieži izveido apaļa šķērsgrie-
zuma, no skārda. leteicams gaisa vadiem plašāk izmantot azbest-

cementu, plastmasu, ģipša plātnes un citus nemetāliskus materiā-

lus.

Nepieciešamo gaisa vadu šķērsgriezuma laukumu F aprēķina
pēc formulas

kur L — nepieciešamā gaisa apmaiņa (m3/h);
v — gaisa plūsmas ātrums vadā (m/s).

Gaisa plūsmas ātrumu gaisa vados pieņem pēc tehniski eko-

nomiskiem un citiem apsvērumiem. Parasti šis ātrums ir 2...
12 m/s. Trokšņa samazināšanas nolūkā ir normēts maksimālais

gaisa ātrums ieplūdes un nosūces ailas telpās. Tādēļ mazākus
ātrumus pieņem gaisa vadu nozarojumos, bet lielākus — maģis-
trālos gaisa vados.

Spiediena zudumus sistēmas gaisa vados, režģos, žalūzijās un

kaloriferos nosaka pēc to pretestības gaisa plūsmai.
Mākslīgās vēdināšanas sistēmu projektēšanas praksē gaisa

vadu dimensionēšanu un spiediena zudumu noteikšanu parasti
veic pēc nomogrammām.

Arī ventilatorus izvēlas pēc speciālā literatūrā atrodamām no-

mogrammām. Ņem vērā ventilatoru ekspluatācijas apstākļus —

putekļu, tvaiku un gāzu saturu gaisā, to ķīmisko agresivitāti un

sprādzienbīstamību, kā arī gaisa temperatūru.
Ventilatora efektīvo jaudu JV nosaka pēc formulas

3600t1vt]p

kur L — ventilatora ražīgums (m3/h), ko pieņem pēc nepiecie-
šamās gaisa apmaiņas;

p —
ventilatora radītais spiediens (kPa), ko pieņem pēc
spiediena zudumiem sistēmā; ventilatorus pēc spie-
diena iedala:

zemspiediena — līdz 1 kPa (100 kgf/m2),

vidēja spiediena — 1 ... 3 kPa (100...

300 kgf/m2),

augstspiediena — 3 ... 12 kPa (300... 1200 kgf/m2);

Tļv —
ventilatora lietderības koeficients, ko nosaka pec no-

mogrammas; ventilatorus pieņem ar lielāku lietderī-

bas koeficientu;
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T)p
— pārvada lietderības koeficients, kas ir atkarīgs no

spēka pārvada veida; pārvadam ar plakano siksnu

tjp=o,9o, pārvadam ar ķīļsiksnu r| p
=o,9s un tiešam

spēka pārvadam n
p
=l,oo.

Ventilatora elektrodzinēja uzstādes jaudu N
UZst nosaka pēc for-

mulas

Nuzst=kN (kW), (8.5)

kur &=1,05... 1,50 — elektrodzinēja jaudas rezerves koeficients,
kas ir atkarīgs no ventilatora jaudas un

tipa.

Lai ražošanas telpās agregātu radītais troksnis nepārsniegtu
pieļaujamo, tad lieto šādus paņēmienus: ventilatorus ar elektro-

dzinējiem montē uz vibrāciju un skaņu amortizatoriem; šos agre-

gātus gaisa vadiem pievieno ar elastīgu starpliku vai posmu; pie-
ņem ventilatorus ar mazākiem apgriezieniem; samazina gaisa
plūsmas ātrumu; gaisa vadiem uzstāda trokšņu slāpētājus un

ierīko skaņas izolāciju.
Ar mehānisko ierosmi atmosfērā izvadāmo piesārņoto gaisu

attīra, lai novērstu apkārtējās vides piesārņošanu un lai uztvertu

vērtīgus produktus. Novadāmā gaisa tīrīšanai lieto dažādas pu-

tekļu nosēdkameras, inerces tīrītājus (ciklonus), elektrostatiskos

filtrus un citas ietaises.

Lai taupītu siltumenerģiju, attīrīto gaisu var ievadīt atpakaļ
telpās, tikai daļēji pievadot āra gaisu. Atkārtoti pievadāmā gaisa
tīrīšanai lieto papīra, auduma (sausos un skalojamos) eļļas fil-

trus. Gaisa recirkulācija nav pieļaujama telpās, kuru gaisā var

būt infekciozas, indīgas un sprāgstošas vielas, kā arī asas, nepa-

tīkamas smakas.

8.1.3. VIETĒJĀ VĒDINĀŠANA

Vietējā vēdināšana aptver tikai noteiktu telpas daļu,
taču ar to var ievērojami uzlabot gaisa vidi visā telpā. Vietējā
vēdināšanā pielieto gaisa novadīšanas un pievadīšanas sistēmas.

Pirmais vēdināšanas uzdevums ir nepieļaut gaisa piesārņo-

juma izplatīšanos. Bīstamas, kaitīgas un agresīvas gāzes, tvai-

kus un putekļus no to rašanās vietām novada ar vietējām nosū-

cēm. Vietējās nosūces ieteicams projektēt kā tehnoloģisko iekārtu

sastāvdaļu, jo tās patērē ievērojami mazāku gaisa daudzumu
nekā vispārīgās vēdināšanas iekārtas, sasniedzot tādu pašu efektu.

Tehnoloģiskos procesus, kuros intensīvi atmosfērā izdalās bīs-

tamas, kaitīgas un agresīvas vielas, ieteicams izvietot hermētiski

slēgtos agregātos, nepieciešamības gadījumā paredzot agregāta

iekšpusē gaisa retināiumu. Procesus, kurus izpilda ar cilvēka roku

līdzdalību, izvieto velkmes skapjos ar noslēdzamu logu, kura iz-

mēri 700X500 mm (8.5. att. a).
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Lielākajai daļai tehnoloģisko procesu tomēr nepieciešama pie-
eja no visām pusēm. Šajos gadījumos vietējo nosūci parasti iz-

vieto virs tehnoloģiskās aparatūras (8.5. att. b) vai tās sānos

(8.5. att. c). Nejaušas gaisa plūsmas var kaitīgās vielas izplatīt
telpā, tādēļ nosūci papildina ar vietējo gaisa pievadīšanu, ierīkojot

svaiga gaisa aizkaru, dušu vai buferi (8.5. att. d). Vietējo gaisa
novadīšanu paredz, lai uzlabotu mikroklimatu tikai telpu atse-

višķās zonās vai darba vietās. Svaiga gaisa dušu (8.5. att. c)
virza tieši virsū cilvēkam. Ja darba vietas nav stingri noteiktas,
tad ierīko svaiga gaisa oāzes, kas aptver telpas daļu.

Vietējās novadīšanas sistēmas ir visnedrošākās, jo tās dar-

bojas ar augstas koncentrācijas gaisa maisījumiem, kas var izrai-

sīt sprādzienu, materiālu koroziju vai cilvēku saindēšanos. Atbil-

stoši tam izvēlas drošu un izturīgu vietējo gaisa novadīšanas

vaduun agregātu konstrukciju.

8.5. att. Vietējās vēdināša-
nas ietaises:

a — velkmes skapis: b —

dumtveris; c — vietējā no-

sūce; d — aktivizēta nosūce;

c — gaisa duša.
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Ja tehnoloģiskajā procesā vienlaicīgi izdalās gāzes un siltums

vai gāzes, kas ir vieglākas par gaisu, tad paralēli vietējai vēdinā-

šanai ieprojektē arī vispārīgo vēdināšanu no telpu augšējās zo-

nas, paredzot vismaz vienreizēju gaisa apmaiņu stundā. Vispārī-

gās un vietējās vēdināšanas sistēmas izveido savstarpēji dalītas.

8.1.4. AVĀRIJAS VĒDINĀŠANA

Avārijas vēdināšanu projektē telpām, kurās iespējama
pēkšņa kaitīgu vai sprāgstošu vielu izdalīšanās gaisā lielā dau-

dzumā. Tā paredz gaisa apmaiņu ļoti īsā laika sprīdī. Sinī laikā

pieļaujama novirze no normētiem gaisa parametriem. Avārijas
vēdināšanu projektē saskaņā ar projekta tehnoloģisko daļu un

attiecīgo resoru norādījumiem. Ja šādu datu trūkst, tad paredz
vismaz astoņkārtīgu gaisa apmaiņu stundā.

Avārijas vēdināšanā nepieciešamo gaisa apmaiņu nodrošina,
vienlaicīgi darbojoties pastāvīgai un avārijas novadīšanas sis-

tēmai ar mehānisko ierosmi.

«B», «r» un €Ķ» kategorijas ražotņu telpās avārijas gadī-

jumā ir pieļaujama dabiskā vēdināšana, ja tās jauda ir pietie-
kama. Avārijas gadījumā novadāmā gaisa kompensēšanai ne-

ierīko speciālas pievadīšanas sistēmas, jo gaiss pieplūst caur ai-

lām no blakus telpām vai āra.

Avārijas sistēmas automātiski ieslēdz gāzu analizatori, kas

noregulēti limitētai gāzu koncentrācijai saskaņā ar sanitārām

vai ugunsdrošības prasībām.

8.2. APKURE

Apkures uzdevums ir kompensēt ēku siltuma zudumus,

telpās nodrošinot funkcionālām prasībām atbilstošu gaisa tem-

peratūru. Telpu apkuri organizē aukstā gadalaikā, kad 3 dien-

nakšu vidējā āra gaisa temperatūra noslīd zem B°C, ēkās un tel-

pās, kurās pastāvīgi vai ilgstoši (ilgāk par 2 h) uzturas cilvēki,
kā arī telpās, kurās nepieciešama pozitīva temperatūra tehnolo-

ģiskā procesa nodrošināšanai.

No sanitārā viedokļa ir normēta optimālā temperatūra darba

laikā pastāvīgās darba vietās un pieļaujamā temperatūra darba

zonā, bet ārpus darba zonas temperatūra nav normēta. Ja ražo-

šanas telpās uz vienu strādājošo ir vairāk par 100 m 2platības, tad

normētā temperatūra ir jānodrošina tikai pastāvīgās darba vietās.

Arī aukstās ražošanas un noliktavu ēkās paredz tikai pastāvīgo
darba vietu vai atsevišķu telpu apkuri. Aukstā gadalaikā ārpus

darba laika visās apsildāmās telpās, kurās to pieļauj ekspluatācijas
režīms un tehnoloģiskais process, temperatūru pazemina līdz 5 °C,

ja uz darba laika sākumu normēto temperatūru var atjaunot ar

esošām apkures sistēmām.
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Telpu siltuma zudumi ir atkarīgi no āra un telpu gaisa tem-

peratūru starpības, ārējo norobežojošo konstrukciju platības un

kopīgās termiskās pretestības, kā arī no telpu orientācijas. Ap-
kurei ir jākompensē arī siltuma patēriņš telpās iekļuvušā āra

gaisa un ievesto materiālu, iekārtu un transporta līdzekļu sasil-

dīšanai. Bez tam ņem vērā siltumu, ko dod tehnoloģiskās, ener-

ģētiskās un apgaismes iekārtas, cilvēki un citi siltuma avoti.

Siltuma daudzumu Q, kas nepieciešams ēkas apkurei, orien-

tējoši var noteikt pēc formulas

Q=qoV(U-h ) (W vai kcal/h), (8.6)

kur V — ēkas apkurināmā kubatūra pēc ārējiem izmēriem (m3 );
tļ — telpu gaisa temperatūra apkures aprēķinam (°C);
lī — āra gaisa temperatūra apkures aprēķinam pēc klimato-

loģijas datiem (°C); 1
<7o —

ēkas īpatnējais siltuma raksturojums (W/(m 3-°C) vai

kcal/(m3-h-°C)).
8.1. tabula

Rūpniecības ēkas pieļaujamas apkures sistēmas

Ēkas un telpas
Apkures sistēmas, siltumnesēja

un sildķermeņu veids

1

Ražošanas telpas ar paaugsti-
nātām gaisa tīrības prasībām

Gaisa apkure kopā ar pievadīšanas
vēdināšanu

Odens apkure ar būvkonstrukcijās
ievietotām apkures caurulēm

Odens apkure ar radiatoriem un kon-
vektoriem

«r» un «J_t» kategorijas ražot-

ņu telpas, kurās neizdalās pu-
tekli

Gaisa apkure kopā ar pievadīšanas
vēdināšanu

Gaisa apkure ar recirkulācijas apkures
agregātiem

Odens un tvaika apkure ar ribotām
caurulēm, radiatoriem un konvekto-

riem

Odens apkure ar būvkonstrukcijās
ievietotām apkures caurulēm

i

Ražošanas telpas, kurās tehno-

loģiskajā procesā izdalās

a) sprādziendroši un nedegoši
neorganiskie putekļi, nedego-
šas un degšanu neuzturošas

gāzes un tvaiki;

Gaisa apkure ar gāzes kaloriferiem

Gāzes apkure ar infrasarkanajiem
starotājiem

Starojuma apkure ar augstas tempe-
ratūras tumšiem starotājiem, kas

izvietoti zem griestiem

Gaisa apkure kopā ar pievadīšanas
vēdināšanu

Odens un tvaika apkure ar radiatoriem

Odens apkure ar būvkonstrukcijās
ievietotām apkures caurulēm
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Piezi m c s: 1. Gāzes apkure nav pieļaujama ēkas un telpas, kurās gāzes lieto-

šana ir aizliegta.
2. Ēkās un telpās, kurās izvietotas «A», cß> un «E» kategorijas ražotnes, ir pie-

ļaujamas ūdens un tvaika apkures sistēmas, ievērojot sprādziendrošības un ugunsdro-
šības specifiskās prasības.

3. Lauku apdzīvotās vietās bez centralizētas siltumapgādes vienstāva ražošanas ēkās,

kurās izvietotas «T» un *JX»_ kategorijas ražotnes un kuru platība nav lielāka par

500 m2, ir pieļaujama vietējā krāsns apkure ar cieto kurināmo.

1 I

b) spradziendroši, organiski sub-

limācijas neindīgi putekļi;

Gaisa apkure kopā ar pievadīšanas

vēdināšanu
Odens un zemspiediena tvaika apkure

ar radiatoriem
Odens apkure ar būvkonstrukcijās

ievietotām apkures caurulēm

Saskaņā ar speciāliem normatīviem

dokumentiem

c) vieglas sublimācijas indīgas
vielas

Ražošanas ēkas un telpas ar

ievērojamu ūdens izdalīšanos
Gaisa apkure kopā ar pievadīšanas

vēdināšanu

Odens un tvaika apkure ar radiato-

riem un ribotām caurulēm

Ražošanas ēkas un telpas ar sil-

tuma izdalīšanos

Ja siltuma daudzums ir pietiekams
telpu apkurei un to var izmantot,

tad apkures sistēmas neprojektē
Ja siltuma daudzums nav pietiekams

telpuapkurei vai to nevar izmantot,

tad apkures sistēmas projektē sa-

skaņā ar šis tabulas 2. punktu

Aukstas ražošanas ēkas, telpas
un atsevišķas darba vietas

Gāzes vai elektriskā apkure ar perio-
diskas darbības infrasarkanajiem
starotājiem (izņemot «A», «B», «B»

un «E» kategorijas ražotņu ēkas un

telpas)
Gaisa apkure darba zonas atsevišķu

iecirkņu periodiskai apkurei

Palīgēkās un palīgtelpas:
a) ja uzņēmumā siltumnesējs

ir ūdens;

Odens apkure ar radiatoriem un kon-

vektoriem

Odens apkure ar būvkonstrukcijās
ievietotām apkures caurulēm

Tas patsb) ja uzņēmumā siltumnesējs ir

tvaiks un ēku kubatūra ir

lielāka par 1500 m
3;

c) tas pats, ēku kubatūra ir

1500 m
3

un mazāka;

d) sadzīves telpas neatkarīgi

no kubatūras

Zemspiediena tvaika apkure ar radia-

toriem un konvektoriem

Ūdens vai augstspiediena tvaika ap-
kure ar radiatoriem un konvekto-
riem

Ražošanas ēkas un telpas, ku-

rās izvietotas «A», «B» un «E»

kategorijas ražotnes

Gaisa apkure, kura darbojas ar āra

gaisu bez recirkulācijas
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Eku apkuri projektē saskaņoti ar vēdināšanu. Visām sistēmām

ir jānodrošina apkures regulēšanas iespēja. Rūpniecības ēkās lie-

tojamās apkures sistēmas dotas 8.1. tabulā.

8.2.1. APKURE UN CENTRĀLAPKURE

Izšķir telpu apkuri (vietējo apkuri) un centrālapkuri.
Apkures jeb vietējās apkures sistēmās siltumu iegūst un iz-

manto tieši apkurināmās telpās. Siltumu iegūst, sadedzinot kuri-

nāmo (gāzi, mazutu, kūdru, akmeņogles, malku) vai izmantojot
elektroenerģiju. Lieto siltuma akumulācijas krāsnis, dažādus sta-

rotājus un kaloriferus.

Elektroenerģijas izmantošana (elektriskos kaloriferos) telpu
apkurei ir pieļaujama ar attiecīgu pamatojumu. Gāzes kalorife-

rus, gāzes un elektriskos infrasarkanos starotājus var lietot tel-

pās ar sprādziendrošām un ugunsdrošām ražotnēm, kā ari šo

ražotņu atsevišķu darba vietu apsildīšanai aukstās telpās un zem

atklātas debess. 1

Krāšņu apkure ar cieto kurināmo ir pieļaujama tikai lauku

apvidos bez centralizētas siltumapgādes viena un divu stāvu

ēkām. Ar vienu krāsni var apkurināt maksimāli 3 blakus izvie-

totas telpas. Degšanas produktu aizvadīšanai paredz dūmvadus

un skursteņus. lerīkojot krāsns apkuri, ļoti stingri ir jāievēro
ugunsdrošības noteikumi.

Centrālapkures sistēmās siltuma ieguve ir centralizēta. Sīs

sistēmas sastāv no siltuma ģeneratora*, siltumnesēja vadiem un

sildķermeņiem. Viens siltuma ģenerators no katlu telpas pa va-

diem apgādā ar siltumu vairākas telpas vai visu ēku.

Atkarībā no siltumnesēja izšķir ūdens, tvaika un gaisa cen-

trālapkures sistēmas. lekārtas, aparatūras un materiālu unifikā-

cijas nolūkā parasti pieņem vienu siltumnesēju. Sistēmas, kurās

ar siltumapmaiņas aparātiem izmanto divus un vairākus siltum-

nesējus, sauc par kombinētām (piemēram, ūdens-gaisa).
Ūdens un tvaika centrālapkures sistēmu cauruļvadiem lieto

melnās tērauda ūdens-gāzes bezšuvju caurules, kuru diametri

līdz 50 mm, un metinātās tērauda caurules, ja diametrs ir lielāks

par 50 mm. Ar sildķermeņu starpniecību siltumnesējs atdod savu

siltumu telpām un atgriežas siltuma ģeneratorā ar pazeminātu

temperatūru.
Centralizētā siltumapgādes sistēmā viena katlu māja apkalpo

vairākas ēkas, rūpnīcas vai veselu rajonu. Siltumu no katlu mā-

jas patērētājiem piegādā pa siltumtrasēm.** Pie siltumtrases

ievada ēkā ierīko siltuma mezglu. Termoelektrocentrāles (TEC)
ražo gan siltumu, gan arī elektrību.

* CHnll 11-r 9-65. KoTejibHbie vcTaHOBKH. HopMbi npoeKTHpoBaHHH. M., CTpoft-

H3Aaī, 1966.

** CHhII 11-36-73. TenviOßbie cem M., CTpofiH3aaT, 1974.
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8.2.2. ŪDENS CENTRĀLAPKURE

Ūdens apkures sistēmās par siltumnesēju izmanto

karstu ūdeni ar temperatūru līdz 95 °C vai pārkarsētu ūdeni ar

temperatūru līdz 180 °C. Pēdējo lieto arī kombinētās ūdens-gaisa
sistēmās. Par siltuma ģeneratoriem izmanto ūdens sildāmkatlus.

Ūdens centrālapkuri pēc ierosmes iedala gravitācijas un mehā-

niskās ierosmes sistēmās, pēc cauruļvadu likšanas
— divcauruļu

8.6. att. Ūdens cen-

trālapkures divcauruļu
sistēmu ar augšējo sa-

dali principiālās shē-

mas:

a. — ar gravitācijas
ierosmi: b — ar mehā-

nisko ierosmi; l — sil-

tuma avots; 2 — galve-
nais stāvvads; 3 — ūdens

izplešanās trauks: 4 —

turpgaitas maģistrāle;
5 — turpgaitas stāvvadi;
6 — regulēšanas krāni;
7 — sildķermeņi; 8 — at-

pakaļgaitas stāvvadi;
9 — atpakaļgaitas maģis-
trāle; 10 — cirkulācijas
sūknis; // — atgaisotajs.
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8.7. att. Sildķermeņa pie-

slēguma shēma ūdens

centrālapkures divcauru-
ļu sistēmā ar apakšējo

sadali:

/ — turpgaitas maģistrāle;
2 — turpgaitas stāvvads;
3 — regulēšanas krāni; 4 —

sildķermeņi; 5 — atgaisoša-
nas krāni pie sildķermeņiem;
6 — atpakaļgaitas stāvvads;
7 — atpakaļgaitas maģistrāle.

un viencaurules sistēmās, pēc turpgaitas
maģistrāles atrašanās

—
sistēmās ar

augšējo sadali, ar apakšējo sadali un ar

stāvu sadali.

Visvienkāršākā ir gravitācijas sis-

tēma (8.6. att. a), kurā ūdens cirku-

lāciju rada karstā un atdzisušā ūdens

tilpummasu starpība. Centrālapkures
sistēmu ar šādu dabisko cirkulāciju
atļauts ierīkot nelielām ēkām bez cen-

tralizētas siltumapgādes iespējas ari

perspektīvā. Gravitācijas sistēmu var

pielietot ar horizontālo rādiusu līdz

30,00 m; divcauruļu sistēmās katla vi-

dum jāatrodas vismaz 3,00 m zem

zemākā sildķermeņa centra. Viencaurules

sistēmās ar dabisko cirkulāciju katlu un

sildķermeņus var novietot vienā līmenī.

Šādās centrālapkures sistēmās ūdens

kustības ātrums cauruļvados var būt

0,25 m/s un mazāks.

Gravitācijas sistēmās ar lieliem izmē-

riem plānā nepieciešami lieli cauruļvadu
diametri. Tādēļ rūpniecības ēku apkurē
parasti lieto ūdens cirkulācijas mehānisko

ierosmi ar sūkņiem (8.6. att. b). Ūdens plūsmas ātrums sistēmās

ar sūkņiem ir lielāks nekā pie dabiskās cirkulācijas. Maksimāli

pieļaujamais ūdens kustības ātrums centrālapkures cauruļvados
rūpniecības uzņēmumu palīgēkās un telpās ir 2 m/s, bet ražoša-

nas ēkās — 3 m/s.

Divcauruļu sistēmā karstais ūdens tieši pieplūst katram sild-

ķermenim (8.7. att.). Viencaurules sistēmās ir mazāks cauruļu
patēriņš, bet ūdens ar sākotnējo temperatūru ieplūst tikai pirma-
jos sildķermeņos, pārējos — ar pazeminātu temperatūru. Vien-

caurules sistēmas var būt ar augšējo (88. att. a) vai stāvu

(8.8. att. b) sadali. Pēdējā gadījumā pārsegumos nepieciešams
tikai minimāls caurumu skaits stāvvadu izvadīšanai.

Lai nodrošinātu gaisa izvadīšanu un ūdens izlaišanu no sis-

tēmas un veicinātu cirkulāciju, maģistrāles vadus un sildķermeņu
pievadus montē ar atbilstošu kritumu. Gaisa izvadīšanu organizē
caur atgaisotājiem (automātiskiem vārstiem, atgaisošanas krā-

niem v. c.) vai caur ūdens izplešanās trauku.

Sildķermeņu siltuma atdevi regulē ar ūdens temperatūru vai

tā caurplūdes daudzumu. Lietojot automātiskās regulēšanas iekār-

tas, telpās var uzturēt precīzāku temperatūru.
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8.8. att. Sildķermeņu pieslēguma varianti ūdens centrālapkuresviencaurules
sistēmās:

a — ar augšējo sadali; b — ar stāvu sadali; / — galvenais stāvvads; 2 — turpgaitas
maģistrāle; 3 — jaukta maģistrāle; 4 — isi slēgtie posmi; 5 — regulēšanas krāni;
6 — triseju krāni; 7 — starpsekciju regulatori; 8 — atgaisošanas krāni pie sfld-

ķermeniem; 9 — sildķermeņi; 10 — atpakaļgaitas stāvvads; 11 — atpakaļgaitas
maģistrāle.

8.2.3. TVAIKA CENTRĀLAPKURE

Tvaika centrālapkures sistēmās par siltumnesēju iz-

manto ūdens tvaiku, ko iegūst tvaika katlos. Tvaika centrālap-
kuri iedala zemspiediena — 5

...

70 kPa (0,05 ... 0,70 at) un

augstspiedienasistēmās
—

lielāks par 70 kPa (0,70 at).
Tvaika apkures sistēmas ir līdzīgas ūdens apkurē lietojamām

sistēmām. Parasti izmanto divcauruļu sistēmu, kura var būt ar

augšējo, apakšējo, kā arī vidējo sadali. Tvaika kustību nodrošina

spiediena starpība sistēmā. Tvaika kustības ātrums zemspiediena
sistēmās var sasniegt 30 m/s, bet augstspiediena sistēmās — līdz

80 m/s.
Tvaiku pa tvaika cauruļvadiem transportē līdz sildķermeņiem,

kur tas kondensējoties atdod siltumu. Tvaika kondensācijas ūdens

atgriežas katlā pa kondensāta cauruļvadiem. Lai kondensāts



a —
kondensats

atgriežas
katla

pašteces
ce|ā;
b—kondensētu
katlā

nogādā
ar

sūkņiem;
/

-tvaika
katls;

2

-
galvenais

stavvads;
3

-tvaika
maģistrāle;
4
—tvaikastāvvadi;
5

-tvaika

ventili;
6-sildķermeņi;
7

-
kondensāta

stāvvadi-
8

-
kondensāta

maģistrāle;
9

-atgaisotajs;
10-kondensāta
atda

litijs;

//-kondensāta
tvertne;

12

-
kondensāta

sūknis-
13

—
vienvirziena

vārsts.

1

8.9.

att.

Tvaika

centrālapkures
sistēmu

principiālās
shēmas:
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varētu atgriezties katlā ar pašteci, tad ūdens līmenim katlā ir

jāatrodas zemāk par atgaisotāja pievienošanas līmeni (8.9. att.a).
So līmeņu minimālo starpību h nosaka pēc formulas

/i=p+o,2oo (m), (8.7)

kur p — tvaika virsspiediens katlā (ūdensstaba m);
0,200 — spiediena paaugstināšanas rezerve (m).

Centrālapkures sistēmās ar tvaika spiedienu katlā virs 30 kPa

(0,3 at) kondensātu katlā atpakaļ parasti nogādā ar sūkņiem

(8.9. att. b).
Tvaika apkures sistēmas ir ekonomiskas gan ierīkošanā, gan

arī ekspluatācijā. Tomēr to pielietošana ir ierobežota sakarā ar

sildķermeņu virsmas augsto temperatūru, trokšņaino darbību, sil-

tumatdeves regulēšanas grūtībām un sarežģīto apkalpošanu. Tā-

dēļ tvaiku biežāk lieto kombinētās tvaika-ūdens un tvaika-gaisa
centrālapkures sistēmās.

Rūpniecības uzņēmumos tvaika centrālapkure ir izplatīta tā-

dēļ, ka ūdens tvaiku samērā bieži izmanto ražošanas procesos.

Sajā gadījumā lietderīgi tvaiku izmantot arī telpu apkurei. Taču

8.10. att. Centrālapkures sildķermeņi:
a — radiatorubaterija; b — konvektors; c — ribotā caurule; d

— gludo

cauruļu reģistri.
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ir jāņem vērā, ka augstspiediena tvaika centrālapkures pielieto-
šanu ierobežo ugunsdrošības, sprādziendrošības un sanitārijas
noteikumi.

Tvaika un ūdens apkures sistēmas nav pieļaujamas telpās,
a) kuru gaisā var izdalīties vai nosēsties uz virsmām vielas,

kas uzliesmo vai sprāgst, saskaroties ar ūdeni (triizobutilalumī-
nija šķīdums);

b) kurās tiek uzglabātas vai lietotas vielas, kas saskarē ar

ūdeni veido degošas gāzes vai tvaikus (sārmu metāli, kalcija
karbīds v. c).

8.2.4. CENTRĀLAPKURES SILDĶERMEŅI

Sildķermeņus apkurināmās telpās parasti novieto zem

logiem, pie āra durvīm, vārtiem un citām ailām sienās. Sildķer-
meņus nedrīkst uzstādīt vējtveros ar ārdurvīm.

Galvenie sildķermeņu veidi ūdens un tvaika centrālapkures
sistēmās ir radiatori, konvektori un gludās caurules. Radiatoru

baterijas sastāv (8.10. att. a) no ķeta vai tērauda sekcijām. Ķon-
vektoriem (8.10. att. b) un ribotām ķeta vai tērauda caurulēm

(8.10. att. c) ribas palielina cauruļu sildvirsmu, bet pazemina
šo sildķermeņu higiēniskumu. No gludām tērauda caurulēm veido

reģistrus (8.10. att. d) un glodenes. Dažkārt apkures caurules
ievieto telpu norobežojošās būvkonstrukcijās, veidojot betona sild-

ķermeņus, tā sauktos apkures paneļus.
Siltuma daudzumam Qie, ko atdod sildķermeņi laika vienībā,

ir jāatbilst attiecīgās telpas siltuma zudumiem Q:

Qie>Q (W vai kcal/h). (8.8)

Nepieciešamo sildķermeņu virsmas platību F var noteikt pēc
formulas

f <8-9>

kur k — sildķermeņu siltumpārvades koeficients (W/(m2-°C)
vai kcal/(m 2-h-°C));

t
v

— siltumnesēja vidējā temperatūra (°C);
h — telpu gaisa aprēķina temperatūra (°C).

Sildķermeņu maksimāli pieļaujamā virsmas temperatūra ir

normēta. Telpās ar augstām higiēniskām prasībām sildķermeņu
virsmas temperatūra nedrīkst pārsniegt 95 °C, bet cauruļvadu
virsmas temperatūra — 105°C. Pārējās telpās sildķermeņu virs-

mas temperatūra nedrīkst pārsniegt 150 °C. Sajā gadījumā sild-

ķermeņus nožogo vai novieto tā, lai tiem nevarētu nejauši pie-
skarties. Taču sildķermeņu virsmas temperatūra nekādā gadī-

jumā nedrīkst pārsniegt 80% no gāzu, tvaiku un putekļu, kas ar

tiem var saskarties, uzliesmošanas temperatūras (°C).
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8.2.5. GAISA CENTRĀLAPKURE

Gaisa apkures sistēmās gaisu sasilda kaloriferos
(8.11. att.), kuros gaisa kustību nodrošina ventilatori.

Centrālapkures sistēmās gaisu sasilda centralizēti un apkuri-
nāmās telpās ievada pa kanāliem būvkonstrukcijās vai gaisa va-

diem. Sajā gadījumā telpās nav sildķermeņu. Vietējās apkures
sistēmās kaloriferus izvieto apkurināmās telpās.

Gaisa apkuri iedala recirkulācijas un apkures-vēdināšanas
sistēmās. Recirkulācijas sistēmā caur kaloriferiem pārvietojas
telpu gaiss, bet apkures-vēdināšanas sistēmās telpās ievada sasil-

dītu āra gaisu. Recirkulācijas sistēmu pielietošanu ierobežo sani-

tārās un drošības prasības. Izplatītas ir jauktas sistēmas ar ne-

pilnu recirkulāciju, kurās svaigu gaisu pievada daļēji. Tādējādi
gaisa apkures sistēmas (izņemot recirkulācijas) apvieno ar vēdi-

nāšanas sistēmām.

Gaisa apkuri plaši lieto lielas kubatūras telpās un ēkās, kurās
izvietotas «A», «B» un «E» kategorijas ražotnes. Centrālās gaisa
apkures sistēmas ir neaizvietojamas ēkās, kurās izdalās indīgas
vielas un vielas, kas var uzliesmot vai eksplodēt, saskaroties ar

apkures sildķermeņiem, ūdeni un tā tvaikiem.

Pievadot sasildīto gaisu tuvāk par 2,00 m no darba vietām

vai zemāk par 3,50 m no grīdas līmeņa, tā temperatūra nedrīkst

pārsniegt 45 °C. Pārējos gadījumos ir pieļaujama siltā gaisa pa-
deve ar temperatūrulīdz 70 °C.

Visām gaisa apkures sistēmām ir neliels metāla patēriņš celt-

niecībā; var vienlaicīgi organizēt vēdināšanu, strauji izmainīt

8.11. att. Plākšņu kalorifers

(gaisa sildītājs vai dzesē-

tājs).
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gaisa temperatūru un izslēgt telpu gaisa saskari ar sildķermeņu
karsto virsmu.

Siltā gaisa aizsegus ierīko pie vējtveriem, ārdurvīm, vārtiem

un tehnoloģiskām ailām, ja tos lieto bieži vai ilgstoši un tehnolo-

ģiskās vai sanitārās prasības nepieļauj īslaicīgu temperatūras pa-
zemināšanos telpā.

8.3. GAISA KONDICIONĒŠANA
UN AUKSTUMA APGĀDE

8.3.1. GAISA KONDICIONĒŠANA

Gaisa kondicionēšana automātiski nodrošina telpās no-

teiktu mikroklimatu neatkarīgi no ārējiem meteoroloģiskiem un

mainīgiem telpu iekšējiem apstākļiem. Mikroklimatu galvenokārt
raksturo telpu gaisa temperatūra, mitrums, kustības ātrums un

tīrība. Tādējādi gaisa kondicionēšana apvieno sevī telpu apkuri
un vēdināšanu. Šim nolūkam lieto gaisa kondicionētājus, kas re-

gulē galvenos gaisa parametrus, to sasildot vai atdzesējot, sau-

sinot vai mitrinot, attīrot no putekļiem un piešķirot noteiktu kus-

tības ātrumu. Gaisa kondicionēšana var novērst gaisam nevēla-

mas smakas (dezodorācija) un piešķirt patīkamu smaržu (odorā-
cija), regulēt jonu sastāvu (jonizācija), attīrīt bakterioloģiski utt.

8.12. att. Virsma, kas parāda komforta

zonas stāvokli kā temperatūras, relatīvā

mitruma un gaisa kustības ātruma fun-

kciju.

No sanitārā viedokļa gai-
sa kondicionēšana nodrošina

cilvēkiem telpās komfortablus

apstākļus (8.12. att.). Ražo-

šanas ēkās gaisa kondicionē-

šanu paredz saskaņā ar teh-

noloģiskām prasībām — ra-

žošanas procesiem, kuriem

jānodrošina noteikts tempe-
ratūras un mitruma režīms.

Tādas ražotnes visbiežāk sa-

stopamas elektroniskajā rūp-
niecībā un radiorūpniecībā,
tekstilrūpniecībā, ķīmiskajā,
farmaceitiskajā, poligrāfis-
kajā, optiskajā un pārtikas
rūpniecībā.

Gaisa kondicionēšanas

sistēmas iedala centrālajās,
jauktajās un vietējās. Centrā-

lajās kondicionēšanas sistē-

mās gaisu apstrādā centrali-

zēti un telpām pievada pa
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8.13. att. Divzaru gaisa
kondicionēšanai principiā-
lā shēma.

X — kondicionētājs; T\ un

Ti — darba telpas ar dažā-

diem gaisa parametriem; / —

āra gaisa ieņemšana; 2 —

gaisa vārsti; 3 — gaisa
filtrs; 4 — primārais kalori-
fers; 5 — gaisa mitrinātājs;
6 — pieplūdes ventilators;
7 — gaisa pieplūdes vadi;
S — sekundārie kaloriferl
temperatūras regulēšanai at-

sevišķās telpās; 9 — gaisa
nosuces vadi; 10 — nosūces

ventilators; // — recirkulā-

cijas vads.

gaisa vadiem. Jauktajās kondicionēšanas sistēmās (8.13. att.)
daļu gaisa parametru regulē centralizēti (piemēram, tīrību), bet

daļu parametru — ievadot telpās, atbilstoši to specifikai. Vietējās
kondicionēšanas sistēmās gaisu sagatavo tieši attiecīgajā telpā
vai darba vietā.

Gaisa kondicionētāji (8.14. att.) var strādāt recirkulācijas
režīmā, kā arī daļēji vai pilnīgi ņemot āra gaisu.

Nepārtrauktas darbības gaisa kondicionēšanas sistēmas kom-

plektā ietilpst vismaz 2 kondicionētāji, kuru jauda ir vienāda ar

50% no kopējās jaudas.
Visā telpā nodrošināt konstantu mikroklimatu praktiski ir sa-

režģīti, bet tas arī nav nepieciešams. Cilvēkiem komforta zonu

pieņem 2,00 m augstu virs grīdas un sākot ar 0,50 m atstatumu

no ārsienām. Tehnoloģiskajās gaisa kondicionēšanas sistēmās

konstanta mikroklimata zonai ir jāietver attiecīgās ražošanas

iekārtas un materiāli. *

Gaisa kondicionēšanas sistēmas ir samērā dārgas celtniecībā

un ekspluatācijā, bet ekonomiski tās attaisnojas, jo nodrošina

strādājošajiem veselīgus darba apstākļus, veicina darba ražīguma
un ražotās produkcijas kvalitātes paaugstināšanu.

8.3.2. AUKSTUMA APGĀDE

Aukstums var būt nepieciešams gaisa kondicionēšanai

un tehnoloģiskajam procesam. Gaisa kondicionēšanai vispirms
izmanto dabiskos aukstuma avotus

— artēzisko ūdeni un ledu.
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Rajonos ar sausu un karstu klimatu paredz iztvaikošanas dzesē-

šanas iekārtas. Saldēšanas iekārtas projektē gadījumos, kad da-

bisko aukstuma avotu izmantošana nav lietderīga. lespējamas
arī kombinētas sistēmas.

Freona un amonjaka saldēšanas mašīnas izvieto telpās, bet

tvaika ežekcijas un broma-litija mašīnas var izvietot zem atklā-
tas debess. Amonjaka mašīnas lieto tikai iekārtām, kas apkalpo
ražošanas ēkas. Saldēšanas iekārtās paredz vismaz divas saldē-

šanas mašīnas.

8.4. ŪDENSAPGĀDE

Ūdensapgāde ir inženierbūvju un iekārtu komplekss
ūdens ieņemšanai, attīrīšanai, attīrītā ūdens uzglabāšanai un pie-
gādei patērētājiem. Vienlaicīgi ar ūdensapgādi projektē arī kana-

lizāciju.
Ražošanā izmantojamā ūdens patēriņa normas nosaka tehno-

logi. Parasti tās izsaka uz ražojamās produkcijas vienību.
Daudz ūdens patērē tekstilrūpniecībā, metalurģijā un citās rūp-
niecības nozarēs. Sevišķi lieli ūdens patērētāji ir modernie teh-

noloģiskie procesi ķīmiskajā rūpniecībā. Tā, piemēram, 1 t kap-
rona ražošanai ir nepieciešams 5000 m 3ūdens.

Rūpniecības uzņēmumos ūdeni patērē arī strādājošie perso-

nīgām vajadzībām (dzeršanai, higiēnai utt.). Atsevišķi nosaka

ūdens patēriņu sabiedriskajai ēdināšanai, dušām un kāju vannām.

Pieņem, ka dušas atklātās kabīnēs katrā maiņā darbojas 45 mi-

nūtes un 1 duša šinī laikā patērē 500 Z ūdens. Duša individuālā

kabīnē uz 1 procedūru patērē 50 / ūdens. Sabiedriskās ēdināšanas

uzņēmumos uz 1 ēdiena porciju patērē 10... 12 / ūdens. Ūdens

patēriņa normas dzeršanai un sadzīves vajadzībām rūpniecības
ēkās dotas 8.2. tabulā.

8.2. tabula

Odens patēriņa normas dzeršanai un sadzīves vajadzībām

Ūdeni izmanto arī ugunsdzēšanas vajadzībām. Pieņem, ka rūp-

niecības uzņēmumos, kuru teritorijas platība nepārsniedz 150 ha,

vienlaicīgi var gadīties 1 ugunsgrēks, bet uzņēmumos ar lielāku

teritoriju — vienlaicīgi 2 ugunsgrēki. Ugunsgrēka dzēšanas

:ēri;ņa norma uz ci vel

Ceharaksturs

viena maiņā
vislielākā

patēriņa stundā

Karstie cehi

Pārējie cehi

45

25

14,1

9,4
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8.15. att. Ūdens izmantošanas shēmas

a — vienreizēja izmantošana; 6 — pakāpeniska izmantošana; c —

atkārtota izmantošana; / — ūdens piegāde; 2 — ūdens papildināšana;
3 — ūdens patērētāji; 4 — ūdens recirkulācija; 5 — ūdens dzesēšana;
6— izmantotaūdensnovadīšanakanalizācijā.

ilgumu pieņem 2 vai 3 stundas. Normas paredz iekšējā (8.3. tab.)
un ārējā ugunsgrēka dzēšanu. Odens patēriņš ārējā ugunsgrēka
dzēšanai ir atkarīgs no ēkā izvietotās ražotnes ugunsbīstamības
kategorijas, ēkas ugunsdrošības pakāpes, kubatūras, platuma un

virsgaismas. Tas var būt 10... 100 l/s uz vienu ugunsgrēku.

Cdens patēriņa normas iekšēja ugunsgrēka dzēšanai
8.3. tabula

Bez tam ūdeni izmanto arī ietvju, ceļu, laukumu un apstādī-

jumu laistīšanai.

Galvenokārt izmanto saldūdeni. Biezi apdzīvotos industriālos

rajonos ir jūtams saldūdens trūkums. Jūras ūdens atsāļošana pa-

gaidām vēl izmaksā dārgi. Tādēļ rūpniecības uzņēmumos paralēli

vienreizējai ūdens izmantošanai (8.15. att. a) ir jāorganizē vai-

rākkārtēja (8.15. att. b un c) ūdens izmantošana.

8.4.1. ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAS

Atkarībā no ūdens patēriņa veida izšķir saimniecības-

dzeramā, ražošanas un ugunsdzēšanas ūdensapgādes sistēmas,

kā arī apvienotās ūdensapgādes sistēmas.

Rūpniecības ēkas raksturs
Strūklu

skaits

Ūdens

patēriņš
uz 1 strūklu

Uls)

Palīgēkās ar kubatūru līdz 25 000 m
3

un noliktavu
ēkas ar kubatūru līdz 5000 m

3

Palīgēkās ar vairāk nekā 25000 m3 kubatūru
Ražošanas ēkas un garāžas 10 un vairāk auto-

mašīnām, kuru augstums nepārsniedz 50,00 m,
noliktavu ēkas ar 5000 m

3
un lielāku kubatūru

Ražošanas ēkas ar vairāk nekā 50,00 m augstumu

l

2

2

8

2,5

2,5
2,5

5
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Saimniecibas-dzeramā ūdensapgādes sistēma piegādā ūdeni
dzeršanai, pārtikas produktu apstrādei un sanitāri higiēniskām
vajadzībām. Dzeramo ūdeni pievada ražošanas ēkās un palīg-
ēkās, kurās paredz uzstādīt attiecīgas sanitārtehniskās ierīces.

Ūdenim, ko lieto saimniecības un dzeršanas vajadzībām, jāatbilst
valsts standarta (TOCT 2874-73) prasībām.

Ražošanas jeb tehniskā ūdensapgādes sistēma piegādā ūdeni
tehniskām vajadzībām. Sim ūdenim ir jāatbilst tehnoloģiskām
prasībām.

Ugunsdzēšanas ūdensapgādes sistēma piegādā ūdeni uguns-

grēku dzēšanai. Nelieli rūpniecības uzņēmumi ugunsgrēku dzēša-

nai var izmantot dabiskās ūdenskrātuves, kā arī speciāli izbūvē-
tus vaļējus rezervuārus.

Apvienotā ūdensapgādes sistēma piegādā ūdeni vienlaicīgi
vairākām iepriekš minētām vajadzībām.

Pilsētās un ciematos visbiežāk izbūvē apvienotu ūdensapgā-
des sistēmu. Rūpniecības uzņēmumos parasti ierīko divas atse-

višķas ūdensapgādes sistēmas (8.16. att.): vienu — tehniskām va-

jadzībām, it sevišķi, ja tehnoloģiskā procesa vajadzībām nav ne-

pieciešama dzeramā ūdens kvalitāte, otru
—

saimniecības un

dzeršanas vajadzībām.

8.4.2. ŪDENS IEŅEMŠANA UN ATTĪRĪŠANA

Ūdens ieņemšanas veids atkarīgs no ūdensapgādes
avotiem, kurus iedala apakšzemes (artēziskais un gruntsūdens)
un virszemes (ezeri, upes, ūdenskrātuves un jūras) avotos.

Saimniecības un pārtikas rūpniecības vajadzības maksimāli ir

jāapmierina ar apakšzemes avotiem. Apakšzemes ūdenim parasti
ir samērā augsta kvalitāte, un tas nav jāattīra. Virszemes ūdeni

šīm vajadzībām izmanto tikai tādos gadījumos, kad apakšzemes
ūdens ir nepietiekamā daudzumā vai neatbilst dzeramā ūdens

prasībām.
Apakšzemes ūdens ieguvei ierīko šahtu vai cauruļu akas. Cau-

ruļu akas ierīko ar iesišanu (līdz 10,00 m dziļumam), ieskalo-

šanu (irdenās gruntīs) un urbšanu (100,00 m un lielākā dzi-

ļumā).
Vairumu ražotņu apmierina virszemes ūdens kvalitāte. Dze-

ramā ūdens izmantošana tehniskām vajadzībām ir pieļaujama
tikai izņēmuma gadījumā. Virszemes ūdens ieņēmējietaises kon-

strukcija ir atkariga no krastu reljefa, grunts īpašībām un citiem

apstākļiem (8.17. un 8.18. att.). letaises sastāvā ietilpst ūdens

ieņēmējs, caurule, krasta aka un pirmās pakāpes sūkņu stacija.
Līmeni akā bez ūdens ņemšanas sauc par statisko. Ūdeni at-

sūknējot, tā līmenis krītas un tad nostabilizējas (dinamiskais lī-

menis). Akas ražīgumu raksturo tās īpatnējais debits. Akas īpat-

nējais debits ir ūdens daudzums stundā, ko var izsūknēt no akas,

uzturot dinamisko līmeni 1,00 m zem statiskā līmeņa.
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Ap ūdensapgādes avotiem ir noteikta sanitārā aizsardzības

zona, kas sastāv no divām joslām. Pirmajā joslā ir aizliegta ne-

piederošu cilvēku atrašanās un jebkura darbība, kas nav saistīta

ar ūdensapgādi. Sī stingrā režīma josla tiek apsargāta. Otrajā
joslā ir spēkā sevišķi sanitārie noteikumi. Saimniecības-dzeramā

ūdensvada ūdenskrātuvēs ir aizliegta notekūdeņu ievadīšana.

Ja ūdens ieņemšanas avotā neatbilst dzeramā ūdens vai teh-

noloģijas prasībām, tad tas ir jāattīra.
Galvenie ūdens tīrīšanas paņēmieni ir dzidrināšana, t. i., vielu

nostādīšana, kas nosaka tā duļķainumu un krāsainību, dezinfek-

cija, t. i., slimību izraisītāju baktēriju iznīcināšana ūdenī, un mīk-

stināšana, t. i., cietuma sāļu atdalīšana no ūdens.

Ūdens dzidrināšanai lieto dažādas konstrukcijas nosēdbasei-

nus, kuros suspendētās vielas izgulsnējas. Izgulsnēšanās paātri-
nāšanai var izmantot koagulāciju.

Pēc nostādināšanas ūdeni filtrē caur porainu materiālu, lai

to atbrīvotu no sīkākām suspensijām un daļēji no mikroorganis-
miem. Par filtrējošo materiālu visbiežāk izmanto dažāda rupjuma
kvarca smiltis. Filtru konstrukcija ir ļoti dažāda. Filtrējot no

ūdens atdala lielu daļu baktēriju, bet paliekošo baktēriju vidū

8.16. att. Arējā ūdensvada tīkla shēmas:

/ — virszemes ūdens ieņemšanas ietaise ar pirmās pakāpes sūkņu staciju; 2 — artē-
ziskas akas; 3 — ūdens attirišanas ietaises; 4 — otrās pakāpes sūkņu stacija; 5 —

ūdenstornis; 6 — cehi — ūdenspatērētāji.



/

—ūdens
ieņēmējs;
2

—
pašteces

cauruļvadi;
3—krasta aka
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ūdens
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shēma:
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8.18. att. Apvienotas konstrukcijas krasta tipa virszemes ūdens ieņēmējietaises
shēma:

/ — ūdens ieplūdes logi; 2 — ūdensieņemšanas kamera; 3 — suckameras logs; 4 — sūc-

kamera; 5 — sūccaurule; 6 — vertikāls centrbēdzes sūknis; 7 — spiedcaurule; 8 — elektro-

dzinejs.

var būt arī slimību izraisītājas (patogēnās). Tāpēc saimniecības

un dzeramais ūdens jādezinficē. Ūdeni dezinficē, to hlorējot, ozo-

nējot vai apstrādājot ar baktericīdiem ultravioletajiem stariem.

8.4.3. ĀRĒJAIS ŪDENSVADS

Ārējo ūdensvadu* ierīko ūdens piegādei no tā iegū-
šanas vietas līdz ūdens rezervuāram un no tā līdz patērētājiem
(ēkām). Nepieciešamo spiedienu ūdensvada tīklā nodrošina sūkņu
stacijas. Sūkņu stacijās parasti uzstāda centrbēdzes sūkņus, ku-

rus darbina elektrodzinēji.

* CHhīl 11-31-74. BoAOCHa6»ceHHe. Hapy>KHue ceTH h coopysKeHHH. M., OpoS-

H3flaT, 1975.
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Ūdens patēriņš diennakts laikā ir nevienmērīgs. Tāpēc, lai re-

gulētu tā patēriņa nevienmērīgumu, ierīko rezerves ūdens tver-

tnes (ūdenstorņu rezervuārus un pneimatiskās iekārtas). Tver-

tnes kopējais tilpums sastāv no regulējošā, ugunsdzēšanas un

avārijas ūdens tilpuma. Regulējošo tilpumu nosaka, pamatojoties
uz ūdens padeves un patēriņa grafikiem. Ugunsdzēšanas vaja-
dzībām nepieciešamo ūdens daudzumu reglamentē celtniecības

normas. Avārijas ūdens tilpumu pieņem tā, lai nodrošinātu ūdeni

patērētājiem ūdensvada avārijas likvidēšanas laikā. Ražošanas

vajadzībām paredzētā ūdensvada tvertnē bez tam paredz tehnolo-

ģiskajam procesam nepieciešamo ūdens rezerves daudzumu.

Ārējais ūdensvada tīkls sastāv no maģistrālēm un sadales va-

diem. Atkarībā no plānojuma shēmas izšķir cilpveida un izzaru

ūdensvada tīklus (8.19. att.). Galvenokārt lieto cilpveida shēmu,
kurai ir augstāka ūdens piegādes drošība nekā izzaru shēmai.

Cauruļvadiem lieto ķeta, tērauda, azbestcementa, dzelzsbetona

un plastmasas caurules. Apvienotā ūdensvada tīkliem minimālo

cauruļu diametru pieņem 100 mm, bet maksimālais diametrs var

būt 1400 mm un lielāks. Cauruļvadus liek ar vismaz 0,002 kri-

tumu virzienā uz ūdens izlaišanas vietām. Caurules savā starpā
savieno ar metināšanu, uzmavām vai veidgabaliem, izveidojot

spiediendrošas saduras.

Ārējos ūdensvada tīklus ierīko apakšzemes komunikāciju veidā.

Ūdensvada tīklus var izvietot arī tuneļos kopā ar citām komuni-

kācijām. Cauruļvadu ieguldīšanas dziļumam gruntī jābūt vismaz

par 500 mm lielākam nekā grunts caursalšanas dziļums, skaitot

līdz cauruļvada apakšai.
Ūdens šķēršļu pārvarēšanai ūdensvada cauruļvadiem izbūvē

dīkerus, bet zem ceļiem cauruļvadus ievieto apvalkos vai tuneļos.
Ūdensvada tīklus apgādā ar noslēgšanas, ūdens izdales un dro-

šības armatūru. Armatūru uzstādīšanas un tīkla sazarojumu vie-

tās ierīko skatakas. Tās izbūvē no saliekamā dzelzsbetona, bet

retāk — no ķieģeļiem.
Hidrantus (ārējās ugunsdzēsības krānus) ierīko vismaz 5,00 m

attālumā no ēkām un ne tālāk par 2,50 m no autoceļa braucamās

daļas malas. Maksimālais attālums starp hidrantiem — 150,00m.

Saimniecības un ugunsdzēšanas ūdensvada ārējā tīklā spie-
dienu pieņem 100... 600 kPa (10... 60 m). Nepieciešamo spie-
dienu ražošanas ūdensvadā pieņem pēc tehnoloģijas datiem.

8.19. att. Ūdensvada
tīkla shēmas:

a — cilpveida; 6 — iz-

zaru; SS — sūkņu sta-

cija; OT — ūdenstornis



284

8.4.4. IEKŠĒJAIS ŪDENSVADS

lekšējais ūdensvads nodrošina ūdens padevi no ārējā
ūdensvada tieši patērēšanas vietā. lekšējo ūdensvadu* projektē

pēc tiešās, recirkulācijas vai pakāpeniskās shēmas. Tiešā shēmā

ūdeni izmanto vienu reizi, pēc tam to novada kanalizācijā. Recir-

kulācijas un pakāpeniskās shēmas paredz vairākkārtēju ūdens

izmantošanu. Recirkulācijas shēmā izmantotais ūdens pēc atbil-

stošas apstrādes (dzesēšanas, tīrīšanas v. c.) atgriežas tajā pašā

procesā (8.20. att.). Ūdens atdzesēšanu izdara dzesēšanas dīķos,
strūklu baseinos un ūdens dzesēšanas torņos. Pakāpeniskā shēmā

ūdeni izmanto vairākos procesos un kanalizācijā novada pēc pē-
dējās izmantošanas.

lekšējais ūdensvads sastāv no ievada ēkā, ūdensmērīšanas

mezgla, cauruļvadu tīkla un ūdensvada armatūras (8.21. att.).
Ja ūdensvads nenodrošina vajadzīgo spiedienu, tad papildus uz-

stāda spiediena paaugstināšanas iekārtu un ūdens tvertni

(8.22. att.).
levadu eka ierīko no 50 mm un lielāka diametra cinkotām

tērauda, plastmasu vai čuguna caurulēm. Vienā ēkā var būt vai-

rāki_ievadi.
Ūdens izlaidi no sistēmas paredz ūdensmērīšanas mezglā.

Ugunsdzēšanas ūdensvadā ūdensmērīšanas mezglu neparedz. Ap-

vienotajam ūdensvadam un ūdensvadam ēkās, kurās nav pieļau-

jams ūdens padeves pārtraukums, ūdensmērīšanas mezgla sastāvā

ietilpst arī skaitītāja apvadlīnija ar caurplūdes ventili.

Spiediena paaugstināšanas iekārtas ar sūkņiem un papildu
tvertnes uzstāda atsevišķos gadījumos, kad spiediens ievadā neap-

mierina patērētāju prasības.

8.20. att. Rūpniecības uzņēmuma ūdens recirkulācijas sistēmas
shēma:

/ — cehs; 2 — sasilušā ūdens pašteces vads; 3 — sasilušā ūdens sūkņu
stacija; 4 — sasilušā ūdens spiedvads: 5 — ūdens dzesēšanas ietaise;

€ — sistēmas papildināšana ar svaigu ūdeni; 7 — atdzesētā ūdens paš-
teces vads; 8— atdzesētāūdens sūkņu stacija; 9 — atdzesētāūdens spied-
vads.

* CHHn 11-30-76. BHVTpeHMHfi BOAonpoBOA h KaHajiH3auHH 3AaHH&. M.„

1977.



8.21. att. Iekšējā ūdensvada shēmas:

a — ar apakšējo izzaru maģistrāli; b — ar apakšējo cilpveida maģistrāli;

c — ar augšējo izzaru maģistrāli, ūdens tvertni un sūkni; / — ievads

ēkā; 2 — ūdensmērišanas mezgls ar noslēgarmaturu; 3— ventili vai aiz-

bidņi' 4 — sūknis; 5 — vienvirziena vārsts; 6 — galvenais stāvvads;

7 —
ūdens tvertne; 8 — maģistrāles; 9 — stāvvadi (pievadi un ūdens

izdales krāni nosacīti nav paradīti).



8.22. att. Mainīga
spiediena pneima-
tiskās iekārtas shē-

ma:

/ — kompresors; 2 —

gaisa tvertne; 3 —

gaisa vadi; 4 — ūdeni

aizturošs vārsts; 5 —

ūdens tvertne; 6 —

pludiņvārsts; 7 —

ūdensvadi; 8 — mano-
metrs; 9 — drošības

vārsti; 10 — spiediena
relejs; // — magnētis-
kais slēdzis: 12 —

ūdens sūknis; 13 —

elektrolīnija.

Cauruļvadu tīkls ēkās sastāv no maģistrālēm, stāvvadiem un

pievadiem ūdens izdales vietām. lekšējais ūdensvads var būt ar

apakšējo un augšējo maģistrāles izvietojumu. Kā vienu, tā otru

var ierīkot pēc cilpveida vai izzaru shēmas.

Izzaru shēmu lieto gadījumos, kad ir pieļaujami pārtraukumi
ūdens padevē ražošanas vajadzībām.

Dzeramā ūdens cauruļvadiem lieto 10... 300 mm diametra

cinkotā tērauda un polietilēna caurules. Ugunsdzēšanas ūdens-

vadam var lietot necinkotās tērauda caurules. Ražošanas ūdens-

vadam dažkārt lieto arī stikla caurules. Plastmasu cauruļu izman-

tošanu ierobežo to ugunsnedrošība, bet necinkotā tērauda cau-

ruļu —
sanitārās prasības. 1

Caurules savieno ar metināšanu, vītni un uzmavām. Maģistrā-
lēm, sadales vadiem un pievadiem pieņem vismaz 0,002 lielu

kritumu virzienā uz ūdens izlaišanas vietām. Cauruļvadus izvieto

telpās, kurās temperatūra ziemā ir vismaz -f-2°C. Pretējā gadī-
jumā veic pasākumus pret cauruļvadu aizsalšanu (siltumizolācija,
nepārtraukta ūdens cirkulācija, izvietojums blakus siltumvadiem,

ūdens sildīšana v. c).

Ražošanas ēkās cauruļvadus novieto atklāti (pa kopnēm, ko-

lonnām, sienām un zem pārsegumiem) vai kanālos kopā ar citām

komunikācijām. Daudzstāvu ēkās stāvvadus ieteicams izvietot

nedegošās šahtās kopā ar citām komunikācijām. Pievadus tehno-

loģiskām iekārtām var iebūvēt grīdā, bet maģistrālos vadus ievieto

zemgrīdas kanālos, kuriem izveido lokšņu tērauda pārsegumu.

lekšējā ūdensvadā lieto ūdens izdales, regulēšanas un slēg-
armatūru. Ugunsdzēšanas krānus ievieto speciālos skapīšos. Lais-

tīšanas krānus paredz ik pēc 60,00 m pa ēkas perimetru un ēkās

saskaņā ar tehnoloģijas prasībām. >
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8.5. KANALIZĀCIJA

Kanalizācijas uzdevums ir savākt, transportēt, attīrīt

un novadīt notekūdeņus uz filtrācijas laukiem vai atklātām ūdens-

krātuvēm.
Pēc izcelsmes notekūdeņus iedala saimniecības notekūdeņos —

no ēku sanitārtehniskām ierīcēm; ražošanas notekūdeņos '— no

tehnoloģiskā procesa (kurus iedala piesārņotos un' nepiesār-
ņotos —

relatīvi tīros ražošanas notekūdeņos); nokrišņu notek-

ūdeņos — lietus, izkusušā sniega, krusas vai ledus veidā.

Atkarībā no tā, kā tiek novadīti dažādu veidu notekūdeņi —

kopā vai atsevišķi, kanalizācijas sistēmas iedala

a) pilnsistēmās; *
b) dalītās sistēmās;

c) pusdalītās sistēmās.

Pilnsistēmās gadījumā visu veidu notekūdeņus novada pa
vienu kopēju tīklu uz attīrīšanas ietaisēm.

Dalītās sistēmas gadījumā ierīko vismaz divus kanalizācijas
tīklus. Pa vienu tīklu novada saimniecības un piesārņotos ražo-

šanas notekūdeņus uz attīrīšanas ietaisēm, bet pa otru tīklu —

nokrišņu notekūdeņus un relatīvi tīros ražošanas notekūdeņus uz

tuvāko ūdenskrātuvi bez attīrīšanas. Līdz ar to netiek nevajadzīgi
noslogotas attīrīšanas ietaises.

Pusdalītās sistēmas gadījumā, tāpat kā dalītās sistēmas gadī-

jumā, ierīko divus tīklus. Atšķirība starp šīm sistēmām ir tā, ka

saimniecības tīkla kolektoru un nokrišņu tīkla cauruļvadu krusto-

šanas vietās ierīko lietus ūdens pārgāzēs kameras (intercepto-
rus). Ar šo ietaišu palīdzību nokrišņu ūdeņu pirmās (vairāk pie-
sārņotās) plūsmas nonāk saimniecības tīklā un tālāk attīrīšanas

ietaisēs. Lietus ūdens daudzumam palielinoties, samērā tīrie

ūdeņi nonāk tieši ūdenskrātuvēs.

Kanalizācijas sistēmas aprēķina zināmam novadāmo notek-

ūdeņu daudzumam laika vienībā. Saimniecības kanalizācijā to

nosaka ūdens patēriņa normas, sanitārtehnisko iekārtu skaits un

noteces nevienmērības koeficients, ražošanas kanalizācijā — teh-

noloģijas dati, bet nokrišņu kanalizācijā — klimatoloģiskie dati.

8.5.1. IEKŠĒJA KANALIZĀCIJA

it
lekšējo kanalizāciju ierīko visas ražošanas ēkās un pa-

līgākās, kuras atrodas kanalizētos rajonos un kurās ir iekšējais
ūdensvads.

Ražošanas notekūdeņiem vajadzības gadījumā ierīko vairākas

atsevišķas kanalizācijas sistēmas pēc to piesārņojuma rakstura.

Sevišķi tas jāņem vērā ķīmiskās rūpniecības uzņēmumos, kur da-

žādu notekūdeņu savstarpējo reakciju rezultātā var veidoties cie-

tas vielas, agresīvi, kaitīgi vai bīstami savienojumi. Attīstoties
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8.23. att. Iekšējā kanalizāci-

jas tīkla griezuma shēma:

/ — sanitārtehniskas ierīces;
2 — novadi; 3 — stāvvads; 4 —

revīzija; 5 — tīrīšanas lūka; 6 —

vēdināšanas stāvvads.

ķīmiskajai tehnoloģijai, notekūdeņu sastāvs kļūst arvien sarežģī-
tāks. Atsevišķu kanalizāciju ierīko sprādzienbīstamiem cehiem.

lekšējās kanalizācijas sistēmu sastāvā ietilpst notekūdeņu uz-

tvērēji un cauruļvadu tīkls (8.23. att.), kā arī notekūdeņu attī-

rīšanas ietaises un sūkņu iekārtas.

Notekūdeņu uztvērējus izgatavo no ūdensnecaurlaidīgiem,
mehāniski un ķīmiski izturīgiem materiāliem. Uztvērējos paredz
sietiņu, kas cauruļvados neļauj iekļūt lielākiem cietiem atkritu-

miem. Zem notekūdeņu uztvērējiem (izņemot nokrišņu) uzstāda

hidrauliskos noslēgus (šifonus), kas novērš kanalizācijas tīkla

gāzu un smaku iekļūšanu telpās. Šifoni var būt iebūvēti uztvērēja
konstrukcijā. Ir jānodrošina visu notekūdeņu uztvērēju skalošana

no ūdensvada. Notekūdeņu uztvērējus izvieto kompakti un grupē
vertikālā virzienā. Notekūdeņu uztveršanai no grīdas uzstāda tra-

pus. Ražošanas notekūdeņu uztvērēju tipu un skaitu nosaka pro-

jekta tehnoloģiskā daļa.
Nepiesārņotos notekūdeņus var izmantot atkārtoti, bet maz-

piesārņotos — tehnoloģiskos procesos, kuros nav nepieciešams
augstas tīrības ūdens.

Saimniecības kanalizācijas sistēmā notekūdeņu uztvērēji ir

sanitārtehniskās ierīces (8.24. un 8.25.) — izlietnes, klozetpodi,

pisuāri un dažādas mazgājamās ierīces (mazgājamie galdi un

siles, mazgātnes, higiēniskās dušas, individuālās dušas, vannas

v. c).
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8.24.att.Sanitārtehniskās ierīces

a — izlietne; 6 — mazgājamais galds; c — mazgatne; d
— klozeta sēdpods; c — gridas

klozetpods; / — pisuārs.

Sanitārtehniskām ierīcēm jābūt higiēniskām, ērtām un drošām

ekspluatācijā. Tādēļ to apskalojamās virsmas ir noapaļotas, ķeta
un tērauda ierīces pārklātas ar stiklveida emalju, bet keramikas



8.25. att. Iebūvēts traps:

/ — trapa apmale; 2 — restes; 3 — grīdas augšēja hidroizolācija; 4 — Izlīdzinošā
kārta; 5 — grīdas sagatavojuma kārta; 6 — pārseguma plātne; 7 — trapa korpuss;
£ — novadcaurule.

ierīces
— glazētas. Sanitārtehniskas ierīces izgatavo ari no nerū-

sējošā tērauda un plastmasām.
lerīču tipu un skaitu nosaka saskaņā ar rūpniecības uzņēmumu

palīgēku un telpu projektēšanas normām.

Cauruļvadu tikls sastāv no horizontāliem (novadcaurules un

izlaides) un vertikāliem (stāvvadi) posmiem. Lai nodrošinātu

notekūdeņu novadīšanu pašteces ceļā, tad horizontālos cauruļ-
vadus iebūvē ar noteiktu kritumu.

Novadcaurules savāc notekūdeņus no to uztvērējiem un trans-

290
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portē līdz stāvvadam. Notekūdeņus no stāvvadiem zem pirmā
stāva grīdas savāc izlaides, kuras tos ievada pagalma (rūpnīcas)
kanalizācijas tīklā.

lekšējās kanalizācijas cauruļvadus nedrīkst izvietot adminis-

trācijas darbistabās, elektrības sadales, transformatoru un auto-

mātikas vadības telpās, pievadīšanas vēdināšanas kamerās, zālēs,
bibliotēkās un mācību auditorijās, kā arī ražošanas telpās, kurās

jānodrošina sevišķa tīrība. Kanalizācijas cauruļvadi nedrīkst
atrasties zem griestiem sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu tel-

pās, vestibilos, pārtikas produktu noliktavu telpās, ražošanas un

noliktavu telpās, kurās atrodas vērtīgas preces un materiāli, ko

var bojāt mitrums.

lekšējai kanalizācijai lieto 50... 500 mm diametra ķeta, kera-

mikas, polietilēna un azbestcementa caurules. Ķīmiski agresīviem
ražošanas notekūdeņiem var lietot stikla caurules. Apakšzemes
tīklos lieto 300... 1500 mm diametra betona un dzelzsbetona

caurules.

Caurules montē ar uzmavu pretī notekūdeņu tecēšanas virzie-

nam. Gludo galu caurules savieno ar uzliekamām uzmavām,
noblīvējot ar gumijas gredzeniem.

Cauruļu diametra un virziena maiņas, kā arī notekūdeņu uz-

tvērēju un novadlīniju pievienojuma vietās lieto attiecīga mate-

riāla veidgabalus.

Kanalizācijas cauruļvados paredz tīrīšanas vietas
— revīzijas

un tīrīšanas lūkas. Ja notekūdeņi neizdala kaitīgas gāzes, tvaikus

un smakas, tad lielu ražošanas ēku pirmajos stāvos apakšzemes
kanalizācijas līnijām var ierīkot skatakas. Kanalizācijas tīkla

vēdināšanai stāvvadu izvada virs ēkas jumta. Lai novērstu kana-

lizācijas vadu aizsalšanu, aukstās telpās tiem ierīko siltumizolā-

ciju vai arī apsilda.
Izlaides ierīkošanas vietā pamatos vai pagraba sienā ierīko

aiļu tā, lai no caurules līdz būvkonstrukcijām paliktu 200 mm

atstarpe. lekšējās kanalizācijas izlaides pievienojuma vietā

pagalma tīklam ierīko skataku.

Rūpniecības uzņēmumos samērā bieži ir nepieciešamas notek-

ūdeņu iepriekšējās attīrīšanas ietaises. Arējā kanalizācijas sistēmā

nedrīkst ievadīt sprādzienbīstamas, viegli uzliesmojošas, agresī-
vas, radioaktīvas, karstas, inficētas un toksiskas vielas, kas var

nelabvēlīgi ietekmēt tīklus un attīrīšanas ietaises. Šādos gadī-

jumos rūpniecības uzņēmumos vai atsevišķos cehos veic primāro

notekūdeņu attīrīšanu. Jārūpējas, lai šādas vielas neiekļūtu ārējas
sistēmās arī avārijas gadījumā. Notekūdeņiem atdala vērtīgus
ražošanas atkritumus, tos reģenerē un utilizē.

lekšējās kanalizācijas sistēmā paredz sūkņu iekārtas, ja notek-

ūdeņus nevar ar pašteci ievadīt ārējos tīklos. Lieto atbilstošus

(fekāliju, smilšu, skābju izturīgus utt.) sūkņus ar automātisku

vadīšanas iekārtu.
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8.5.2. ĀRĒJĀ KANALIZĀCIJA

Rūpniecības uzņēmumu kanalizāciju parasti pieslēdz
apdzīvotās vietas vai rūpniecības rajona kanalizācijas tīkliem. Ja

apdzīvotajā vietā nav izbūvēta kanalizācija vai ražošanas notek-

ūdeņus nevar ievadīt esošajā kanalizācijas tīklā, tad ierīko rūp-
nīcas vietējo kanalizāciju, paredzot nepieciešamās attīrīšanas

ietaises notekūdeņu attīrīšanai pirms to izlaides atklātā ūdens-

krātuvē.

Ārējās kanalizācijas sistēmas* sastāvā ietilpst pagalma, kvar-

tāla un rūpnīcas tīkls (šeit ietilpst arī nokrišņu ūdens uztvērēji
uzņēmuma teritorijā) un kolektoru tīkls. So sistēmu sastāvā var

būt arī pārsūknēšanas stacijas un notekūdeņu attīrīšanas ietaises

(8.26. att.).
Arejie tīkli sastāv no cauruļvadiem vai kanāliem un skatakām.

Pašteces kanalizācijas vadiem lieto 150... 2500 mm diametra

dzelzsbetona, betona, keramikas, azbestcementa un ķeta caurules.

Spiediena vadiem lieto dzelzsbetona, azbestcementa, čuguna un

plastmasu caurules. Agresīvu ražošanas notekūdeņu transportē-
šanai lieto arī faolīta, stiklplasta, fluoroplasta, nerūsošā tērauda

caurules, kā arī čuguna caurules ar asfalta pārklājumu un tē-

rauda caurules ar gumijas pārklājumu. Pašteces nodrošināšanai

vadus iebūvē ar noteiktu kritumu. Spiediena vadiem pieņem vis-

maz 0,002 lielu kritumu izlaišanas virzienā.

Kanālus, grāvjus un teknes paredz nokrišņu ūdeņu novadī-

šanai. Rūpniecības uzņēmumu teritorijā atbilstošos apstākļos šādā

veidā var transportēt arī ražošanas notekūdeņus. Tekņu minimālo

kritumu pieņem 0,003.

Kanalizācijas caurules var ieguldīt gruntī dziļumā, kas ir

nedaudz mazāks par grunts caursalšanas dziļumu. Ja atstatums

no zemes virsmas līdz cauruļvada augšai ir mazāks par 700 mm,
tad caurules no virspuses ir jāaizsargā pret dinamiskām slodzēm.

Rūpniecības uzņēmumos, ievērojot notekūdeņu sastāvu un tempe-
ratūru, var kanalizācijas cauruļvadus ievietot kanālos, tuneļosun

uzstādīt uz estakādēm.

Ūdens šķēršļu pārvarēšanai kanalizācijas vadiem izbūvē dīke-

rus, bet zem ceļiem kanalizācijas vadus ievieto apvalkos vai

tuneļos.

Kanalizācijas vadus starp skatakām ierīko taisnā virzienā.

Skatakas vai kameras paredz cauruļvadu pieslēgumos, cauruļ-
vadu virziena, krituma un diametra maiņas vietās, kā arī taisnos

posmos ik pēc 35,00... 300,00 m atkarībā no cauruļu diametra.

Krītakas paredz cauruļvadu ieguldīšanas dziļuma straujas
palielināšanas vietās. Akas un kameras izbūvē no saliekamā

dzelzsbetona, bet retāk — noķieģeļiem.

* CHhIT. 11-32-74. HapysKHbie ceTH h coopysKeHHH. M., CTpoft-

H3aaT, 1975.



8.26.

att.

Dalītās

kanalizācijas
sistēmas
shēma.
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Kanalizācijas sūkņu stacijas ierīko, lai paceltu notekūdeņus
augstākā līmenī, samazinot cauruļvadu ieguldīšanas dziļumu un

notekūdeņusnogādājot attīrīšanas iekārtās.

8.5.3. NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANA

Notekūdeņu attīrīšanas metodes nosaka to piesārņo-
juma raksturs un ūdens tālākās izmantošanas veids. Jauniem

tehnoloģiskiem procesiem notekūdeņu attīrīšanas metodes nosaka

zinātniskās pētniecības darbu rezultātā. Izšķir notekūdeņu mehā-

nisko, ķīmisko un bioloģisko attīrīšanas metodi.

Mehāniskās metodes nodrošina rupjo un minerālo piemaisī-
jumu atdalīšanu. Sim nolūkam izmanto redeles, sietus, filtrus,

nosēdbaseinus, hidrociklonus un dažādus uztvērējus.
Ķīmiskajā attīrīšanā iznīcina kaitīgās baktērijas, neitralizē

skābes un sārmus un likvidē citus ķīmiskos savienojumus, kuru

koncentrācija ir lielāka par pieļaujamo. Maksimāli ir jāizmanto
savstarpējā neitralizācija, ņemot vērā reakcijas gala produktu
īpašības. Koagulācijas procesā piemaisījumi izkrīt ūdenī nešķīs-
tošu nogulšņu veidā. f

Dezinfekcijai izmanto šķidru hloru vai nātrija hipohlorīdu.
Dezinfekcijai nogulsnes var izkarsēt vismaz 65° C temperatūrā.

Bioloģisko attīrīšanu lieto, ja notekūdeņi satur organiskās
vielas. Dabiskos apstākļos notekūdeņu bioloģiskā attīrīšanās notiek

bioloģiskos dīķos, filtrācijas laukos, tranšejās un akās. Mākslīgās
bioloģiskās attīrīšanas ietaises ir bioloģiskie filtri un aerotenki.

Notekūdeņu attīrīšanas veicināšanai izmanto arī dažādus fizi-
kālus paņēmienus. Flotācijas procesā piemaisījumi kopā ar gaisa
pūslīšiem uzpeld ūdens virspusē. Ekstrakcijas paņēmienā notek-

ūdeņos ievada atdalāmo piemaisījumu šķīdinātājus, kas veido

šķīdumus, kuru tilpummasa atšķiras no ūdens tilpummasas. No-

tekūdeņus sasildot, var iztvaicēt gaistošās vielas (evaporācija).
Sorbcijas paņēmienā atdalāmās vielas saista ar kādu sorbentu.

Notekūdeņu mehāniskās un bioloģiskās attīrīšanas rezultātā

radušās nosēdas raudzē (mineralizē) metāntenkos. Izraudzētās

nosēdas atūdeņo dūņu blīvētājos, pēc tam tās nogādā uz dūņu
laukiem vai termiskām kaltēm. Pēc šādas apstrādes nosēdas ir

transportablas un tās izmanto par mēslojumu.

8.6. SANITĀRTEHNISKO SISTĒMU

EKSPLUATĀCIJA

Sanitārtehnisko sistēmu darbības efektivitāti nosaka to

tehniskais stāvoklis un apkalpošanas kvalitāte. Nepareizi noregu-

lētas, bojātas un neracionāli izmantotas sistēmas ievērojami pa-

augstina ekspluatācijas un remonta izdevumus.
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Pirms pieņemšanas ekspluatācijā visas sanitārtehniskās sis-

tēmas un atsevišķas ietaises iedarbina, noregulē un pārbauda.
Sanitārtehnisko ietaišu regulēšanas darbu veic saskaņā ar atbil-

stošiem normatīviem dokumentiem. letaises, kas nedarbojas vai

nenodrošina projektā paredzētos rādītājus, pirms nodošanas eks-

pluatācijā ir jāpārbūvē.
Modernās sanitārtehniskās ietaises ir joti sarežģītas, tāpēc to

ekspluatāciju rūpniecības uzņēmumos uztic cilvēkiem ar speciālo
tehnisko izglītību. Tie var veidot speciālus dienestus vai atrasties

uzņēmuma galvenā mehāniķa (galvenā enerģētika) pakļautībā.
Ekspluatācijā strādā sanitārtehniķi un kurinātāji, remonta dar-
bos — arī atslēdznieki, metinātāji un būvstrādnieki. Visiem, kas

nodarbināti sanitārtehnisko ietaišu ekspluatācijā, stingri jāievēro
darba drošības tehnikas noteikumi.

Ekspluatācijas laikā rūpīgi jāseko visu sanitārtehnisko sistēmu

darbībai un atsevišķu ietaišu stāvoklim. Atklātie defekti ir jāno-
vērš savlaicīgi, veicot tekošo un plānoto profilaktisko remontu.

Remontus plāno laikā, kad attiecīgās sistēmas netiek darbinātas

vai to darbības pārtraukums rada minimālus zaudējumus. Avā-

rijas sanitārtehniskajās sistēmās ir jālikvidē operatīvi. Avārijas
remonta vajadzībām rūpniecības uzņēmumiem jāsagādā nepiecie-
šamie materiāli.

Siltumtīklu, ūdensvada un kanalizācijas ekspluatācijas jautā-
jumus apdzīvoto vietu mērogā risina attiecīgi ekspluatācijas die-

nesti, kuru sastāvā ietilpst pārvaldes, nodaļas un iecirkņi ar

tehnisko un ekspluatācijas personālu, transportu, mehānismiem,

instrumentiem, inventāru, iekārtām, materiāliem utt.

8.6.1. VĒDINĀŠANAS UN APKURES IETAIŠU

EKSPLUATĀCIJA

Vēdināšanas sistēmu darbību parasti pārbauda*, no-

sakot ietaišu jaudu un izmērot gaisa parametrus. Pārbauda arī

tehnoloģisko iekārtu darbību
—

vai to nelabvēlīgā ietekme uz

gaisa vidi nepārsniedz projektā pieņemto. Pēc pārbaudes rezul-

tātiem tiek sastādītas vēdināšanas sistēmu pases. Turpmāk eks-

pluatācijas periodā gaisa parametriem un tīrībai ir jāseko siste-

mātiski, savlaicīgi novēršot novirzes no normas vēdināšanas sis-

tēmās un tehnoloģiskajos procesos.

Centralizētas vēdināšanas sistēmas apkalpo speciāli šim nolū-

kam nozīmēti cilvēki. Atsevišķu iekārtu un telpu vēdināšanas

ietaises ieslēdz un izslēdz strādojošie, kas strādā attiecīgajā

* CH 721-64. BpeMeHriaa hhctpvkuhh no nycKy, h 3KcnjiyaTai{HH

BeHTHJiHUHOHHbix ycīaHOBOK Ha npoMHuiJieHHbix npeAnpHHTHHX. M., Grpoft-

H3.aaT, 1965.
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telpā. Aerācijas efektivitāti nodrošina, regulējot pieplūdes un no-

plūdes aiļu atvērumu.

Vēdināšanas ietaišu remontu parasti veic vienlaicīgi ar ēku

remontu, kad tiek pārtraukts ražošanas process.

Apkures sistēmu darbību ekspluatācijas periodā regulē atka-

rībā no klimata apstākļiem (temperatūra, vējš, saules radiācija)
un apstākļiem telpās. levērojamu siltuma ekonomiju dod apkures
sistēmu regulēšanas automātiskā aparatūra.

Vasarā ūdens centrālapkures sistēmas atstāj uzpildītas. Pre-

tējā gadījumā pastiprinās sistēmas metāla elementu iekšējā koro-

zija, izkalst starplikas un blīvējumi.

Tuvojoties apkures sezonai, veco ūdeni izlaiž, sistēmu izskalo

un uzpilda. Pirms apkures sezonas sākuma rūpīgi jāpārbauda
visa apkures sistēma (vai nav radušās sūces, bojāta armatūra

utt.). Sevišķa vērība jāpievērš sūkņu darbībai, jo, apstājoties
vai samazinoties siltumnesēja cirkulācijai, var aizsalt cauruļ-
vadi, sildķermeņi un vispirms kaloriferi. Ja ekspluatācijas laikā

rodas šādi draudi, tad nekavējoties ir jāatjauno cirkulācija vai

jāizlaiž ūdens no attiecīgā sistēmas posma (vai no visas sis-

tēmas) .
Apkures sezonā jārūpējas par siltuma zudumu samazināšanu

apkures sistēmā un caur ēku ārējām norobežojošām konstruk-

cijām, pārbaudot apkures sistēmu cauruļvadu siltumizolāciju, kā

ari logu, durvju, vārtu un tehnoloģisko aiļu blīvumu.

Katlu telpu un iekārtu ekspluatācijā stingri jāievēro PSRS
Ministru Padomes Rūpniecības darbu drošības valsts uzraudzī-

bas un kalnuuzraudzlbas komitejas noteikumi. Par katlu iekārtu

ekspluatāciju atbild katlu mājas pārzinis vai cita norīkota atbil-

dīga persona. So iekārtu apkalpošanu drīkst uzticēt tikai perso-

nām, kam ir kvalifikācijas komisijas izsniegta attiecīga apliecība.
Plānojot apkures ietaišu remontu, jāievēro, ka siltas telpas

ir nepieciešamas arī būvremontu un citu remontu laikā. Tādēļ
apkures sistēmu un atsevišķu ietaišu remontu veic siltā gada-
laikā.

8.6.2. ŪDENSVADA UN KANALIZĀCIJAS EKSPLUATĀCIJA

Ūdensvada tīklus un sistēmas pirms pieņemšanas eks-

pluatācijā hidrauliski pārbauda ar darba spiedienu un paaug-
stinātu spiedienu. Pārbaudes ar darba spiedienu uzdevums ir

noskaidrot, vai sistēmai nav ūdens noplūdes. Izdarot pārbaudi
ar paaugstinātu spiedienu, spiediena pazemināšanās sistēmā ne-

drīkst pārsniegt normēto lielumu. Ūdensvada tīkli, kas paredzēti
dzeramā ūdens apgādei, ir jādezinficē.

Ūdensvada tīkla ekspluatācijas galvenais uzdevums ir nodro-

šināt nepārtrauktu atbilstošas kvalitātes ūdens apgādi visiem

patērētājiem vajadzīgā daudzumā un ar noteiktu spiedienu.



lekšējā ūdensvada sistēmu nepārtraukta un pareiza darbība
ir atkarīga no to ekspluatācijas, uzraudzības un apkalpes. Perio-

diski pārbaudot ūdensvada darbību, visi konstatētie defekti sav-

laicīgi jānovērš.
Visizplatītākais sistēmu defekts ir ūdens noplūde cauruļvadu

savienojuma vietās un armatūrās. Nelietderīgu ūdens noplūdi
novērš, remontējot cauruļvadus un armatūras, kā arī nomainot

atsevišķus posmus un bojātās armatūras.

Ūdensvada caurules ar laiku var aizsērēt. Cauruļvadu tīrī-

šanai lieto vairākus paņēmienus: skalošanu ar palielinātu ūdens

ātrumu, ķīmisko skalošanu un mehānisko tīrīšanu.

Jārūpējas, lai ziemā ūdensvads neaizsaltu. Sala apdraudētās
vietās ierīko siltumizolāciju vai nodrošina nepārtrauktu ūdens

cirkulāciju. Aizsalušos ūdensvada posmus atkausē ar dažādiem

paņēmieniem.
Ūdens ekonomisku izlietošanu veicina pareizi organizēta ūdens

patēriņa uzskaite.

Ārējās kanalizācijas tiklus pirms pieņemšanas ekspluatācijā
pārbauda. Jāraugās, lai caurules būtu iebūvētas ar paredzēto
kritumu un to posmi starp skatakām kā vertikālā, tā horizontālā

plaknē būtu taisni. lebūvētos cauruļvadu posmus starp katrām

divām skatakām hidrauliski pārbauda, pārbaudāmā posma Jejas-
galu noslēdzot, bet augšējo skataku piepildot ar ūdeni. Ūdens

līmeņa krišanās skatakā nedrīkst pārsniegt normēto lielumu. Zem

gruntsūdens līmeņa iebūvētajiem cauruļvadiem pārbauda infiltrā-

cijas lielumu.

Eku iekšējo kanalizācijas sistēmu pieņemšanu ekspluatācijā
sāk ar apskati. Būvkonstrukcijās un gruntī ievietotos kanalizā-

cijas cauruļvadus hidrauliski pārbauda pirms to nosegšanas, pie-
pildot tos viena stāva augstumā ar ūdeni, lai spiediens nepār-

sniegtu 80 kPa (0,8 kgf/cm2). Cauruļu savienojumu vietās ne-

drīkst rasties sūces. Pārbauda arī visu sanitārtehnisko ierīču

darbību.

Kanalizācijas sistēmai ekspluatācijas laikā jānodrošina nepār-
traukta notekūdeņu novadīšana, neļaujot kanalizācijas gāzēm
iekļūt telpās. Ja kanalizācijas cauruļu savienojuma vietās rodas

sūce, tad jāatjauno blīvējums. Caurules sieniņā radušos nelielus

caurumus un plīsumus rūpīgi aizdarina. Caurules, kurās ir radu-

šies lielāki bojājumi, jānomaina. Nomaina arī bojātās sanitār-

tehniskās ierīces.

Ēku kanalizācijas sistēmu aizsērējumus tīra ar elastīgu
tērauda stiepli vai lokanu vārpstu caur revīzijām un. īpašām
tīrīšanas vietām. Pagalma kanalizācijas tīklu skalo vismaz divas

reizes gadā, izskalojot caurules apakšā sakrājušās nosēdas.

Kalpošanas ilgums čuguna caurulēm noteikts 40 gadi, fajansa
ierīcēm

—
15 gadiun pagalma tīklam

— 40 gadi. Taču faktisko kana-

lizācijas sistēmu kalpošanas laiku stipri ietekmē ekspluatācijas
noteikumu ievērošana un profilaktisko pasākumu plāna izpilde.
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9. Projektēšana, būvražošana

un būvju ekspluatācija

9.1. PROJEKTĒŠANAS ORGANIZĒŠANA

Celtniecības projektēšanu veic projektu organizācijas
koprepublikānisko Valsts celtniecības komiteju virsvadībā. Pro-

jektu organizācijas ir specializētas pēc rūpniecības nozarēm,

projekta daļām un pēc teritoriālā principa. Visām rūpniecības
nozarēm ir apstiprināti galvenie projektu institūti, kuriem ir jāno-
drošina attiecīgajā nozarē augsts projektēšanas tehniskais līme-

nis. Rūpniecības celtniecības specializētie projektu institūti

izstrādā atsevišķas projekta daļas, piemēram, rūpniecības trans-

portu, tērauda konstrukcijas, sakarus un signalizāciju. Sevišķa
nozīme rūpniecības celtniecībā ir teritoriālajiem projektu Insti-

tūtiem. Bez tiešā projektēšanas darba šie institūti saskaņo visus

rūpniecības celtniecības projektēšanas uzdevumus atbilstošā teri-

torijā neatkarīgi no uzņēmuma pakļautības un projektu organi-

zācijas. Teritoriālie rūpniecības celtniecības projektu institūti

izstrādā arī jaunu rūpniecības mezglu ģenerālplānu shēmas un

esošo rūpniecības rajonu rekonstrukciju shēmas.

Latvijas Valsts celtniecības komitejas sistēmā ir Valsts terito-

riālais rūpniecības uzņēmumu projektu institūts («Latgiproprom»),

Latvijas Valsts pilsētu celtniecības projektu institūts («Latgipro-

gorstroj»), Latvijas PSR Valsts lauku celtniecības projektu institūts

(«Latgiproseļstroj») un Latvijas Celtniecības zinātniskās pētniecī-
bas un eksperimentālās tehnoloģijasinstitūts.

Pavisam Latvijā ar celtniecības projektēšanu nodarbojas ap 30

republikas projektu institūti, konstruktoru biroji, kantori un grupas,

kā arī 15 Vissavienības projektu organizāciju filiāles, nodaļas, darb-

nīcas, biroji un kantori. Bez tam republikā ir arī kooperatīvās un

sabiedriskās projektu organizācijas.

9.1.1. PROJEKTĒŠANAS GAITA

Projektu organizācijas izstrādā projektus pēc uzņē-
mumu, iestāžu un organizāciju pasūtījuma. Projekta pasūtītājs
var būt resors, jaunceļamā vai esošā uzņēmuma direkcija, vietē-

jās tautas deputātu padomes izpildkomiteja v. c.
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Projektēšanu veic uz ģenerāllīguma pamata*, kuru pasūtītājs
noslēdz ar vienu projektu organizāciju — ģenerālprojektētāju.
Par ģenerālprojektētāju parasti izvēlas projektu organizāciju, kas

izstrādā pamatražošanas tehnoloģisko daļu vai galveno būvju
celtniecības daļu. Ģenerālprojektētājs atbild par objekta kom-

plekso projektēšanu. Atsevišķu projekta daļu izstrādāšanai ģene-
rālprojektētājs var slēgt apakšlīgumus ar specializētām projektu
organizācijām. Ja projektēšanas darbu apjomu nepieciešams pa-

plašināt, tad slēdz papildu nolīgumus. Ja projektēšanas darbu

izmaksa nepārsniedz 500 rbļ., tad līgumu neslēdz, bet projektu
izstrādā uz pasūtītāja garantijas raksta pamata.

Ģenerālprojektētājs nozīmē projekta galveno inženieri (civi-
liem objektiem — projekta galveno arhitektu) par visu projektu

kopumā, bet projektēšanas apakšuzņēmējs — projekta galveno inže-

nieri par attiecīgo projekta daļu. Projekta galvenais inženieris

realizē tehnisko vadību visā projektēšanas, celtniecības un ražošanas

jaudu apgūšanas laikā. Projektiem un tēmām, kurām netiek nozī-

mēts galvenais inženieris, tā funkcijas izpilda projektu organizā-

cijas nodaļas vadītājs.

Projektu organizācijās ir galvenie speciālisti (galvenie tehno-

logi, arhitekti, konstruktori, ekonomisti, enerģētiķi v. c), kuru uzde-

vums ir vadīt un konsultēt sava profila speciālistus, nodrošināt

atbilstošās projekta daļas augstu kvalitāti.

Projektu un tāmju dokumentāciju izstrādā atsevišķās projektu

organizāciju administratīvās apakšvienībās —
darbnīcās, komplek-

sās vai specializētās nodaļās un grupās.

Projektēšanas darbā izšķir pirmsprojekta, projektēšanas un

pēcprojekta periodus. Pēdējā laikā sevišķu uzmanību pievērš
pirmsprojekta periodam, kurā projektētāji piedalās zinātniskās

pētniecības darbu noslēguma posmā un apbūves laukuma izvēlē,

inženierizpētē, tehniski ekonomiskā pamatojuma un projektēšanas
uzdevuma izstrādāšanā. Pati projektēšana var notikt vienā vai

divās stadijās, izstrādājot dokumentāciju minimālā nepieciešamā
apjomā. Pēcprojekta periods ietver autoruzraudzību, projektētāju

piedalīšanos ražošanas jaudu apgūšanā un tehniskās palīdzības

sniegšanā uzņēmumam.

9.1.2. PIRMSPROJEKTA PERIODS

Tehniski ekonomiskā pamatojuma uzdevums ir noteikt

objekta celtniecības, rekonstrukcijas vai paplašināšanas mērķtie-
cību. Tehniski ekonomiskais pamatojums obligāti jāizstrādā lieliem

*
o aoroßopax «a BbinoJiHeHHe npoeKTHbix h H3bicKaTe.ibCK.HX paGoT.

M., roccTpofiH3,aaT, 1959.
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objektiem, bet to ieteicams izstrādāt visiem objektiem pirms-
projekta periodā, lai novērstu voluntārisku lēmumu negatīvās
sekas. Tehniski ekonomisko pamatojumu apstiprina tā instance,
kas apstiprinās projektēšanas uzdevumu un projekta dokumen-

tāciju.
Tehniski ekonomiskajā pamatojumā izvēlas apbūves laukumu

noteiktā rajonā saskaņā ar rajonu plānošanas projektiem. Apbū-
ves laukumu rūpniecības objektiem nosaka komisija, kuras sastāvā

ir visu ieinteresēto organizāciju, uzņēmumu un iestāžu pār-
stāvji.

Komisija sastāda aktu, kurā ir izvirzītas prasības, ko komi-

sijas locekļi uzstāda projektētajam objektam. Aktā norāda tā

derīguma termiņu, kuram ir jābūt lielākam par normēto projek-
tēšanas* un celtniecības kopējo laiku. Aktu par apbūves gabala
izvēli noformē vietējā tautas deputātu padomē, un to paraksta
visi komisijas locekļi.

Saskaņā ar Latvijas PSR Zemes kodeksu uz šī akta pamata
vietējā tautas deputātu padome var pieņemt lēmumu par zemes

gabala piešķiršanu apbūvei. Pasūtītājam izsniedz Valsts aktu par

zemes lietošanas tiesībām.

Inženlerizpēte ir darbu komplekss, kuru rezultātā iegūst pro-

jektēšanai nepieciešamos datus par vietējiem apstākļiem būv-

laukumā. Sim nolūkam vispirms jāizmanto esošie materiāli.

Inženierizpētes materiālus iedala: topogrāfiskajos (zemes vir-

smas reljefs, ūdens baseini, purvu, mežu, dārzu un būvju izvie-

tojums un raksturs);
ģeoloģiskajos (grunšu raksturs un slāņojums);
hidroģeoloģiskajos (gruntsūdeņu dziļums un raksturojums);
klimatoloģiskajos, kas aplūkoti 2.1.2. nodalījumā.

Ģeoloģiskajai izpētei nepieciešamos grunts paraugus ņem apbū-

ves laukuma vairākās vielās. Sausās gruntīs nelielā dziļumā rok

šurfus — nelielas bedres ar vienu vertikālu sienu, kurā uzskatāmi

redzami grunts slāņojumi. Var iegūt ari paraugus ar neizmainītu

struktūru. Slapjās gruntīs dažu metru dziļumā grunts paraugus

iegūst zondējot. Šādi izpētes paņēmieni ir pietiekami nelielām

būvēm. Pagaidu būvēm ir pieļaujami ari vienkāršoti grunts izpētes
paņēmieni. Tā, piemēram, mālainām gruntīm nosaka plastiskumu,

paraugus izveltņojot auklas veidā ar 3 mm un mazāku diametru.

Lielām būvēm izdara urbumus plašā teritorijā desmitiem metru

dziļumā un grunts paraugus rūpīgi izpētī laboratorijas apstākļos.

Projektēšanas uzdevumu kopīgi sastāda pasūtītājs ar ģene-
rālprojektētāju, pamatojoties uz attiecīgās nozares uzņēmumu
projektēšanas galveniem tehniskiem virzieniem. Projektēšanas uz-

* CH 283-64. BpeMeHHbie HopMbi npoAOJi>KHTe.nbHOCTH npoeKTHpoßaHHa. M.,

Crpoft«3AaT, 1965.
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devuma saturā ir visas ziņas, kas nepieciešamas projekta izstrā-

dāšanai.

Objektiem, kas atrodas apdzīvotās vietās, ir nepieciešams arhi-

tektūras un plānojuma uzdevums, ko izsniedz vietējās tautas

deputātu padomes izpildorgāni, un teritorijas būvpase ar komu-

nikāciju pieslēgšanas noteikumiem.

Projektēšanas uzdevums ir jāsaskaņo ar teritoriālo projektu
institūtu. Atkarībā no kapitālieguldījumu apjoma un objekta nozī-

mīguma tā projektēšanas uzdevumu saskaņo arī ar Valsts plāna
komisiju un Valsts celtniecības komiteju. Uzdevumu apstiprina
pasūtītāja augstākstāvošā organizācija.

Ja objektu paredzēts uzbūvēt ilgākā laikā, tad projektēšanu

uzsāk ar ģenerālplāna shēmas un būvju galveno projektu risinā-

jumu izstrādāšanu, lai noteiktu aptuvenu kopējo tāmes izmaksu

un tehniski ekonomiskos rādītājus. Uz šo dokumentu pamala izstrādā

projektus pa celtniecības kārtām.

9.1.3. PROJEKTĒŠANAS STADIJAS

Projektēšanu izdara divās vai vienā stadijā.*

Divstadiju projektēšana raksturīga lieliem, nozīmīgiem un

tehniski sarežģītiem objektiem, kuriem izstrādā individuālus pro-

jektus.
Pirmā projektēšanas stadija ir tehniskais projekts, kurā nosaka

un motivē objekta tehnoloģisko un celtniecības risinājumu, celt-

niecības organizēšanu, kopējās tāmes izmaksu un tehniski ekono-

miskos rādītājus.

Tehniskajā projektā ir šādas daļas:

!. Vispārīgais paskaidrojumaraksts.

2. Tehniski ekonomiskā daļa.
3. Ģenerālplāns un transports.
4. Tehnoloģiskā daļa.
5. Darba zinātniskā organizācija un ražošanas vadības sistēma,

ieskaitot darba aizsardzību.

6. Celtniecības da|a.

7. Celtniecības organizēšana.
8. Tāmju daļa.

9. Civilās celtniecības daļa.

10. Projekta pase.

Otrā projektēšanas stadijā pēc tehniskā projekta apstiprinā-
šanas izstrādā darba rasējumus. Darba rasējumos precizē un

* CH 202-76. Hhctpvkuhh no pa3pa6oTKe npoeKTOB h CMeT npoMbiuiJieH-

Horo cTpome-nbCTBa. M., CTpoflH3jaT, 1976.
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detalizē tehniskajā projektā paredzētos risinājumus. Rasējumus*
izstrādā tādā apjomā, lai tie būtu pietiekami celtniecības un mon-

tāžas darbu izpildei. Metāla konstrukciju detalizētos rasējumus
izstrādā šo konstrukciju izgatavotājas rūpnīcas, bet gaisa vadu

uncauruļvadu — atbilstošās montāžas organizācijas.
Projektu organizācijas izsniedz darba rasējumus pasūtītājam

līdz 1. septembrim gadā pirms celtniecības sākšanas.

Vienstadijas projektēšana raksturīga objektiem ar tehniski
vienkāršiem risinājumiem, atkārtoti izmantojot individuālos eko-

nomiskos projektus un tipa projektus. Lai saīsinātu projektēšanas
laiku, ieteicams arī citos iespējamos gadījumos izstrādāt pro-

jektus vienā stadijā, maksimāli izmantojot pirmsprojekta perioda
materiālus.

Vienas stadijas projektu sauc par tehnisko darba projektu un

tajā risina visus jautājumus, kas -ietilpst divās projektēšanas
stadijās. Arī tehnisko darba projektu organizācijas izsniedz pasū-
tītājam līdz i. septembrim gadā pirms celtniecības sākšanas.

Tipa projektus izstrādā galvenie projektu institūti. Tipa pro-

jektu piesaiste konkrētiem celtniecības apstākļiem notiek darba

rasējumu (tehniskā darba projekta) vienā stadijā.
Bez tipa projektiem celtniecībā izmanto arī tipa konstrukciju,

tipa arhitektūras un montāžas detaļu katalogus un citus projektu
risinājumus (gabarīta shēmas, unificētās tipa sekcijas, plāno-

juma normāles v. c).

9.1.4. PROJEKTU APMAKSA, SASKAŅOŠANA, EKSPERTĪZE

UN APSTIPRINĀŠANA

Pēc projektēšanas darbu pabeigšanas un materiālu

noformēšanas sastāda projekta gatavības aktu, uz kura pamata
pasūtītājs norēķinās ar projektu organizāciju.

Nozaru attīstības shēmu, rajonu plānošanas projektu, apdzī-
voto vietu ģenerālplānu, eksperimentālo un tipa projektu izstrā-

dāšanu finansē no budžeta līdzekļiem. Projektu izstrādāšanu

konkrētiem objektiem apmaksā pasūtītājs no kapitālieguldījumiem

paredzētiem līdzekļiem.
Tehniskos projektus, kuru projektēšanas laiks nepārsniedz

8 mēnešus, un darba rasējumus, kuru izstrādāšanas laiks nepār-
sniedz 12 mēnešus, kā arī nākošā gadā nododamiem objektiem
tehniskos darba projektus neatkarīgi no izstrādāšanas laika ap-

maksā tikai pēc to pilnīgas nodošanas pasūtītājam. Tehniskos

projektus un darba rasējumus, kuru izstrādāšanas laiks ir lielāks,
var apmaksāt pa posmiem, kas noteikti, slēdzot līgumu.

* CH 460-74. BpeMeHHaH H«cTpyKUHH o cocīaße h otpopMJieHHH CTpoHTeJibHbis

pa6oinx MepTe>Keii h coopy>KeHHH. 11 pa3.ae.riOß. M., Ctpohh3A3T. 1975.
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Saskaņošanai, ekspertīzei un apstiprināšanai ir pakļauti teh-

niskie projekti un tehniskie darba projekti. Uz tiem ir jābūt pro-

jekta galvena inženiera (arhitekta) atzīmei par atbilstību pastā-
vošam normām un noteikumiem. Izņēmuma gadījumos pieļautās
atkāpes no normatīviem dokumentiem ir jāsaskaņo ar orgāniem,
kas ir tos apstiprinājuši. Sos saskaņojumus savlaicīgi projektē-
šanas gaitā veic projektu organizācijas.

Pasūtītājam izsniedz 4 projekta eksemplārus.* Tāmju doku-

mentācijas papildu eksemplārus paredz būvdarbu apakšuzņēmē-
jiem. Tāmju dokumentāciju saskaņošanai celtniecības ģenerālam
darbuzņēmējam iesniedz pasūtītājs. Celtniekiem saskaņošana ir

jāizdara 30
...

45 dienu laikā.

Ekspertīzi projektiem, kuru tāmes izmaksa ir 13 milj. rbļ. un

lielāka, veic PSRS ministrijas (resori) vai republikas Valsts

celtniecības komiteja. Projektus, kuri ir jāapstiprina PSRS Minis-

tru Padomei, attiecīgā ministrija (resors) pēc savas ekspertīzes
iesniedz ekspertīzei PSRS Valsts celtniecības komitejai, kas savu-

kārt rūpniecības uzņēmumu tehnoloģisko daļu nodod ekspertīzei
PSRS MP Valsts zinātnes un tehnikas komitejai.

Ekspertīzes kārtību projektiem, kuriem tāmes izmaksa ir

mazāka par 3 milj. rbļ., Vissavienības pakļautības objektiem no-

saka PSRS ministrijas un resori, republikas un vietējās pakļau-
tības objektiem — republikas Ministru Padome.

Ekspertīzei iesniedz 2 projektu eksemplārus. Ekspertīzes orgā-
niem nav tiesību pieprasīt uzrādīšanai lielāka apjoma un vairāk

detalizētus projektu materiālus, kā to nosaka pastāvošie notei-

kumi. Ekspertīze ir jāizdara 24..45 dienu laikā.

Lielu uzņēmumu un būvju projektus apstiprina PSRS Minis-

tru Padome, atbilstošā PSRS ministrija (resors) vai republikas
Ministru Padome. Apstiprināšanas kārtību projektiem, kuriem tā-

mes izmaksa ir mazāka par 2,5 milj. rbļ., nosaka PSRS minis-

trijas (resori) un republiku Ministru Padomes.

Pasūtītāja uzdevumā projektu organizācija veic sava pro-

jekta aizstāvēšanu apstiprināšanas gaitā. Apstiprinātā projekta
tāmes izmaksa ir galīga un nav maināma darba rasējumu sta-

dijā.
Ja projektā tiek izdarītas izmaiņas, kas paaugstina ražošanas

efektivitāti un uzlabo tehniski ekonomiskos rādītājus, tad atkār-

tota apstiprināšana ir jāizdara parastā kārtībā. Citos gadījumos
tāmes izmaksas izmaiņām nepieciešams Valsts Plāna komitejas

un Valsts celtniecības komitejas saskaņojums.

Apstiprinātā projekta viens eksemplārs ar attiecīgiem uzrak-

stiem glabājas pie pasūtītāja un projekta organizācijā.

* HHCTpyKUHH o nopaaKe npneMKH H3roTOBJieHHOH TexHmieoKOH aoKyMeHTau.HH.

M., roccTpoftH3AaT, 1959.
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9.2. CELTNIECĪBAS ORGANIZĒŠANA

Tautsaimniecības attīstības plānu sastāvā ir kapitālās
celtniecības plāni. Gada kapitālieguldījumu plānus sastāda katrai

nozarei. Savukārt šo plānu sastāvā ir jaunceļamo, rekonstruē-

jamo un paplašināmo uzņēmumu (būvju) uzskaitījums —
titul-

saraksti. Titulsarakstus sastāda arī katrai republikai, ministrijai
un resoram.

Katrs pasūtītājs sastāda savus iekšējos titulsarakstus, kuros

precizē kapitālieguldījumus pa atsevišķiem objektiem un izdevumu
veidiem. Plānojamā gada titulsarakstā atļauts ieslēgt tikai tādus

objektus, kuriem līdz iepriekšējā gada 15. aprīlim ir izvietoti pasū-
tījumi nestandarta iekārtas izgatavošanai un līdz 1. septembrim
ir apstiprināta tāme un izstrādāti darba rasējumi būvdarbu gada

apjomam.
Plānojot kapitālieguldījumus, jāņem vērā, ka ražošanas jau-

das izdevīgāk palielināt, rekonstruējot un paplašinot esošos uzņē-
mumus. Kapitālās celtniecības plāniem ir jābūt sabalansētiem ar

materiāli tehniskās apgādes un darba resursu iespējām. Visi

resursi vispirms ir jākoncentrē ekspluatācijā nododamos objektos
un tikai pēc tam — pārejošos un jaunos objektos.

Kapitālieguldījumus iedala centralizētajos un necentralizē-

tajos.

PSRS industrializācijas laikmetā centralizētos kapitālieguldīju-
mus valsts finansēja neatmaksājamā kārtā. Tagad rūpniecības celt-

niecībā maksimāli ir jāizmanto pašu uzņēmumu līdzekļi (amorti-

zācijas atskaitījumi, daļapeļņas v. c.) un bankas kredīti.

Celtniecības finansēšana* notiek ar Celtniecības bankas un

Valsts bankas starpniecību. Budžeta asignējumus kapitālieguldī-

jumiem attiecīgai bankai pārskaita finansu ministrija, bet uzņē-
mumu līdzekļus — paši uzņēmumi. Pasūtītājiem bankas atver

finansēšanas rēķinus, bet darbuzņēmējiem — norēķinu rēķinus.
Banka kapitālieguldījumu finansēšanu uzsāk tikai pēc tam,

kad tā ir saņēmusi iekšējo titulsarakstu, celtniecības finansēšanas

plānu, izziņu par projekta dokumentācijas gatavību, koptāmes
norakstu un darbuzņēmējalīgumu.

9.2.1. CELTNIECĪBAS UN MONTĀŽAS DARBU

ORGANIZĒŠANAS FORMAS

Celtniecību var organizēt saimnieciskā kārtā un pēc
darbuzņēmēja metodes.

Ja būvdarbus veic rūpniecības uzņēmumi pašu spēkiem (kad-
riem, mašīnām un materiāliem), tad tā ir celtniecība saimnieciskā

kārtā. Šādos apstākļos ir grūti nodrošināt augstu celtniecības

tehnisko līmeni. Saimnieciskā kārtā var veikt neliela apjoma celt-

* FlpaßHJia CpHH3HCHpOBaHHH M., OHHaHCbI, 1965.
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niecību esošos uzņēmumos un būvremontus. Sādā veidā izpilda
mazāk par 10% no visu celtniecības un montāžas darbu apjoma.

Raksturīga mūsdienu celtniecības organizēšanas forma ir

darbuzņēmēja metode, kurā celtniecību veic pastāvīgi darbojošās
būvorganizācijas. Esošā vai jaunceļamā rūpniecības uzņēmuma
direkcija — pasūtītājs slēdz līgumu* ar būvorganizāciju — ģene-
rālo darbuzņēmēju, kurš uzņemas visu līgumā paredzēto celt-

niecību. Par ģenerālo darbuzņēmēju parasti izvēlas būvorganizā-
ciju, kura izpilda vispārējos celtniecības darbus. Ja celtniecības

laiks pārsniedz kalendāra gadu, tad slēdz ģenerāllīgumu, bet par
katru turpmāko gadu slēdz papildu nolīgumu. Atsevišķu veidu

montāžas un būvdarbu izpildei ģenerālais darbuzņēmējs savukārt

var slēgt apakšlīgumus ar specializētām būvorganizācijām —

apakšuzņēmējiem. Ģenerāluzņēmējs koordinē apakšuzņēmēju
darbu, ir atbildīgs par visu darbu kvalitāti un objekta nodošanu

termiņā. Par būvmateriālu, detaļu un izstrādājumu piegādi uzņē-

mēji slēdz līgumus ar attiecīgām rūpnīcām. Būvobjektu apgādi

ar materiālajiem resursiem turpmāk plašāk praktizēs caur Valsts

materiāli tehniskās apgādes centralizētiem orgāniem.
Pasūtītāja uzdevums ir nodrošināt projekta dokumentācijas

izstrādāšanu; celtniecības finansēšanu; tehnoloģiskās, enerģētis-
kās un cita veida iekārtas, kā arī dažu speciālo materiālu pie-

gādes; celtniecības tehnisko uzraudzību; izpildīto darbu pieņem-
šanu.

Atkarībā no celtniecības apjoma pasūtītājs organizē kapitālas
celtniecības daļu vai kapitālās celtniecības pārvaldi. Jaunu uz-

ņēmumu celtniecībā pasūtītāja funkcijas veic jaunceļamā uzņē-
muma direkcija.**

Par līgumsaistību neizpildi ir paredzētas savstarpējas san-

kcijas.

9.2.2. CELTNIECĪBAS APMAKSA

Par rūpniecības objektiem ar tāmes izmaksu līdz

100 tūkst. rbļ. pasūtītājs ar darbuzņēmēju norēķinās pēc celtnie-

cības pabeigšanas. Ja objekta tāmes izmaksa ir lielāka, bet

celtniecības termiņš nepārsniedz vienu gadu, tad norēķinās pēc
visu darbu pabeigšanas vai pa atsevišķiem posmiem. Par objek-
tiem, kuru tāmes izmaksa un celtniecības laiks ir lielāki, norē-

ķinās periodiski par paveiktiem darbiem.

legādāto, nesamontēto iekārtu pasūtītājs apmaksā uz bankas

kredīta rēķina. Apakšuzņēmēji var norēķināties ar ģenerālā darb-

uzņēmēja ' starpniecību vai ar pēdējā piekrišanu —
tieši ar

pasūtītāju.

* npaßHJia o aoroßopax noApafla Ha KanHTa.ibHoe cTpoHTejibCTßo. M., CTpoii-

H3aaT, 1969.

** 110-io>KeHHe o AHpoKUHH cTpoamerocH npejinpHHTHH. M., CTpoflH3aaT, 1971.
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Tagad celtniecībā ir ieviesta progresīvāka norēķinu forma. Tā

paredz norēķinus par pilnīgi pabeigtiem objektiem vai darbu pos-
miem bez starpnorēķiniem arī objektiem, kuriem tāmes izmaksa

ir lielāka par 100 tūkst. rbļ. un celtniecības laiks ilgāks par vienu

gadu.
Apmaksājamo darbu posmus nosaka projektēšanas gaitā un

fiksē tāmju dokumentācijā. Par posmu pieņem kādu pabeigtu
celtniecības un montāžas darbu kompleksu, kas nodrošina plašu
fronti turpmākiem būvdarbiem, fronti tehnoloģiskās iekārtas mon-

tāžai vai objekta daļas nodošanu ekspluatācijā.
Lai darbuzņēmējs varētu strādāt, nesaņemot naudu no pasū-

tītāja, būvorganizācijām ir paredzēti bankas kredīti.

Norēķini par celtniecību notiek pilnas tāmes izmaksas apjomā.
letaupītie līdzekļi paliek darbuzņēmējam kā virsplāna peļņa. Ja

ražošanas objekts ir nodots ekspluatācijā pirms normatīvā ter-

miņa, tad būvorganizācija var saņemt daļu no jaunceltā uzņē-
muma peļņas.

Jaunā ekonomiskā sistēma paredz arī citus pasākumus, kas

vērsti uz celtniecības laika saīsināšanu un būvdarbu kvalitātes

paaugstināšanu. Latvijā pēc jaunās plānošanas un ekonomiskās

stimulēšanas sistēmas strādā vairāk nekā 140 darbuzņēmējas
būvorganizācijas.

9.2.3. BŪVORGANIZĀCIJAS

Lielāka daļa darbuzņēmēju buvorganizaciju atrodas

Vissavienības un koprepublikānisko celtniecības ministriju pakļau-
tībā.

Buvindustrijas organizācijas pamatforma ir trests. Koprepub-
likāniskajā pakļautībā Latvijas PSR ir vairāk nekā 18 celtniecī-

bas tresti. Latvijas PSR Celtniecības ministrija (9.1. att.) izpilda

apmēram 35% darbu apjoma rūpniecības, lauksaimniecības un

civilajā celtniecībā. Būvorganizācijas ir ari vairākām Vissavie-

nības un republikāniskām rūpnieciskās ražošanas ministrijām
(resoriem). Celtniecības efektivitātes paaugstināšanai ir nepie-
ciešama visu iesaistīto organizāciju specializēšana, kooperēšana,
koncentrēšana un kombinēšana.

Trestu sastāvā ir būvindustrijas pirmorganizācijas —
celtnie-

cības, montāžas, remonta un specializēto darbu pārvaldes, kuras

darbojas kā saimnieciskā aprēķina darbuzņēmēja organizācijas.
Saimniecisko aprēķinu ievieš arī, strādājot pēc brigādes darbuz-

ņēmēja līguma.
Celtniecības tresti unpārvaldes iedalās šādi:

a) vispārējie teritoriālie tresti, kas darbojas kā ģenerālie

darbuzņēmēji noteiktā teritorijā;
b) specializētās būvorganizācijas, kas izpilda noteiktu darbu

veidu, piemēram, sanitārtehniskos, apdares un nulles cikla dar-

bus; tās darbojas galvenokārt kā apakšuzņēmējas;



9.1.

att.

Latvijas
PSR

Celtniecības
ministrijas
tresti.
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c) būvlaukumu uzņēmumi, kurus organizē lielu objektu celt-
niecībai.

Darbus pārvalde veic vairākos iecirkņos, kuru priekšgalā ir

vecākais darbu vadītājs. Katrā iecirknī darbus organizē darbu

vadītājs un meistari. Darbus izpilda būvstrādnieku nespecializētās,
specializētās kompleksās, gatavās produkcijas v. c. brigādes,
kuras vada viskvalificētākie strādnieki ■— brigadieri. Savukārt

brigāde var sastāvēt no vairākiemposmiem.
Celtniecības materiāli tehnisko bāzi galvenokārt nodrošina:

a) koprepublikānisko būvmateriālu rūpniecības ministriju
uzņēmumi;

b) pašas būvindustrijas rūpnieciska rakstura uzņēmumi celt-

niecības ministriju sistēmā;

c) Vissavienības Celtniecības, ceļu un komunālās mašīnbūves

ministrijas uzņēmumi.
Būvorganizāciju darbību galvenokārt novērtē pēc izpildīto

montāžas un celtniecības darbu apjoma. Būvorganizāciju darba

novērtēšanā arvien lielāku nozīmi iegūst ražošanas jaudu un

objektu nodošana ekspluatācijā plānā paredzētajā laikā.

9.2.4. CELTNIECĪBAS PROCESS

Celtniecības procesā* tiek radītas ēkas un inženierbū-

ves — tautsaimniecības pamatfondi. ■
Celtniecību var uzsākt tikai pēc rūpīgas organizatoriski teh-

niskās sagatavošanās. Seit ietilpst projekta apstiprināšana, darba

rasējumu saskaņošana, būvlaukuma nospraušana dabā, līguma
noslēgšana ar ģenerālo darbuzņēmēju, celtniecības finansēšanas

noformēšana, materiāli tehniskās apgādes nodrošināšana unpār-
vietojamo personu, iestāžu un organizāciju pārcelšana nobūvlau-

kuma teritorijas.
Celtniecību organizē saskaņā ar celtniecības organizēšanas

projektu, kas ietilpst tehniskā projekta (tehniskā darba projekta)
sastāvā.

Celtniecības procesā var izšķirt vairākus darbu ciklus:

a) sagatavošanās darbi;

b) nulles cikls, t. i., būvdarbi zem augstuma atzīmes 0,000;

c) virszemes darbu cikls;

d) speciālais cikls (sanitārtehniskie, elektrotehniskie un tam-

līdzīgi darbi);
c) apdares darbu cikls;
f) sevišķais cikls (tehnoloģisko iekārtu, stacionāro celšanas

un transporta mehānismu un kontroles mēraparātu montāža);
g) teritorijas labiekārtošana.

* CHnīl 111-1-76. OpraHH3auHH CTpoHTejibHoro npoH3BOACTBa. M., CTpoHii3jaT,
1977.



309

Būvdarbus organizē pēc vienas no šādām trim metodēm. Pēc

secības metodes pakāpeniski tiek veikti atsevišķi darbi visā

objektā. Sī metode ļauj iztikt ar minimālu darba, materiālo un

enerģētisko resursu koncentrāciju, bet tai ir vislielākais kopējais
celtniecības laiks. Pēc paralēlās un plūsmas metodes visu būv-

darbu fronti sadala vairākos tvērienos. Pēc paralēlās metodes

viena cikla darbi notiek vienlaicīgi visos tvērienos. Sai metodei

nepieciešama maksimāla resursu mobilizācija, bet tā ļauj ievē-

rojami saīsināt celtniecības laiku. Visprogresīvākā un visplašāk
lietotā ir plūsmas metode. Katrā tvērienā vienlaicīgi strādā tikai

vienas profesijas strādnieki, kas, izpildījuši savu darbu, pāriet uz

nākošo tvērienu, bet viņu vietā celtniecības tehnoloģiskā secībā
nāk citas profesijas strādnieki utt.

9.2.5. CELTNIECĪBAS INDUSTRIALIZĀCIJA

Salīdzinot ar rūpniecisko ražošanu, celtniecībai piemīt
vairākas īpatnības:

a) celtniecība notiek gatavās produkcijas, t. i., būvju, izman-

tošanas vietā; katra jauna objekta celtniecībā uz jaunu vietu
—

jaunos apstākļos ir jāpārbāzē materiālu un enerģijas piegādes,
mašīnas, mehānismi, palīgēkās un strādājošie kadri;

b) viena būvobjekta robežās strādniekiem nav stacionāras

darba vietas;

c) lielākā daļa būvražošanas procesu notiek zem atklātas

debess;

d) būvēm ir ievērojami lielāki gabarīti un materiālietilpība
nekā citu nozaru produkcijai;

c) vienā objektā vienlaicīgi strādā vairāku organizāciju, pat
dažādu resoru strādājošie;

f) celtniecības laiks ir ievērojami lielāks par rūpnieciskās
ražošanas ciklu;

g) rūpniecības celtniecībai nav sērijveida, bet gan individuālās

ražošanas raksturs.

Rūpnieciskai ražošanai, kurai nav raksturīgi šie būvražošanas

trūkumi, ir daudz priekšrocību. Tādēļ tehniskās politikas galve-
nais virziens būvražošanā ir celtniecības industrializācija, t. i.,

rūpnieciskās ražošanas metožu ieviešana celtniecībā.

Viens no celtniecības industrializācijas virzieniem ir maksi-

māla izmēra būvelementu ar augstu gatavības pakāpi izgatavo-
šana rūpnīcās. Būvlaukumā notiek šo būvelementu montāža ar

minimālu darbietilpību. Sī ir tā sauktā celtniecība no saliekamiem

elementiem.

Otrs celtniecības industrializācijas virziens ir rūpnieciskas
ražošanas metožu pielietošana būvkonstrukciju izgatavošana uz

vietas. Tā, piemēram, izmantojot slīdošos un pārvietojamos
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inventāra veidņus, ari monolītais dzelzsbetons var nodrošināt

industriālu celtniecību.

Celtniecības industrializācija ļauj saīsināt celtniecības laiku,

paaugstināt būvdarbu kvalitāti, celt darba ražīgumu celtniecībā

un samazināt celtniecības izmaksu.

Industriālās metodes celtniecībā var izmantot tikai tad, ja
būves ir atbilstoši tam projektētas un celtniecības vietā ir pietie-
kami attīstīta celtniecības materiāli tehniskā bāze.

9.3. BŪVDARBI

Būvdarbus veic saskaņā ar celtniecības un montāžas

darbu veikšanas projektu, kuru izstrādā darbuzņēmēji uz celtnie-
cības organizēšanas projekta pamata. Pēc būvorganizāciju pasū-
tījuma darbu veikšanas projektus izstrādā arī Latvijas PŠR Celt-
niecības ministrijas Celtniecības organizēšanas un tehnoloģijas

projektu trests («Orgtehstroj»).

9.2. att. Ēkas celtniecības ģenerālplānashēma:

/ — pastāvīgais teritorijas nožogojums; 2 — caurlaižu telpa; 3 — iekšējie autoceļi;
4 —

noliktavu pagaidēkas; 5 — gatavo būvizstrādājumu nokraušanas vietas un

kopmontāžas poligons; 6 — celtnieku sadzīves telpas; 7 — darbu vadītajā kantoris;
8 — celtņu darbības zona.
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rūpniecības
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celtniecības
galveno

darbu

tīkla

grafika

piemērs.
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Darbu veikšanas projektā paredz celtniecības mehanizāciju,
kura var būt daļēja un kompleksa. Kompleksā mehanizācijā būv-
mašīnas un mehānismus izvēlas tādā kompleksā, kas izslēdz roku

darbu un celtniecības tehnoloģiskā procesa pārtraukumus. Celt-

nieku rīcībā tagad ir vairāk nekā 1500 mašīnu un mehānismu tipu.
Telemehanizāciju un automatizāciju būvražošanā plaši ieviest

traucē celtniecības specifika.
Izstrādājot darbu veikšanas projektus, izmanto tipa darbu

veikšanas projektus un tehnoloģiskās kartes. Tehnoloģiskā karte

satur darbu shēmas, tehnoloģiskos norādījumus par operāciju
secību, darbu izpildes grafikus ar darba un mašlnmaiņu kalku-

lācijām, materiālu un izstrādājumu patēriņu, drošības tehnikas

noteikumus.

Celtniecības ģenerālplānā (9.2. att.) parāda esošās, jaunce-
ļamās ēkas un pagaidēkas, būvmateriālu un izstrādājumu nokrau-

šanas vietas, ceļus un komunikācijas, galveno montāžas mehā-

nismu izvietojumu.
Atsevišķu būvdarbu termiņus nosaka kalendārie grafiki (lineā-

rie, tīkla v. c).
Rūpniecības objektu celtniecībai izstrādā tīkla grafikus

(9.3. att.). Sajā grafikā parasti sakarības (darbus, gaidīšanu,
atkarību) apzīmē ar bultām, bet notikumus

— ar apļiem. Apzīmē-
jot ar apļiem darbus, bet sakarības starp darbiem

— ar bultām,

iegūst tīkla grafiku bez notikumiem. Sāda grafika priekšro-
cība ir tā, ka to ērti var pārstrādāt, izmainoties apstākļiem. Izvei-

dojot tīkla grafiku laika mērogā, ievērojami uzlabojas tā

uzskatāmība.

9.3.1. SAGATAVOŠANAS DARBI

Darbi apbūves laukumā ir jāuzsāk divu gadu laikā no

tā piešķiršanas, jo pretējā gadījumā zemes lietotājs savas tiesības

zaudē.

Sagatavošanas periodā ietilpst šādi darbi: būvlaukuma nožo-

gošana; teritorijas notlrlšana no akmeņiem, kokiem, krūmiem,

celmiem un nojaucamām būvēm; teritorijas planēšana un melio-

rācija; pastāvošo komunikāciju pārcelšana un jaunu ierīkošana;

autoceļu un citu transporta būvju ierīkošana; pagaidēku un nolik-

tavu* ierīkošana; būvju nospraušana; celtniecībai nepieciešamo
pastāvīgo objektu celtniecība.

Projektā paredzētos gadījumos šai laikā veic arī celtniecības

materiāli tehniskās bāzes objektu, kā arī dzīvojamo un sabiedrisko

ēku celtniecību.

* CH 432-71. VKa3aHH5i no npoeKTHpoßaHHio aepeßH»Hbix KOHCTpyK«HH Bpe-

MenHbix h coopy>KeHHH. M., CTpoflH3Aar, 1972.
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9.4. att. Ēkas no-

spraušana:
a — piesaiste pie eso-

šās ēkas; b — apne-

suma ierīkošana un

ēkas nospraušana
plānā; c — asu pār-
nešana uz būvbedres
dibenu un nulles

:ikla būvkonstrukci-
jām.

Horizontālās nospraušanas procesā būves asu izvietojumu no

darba rasējumiem (tehniskā darba projekta) pārnes un nostip-
rina dabā. Izmanto ģeodēziskos atbalsta punktus un zīmes. Vien-

kāršas būves apbūvētā apvidū plānā var piesaistīt pie esošām bū-

vēm. Būves nospraušanas asis dabā nostiprina, iedzenot zemē

mietiņus vai metāla caurules. Lai šīs asis varētu ērti izmantot,
tad ārpus būvbedres robežām pa būves kontūru pret asīm ierīko

apnesumu (9.4. att.). Būves nospraušanai plānā izmanto mēr-

lentas un teodolītu.
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Vertikālā nospraušanā augstuma atzīmes no tuvākā repera

pārnes uz būvbedres dibenu un uz būvkonstrukcijām ar nivelieri

un latu.

Celtnieku palīgtelpas* var izvietot saliekami-izjaucamās ēkās,
transportablos vagonos, esošās vai pirmās kārtas celtniecības

ēkās.

9.3.2. ZEMES DARBI

Izplatītākie zemes darbu veidi ir būvbedru un tranšeju
rakšana un aizbēršana būvju pamatiem; tranšeju rakšana un aiz-

bēršana apakšzemes komunikācijām; pastāvīgu norakumu un uz-

bērumu izveidošana; zemes virsmas planēšana.
Grunti var izstrādāt ar roku darbu, mehanizēti, hidromehā-

niski un spridzinot. Sakarā ar zemes darbu augsto darbietilpību
roku darbu izmanto tikai tādās vietās, kur nevar pielietot mazo

mehanizāciju.
Apakšzemes komunikāciju tuvumā zemes darbi jāsaskaņo ar

attiecīgiem ekspluatācijas dienestiem. Šādus darbus drīkst uzsākt

tikai pēc rakstiskas atjaujas saņemšanas.
Zemes darbu apjoms ir mazāks, ja būvbedrēm un tranšejām

izveido vertikālas sienas. Taču dabiska mitruma gruntīs, ja nav

gruntsūdens, būvbedres un tranšejas ar vertikālām sienām bez no-

stiprinājuma atļauts rakt tikai īslaicīgi šādā maksimālā dziļumā:

oļu un smilts gruntis 1,00 m

šķembu un mālsmilts gruntis 1,25 m

smilšmālu un mālu gruntis 1,50 m

sevišķi blīvas gruntis 2,00 m

Pārējos gadījumos ierīko vertikālo sienu nostiprinājumu vai

izveido slīpas nogāzes ar pietiekamu noturību.

Zemes darbu veikšanai dažreiz nepieciešams pazemināt grunts-
ūdens līmeni. Lielās būvbedrēs zem gruntsūdens līmeņa grunti
var sasaldēt.

Galvenais zemes darbu veikšanas paņēmiens ir mehanizēta

grunts izstrāde ar dažādām būvmašīnām (9.5. att.).
Greideru lieto teritorijas un ceļu planēšanai bez ievērojamiem

grunts pārvietojumiem. Buldozers ir universāla mašīna, kura sa-

stāv no traktora ar regulējamu vērstuvi. To izmanto teritorijas

attīrīšanai, zemes planēšanai, grunts izlīdzināšanai, tranšeju aiz-

bēršanai un citiem darbiem. Pašgājēji un piekabināmie skrēperi

grunti rok, transportē, izber, kā arī nolīdzina pa kārtam. Skrēpera
izmantošana ir apgrūtināta šaurā būvbedrē un smagā gruntī.

* CH 276-74. VKa3aHHH no npoeKrapoßaHHio 6biTOßbix 3flaHHft h noMeuteHHii

CTpoHTejlbHo-MOHTa)KHbIX OpraHH33UHH. M.,CTpOHH3A3T, 1975.
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9.5. att. Zemes darbu mašīnas:

a — buldozers; b — skrēpers; c — ekskavators ar taisno lāpstu; d — ekskavators ar

apgriezto lāpstu; c — ekskavators-draglains; / — ekskavators ar tverejkausu; g —

daudzkausuekskavators.

Galvenās grunts rakšanas mašīnas īr ekskavatori. Vienkausa

ekskavatori ir cikliskas darbības mašīnas ar maināmiem darba

orgāniem. Ekskavators ar taisno lāpstu rok grunti augstāk par

mašīnas atrašanās līmeni. Grunti var ērti iebērt transportlīdzeklī.
Ekskavators ar apgriezto lāpstu rok grunti zemāk par mašīnas

atrašanās līmeni. Draglaina kauss ir iekārts trosēs pie mašīnas

izlices. Ar to var rakt lielas būvbedres un tranšejas lielā dziļumā
zem gruntsūdens līmeņa. Draglains grunti novieto atbērtnē. Šauru

un dziļu būvbedru rakšanai ar vertikālām sienām, kā ari beramu

materiālu kraušanas operācijām lieto ekskavatoru ar tvērējkausu.
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Tranšejas ar vertikālām sienām rok nepārtrauktas darbības

ķēžu un rotora daudzkausu ekskavatori.

Augstražīgs un efektīvs ir grunts izstrādāšanas hidromehā-

niskais paņēmiens, taču to var pielietot tikai ūdensbaseinu tuvumā

lieliem darba apjomiem.
Spridzināšanas paņēmienu lietderīgi izmantot smagās un sa-

salušās gruntīs tālu no apdzīvotām vietām.

Būvju virszemes (t. i., virs augstuma atzīmes 0,000) da|as
montāžas un citus būvdarbus ieteicams sākt pēc visu nulles cikla

darbu pabeigšanas, ierīkojot arī pirmā stāva grīdas sagatavo-
juma kārtu uz grunts.

9.3.3. MONTĀŽAS DARBI

Būvju montāža no rūpnīcās izgatavotiem būvelemen-

tiem ir dominējošais darba veids rūpniecības celtniecībā. Rūpnie-
cības celtniecībā izšķir dzelzsbetona, tērauda un retāk koka kon-

strukciju montāžu.

Būvmateriālu un būvizstrādājumu piegādei parasti izmanto

autotransportu (9.6. att.). Piegādes būvlaukumā saskaņo ar mon-

tāžas grafiku. Nokraušanu paredz tikai tādos gadījumos, kad nav

iespējama montāža tieši no transporta līdzekļa, piemēram, liels

daudzums detaļu, paredzama kopmontāža, neprecīzas piegādes.

9.6. att. Horizontāla transporta līdzekli

celtniecībā:

a —' traktors ar piekabi: b — pašizgāzējs auto-

mobilis; c — treilers: d — pane)u vedējs; c —

automobilis ar cisternu cementam vai šķidru-
miem.
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9.7. att.Vertikālā transporta līdzekļi:
a — domkrats: b — vinča; c — celtniecības lifts: d — viegls pārvietojamais celtnis;
« — celtņautomobilis; / — torņa celtnis; g — pastatņu celtnis.

Piegādājamo būvelementu izmērus parasti ierobežo transporta

gabarīti. Lai maksimāli izmantotu celtņa celtspēju, tad būvlau-

kumā zemes līmenī, t. i., ērtos darba apstākļos, ieteicams savie-

not atsevišķus būvelementus, izveidojot lielas montāžas vienības.
Sī ir tā sauktā kopmontāža.
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9.8. att. Vienstāva ēkas jumta pārseguma konstrukciju montāža.

Pirms montāžas elementus rūpīgi pārbauda, sevišķu uzmanību

pievēršot savienojumu detaļām. Būvelementu montāžas secībai

ir jānodrošina samontētās būves daļas noturība un savienojuma

mezglu stiprība. Būvelementus paceļ un novieto projekta stāvoklī

ar dažādiem vertikālā transporta līdzekļiem (9.7. att.). Pirms ga-

līgās nostiprināšanas ierīko pagaidu nostiprinājumus un elemen-

tus noregulē. Izmantojot pašfiksējošas montāžas detaļas, pagaidu
nostiprinājumi nav vajadzīgi.

Saliekamos dzelzsbetona elementus savieno balstot, ar bul-

tām, sametinot izlaistos stiegrojuma galus un ieliekamās tērauda

detaļas. >
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Vienstāva ēkas montē šādā secībā: pamati un pamatu sijas,
kolonnas, celtņu sijas, jumta pārsegumu konstrukcijas (9.8. att.)
un sienas. Vienlaicīgi ar karkasa konstrukcijām montē vertikālās

un horizontālās stinguma saites.

Daudzstāvu ēkas montē šādā secībā: pamati un pamatu sijas,
viengabala kolonnas, rīģeļi, pārsegumu paneļi, stacionāro starp-
sienu paneļi un ārsienas. Vienlaicīgi ar karkasa konstrukcijām
montē, mūrē vai betonē kāpņu telpu sienas, liftu šahtas un verti-

kālās stinguma saites.

Pagaidu nostiprinājumus var noņemt tikai pēc tam, kad ir

izpildīti visi pastāvīgie savienojumi (metinājumi v. c.) un mono-

litizēšanas betons vai java ir mezglos sasnieguši nepieciešamo
stiprību. Pēc galīgās nostiprināšanas savienojumu mezglu tērauda

detaļas pārklāj ar pretkorozijas segumu.

9.3.4. BETONA UN DZELZSBETONA DARBI

Būvlaukumā galvenokārt betonē monolītas konstruk-

cijas. Veidņus projekta stāvoklī fiksē turas. Par turām var izman-

tot arī stingo stiegrojumu. Veidņus izgatavo no koka (9.9. un

9.10. att.), metāla, saplākšņa, plastmasas, kartona v. c. materiā-

liem. Pēdējā laikā lieto arī elastīgus pneimatiskos veidņus. At-

veidņota betona virsma atdarina veidņa materiāla iekšējās virs-

mas faktūru. Dažos gadījumos veidņus izveido kā betonējamās
konstrukcijas sastāvdaļu, piemēram, azbestcementa, armocementa

un saliekamā dzelzsbetona veidņi. Pēdējā gadījumā tas ir salie-

kami monolītais dzelzsbetons.

Uz vietas izgatavotos veidņus izmanto vienu vai dažas reizes

nelielām individuālām un sarežģītas formas konstrukcijām. Tos

9.9. att. Vertikālas sienas koka

veidņi:

/ — sienas; 2 — statņi; 3 — spraislis;
4 — savilce.
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9.10. att. Kolonnas koka veidņi ar

metāla aptverēm:

/ — dēļu vairogi; 2 — metāla aptveres.

9.11. att. Unificētie tē-

rauda inventāra veidņi at-

sevišķiem pamatiem ar

pakāpēm un pāļu režģo-

giem. Ligzdas veidotājs

ieliktnis nosacīti nav pa-

rādīts (Rīgas rūpnīcu
celtniecības trests):

I — metāla vairogi; 2 —

ķili; 3 — spaile; 4 — montā-

žas leņķprofill.

atveidņojot, apmēram puse kokmateriālu iet zudumā. Inventāros

veidņus (9.11. att.) izmanto daudzkārt, tie ir ekonomiskāki par

stacionāriem veidņiem un dod iespēju industrializēt celtniecību.

Izjaucamie pārstādāmie veidņi sastāv no atsevišķiem vairogiem.
Pārvietojamos un slīdošos veidņus pārvieto bez izjaukšanas, un

tie nodrošina augstu darba ražīgumu. Visplašāk pārvietojamos
veidņus lieto vertikālu, retāk horizontālu lineāru konstrukciju
(torņu, silosu, kāpņu telpu, liftu šahtu tuneļa) betonēšanai

(9.12. att.).

Stiegrojumu un betona maisījumu sagatavo rūpnīcās un spe-

cializētos cehos, bet retāk — būviaukumā. Atkarībā no attāluma
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un pārvietošanas virziena betona maisī-

jumu piegādā ar pašizgāzējiem automo-

biļiem, autobetonmaisītājiem, tvertnēm,

transportlentām, betonsūkņiem un celt-

ņiem.
Betona maisījumu veidņos iestrādā

horizontālām kārtām. Grīdas betonē

3000 .. . 4000 mm platām joslām. Betona

maisījumu sablīvē ar blietēšanu un vib-

rēšanu. Smalkgraudainu betonu plānsie-
niņu konstrukcijās iestrādā ar torkretē-
šanas metodi. Ja betonēšanā rodas

pārtraukums, tad ierīko darba šuves. Liel-

izmēra betona un dzelzsbetona konstrukci-

jās ierīko rukuma šuves. Šuves ierīko tā-

dās vietās, kur tās neietekmē konstruk-

ciju darbu.

lestrādātais betons jākopj, it sevišķi
tā cietēšanas pirmajās dienās. Betons va-

sarā jāaizsargā pret tiešo saules staru

iedarbību un izžūšanu no vēja. Sim nolū-

kam betonu mitrina ar ūdeni un pārklāj
ar mitrām zāģskaidām, smiltīm v. c.

Svaigi iestrādāto betonu nedrīkst pakļaut
mehāniskām iedarbībām. Staigāt cilvēkiem

un novietot priekšmetus uz betona drīkst

tikai pēc 1,5 MPa (15 kgf/cm2) stiprības

sasniegšanas. Siju, kolonnu veidņu sānu

vairogus var noņemt, kad vairs nevar

rasties betona virsmas bojājumi. Veidņu
nesošos elementus noņem saskaņā ar

9.12. att. Torņa vai

skursteņa betonēšana

vertikāli pārvietojamos
veidņos:

/ — šahtas celtnis; 2 —

veidņu pacelšanas iekārta

(troses ar polispastiem);
3 — darba platforma;
4 — piekārtās sastatnes;
5 — veidņu iekšējie vai-

rogi; 6 — veidņu ārējie
vairogi; 7 — monolīta
siena.

darbu veikšanas projektu. Konstrukcijas atveidņo mierīgi, bez
triecieniem un grūdieniem.

Betonējot ziemā, iestrādāto betonu aizsargā pret sasalšanu,
kamēr tas nav sasniedzis 50... 70% no projektā paredzētās stip-
rības. sim nolūkam lieto termosa metodi, tvaicēšanu, elektrosil-
dīšanu, ķīmiskās piedevas un citas metodes.

9.3.5. MŪRNIEKU DARBI

Pie mūrnieku darbiem pieskaitāmi sienu, stabu, starp-
sienu, skursteņu un citu konstrukciju, kuras izveido no dabiskiem

vai mākslīgiem akmens materiāliem, izveidošanas procesi. Akme-

ņus savā starpā saista, pārsienot šuves un tās aizpildot ar mūr-

j'avu. Virszemes mūriem lieto jauktās javas, apakšzemes
mūriem

—
cementa javas, bet augstām temperatūrām pakļautiem

mūriem —
mālu javas.
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9.13. att. Buku pa-
statnes.

Mūra konstrukcijas labi darbojas spiedē, bet slikti
—stiepē un

bīdē. Tādēļ vertikālu slodžu gadījumā līmeniskām šuvēm ir jābūt
stingri horizontālām. Šo šuvju biezums ķieģeļu mūrī ir pieņemts
10... I'2mm. Ķieģeļu pārsiešanos nodrošina vertikālo šuvju pār-
bīdīšana vismaz par 1/4 ķieģeli. Vertikālo šuvju biezums ir

10 mm.

Ķieģeļu standartforma ir devusi iespēju izstrādāt vairākas to

savienojumu shēmas: laidņu, galenieku, ķēdes, krusta, daudz-

kārtu un citas. Atvieglotos mūros no ķieģeļiem veido tikai ārējās
rindas, kuras saista savā starpā, bet vidū iepilda vieglbetona
maisījumu. Mūra stiprību var ievērojami paaugstināt, iestrādājot

stiegrojumu. Parasti lieto šķērsstiegrojumu —
tērauda stiepju

sietu. Saliekamās dzelzsbetona pārsedzes uzstāda mūrēšanas

gaitā.
Mūrēšana ir ļoti darbietilpīgs process, ko grūti mehanizēt.

Mūrnieku galvenie darbarīki ir ķelle, mūrnieka āmurs, svērtenis,

līmeņrādis, virzienaukla, metramērs, mērlenta, lata un stūrenis.

Augstu sienu mūrēšanai ierīko sastatnes. Daudzstāvu ēku sienu

mūrēšanai uz pārsegumiem ierīko pastatnes (9.13. att.).
Ziemā svaigi uzmūrētu mūri pret sasalšanu aizsargā, mūrja-

vām pievienojot ķīmiskās piedevas vai sildot mūri. Noteiktos ga-

dījumos ir pieļaujama mūra sasaldēšana.

9.3.6. KOKA DARBI

Koka darbus celtniecībā iedala namdaru un būvgald-
nieku darbos.

Namdari ierīko koka konstrukcijas, kurām nav vajadzīga tīra

virsmu apdare un savienojumu mezgli ir vienkārši (ar naglām,
kokskrūvēm, bultām v. c). Namdari montē rūpnīcās izgatavotās
nesošās koka konstrukcijas, saliekamās koka ēkas, ierīko sastatnes

un pastatnes, veidņus un turas.

Būvgaldnieku darbos koka virsmas precīzāk apstrādā un iz-

veido sarežģītākus savienojumu mezglus. Būvgaldnieki uzstāda

logus un durvis, iebūvē mēbeles, ierīko koka starpsienas, apšu-
vumu un grīdas.

Būvlaukumā plaši lieto elektrificētos rokas instrumentus, zā-

ģus, ēveles, kaltus, urbjus, frēzes, skrūvgriežus un uzgriežņu at-

slēgas.
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Koka detaļas piegādā ar maksimālu gatavības pakāpi, ķīmiski
aizsargātas pret uguni, trupi un koksngraužiem. Ja detaļas būv-

laukumā papildus mehāniski apstrādā, tad attiecīgās vietas pār-
klāj ar antiseptiskajām vielām un antipireniem. Sakarā ar to, ka
visas antiseptiskās vielas ir spēcīgākas vai vājākas indes, darbā

ar tām ir stingri jāievēro darba aizsardzības noteikumi.

9.3.7. APDARES DARBI

Apdares darbus izpilda pēc visu pārējo celtniecības,
montāžas un speciālo darbu (izņemot tīro grīdu) nobeigšanas.
Pie galveniem apdares darbiem pieskaitāmi apmetēju, apšuvēju,
krāsotāju un stiklinieku darbi.

Apmetēju darbus iedala ārējos, ko veic, apmetot ēku ārējās
virsmas, un iekšējos, ko veic telpu iekšpusē.

Apmetuma ierīkošana ir darbietilpīgs process, ko iespējams
mehanizēt tikai daļēji. Tādēļ rūpniecības ēkās slapjo apmetumu
paredz reti. Maksimāli izmanto konstruktīvo materiālu dabiskās

virsmas un saliekamos elementus ar rūpnīcā iestrādātu apdares
kārtu.

Apmetuma javu uz darba vietām transportē pa cauruļvadiem
ar javas sūkņiem. Uz apmetamām virsmām javu iestrādā ar izsmi-

dzināšanas sprauslām.
Apmetums labāk turas pie raupjām virsmām, tādēļ nepiecie-

šamības gadījumā virsmas uzcērt, noklāj ar tērauda stiepļu sietu

vai koka skaliņu pinumu. Apmetamām virsmām ir jābūt tīrām.

Apmetumu iestrādā 1
...

3 kārtās. Sevišķi rūpīgi apmetumu ierīko

dažādu materiālu konstrukciju sadurvietās. Pēc kvalitātes izšķir
vienkāršo, uzlaboto un augstvērtīgo apmetumu. Bez tam ir izolā-

cijas un citi speciāli apmetumu veidi.
Virsmu apšūšana ar lielizmēra apdares elementiem ir progre-

sīvāks apdares veids. Tā saukto sauso apmetumu ierīko no rigip-
sa plātnēm. Apšūšanai izmanto arī koksnes šķiedru, kokskaidu,

saplākšņa, plastmasu un metāla loksnes. Lielāka darbietilpība ir

apšuvumiem no mazizmēra keramikas, plastmasu un dabisko

akmens materiāluplātnēm.
Krāsotāju darbu galvenās operācijas ir virsmu tīrīšana, grun-

tēšana (paotēšana), špaktelēšana, slīpēšana un krāsu uzklāšana.

Krāsas sagatavo pārvietojamās krāsošanas stacijās un pa cauruļ-
vadiem padod darba vietās. Krāsas mehanizēti uzklāj ar smidzl-

nāšanas pistolēm. Citi krāsotāju darbarīki ir špakteļlāpstiņas, da-

žādas otas un veltnīši.

Stiklinieku darbu sastāvā ietilpst stiklu piegriešana, ķites sa-

gatavošana un stiklu ielikšana. Sagatavošanas operācijas — ķites

sagatavošanu un stiklu griešanu veic centralizēti ar mašīnām un

mehānismiem. Rāmju iestiklošanu tagad parasti veic kokapstrādes
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rūpnīcās, kur izgatavo logu rāmjus, būvei piegādājot gatavus
logu blokus. Būvlaukumā stiklinieki veic tikai celtniecības pro-

cesā sabojātā stiklojuma atjaunošanu.

9.4. CELTNIECĪBAS UZRAUDZĪBA, KONTROLE

UN OBJEKTU PIEŅEMŠANA EKSPLUATĀCIJĀ

9.4.1. CELTNIECĪBAS KONTROLE UN UZRAUDZĪBA

Latvijas PSR Ministru Padomes Valsts celtniecības

komiteja realizē savu kontroli ar arhitektūras un celtniecības kon-

troles orgānu starpniecību. Šo orgānu amatpersonas izsniedz

9.14. att. Aktēšanai pakļautie slēgtie darbi:

/ — būvbedres apskate; 2 — pamatu ierīkošana; 3 — kolonnu montāža; 4 — tilta celtņa

ce|u montāža; 5 — jumta pārseguma montāža; 6 — sienu montāža; 7 — iekšējo ūdens
notekumontāža un pārbaude; 8 — Jumta seguma

ierīkošana.
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celtniecības atļaujas apstiprinātiem projektiem un kontrole celt-

niecības kvalitāti.

Projekta organizācija savu kontroli realizē autoruzraudzības

veidā. Autoruzraudzības žurnālā ir jāfiksē visi atklātie trūkumi

un jānorāda termiņi to novēršanai. Autoruzraudzību apmaksā
saskaņā ar darbuzņēmēja un projektu organizāciju līgumu no

tāmē paredzētiem līdzekļiem.

Latvijas PSR Ministru Padomes Rūpniecības darbu drošības

valsts uzraudzības un kalnuuzraudzibas pārvalde kontrolē ar spie-
dienu strādājošo iekārtu un sprādzienbīstamu būvju celtniecību.

Valsts ugunsdrošības uzraudzību veic Latvijas PSR lekšlietu

ministrijas Ugunsdzēsības pārvaldes nodaļas.
Valsts sanitāro uzraudzību realizē Latvijas PSR Veselības

aizsardzības ministrijas Sanitāri epidemioloģiskās pārvaldes sta-

cijas.

Finansu kontroli realizē finansējošās bankas orgāni.
Tehnisko uzraudzību veic pasūtītāja inženiertehniskais darbi-

nieks
—

tehniskais uzraugs. Tehniskais uzraugs pārbauda pro-

jekta dokumentācijas pareizību, seko celtniecības un montāžas

gaitai un līgumā noteiktiem termiņiem*, kontrolē darbu atbils-

tību projektam un tehnoloģiskiem noteikumiem, ir klāt svarīgās
darba operācijās, piedalās slēgto darbu aktēšanā (9.14. att.), pie-
dalās veiktā darbu posma aktēšanā. >

Tehniskais uzraugs savas atzīmes izdara būvdarbu veikšanas

žurnālā.

9.4.2. PASŪTĪTĀJA DARBA KOMISIJA

Pēc visu celtniecības un montāžas darbu pabeigšanas

un iekārtu individuālās pārbaudes ģenerālais darbuzņēmējs par

objekta gatavību rakstiski informē pasūtītāju. Pasūtītājs 5 dienu

laikā organizē darba komisiju, kuras sastāvā ir pārstāvji no

a) pasūtītāja (komisijas priekšsēdētājs);

b) darbuzņēmējiem;

c) projektu organizācijām;

d) arodbiedrību tehniskās inspekcijas;
c) pasūtītāja arodorganizācijas;

f) valsts sanitārās uzraudzības dienesta;

g) valsts ugunsdrošības dienesta;
h) citām ieinteresētām organizācijām pēc pasūtītāja ieska-

tiem.

Šīs komisijas darba kārtību un termiņus nosaka pasūtītājs,

vienojoties ar ģenerālo darbuzņēmēju. Ģenerālā darbuzņēmēja

* CH 440-72. HopMhi npeAnpHHTHft, aaa-

hhh h coopy>KeHHH. M., CTpoftH3Aar, 1973.
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pienākums ir uzrādīt darba komisijai un nodot pasūtītājam visus

noteiktos dokumentus. Pasūtītājs organizē tehnoloģisko iekārtu

komplekso pārbaudi tukšgaitā un ražošanas režīmā. Sajā pārbaudē
var pieaicināt arī iekārtu izgatavotāju pārstāvjus. lekārtu kom-

pleksās pārbaudes un regulēšanas darbiem pasūtītājs sastāda tāmi,

kuru saskaņo ar izpildītājiem un apstiprina augstākstāvošā or-

ganizācija. Darbus pēc šīs tāmes pasūtītājs apmaksā no savas

pamatdarbības līdzekļiem.
Darba komisijas uzdevums ir

a) pārbaudīt izpildīto darbu atbilstību projektam un darbu
veikšanas noteikumiem;

b) noteikt darbu kvalitāti*, dodot novērtējumu;
c) pieņemt lēmumu par iekārtu individuālās un kompleksās

pārbaudes rezultātiem tukšgaitā un ražošanas režīmā;
d) pārbaudīt atsevišķas konstrukcijas, mezglus un komuni-

kācijas;
c) pārbaudīt ekspluatācijā nododamo uzņēmumu, to atsevišķo

kārtu un kompleksu nodrošinātību ar materiāli tehniskiem resur-

siem, kadriem, palīgtelpām un iekārtām;
f) sagatavot slēdzienu Valsts pieņemšanas komisijai par ob-

jekta gatavību.
Darba komisijai ir tiesības

a) pieņemt ekspluatācijā palīgražošanas un apkalpes rakstura

būves, kas ietilpst ražošanas kompleksa sastāvā, — transforma-

toru apakšstacijas, katlu mājas, noliktavas, kompresoru un sūkņu
stacijas, remontu cehus, ugunsdzēsēju depo, pievedceļus utt.;

b) nepieciešamības gadījumā izveidot specializētas apakško-

misijas atsevišķu būvju un iekārtu pārbaudei;

c) pārbaudīt izpildījuma atbilstību slēgto darbu un atsevišķu

konstrukciju pieņemšanas aktiem.

Ir aizliegts pieņemt ekspluatācijā rūpniecības objektus ar de-

fektiem, kas

a) pazemina strādājošo sanitāri higiēniskos apstākļus un

darba drošību;
b) neļauj normāli ekspluatēt objektu ražošanas režīmā;

c) izraisa apkārtējās vides piesārņošanu virs pieļaujamām
normām.

9.4.3. VALSTS PIEŅEMŠANAS KOMISIJA

Valsts pieņemšanas komisiju rūpniecības objektiem
ieceļ savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 3 mēnešus pirms plānotā termiņa

pieņemšanas ekspluatācijā. Ir izskaužama aplamā prakse, kad

* CH 378-77. BpeMeHHan HHCTpyKii.HH no oiieHKe KanecTßa cTpoHTeJibHo-MOH

Ta>KHbix pafioT. M., CTpoftn3,naT, 1977.
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uzņemumus_ nodod ekspluatācijā galvenokārt gada beigās. Ko-
misiju sastāda kada no pasūtītājam augstākstāvošām instancēm
atkarība no objekta nozīmīguma.* Unikālu objektu pieņemšanai
ekspluatācijā Valsts komisiju nozīmē PSRS Ministru Padome.

Valsts pieņemšanas komisijas sastāvā ir pārstāvji no

a) tā orgāna, kas ir iecēlis komisiju (priekšsēdētājs);
b) pasūtītāja;
c) ģenerālādarbuzņēmēja;

d) ģenerālāprojektētāja;
c) arodbiedrību tehniskās inspekcijas;

f) pasūtītāja arodorganizācijas;

g) valsts sanitārās uzraudzības dienesta;

h) valsts ugunsdzēsības dienesta;

i) finansējošās bankas;

j) dabas aizsardzības dienesta;

k) citām organizācijām pēc objekta specifikas un priekšsēdētāja
ieskatiem.

Nepieciešamības gadījumos Valsts pieņemšanas komisija var

organizēt specializētas apakškomisijas un papildu pārbaudes. Pa-

sūtītāja pienākums ir piestādīt Valsts pieņemšanas komisijai vi-

sus noteiktos dokumentus, tajā skaitā dokumentus, ko darba ko-

misijai ir iesniedzis ģenerālais darbuzņēmējs, un darba komisijas
aktus.

Valsts pieņemšanas komisija pārbauda objekta gatavību, t. i.,
konstatē produkcijas izlaides uzsākšanas faktu; objekta tehniskā

risinājuma līmeni, dodot novērtējumu (uz projekta, iekārtu, būv-

konstrukciju un materiālu, kā arī celtniecības un montāžas darbu

kvalitātes novērtējuma pamata); ražošanas jaudu un objekta fak-

tiskās izmaksas atbilstību projektā apstiprinātajām.

Ražošanas pamatobjekti skaitās nodoti ekspluatācijā ar Valsts

pieņemšanas komisijas akta parakstīšanas dienu, bet apkalpes
rakstura objekti — ar darba komisijas pieņemšanas akta parakstī-
šanas dienu. Organizācija, kas nozīmējusi Valsts pieņemšanas
komisiju, viena mēneša laikā izskata šīs komisijas iesniegtos ma-

teriālus un apstiprina pieņemšanas aktu.

Pieņemšanas aktā uzrādīto nepaveikto darbu izpildei un de-

fektu novēršanai var izmantot koptāmes līdzekļus, ja tie par at-

tiecīgo objektu nav izsmelti. Pretējā gadījumā šie darbi ir jāveic

darbuzņēmējamuz sava rēķina. Objekta finansēšanu slēdz ne vē-

lāk par 6 mēnešiem pēc tā pieņemšanas ekspluatācijā.

* CHirn 111-3-76. ripneMKa b aKciuivaTamno 3aKoHieHHbix cTpoHrejibCTßOM

npeanpHHTHft, 3,H,aHHH H COOp>'>KeHHH. OcHOßHbie nOJIOJKeHHH. M., CTpOHH3AaT,
1977.
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9.5. BŪVJU TEHNISKĀ EKSPLUATĀCIJA

Rūpniecības uzņēmumu ražošanas ēkas un inženier-

būves ir pieskaitāmas pie pasīviem ražošanas pamatfondiem. Pa-

līgēkās ir neražojošie pamatfondi.

Ekspluatācijas procesā un laika ritumā pamatfondi nolietojas
fiziski un morāli. Šauri specializētas ēkas morāli nolietojas ātrāk
nekā universālas ēkas ar elastīgu plānojumu.

Nolietošanās procesā samazinās būvju vērtība. Nolietojuma
kompensāciju naudas izteiksmē sauc par amortizāciju. Pastāv

valsts noteiktas amortizācijas normas, izteiktas procentos no

būvju bilances vērtības. Pēc šīm normām noteiktos amortizācijas
atskaitījumus rūpniecības uzņēmumi periodiski pārskaita PSRS
Celtniecības bankai. Ar šiem līdzekļiem finansē kapitālieguldīju-
mus, kas nepieciešami šo pamatfondu atjaunošanai un daļēji ari

jaunai celtniecībai.

9.5.1. TEHNISKĀS EKSPLUATĀCIJAS SISTĒMA

Nosacījumi eku un inženierbūvju normālai ekspluatā-

cijai tiek radīti jau projektēšanas un celtniecības laikā.

Katra ministrija (resors) izstrādā detalizētas instrukcijas par

būvju tehnisko ekspluatāciju,* ievērojot savas nozares specifiku.
Taču ekspluatācijas laikā konstruktīvie elementi nolietojas, var

tikt pārkāpti būvju ekspluatācijas noteikumi, ar laiku mainās

ražošanas apstākļi cehos, kā arī var atklāties projekta un celtnie-

cības defekti. Tā rezultātā bojājas atsevišķas ēku daļas, kas var

izraisīt ražošanas un sanitāro apstākļu pasliktināšanos. Ja nelieli

bojājumi un defekti netiek novērsti savlaicīgi, tad būve var no-

nākt avārijas stāvoklī, kura novēršana ir saistīta ar ievērojamiem
izdevumiem.

Eku un inženierbūvju uzturēšanu ekspluatācijas kārtībā un pe-
riodisku daļēju atjaunināšanu nodrošina vesels organizatorisko
un tehnisko pasākumu komplekss, kas pamatojas uz plānoto pro-

filaktisko remontu sistēmu.** Šis komplekss paredz būvju pareizu

ekspluatāciju, sistemātisku uzraudzību, periodiskas apskates,
konstrukciju pārbaudes un dažādus remontus.

* rioJiOKeHHe o npoßeaeHHH peMOHTa h TexHH-

lecKoS 3Kcn.iyaTaunH npoH33oACTßeHiibix 3AaHHft h coopy>KeHHfl npoMbiin-

JieHHOCTH CTpOHTeJIbHbIX MaTepna.iOß. / MfICM CCCP. M., CTpoftH3jaT, 1977.

** riojioKeHHe o npofleaeHHH peMoma npoH3BOA-

CTBeHHbIX 3AaHHfI H coopy>KeHHH. M., CTpOHH3jaT, 1974.
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9.5.2. EKSPLUATĀCIJAS DOKUMENTĀCIJA

Pēc būvju pieņemšanas ekspluatācijā rūpniecības uzņē-
muma arhīvā ir jāglabā visa celtniecības dokumentācija, tai skaitā
hidroģeoloģiskās izpētes materiāli, projekta izpildu dokumen-

tācija, slēgto darbu pieņemšanas akti un akts par pieņemšanu
ekspluatācijā.

Uz šo dokumentu pamata darba vajadzībām sastāda būves

tehnisko pasi. Pārņemot ekspluatācijā agrāk celtās būves, kurām

celtniecības dokumentācija nav saglabājusies, tām izdara tehnisko

inventarizāciju. Nepieciešamības gadījumā izdara arī konstruk-

ciju nestspējas pārbaudes. Tehniskā pase ir galvenais dokuments,

kas sniedz ziņas par būves telpisko plānojumu, konstrukcijām un

tehniski ekonomiskiem rādītājiem. Būvju tehniskās pases izgatavo
divos eksemplāros pēc nozarē noteiktas vienotas formas. Viens

tehniskās pases eksemplārs glabājas cehā vai nodaļā, kas eks-

pluatē šo būvi.

Ziņas par būves ekspluatācijas apstākļiem, uzraudzības, ap-

skates, pārbaudes un remontu rezultātiem sakopo būves eksplua-
tācijas tehniskajā žurnālā. Tas ir galvenais dokuments,kas atspo-
guļo būves tehnisko stāvokli.

9.5.3. EKSPLUATĀCIJAS DIENESTS

Visas rūpniecības ēkas un inženierbūves ar uzņēmuma

vadītāja pavēli tiek piesaistītas atsevišķiem cehiem vai citām rūp-
nīcas apakšnodaļām. Nodaļu (cehu) vadītāji un priekšnieki ir

atbildīgi par šo būvju pareizu ekspluatāciju, saglabāšanu un sav-

laicīgu remontu. Sistemātisku būvju uzraudzību veic šim nolūkam

norīkota persona no ceha darbiniekiem.

Būvju tehniskās ekspluatācijas uzraudzību atkarībā no uzņē-

muma specifikas veic speciāls dienests — uzņēmuma būvju eks-

pluatācijas un remonta nodaļa vai kapitālās celtniecības daļa,
celtniecības grupa, kā arī atsevišķi ekspluatācijas dienesti: gal-
venā enerģētiķa nodaļa, transporta daļa un citi. Sis dienests seko

būvju ekspluatācijai un uzraudzībai, izdara būvju periodiskās ap-

skates un organizē konstrukciju pārbaudes un būvremontus.

9.5.4. TEHNISKĀS APSKATES

Vispārējās apskatēs apseko visas būvkonstrukcijas,

inženieriekārtas, apdari un apkārtnes labiekārtojumu. Daļējas

apskatēs apseko tikai noteiktas būvkonstrukcijas, mezglus vai

inženieriekārtas. Kārtējās apskates notiek periodiski iepriekš no-

teiktos termiņos. Ārkārtējās apskates rīko pēc ugunsgrēkiem,

avārijām un dabas katastrofām.
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Tehniskās apskates (izņemot tekošās apskates, ko veic ceha

priekšnieka nozīmēta persona) veic uzņēmuma vadītāja norīkota

komisija, kuras sastāvā obligāti ir

a) uzņēmuma būvju ekspluatācijas dienesta pārstāvis;
b) inženieriekārtu ekspluatācijas dienesta pārstāvji;
c) ceha vai nodaļas priekšnieks, kas ekspluatē būvi.

Tekošās tehniskās apskates organizē atkarībā no ceha apstāk-
ļiem. Būvju ugunsdrošības stāvokli pārbauda visās tehniskās ap-

skatēs, bet ne retāk kā vienu reizi mēnesī. Pavasara tehniskās ap-
skatēs nosaka tekošā remonta darbu apjomu vasaras periodam
un kapitālremonta darbu apjomu nākošam gadam. Rudens teh-

niskās apskatēs nosaka vasaras tekošā remonta rezultātus un ga-
tavību ziemas ekspluatācijas periodam. Būves ar stipri agresīvu
vidi ik gadus ir jāapseko specializētām organizācijām.

Būvju tehniskās apskates rezultātus noformē ar aktu, kurā

atzīmē konstatētos defektus, defektu likvidēšanas pasākumus un

termiņus, ieteikumus tehniskās ekspluatācijas uzlabošanai.

9.5.5. TEKOŠAIS REMONTS

Pie tekošā remonta pieskaita profilaktiska rakstura
sistemātiskus remontus sīku bojājumu novēršanai, kā arī dažus

cita rakstura remontus, kuri periodiski atkārtojas ik gadus. Te

pieskaita arī nelielu avārijas rakstura bojājumu likvidēšanu, kas

ir jāizdara nekavējoties. Sādu remontu vajadzībām uzņēmumā
vienmēr ir jābūt materiālu un detaļu krājumam.

Ražošanas ēku un inženierbūvju tekošo remontu finansē no

rūpniecības uzņēmuma ekspluatācijas izdevumiem. Darbus veic

saskaņā ar grafiku, ko sastāda uz tehnisko apskašu dokumentu

un ražošanas personāla pieteikumu pamata. Tekošā remonta dar-
bus pieņem komisija.

9.5.6. KAPITĀLREMONTS

Pie kapitālremonta pieskaita remontus, kuru procesā
nolietojušās būvkonstrukcijas nomaina ar jaunām, vēlams, efek-

tīvākām un ekonomiskākām, tā uzlabojot būvju kvalitāti. Seit pie-
skaita arī dažus cita rakstura remontus ar periodiskumu, lielāku

par vienu gadu. Kapitālremonta procesā nedrīkst

a) izdarīt piebūves un virsbūves;

b) nomainīt galvenās būvkonstrukcijas, piemēram, karkasu un

sienas;

c) izmainīt komunikāciju galvenos parametrus un trases.

Ir pieļaujama palīgtelpu paplašināšana (ģērbtuves, sarkanie

stūrīši, pusdienu telpas, sieviešu higiēnas telpas un atejas), kā

arī ražošanas vides uzlabošana (apgaismojums, apkure, vēdinā-

šana) saskaņā ar jauniemnormatīviem.
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Ar eku kapitālremonta laiku saskaņo tehnoloģisko iekārtu re-

montu un nomaiņu.
Kapitālremonts var būt kompleksa (remontē visu būvi) un iz-

velēs (remontē atsevišķas būvkonstrukcijas vai inženieriekārtas)
rakstura.

Ik gadus_ tiek sastādīts kapitālremontu titulsaraksts nākamam
gadam, kura ieslēdz ar attiecīgu dokumentāciju nodrošinātus ob-

jektus. Kapitālremontu un ar to saistītos tehniskās izpētes un

projektēšanas darbus finansē no kapitālremontiem paredzētiem
amortizācijas atskaitījumiem.

Pirms kapitālremonta dokumentācijas sagatavošanas veic ne-

pieciešamo būvju apsekošanu, pārbaudi un citus tehniskās izpētes
darbus.

Nelieliem vienkāršiem kapitālremontiem dokumentāciju var sa-

gatavot rūpniecības uzņēmumi paši saviem spēkiem. Ja kapitāl-
remonta izmaksa nepārsniedz 10 tūkst. rbļ. un termiņš vienam

objektam — 1 mēnesi, tad sastāda izcenotu darba aprakstu. Sāda

apjoma kapitālremontusvar izpildītsaimnieciskā kārtā.

Liela apjoma sarežģītiem kapitālremontiem darba rasējumus un

tāmi izstrādā projektu organizācijas. Kapitālremonta dokumentā-

cija ir jāsaskaņo ar darbuzņēmēja organizāciju. Tāmes ar izmaksu

līdz 100 tūkst. rbļ. un kapitālremonta termiņu vienam objektam
līdz 6 mēneši apstiprina uzņēmuma vadītājs, bet ar lielāku iz-

maksu — augstākstāvošā organizācija. Kapitālremonta termiņš ne-

pārsniedz 12mēnešus.

Ja kapitālremonta laikā atklājas papildu darbu nepiecieša-
mība, tad sastāda aktu, uz kura pamata tiek koriģēta tāmes iz-

maksa. Tam nepieciešama apstiprināšana noteiktā kārtībā.

Pēc darbu nobeigšanas kapitālremontu pieņem uzņēmuma va-

dītāja nozīmēta komisija.

9.6. BŪVJU REKONSTRUKCIJA

Starpība starp rūpniecības ēku ilggadību (50...
100 gadi) un tehnoloģisko līniju izmantošanas laiku (8...
15 gadi) palielinās sakarā ar ražošanas iekārtu straujo morālo

novecošanos. So problēmu galvenokārt risina, projektējot un bū-

vējot ēkas ar elastīgu plānojumu un universālas ēkas, kurās

ražošanas procesu var pārkārtot ar minimālām celtniecības daļas

izmaiņām. Neskatoties uz to, katru ēku tās mūžā nākas vairākas

reizes rekonstruēt.

Esošo uzņēmumu modernizācija un rekonstrukcija ļauj papla-
šināt rūpniecisko ražošanu, celt produkcijas kvalitāti un darba

ražīgumu, uzlabot strādājošo darba apstākļus ar mazākiem kapi-
tālieguldījumiem un veikt to īsākā laikā nekā jaunu rūpniecības
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uzņēmumu celtniecība. Sādā veidā ievērojami paaugstinās kapitāl-
ieguldījumu efektivitāte. Tādēļ pašreiz apmēram 70% kapitāl-
ieguldījumu Latvijas PSR rūpniecības celtniecībā tiek izmantoti

rekonstrukcijām.

Rūpniecības ēkas var rekonstruēt pilnīgi vai daļēji. Pilnīgas
rekonstrukcijas gadījumā izdara kardinālu ēkas stāva pārplāno-
šanu, nomainot vairāk par pusi galveno konstruktīvo elementu.
Daļējas rekonstrukcijas gadījumā tiek pārbūvētas atsevišķas ēkas

daļas (stāvs, laidums, iecirknis utt.) vai izdarītas ēkai piebūves
un virsbūves. Tehnoloģisko iekārtu nomaiņa ražošanas moderni-

zācijai bez būvdarbu veikšanas nav uzskatāma par ēkas rekon-

strukciju. Par daļēju rekonstrukciju nav uzskatāms arī ēkas ka-

pitālais remonts. Rekonstrukciju veic saskaņā ar iepriekš izstrā-

dātiem darba rasējumiem, kā ari darbu veikšanas projektu. Visu

rekonstrukcijas darbu koordinēšanu veic ģenerālā darbuzņēmēja
organizācija. Pēc visu darbu pabeigšanas rekonstruētos objektus
pieņem ekspluatācijā komisija tāpat kā jaunceltos objektus. Re-

konstrukciju izpildu dokumentāciju arī uzglabā tāpat kā jauncelto

objektu dokumentāciju.

9.6.1. REKONSTRUKCIJAS METODES

Rūpniecības uzņēmumu celnieclbas rekonstrukcija ir

būvražošanas nozare ar specifiskiem darba apstākļiem, kurus

ievēro, veicot īpašus organizatoriskus un tehnoloģiskus pasāku-
mus.

Rekonstrukcijas sekmīgā norisē izšķiroša nozīme ir sagatavo-
šanas darbiem. Lai samazinātu pagaidu objektu celtniecības ap-

jomu, rūpniecības uzņēmumi iespēju robežās nodod celtnieku rī-

cībā kantoru, sanitāro sadzīves un medicīniskā dienesta telpas,

transporta ieķārtas un ceļus, enerģētikas objektus.
Rekonstrukcijā, pārtraucot ražošanu, izšķir trīs periodus. Pir-

majā periodā tehnoloģisko procesu cehos nepārtrauc un veic gal-
venos sagatavošanas darbus: būvmateriālu un būvizstrādājumu
piegādi, konstrukciju kopmontāžu un citus būvdarbus, kas ne-

traucē ražošanas procesu. Otrajā periodā ražošanas process ce-

hos tiek pārtraukts un celtnieki veic galvenos būvdarbus. Sis pe-

riods ir maksimāli saspringts. Lai saīsinātu tā ilgumu, kopā ar

būvstrādniekiem ieteicams strādāt arī ceha strādniekiem. Trešajā
periodā notiek tehnoloģiskās iekārtas montāža, regulēšana, pa-

laišana un sagatavošana produkcijas izlaidei. Paralēli šiem dar-

biem celtnieki nobeidz vēl neizpildītos darbus.

Organizējot rekonstrukciju pēc citas metodes, ražošanas kor-

pusu sadala vairākos rekonstrukcijas iecirkņos. Ražošanas pro-

cesu pārtrauc pakāpeniski atsevišķos iecirkņos, un visus būv-

darbus veic atsevišķā iecirknī. Strādājot pēc šādas metodes,
celtnieku darba un materiālie resursi tiek koncentrēti samērā
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nelielā darba frontē, bet ražošanas process pārējos iecirkņos netiek

pārtraukts.
Rekonstrukcija, nepārtraucot ražošanu, ir saistīta ar papildu

grūtībām un uzdevumiem gan rūpnīcai, gan darbuzņēmēja orga-

nizācijām. Tā var būt sekmīga tikai tad, ja projektētāju, rūpnīcas
un celtnieku darbs ir labi organizēts un saskaņots.

9.6.2. REKONSTRUKCIJAS DARBU SPECIFIKA

Rekonstrukcijām salīdzinājumā ar jaunu būvju celt-

niecību ir vairākas īpatnības, kas nelabvēlīgi ietekmē būvdarbus.

Rekonstrukcijas saistītas ar atsevišķu būvju daļu nojaukšanu,
konstruktīvo elementu pastiprināšanu, lielu tehnoloģisko iekārtu

montāžu slēgtās telpās (9.15. att.) un citiem specifiskiem dar-

biem.

Lielākā daļa rekonstruējamo būvju ir celtas pēc individuāliem

projektiem pirms vairākiem gadu desmitiem. Tām ir ļoti dažāds

telpiskā plānojuma un konstruktīvais risinājums, kas neatbilst

pašreizējiem unificētiem parametriem. Tādēļ rekonstrukcijās ne-

var izmantot progresīvos tipa konstruktīvos elementus. Samērā

liels ir mūra un betona darbu apjoms, un bieži tiek lietotas me-

tāla konstrukcijas. Lai to novērstu, jaunām piebūvēm maksimāli

cenšas izmantot unificētos parametrus.

Saspiestība rūpniecības uzņēmuma teritorijā un cehos stipri
ierobežo būvmehānismu un būvmašīnu izmantošanas iespējas un

būvmateriālu nokraušanu. Sakarā ar to būvmašīnu darba ražī-

gums samazinās divas un vairāk reižu un ievērojami palielinās
roku darba apjoms.

9.15. att. Reaktora montāža slēgtā telpā:
/ _ reaktors: 2 — montāžasportāls: 3 — tilta celtnis;

4 — demontētspārsegums; 5 — polispasts; 6 — vado-

šais bloks; 7 — vinča; S — reaktora atbalstgredzens.



Ja rekonstrukcijas laikā netiek pārtraukta rūpnieciskā
ražošana, tad to var nelabvēlīgi ietekmēt būvdarbi, kuru procesā
rodas putekļi, temperatūras un gaisa mitruma izmaiņas. Sasto-

pami arī gadījumi, kad ražošanas vide nelabvēlīgi ietekmē būv-

darbus. Kaitīgas, bīstamas un agresīvas gāzes, tvaiki, putekļi,
troksnis un vibrācijas pazemina būvdarbu ražīgumu un kvalitāti.

Šauros apstākļos rodas grūtības darba aizsardzības notei-

kumu ievērošanā, it sevišķi gadījumos, kad tie ir jāsaskaņo ar

uzņēmuma darbības noteikumiem. Izbūvējot virsbūves un uzbū-

vējot jaunus stāvus, sevišķa uzmanība jāpievērš drošības tehni-

kai. Sajā gadījumā virs telpām, kurās turpinās ražošanas process,

jāierīko pietiekamas nestspējas aizsargklājs. Neraugoties uz to»

rekonstrukcijas darbi dažkārt tiek veikti brīvdienās vai nakts

maiņās.
Prakse rāda, ka rekonstrukcijas laikā atklājas daudz nepare-

dzētu darbu, kuru izpildei nepieciešami ne tikai papildu līdzekļi
un laiks, bet var arī radikāli mainīt rekonstrukcijas tehniskos ri-

sinājumus un ietekmēt rūpnieciskās ražošanas procesus.
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	8.20. att. Rūpniecības uzņēmuma ūdens recirkulācijas sistēmas shēma:����������������������������������������
	8.21. att. Iekšējā ūdensvada shēmas:������������䁮縰恔縰䁕縰⁕縰
	8.22. att. Mainīga spiediena pneimatiskās iekārtas shēma:���ヷ細ჷ細ヒ細냞細���������
	8.23. att. Iekšējā kanalizācijas tīkla griezuma shēma:�������������������������
	8.24.att. Sanitārtehniskās ierīces�ἪĀ�Ā�삇縰縰�縰䂏縰�
	8.25. att. Iebūvēts traps:��䂖縰삕縰䂞縰縰
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