


Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts

Metodiskie norādījumi par kursa darba  
izstrādi priekšmetā “Ventilācija”

 

RTU Izdevniecība

Rīga 2019



Jurģis Zemītis, Raimonds Bogdanovičs. Metodiskie norādījumi par kursa darba 
izstrādi priekšmetā “Ventilācija”. Mācību līdzeklis. Rīga: RTU Izdevniecība, 2019. 
20 lpp.

Metodisko norādījumu mērķis ir palīdzēt studentiem izstrādāt kursa darbu mācību 
priekšmetā “Ventilācija”, norādot būtiskus aspektus un jautājumus, kas būtu jāapskata, 
veicot ventilācijas sistēmas projekta izstrādi. Mācību līdzeklī ir dots secīgs kursa darbā 
iekļaujamo nodaļu apraksts ar iztirzātu iekļaujamo informāciju un noformējumu.
Metodiskajiem norādījumiem ir rekomendējošs raksturs, līdz ar to kursa darba saturs 
var atšķirties no metodisko norādījumu prasībām, ja students var piedāvāt labāku 
risinājumu, kas ļaus sasniegt kursa darba mērķi un uzdevumus.

Recenzents Profesors Dr. sc. ing. Arturs Lešinskis 

Redaktore Irēna Skārda
Datorsalikums Paula Lore
Vāka dizains Paula Lore

Izdevējs  RTU Izdevniecība
   Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1668
   Tālrunis: +37167089123
   E-pasts: izdevnieciba@rtu.lv 

Šis darbs izstrādāts ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu darbības 
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt 
Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt 
ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma 
“Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” ietvaros (Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/033).

© Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts, 2019 
© Rīgas Tehniskā universitāte, 2019

ISBN 978-9934-22-349-5 (pdf)



Saturs

Ievads  ............................................................................................................................ 4

1. Situācijas apraksts  ................................................................................................. 4

2. Ventilācijas sistēmas projektēšana  ....................................................................... 5
2.1. Ventilācijas gaisa daudzuma noteikšana  .......................................................... 5
2.1. Gaisa vadu trasējums un dimensionēšana  ....................................................... 7
2.3. Gaisa sadales iekārtu apraksts  ........................................................................... 9
2.4. Spiediena zudumu aprēķināšana  ....................................................................... 11
2.5. Gaisa apstrādes iekārtas izvēle  ........................................................................... 14
2.6. Citu nepieciešamo iekārtu izvēle  ....................................................................... 14
2.7. Trokšņu aprēķins  ................................................................................................. 14

3. Kalorifera jaudas aprēķins .................................................................................... 15

4. Rasējumu noformēšana un pielikumi  ................................................................. 17

Izmantotās literatūras un avotu saraksts  ................................................................... 18

1. pielikums  .................................................................................................................. 20



4

Ievads

Kursa darba izstrādei ir izvirzīts mērķis, kura sasniegšanai ir izdalīti astoņi darba 
uzdevumi.

 Mērķis

Izstrādāt konceptuālu mehāniskās ventilācijas projektu dotajai ēkai atbilstoši spēkā 
esošajiem normatīviem augstvērtīga dzīves līmeņa nodrošināšanai un mūsdienīgiem 
tehnoloģiskiem risinājumiem.

 Uzdevumi

1. Noskaidrot nepieciešamos pieplūdes un nosūces gaisa parametrus un daudzumu.
2. Veikt ventilācijas sistēmas gaisa vadu trasējumu atbilstoši arhitektūras plānam, 

ievērojot norādīto piekārto griestu atrašanās vietu un izvairoties no atklātu gaisa 
vadu paredzēšanas.

3. Veikt gaisa vadu sistēmas dimensionēšanu.
4. Izvēlēties pieplūdes un nosūces difuzorus.
5. Veikt sistēmu spiediena zudumu aprēķināšanu un izvēlēties balansēšanas vārstus.
6. Izvēlēties gaisa apstrādes iekārtu (GAI), trokšņu slāpētājus, balansējošos vārstus, 

ugunsdrošības vārstus, tvaika nosūcēju, pārplūdes restes, gaisa ieņemšanas un iz-
vadīšanas iekārtas.

7. Veikt sistēmas trokšņu līmeņa analīzi.
8. Noformēt rasējumus un sastādīt specifikāciju.

Kursa darbu noformēt atbilstoši norādījumiem par bakalaura darba noformēša-
nu “Metodiskie norādījumi bakalaura darba ar projekta daļu izstrādei un aizstāvē-
šanai” profesionālajā bakalaura studiju programmā “Siltuma, gāzes un ūdens teh-
noloģija”. 

1. Situācijas apraksts

Kursa darba pirmajā nodaļā jāsniedz vispārīgs ēkas, kurai jāizstrādā ventilācijas 
sistēmas projekts, situācijas apraksts. Aprakstošajā daļā apskatīt uzskaitītos ēkas un 
sistēmas aspektus.

• Aprakstīt ēkas parametrus: ēkas tips, konstruktīvie risinājumi, platība, stāvu 
skaits utt.

• Definēt iekšējā mikroklimata projektējamos parametrus: nepieciešamā 
gaisa temperatūra un gaisa daudzuma sadalījums telpās (skat. 2.1. tab.), 
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1. Situācijas apraksts

pieplūdes/ nosūces zonas, gaisa mitrums (ja tiek nodrošināta gaisa mitrināšana 
un/vai sausināšana).

• Aprakstīt āra gaisa sistēmas parametrus atbilstoši spēkā esošajiem 
normatīvajiem regulējumiem. Alternatīvi var izmantot klimata datus, kas ņemti 
no starptautiskām datubāzēm, piemēram, ASHRAE (www.ashrae-meteo.info) 
vai “Meteonorm” (https://meteonorm.com/).

• Definēt projektētās ventilācijas sistēmas uzbūvi un darbības principus. 
Mehāniska vai/un dabiskā ventilācija? Kuras telpas paredzēts ventilēt, un kāpēc? 
Kā tiks nodrošināta gaisa pieplūde un nosūce? No kādiem elementiem sastāvēs 
ventilācijas sistēma, un kāda funkcija ir katram elementam? Vai ir vajadzīga 
siltumizolācija? Kur atradīsies GAI un gaisa vadi? Kādi gaisa vadi tiks paredzēti 
(forma, materiāls, tehniskie parametri)? Vai ir papildprasības par ugunsdrošību, 
vai ir ugunsdroši atdalītas telpas, pretdūmu aizsardzība (virsspiediena, dūmu 
novadīšana)? Kā tiks paredzēta sistēmas apkalpošana? 

2. Ventilācijas sistēmas projektēšana

2.1. Ventilācijas gaisa daudzuma noteikšana

Kursa darba aprēķinu daļu sāk ar nepieciešamā ventilācijas gaisa daudzuma 
noteikšanu un sadalījumu pa telpām. Atkarībā no ēkas tipa un telpu izmantošanas veida, 
var lietot spēkā esošos Latvijas normatīvus vai citu valstu normatīvus un standartus 
gaisa daudzuma izvēlei. Plašāk izmantotie normatīvi: LBN 211-15 “Dzīvojamās ēkas”; 
LVS EN  13779 “Nedzīvojamo ēku ventilācija. Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas 
sistēmu veiktspējas prasības”; ASHRAE 62.1; D2 National Building Code of Finland 
“Indoor Climate and Ventilation of Buildings Regulations and Guidelines 2003”. 
Atsevišķām telpām, kā garāžām, tehniskajām telpām, noliktavām, veļas mazgātavām 
u.  tml., ventilācijas gaisa daudzums parasti ir jāizvēlas pēc potenciālā piesārņojuma 
avota un apjoma, ventilācijas gaisa ražību paredzot atkarībā no telpas tilpuma. 
Visbiežāk šim ventilācijas gaisa daudzumam ir jābūt robežās, kas nodrošina 0,5 līdz 
1,0 kārtīgu gaisa apmaiņu.

Katrai telpai vispirms ir jānorāda nepieciešamais gaisa daudzums atbilstoši 
normatīvam. Informāciju jāapkopo tabulas veidā, kur telpai pievadīto gaisa daudzumu 
apzīmē ar “+”, bet novadīto – ar “–”. Informācijas vieglākai uztverei tā jāattēlo arī 
grafiskā veidā ēkas plānos (skat. 2.1. att.). 

Kad ir aprēķināts pieplūdes un nosūces gaisa daudzums katrai telpai, jānosaka 
determinējošais jeb lielākais aprēķinātais ventilācijas gaisa apjoms. Dotajā piemērā: 
pieplūdes summa = 195 m3/h, nosūces summa = 160 m3/h. Atbilstoši spēkā esošo 
normatīvu prasībām jāizlīdzina pieplūdes un nosūces gaisa daudzums. Tomēr tas ir 
jādara, vērā ņemot vēlamo spiediena starpību starp vairāk un mazāk piesārņotām 

http://www.ashrae-meteo.info
https://meteonorm.com/
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telpām vai telpas zonām. Tas nozīmē, ka konkrētajā gadījumā ir jāpalielina nosūces 
gaisa apjoms ēkā. To panāk, palielinot nosūces apjomu kādā no telpām un/vai paredzot 
papildu nosūci no telpām (šajā piemērā – no garderobes), kur normatīvi to neprasa, bet 
pēc loģikas būtu to nepieciešams paredzēt (skat. 2.2. att.).

Gaisa daudzumu sabalansēšanu racionāli ir veikt pa atsevišķām ēkas sekcijām. 
Piemēram, vispirms sabalansēt atsevišķi pa stāviem un pēc tam aplūkot tuvāk esošās 
telpas, lai nodrošinātu gaisa pārplūdes iespējas cauru durvju spraugām, neparedzot 
speciālas pārplūdes restes. Tāpat ir svarīgi definēt, vai telpā tiks paredzēta gan pieplū-
de, gan nosūce vai, piemēram, pieplūde un nosūce tiks organizēta tikai caur blakus tel-
pu. Tas visbiežāk ir atkarīgs no telpas platības, aprēķinātā gaisa daudzuma, pārplūdes 

2.1. att. Katrai telpai aprēķinātais pieplūdes un nosūces gaisa daudzums 
atbilstoši aprēķinam pēc normatīviem (piemērs).

2.1. tabula
Pieņemtie pieplūdes (+) / nosūces (–) gaisa daudzumi telpās (piemērs)

Telpas nosaukums Telpas platība, m2 Gaisa daudzums, m3

1. stāvs

Dzīvojamā istaba 37,28 +120

Kabinets 14,82 +45

… … …
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iespējām un nepieciešamības nodrošināt telpu kā atsevišķu zonu. Tai pašā laikā, pare-
dzot lielāku gaisa apjomu, kas pārplūst no vienas telpas uz otru, ir iespējams samazināt 
kopējo nepieciešamo gaisa apjomu, tādējādi samazinot gan izbūves, gan ekspluatācijas 
izmaksas. Iegūtie rezultāti ir jāapkopo vienā tabulā (skat. 2.1. tab.). 

2.1. Gaisa vadu trasējums un dimensionēšana

Kursa darba rasējumu izstrādi sāk, veicot pieplūdes un nosūces gaisa vadu 
sistēmas ieskicēšanu ēkas plānā. Vispirms jādefinē GAI atrašanās vieta. Visbiežāk 
GAI novieto atsevišķā tehniskajā telpā, siltummezglā vai garāžā pie sienas/griestiem. 
Ja tas nav iespējams, tad jāatrod kāda cita, pēc iespējas mazāk traucējošāka vieta, 
piemēram, zem griestiem vai pieliekamajā. Pēc tam jāparedz gaisa vadi, pa kuriem 
tiks veikta gaisa ieņemšana un izvadīšana. Gaisa ieņemšanu visbiežāk paredz caur 
fasādē izvietotu resti, bet izvadīšanu – virs jumta. Ieņemšanas restes vieta jāparedz 
tāda, lai tā neatstātu negatīvu vizuālo ietekmi uz ēkas arhitektūru, piemēram, 
neatrastos ēkas galvenajā fasādē labi redzamā vietā, pie ieejas durvīm, blakus lielam 
stiklojumam vai tamlīdzīgi. Tāpat gaisa ieņemšanu nevajadzētu paredzēt tuvu 
potenciāliem piesārņojuma avotiem, smēķēšanas zonām, atkritumu novietnēm, kā 
arī pakļautu tiešiem saules stariem.

2.2. att. Sabalansētais pieplūdes un nosūces ventilācijas  
gaisa daudzums telpās (piemērs).
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Pēc tam jāveic pieplūdes un nosūces gaisa vadu trasējums, ievērojot uzdevumā 
dotās piekārto griestu zonas un paredzot gaisa vadus tikai tajās (skat. 2.3. att.). Paralēli 
tam jādefinē gaisa pieplūdes/nosūces iekārtu izvietojums. Iekārtu izvēli veic, ievērojot 
arhitektūras prasības, piemēram, neparedzot difuzorus guļamtelpās, kurās nav 
piekārto griestu, bet šādā gadījumā nodrošinot gaisa pieplūdi caur sienas restēm.

Veicot gaisa vada trasējumu, jāmēģina samazināt kopējo sistēmas garumu, jāizvairās 
no pieplūdes un nosūces gaisa vadu krustojumiem un jācenšas dabiski sabalansēt sistēmu, 
pēc iespējas paredzot vienmērīgi izvietotus gaisa vadus ar līdzvērtīgu gaisa apjomu.

Jādefinē ventilācijas sistēmas veids, piemēram, komforta sistēma. Gaisa vadu di-
mensionēšanu veic saskaņā ar pieļaujamiem gaisa ātrumiem, kā arī pārbaudot spiedie-
na kritumu (Pa/m). Jāaprēķina gaisa ātrums katrā posmā (skat. 2.2. tab.).

Gaisa ātrumu v var aprēķināts pēc 2.1. formulas:

 v

Q

d
�

�
�
�

�
�
�

3600

4 1000

2�
,  (2.1.)

kur  Q – plūsmas daudzums, m3/h;
 d – gaisa vada diametrs, mm.

2.3. att. Plāns ar norādītām piekārto griestu zonām (piemērs).

Piekārto griestu zona
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Jāizveido pieplūdes un nosūces ventilācijas sistēmu principiālās shēmas, norādot 
posmu numerāciju, diametrus un garumus (skat. 2.4. att.).

2.3. Gaisa sadales iekārtu apraksts

Veicot pieplūdes un nosūces gaisa sadales iekārtu izvēli, nepieciešams aprakstīt 
izvēles pamatojumu un sniegt izvēles procesa piemēru. Gaisa sadales iekārtu izvēlē ir 
jāņem vērā to pieļaujamais novietojums un ietekme uz ēkas arhitektūru. Atkarībā no 
nepieciešamības ir pieļaujama restu, difuzoru, pieplūdes/nosūces vārstu izmantošana 
(skat. 2.5. att.).

2.2. tabula
Pieņemtie gaisa vadu izmēri un gaisa ātrums tajos (piemērs)

Posms Diametrs d, mm Ātrums v, m/s Piezīmes

0–1 160 4,77 No GAI, galvenais g. v.
… … … …

2.4. att. Pieplūdes ventilācijas sistēmas principiālā shēma (piemērs).

2.5. att. Gaisa pieplūdes elementu piemēri.
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2.6. att. Informācija par izvēlēto gaisa sadales iekārtu pie konkrēta gaisa daudzuma.

2.3. tabula
Dati par izvēlētajiem gaisa sadalītājiem (piemērs)

Stāvs Telpas 
nosaukums

Difuzora modelis 
un izmērs, mm Plūsma, m3/h Spiediena 

kritums, Pa
Skaņas līmenis, 

dB(A)

1. Dz. istaba ULA/N – 125 +120 31 23

… … … … … …

Viena konkrēta gaisa sadalītāja modeļa un izmēra izvēli atspoguļo darbā. Iekārtas 
izvēle jāveic saskaņā ar pieļaujamo skaņas līmeni un spiediena kritumu. Parasti trok-
šņu līmenis, kas var rasties gaisa sadales iekārtā, tiek pieļauts līdz 30–35 dB(A) un spie-
diena kritums ir ap 30 Pa. Izvēles parametrus atspoguļo grafika veidā (skat. 2.6. att.). 
Automatizētai izvēlei ir iespējams izmantot “Halton HIT” bezmaksas datorprogram-
mu vai citu ražotāju datus.

Informāciju par izvēlētajām gaisa sadales iekārtām, norādot telpu, izmēru, plūsmu, 
spiediena kritumu un skaņas līmeni, jāapkopo vienā tabulā (skat. 2.3. tab.).
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2.4. Spiediena zudumu aprēķināšana

Spiediena zudumus sistēmā ir nepieciešams noteikt, lai veiktu korektu ventilatora 
jeb GAI izvēli. Spiediena kritumi rodas visos sistēmas elementos. Spiediena kritumus 
katram elementam var noteikt pēc ražotāju izstrādātiem tehniskajiem datiem un 
nomogrammām. Spiediena zudumi berzes pretestības pārvarēšanai jeb lineārie 
spiediena zudumi ir vienādi ar gaisa vadu garuma reizinājumu ar īpatnējo spiediena 
zudumu berzes pretestības pārvarēšanai uz vienu metru. Vietējo pretestību veido 
spiediena kritumi veidgabalos, klusinātājos, difuzoros un citos elementos. Kopējie 
spiediena kritumi ir lineāro un vietējo spiediena kritumu summa katrā posmā. 
Uzsākot aprēķinu, sistēmu sadala posmos. Aprēķina posms ir tāda sistēmas daļa, kurā 
ir nemainīgs gaisa vada izmērs un gaisa daudzums.

Praktiskos aprēķinos visbiežāk izmanto īpatnējo spiediena zudumu metodi:

 p = ∑(R ∙ l + z), (2.2.)

kur  p – kopējie spiediena zudumi posmā, Pa;
 R – īpatnējie spiediena zudumi berzes pretestības pārvarēšanai 1 m garā gaisa 

vada posmā, Pa;
 l – posma garums, m;
 z – vietējie spiediena zudumi, Pa.

Īpatnējos spiediena zudumus berzes pretestības pārvarēšanai nolasa pēc 
nomogrammām vai tabulām (skatīt 1. pielikumu). Attiecīgi tos pareizina ar konkrētā 
aprēķina posma pilno garumu.

Vietējās pretestības koeficients dažādiem veidgabaliem atrodams rokasgrāmatas 
“Ventilācija” 4. pielikumā vai dažādos interneta resursos un ventilācijas veidgabalu 
ražotāju informācijas avotos. Vienā aprēķina posmā var atrasties vairāki vietējos 
zudumus veidojoši elementi, tādēļ ir nepieciešams sasummēt visu šo atsevišķo elementu 
vietējo zudumu koeficientus un pareizināt ar dinamisko spiedienu: 

 z v
���

�2

2
, (2.3.)

kur  z – vietējie spiediena zudumi, Pa;
 ξ – vietējās pretestības koeficients;
 v – gaisa plūsmas ātrums, m/s;
 ρ – gaisa blīvums, kg/m3.

Detalizēta aprēķinu metode ir aprakstīta ASHREA rokasgrāmatā “Fundamentals” 
(2017 ASHRAE Handbook: Fundamentals, 2017).
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Kursa darba ietvaros spiediena kritums jāaprēķina vienam pieplūdes un vienam 
nosūces gaisa vada ceļam ar visgarāko kopējo garumu. Teorētiski tas ne vienmēr 
sakritīs ar kritisko ceļu, bet tam ir vislielākā varbūtība tādam būt. Aprēķinu secība un 
rezultāti ir jāapkopo tabulas formātā (skat. 2.4. tab.). Turpmāk tekstā sniegts aprēķina 
piemērs 2.4. attēlā redzamās sistēmas pieņemtajam kritiskajam ceļam 0–6. 

Aprēķinu sāk ar sistēmas sadalīšanu aprēķina posmos ar nemainīgu gaisa vadu 
izmēru un plūsmas daudzumu: 0–1, 1–2, 2–4 un 4–6. Tad tiek veikts spiediena zudumu 
aprēķins, sākot no tālākā punkta, kas šajā gadījumā ir difuzors Nr. 6. Spiediena zudumus 
difuzorā nolasa no ražotāja grafika, kas specifiski norāda raksturlielumus konkrētam 
difuzoram pie nepieciešamā gaisa daudzuma. Šajā gadījumā difuzoram ULA/N-100 pie 
plūsmas 80 m3/h spiediena zudums būtu 25 Pa (skat. 2.7. att.).

Nosaka lineāros spiediena zudumus posmā 4–6. Īpatnējais spiediena zudumu 
koeficients skārda caurulei ar diametru 100  mm pie gaisa plūsmas 80 m3/h atbilstoši 
1. pielikumam ir 1,3 Pa/m. Zinot, ka posma garums ir 6,5 m, kopējie lineārie zudumi 
posmā: 1,3 ∙ 6,5 = 8,5 Pa. Tad aprēķina vietējos spiediena zudumus posmā, kas šajā 
gadījumā sastāv no viena 90° pagrieziena un trejgabala. Atbilstoši literatūrai pieņemsim, 
ka vietējās pretestība koeficients pagriezienam ir 0,21, savukārt trejgabalam šajā virzienā – 
0,05. Dinamiskais spiediens ir 4,8 Pa, līdz ar to spiediena zudumi vietējās pretestības 

2.7. att. Spiediena kritums gaisa pieplūdes difuzorā.
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2.8. att. Pieplūdes ventilācijas sistēmas principiālā shēma (piemērs).

2.4. tabula
Pieplūdes spiediena zudumu aprēķins (piemērs)
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Difuzors 80 25,0

4–6 80 6,5 100 0,008 2,83 1,3 8,5 0,26 4,8 1,2 9,7

2–4 130 4,5 125 0,012 2,94 1,0 4,5 0,10 5,2 0,5 5,0

1–2 180 1,9 160 0,020 2,49 0,6 1,1 1,70 3,7 6,3 7,4

0–1 345 2,0 160 0,020 4,77 2,0 4,0 0,00 13,6 0,0 4,0

Kopā 51,1

dēļ šajā posmā: 4,8 ∙ 0,26 = 1,2 Pa, bet kopējie spiediena zudumi: 8,5 + 1,2  =  9,7  Pa. 
Analoģiski aprēķinām posmus 2–4, 1–2 un 0–1. Pēc shēmas vietējo pretestību veido 
tikai trejgabali. Kopējais spiediena kritums posmā 0–6 ir 51,1 Pa (skat. 2.4. tab.). Tā kā 
posmi 0–6 un 0–9 ir līdzīgi un nav vizuāli nosakāms, kurā no šiem posmiem būtu lielāki 
spiediena zudumi, vēlams aprēķināt spiediena zudumus arī posmā 0–9. Nākamais solis ir 
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salīdzināt aprēķinātos spiediena zudumus posmos 0–6, 0–5, 0–3, 0–9 un 0–6. Vislielākie 
aprēķinātie spiediena zudumi norādīs kritisko ceļu, pēc kura arī ir jāveic ventilatora 
izvēle.

2.5. Gaisa apstrādes iekārtas izvēle

GAI var izvēlēties ar “Komfovent” firmas izvēles programmu “DOMEKT” vai citu 
ražotāju (piemēram, “Systemair”) programmu vai kataloga datiem. Jānorāda GAI 
nosaukums, izmēri, ražīgums (pieplūde/nosūce), spiediens (padeve/izplūde), gaisa 
temperatūras, filtri, sildītāju jauda, siltummaiņa efektivitāte, kā arī cita nepieciešamā 
informācija.

2.6. Citu nepieciešamo iekārtu izvēle

Ja projektā ir paredzēts, jāapraksta citas iekārtas, piemēram, virtuves plīts tvaika 
nosūces sistēma (gaisa daudzums, diametrs, paredzētā gaisa izvades vieta). 

Aprēķināt gaisa ieņemšanas restes minimālo šķērsgriezuma laukumu, un atbilstoši 
tam izvēlēties restes izmērus. Ieplūdes gaisa ātrumam jābūt mazākam par 2 m/s, tas 
neļaus sniega un lietus iekļūšanu gaisa vadā.

Gaisa izvadīšanas vietā var uzstādīt jumta deflektoru, kas nepieļauj lietus ūdens 
nonākšanu ventilācijas sistēmā. 

2.7. Trokšņu aprēķins

Pārāk liels skaņas līmenis var negatīvi ietekmēt mājas iemītnieku labsajūtu 
un apmierinātību ar ventilācijas sistēmu un mikroklimatu kopumā, līdz ar to ir 
nepieciešams samazināt skaņu līdz pieļaujamai robežai. Galvenie skaņu avoti ir GAI, 
balansēšanas vārsti un difuzori. Trokšņu robežlielumi definēti MK noteikumu Nr. 16 

2.5. tabula
Dati par ventilācijas iekārtu skaņas līmeni (piemērs)

Telpa Skaņa no difuzora, dB(A) Skaņa no balansēšanas 
vārsta, dB(A)

1. stāvs

Dzīvojamā istaba 23 19

… … …
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“Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 4. pielikumā “Trokšņa robežlielumi 
telpās”.

Precīzai skaņas līmeņa noteikšanai katrā telpā jāveic akustiskā analīze, vērā ņemot 
visas sistēmas komponentes, telpas ģeometriju un sienas materiālu, ko šī darba ietvaros 
nav paredzēts darīt.

Lai samazinātu skaņas līmeni, uz katra pienākošā/izejošā gaisa vada var uzstādīt 
trokšņu slāpētāju, kuru var piemeklēt ar “Lindab” “DIMsilencer” programmas 
palīdzību vai citu ražotāju programmām un/vai katalogiem. 

3. Kalorifera jaudas aprēķins

Aukstajā laika periodā pieplūdes gaisu pirms ievadīšanas telpā nepieciešams iepriekš 
uzsildīt, šo funkciju veic kalorifers. Lai varētu novērtēt nepieciešamo siltuma jaudu, 
ko kalorifers patērē, uzsildot āra gaisu, jāaprēķina kalorifera jauda. Tās aprēķināšanā 

2.6. tabula
Dati par skaņas līmeni pirms un pēc trokšņu slapētājiem (piemērs)

  Pirms slāpētāja, dB(A) Pēc slāpētāja, dB(A)

Pieplūde 58 31

Nosūce 58 31

Ieņemšana 65 37

Izvadīšana 64 36

3.1. tabula
Aprēķina āra gaisa temperatūras atbilstoši LBN un ASHRAE datiem

LBN 003-15 “Būvklimatoloģija” dati ASHRAE dati

Visaukstāko piecu dienu vidējā gaisa temperatūra (varbūtība 0,92) −20,7 °C 
99 %* –15,1 °C

Visaukstāko piecu dienu vidējā gaisa temperatūra (varbūtība 0,98) −24,6 °C

Absolūtais gaisa temperatūras minimums (reizi 10 gados) −31 °C
99,6 %* –19,2 °C

Absolūtais gaisa temperatūras minimums (reizi 50 gados) −34,8 °C

* Lielums, par kuru gaisa temperatūra ir zemāka par projektēšanas nosacījumu attiecīgi 88 un 
35 stundas gadā.
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jāņem vērā aprēķinātais kopējais gaisa daudzums, siltuma atgūšanas efektivitāte, kas 
norādīta izvēlētās iekārtas tehniskajā aprakstā, un visaukstāko piecu dienu vidējo 
āra gaisa temperatūra, kas pieņemta atbilstoši spēkā esošajai Latvijas likumdošanai. 
Alternatīvi var izmantot klimata datus, kas ņemti no starptautiskām datubāzēm, 
piemēram, ASHRAE (www.ashrae-meteo.info) vai “Meteonorm” (https://meteonorm.
com/).

Vispirms jānosaka, kāda ir gaisa temperatūra pirms kalorifera. Tā tiek aprēķināta, 
izmantojot nosūces gaisa siltuma utilizatora temperatūras efektivitātes formulu: 

 tpieplūdes = η(tnosūces – tāra) – tāra, (3.1.)

kur tpieplūdes – pieplūdes gaisa temperatūra, °C;
 tāra – āra gaisa temperatūra, °C;
 tnosūces – nosūces gaisa temperatūra, °C;
 η – nosūces gaisa siltuma utilizatora efektivitāte, %.

Zinot gaisa ražību un gaisa temperatūru pēc kalorifera, iespējams aprēķināt kalo-
rifera jaudu:

 Qs = Gcpρ(t1 – t2), (3.2.)

kur Qs – nepieciešamā sildīšanas jauda, kW;
 G – gaisa plūsmas apjoms, m3/s;
 cp – gaisa īpatnējā siltumietilpība, kJ/(kg °C);
 ρ – gaisa blīvums, kg/m3;
 t1 – iekštelpu temperatūra, °C;
 t2 – pieplūdes gaisa temperatūra pēc nosūces gaisa siltuma utilizatora, °C.

 Aprēķina piemērs

Objekta atrašanās vieta: Alūksne.
Nepieciešamā iekštelpu gaisa temperatūra: +25 °C.
Nepieciešamais gaisa daudzums: 5560 m3/h.
Pieņemtā GAI siltuma atgūšanas efektivitāte: 73,7 %.

Atbilstoši 3.1. formulai vispirms nosaka, kāda ir temperatūra pēc nosūces gaisa 
siltuma utilizatora:

 

 

 

  

tpieplūdes = 
η(tnosūces −   tāra)

100
−  tāra = 

73,7(25 + 25,1)

100
 + 25,1 = 11,82 °C. 

 

  

Q
s
 =

5560

3600
  ∙ 1,005 ∙ 1,2(25 – 11,82) = 24,55 kW. 

 

http://www.ashrae-meteo.info/
https://meteonorm.com/
https://meteonorm.com/
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Nosakām nepieciešamo sildīšanas jaudu atbilstoši 3.2. formulai:

 

 

 

  

tpieplūdes = 
η(tnosūces −   tāra)

100
−  tāra = 

73,7(25 + 25,1)

100
 + 25,1 = 11,82 °C. 

 

  

Q
s
 =

5560

3600
  ∙ 1,005 ∙ 1,2(25 – 11,82) = 24,55 kW.  

4. Rasējumu noformēšana un pielikumi

Rasējumi jāizstrādā digitāla formātā, piemēram, “AutoCad”, izmantojot standarta 
lapas izmērus atbilstoši standartam LVS EN ISO 5457:2007 “Ražošanas tehniskā doku-
mentācija. Rasējumu lapu izmēri un izkārtojums”. Rasējumu mērogu pieņem saskaņā 
ar standartā LVS EN ISO 5455:2007 “Tehniskie rasējumi. Mērogi” noteiktajām prasī-
bām. Rasējumā minimālais pieļaujamais fonta izmērs ir 0,2 cm.

Rasējumā iekārtas un gaisa vadi ir jāattēlo atbilstoši pieņemtajiem apzīmējumiem. 

4.1. att. Pieņemto apzīmējumu piemērs.
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Rasējumu labajā apakšējā stūrī ir jāizvieto rakstlaukums, kurā jāiekļauj šādi dati: 
rasējuma lapas nosaukums vai saturs, lapas numurs un kopējais lapu skaits sadaļā, 
mērogs, rasējuma izstrādātājs, paraksts un datums (skat. 4.2. att.).

Rasējumā jāattēlo visas svarīgākās ventilācijas sistēmas sastāvdaļas, tādas kā gai-
sa vadi un to izmēri, GAI ar norādītiem galvenajiem datiem, gaisa sadales iekārtas, 
ieņemšanas/izvadīšanas vietas, stāvvadi, balansieri, trokšņu slāpētāji, ugunsdrošības 
vārsti, tīrīšanas lūkas utt. Gaisa vadi un GAI ir jāattēlo pareizajā mērogā, ievērojot 
izvēlētos izmērus.

Kursa darba noslēgumā nepieciešams pievienot pielikumus, kuros apkopota teh-
niskā informācija par izvēlētajiem materiāliem un iekārtām. Piemēram, izdrukas par 
gaisa sadales elementiem, pilnu izdruku par izvēlēto GAI un virtuves plīts nosūcēju.
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1. pielikums
Īpatnējie spiediena zudumi berzes pretestības 
pārvarēšanai 1 m garam apaļam gaisa vadam

(2017 ASHRAE Handbook: Fundamentals, 2017).
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