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Priekšvārds
Pēdējās desmitgadēs Eiropā un citur pasaulē ir panākts straujš progress mērķorientētā
būvkonstrukciju pētniecībā, kā arī koka inženierzinātnē. 1975. gadā Eiropas Kopienas
Komisija (CEC- Commission of the European Communities) pieņēma lēmumu par aktivitātēm
būvniecības nozarēs. Jaunās programmas mērķis bija saskaņot būvnoteikumus un standartus,
lai novērstu tehniskus šķēršļus tirdzniecībai un uzņēmējdarbībai. Programmas ietvaros
Komisija pārņēma iniciatīvu izveidot saskaņotu būvkonstrukciju projektēšanas tehnisko
noteikumu struktūru, kas pirmajā stadijā kalpotu kā Savienības dalībvalstīs spēkā esošo
nacionālo normu alternatīva. Eirokodeksu pirmās paaudzes izdevumi nāca klajā 80-tajos
gados.
Būvprojektēšanas Eirokodeksi balstās uz robežstāvokļu metodi, tās attīstības rezultātā ir
pieņemti un atzīti par pietiekami atbilstošiem realitātei konkrēti būvelementu darbības
matemātiskie modeļi un izstrādāta parciālo drošuma faktoru (koeficientu) sistēma ilglaicīgi
drošu un ekonomisku konstrukciju projektēšanai. Robežstāvokļu metodes galvenās prasības
un nosacījumi konstrukciju drošības, funkcionālās atbilstības (ekspluatējamības) un
ilgizturības nodrošināšanai ir definētas Eirokodeksā LVS EN 1990:2006. Metodes teorētiskais
pamatojums un vispārīgie principi, būtība un mērķi, kā arī rekomendējamie matemātiskie
modeļi struktūranalīzei ir izklāstīti rokasgrāmatā (Gulvanessian, 2002). Drošuma faktoru
skaitliskās vērtības tiek rekomendētas kā pamatvērtības, kas nodrošina pieņemamu drošuma
līmeni pie atbilstošas darbu izpildes kvalitātes.
Eirokodeksi balstās uz esošajām zināšanām, pieredzi, analītisko un eksperimentālo pētījumu
rezultātiem. Tādējādi, tie ietver vispārējos būvkonstrukciju projektēšanas noteikumus
lietošanai praksē konstrukciju un to elementu projektēšanai gan tradicionālā, gan novatoriskā
veidā. Taču nav apskatīti īpaša veida konstrukciju projektēšanas nosacījumi. Par oriģināliem
risinājumiem projektētājiem ir jāpieprasa kompetentu ekspertu papildus apsvērumi un
slēdzieni.
5.Eirokodekss ir paredzēts civilo vai inženierbūvju koka un koksnes materiālu konstrukciju
projektēšanai, kuru elementi mezglos savienoti ar līmes vai mehānisko savienotājlīdzekļu
palīdzību. 5. Eirokodeksa nosacījumi ir saskaņoti ar būvkonstrukciju drošības un lietojamības
principiem un prasībām, kā arī ar struktūranalīzes un materiālu un konstrukciju testēšanas
noteikumiem un procedūrām, ko ietver LVS EN standarti (skatīt I pielikumu). 5. Eirokodekss
attiecas uz prasībām koka konstrukciju mehāniskai pretestībai, lietojamībai, ilggadībai un
izturībai ugunī, tā saturs neietver citas prasības, piemēram, attiecībā uz termisko pretestību un
skaņas izolāciju.
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Simboli un definīcijas
Latīņu alfabēta lielie burti
A
šķērsgriezuma laukums
E0,05
elastības moduļa 5%-fraktīles vērtība
Ed
elementa stinguma moduļa aprēķina vērtība
Emean
stinguma moduļa vidējā vērtība
F
spēks
Fax,Ed
spēka aprēķina vērtība, kas darbojas savienotājlīdzekļa ass virzienā
Fax,Rd
savienotājlīdzekļa aksiālās (uz izraušanu) nestspējas (pretestības) aprēķina
vērtība
Fax,Rk
savienotājlīdzekļa aksiālās (uz izraušanu) nestspējas (pretestības)
raksturlielums
Fc
spiedes spēks
Fd
spēka aprēķina vērtība
Fd,ser
spēka aprēķina vērtība servisa robežstāvoklim
FM,Ed
spēka aprēķina vērtība, ko izraisa aprēķina moments
Ft
stiepes spēks
Fv,0,Rk
savienotājlīdzekļa nestspējas raksturlielums paralēli šķiedru virzienam
Fv,Ed
bīdes (cirpes) spēka aprēķina vērtība vienā nobīdes plaknē uz vienu
savienotājlīdzekli, horizontālās iedarbes aprēķina vērtība sienas diafragmā
Fv,Rd
nestspējas aprēķina vērtība vienā nobīdes plaknē uz vienu savienotājlīdzekli,
formmaiņas pretestības spēka aprēķina vērtība
Fv,Rk
nestspējas raksturlielums vienā nobīdes plaknē uz vienu savienotājlīdzekli
G0,05
bīdes moduļa 5% fraktīles vērtība
H
pārseguma kopnes (vai režģotas pārseguma konstrukcijas) kopējais augstums
Itor
inerces moments vērpei
Iz
šķērsgriezuma inerces moments pret mazākā stinguma asi
Kser
elastīgās nobīdes modulis
Ku
elastīgās nobīdes modulis nestspējas (galīgajiem) robežstāvokļiem
MA,Ed
momenta aprēķina vērtība, kas iedarbojas uz perforēto metāla plāksni
Map,d
momenta aprēķina vērtība virsotnes zonā
Md
momenta aprēķina vērtība
My,Rk
lieces momenta raksturlielums pēc savienotājlīdzekļa materiāla tecēšanas
robež as
N
ass spēks (aksiālspēks, garenspēks, normālspēks)
R90,d
plaisu nestspējas aprēķina vērtība
R90,k
plaisu nestspējas raksturlielums
Rax,d
aksiāli slogota savienojuma nestspējas aprēķina vērtība
Rax,k
aksiāli slogota savienojuma nestspējas raksturlielums
Rax,α,k
nestspējas raksturlielums leņķī pret šķiedru garenvirzienu
Rd
nestspējas aprēķina vērtība
Ref,k
savienojuma nestspējas efektīvais raksturlielums

4

Rk
Rsp,k
V
Vu, Vl
Wy

nestspējas raksturlielums
plaisu nestspējas raksturlielums
tilpums; šķērsspēks
šķērsspēks attiecīgi augšējā un apakšējā daļā sijai ar caurumu
šķērsgriezuma pretestības moments pret asi y

Latīņu alfabēta mazie burti
a
attālums
a1
attālums starp savienotājlīdzekļu asīm vienā rindā paralēli šķiedrām
a2
attālums starp savienotājlīdzekļu rindām perpendikulāri šķiedru
garenvirzienam
a3,c
attālums starp savienotājlīdzekli un neslogoto galu
a3,t
attālums starp savienotājlīdzekli un slogoto galu
a4,c
attālums no savienotājlīdzekļa ass līdz elementa neslogotajai malai
a4,t
attālums no savienotājlīdzekļa ass līdz elementa slogotajai malai
b
platums
d
diametrs
fax,k
izraušanas pretestības raksturvērtība naglām
fc,0,d
aprēķina pretestība spiedē šķiedru garenvirzienā
fm,k
pretestības (stiprības) raksturlielums liecē
fm,y,d
aprēķina pretestība (stiprība) liecē pret galveno y-asi
fm,z,d
aprēķina pretestība (stiprība) liecē pret galveno z-asi
fm,α,d
aprēķina pretestība (stiprība) liecē leņķī α pret šķiedru garenvirzienu
ft,0,d
aprēķina pretestība (stiprība) stiepē šķiedru garenvirzienā
ft,0,k
pretestības (stiprības) raksturvērtība stiepē šķiedru garenvirzienā
ft,90,d
aprēķina pretestība (stiprība) stiepē perpendikulāri šķiedru garenvirzienam
fu,k
pretestības (stiprības) raksturvērtība stiepē skrūvēm
fv,d
aprēķina pretestība (stiprība) cirpē (skaldē)
h
šķērsgriezuma augstums; sienas augstums
hap
augstums virsotnes (kores) daļā
hw
sieniņas augstums
i
piezāģējuma slīpums
kc,y (z)
ļodzes faktors
kdef
deformāciju faktors
kdis
faktors, kas ievērtē spriegumu sadalījumu virsotnes (kores) daļā
kh
augstuma faktors
km
faktors, kas ievērtē lieces normālspriegumu sadalījuma izmaiņas elementa
šķērsgriezumā
kmod
modifikācijas faktors, kas ievērtē slodzes iedarbības ilgumu un mitruma
saturu
kvol
tilpuma faktors
ℓ
laidums
ℓef
efektīvais garums
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m
nef
r
rin
t
w0
w1
wcreep
wfin
winst
wnet
wnet,fin
user
uu

savienotājlīdzekļu rindu skaits paralēli šķiedru garenvirzienam, masa uz
laukuma vienību
savienotājlīdzekļu efektīvais skaits
liekuma rādiuss
iekšējais rādiuss
biezums
iepriekšējais (iz)liekums
elastīgā izliece vai pārvietojums
izliece vai pārvietojums šļūdes rezultātā
galīgā izliece vai pārvietojums
elastīgā deformācija
neto izliece vai pārvietojums
galīgās izlieces (pārvietojuma) neto lielums
nobīde servisa robežstāvoklī (Slip at the serviceability limit state)
nobīde nestspējas robežstāvoklī (Slip at the ultimate limit state)

Grieķu alfabēta mazie burti
γM
λy(z)
λrel,y(z)
ρk
σc,0,d
σc,α,d
σf,c,d
σf,c,max,d
σf,t,d
σf,t,max,d
σm,crit
σm,y,d
σm,z,d
σm,α,d
σt,0,d
σt,90,d
σw,c,d
σw,t,d
τd
τtor,d
ψ2

parciālais faktors
elementa slaidums pret y-asi (z-asi)
elementa relatīvais slaidums pret y-asi (z-asi)
blīvuma raksturvērtība
spiedes sprieguma aprēķina vērtība šķiedru virzienā
spiedes sprieguma aprēķina vērtība leņķī α pret šķiedru garenvirzienu
vidējā spiedes sprieguma aprēķina vērtība plauktā
spiedes sprieguma aprēķina vērtība plaukta malējā šķiedrā
vidējā stiepes sprieguma aprēķina vērtība plauktā
stiepes sprieguma aprēķina vērtība plaukta malējā šķiedrā
kritiskais lieces spriegums
sprieguma aprēķina vērtība liecē pret galveno y- asi
sprieguma aprēķina vērtība liecē pret galveno z- asi
lieces sprieguma aprēķina vērtība leņķī pret šķiedru virzienu
stiepes sprieguma aprēķina vērtība šķiedru virzienā
stiepes sprieguma aprēķina vērtība perpendikulāri šķiedru garenvirzienam
spiedes sprieguma aprēķina vērtība sieniņā
stiepes sprieguma aprēķina vērtība sieniņā
cirpes (skaldes) sprieguma aprēķina vērtība
cirpes sprieguma aprēķina vērtība, ko izraisa vērpe
faktors mainīgās slodzes šķietami pastāvīgās vērtības aprēķinam
koksnes šķiedru garenvirziena apzīmējums attēlos
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1. Robežstāvokļu metodes pamatprincipi koka konstrukciju projektēšanā
1.1. Pamatprasības
Koka konstrukcijas projektē saskaņā ar LVS EN 1990:2006 2.nodaļas pamatprasībām.
Konstrukcija jāizprojektē un jāuzbūvē tā, lai ar pietiekamu varbūtību tiktu garantēta tās spēja
saglabāt stiprību, stingumu un funkcionālo atbilstību paredzētajā ekspluatācijas laikā, ņemot
vērā slodžu un vides faktoru nelabvēlīgākās kombinācijas. Pie kam konstrukcijai pietiekami
ilgu laika periodu jāsaglabā nestspēja ugunsgrēka gadījumā. Atbilstoši ēkas tipam un
pasūtītāja prasībām konstrukcijai jābūt ar pietiekamu pretestību vibrāciju un triecienu
iedarbībai, kā arī kvalitatīvi atbilstošai.
Sekojoši ir definētas trīs konstrukcijai nepieciešamās pamatīpašības:
 spēja pretoties iedarbēm jeb nestspēja,
 lietojamība,
 ilggadība.
Ja konstrukcija sasniedz robežstāvokli, tā sabrūk vai zaudē normālai ekspluatācijai
nepieciešamās īpašības. Atbilstoši iestāšanās bīstamībai un iespējamām sekām ir definētas
divas robežstāvokļu grupas:
1) nestspējas (galīgie) robežstāvokļi. Nestspējas jeb galīgā robežstāvokļa pārsniegšana
raksturojas ar konstrukcijas vai tās atsevišķas daļas bojājumiem, kas izraisa stiprības vai
stabilitātes zaudēšanu tādā mērā, ka tiek apdraudēta cilvēku un/vai būves drošība, kā
rezultātā konstrukcijas turpmāka ekspluatācija nav iespējama;
2) lietojamības (ekspluatācijas) robežstāvokļi. Lietojamības jeb ekspluatācijas
robežstāvokļa pārsniegšana raksturojas ar konstrukcijas vai tās atsevišķo elementu
pārmērīgi lielām deformācijām vai vibrācijām.
Aprēķina mērķis ir nepieļaut konstrukcijas vai tās atsevišķo elementu robežstāvokļu
pārsniegšanu ne uzstādīšanas procesā, ne paredzētajā ekspluatācijas laikā un apstākļos. Lai
droši izvērtētu visus iespējamos robežstāvokļu iestāšanos ietekmējošos faktorus un paredzētu
nepieciešamās drošuma rezerves, jāņem vērā sekojošas projektā ievērtējamās situācijas:
- ilgstošā (pastāvīgā) situācija, kas raksturojas ar nelabvēlīgāko pastāvīgo un mainīgo
(sniega, vēja, lietderīgo) slodžu kombināciju paredzētajā ekspluatācijas laikā;
- īslaicīgā situācija, piemēram, no iedarbēm montāžas vai rekonstrukcijas laikā;
- ārkārtēja (avārijas) situācija, piemēram, ugunsgrēka, sprādziena vai cita ārkārtējā
iedarbe.
Nestspējas robežstāvokļu bīstamību novērš, apmierinot atbilstošus nosacījumus:
 statiskā līdzsvara jeb noturības nosacījums:
Ed ,dst Ed ,stb  1 ,

kur

(1.1)

Ed,dst- noturības zaudēšanu veicinošo (destabilizējošo) spēku faktors (piemēram,
ļodzē reducētie jeb efektīvie normālspriegumi spiesta elementa šķēlumā; bīdes
spēks; torņa gāzošo spēku moments),
Ed,stb- noturošo (stabilizējošo) spēku faktors (attiecīgi materiāla pretestība,
noturošais spēks, noturošo spēku moments).

 stiprības nosacījums:
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S
kur

d

fd  1 ,

(1.2)

Sd - iekšējā spēka intensitātes aprēķina vērtība elementa šķēlumā,
fd - materiāla aprēķina pretestība apskatāmajā spriegumstāvoklī.

 ģeometriskās nemainības nosacījums: kon st rukcija ned rī kst pārvērstie s
par mehān ismu, kamēr iekšējie spēki nepārsni ed z to ap rēķin a
vērtības.
Lietojamības (ekspluatācijas) robežstāvokļu pārbaudes ietver sekojošus nosacījumus:

funkcionālās atbilstības nosacījums: nodrošināt konstrukcijas funkcionālo
atbilstību normālas ekspluatācijas prasībām, sevišķi attiecībā uz deformācijām.
Konstrukcijas vai tās elementa ass pārvietojuma lielums jeb izliece (wfin), kas rodas
dažādu faktoru (normālspēks, šķērsspēks, lieces moments, elementu nobīde mezglos,
savienotājlīdzekļu elastīgās un plastiskās deformācijas, koksnes mitruma izmaiņas,
slodzes ilglaicīguma efekti) vienlaicīgas darbības rezultātā ilgstošajā aprēķina situācijā,
nedrīkst pārsniegt pieļaujamo lielumu (max) attiecīgajai konstrukcijai atbilstoši tās
veidam un nozīmei:
wfin max ;

(1.3)


komforta nosacījums- cilvēki nedrīkst
konstrukcijas vai tās elementu vibrāciju ietekmei;

tikt

pakļauti

nepieļaujami

lielu


lietojamības kvalitātes nosacījums- konstrukcijām jābūt pietiekoši ugunsdrošām,
ar pietiekamu nodilumizturību, un materiāliem jābūt aizsargātiem pret bojāšanos;

vizuālā efekta nosacījums- konstrukciju ārējais izskats (sevišķi attiecībā uz
deformācijām un plaisām) nedrīkst izraisīt cilvēkos negatīvas emocijas (bailes,
nedrošības sajūtu).
Lai iegūtu optimālu gala produktu – ilglaicīgi drošu un ekonomisku nesošo konstrukciju
sistēmu, projektēšanā, izgatavošanā un ekspluatācijā jāņem vērā uzkrātā praktiskā pieredze
nozarē, teorētisko un eksperimentālo pētījumu rezultāti, kā arī jābūt atbilstošām iemaņām un
pieejamiem tehniskajiem līdzekļiem. Ņemot vērā koksnes materiālu specifiskās īpašības
sekmīga projekta rezultāta sasniegšanai un koka konstrukciju drošuma paaugstināšanas
nolūkā ieteicams:
 iespējami ierobežot vides kaitīgo apstākļu (mitruma u.c.) ietekmi;
 izvēlēties vides un slogojuma apstākļiem piemērotus materiālus un savienotājlīdzekļus;
 izvēlēties ēkas iamantošanas veidam, laidumam un slogojuma apstākļiem atbilstošu
konstruktīvo formu;
 izvēlēties strukturālo formu tā, lai konstrukcijas atsevišķas daļas vai elementu bojājumu
gadījumā vienlaicīgi nenotiktu pilnīga nestspējas zaudēšana;
 izvēlēties materiālus un tehniskos risinājumus, kam robežstāvoklī paredzama plastiska
darbība (nevis trauslā sabrukšana bez iepriekšējām novērojamām pazīmēm);
 liellaiduma nesošās konstrukcijas ģeometrisko nemainību nodrošināt ar atsevišķu saišu
sistēmu (nevis tikai ar norobežojošo plātņu sistēmu);
 izstrādāt detālu nesošo konstrukciju projektu;
 nodrošināt darbu izpildes kvalitātes un projekta realizācijas uzraudzību projektēšanas,
būvniecības un ekspluatācijas laikā.
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1.2. Pamatnoteikumi
Aprēķini jāveic, lietojot atbilstošas aprēķina shēmas, ņemot vērā visus būtiski svarīgos
struktūras parametrus, materiālu īpašību un elementu ģeometriskās raksturvērtības. Ja
nepieciešams, aprēķina shēmas precizēšanai izpilda eksperimentālas pārbaudes. Aprēķina
shēmai jābūt pietiekami precīzai, lai prognozētu konstrukcijas darbību atbilstoši būvdarbu
standartizpildījumam, kas būtu jāpanāk, kā arī atbilstoši projektēšanai izmantoto datu
drošumam.
Ir pietiekami vispārējo konstrukcijas statisko darbību novērtēt pēc iedarbju izraisīto efektu
kvantitatīvajām vērtībām, izmantojot lineāri deformējama materiāla modeli (darbība elastības
robežās).
Konstrukcijām, kam iespējama iekšējo spēku pārdalīšanās savienojumu plastiskas darbības
rezultātā, iekšējo spēku aprēķinam elementos var izmantot metodes, kas ievērtē elastiski
plastisko darbību.
Konstrukcijas aprēķina shēmā, ko lieto iekšējo spēku noteikšanai (statiskajam aprēķinam),
jāņem vērā pārvietojumu ietekme, ko izraisa mehānisko savienotājlīdzekļu deformācijas.
Parasti savienojumu deformāciju ietekmi ievērtē, izmantojot eksperimentāli noteiktos nobīdes
lielumus uz vienu bīdes spēka vienību.
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2. Koka konstrukciju materiāli
2.1. Konstruktīvo koksnes materiālu veidi
2.1.1. Skujkoku apaļie kokmateriāli
Latvijā koka būvkonstrukcijām galvenokārt izmanto skujkokus- priedi Pinus sylvestris L.
(PNCY- standartapzīmējums saskaņā ar LVS EN 13556:2003) un egli Picea Abies (PCAB), kā
arī lapegli Larix decidua Mill (LADC). Dabīga raukuma apaļkokus būvkonstrukciju
izgatavošanai izmanto samērā reti, taču tas ir ieteicams, jo apaļkoku konstrukcijām ir mazāki
koksnes zudumi, netiek tērēti līdzekļi un elektroenerģija zāģēšanai, pie tam elementiem ir
augstāka stiprība salīdzinot ar zāģmateriāliem, jo šķērsgriezuma malās garenšķiedras paliek
veselas. Taču apaļkokiem piemīt dabīgais raukums un parasti ir darbietilpīgāka mezglu
izgatavošana.
Skujkoku apaļkoku kvalitatīvās klasifikācijas kritēriji ir definēti standarta LVS ENV
1927:2001 trīs sadaļās. Skujkoku apaļkoku standartizmēri un pieļaujamās novirzes ir
definētas LVS EN 1315:2000 sadaļās. Apaļkoku nominālais garums - 2.8-5.5 m ar gradāciju
0.3 m, bet minimālais caurmērs - 14-18 cm. Projektējot būvelementus pieņem, ka apaļkoka
normatīvais raukums (diametra izmaiņa) ir 0.8 cm uz katru garuma metru.
2.1.2. Skujkoku zāģētie materiāli
Būvkonstrukcijām paredzēto skujkoku zāģmateriālu kvalitātes novērtēšanai izmanto vizuālās
vai mehāniskās šķirošanas metodes. Vispārīgās prasības pēc stiprības šķirotiem
zāģmateriāliem ir noteiktas saskaņā ar standartu LVS EN 14081-1:2006. Prasības vizuāli
šķirotiem skujkoku zāģmateriāliem ir definētas standartā LVS 184:2000. Papildprasības
zāģmateriālu kvalitātes grupas (tipa) noteikšanai mehāniskai šķirošanai - saskaņā ar standartu
LVS EN 14081-2:2006.
Saskaņā ar LVS EN 336:2003 zāģmateriālu nominālos izmērus uzdod (nosaka) pie mitruma
20%. Šķērsgriezuma izmēra normatīvais palielinājuma (vai samazinājuma) lielums ir 0.25%
uz katru koksnes mitruma izmaiņas procentu. Higroskopiskuma rezultātā zāģmateriālu
ģeometriskie izmēri palielinās palielinoties mitrumam līdz šķiedru piesātinājuma punktam
(28-32 %). Mitrumam samazinoties, attiecīgi samazinās izmēri, kas jāņem vērā atlasot
zāgmateriālus iebūvējamām konstrukcijām. Maksimālais skujkoku koksnes rukums
tangenciālā virzienā ir 6…10%, radiālā virzienā- 3…5 %, šķiedru garenvirzienā- 0.1…0.3 %
(Kokins,1984).
Lai izvairītos no rukuma vai briešanas nelabvēlīgām sekām attiecībā uz būvelementu formas
izmaiņām, ieteicams iebūvēt zāģmateriālus ar tādu mitrumu, kas tuvs sagaidāmajam līdzsvara
mitrumam paredzētajos ekspluatācijas apstākļos (Dehn, 2003):





9 % (± 3%)
12 % (± 3%)
15 % (± 3%)
18 % (± 6%)

apkurināmās telpās;
neapkurināmās telpās;
segtās būvēs ārgaisā;
atklātās būvēs ārgaisā.

Būvprojektos lietderīgi paredzēt lietot zāģmateriālus, kuru nominālie šķērsgriezuma izmēri ir
rekomendēti LVS EN 1313-1:2000. Zāģmateriālu nominālais garums 6.5 m. Pēc
saskaņošanas ar pasūtītāju, var projektēt jebkādu reāli iespējamo izmēru zāģmateriālus.
Jebkurā būvkoka šķērsgriezumā pieļaujamais maksimālais novirzes lielums jeb pielaide,
salīdzinot ar nominālo šķērsgriezuma izmēru, ir noteikta saskaņā ar LVS EN 336:2003.
Būvkoki pēc izmēru precizitātes iedalās divās klasēs. Precizitātes klasi izvēlas atbilstoši
konstrukcijas veidam, mezglu risinājumam un/vai pasūtītāja pieprasītajai kvalitātei.
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Piemēram, 2. precizitātes klase nepieciešama zāģmateriāliem, kas paredzēti konstrukcijām ar
perforētām zobotām plāksnēm mezglos.
Pielaides būvkoka šķērsgriezuma izmēriem saskaņā ar 1. precizitātes klases prasībām:
  3
  1  mm, ja šķērsizmērs  100 mm;
 

  4
  2  mm, ja šķērsizmērs > 100 mm.
 

Pielaides būvkoka šķērsgriezuma izmēriem saskaņā ar 2. precizitātes klases prasībām:
  1
  1.5
  1 mm, ja šķērsizmērs  100 mm;
  1.5 mm, ja šķērsizmērs > 100 mm.
 


Nav pieļaujama negatīvā pielaide būvkoka garumam.
Kritēriji zāģmateriālu partijas atbilstības novērtēšanai ir definēti standartā LVS ENV
12169:2003.
2.1.3. Līmētā koksne
Prasības līmētās koksnes elementu kvalitātei ir noteiktas saskaņā ar standartu LVS EN
14080:2005, bet nosacījumi izmēriem- saskaņā ar standartu LVS EN 390:2000. Nesošajām
konstrukcijām pielieto taisnstūra šķērsgriezuma līmētos elementus ar platumu b= 50÷300 mm
un augstumu h= 100÷2500 mm (2.1. att.). Taisniem līmētiem elementiem lieto ēvelētus dēļus
(mūsu reģionā- skujkoku) ar biezumu ne lielāku par 44 mm, liekti līmētiem elementiem
maksimālais dēļa biezums- 33 mm. Līmētās koksnes elementu nominālos izmērus uzdod
(nosaka) pie mitruma 12%. Ja līmētās koksnes faktiskais mitrums ir atšķirīgs no 12%, tad
elementa koriģēto izmēru lcor pie faktiskā mitruma W nosaka pēc formulas:
lcor = ln (1 + k(W -12)),

kur

(2.1)

ln – elementa nominālais izmērs, mm;
W - līmētās koksnes faktiskais mitrums, %;
k - koksnes mitruma deformāciju faktors; k = 0.0025 izmēram perpendikulāri šķiedru
garenvirzienam, k = 0.0001 izmēram šķiedru garenvirzienā.

Līmētā elementa šķērsgriezuma platumam pieļaujama pielaide 2 mm. Pieļaujamās pielaides
līmētā elementa šķērsgriezuma augstumam h:
  4
  2  mm, ja h  400 mm;
 

 1 
  0.5 % no h, ja h > 400 mm.



Līmētā elementa garumam L pieļaujamas sekojošas atkāpes no nominālā izmēra:
  2
  0.1
  20
  2  mm, ja L 2 m;   0.1 % no L, ja (2 m < L  20 m);
  20  mm, ja L > 20 m.
 




Līmētā elementa šķērsgriezuma ortogonālo malu novirze no taisnā leņķa nedrīkst pārsniegt
1:50 (1.145).
Līmētā elementa atsevišķo dēļu, kā arī veselu līmēto bloku savienošanai pa garumu lieto
līmētu zobotu sadursavienojumu (2.1.att). Nesošo konstrukciju elementos lieto zobotos
savienojumus ar garumu Lf = (10...60) mm.
Prasības līmēto zoboto sadursavienojumu izgatavošanai ir noteiktas saskaņā ar standartiem
LVS EN 385:2002 un LVS EN 387:2002. Racionālas formas šuvei sakarību starp tās
ģeometriskajiem izmēriem raksturo ar nosacījumu:
Lf  4 tf  (1-2 bf /tf).

(2.2)
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b

bf

tf

h

Lf
b
2.1. att. Līmēts dēļu bloks un zobotais sadursavienojums
Nesošajām konstrukcijām paredzētajos līmētos elementos dēļu sadursavienojumiem parasti
lieto šuves ar garumu Lf = 20 mm (tf = 6.2 mm, bf = 1 mm), bet šuves ar garumiem Lf = 50
mm (tf = 12 mm, bf = 2 mm) un Lf = 60 mm (tf = 15 mm, bf = 2.7 mm) lieto veselu līmēto
būvelementu sadursavienojumiem, piemēram, rāmju dzegas mezglos. 3. servisa klases
apstākļos lielos zobotos sadursavienojumus nedrīkst lietot elementu savienošanai zem leņķa.
2.1.4. Līmētas masīvkoka plātnes
Līmētā masīvkoka plātne ir samērā jauns būvizstrādājums. To iegūst, salīmējot dažādu izmēru
zāģētus vai citādi smalcinātus koksnes materiālus (dēļus, latas, brusiņas, lameles, skaidas),
kam garums ir daudzkārt lielāks par platumu un biezumu. Tehniskie noteikumi masīvkoka
plātnēm- saskaņā ar LVS EN 12775:2002 un LVS EN 13353:2003. Masīvkoka plātņu
kvalitāti un pielietošanas sfēru raksturo ar atbilstošu marku:
- markas SWP/1 plātnes paredzētas 1. klases ekspluatācijas (skatīt punktu 4.2.3) un
bioloģiskā (trupes) riska apstākļiem (LVS EN 335-2:2006);
- markas SWP/2 plātnes paredzētas attiecīgi 2. klases apstākļiem attiecībā uz vides
mitrumu un bioloģisko (trupes) risku;
- markas SWP/3 plātnes- 3. klases apstākļiem.
Izšķir vienkāršas plātnes (marka papildināta ar apzīmējumu L1) un daudzslāņu masīvkoka
plātnes (simbols L markā). Ja plātnes markai pievienoti simboli NC (no cuts), tad tās
atsevišķās sastāvdaļas (latas) ir nepārtrauktas pa garumu. Simboli SC (showing cuts) liecina,
ka atsevišķie elementi ir savienoti garumā (ar pārlaidu vai zobotām šuvēm).
Masīvkoka plātņu izmēri var būt dažādi- līdz 1 m un vairāk platumā un līdz 3 m un vairāk
garumā. Biezums- līdz 80 mm, atbilstoši konstruktīvām prasībām- var būt arī lielāks.
2.1.5. Kārtaini līmētā koksne
Pēdējos gadu desmitos celtniecībā arvien plašāk pielieto kārtaini līmēto koksnes
kompozītmateriālu jeb finierlokšņu laminātu, ko iegūst, 1.5-6 mm biezas lobītās finierloksnes
salīmējot ar mitrumizturīgu līmi (parasti uz fenolformaldehīda sveķu bāzes, pielietojot karsto
presēšanu) nepāra skaita kārtās. Minimālais kārtu skaits– 5. Lielākai daļai slāņu ir paralēls
šķiedru virziens, atsevišķi slāņi vidējā plātnes biezuma daļā ir likti šķērsām.
Atkarībā no ražotāja var būt dažādas šī materiāla modifikācijas. Piemēram, Kanādā, salīmējot
3.2 mm biezas (priedes, papeles koka) lobītas finierskaidas, raž o PSL (Parallel Strand
Lumber) tipa lokšņu materiālu ar izmēriem plānā 1.2 x 2.4 m, biezums- 280 līdz 482 mm.
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Eiropā plaši pazīstams ir skujkoku koksnes lamināts Kerto, kas izgatavots no 3.2 mm biezām
finierloksnēm. Materiāla blīvums 500-530 kg/m³. Plātnēm Kerto-S šķiedru garenvirziens
atsevišķos slāņos sakrīt ar plātnes garenvirzienu L (2.2. att.- a). Ražo standartizmēru plātnes
(maksimālie izmēri 1800 x 23000 mm, biezumi: 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, 63, 69, 75 mm ).
Plātnēm Kerto-Q šķiedru garenvirziens atsevišķos slāņos atbilst noteiktai savstarpējā
sakārtojuma likumsakarībai, piemēram, trīs slāņi ar šķiedrām paralēli plātnes garenvirzienam,
tad viens slānis ar šķiedrām šķērsām plātnes garenvirzienam. Ražo standartizmēru plātnes ar
biezumiem: 27, 33, 39, 45, 51, 57, 63, 69 mm.
Plātņu materiāls Kerto-T paredzēts pārseguma sijām (2.2. att.- b). Ražo Kerto-T sijas ar
biezuma t izmēriem 39, 45, 63, 75 mm un platuma b izmēriem 66, 92, 98, 120, 150 (jebkurā t
un b kombinācijā). Maksimālais elementu garums- 12 m.
Attiecībā uz finierlokšņu laminātu Latvijā ir spēkā tehniskie noteikumi un prasības kvalitātei
saskaņā ar LVS EN 14279:2005. Konstruktīviem mērķiem paredzētā lamināta izgatavošanai
lieto koksni ar atbilstošiem mehānisko īpašību rādītājiem. Materiāla blīvums 600-700 kg/m³.
Koksnes mitrums 9...10%. Plātņu materiālu izmēri: platums- 600...1200 mm, garums24...24.4 m, biezums- 20...90 mm.
LVL tipa plātņu kvalitāti un pielietošanas sfēru raksturo ar atbilstošu marku:
- LVL/1 plātnes, kas paredzētas ekspluatācijai sausos apstākļos;
- LVL/2 plātnes ekspluatācijai mitros apstākļos;
- LVL/3 plātnes ekspluatācijai ārgaisā.

a

b

x

c

z

y
b

b

t

L

t

2.2. att. KERTO izstrādājumi: a- plātne, b- Kerto- S, c-Kerto- Q
2.1.6. Ūdensizturīgais saplāksnis
Ūdensizturīgais saplāksnis ir plākšņveida materiāls, ko iegūst lobīto finieri (biezums 1.5÷3
mm) salīmējot biezumā savstarpēji perpendikulārās nepāra skaita kārtās (2.3. att.) ar mitruma
izturīgu sintētisko sveķu līmi. Materiāla vidējais blīvums- 400 kg/m3. Vispārīgās tehniskās
prasības saplākšņiem nosaka standarts LVS EN 636:2003. Prasības līmēto šuvju saistes
stiprībai – saskaņā ar LVS EN 314-1 un LVS EN 314-2:2000. Saplākšņa lokšņu izmēri atbilst
ražotājvalsts standartam. Konstruktīviem mērķiem lietojamo plākšņu biezums t = 68÷40 mm,
nominālie izmēri 2500/3000 x 1250/1500 mm. Materiāla mitrums 10± 2 %. Pielaides plātņu
nominālajiem izmēriem ±3.5 mm, neslīpēto plātņu biezumam ±(1.0÷1.5) mm, slīpētām
plātnēm- ±(0.6÷0.8) mm (LVS EN 315:2000). Pieļaujamā atkāpe malu ortogonalitātei un
līmeniskumam ±1.0 mm/m. Saskaņā ar LVS EN 1084:2002 saplāksni pēc kaitīgo
formaldehīda gāzu izdalīšanās daudzuma iedala trīs klasēs:
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kur

A klase mHCHO  3.5 mg/m² h,
B klase 3.5 mg/m² h < mHCHO  8 mg/m² h,
C klase mHCHO > 8 mg/m² h,
mHCHO- formaldehīda HCHO daudzums (mg), kas četrās nedēļās izdalās no 1 m² lielas
parauga virsmas pie temperatūras (20± 2)ºC pie gaisa relatīvā mitruma (65± 5)%.

Prasības saplākšņa stiprības īpašībām liecē un bioloģiskai izturībai noteiktas saskaņā ar
standartiem- attiecīgi LVS EN 1072:2002 un LVS ENV 1099:2002.

d2 d 2

d1

t

d3

d1

L

b

2.3. att. Ūdensizturīgais saplāksnis
2.1.7. Kokskaidu un kokšķiedru plātnes
Koksnes materiālu plātnes lieto galvenokārt norobežojošās vai vieglāk slogotos konstrukciju
elementos, iepriekšrūpīgi izanalizējot to nestspēju, stingumu, ilgizturību un citas attiecīgajos
ekspluatācijas apstākļos nepieciešamās īpašības. Koksnes plātnēm jāatbilst LVS EN
13986:2005 prasībām. Latvijā ražoto koksnes plātņu toksiskuma līmenim jāatbilst klasei E-1
saskaņā ar LVS EN 120:1992.
Kokskaidu plātnes (LVS EN 312:2003) izgatavo, koka skaidas (sasmalcināta šķelda,
zāģskaidas) un maztoksiskas sintētiskas saistvielas maisījumu (ar vai bez hidrofobām
piedevām) presējot zem spiediena 0.3÷2.0 MPa. Atkarībā no presēšanas metodes izšķir
plakanpresētās un garenpresētās jeb ekstrūzijas plātnes. Kokskaidu plātnes atšķiras pēc slāņu
skaita- var būt vienslāņa, trīs, piecu un daudzslāņu plātnes.
Kokskaidu plātņu virsma var būt slīpēta vai neslīpēta, vai presēšanas procesā pārklāta ar
sintētiskiem (piemēram, melamīna) sveķiem piesūcinātu dekoratīvu papīru (laminētās
kokskaidu plātnes). Tām ir paaugstināta temperatūras un mitruma izturība. Plātņu nominālie
izmēri doti attiecīgo ražotājfirmu katalogos pie mitruma 2÷9 % parastām plātnēm un atbilstoši
mitrumam 11%- plātnēm, kas paredzētas ekspluatācijai sevišķi mitros apstākļos. Latvijā tirgo
dažādas kokskaidu plātnes, kuru standartgarums- 2750 mm, standartplatums- 1830 mm,
biezumi- 12, 15, 16, 18, 22, 24 mm, var būt arī vairāk. Kokskaidu plātņu uzbriešana mitrumālīdz 30%.
Kokšķiedru plātnes (LVS EN 316:2000 un LVS EN 622-1:2003) izgatavo, apsildāmās
hidrauliskās iekārtās presējot sīkšķiedrainu koksnes un sintētiskas saistvielas maisījumu ar
dažādām piedevām (hidrofobās piedevas mitruma un ūdensuzsūcamības samazināšanai,
antiseptikas- pret trupi, antipirēni- pret degšanu). Sīkšķiedraino koksnes masu iegūst, koksnes
atlikumus karsējot tvaikā. Pēc tam šķiedras saberž, pārvēršot koksnes vatē.
Mīkstās kokšķiedru plātnes (blīvums mazāks par 400 kg/m³) raksturojas ar zemu siltuma un
skaņas vadītspēju, to biezumi 8, 12, 16, 25 mm un vairāk. Mīksto kokšķiedru plātņu lietošana
ir jāierobežo līdz pretvēja stinguma elementu nozīmei, un tos projektē, balstoties uz
eksperimentālām pārbaudēm. Tās lieto kā izolācijas materiālu. Lielāka blīvuma mīkstās
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kokšķiedru plātnes parasti lieto kā iekšējās apdares materiālu un mēbeļu izgatavošanai.
Prasības mīkstajām kokšķiedru plātnēm saskaņā ar LVS EN 622-4:2001.
Pēdējos gadu desmitos popularitāti celtniecībā iemantojušas uzlabotas tehnoloģijas vidēja
blīvuma un cietās kokšķiedru plātnes, kuras izgatavo speciālā režīmā sapresējot sevišķi
smalkas koksnes šķiedras, masai pievienojot karbamīdformaldehīda vai citus sintētiskos
sveķus, kā arī formaldehīdu absorbējošas piedevas. Vidēja blīvuma šķiedru plātnes (MDF) var
lietot kā norobežojošo konstrukciju materiālu atbilstoši vides apstākļiem un nepieciešamajai
nestspējai, to blīvums 500-650 kg/m³, mitrums 6-10%, biezums 2-30 mm un vairāk, parastie
biezumi 6, 8, 12 mm. Prasības vidējas cietības kokšķiedru plātnēm saskaņā ar LVS EN 6223:2004.
Blīvās (HB tipa) jeb cietās šķiedru plātnes (blīvums 800-900 kg/m³) raksturojas ar apmēram
divkārt augstāku stiprību nekā MDF tipa plātnēm. HB tipa plātņu biezumi 2-6 mm un vairāk.
Prasības cietajām kokšķiedru plātnēm saskaņā ar LVS EN 622-2:2004, sausā procesā iegūtām
plātnēm (MDF) - LVS EN 622-5:2006.
Orientēto šķiedru plātnes jeb orientētā dzīslojuma plātnes (OSB) ir samērā jauns koksnes
izstrādājums. To iegūst sintētiskās saistvielas (uz fenolformaldehīda sveķu (PF) vai
difenilmetāna disocianāta (MDI) bāzes) un hidrofobo piedevu maisījumā paaugstinātā
temperatūrā sapresējot lobītas kokskaidas, kas sasmalcinātas 75÷150 mm garumā un 20÷50
mm platumā. Plātnes ārmalās ir 0.2÷0.3 mm biezas garenvirzienā orientētas skaidas un lielāks
saistvielu daudzums nekā vidējā daļā, kur skaidu biezums ir 0.7÷1 mm, un tās orientētas
perpendikulāri plātnes garenasij. Šādām plātnēm ir sevišķi augsti stiprības un stinguma
rādītāji paralēli skaidu garenvirzienam. Parastie plātņu izmēri 1220÷1500 x 2440÷2620 mm,
biezums 6÷20 mm, maksimālais- 40 mm, blīvums 550÷650 kg/m³. Tehniskie noteikumi OSB
tipa plātnēm- saskaņā ar LVS EN 300:2006.
2.1.8. Koksnes plātnes ar cementa saistvielu
Ražo dažādas koksnes plātnes ar cementa saistvielu. Tām var izmantot, piemēram, koksnes
vilnu (biezums 0.5 mm, garums līdz 5 mm), smalkas skaidas, kokšķiedru vai citu augu daļiņas
(biezums 0.2-0.3 mm, garums 10-30 mm). Plātnes no koksnes vilnas un portlandcementa
izgatavo, sapresējot maisījumu (24 stundas, spiediens 68-70 kPa). Pirms sajaukšanas ar
cementu koksnes vilnu apstrādā ar kalcija hlorīda (CaCl2) šķīdumu, kas veicina koksnes saisti
ar portlandcementu. Šo plātņu blīvums 400-600 kg/m3.
Cementa – skaidu plātnes izgatavo no portlandcementa, kokskaidu un ūdens maisījuma
attiecībā 3:1:1, ko presē un iztur zem paaugstinātas temperatūras (70-80C). Maisījumam
iepriekš pievieno piedevu saistes uzlabošanai. Iegūst plātnes ar blīvumu 900-1450 kg/m3.
Aptuveni plātņu izmēri: biezums 8-40 mm, platums 0.6-1.2 m, garums 1.2-2.5-3.3 m.
Tehniskie noteikumi plātnēm saskaņā ar LVS EN 633:2001 un LVS EN 634-1:2001. Plātnēm
uz portlandcementa bāzes piešķir marku OPC, prasības saskaņā ar LVS EN 634-2:2001.
2.1.9. Prasības koksnes plātņu materiālu pielietošanai ēku konstrukcijās
Izvēloties materiālus ēku sienu, pārsegumu un jumta norobežojošām konstrukcijām ar zināmu
nestspējas un lietojamības funkciju jāņem vērā prasības, kas aprakstītas standartos LVS EN
12871:2002 un LVS ENV 12872:2002.
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2.2. Koksnes materiālu pretestība statiskām slodzēm
2.2.1. Galvenie koka būvelementu slogojuma veidi
Ārējo slodžu ietekmē, kas iedarbojas uz būvkonstrukciju, atsevišķais elements, atbilstoši tā
tipam, orientācijai sistēmā un galu nostiprinājuma veidam, ir pakļauts vienkāršam
slogojumam jeb spriegumstāvoklim (liece, stiepe, spiede, skalde, vērpe- 2.4. att.) vai saliktam
slogojumam- stiepti liekts, spiesti liekts.
Koksnes materiāliem piemīt anizotropija, t.i., materiāla īpašības (mehāniskā pretestība,
stinguma moduļi, kā arī mitruma uzsūktspēja, siltumvadāmība un citas) ir atkarīgas no leņķa
starp iedarbes (spēka faktora, plūsmas) un šķiedru virzienu. Koksnes mehāniskā pretestība
šķērsām šķiedrām ir daudzkārt mazāka par stiprību šķiedru virzienā. Savukārt koksnes
stiprība skaldē ir vairākkārt mazāka par stiprību stiepē, spiedē, liecē šķiedru garenvirzienā.

a


b





b

Nt

M

t,0

Nt

e
t,9

c

Nc

c,0

M

Nc

d

f

c,90

2.4. att. Vienkāršie spriegumstāvokļu veidi: a- liece šķiedru virzienā un skalde (cirpe),
b- stiepe šķiedru garenvirzienā, c- spiede šķiedru garenvirzienā, d- spiede šķērsām šķiedrām,
e- stiepe šķērsām šķiedrām (liekti līmētā elementā), f- vērpe.
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2.2.2. Koksnes materiālu pretestības skaitlisko vērtību noteikšana
Koksnes stiprības (pretestības) un stinguma raksturvērtības nosaka lielizmēra standartparaugu
eksperimentālo pārbaužu datu statistiskās apstrādes rezultātā. Koksnes materiāla stingumu jeb
spēju pretoties deformācijām raksturo elastības modulis un bīdes modulis. Testēšanas
metodes un procedūras parastā un līmētā koka būvelementu eksperimentālām pārbaudēm
statiskā slogojumā mehāniskās pretestības noteikšanai liecē, stiepē un spiedē ir aprakstīti
standartā LVS EN 408:2003. Lai iegūtu koksnes mehāniskās pretestības datus, lielizmēra
standartparaugus normālos vides apstākļos (gaisa relatīvais mitrums 65%, temperatūra 20C,
koksnes standartmitrums 12%) pakļauj īslaicīgam slogojumam (≈300 s) attiecīgajā
spriegumstāvoklī līdz sabrukšanai.
Raksturīgā vērtība ir materiāla īpašības skaitliskā vērtība, kurai piemīt paredzētā varbūtība
netikt pārsniegtai (sasniegtai) hipotētiski neierobežota skaita pārbaudēs. Koksnes īpašību
skaitliskās vērtības raksturojas ar lielu izkliedi (piemēram, spiedes pretestības vērtību
sadalījuma diagramma 2.5. att.). Īpašību raksturvērtību noteikšanā izmanto logaritmiski
normālā sadalījuma matemātisko modeli (LVS EN 384:2004, LVS EN 14358:2007).
Eirokodeksā koksnes stiprības un stinguma raksturvērtības ir saistītas ar koksnes blīvumu, kā
galveno koksnes īpašību raksturotāju.
Skujkoku un papeles koksnes zāģmateriālus, kas paredzēti lietošanai nesošajās
būvkonstrukcijās, iedala desmit stiprības klasēs C14, C16, C18, C20, C22, C24, C27, C30,
C35, C40, kurām noteiktas atbilstošās koksnes pretestības un stinguma moduļu
raksturvērtības saskaņā ar LVS EN 338:2003. Līmētai koksnei ir definētas četras stiprības
klases: GL24h, GL28h, GL32h, GL36h, kam atbilstošās raksturvērtības dotas standartā LVS
EN 1194:2000.
Jāņem vērā būvelementa izmēru ietekme uz pretestības raksturvērtību. Standartos dotās lieces
un stiepes pretestību raksturvērtības atbilst parastas (nelīmētas) koksnes liecē strādājoša
elementa šķērsgriezuma augstumam un stiepta elementa platumam 150 mm, līmētas koksnes
elementa izmēram 600 mm un smalkslāņu līmēta materiāla (LVL) atbilstošajam izmēram 300
mm. Taisnstūra šķēluma elementiem, kam materiāla blīvums k  700 kg/m³ un faktiskais
šķērsgriezuma izmērs ir mazāks kā minētie lielumi, tabulā dotās pretestības raksturvērtības
liecē (fm,k) un stiepē šķiedru virzienā (ft,0,k) reizina ar koeficientu kh, ko parastas koksnes
gadījumā nosaka pēc formulas (2.3), līmētai koksnei- (2.3a), LVL materiālam, kam šķiedru
virziens visos slāņos ir vienāds, pēc formulas (2.3b):
0.2

0.1

s

 150 
 600 
 300 






k h  min  h  , (2.3)
k h  min  h  , 2.3a 
k h  min  h  , 2.3b 
1.3
1.1
1.2



kur h - šķērsgriezuma faktiskais augstums liektam vai platums stieptam elementam, mm.
Smalkslāņu līmēta materiāla (LVL) bāzes garums stiepē ir 3000 mm. Ja stiepta LVL
būvelementa garums ir atšķirīgs no 3000 mm, tad raksturvērtību ft,0,k jāreizina ar faktoru kℓ,
ko aprēķina pēc formulas:
 3000  s / 2


k   min    ,
1.1


kur

(2.4)

ℓ - elementa garums, mm;
s – faktors, ko pieņem saskaņā ar LVS EN 14279:2005.
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2.5. att. Koksnes pretestības vērtību izkliedes grafiskā interpretācija
Aprēķinot un projektējot līmēto koka elementu apskata kā homogenu, ortotropu, elastīgu
materiālu ar vienu galveno asi šķiedru garenvirzienā un ar nosacīti vienādām īpašībām
jebkurā no virzieniem, kas perpendikulārs galvenai asij.
Prasības zāģmateriālu kvalitātei atbilstoši stiprības klasei, izmantojot šķirošanai spēka metodi,
ir noteiktas saskaņā ar standartu LVS EN 519:2000. Prasības zāģmateriālu šķirošanai ar
vizuālo metodi- saskaņā ar standartu LVS EN 518:2000 un atbilstošo nacionālo standartu.
Slodzi nesošiem elementiem izmanto ūdensizturīgo jeb mitrumizturīgo (būv-)saplāksni jeb
konstruktīvo saplāksni, kas atbilst tehniskajām prasībām saskaņā ar LVS EN 636:2003 un
kam blīvuma raksturvērtība ir ne mazāka par 350 kg/m³.
Kokskaidu, kokšķiedru, orientētā dzīslojuma plātņu, kā arī masīvkoka plātņu, kuras atbilst
Eiropas standartu prasībām, kā arī būvsaplākšņa stiprības un stinguma īpašību raksturvērtības
nosaka saskaņā ar LVS EN 12369-2:2002 atbilstoši klasei vai markai.
Cirpē būvsaplāksnis raksturojas ar sekojošām stiprības un stinguma raksturvērtībām:
- pretestība cirpē plātnes plaknē fv,k = 3 N/mm², bīdes modulis Gv,mean = 300 N/mm²;
- pretestība cirpē šķērsām plātnes plaknei fr,k = 0.5 N/mm², bīdes modulis Gr,mean = 20 N/mm².
Pastāv pieņēmums konstruktīvā saplākšņa plātņu pretošanās spēju slodzei raksturot ar
nosacīto (relatīvo) nestspēju (definēta standartā LVS EN 14272:2003) atbilstošajā
spriegumstāvoklī: liecē- fmW/b (N), stiepē- ftA/b (N/mm), spiedē- fcA/b (N/mm), kur Aplātnes šķērsgriezuma laukums (A= btnom), W- plātnes šķērsgriezuma pretestības moments
(W= bt2nom/6), b - plātnes platums, tnom - plātnes nominālais biezums.
Konstruktīvā saplākšņa plātnes pretošanās spēju deformācijai raksturo ar nosacīto jeb relatīvo
stingumu: liecē- EmJ/b (kNmm), stiepē- EtA/b (kN/mm), spiedē- EcA/b (kN/mm), kur Jplātnes šķērsgriezuma inerces moments (J = bt3nom/12).
Saskaņā ar LVS EN 634-2:2001 cementa-skaidu plātnēm ir definēta pretestības raksturvērtība
liecē fm,k = 9 N/mm2; elastības modulis liecē Em = 4000 N/mm2 (1. ekspluatācijas apstākļu
klasei) un Em = 4500 N/mm2 (2. klasei).

18

2.2.3. Vides mitruma un slogošanas ilguma ietekme uz materiāla pretestību
Ekspluatācijas laikā koksnes materiālu īpašības izmainās slodzes iedarbības ilguma un
mitruma ietekmē. Atkarībā no gaisa relatīvā mitruma un temperatūras koka konstrukciju
ekspluatācijas apstākļus iedala trīs klasēs:
1. klase, kas raksturojas ar temperatūru 20°C un gaisa relatīvo mitrumu līdz 65%, pieļaujot
palielinājumu virs 65% tikai dažas nedēļas gadā. Koksnes līdzsvara (maksimālais) mitrums
šādos apstākļos nepārsniedz 12%;
2. klase, kas raksturojas ar temperatūru 20°C un gaisa relatīvo mitrumu līdz 85%, pieļaujot
palielinājumu virs 85% tikai dažas nedēļas gadā. Maksimālais koksnes mitrums šādos
apstākļos nepārsniedz 20%;
3. klase, kas raksturojas ar lielāku mitrumu kā 1. un 2. klasei. Parasti 3. klasei atbilst
konstrukcijas, kas kalpo ārgaisā. Segtām konstrukcijām 3. klases apstākļi piemērojami tikai
sevišķos gadījumos,- ja telpā ir pastāvīgs mitruma avots.
Koksnes materiālu pretestība ir atkarīga no slodzes darbības laika. Atkarībā no koksnes
materiāla veida, īpašībām un vides apstākļiem ilgstošā pretestība ir 20-60% no īslaicīgās.
Slodzes pēc to iedarbības ilguma iedala pastāvīgajās un mainīgajās slodzēs. Pastāvīgā iedarbe
jeb pastāvīgā slodze darbojas visu paredzēto ekspluatācijas laiku jebkurā dotajā projektā
ievērtējamā aprēķina situācijā, tās vērtības izmaiņas laikā ir niecīgas, tādēļ netiek ņemtas vērā.
Pastāvīgo slodzi sastāda visu būves konstruktīvo elementu pašsvara slodze , stacionāro iekārtu
un grunts svars un citas iedarbes, kas ilgst vairāk kā 10 gadus.
Mainīgā iedarbe jeb mainīgā slodze raksturojas ar ievērojamu mainību laikā attiecībā pret tās
vidējo vērtību. Atkarībā no summārā iedarbības ilguma mainīgās slodzes iedala sekojošās
grupās:
ilgstošās slodzes, kuru kopējais iedarbības ilgums ir 6 mēneši līdz 10 gadi, piemēram,
materiālu svars uz pārsegumiem noliktavās, lietderīgo slodžu ilgstošā daļa;
vidēja ilguma slodzes, kuru iedarbības ilgums ir 1 nedēļa līdz 6 mēnešiem (lietderīgās
slodzes, sniega slodzes),
īslaicīgās slodzes, kas iedarbojas mazāk par 1 nedēļu (vēja slodzes)
acumirklīgās slodzes (ekstrēmās vēja slodzes, sevišķās iedarbes).
Vides apstākļu un slodzes darbības ilguma ietekmi uz koksnes materiālu pretestību raksturo ar
modifikācijas faktoru kmod, kura vērtības nosaka saskaņā ar LVS EN 1995-1-1 (Table 3.1).
2.2.4. Pretestības aprēķina vērtības noteikšana
Konstrukciju un to elementu aprēķinu mērķis ir garantēt pietiekošu stiprību, stabilitāti un
stingumu konkrētajos slogojuma un mitruma apstākļos. Nestspējas robežstāvokļu pārbaudēs
(elementu stiprības un noturības aprēķinos) izmanto materiāla pretestības un stinguma moduļu
aprēķina vērtības, ko nosaka, ievērtējot vides apstākļu, slodzes darbības ilguma un materiāla
īpašības vērtību izkliedes ietekmi, pēc formulas:
f*,*,d = kmod  f*,*,k/M,
(2.5)
kur

f*,*,d –
koksnes
materiāla
pretestības
aprēķina
vērtība
apskatāmajā
spriegumstāvoklī;
f*,*,k –
pretestības raksturvērtība;
Indeksā pie pretestības apzīmējuma f indeksā pirmajās pozicijā ’’*’’ raksta
spriegumstāvokļa simbolu (c – spiede, t – stiepe, m – liece, v – skalde); bet otrās
zvaigznītes vietā raksta simbolu vai vērtību leņķim starp spēka virzienu un šķiedru
garenvirzienu (0 – pretestība šķiedru virzienā, α – pretestība leņķī α pret šķiedru
virzienu, 90 – pretestība perpendikulāri šķiedru garenvirzienam), pie tam leņķa
apzīmējums var izpalikt, ja apskatāmajā spriegumstāvoklī definē pretestību tikai šķiedru
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virzienā; piemēram, fc,0,d ir koksnes materiāla aprēķina pretestība spiedē šķiedru
virzienā; piemēram,
fm,k ir koksnes materiāla pretestības raksturvērtība liecē
normālspriegumiem darbojoties šķiedru virzienā;
kmod – modifikācijas faktors. Ja slodžu kombinācija sastāv no iedarbēm, kas pieder
atšķirīgām slodzes darbības ilguma klasēm, tad faktora kmod vērtība jāizvēlas atbilstoši
mazākā ilguma iedarbei, piemēram, pastāvīgās un īslaicīgās slodzes kombinācijai
faktora kmod vērtību pieņem atbilstoši īslaicīgajai slodzei;
M - parciālais (drošuma) faktors materiāla īpašībai, kura vērtības koka elementu
aprēķinos slodžu pamatkombinācijā pieņem pēc sekojošiem nosacījumiem:
- M = 1.25 līmētās koksnes īpašībām;
- M = 1.2 mitrumizturīgā saplākšņa, smalkslāņu līmētajiem (LVL) materiālu un
orientētā dzīslojuma plākšņu (OSB) īpašībām;
- M = 1.25 perforēto zoboto metāla plākšņu savienojuma nestspējai;
- M = 1.3 pārējo koksnes materiālu īpašībām un savienojumu veidiem.
Koksne ir anizotrops materiāls - tā īpašības ir atkarīgas no leņķa starp iedarbes virzienu un
šķiedru garenvirzienu. Koksnes aprēķina pretestību spiedē un virsmas spiedē leņķī  pret
šķiedru virzienu nosaka pēc Hankinsona formulas:
f c ,0 ,d
f c , ,d 
,
(2.6)
 fc ,0,d fc ,90,d  sin 2   cos 2 
kur

fc,0,d un fc,90,d - koksnes aprēķina pretestība spiedē attiecīgi šķiedru garenvirzienā un
perpendikulāri tam.

2.3. Stinguma moduļu vērtības
Stinguma modulis raksturo materiāla spēju pretoties deformācijai. Elastības modulis (E)
raksturo materiāla spēju pretoties deformācijai, ko izraisa normālspriegumu darbība, bet bīdes
modulis (G) raksturo materiāla spēju pretoties bīdes deformācijai, ko izraisa
tangenciālspriegumu darbība. Elastības un bīdes moduļu raksturvērtības nosaka saskaņā ar
LVS EN 408:2003. Elastības moduli nosaka, izmantojot pieliktā spēka (vai spēka momenta)
un atbilstošo pārvietojumu mērījumus parauga īslaicīgā statiskā slogojumā proporcionalitātes
(Huka likuma) robežās jeb materiāla elastīgā darba apgabalā (kamēr spriegumi paliek tieši
proporcionāli deformācijām).
Koka elementu savienojuma stingumu raksturo ar savienojamo elementu savstarpējās nobīdes
lielumiem iedarbojoties bīdes spēkam. Koka elementu savienotājlīdzekļa stinguma galvenais
raksturlielums ir tā saucamais nobīdes modulis Kser, kas izsaka bīdes spēka lielumu (N), kas
izraisa 1 mm lielu savienojamo elementu savstarpējo pārvietojumu.
Koksnes materiāla stinguma īpašībām definē elastības un bīdes moduļu vidējās vērtības
(Emean, Gmean), kā arī garantētās minimālās jeb 5%-fraktīles vērtības (E..05, G05). Koksnes
materiāla elastības moduļa (Ed) un bīdes moduļa (Gd) aprēķina vērtības nosaka moduļa vidējo
vērtību (Emean, Gmean) dalot ar materiāla drošuma faktoru (M ):
Ed = Emean/M,

Gd = Gmean/M.

(2.7a)

(2.7b)

Koksnes materiālu pretestības un stinguma moduļu noteikšanai elementu aprēķiniem slodž u
kombinācijai sevišķā aprēķina situācijā pieņem M = 1.
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Ja sistēmas nesošie elementi izpildīti no materiāliem ar atšķirīgām stinguma īpašībām laikā
(šļūdes), tad jāņem vērā, ka mezglu pārvietojumu lielumi (un līdz ar to iekšējo spēku vērtības)
ir būtiski atkarīgi no konstrukcijas elementu šķēlumu stinguma (EJ) vērtību savstarpējām
attiecībām jeb no sistēmas „stinguma topogrāfijas”, ieskaitot elementu savstarpējo nobīdi
mezglos, deformējoties savienotājlīdzekļiem. Šai sakarā nestspējas robežstāvokļu pārbaudēm
lietojamās stinguma moduļu vērtības aprēķina, ņemot vērā deformāciju faktoru:

E mean,fin 
kur

E mean
Gmean
, (2.8) G mean, fin 
1  ψ 2 kdef 
1   2 k def  , (2.8a)

K ser , fin 

K ser
1   2 k def  , (2.8b)

kdef - deformāciju faktors, kas ievērtē slodzes darbības ilguma un mitruma ietekmi uz
stinguma īpašībām;

2 - faktors mainīgās iedarbes šķietami pastāvīgās slodzes lieluma noteikšanai;
pastāvīgajām slodzēm pieņem 2 = 1.0.
Faktora kdef vērtības ir definētas saskaņā ar LVS EN 1995-1-1 (Table 3.2), bet pastāvīgo un
mainīgo slodžu kombināciju faktora 2 rekomendētās vērtības nosaka saskaņā ar LVS EN
1990:2006. Koka elementiem, kurus iebūvē ar mitruma saturu, kas tuvs šķiedru piesātinājuma
punktam un kam paredzama žūšana slogotā stāvoklī, LVS EN 1995 3.2. tabulā dotās faktora
kdef vērtības jāpalielina par 1 (jāpieskaita 1).
Kombinētas sistēmas gadījumā, kad nesošie elementi izpildīti no materiāliem ar atšķirīgām
stinguma īpašībām laikā, lietojamības robežstāvokļu pārbaudēm (deformāciju noteikšanai)
izmanto stinguma moduļu galīgās vērtības, ko aprēķina, ievērtējot deformāciju faktoru:
E mean , fin 

E mean
1  k def  ,

(2.9)

G mean, fin 

Gmean
1  k def  ,

(2.9a)

K ser , fin 

K ser
1  k def



(2.9b)

Ja savienojumā ir divi koksnes elementi ar vienādām darbības īpašībām laikā, tad jālieto
divkāršota faktora kdef vērtība.
Ja savienojumā ir divi koksnes materiālu elementi ar atšķirīgām darbības īpašībām laikā, tad
galīgās deformācijas aprēķinam jālieto sekojoša deformāciju faktora kdef vērtība:

k def  2 k def ,1k def , 2 ,

(2.10)

kur kdef,1 un kdef,2 ir deformāciju faktori atbilstošajiem koka elementiem.

2.4. Ģeometrisko lielumu aprēķina vērtības
Būvlementu šķērsgriezumu ģeometrisko lielumu vērtības var pieņemt vienādas ar
atbilstošajiem nominālajiem lielumiem saskaņā ar produkcijas standartiem hEN (Harmonised
Product Standards), vai darba rasējumiem.
(2) Ģeometrisko lielumu aprēķina vērtības, kas norādītas šajā standartā, ievērtē:
 elementu ģeometriskās nepilnības;
 konstrukcijas nepilnības, kas rodas izgatavošanas un montāžas laikā;
 elementa vājinājumu (piemēram, pateicoties zariem).
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2.5. Līmes konstruktīvo koka būvelementu izgatavošanai
Konstrukciju izgatavošanai lietotām līmēm jāveido tādas šuves, kuru stiprība un ilgizturība ir
pietiekama, lai nodrošinātu saišu viengabalainību noteiktajos servisa klases apstākļos visā
paredzētajā konstrukcijas ekspluatācijas laikā.
Konstruktīvajiem koksnes materiāliem un savienojumiem pielieto mitruma (ūdens-) izturīgās
sintētisko sveķu līmes. Sintētisko sveķu līmei cietējot, notiek polikondensācijas process, kā
rezultātā veidojas kvalitatīvi jauns termoreaktīvais plastmasu materiāls ar atbilstošām fizikāli
mehāniskām īpašībbām. Valsts standarts LVS EN 301:2001 rekomendē sintētisko sveķu
līmes slogoto konstrukciju elementu līmēšanai:
1) polikondensācijas līme, kas sastāv no sintētiskiem sveķiem, cietinātāja un piedevām;
2) fenolsveķu līmes, ko iegūst fenola komponenšu- fenola, krezola, ksilenola, rezorcinola
kondensācijas reakcijas rezultātā vai kā fenola un aldehīda (formaldehīda, furfurola)
komponenšu maisījumu;
3) karbamīdsveķu līmes jeb aminoplasti, ko iegūst amīnu grupas komponenšu (urīnvielas,
tiokarbamīda, melamīna) kondensācijas reakcijas rezultātā vai maisījumā ar
formaldehīdu.
Pēc piemērotības lietošanai noteiktos ekspluatācijas apstākļos izšķir I un II tipa sintētiskās
līmes. I tipa līmes ir piemērotas lietošanai konstrukcijās, kas ekspluatācijas laikā pakļautas
tiešai atmosfēras apstākļu iedarbībai vai vidē, kur temperatūra pārsniedz 50C. II tipa līmes ir
piemērotas lietošanai apkurināmu ēku konstrukcijās, kas tiek atbilstoši vēdinātas (pozitīva
temperatūra līdz 50C un relatīvais gaisa mitrums ne augstāks par 85% pie 20C), kā arī
ārgaisā, ja konstrukcijas ir pasargātas no tiešas nokrišņu iedarbības. Prasības I un II tipa
līmēm ir definētas standartā LVS EN 301:2001 atbilstoši pārbaudes rezultātiem saskaņā ar
LVS EN 302 standarta sadaļām 1-7.
Pašreizējā attīstības etapā pielietošanai nesošajās koka konstrukcijās var ieteikt zemāk
minētās sintētiskās līmes, par kurām ir atbilstoša informācija ekspluatācijas nosacījumiem
ilgstošā slogojumā un mainīgos temperatūras-mitruma apstākļos:
- rezorcīna-formaldehīda (RF) un fenolrezorcīna-formaldehīda (PRF) līmes, kas
pieder I tipa līmēm, jo raksturojas ar sevišķi augstu stiprību un ilgizturību.
Rezorcīnsveķi ir ļoti augstvērtīgi, bet samērā dārgi, tāpēc tos lieto kombinācijā ar
lētākiem fenolsveķiem. RF un PRF līmētie savienojumi ir ilgizturīgi ūdens un
atmosfēras iedarbībā, pie tam nenotiek šuvju atslāņošanās arī ugunī;
-

-

-

karstā procesa fenolformaldehīda līmes (PF), cietēšanas process notiek 110-140C
temperatūrā un rezultātā veidojas līmētā šuve, kuras kvalitāte neatpaliek no RF un
PRF. PF līmi lieto smalkslāņainu koksnes materiālu (piemēram, saplākšņa)
ražošanā. Aukstā procesa fenolformaldehīda līmes cietē skābes vidē. Šuvēm ir I tipa
prasībām atbilstoša stiprība un ilgizturība gan atmosfēras apstākļos, gan ūdenī, taču
šuves materiāla sastāvā esošā skābe samazina koksnes šķiedru stiprību, tādēļ
konstruktīviem mērķiem aukstā procesa līmi nerekomendē;
urīnvielas-formaldehīda (UF) līmes pieder pie II tipa. Tās var lietot apkurināmu
telpu konstrukcijās, kur nodrošināts normāls vides temperatūras un mitruma režīms;
melamīna-urīnvielas-formaldehīda (MUF) līmju šuvēm raksturīga augsta mitruma
izturība, ko veicina melamīna piedeva. Aukstā cietēšanas procesa MUF līmes pieder
pie II tipa, tās ir salīdzinoši lētas un šuvēm gaiša krāsa;
epoksīda līmi iegūst sajaucot epoksīdsveķus un cietinātāju. Šuves raksturojas ar
augstu stiprību un ilgizturību, bet ir sevišķi trauslas. Epoksīda līmi lieto koksnes
salīmēšanai ar citiem materiāliem, piemēram ielīmētām stiegrām;
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-

divkomponenšu poliuretāna līmes raksturojas ar samērā augstām stiprības un
ilgizturības īpašībām, bet šuves nav pietiekoši izturīgas atmosfēras apstākļos. Tās
lieto metāla un saplākšņa lokšņu salīmēšanai, kā arī savienojumos ar ielīmētām
stiegrām.

Līmes veidu izvēlas, iepriekš rūpīgi izvērtējot pieejamo informāciju par tās īpašībām, kā arī
montāžas un vides apstākļu ietekmi ilgstošos konstrukcijas ekspluatācijas gados. Jāpiezīmē,
ka vēl nepieciešams uzkrāt pieredzi un rūpīgi analizēt datus par dažādu eksplutācijas apstākļu
ietekmi uz līmēto epoksīda un poliuretāna savienojumu ilgizturību.

2.6. Metāla savienotājlīdzekļi koka konstrukcijām
Metāla savienotājlīdzekļu izgatavošanai izmanto tēraudu, kam stiprības robeža ir ne zemāka
par 600 N/mm2. Metāla savienotājlīdzekļiem un citiem savienojumu elementiem jābūt
korozijizturīgiem vai aizsargātiem pret koroziju.
Piemēri minimālai pretkorozijas aizsardzībai vai tehniskie noteikumi atbilstošiem materiāliem
dažādām servisa klasēm ir apkopoti 2.1. tabulā.
2.1. tabula
Piemēri savienotājlīdzekļa materiāla minimālās pretkorozijas aizsardzības noteikumiem
(atbilstoši ISO 2081)
Servisa klaseb

Savienotājlīdzeklis

1

2

3

Nav

Fe/Zn 12ca

Fe/Zn 25ca

Nav

Nav

Fe/Zn 25ca

Fe/Zn 12ca

Fe/Zn 12ca

Korozijizturīgs
tērauds
Korozijizturīgs
tērauds

Naglas un kokskrūves, kam d  4 mm
Skrūves, tapas, naglas un kokskrūves,
kam d > 4 mm
Skavas

Perforētās metāla plāksnes un tērauda
Fe/Zn 12ca Fe/Zn 12ca
plāksnes ar biezumu līdz 3 mm
Tērauda plāksnes ar biezumu no 3 mm
Nav
Fe/Zn 12ca
Fe/Zn 25ca
līdz 5 mm
Tērauda plāksnes ar biezumu, lielāku
Nav
Nav
Fe/Zn 25ca
par 5 mm
a
Ja pielieto karsto cinkojumu, tad Fe/Zn 12c jāaizvieto ar Z275 un Fe/Zn 25c ar Z350
saskaņā ar EN 10147.
b
Apstākļos, kas sevišķi veicina koroziju, jāapsver jautājums par karsto cinkojumu biezā
slānī vai korozijizturīga tērauda pielietošanu.
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3. Koka nesošo konstrukciju aprēķina pamatnoteikumi
3.1. Koka konstrukciju elementi un savienojumi
Sastādot konstrukcijas aprēķina modeli (shēmu) atbilstoši apskatāmajam robežstāvoklim
jāņem vērā:
 materiālu īpašības (piemēram, atšķirīgas elementu šķēlumu stinguma vērtības);
 materiālu atšķirīgā darbība laikā (šļūde);
 atšķirīgā klimatisko apstākļu (temperatūras un mitruma izmaiņu) ietekme uz koksnes
un metāla materiāliem;
 atšķirīgās aprēķina situācijas (būvēšanas stadijas, izmaiņas uzliktajās saitēs
savienojumos).
Tā kā materiālu īpašības ir noteiktas, balstoties uz pieņēmumu par lineāru sakarību starp
spriegumiem un deformācijām, tad to izmanto arī atsevišķo elementu stiprības pārbaudēs.
Jāņem vērā, ka spiestiem un spiesti liektiem koka elementiem nestspējas robežās tomēr ir
raksturīga nelineāra sakarība starp spriegumiem un deformācijām (elastīgi-plastiskā darbība),
kas jāņem vērā to darbības analīzē.
Elementu stiprības pārbaudēs jāņem vērā šķērsgriezuma vājinājumi. Šķērsgriezuma
vājinājumus var ignorēt sekojošos gadījumos:
– ja vājinājumus izraisa naglas un kokskrūves ar diametru 6 mm un mazāk, kas iestrādātas
bez iepriekšējas caurumu urbšanas;
– caurumi atrodas elementa spiestajā daļā, un tie ir aizpildīti ar materiālu, kam piemīt
augstākas stinguma īpašības nekā koksnei.
Nosakot elementa šķēluma laukuma efektīvo lielumu savienojuma zonā ar vairākiem
savienotājlīdzekļiem, visus vājinājumus, kas atrodas posma robežās, kura garums šķiedru
virzienā (uz abām pusēm no šķēluma) vienāds ar pusi no minimālā savienotājlīdzekļu
attāluma, iedomāti savieto apskatāmajā šķēlumā.
Savienojumu nestspēja jāpārbauda, ņemot vērā spēkus un momentus, kas noteikti
konstrukcijas statiskā aprēķina rezultātā. Pārvietojumiem zem slodzes deformētajā
savienojumā jāatbilst konstrukcijas statiskā aprēķina shēmā pieņemtajiem. Savienojuma
aprēķinā jāņem vērā visu mezglam pievienoto elementu darbība.

3.2. Noteikumi un pieņēmumi koka konstrukciju statiskajā aprēķinā
Konstrukcijas aprēķinam jālieto tās statiskais modelis (aprēķina shēma), kurš ievērtē elementu
un balstu reālo darbību zem slodzes. Aprēķinā jāizmanto kombinētās sistēmas (rāmja tipa)
modelis atbilstoši ar stieņu1 un siju tipa2 elementiem.
Aksiālspēku noteikšanai režģotu konstrukciju (kopņu, režģotu rāmju) elementos var lietot
statiski noteicamas sistēmas aprēķina shēmu ar locīklām mezglos. Lieces momentus joslas
elementos var aprēķināt, apskatot tos kā galos brīvi balstītas sijas. Mezglu pārvietojumu un
daļējā iespīlējuma ietekmi savienojumā ievērtē, par 10% samazinot lieces momenta vērtības
virs vidējiem balstiem (mezgliem). Lieces momentu vērtību noteikšanai virs vidējiem
balstiem (mezgliem) izmanto lieces momenta vērtības atbilstošajos laidumos. 3.1 un 3.2
attēlos parādīti piemēri aprēķina shēmas izvēlei un ietekmei uz statikas rezultātiem.
1

Stienis ir elements, kas galos šarnīrveidā pievienots pārējai sistēmai un, tādējādi, ir piepūlēts tikai ar ass spēku.
Sijas tipa elementam vienā vai abos galos ir realizēts stings savienojums (iespīlējums) un atbilstoši ārējās
slodzes iedarbībai tas ir piepūlēts ar visiem trim iekšējiem spēkiem – aksiālspēku, šķērsspēku un lieces
momentu.
2
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Kopnēm, kam slodze pielikta galvenokārt mezglos, lieces un spiedes spriegumu un pretestību
attiecību summa stiprības nosacījumos (4.23) un (4.23a) jāierobežo līdz 0.9.
Spiesto joslas elementu un režģa stieņu efektīvo garumu ļodzes pārbaudēm kopnes darba
plaknē pieņem vienādu ar attālumu starp diviem blakus esošiem mezglu punktiem, bet
elementu brīvo garumu šķērsām kopnes (rāmja) plaknei pieņem vienādu ar attālumu starp
kopturu vai saišu piestiprinājuma punktiem.
Ja kopnei, kam slodze pielikta mezglu punktos, veic vienkāršotu statisko aprēķinu, tad stiepes
un spiedes spriegumu un pretestību attiecības, kā arī izmantoto mezgla nestspējas daļu
jāierobežo līdz 70%.
Jāpārbauda un jānodrošina kopnes (rāmja) elementu noturība pret sānisko izkļaušanos
(šķērsām kopnes darba plaknei).
Mezgliem jābūt aprēķinātiem un konstruētiem tā, lai tie spētu pārnest arī tos spēkus, kas rodas
kopnes montāžas un uzstādīšanas laikā.
Visi mezgli jāaprēķina un jākonstruē tā, lai tie spētu pārnest spēku Fr,d jebkurā virzienā
kopnes darba plaknē. Spēku Fr,d pieņem kā īslaicīgas iedarbības slodzi 2.servisa klases
apstākļos ar empīriski aprēķināmu vērtību:
Fr,d = 1.0 + 0.1 L,
kur

(3.1)

Fr,d - spēka vērtība, kN;
L - kopnes kopējais garums, m.

a
k

b
k'

4.01 kN

joslas elements
2.17 kNm
53.18 kN
k'
1.6 kNm

4.56 kN

32.37 kN

10
kN

kN

9
.4

joslas elementā iespīlētā
metāla plāksne

20

21
.1

52.77 kN

3.66 kN

k

32.51 kN

5 k 4.17 kN
N

c

0.57 kNm

1.3 kNm

.8
2

1.3 kNm

3.1. att. Dēļu kopnes konstruktīvās un aprēķina shēmas: a - risinājums ar centrējumu
mezglos, b - risinājums ar kompaktiem momentmezgliem, c - mezglu slogojuma piemēri

25

2400

q= 10 kN/m

a

24000
8.76

M, kNm

-301
(-317)
-173
(-178)

N, kN

L/200

+284
(+299.5)

b
8.73

M, kNm
6.14

L/200

9.82

8.31

c

M, kNm
4.38
5.48

d

u

3.2. att. Liellaiduma kopnes aprēķina shēmas un faktoru diagrammas: a- kombinēta sistēma
ar taisnu apakšjoslu, b- kombinēta sistēma ar apakšjoslas konstruktīvo pacēlumu, c- sistēma
ar stingiem mezgliem, d- kombinēta sistēma, ievērtējot elementu savstarpējo nobīdi mezglos.
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Plakano rāmju un loku otrās kārtas analīze jāņem vērā izraisīto pārvietojumu ietekme uz
iekšējiem spēkiem un momentiem, veicot otrās kārtas lineāri elastiska modeļa analīzi,
balstoties uz sekojošiem pieņēmumiem:
– apskata sākotnējai konstrukcijas deformācijai atbilstošo deformēto shēmu, ko iegūst,
sistēmai vai tās atsevišķai daļai piešķirot pagrieziena leņķi  kopā ar sākotnējo sinusoidālo
deformācijas līkni posmos starp mezgliem atbilstoši maksimālai ekscentritātei e. Minimālo
e vērtību pieņem vienādu ar e = 0.0025 ℓ.
– minimālo  vērtību radiānos pieņem pēc nosacījumiem:

 = 0.005, ja h  5 m

(3.2)

  0.005 5 h , ja h > 5 m,

(3.3)

kur

h-

konstrukcijas augstums vai elementa garums, m.

Piemērus konstrukciju ģeometriskajām
(deformētajām shēmām) skatīt 3.3. attēlā.

shēmām

sākotnējo

pārvietojumu

rezultātā

a
ℓ
h


b



ℓ1
0.0025ℓ1



c
0.0025ℓ

+



ℓ2

ℓ1
0.0025h

0.0025ℓ1

0.0025ℓ2

3.3. att. Konstrukciju elementu sākotnējās ģeometriskās novirzes: a- nedeformētās
rāmja un arkas shēmas, b- deformētās shēmas simetriskas slodzes iedarbības rezultātā,
c- deformētās shēmas nesimetriskas slodzes iedarbības rezultātā
Aprēķinot iekšējos spēkus un momentus nesošās konstrukcijas elementos, jāņem vērā
elementu un savienojumu deformāciju ietekme, ekscentritātes ietekme balstījuma vietās un
balsta konstrukcijas stinguma ietekme.
Nesošās konstrukcijas aprēķina shēmā reālos elementus aizstāj ar to garenasīm. Galvenajiem
elementiem, piemēram, kopņu joslām, jāņem vērā, ka aprēķina shēmas elementam jāsakrīt ar
joslas elementa simetrijas asi. Ja konstrukcijas iekšējie (režģa) elementi aprēķina shēmā
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nesakrīt ar reālo elementu simetrijas asīm, tad šo elementu stiprības aprēķinā jāņem vērā
ekscentritātes ietekme.
Ekscentrisku savienojumu vai balstu modelēšanai var lietot fiktīvus siju tipa elementus un
elastīgus balstelementus. Fiktīvo siju tipa elementu orientācijai un elastīgo balstelementu
novietojumam iespējami tuvu jāatbilst reālai mezgla konfigurācijai (3.4. att.).
Pirmās kārtas lineāri elastiskā analīzē, spiesto elementu nestabilitātes (ļodzes) ietekmi var
neņemt vērā, ja tiem izpildās noturības nosacījumi.
Nesošās konstrukcijas aprēķinā jālieto atbilstošās elementu stinguma vērtības, kā norādīts
atbistošajos pantos. Pieņem, ka fiktīvajiem siju tipa elementiem piemīt stingums, kas atbilst
savienojuma stingumam.
Pieņem, ka savienojumi ir stingi pret griezi, ja to deformāciju ietekme uz iekšējo spēku un
momentu sadalījumu elementos nav būtiska. Pretējā gadījumā parasti pieņem, ka savienojums
atbilst locīklas tipam.
Stiprības pārbaudēs nobīdi mezglu savienojumos var neņemt vērā, ja tās ietekme uz iekšējo
spēku un momentu sadalījumu elementos nav būtiska.
Sadursavienojumus režģotās konstrukcijas aprēķina shēmā var pieņemt kā stingus, ja reālais
leņķiskais pārvietojums slodzes ietekmē būtiski neietekmē iekšējo spēku lielumus elementos.
Šī prasība būs apmierināta pie sekojošiem nosacījumiem:
– Sadursavienojuma nestspēja vismaz 1.5 reizes pārsniedz pielikto spēku un momenta
kombinācijas iedarbi.
– Sadursavienojuma nestspēja ir lielāka vai vienāda ar iedarbi, ko izraisa pielikto spēku un
momenta kombinācija un lieces spriegumi elementā nav lielāki par 0.3 no elementa
materiāla stiprības liecē, pie kam konstrukcija saglabā stabilitāti, ja visi savienojumi
darbojas kā locīklas.

3.4. att. Balstmezgla konstruktīvā un aprēķina shēma
kopnei ar perforētām metāla plāksnēm mezglos:
balsts ir izvietots attāluma a1 robežās, un attālums a2
nepārsniedz a1/3 un sastāda vismaz 100 mm; kopnes
augstums ir lielāks par 0.15 no laiduma un lielāks par
desmitkārtīgu maksimālo joslas šķērsgriezuma
augstumu.

a1

3.3. Vispārīgi norādījumi nestspējas robežstāvokļu pārbaudēm
Lai panāktu viennozīmīgu konstrukciju drošuma līmeni, aprēķinos jāizmanto iedarbju vai to
kombināciju izraisītie iekšējie spēki, materiālu stiprības un stinguma īpašības un ģeometriskie
lielumi, kuru skaitliskās vērtības atbilst paredzētajam statistiskās varbūtības līmenim, t.i.,
vidējā vērtība, raksturvērtība vai aprēķina vērtība atbilstoši robežstāvokļa veidam un aprēķina
nosacījumam.
Konstrukciju aprēķinā lietojamās stinguma īpašību vērtības:
– vidējās vērtības pirmās kārtas lineāri elastiskā analīzē, ja elementiem ir vienādas īpašības
attiecībā uz darbību laikā (šļūdes īpašības);
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– galīgās vidējās vērtības, kas pielāgotas tās slodzes darbības ilguma ietekmei, kura izraisa
lielāko spriegumu un, ja iekšējo spēku sadalījums elementos ir atkarīgs no stinguma
īpašību sadalījuma (piemēram, kompozīto elementu pirmās kārtas analīze statiski
nenoteicamās sistēmās);
– aprēķina vērtības, neņemot vērā slodzes darbības ilguma ietekmi, elementu otrās kārtas
lineāri elastiskā analīzē.
Savienojuma bīdes moduli Ku, ko izmanto nestspējas robežstāvokļu aprēķinos pieņem
vienādu ar
2
K ser ,
(3.4)
3
kur Kser - elastīgās bīdes modulis, kura vērtību nosaka saskaņā ar atbilstošo standartu (LVS
EN 13271:2002).
Ku 

Nobīdes lielumu savienojumā uu, ko izraisa aprēķina bīdes spēks Fd, nosaka sekojoši:

Fd
,
K ser
uu - nobīde aprēķina slodžu ietekmē nestspējas robežstāvokļos;
user - nobīde pie servisa robežstāvokļu iedarbēm.

uu = 1.5 user ar u ser 
kur

(3.5)

3.4. Vispārīgi norādījumi servisa robežstāvokļu pārbaudēm
Konstrukcijas deformācijai, ko izraisa iedarbes (tādas kā aksiālspēks, šķērsspēks, lieces
moments un bīdes pārvietojumi mezglos) un mitruma ietekme, jāpaliek pieļaujamās robežās
atbilstoši iespējamiem griestu un grīdu segumu, šķērssienu un citiem bojājumiem, kā arī
atbilstoši funkcionālajām un vizuālā efekta prasībām.
Elastīgo pārvietojuma lielumu uinst, kas notiek slodzes iedarbībā jāaprēķina, izmantojot
atbilstošās stinguma īpašības moduļa un nobīdes moduļa vidējās vērtības.
Nobīdes moduli Kser servisa robežstāvokļiem pieņem vienādu ar:
Kser = ks,
(3.6)
kur ksvērtība ir noteikta eksperimentāli saskaņā ar LVS EN 26891:2001 apskatīto metodi, vai
aprēķinu ceļā.
Elementa vai mezgla pārvietojuma (deformācijas) galīgo lielumu iedarbes rezultātā jāaprēķina
pēc formulām:
– no pastāvīgajām iedarbēm
wfin = winst + wcreep - wo = winst (1+ kdef) - wo,
(3.7)
– no šķietami mainīgajām iedarbēm
wfin = winst + wcreep - wo = winst (1+ 2 kdef) - wo,
(3.8)
kur winst - elastīgais pārvietojums ( 3.5. att.);
wcreep - pārvietojums (deformācija), ko izraisa šļūde materiālā;
wo – elementa sākotnējais izliekums pretēji slodzes darbības virzienam;
2 - faktors šķietami pastāvīgās slodzes proporcijas noteikšanai mainīgajām slodzēm;
kdef - faktors, kas ievērtē pārvietojumu pieaugumu laikā (galvenokārt materiālu šļūdes
ietekmē).
Ja konstrukcija ietver elementus vai sastāvdaļas, kam ir atšķirīga šļūdes darbība, tad galīgo
pārvietojumu jāprēķina, summējot minēto elementu vai sastāvdaļu pārvietojumus.
29

Pārvietojumu, ko izraisa iedarbju kombinācija, jāaprēķina kā atsevišķo iedarbju izraisīto
pārvietojumu kombinācija. Divu mainīgo slodžu vienlaicīgas iedarbības varbūtību ievērtē,
ņemot vērā faktoru ψ0 (skatīt LVS EN 1990:2006).

wo

winst
wcreep

y

wnet,fin

wfin

y

h

Izlieces pieļaujamo lielumu ( max ) nosaka (pieņem) atbilstoši konstrukcijas nozīmei, t.i.,
atkarībā no tā, kādas negatīvas sekas izraisa konstrukcijas punktu pārvietojumi. Ja nav citustingrāku prasību, tad attiecībā uz siju izlieču robežlielumiem rekomendējami 3.1. tabulā dotie
nosacījumi.

b

ℓ

3.5. att. Sijas izlieces komponentes

3.1. tabula
Pieļaujamo izlieču ( m ax ) lielumi sijām
Sijas tips

 max lielumi atbilstošiem pārvietojumiem
winst

wnet,fin

wfin

Sijas uz diviem balstiem

L/500  L/300

L/350  L/250

L/300  L/150

Konsoles un konsolsiju brīvie gali

L/250  L/150

L/175  L/125

L/150  L/75

L ir attālums starp sijas balstījuma punktiem vai konsoles garums
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4. Koka elementu šķērsgriezumu projektēšana nestspējas robežstāvokļos
4.1. Centriski stiepti elementi
Ja katrā šķēlumā stiepes kopspēks pielikts tā smagumcentrā, elements ir centriski stiepts, un
var pieņemt, ka stiepes normālspriegumi būs vienmērīgi sadalīti pa aprēķina šķēluma
laukumu. Stiepē centriski slogotus elementus aprēķina, balstoties uz stiprības nosacījumu:
jebkurā projektā ievērtējamā aprēķina situācijā nelabvēlīgākajā slodžu kombinācijā
stiepes normālspriegumi vājākajā šķēlumā nedrīkst pārsniegt koksnes materiāla
aprēķina pretestības vērtību stiepē.
4.1.1. Šķiedru virzienā centriski stieptu koka elementu stiprības aprēķins
Kā centriski stiepti šķiedru virzienā strādā režģotu koka konstrukciju stieptie režģa stieņi, kas
galos centriski pievienoti pārējai sistēmai un kuriem šķērsām asij vērstās (pašsvara) slodzes
iedarbība ir tik maza, ka to var neņemt vērā. Centriski stieptos koka elementus (4.1. att.- a)
aprēķina, pamatojoties uz stiprības nosacījumu:

 t ,0 ,d  f t ,0,d ,
kur

(4.1)

ft,0,d – koksnes materiāla aprēķina pretestība stiepē šķiedru garenvirzienā;

t,0,d - stiepes normālspriegumi šķiedru garenvirzienā, ko aprēķina pēc formulas:
(4.2)
 t ,0 ,d  N t ,d Ant ,
kur Nt,d - stiepes spēka aprēķina vērtība;
Ant - šķērsgriezuma neto laukuma aprēķina vērtība, ko iegūst, elementa
neizdevīgākajā posmā esošos vājinājumus savietojot vienā šķēlumā un summāro
vājinājumu laukumu atskaitot no bruto laukuma (Ant = Abr - Av).

A
a

B
b

1
N t,d

N t,d

1
1-1
t,0,d

S1
b

N t,d

20

Nt

20

Ant

120
52 52

b

120
80

4.1. att. Šķiedru garenvirzienā centriski stiepti koka elementi: a- pilna šķērsgriezuma
elements, b- centriski stiepts elements ar šķērsgriezuma vājinājumiem aprēķina posmā
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4.1.2. Koka elementa stiprības aprēķins stiepē šķērsām šķiedru garenvirzienam
Atsevišķos gadījumos, piemēram, piekārto griestu piestiprinājuma vietās pie koka pārseguma
konstrukcijas horizontālās apakšjoslas, koksne strādā stiepē šķērsām šķiedrām (4.2. att.).
Jāņem vērā, ka koksnes stiprība stiepē šķērsām šķiedrām ir daudzkārt mazāka par stiprību
šķiedru virzienā, un tā ir atkarīga no saspriegtās koksnes tilpuma lieluma. Koksnes stiprību
stiepē šķērsām šķiedrām pārbauda saskaņā ar nosacījumiem:

kur

- parastai koksnei:

 t ,90 ,d  f t ,90 ,d ;

(4.3)

- līmētai koksnei:

 t ,90 ,d  f t ,90 ,d  Vo V 0.2 ,

(4.4)

t,90,d - šķērsām šķiedrām stiepes spriegumu aprēķina vērtība,
ft,90,d - koksnes aprēķina pretestība stiepē šķērsām šķiedrām,
Vo- bāzes tilpums stiepē, līmētai koksnei Vo= 0.01 m³,
V- šķērsām šķiedrām saspriegtās koksnes faktiskais tilpums.

Koka elementa slogojums stiepē šķērsām šķiedrām ir specifisks gadījums, kas realizējas,
piemēram, pārseguma kopnes apakšjoslas starpmezglā ar piekārto griestu slodzi. Tādā
gadījumā koksnes nestspēja stiepē šķērsām šķiedrām ir atkarīga arī no pielietoto
savienotājlīdzekļu veida, ko analizē atsevišķi. Atbilstošs aprēķina piemērs pārseguma kopnei
ar perforētām zobotām plāksnēm mezglos, ja pie apakšjoslas piekārti griesti, apskatīts
literatūrā (Ozola, 1999).
Stiepe šķērsām šķiedrām ir aktuāla arī liekti līmētu elementu šķēlumos, kur ārējo slodžu
radītais lieces moments tiecas atplēst līmētās šuves starp dēļiem (skat. 2.4. att.- e).

t,90

4.2. att. Koka joslas elements, kas slogots stiepē šķērsām šķiedrām

4.2. Ekscentriski stieptu (stiepti liektu) elementu stiprības aprēķins
Elementi, kuru šķēlumos ārējās slodzes darbības rezultātā, rodas iekšējie spēki- pozitīvs ass
spēks, lieces momenti un šķērsspēki (4.3. att.), strādā saliktā spriegumstāvoklī- stiepē un liecē
jeb ekscentriskā stiepē. Stiepti liektos elementus nestspējas robežstāvokļos aprēķina,
pamatojoties uz stiprības nosacījumu ekscentriskā stiepē pēc formulām:
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 t ,0 ,d  m , y ,d


 k m m ,z ,d  1 ,
f t ,0 ,d
f m , y ,d
f m ,z ,d
kur

(4.5)

 m , y ,d  m ,z ,d
 t ,0 ,d
 km

 1,
f t ,0 ,d
f m , y ,d
f m ,z ,d

(4.5a)

ft,0,d - koksnes aprēķina pretestība stiepē šķiedru garenvirzienā;
fm,y,d, fm,z,d - koksnes aprēķina pretestības vērtības liecē šķēluma malās, kuras attiecīgi
paralēlas asīm y-y un z-z (parasti elementa šķērsgriezums ir viendabīgs un tādā
gadījumā- fm,y,d = fm,z,d = fm,d);
km - summāro spriegumu faktors šķēluma malām, ko parastas un līmētas koksnes
(ieskaitot smalkslāņu līmētos LVL materiālus) taisnstūra formas šķēlumiem pieņem km=
0.7, pārējo tipu šķēlumiem km= 1 (Holzbau-Taschenbuch, 1996);

t,0,d - stiepes normālspriegumi aprēķina šķēlumā no ass spēka Nt,d (t,0,d = Nt,d/Ant),
m,y,d, m,z,d - lieces normālspriegumi aprēķina šķēluma malās attiecīgi no lieces
momentu aprēķina vērtībām (My,d, Mz,d) pret šķēluma galvenajām asīm (y-y un z-z), ko
aprēķina pēc formulām:
M y ,d
M
 m , y ,d 
 z max ,
(4.6)
 m ,z ,d  z ,d  ymax ,
(4.6a)
Jy
Jz
kur

Jy, Jz - šķēluma inerces moments attiecīgi pret asi y-y vai z-z,
zmax - lielākais attālums no neitrālās ass līdz šķēluma malai ass z-z virzienā,
ymax - lielākais attālums no neitrālās ass līdz šķēluma malai ass y-y virzienā
(simetriska taisnstūra šķēluma gadījumā ymax = b/2 un zmax = h/2).

Parasti stiepti liekto plakano konstrukciju elementi slogoti tikai ar viena virziena šķērsslodzi
(qz) un stiprības nosacījumus (4.5) un (4.5a) var aprakstīt ar nevienādību:
(4.7)
 t , 0, d f t , 0 , d   m , d f m , d  1
kur m,d - lieces normālspriegumi, ko aprēķina, lieces momenta aprēķina vērtību dalot ar
minimālo šķēluma pretestības momentu pret to pašu asi (y-y): m,d = MdWmin.

4.3. att. Ekscentriski stiepta elementa slogojuma shēma
4.3. att. Telpiski slogots ekscentriski stiepts elements
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4.3. Centriski slogoti spiesti elementi
4.3.1. Spiedē vienmērīgi slogotu masīvu koka elementu stiprības aprēķins
Nestspējas robežstāvokļa iestāšanās (sabrukšana) spiedē raksturīga īsiem, masīviem koka
elementiem, kas slogoti šķiedru garenvirzienā (4.4. att.- a). Šķērsām šķiedrām slogotiem
spiestiem elementiem nestspējas robežstāvokļa iestāšanās raksturojas ar pārmērīgi lielām
deformācijām, piemēram, pārvietojums  pārsniedz 2 mm (4.4. att.- b).
Koksnes nestspēju spiedē un virsmas (lokālā) spiedē nodrošina stiprības nosacījuma izpilde:
jebkurā projektā ievērtējamā aprēķina situācijā un slodžu kombinācijā spiedes
normālspriegumi nedrīkst pārsniegt koksnes materiāla aprēķina pretestību spiedē.
Atkarībā no spiedes spēka virziena attiecībā pret šķiedru garenvirzienu stiprības nosacījumu
analītiski izsaka ar nevienādībām:
- slogojumam šķiedru garenvirzienā (4.4. att.- a):

 c ,0 , d  f c ,0 , d ;

(4.8)

- slogojumam šķērsām šķiedrām virsmas (lokālā) spiedē (4.4. att.- b, d, e, f, g un 7.5. att.):
(4.9)
 c ,90 ,d  kc ,90  f c ,90 ,d ;
- elementiem, kas slogoti leņķī  pret šķiedru virzienu (4.4. att.- c):
 c , ,d  f c , ,d ,
kur

(4.10)

c,90,d, c,0,d, c,,d - spiedes normālspriegumi attiecīgi šķērsām šķiedrām, šķiedru
garenvirzienā vai leņķī  pret šķiedru garenvirzienu, ko aprēķina spiedes spēka vērtību
Nc,d dalot ar attiecīgo šķēluma laukuma aprēķina lielumu Ad, kas perpendikulārs spēka
darbības virzienam;
fc,0,d, fc,90,d - koksnes aprēķina pretestība spiedē attiecīgi šķiedru garenvirzienā un
šķērsām šķiedrām;
fc,,d - koksnes aprēķina pretestība spiedē leņķī  pret šķiedru virzienu;
kc,90 - koeficients, kas ievērtē koksnes pretestības šķērsām šķiedrām pieaugumu
elementa daļēja slogojuma gadījumā. Sijai uz atsevišķiem balstiem koeficienta kc,90
vērtību nosaka pēc formulām (4.11) un (4.12), neliela šķērsgriezuma gulšņu tipa un
vainaga elementiem- formula (4.13), masīviem koka elementiem- formula (4.14):
- uz malējā balsta, ja a  h/3 (4.4. att.- d):

h 
  

kc ,90   2.38 
  1 
,
250   12 

- uz vidējiem balstiem (4.4. att.- d):
h
  

kc ,90   2.38 
  1   ,
250   6 

- elementiem, kam šķēluma augstums h  2.5b (4.4.att.- e, f, g):
    ef

kc ,90   2.38 
 
250   


(4.11)

(4.12)

0.5


 ,


- elementiem, kam šķēluma augstums h > 2.5b (4.5. att.):
kc,90 = ℓef/ℓ,
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(4.13)

(4.14)

a

b
Nc,d

c

Nc,d

c,0,d

c,90,d




h

c,,d
a

ℓ

b

h

d

b
a

ℓ

ℓ

ℓ

e
ℓ

f
a

ℓ1

1:3
ℓef

ℓ1

c,90,d

h  2.5b

c,90,d

ℓ

h  2.5b

1:3
a/2

ℓ1/4

ℓef

ℓ1/4

g
ah

ℓ1  2h

ℓ

c,90,d
1:3
1:3

ℓef

h  2.5b

ℓs
4.4. att. Aprēķina shēmas un lokālās spiedes posma efektīvā garuma noteikšana neliela
izmēra koka elementiem (h/b 2.5): a- slogojums šķiedru virzienā, b- slogojums šķērsām
šķiedrām pa visu virsmu, c- slogojums leņķī  pret šķiedru virzienu, d- vienmērīgi slogots
elements uz atsevišķiem balstiem, e- elements uz nepārtraukta balsta ar slodzes posmu no
gala, f- elements uz nepārtraukta balsta ar slodzes posmiem attālumā a no gala,
g- no abām pusēm atsevišķos posmos jeb diskrēti slogots elements
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kur

ℓ- slogotā posma faktiskais garums, mm;
ℓef - slogotā posma efektīvais garums, mm, ko masīviem elementiem nosaka
atbilstoši aprēķina shēmas nosacījumiem (4.5. att.), bet neliela šķērsgriezuma
elementiem aprēķina pēc formulām:
- slogotam posmam elementa galā (4.4. att.- e):
ℓef = ℓ + h/3,
(4.15)
- slogotiem posmiem attālumā a no gala (4.4. att.- f):
ℓef = ℓ + 2h/3,
- elementiem ar diskrētu slogojumu atsevišķos posmos (4.4. att.- g):

(4.16)

ℓef = (ℓ + ℓs + 2h/3)/2,

(4.17)

kur h - elementa šķērsgriezuma augstums, mm, ko pieņem vienādu ar bruto
izmēru, bet ne mazāku par 40 mm.
Jebkurā gadījumā jāņem vērā ierobežojums koeficienta kc,90 vērtībām: 1  kc,90  4. Jāņem
vērā, ka stiprības aprēķinā izmantojot maksimālo vērtību kc,90= 4, elementa deformācija ()
lokālā spiedē var pieaugt līdz 10% no elementa augstuma (h).

a
ℓ

1:3

ℓ ℓ

ℓ

ℓ

ℓ

1:3

hef

ℓ

1:3
ℓef

ℓef

ℓ ℓ

ℓ

1:3

1:3

ℓef

ℓef

1:3

hef

h

1:3

ℓ ℓ

hef

b

ℓef

ℓef

4.5. att. Aprēķina shēmas un lokālās spiedes posma efektīvā garuma noteikšana masīviem
elementiem (h/b >2.5 un slogotā posma garums atbilst nosacījumiem h  ℓ  100 mm):
a- sijas uz nepārtrauktiem balstiem, b- no abām pusēm atsevišķos posmos slogoti elementi
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4.3.2. Centriski spiestu koka elementu noturības (stabilitātes) aprēķins
Elementi, kuru garums ir vairākkārt lielāks par šķērsgriezuma mazāko izmēru, spiedes spēka
iedarbībā strādā ļodzē jeb garenliecē. Nestspējas robežstāvoklis raksturojas ar elementa
noturības zaudēšanu (izļodzīšanos), kas notiek, kad normālspriegumi pārsniedz kritisko
vērtību, kas savukārt atkarīga no materiāla stiprības, elementa šķēlumu stingumiem (EJ),
garuma un galu nostiprinājuma veida.
Spiesta elementa stabilitātes nodrošināšanā sevišķi svarīgi ir elementa ģeometriskās
atbilstības rādītāji. 5. Eirokodeksā apskatītie stabilitātes aprēķina nosacījumi ir piemērojami
spiestiem parasta (nelīmēta) koka elementiem, kam sākotnējais liekums nav lielāks par 1/300
no garuma, un līmētās koksnes elementiem, kam minētais parametrs nepārsniedz 1/500 no
garuma, un šķērsgriezuma izmēru precizitāte atbilst 2. klasei (LVS EN 336).
Centriski spiesta koka elementa noturību pārbauda saskaņā ar nosacījumu - jebkurā projektā
ievērtējamā aprēķina situācijā un slodžu kombinācijā efektīvie spiedes normālspriegumi
(ef,c) jebkurā šķēlumā nedrīkst pārsniegt koksnes materiāla aprēķina pretestību spiedē
šķiedru garenvirzienā:
N
(4.18)
 ef ,c  c ,0 ,d  f c ,0 ,d ,
kc  Ad
kur

Nc,0,d - spiedes spēka aprēķina vērtība šķēlumā;
Ad - šķērsgriezuma aprēķina laukums, parasti vienāds ar bruto laukumu, bet, ja
elementam ir simetriski vājinājumi, kas iziet uz šķautnēm, tad Ad = Ant;
kc - elementa slaiduma faktors (vai ļodzes koeficients), ko nosaka kā minimālo no
faktoru kc,y un kc,z vērtībām (formulas (4.21) un (4.21a)) attiecībā pret šķērsgriezuma
galvenajām simetrijas asīm y-y un z-z (4.6. att.).

Vispirms atbilstoši pieņemtajai stieņa šķērsgriezuma formai un izmēriem aprēķina elementa
absolūtā slaiduma jeb lokanuma (y, z) vērtības:
λ y   ef, y i y ,

kur

λz   ef,z iz ,

(4.19)

(4.19a)

ℓef,y, ℓef,z- elementa efektīvais (aprēķina) garums attiecīgi pret asīm y-y un z-z, ko nosaka
kā elementa faktiskā garuma (ℓy, ℓz) un koeficienta  reizinājumu: ℓef,y = ∙ℓy, ℓef,z = ∙ℓz.
Koeficients  ievērtē elementa galu nostiprinājuma veida ietekmi uz sānisko
pārvietojumu attīstību, kā arī elementa nozīmi konstrukcijā. Ja gali nostiprināti locīklas
veidā, tad elementa sāniskais pārvietojums ass spēka ietekmē attīstās visā tā garumā un
efektīvais garums vienāds ar faktisko ( = 1). Ja elementa viens gals brīvi balstīts, bet
otrs ir iespīlēts, tad  = 0.71. Ja elementa abi gali ir iespīlēti, tad sānisko pārvietojumu
attīstība ass spēka ietekmē notiek tikai tā vidējā daļā un koeficients  = 0.5. Sevišķi
nestabilas ļodzē ir konsoles, ko aprēķinā ievērtē ar koeficientu  = 2-2.2. Nosakot koka
konstrukciju elementu efektīvo garumu, jāņem vērā arī citi faktori, piemēram,
šķērsgriezuma stinguma izmaiņas pa garumu, savienojumu stingums;
iy, iz- šķērsgriezuma inerces rādiusi attiecīgi pret asīm y-y un z-z.
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N
d

N
d
y

z

A

A-A

b

y

A

z

h

N
d

N
d

h

4.6. att. Centriskā spiedē slogots elements un tā aprēķina shēma ļodzē

Spiesta koka elementa darbība ļodzē ir atkarīga gan no tā ģeometriskajām īpašībām, ko
raksturo absolūtā slaiduma vērtības, gan no materiāla mehāniskajām īpašībām, ko raksturo ar
relatīvā slaiduma (rel,y,rel,z) vērtībām:

rel,y 
kur

y

f c,0, k



E0,05

;

rel,z 

(4.20)

z


f c,0, k
E0,05

,

(4.20a)

E0.05 - koksnes elastības moduļa 5%-fraktīles vērtība;
fc,0,k - koksnes pretestības raksturvērtība spiedē šķiedru virzienā.

Spiestā koka elementa slaiduma faktorus kc,y un kc,z aprēķina pēc algoritma, kas izstrādāts,
balstoties uz teorētiskiem un eksperimentāliem pētījumiem (Timber Engineering. Step 1,
1995; Holzbau-Taschenbuch, 1996):
1
1
k c, z 
k c, y 
, (4.21)
,
(4.21a)
2
2
2
2
k y  k y  rel,y
k z  k z  rel,z
kur

k y  0.5  (1   c  (rel, y  0.3)  2rel, y ) ,

(4.22)

k z  0.5  (1   c  (rel, z  0.3)   2rel, z ) ,

(4.22a)

kur c - parametrs, kas ievērtē elementa sākotnējā liekuma ietekmi uz nestspēju ļodzē;
parastai (dabīgai, nelīmētai) koksnei pieņem c = 0.2 (sākotnējis liekums 1/300 no
garuma), līmētai koksnei (ieskaitot LVL) c = 0.1 (sākotnējis liekums 1/500 no garuma).
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4.3.3. Ekscentriski spiestu (spiesti liektu) elementu stiprības un noturības aprēķini
Elementi, kuru šķēlumos ārējās slodzes iedarbības rezultātā, rodas iekšējie spēki- negatīvs ass
spēks, lieces moments un šķērsspēks, strādā saliktā spriegumstāvoklī- spiedē un liecē jeb
ekscentriskā spiedē. Kā ekscentriski spiesti jeb spiesti liekti strādā kopņu augšjoslas un
režģotu rāmju spiestās joslas, kas slogotas ar šķērsslodzi vai kam atgāžņi pievienoti
ekscentriski, kā arī pilna šķērsgriezuma rāmju un loku (arku) elementi.
Spiesti liektie elementi (4.7. att.), kam relatīvā slaiduma vērtības pret šķēluma galvenajām
asīm nepārsniedz 0.3 (rel,y  0.3 un rel,z  0.3), apskatāmi kā siju tipa elementi ar samērā
lielu stingumu (masīvi elementi). Šādiem elementiem nestspējas robežstāvokļu aprēķinā ir
pietiekami veikt stiprības nosacījumu pārbaudes pēc formulām:
  c ,0 ,d

 f
 c ,0 ,d

2

  m , y ,d

 
 km m ,z ,d  1 ,

f m , y ,d
f m , z ,d


(4.23)

2

kur


  c ,0,d 


  k m m , y ,d  m , z ,d  1 ,
 f

f m , y ,d
f m , z ,d
 c ,0 ,d 
fc,0,d - koksnes aprēķina pretestība spiedē šķiedru garenvirzienā,

(4.23a)

c,0,d - spiedes normāl spriegumi aprēķina šķēlumā no ass spēka (c,0,d = Nd/Ad),
m,y,d, m,z,d maksimālie lieces normālspriegumi šķēluma malās. Pārējos
apzīmējumus skatīt punktā 4.3.2.
Ekscentriski spiestos elementus (4.8. att.), kam relatīvā slaiduma vērtības pret šķēluma
galvenajām asīm y-y un z-z pārsniedz robežvērtību 0.3 (rel,y > 0.3, rel,z > 0.3) un kam visas
šķēluma malas paliek spiestas, nestspējas robežstāvoklī aprēķina pēc noturības nosacījumiem
kombinētā slogojumā:
 m , y ,d
 c ,0 ,d

 m , z ,d  k m
1,
(4.24)
kc , z  f c ,0 ,d
f m ,z ,d
f m , y ,d

 m , y ,d
 c ,0,d

 k m m , z ,d 
 1,
kc , y  f c ,0 ,d
f m ,z ,d
f m , y ,d
kur

(4.24a)

kc,z, kc,y - ļodzes faktora vērtības, kas aprēķinātas pēc formulām (4.21, 4.21a),
iepriekšaprēķinot nepieciešamās slaidumu raksturvērtības pret šķēluma galvenajām
asīm y-y un z-z.

Siju tipa spiesti liektiem (rāmju, arku, kopņu joslu u.c.) elementiem, kam lieces momenta
iedarbībā vienā šķēluma malā darbojas spiedes spriegumi, bet pretējā mala strādā stiepē
((m,d - c,0,d) > 0), noturības pārbaudi izpilda saskaņā ar nosacījumu:
2

kur

  m, d 
 c , 0, d

 
 1,
 k crit f m, d 
k c, z  f c,0, d


kcrit - liektā elementa spiestās malas ļodzes faktors, ko nosaka saskaņā ar 4.4.6.
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(4.25)

4.7. att. Spiesti liekts (ekscentriski spiests) masīvs koka elements

z
b

z

h

z

z

b

z
y

y

y

Nc x
z

4.8. att. Ekscentriski spiesta stieņa noturības aprēķina shēma
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Nc
x y

4.4. Liecē slogotu elementu aprēķini nestspējas robežstāvokļos
4.4.1. Greizā liecē slogotu elementu normālspriegumu stiprības aprēķins
Greizā liecē strādā elementi (piemēram, kopturi), kam pieliktās šķērsslodzes virziens nesakrīt
ne ar vienu no šķēluma galveno asu virzieniem. Greizi liekta elementa (4.9. att.)
normālspriegumu stiprību pārbauda pēc nosacījumiem:
 m , y ,d  m ,z ,d
 m , y ,d


1
(4.26)
 km m ,z ,d  1 ,
(4.26a)
km
f m , y ,d
f m , y ,d
f m , z ,d
f m , z ,d

m,y,d, m,z,d- lieces normālspriegumi šķēluma malās. Pārējos apzīmējumus: km, fm,y,d,
fm,z,d skatīt paragrāfā 4.2.





kur







4.9. att. Greizā liecē slogots elements

4.4.2. Normālspriegumu stiprības aprēķins normālā liecē
Elementi, kam ārējā slodze pielikta perpendikulāri garenasij un tās virziens sakrīt ar vienu no
šķēluma galveno asu virzieniem, strādā normālā liecē (piemēram, pārseguma sija 4.10. attēlā).
Liektā elementa stieptās un spiestās malas stiprību pārbauda neizdevīgākajos jeb bīstamajos
šķēlumos, kur normālspriegumi sasniedz maksimālo vērtību, saskaņā ar stiprības nosacījumu:
jebkurā projektā ievērtējamā aprēķina situācijā un slodžu kombinācijā liektā elementa
bīstamajos šķēlumos lieces normālspriegumi nedrīkst pārsniegt koksnes aprēķina
pretestību liecē:

 m , d  M d Wd  f m , d ,
kur

m,d - maksimālie lieces normālspriegumi aprēķina šķēluma malā,
Wd - šķēluma pretestības momenta aprēķina (minimālā) vērtība,
Md - lieces moments Md aprēķina vērtība,
fm,d - koksnes aprēķina pretestība liecē.
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(4.27)

gd+qd- kopā pastāvīgā un lietderīgā sadalītā slodze

gd

y

y

50

h

Pd- koncentrētais spēks - lietderīgā slodze
z

z
b

Q

 q  g d   L  g d  L

 Pd  
Vd  max d
;
2
 2



M

 q  g   L2  g  L2 P  L  
d
 d 
M d  max d
; d


8
4  
 8



4.10. att. Normālā liecē slogota sija

4.4.3. Sijas stiprības pārbaudes skaldē, stiepē šķērsām šķiedrām un vērpē
Sijas šķēlumā, kur darbojas maksimālais šķērsspēks, neitrālās ass zonā rodas maksimālie
tangenciālspriegumi, kuriem pārsniedzot koksnes pretestību, var notikt sabrukšana skaldē. Tas
ir raksturīgi maza laiduma smagi slogotām masīvām sijām.
Ja sijas gals ir piezāģēts, tad jāņem vērā, ka izmainās skaldes spriegumu sadalījuma raksturs
vājinātā šķēlumā, pie tam koksne tiek slogota arī stiepē šķērsām šķiedrām (4.11., 4.12. att.).
Lai izvairītos no nedrošiem risinājumiem, ieteicama iecirtuma dziļuma un sijas augstuma
attiecība a/h  0.25 un attālums no balstreakcijas V pielikšanas punkta līdz iecirtuma šķautnei
x  hef/3 un x/h  0.4. Taču jāņem vērā, ka spriedums par iecirtumiem siju galos nav
viennozīmīgs dažādu autoru interpretācijā.

V=Q

max

a

x

V=Q

x

h

t,

h

hef

max

a

h/2

h
V=Q

c
hef

b

h/2

a

Z

4.11. att. Šķēlumu slogojums maksimālā šķērsspēka posmā: a - tangenciālspriegumu

sadalījums pilna augstuma sijai pie balsta, b - tangenciālspriegumu sadalījums taisna
piezāģējuma gadījumā, c - stiepes spriegumu šķērsām šķiedrām sadalījuma epīra
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Sijas stiprību skaldē pārbauda saskaņā ar nosacījumu: jebkurā projektā ievērtējamā
aprēķina situācijā un slodžu kombinācijā jebkurā sijas šķēlumā tangenciālspriegumu
aprēķina vērtība nedrīkst pārsniegt koksnes aprēķina pretestību skaldē:

 d  Vd  S br , y b  J y   k v  f v , d ,

kur

(4.28)

d - tangenciālspriegumu aprēķina vērtība;
Vd - šķērsspēka aprēķina vērtība šķēlumā;
Sbr,y - šķēluma bruto laukuma statiskais moments pret asi y-y;
Jy - šķērsgriezuma inerces moments pret asi y-y tajā pašā šķēlumā;
bšķērsgriezuma platums
fv,d - koksnes aprēķina pretestība skaldē;
kv - koeficients, kas ievērtē iecirtuma formas un parametru ietekmi uz stiprību skaldē;
kv = 1, ja piezāģējuma nav vai tas izveidots sijas neslogotajā malā. Sijas aprēķina
šķēlumam skaldē ar piezāģējumu slogotā malā koeficienta kv vērtību nosaka sekojoši:

h - sijas šķērsgriezuma pilns augstums, mm;
x - attālums no spēka V pielikšanas punkta līdz
tuvākajai piezāģējuma malai (x  hef/3), mm;

h

hef

(4.29)

h-hef

1

 1.1  i1.5 



k
n 1 

k v  min 
,
h 


 h    1     0.8 x 1   2 

 
h 

 
kur
kn - parametrs, ko pieņem sekojoši:
kn = 6.5 līmētai koksnei,
kn = 5 parastai koksnei,
kn = 4.5 – finierskaidu laminātam (LVL);

V

x

c10(h-hef)

4.12. att. Sijas gals ar slīpu

piezāģējumu slogotajā malā

hef - sijas šķērsgriezuma efektīvais augstums (4.12. att.), mm;
 - sijas gala šķēluma relatīvais augstums,  = hef/h;
i - piezāģējuma slīpuma rādītājs; i = c/(h-hef), kur c - slīpā posma garums; c  2.5h.
Sijas vājinātā šķēluma stiprības pārbaudei kombinētā slogojumā skaldē un stiepē šķērsām
šķiedrām var izmantot Vācijas būvnormās DIN 1052 rekomendētos nosacījumus:
 t ,90 ,d
d
- sijai no skujkoku brusām:

1 ;
(4.30)
0.25 f t ,90,d
f v ,d
- līmētam elementam no skujkoku dēļiem:
kur

 t ,90 ,d
d

1 ,
f v ,d
Vo V 0.2 f t ,90,d

(4.31)

ft,90,d - koksnes aprēķina pretestība stiepē šķērsām šķiedrām;

t,90,d - maksimālie stiepes spriegumi vājinātā šķēlumā šķērsām šķiedrām, ko var
aprēķināt kā stiepes spēka Z dalījumu ar tā darbībai perpendikulāru stiepē slogotā
laukuma lielumu. Tā kā nav viennozīmīgu pētījumu rezultātu par šā laukuma
parametriem, tad var izmantot Vācijas koka konstrukciju projektēšanas praksē
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aprobētos nosacījumus. Ja iecirtums veidots stiepto šķiedru pusē (sijas apakšmalā), tad
pieļaujamās šķērsspēka vērtības (Vmax) noteikšanai, pie kuras ir nodrošināta koksnes
stiprība stiepē šķērsām šķiedrām iecirtuma zonā, var izmantot formulu:
Vmax= 2bhef  kA fv,d/3,
(4.32)
kur kA - faktors, kas atkarīgs no iecirtuma dziļuma; kA = 1-2.8a/h.
Sīkāk par spriegumstāvokļu analīzi iecirtuma zonā un par vājināta sijas gala pastiprināšanu
skatīt literatūrā (Göggel, 1999-2000; Mönck, 2000).
Spēka moments, kas darbojas ap sijas garenasi, izraisa vērpes tangenciālspriegumus. Vērpe ir
retāk analizēts spriegumstāvoklis koka būvkonstrukciju elementiem, taču jāņem vērā, ka
atsevišķos gadījumos šis slogojuma veids var izrādīties pietiekami svarīgs. Piemēram,
palīgsijas pievienojuma vietā (4.13. att.) atbilstošie galvenās sijas šķēlumi ir slogoti ar vērpes
momentu, ko izraisa palīgsijas pārnestais šķērsspēks.
Saskaņā ar LVS EN 1995-1-1 koka elementa stiprību vērpē pārbauda saskaņā ar nosacījumu:
M
(4.33)
 tor , d  tor , d  k shape  f v ,d ,
Wtor
kur

tor,d -

vērpes tangenciālspriegumu aprēķina vērtība;

Mtor,d -

vērpes momenta aprēķina vērtība;

Wtor -

šķērsgriezuma laukuma pretestības moments vērpei;

fv,d -

koksnes aprēķina pretestība skaldē;

kshape faktors, kas atkarīgs no šķērsgriezuma formas; taisnstūra formas
šķērsgriezumam kshape = 1 + 0.15h/b, bet ne lielāks par 2; apaļas formas
šķērsgriezumam kshape =1.2.
Ja elements slogots ar tangenciālspriegumiem divās savstarpēji perpendikulārās plaknēs- gan
no vērpes momenta, gan no šķērsspēka, tad saskaņā ar DIN 1052 koksnes stiprību skaldē
pārbauda pēc nosacījuma:
2

  
 tor ,d
  d  1 ,
 f

f v ,d
 v ,d 
kur tor,d vērpes tangenciālspriegumu aprēķina vērtība;
d tangenciālspriegumi maksimālā šķērsspēka šķēlumā.
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(4.34)

h

y

h2

V

z

e

z

lef

V`

y

L

z
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s

s

4.13. att. Galvenās sijas slogojums vērpē palīgsijas pievienojuma vietā

4.4.4. Vienslīpnes un divslīpņu siju stiprības aprēķini normālā liecē
Divslīpņu sijas var būt veidotas ar taisnu vai liektu apakšmalu un mainīgu šķērsgriezuma
augstumu (4.14. att.- b, c), kā arī nemainīga šķēluma liektas sijas (4.14. att.- d), kas veidotas
no salīmētiem dēļiem vai finierslokšņu lamināta (LVL). Izgatavo un pielieto arī vienslīpnes
sijas (4.14. att.- a) ar taisnu apakšmalu. Normālspriegumu stiprības pārbaudi izpilda tā
saucamajam bīstamajam šķēlumam, kur spriegumu funkcija sasniedz maksimālo vērtību.
Ieteicams siju veidot tā, lai stieptajā malā normālspriegumu darbības virziens sakristu ar
šķiedru garenvirzienu. Pie tam jāņem vērā, ka sijas slīpajā malā lieces normālspriegumi
darbojas leņķī  spret šķiedru garenvirzienu.
Divslīpņu sijai ar mainīgu šķērsgriezuma augstumu bīstamais šķēlums, kur darbojas
maksimālie normālspriegumi, atrodas attālumā xo no balsta, ko vienmērīgi sadalītas slodzes
gadījumam aprēķina pēc formulām:
L
xo 
- vienslīpnes sijai
;
(4.35)
1  hmax ho
L ho
xo 
- divslīpņu sijai
.
(4.36)
2 hmax
Mainīga šķēluma augstuma sijām, kam šķiedras ir paralēlas vienai no malām un malas
slīpums   10, normālspriegumu stiprības pārbaudi bīstamā šķēluma malējām šķiedrām
izpilda saskaņā ar nosacījumu:
m,,d = Mxo,d/Wxo,d  km, ∙ fm,d,
(4.37)
kur fm,d koksnes aprēķina pretestība liecē;
m,,d - maksimālie lieces normālspriegumi (bīstamā šķēluma slīpajā malā);
km, faktors lieces stiprībai, ko saskaņā ar LVS EN 1995-1-1 aprēķina sekojoši:
- slīpās malas slogojumam stiepē:
1
k m , 
;
(4.38)
2
2
 f m ,d

 f m ,d

tg   
1  
tg 2 
 0.75 f v ,d

 f t ,90,d
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-

slīpās malas slogojumam spiedē:

k m , 

1
2

 f m ,d

 f m ,d

tg   
1  
tg 2 
 1.5 f v ,d

 f c ,90,d


2

.

(4.39)

Izliektām sijām (4.14. att.- c) raksturīgs nevienmērīgs normālspriegumu sadalījums, un
neitrālā ass ir nobīdīta uz stieptās malas pusi. Liektai sijai ir zemāka stiprība nekā analogai
taisnai sijai, jo slāņi ir iepriekš saspriegti, tos izliecot izgatavošanas procesā. Sijas kores daļā
lieces momenta darbības rezultātā rodas stiepes spriegumi šķērsām sijas ass (un koksnes
šķiedru) virzienam (skatīt spēku vektorus Ft, Fc, U un spriegumu diagrammas 4.14. att.- d).
Līmētas divslīpņu sijas normālspriegumu stiprību normālā liecē kores posmā pārbauda
saskaņā ar nosacījumu:

m,d  krfm,d,
kur

(4.40)

fm,d - koksnes aprēķina pretestība liecē;
kr - koeficients, kas ievērtē stiprības samazināšanos slāņu (dēļu vai finierslokšņu)
liekšanas rezultātā sijas izgatavošanas laikā. Taisnām divslīpņu sijām kr = 1, liektām
divslīpņu sijām koeficientu kr pieņem pēc nosacījumiem:
kr= 1,
ja rin/t  240;
kr= 0.76 + 0.001 rin/t, ja rin/t < 240,
kur
tslāņa biezums;
rin slāņa iekšējais liekuma rādiuss;
m,d - lieces normālspriegumi, kurus kores šķēlumam aprēķina pēc formulas:
2
,
 m ,d  k  6 M ap ,d bhap

kur

(4.41)

Map,d - lieces momenta aprēķina vērtība kores šķēlumā;
kl koeficients, ko aprēķina pēc formulas:



kur







k  k1  k 2 hap r  k3 hap r 2  k 4 hap r 3 ,

(4.42)

k1 = 1 + 1.4tg + 5.4tg2 ;
k2 = 0.35 - 8tg ;
k3 = 0.6 + 8.3tg - 7.8tg2 ;
k4 = 6tg2 ,
kur  - augšjoslas slīpuma leņķis pie virsotnes;
r - liekuma rādiusa aprēķina vērtība; r = rin + hap/2.

(4.43)
(4.44)
(4.45)
(4.45)

Koksnes stiprību stiepē šķērsām šķiedrām divslīpņu sijas kores daļā pārbauda saskaņā ar
nosacījumu:

t,90,d  kdiskvolft,90,d,
(4.46)
kur
ft,90,d - koksnes aprēķina pretestība stiepē šķērsām šķiedrām;
kdis - koeficients, kas ievērtē spriegumu sadalījuma ietekmi: kdis= 1.4 taisnām divslīpņu
un liektām nemainīga šķērsgriezuma sijām (4.14. att.- b, c), kdis= 1.7 mainīga
šķērsgriezuma divslīpņu sijām ar taisnu augšmalu un izliektu apakšmalu (4.14. att.- d);
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b
1-1

b

m,,d



h

ho

xo

1

1

ho

y

h

1

hap/r= 0

qd

1

xo

m,0,d

z

hap/2

L

hap/2
L

m

m



h

qd

hap

a

m,max

m,max

c
h=hap

=0
r

rin

r=rin+hap/2

L

U

max t,90
m,
Fc

Fc
Md

h

Ft

Ft
U

b

m,
c

h=hap

hap

d

Md


t
rin

r
r=rin+hap/2

4.14. att. Līmētas pilna šķērsgriezuma sijas: a- vienslīpnes sija,b- divslīpņu sija ar taisnu apakšmalu,
c- nemainīga šķērsgriezuma liekti līmēta sija, d- liekti līmēta sija ar mainīgu šķēluma augstumu
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kvol – koeficients, kas ievērtē stiepē saspriegto koksnes tilpumu. Ja līmētā elementa visi
slāņi ir paralēli tā asij, tad koeficientu kvol =aprēķina pēc formulas:
kvol = (Vo/V)0.2,
(4.47)
kur Vo- stiepē strādājošās koksnes tilpuma bāzes vērtība, Vo= 0.01 m³;
V- sijas kores daļas tilpums, m³, (skatīt iesvītrotos laukumus 4.14. att.- b, c,
d), maksimālais lielums V= 2Vb/3, kur Vb - sijas kopējais tilpums;
t,90,d - maksimālā stiepes spriegumu vērtība perpendikulāri šķiedrām, ko izraisa
pozitīvais lieces moments:

 t ,90 ,d  k p 
kur

6 M ap ,d
2
b hap



0.6 p d
,
b

(4.48)

pd - sadalītās slodzes aprēķina vērtība, kas iedarbojas uz siju kores zonā;
b - sijas šķērsgriezuma platums;
kp - koeficients, kas ievērtē elementa liekuma ietekmi un ko nosaka pēc
formulas:





k p  k5  k6 hap r  k7 hap r 2 ,
kur k5 = 0.2tg ,
k6 = 0.25 - 1.5tg + 2.6tg2,
k7 = 2.1tg - 4tg2 .

(4.49)
(4.50)
(4.51)
(4.52)

4.4.5. Līmētu plānsieniņu siju stiprības aprēķini normālā liecē
Līmētās plānsieniņu sijas veido ar kārbveida vai dubult-T veida šķērsgriezumu, kas ir
izdevīgāgie šķēlumu tipi normālā liecē, raugoties no materiāla ekonomijas viedokļa. Minēto
siju joslu elementiem, kas uzņem maksimālos lieces normālspriegumus, parasti izmanto
skujkoku zāģmateriālus, bet minimālo normālspriegumu un maksimālo tangenciālspriegumu
zonā strādājošām sijas sieniņām izvēlas mitrumizturīgo saplāksni vai citu koksnes plātņu
materiālu ar pietiekoši augstiem stiprības un stinguma rādītājiem, piemēram, orientētā
dzīslojuma plātnes OSB. Šādu siju šķērsgriezumu veido divi dažādi koksnes materiāli ar
atšķirīgām stinguma moduļu raksturvērtībām, kā rezultātā rodas nevienmērīgs
normālspriegumu sadalījums pa šķērsgriezuma augstumu (4.15. att.), kas jāņem vērā stiprības
aprēķinos.
Sijas spiestās joslas stiprību pārbauda saskaņā ar nosacījumu:
f,c,max,d  fm,d,
kur

(4.53)

fm,d - spiestās joslas materiāla aprēķina pretestība liecē,
f,c,max,d - spiedes normālspriegumu maksimālā vērtība sijas spiestās joslas malējā
šķiedrā, ko aprēķina pēc formulas:

 f ,c ,max,d 
kur

Md
N
zo  d ,
J ef
Aef

(4.54)

zo- attālums no sijas neitrālās ass līdz spiestās joslas malējai šķiedrai, simetriska
šķērsgriezuma gadījumā zo= h/2, kur h- sijas šķēluma augstums,
Md, Nd - attiecīgi lieces momenta un ass spēka aprēķina vērtības,
Aef - sijas šķēluma efektīvais (reducētais) laukums, ko aprēķina pēc formulas:

48

f,c,max
f,c

1

hf,c

1

h

1

hf,t

z

hw

1

z

bw
b

f,t

bw

f,t,max

b

4.15. att. Līmētas plānsieniņu sijas šķērsgriezuma dubult-T un kārbveida formas un

normālspriegumu epīra
E
  1  k def , f 
 A ,
Aef  A f   w,mean   
(4.55)
 E f ,mean   1  k def ,w  w

 

kur Aw, Af - attiecīgi sijas sieniņas un joslu šķēlumu laukumi,
Ew,mean, Ef,mean - attiecīgi sijas sieniņas un joslu materiālu elastības
moduļu vidējās vērtības,
kdef,f, kdef,w- attiecīgi sieniņas un joslu materiālu šļūdes faktori;
Jef- šķēluma efektīvais (reducētais) inerces moments, ko aprēķina pēc formulas:
E
  1  k def , f 
 J ,
J ef  J f   w,mean   
(4.56)
 E f ,mean   1  k def ,w  w

 

kur Jw, Jf - attiecīgi sijas sieniņas un joslu šķēlumu inerces momenti pret
sijas neitrālo asi.
Sijas spiestās joslas noturību pārbauda saskaņā ar nosacījumu:
f,c,d  kcfc,0,d,
(4.57)
kur fc,0,d - spiestās joslas materiāla aprēķina pretestība spiedē,
kc - ļodzes faktors spiestajai joslai, ko nosaka saskaņā punktu 7.3.2 izmantojot
slaiduma vērtību z, ko aprēķina pēc formulas:
(4.58)
 z  12   c b ,
kur ℓc - sijas spiestās joslas efektīvais garums (attālums starp nostiprinājuma
punktiem pret sānisko izkļaušanos). Ja spiestās joslas noturība ir nodrošināta
ar speciāliem konstruktīviem pasākumiem (piem., stingi piestiprināts
segums), tad var pieņemt kc = 1;
f,c,d - normālspriegumu vidējā vērtība sijas spiestajā joslā, ko aprēķina pēc formulas:
M
N
 f ,c,d  d zc  d ,
(4.59)
J ef
Aef
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kur

zc - attālums no sijas neitrālās ass līdz spiestās joslas šķēluma smagumcentram.

Sijas stieptās joslas stiprību pārbauda saskaņā ar nosacījumiem:
f,t,max,d  fm,d;
(4.60)
f,t,d  ft,0,d,
(4.61)
kur f,t,max,d- normālspriegumu maksimālā vērtība sijas stieptās joslas malējā šķiedrā, ko
aprēķina pēc formulas:

 f ,t ,max,d 

Md
N
zo,t  d ,
J ef
Aef

(4.62)

kur

zo,t - attālums no sijas neitrālās ass līdz stieptās joslas malējai šķiedrai;
f,t,d normālspriegumu vidējā vērtība sijas stieptajā plauktā, ko aprēķina
pēc formulas (8.35), ievietojot zo,t = zt, kur zt - attālums no neitrālās ass līdz
stieptās joslas šķēluma smagumcentram
fm,d, ft,0,d - koksnes aprēķina pretestības vērtības attiecīgi liecē un stiepē šķiedru
virzienā.
Sijas sieniņas normālspriegumu stiprību spiestajā malā pārbauda pēc nosacījuma:
w,c,max,d  fc,w,d,
(4.63)
kur fc,w,d - sieniņas materiāla aprēķina pretestības vērtība spiedē sijas ass virzienā,
w,c,max,d - maksimālā normālspriegumu vērtība sijas sieniņas spiestajā malā, ko aprēķina
pēc formulas:
M
  1  k def , f 
N  E

 w,c,max,d   d zw,c  d    w, mean   
(4.64)





J
A
E
1
k
  f ,mean  
ef 
def , w 
 ef
kur zw,c - attālums no sijas neitrālās ass līdz sieniņas spiestajai malai.
Sijas sieniņas normālspriegumu stiprību stieptajā malā pārbauda pēc nosacījuma:
w,t,max,d  ft,w,d,
(4.65)
kur ft,w,d - sieniņas materiāla aprēķina pretestības vērtība stiepē sijas ass virzienā,
w,t,max,d - maksimālā normālspriegumu vērtība sijas sieniņas stieptajā malā, ko aprēķina
pēc formulas:
M
  1  k def , f 
N  E
,
 w,t ,max,d   d zw,t  d    w,mean   




J

A
E
1
k
  f ,mean  
ef 
def , w 
 ef
kur zw,t - attālums no sijas neitrālās ass līdz sieniņas stieptajai malai.

(4.66)

Neliela biezuma sieniņām piemīt tendence izkļauties sānis jeb kūkumot. Ja nav speciālu
pētījumu par noturību, tad sieniņas brīvais augstums nedrīkst pārsniegt biezumu vairāk kā 70
reizes (hw  70bw). Lai nodrošinātu pietiekamu sieniņas stiprību un noturību šķērsspēka (Vd)
iedarbībā, atbilstoši sieniņas lokanumam jāizpildās sekojošiem nosacījumiem:
ja hw  35bw, tad
Vd  n  bw  hw  1  0.5  h f ,t  h f ,c hw  f v, 0,d ;
(4.67)



 
Vd  n  35  bw2  1  0.5  h f ,t  h f ,c  hw  f v,0,d ,

ja

35bw < hw  70bw, tad

kur

hw - sieniņas brīvais augstums;
hf,c - sijas spiestā plaukta augstums;
hf,t - sijas stieptā plaukta augstums;
bw - sieniņas biezums; n - sieniņu skaits;
fv,0,d - minimālā no salīmēto materiālu skaldes pretestības aprēķina vērtībām.

(4.67a)

Maksimālā šķērsspēka darbības zonā šuvēs starp sieniņu un joslu (4.15. att., šķēlums 1-1)
darbojas maksimālie skaldes (cirpes) spriegumi. Šuves stiprībai cirpē jebkurā gadījumā jābūt
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lielākai par salīmēto materiālu stiprību skaldē. Tādēļ jāpārbauda vājākā materiāla stiprība
skaldē:
- ja

hf  4bw,

tad ir spēkā nosacījums  mean ,d  f v ,90,d ;



(4.68)



 mean ,d  f v ,90,d 4bw h f 0.8 ,
(4.68a)
kur fv,90,d - sieniņas materiāla aprēķina pretestība skaldē šķērsām šķiedru garenvirzienam,
hf - attiecīgās sijas joslas augstums (hf = hf,c vai hf = hf,t).
mean,d – skaldes spriegumu aprēķina vērtība, ko pieļaujams aprēķināt pēc formulas:
(4.69)
 mean,d  Vd S f J ef  g  ,
kur Vd - šķērsspēka aprēķina vērtība,
Sf - joslas šķēluma statiskais moments pret sijas neitrālo asi,
lg - līmēto šuvju kopējais garums šķērsspēka darbības virzienā (lg = 2hf).
- ja

hf > 4bw, tad nosacījums

4.4.6. Līmētu ribotu koka paneļu aprēķini nestspējas robežstāvokļos
Līmētie paneļi ar koka ribām un koksnes plātņu materiāla (ūdensizturīgais saplāksnis, OSB
plātnes) apšuvumu apskatāmi kā salikta stinga šķērsgriezuma elementi ar plāniem plauktiem
(4.16. att.). Aprēķina slodžu iedarbībā pieņem lineāru lieces normālspriegumu sadalījumu pa
šķērsgriezuma augstumu, bet, pateicoties bīdes deformācijām līmētās šuvēs, novērojams
nevienmērīgs normālspriegumu sadalījums pa stieptā un spiestā plaukta platumu. Paneļa
aprēķinā izmanto koncepciju par plaukta efektīvo (aprēķina) platumu, kura robežās pieņem
vienmērīgu normālspriegumu sadalījumu. Tādējādi, paneļa riboto kārbveida profilu aprēķinā
aizstāj ar dubult-T profilu, kam pielieto siju normālās lieces teoriju. Jāņem vērā, ka spiestais
plaukts strādā arī ļodzē. Šuves starp ribām un plauktiem ir sevišķi saspriegtas
tangenciālspriegumu ietekmē. Plaukta platuma aprēķina lielumu (bef) nosaka saskaņā ar
sekojošiem nosacījumiem:
bef = bc,ef + bw

vai

bef = bt,ef + bw,

(4.70)

Lielumi bc,ef un bt,ef nedrīkst būt lielāki par pieļaujamo lielumu pēc plaukta stiprības skaldē,
bet lielums bc,ef nedrīkst pārsniegt arī robežlielumu, lai nodrošinātu nepieciešamo spiestā
plaukta stingumu ļodzē. Minētie robežlielumi doti 8.1. tabulā (L - attālums starp paneļa
atbalstlaukumu centriem jeb laidums).
Stieptā un spiestā plaukta normālspriegumu stiprību pārbauda pēc nosacījumiem:
f,c,d  ff,c,d,
(4.71)
f,t,d  ff,t,d,
(4.72)
kur ff,c,d, ff,t,d- plauktu materiāla aprēķina pretestības vērtības attiecīgi spiedē un stiepē
(skatīt paragrāfu 4.2);

f,c,d, f,t,d - normālspriegumu aprēķina vērtība attiecīgi spiestajā un stieptajā plauktā, ko
nosaka sekojoša aprēķina rezultātā:
1) šķērsgriezuma reducētais laukums: Aef = hf,cbef,c + hf,tbef,t + hwbwEw/Ef;
(4.73)
2) laukuma daļu statisko momentu summa pret asi 1-1:



 







S ef ,1  h f ,cbef ,c h  h f ,c 2  Ew E f hwbw h  h f ,c  hw 2  bef ,t h 2f ,t 2 ;
3) šķēluma neitrālās ass attālums no ass 1-1:
z  Sef ,1 Aef
4) efektīvā šķēluma laukuma inerces moments pret neitrālo asi:
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(4.74)
(4.75)

5) J ef , y 
kur

bef ,c h 3f ,c
12

 h f ,cbef ,c zc2 

zc  h  z  h f ,c 2 ;

 bef ,t h 3f ,t
Ew  bw hw3
 hwbw z w2  
 h f ,t bef ,t zt2 , (4.76)


E f  12
12


z t  z  h f ,t 2 ;

5) normālspriegumi:

 f ,t ,d 

Md
z ,
J ef , y

 f ,c,d 

Md
 (h  z ) .
J ef , y

(4.77)
(4.77a)

Līmēto šuvju zonā (4.16. att., šķēlums 1-1) pārbauda koksnes stiprību skaldē (cirpē) pēc
nosacījuma:
mean,d  fv,90,d,
(4.78)
kur mean,d - skaldes spriegumu aprēķina vērtība, ko nosaka pēc formulas (4.69), ievietojot
aprēķina platumu bw šuvju garuma lg vietā.
fv,90,d - vājākā materiāla aprēķina pretestība skaldē (cirpē).

bef

zt
hf,t

bt,ef/2 bw

bf

1

bw

y
bw

z

y

zw

1

h

1

bef,c

zc

bс,ef/2

hw

hf,c

Ja netiek veikta speciāla spiestā plaukta darbības analīze ļodzē, tad noturības nodrošināšanai
jāņem vērā nosacījums attālumam starp garenribu malām: bf  2bef.

1

bef,t

4.16. att. Līmēta ribota koka paneļa šķērsgriezuma aprēķina shēma

4.4.6. Līmētu pilna šķērsgriezuma siju noturības aprēķins normālā liecē
Līmēto siju elementiem raksturīgi, ka šķērsgriezuma augstums ir vairākkārt lielāks par
platumu- tātad stingums vertikālā plaknē ir daudz lielāks nekā horizontālā plaknē. Šādam
elementam robežstāvoklis var iestāties spiestajai malai izkļaujoties no darba plaknes (8.9.
att.), kas ir sevišķi bīstams sabrukšanas process un notiek īsā laika sprīdī. Lieces momenta
vērtību, kuru pārsniedzot ir iespējama noturības zaudēšana, sauc par kritisko momentu.
Kritiskajam lieces momentam atbilstošo lieces normālspriegumu vērtību sauc par kritisko
apskatāmajai sijai. Kritiskā lieces momenta teoriju elementiem, kas izgatavoti no elastīga,
izotropa materiāla, izstrādāja zinātnieki Gere un Timošenko (1961), bet Holijs un Madsens
(1964) pierādīja, ka šī teorija ir pielietojama arī koka sijām.
Saskaņā ar LVS EN 1995-1-1 kritiskā lieces normālsprieguma vērtību (m,crit) koka sijai, kas
nostiprināta pret savērpšanos posmā ℓef, aprēķina pēc formulas:
σ m , crit 

M y , crit
Wy



π E 0 . g , 05 I z G 0 . g , 05 I tor
l ef W y
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,

(4.79)

kur

E0.g,05 – līmētās koksnes elastības moduļa 5 % fraktīles vērtība,
G0.g,05 – materiāla bīdes moduļa 5 % fraktīles vērtība,
Jz – šķērsgriezuma laukuma inerces moments pret asi z-z,
Jtor – šķērsgriezuma laukuma vērpes moments,
Wy – šķērsgriezuma laukuma pretestības moments pret asi y-y;
ℓef – sijas brīvais (efektīvais) garums, kas atkarīgs no sijas balstījuma veida, spiestās
malas nostiprinājuma veida un no slodzes pielikšanas veida (skatīt LVS EN 1995-1-1,
Table 6.1).

Masīva taisnstūra šķērsgriezuma elementiem m,crit vērtību var aprēķināt pēc formulas:
σ m , crit 

0 .78 b 2
E 0. g , 05 .
h l ef

(4.80)

Sijas šķērsgriezuma noturību lieces momenta plaknē pārbauda pēc nosacījuma:
m,d  kcrit  fm,g,d,
(4.81)
kur m,d – lieces normālspriegumu aprēķina vērtība,
kcrit– koeficients, kas ievērtē liekta elementa stiprības samazinājumu sāniskās izlieces
dēļ jeb ļodzes faktors liecē,
fm,g,d – līmētās koksnes aprēķina pretestība liecē.
Ja izgatavošanas un montāžas procesā tiek nodrošināts, ka sijas sāniskais liekums nepārsniedz
1/500 no garuma, tad ir spēkā sekojošas ļodzes faktora kcrit vērtības:
kcrit = 1,
ja rel,m  0.75;
(4.82)
kcrit = 1.56 - 0.75·rel,m, ja 0.75  rel,m  1.4;
(4.82a)
k crit  1  2rel ,m ,

kur

ja rel,m >1.4,

rel,m - elementa relatīvais slaidums liecē, ko aprēķina pēc formulas:
rel,m  f m,g,k  m,crit
kur

(4.82b)
(4.83)

fm,g,k – koksnes pretestības raksturvērtība liecē,
m,crit – lieces normālspriegumu kritiskā vērtība saskaņā ar klasisko noturības
teoriju, ko taisnstūra šķērsgriezuma sijai aprēķina pēc formulas (4.80).

Ja visā sijas garumā spiestās malas izkļaušanās iespēja ir novērsta ar konstruktīviem
paņēmieniem, piemēram, droši piestiprināti klāja elementi, tad var pieņemt kcrit = 1.

z

M

y

y

h

lef

b
z

4.17. att. Liekta elementa noturības aprēķina shēma
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5. Servisa robežstāvokļu pārbaudes
Konstrukcija, kas aprēķināta, balstoties tikai uz nestspējas robežstāvokļu nosacījumiem, tomēr
var izrādīties funkcionāli neatbilstoša. Minētā neatbilstība parasti izpaužas kā nepieļaujami
lieli konstrukcijas punktu pārvietojumi. Ja pārseguma sijas izliece pārsniedz pieļaujamo
lielumu, tad tiek bojāti apdares slāņi,- tātad nesošā konstrukcija vairs normāli nepilda savu
pamatfunkciju, ir iestājies lietojamības jeb ekspluatācijas robežstāvoklis.

5.1. Stinga šķērsgriezuma koka siju funkcionālās atbilstības pārbaude
Lai pārseguma nesošā konstrukcija normāli pildītu savas funkcijas, jebkura konstrukcijas
punkta galīgais pārvietojums jeb izliece nedrīkst pārsniegt aprēķina situācijai un konstrukcijas
nozīmei atbilstošo pieļaujamo lielumu ( max ), ko projektēšanas stadijā pārbauda ar
lietojamības pamatnosacījumu (1.3): w f i n   max . Koka sijai izlieces galīgo lielumu wfin
nosaka kā atsevišķo slodžu izraisīto pārvietojumu summu:
w,fin = wfin,g + wfin,q,1 + wfin,q,i,
kur

(5.1)

wfin,g – galīgais pārvietojums, ko izraisa pastāvīgā slodze:
wfin,g = winst,g + wcreep,g = winst,g·(1 + kdef);

(5.2)

wfin,q,1– galīgais pārvietojums, ko izraisa galvenā mainīgā slodze:
wfin,q,1 = winst,q,1 + wcreep,q,1 = winst,q,1·(1 + 2,1kdef);

(5.3)

wfin,q,i – galīgais pārvietojums no vienlaicīgi darbojošās (pavadošās) mainīgās slodzes:
wfin,q,i = winst,q,i + wcreep,q,i = winst,q,i·(1 + 2,ikdef),

(5.4)

kur wcreep,..– prognozējamais izlieces pieaugums materiāla šļūdes ietekmē;
kdef – šļūdes faktors, kas ievērtē deformāciju pieaugumu laikā slodzes ilgstošās
darbības un mitruma ietekmē (LVS EN 1995-1-1 3.2. tab.). Jāņem vērā, ka iebūvējot
mitru koksni (kas izžūst slogotā stāvoklī), tabulā dotajām faktora kdef vērtībām
jāpieskaita 1;

2,..– kombināciju koeficients atbilstošai mainīgai slodzei (LVS EN 1990), ar kura
palīdzību aprēķina tās šķietami pastāvīgo vērtību, kas izraisa šļūdes izraisīto izlieces
pieaugumu.
Pārvietojumu aprēķinos izmanto slodžu aprēķina vērtības, pieņemot, ka drošuma faktors f =1.
Siju tipa elementiem elastīgā pārvietojuma lielumu (winst,..), ko izraisa šķērsslodzes iedarbība,
nosaka saskaņā ar Mora integrāli, summējot pārvietojumus, kas rodas lieces momenta un
šķērsspēka iedarbībā:

winst  winst ,m  winst ,v  
kur

M x   M x 
Q x   Q x 
dx  
dx ,
E  J x 
G  A x 

(5.5)

winst,m - elastīgā pārvietojuma (izlieces) lielums, ko izraisa lieces moments;
winst,v - elastīgā pārvietojuma (izlieces) lielums, ko izraisa bīdes deformācijas
maksimālo tangenciālspriegumu darbības rezultātā. Parastām sijām no skujkoku
brusām, kā arī finierskaidu lamināta (LVL) sijām, var pieņemt winst,v= 0);
M(x), Q(x)- attiecīgi lieces momenta, šķērsspēka funkcija sijas šķēlumam attālumā x no
balsta;
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M  x , Q  x  - attiecīgi lieces momenta, šķērsspēka izteiksme sijas šķēlumā slogojuma
gadījumam ar spēka vieninieku punktā, kuram nosaka pārvietojuma lielumu;

J(x) - inerces momenta funkcija sijas šķēlumam pret asi, ap kuru darbojas lieces
moments, jeb inerces moments pret šķēluma simetrijas asi, kas perpendikulāra slodzes
darbības virzienam;
A(x) - šķēluma laukuma funkcija;
E – materiāla elastības modulis;

G – materiāla bīdes modulis.

Normālā liecē slogotai sijai lieces momenta izraisīto izlieces lielumu nosaka pēc formulām:
- vienmērīgi sadalītas slodzes gadījumā: winst ,m  k  k f  g k  q k  L4 E mean  J o  ,

(5.6)

- ar koncentrētu spēku slogotai sijai: winst ,m  k  k f  Fk  L3 E mean  J o  ,

(5.7)

kur

kf - parametrs, kas atkarīgs no sijas slogojuma un balstījuma veida; ar vienmērīgi
sadalītu slodzi slogotai vienkāršai divbalstu sijai kf = 5/384, divlaidumu sijai- kf=
2.13/384, sijai ar vienu koncentrētu spēku laiduma vidū kf = 1/48. Citiem siju
slogojuma un balstījuma veidiem izlieces aprēķina formulas skatīt speciālajā literatūrā
(Gailis, 1961; Holzbau-Taschenbuch, 1996; Справочник, 1972);
L- sijas aprēķina laidums;
Jo- minimālais sijas šķērsgriezuma inerces moments pret asi, kas perpendikulāra
slodzes darbības virzienam (parasti Jo= Jy);
Emean- sijas materiāla elastības moduļa vidējā vērtība lieces normālspriegumu darbības
virzienā (parasti Emean= E0,mean);
k - koeficients, ar kuru ievērtē šķēluma augstuma izmaiņas ietekmi. Nemainīgiem
šķēluma izmēriem k= 1. Mainīga šķēluma augstuma gadījumā (platums b- const)
koeficientu k aprēķina pēc formulas:
1
,
(5.8)
k  ho hap 3
0.15  0.85  ho hap



kur







ho - minimālais šķēluma augstums aprēķina posmā,
hap - maksimālais šķēluma augstums aprēķina posmā;

Līmētām sijām izlieces aprēķinā jāņem vērā arī pārvietojuma komponente winst,v, ko izraisa
bīdes deformācijas tangenciālspriegumu ietekmē. Brīvi balstītai nemainīgu izmēru taisnstūra
šķērsgriezuma sijai, kas slogota ar vienmērīgi izkliedētu slodzi (gk+qk), minēto lielumu
aprēķina pēc formulas (Holzbau-Taschenbuch,1991):
winst ,v  1.2 

kur

g k  q k   L2
8  G mean Ao

 k ,

(5.9)

Gmeanmateriāla bīdes moduļa vidējā vērtība (LVS EN 338, LVS EN 1194),
A osijas šķērsgriezuma minimālais laukums,
k koeficients, ar kuru ievērtē šķēluma augstuma izmaiņas ietekmi.
Nemainīgiem šķēluma izmēriem k= 1. Mainīga šķēluma augstuma gadījumā (platums
b- const) koeficientu k aprēķina pēc formulas:
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k 



2

1  hap ho

2 3

.

(5.10)

Ar koncentrētu spēku Fk laiduma L vidū slogotai sijai lielums uinst,v ir apmēram par 20%
lielāks nekā ekvivalenta (q= Fk/L) vienmērīgi sadalīta slogojuma sijai.
Greizā liecē strādājošai sijai (jumta kopturim vai latai) vispirms aprēķina pārvietojumu
lielumus (winst,y, winst,z) šķēluma galveno asu y-y un z-z virzienos no atbilstošajām slodzes
komponentēm (4.9. att.). Sijas ass elastīgā pārvietojuma lielumu faktiskās slodzes darbības
virzienā nosaka, izmantojot Pitagora teorēmu:
winst 

winst , y 2  winst ,z 2 .

(5.11)

Galīgās izlieces neto lielums ir maksimālais izlieces lielums, skaitot no taisnās līnijas starp
balstiem. Taisnām sijām wnet,fin = wfin, bet izliektām sijām- wnet,fin = wfin–wo, kur wo- sijas
sākotnējā izliekuma lielums jeb konstruktīvais pacēlums (3.5. att.).

5.2. Stinga šķērsgriezuma koka siju komforta nosacījumu pārbaude
Starpstāvu pārsegumiem, kāpņu elementiem un citām līdzīgas nozīmes konstrukcijām bez
funkcionālām prasībām nepieciešams izpildīt arī līganuma pārbaudi jeb atbilstību komforta
nosacījumiem, lai cilvēki netiktu pakļauti nepieļaujami lielu vibrāciju ietekmei. Šī paragrāfa
saturs attiecas uz koka pārsegumu elementu svārstībām (vibrācijām), ko izraisa sadzīves
aktivitātes- dejošana, lēkāšana, priekšmetu krišana un sadzīves tehnikas darbināšana.
Vibrāciju analīzes pamatā ir Ņūtona otrā likuma interpretācija par spēka un materiāla ķermeņa
kustības daudzuma maiņas ekvivalenci. Šajā analīzē pārsegums vai tā elements tiek apskatīts
kā ķermenis ar vienu brīvības pakāpi (virzienā, kas perpendikulārs pārseguma virsmai), un tas
pakļauts vienkāršām harmoniskām svārstībām (Timber engineering, 2003).
Pārseguma konstrukcijas dinamisko “aktivitāti” raksturo ar tās pamatfrekvenci. Taisnstūra
formas koka siju pārsegumam ar gabarītizmēriem ℓ x b, kas brīvi balstīts visās četrās malās,
pašsvārstību frekvences f1 aptuvenu vērtību var aprēķināt pēc formulas:

f1 

kur



E J 

,
(5.12)
m
22
m - pārseguma masa uz laukuma vienību, kg/m²;
ℓ - pārseguma garums (siju vai ribu laiduma virzienā), m;
(EI)ℓ - pārseguma ekvivalentais stingums liecē pret asi, kas perpendikulāra siju
garenvirzienam, Nm²/m, ko var aprēķināt sijas šķērsgriezuma stingumu dalot ar siju
soli: (EI)ℓ = E0,meanJy/s.

Ja aprēķinātā pārseguma pašsvārstību frekvence f1 > 8 Hz, tad komforta nodrošināšanai
zem/uz dzīvojamo ēku pārsegumiem jānodrošina, lai
1) maksimālais pārseguma elastīgās izlieces lielums (w), ko izraisa neizdevīgākajā pārseguma
punktā pielikts koncentrēts statiskas iedarbes spēks (F), nepārsniegtu pieļaujamo lielumu:
w/F  1.5 (mm/kN);
(5.13)
2) impulsa vienības reaktīvais ātrums spēka darbības vietā un virzienā (perpendikulāri
pārsegumam) nedrīkst pārsniegt pieļaujamo vērtību:



Svārstību frekvence ir ķermeņa pilnu svārstību skaits sekundē. Frekvences mērvienība ir hercs (Hz).
Viens hercs (1 Hz) atbilst vienai pilnai svārstībai vienā sekundē.
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  100  f1 1 (m/(Ns²)),
kur

(5.14)

 - svārstību rimšanas konstante. Ja nav citu pārbaudītu vērtību, tad grīdām raksturīgo
svārstību rimšanas konstanti pieņem ζ = 0,01.
- impulsa vienības reaktīvais ātrums, t.i., maksimālais sākotnējais pārseguma
vertikālās vibrācijas ātrums (m/s), ko izraisījusi idealizēta impulsa vienība (1 Ns), kas
ar maksimālo ātrumu iedarbojas uz pārsegumu apskatāmajā punktā. Tuvinātu  vērtību
var aprēķināt, izmantojot formulu:
4 0.4  0.6 n40 
(m/(Ns²)),
(5.15)
m b   200
b
pārseguma platums, m;
m
masa, kg/m²;
ℓ
pārseguma laidums, m.
n40 maksimālais pirmējām svārstībām pakļauto elementu (ar pašsvārstību
frekvenci zem 40 Hz) skaits, ko aprēķina pēc formulas:

 

kur

0.25

   2 

4
 40
 b  EJ  
n40      1  
,
(5.16)

f


E
J







1

b


kur (EJ)b- pārseguma ekvivalentais stingums liecē pret asi, kas paralēla sijām,
Nm²/m, pie tam (EJ)b << (EJ)ℓ. Ja reālais elementu (siju) skaits pārsegumā ir
mazāks par aprēķināto teorētisko lielumu, tad reaktīvā ātruma  aprēķinā
izmanto faktisko siju skaitu.
Ja aprēķinātā pašsvārstību frekvence ir mazāka par 8 Hz (f1  8 Hz), tad nepieciešami
speciāli teorētiski vai eksperimentāli pētījumi par vibrāciju ietekmi uz pārsegumu.

5.3. Līmētas starpstāvu pārseguma sijas aprēķina piemērs
Uzdevums: veikt stiprības, noturības un stinguma pārbaudes vienlaiduma brīvi balstītai
(atbalstlaukuma garums lb= 10cm) galvenajai sijai, kuras laidums L= 10.5 m, solis s= 3 m,
slodzi uz galveno siju pārnes palīgsijas, kuras piestiprinātas galvenajai sijai ar soli a= 3.5 m
(5.1. att.). Analoga siju sistēmas shēma parādīta arī 4.13. attēlā. Pārseguma konstrukcijas
pastāvīgās slodzes raksturvērtība gk,p= 1 kN/m², lietderīgās slodzes raksturvērtība qk= 3
kN/m², koncentrētais spēks Pk= 4.5 kN, ēkas izmantošanas kategorija- B saskaņā ar LVS EN
1991-1-1. Mazākās ar starpsienām norobežotās telpas laukums uz šī pārseguma ir 30.3 m².
Neizdevīgāko koka konstrukciju ekspluatācijas apstākļu nosacījumi atbilst 1. servisa klasei.
Siju paredzēts izgatavot no līmētiem 44 mm bieziem skujkoku dēļiem ar taisnstūra
šķērsgriezuma platumu b = 13.5 cm un augstumu h= 4.421= 88 cm, stiprības klase GL24h.
Aprēķina slodzes:
- pastāvīgā sadalītā slodze no sijas pašsvara gd,s=bh  f,g=0.1350.885.51.35=0.88 kN/m;
- palīgsiju pārnestā pastāvīgā slodze Gd,p =gk,p  sp  s   f,g = 1  3.5  3  1.35= 14.175 kN;
- noslodzes samazinājuma koeficients A = 5  o/7 + Ao/A = 5  0.7/7 + 10/30.3= 0.83;
- palīgsiju pārnestā lietderīgā slodze Qd,p = qk,p  A  sp  s   f,q = 30.833.531.5 = 39.22 kN.
Iekšējie spēki:
-

maksimālais lieces moments Md = gd,s  L2 /8 + (Gd,p + Qd,p)  a =
= 0.88  10.52/8 + (14.175+39.22)  3.5 = 198.61 kNm = 19904 kNcm;
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Pd= Gd+Qd

Pd

a

L

y

a

y

h

z

gd

z
b

Q
58 kN
M
199 kNm
5.1. att. Sijas aprēķina shēma
-

maksimālais šķērsspēks Qmax = Vd = gd,sL/2+Gd+Qd = 0.8810.5/2+14.175+39.22= 58 kN.

Sijas šķērsgriezumu ģeometriskie raksturlielumi:
-

inerces moments liecē pret lielākā stinguma asi y-y: Jy=bh3 /12=13.5883/12=766656 cm4;
pretestības moments liecē Wy = b  h2 /6 = 13.5  882/6 = 17424 cm3;
inerces moments liecē pret mazākā stinguma asi z-z: Jz= hb3 /12=8813.53/12=18042 cm4;
parametri šķērsgriezuma pretestībai vērpē (Hütte, 2000): c1 = 0.30151; c2 = 0.30212;
inerces moments vērpei Jtor = c1  h  b3 = 0.30151  88  13.53 = 65280.8 cm4;
pretestības moments vērpei Wtor = c2  h  b2 = 0.30212  88  13.52 = 4845.4 cm3;
šķēluma nobīdāmās daļas statiskais moments pret y-y: Sy=bh2/8=13.5882/8=13068 cm3.

Koksnes aprēķina pretestības ilgstošā slogojumā 2.servisa klases apstākļiem:
-

liecē fm,g,d = fm,g,k  kmod /M = 2.4  0.7/1.25 = 1.34 kN/cm²;
skaldē fv,g,d = fv,g,k  kmod /M = 0.27  0.7/1.25 = 0.151 kN/cm²;
spiedē šķērsām šķiedrām fc,90,g,d = fc,90,g,k  kmod /M = 0.27  0.7/1.25 = 0.151 kN/cm².

Stiprības pārbaudes normālā liecē:
-

lieces normālspriegumi m,d = Md/Wy = 19904/17424 = 1.14 kN/cm²;
nestspējas izmantošanas pakāpe c = 100  m,d /fm,g,d = 100  1.14/1.34= 85 %.

Stiprības pārbaude cirpē (skaldē) palīgsiju pievienojuma vietā:
Ja palīgsijas noslogotas nevienmērīgi, tad galvenās sijas šķēlums to piestiprinājuma vietā būs
slogots ar spēku Pd,tor, kas rada vērpes momentu un slogo šķēlumu cirpē (skaldē).
- palīgsijas pārnestās pastāvīgās slodzes maksimālā aprēķina vērtība:
Gd,p,max=gk,p  sp  s   f,g= 1  3.5  3  1.35= 14.175 kN;
- palīgsijas pārnestās pastāvīgās slodzes minimālā aprēķina vērtība:
Gd,p,min=gk,p  sp  s   f,g= 1  3.5  3  0.9= 9.45 kN;
- spēka Pd,tor aprēķina vērtība vienpusīgas lietderīgās slodzes gadījumā:
Pd,tor= Gd,p,max - Gd,p,min + Qd,p/2= 14.175 – 9.45 + 39.22/2 = 24.335 kN;
- šķērsspēks galvenās sijas šķēlumā tajā pašā slogojuma situācijā:
Pd= Gd,p,max + Gd,p,min + Qd,p/2= 14.175 + 9.45 + 39.22/2 = 43.235 kN;
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-

vērpes moments Md,tor= Pd,tor(b/2 + a1) = 24.335(13.5/2+5) = 285.93 kNcm;
vērpes tangenciālspriegumi tor = Md,tor/Wtor = 285.93 /4845.4 = 0.059 kN/cm²;
tangenciālspriegumi no šķērsspēka:
d = Pd  Sy/b/Jy = 43.235  13068 /13.5/766656 = 0.055 kN/cm²;
nestspējas izmantošanas pakāpe skaldē pie vērpes un lieces:
ctor= 100  (tor/fv,g,d +(d/fv,g,d)2)= 100  (0.059/0.151 +(0.055/0.151)2) = 52 %.

Koksnes stiprības pārbaude lokālā spiedē šķērsām šķiedrām uz balsta:
-

-

normālspriegumi c,90,d = Vd/(blb )= 58/(13.510) = 0.43 kN/cm²;
slogojuma izkliedes faktors (elementam, kam attālums no sijas gala līdz balstam
nepārsniedz h/3):
kc,90 = (2.38 - lb/250)(1+ h/(12lb)) = (2.38-100/250)(1+ 880/(12100)) = 3.43 < 4;
nestspējas izmantošanas pakāpe spiedē cloc = 100  c,90,d/(kc,90fc,90,g,d) =
= 100  0.43/(3.430.151) = 83 %.

Sijas šķērsgriezuma noturības pārbaude lieces plaknē:
-

sijas efektīvais garums (palielināts par 2h, jo slodze pielikta spiestajai malai):
ℓef = 0.9  a + 2 h = 0.9350 + 288 = 491 cm;
kritiskie normālspriegumi liecē:

σ m , crit 

π E 0, g , 05 I z G 0 , g , 05 I tor
 ef W y



3 .14 9 40  18042 .75  50  65280 .8
 2 .73 kN / cm 2 ;
491  17424

rel,m  f m,g,k  m,crit  2.4 2.73 0.94;

-

elementa relatīvais slaidums liecē:

-

pretestības samazinājuma faktors spiestās malas ļodzē (0.75 < rel,m = 0.97< 1.4):
kcrit= 1.56 - 0.75rel,m= 1.56 – 0.750.94 = 0.86;
nestspējas izmantošanas pakāpe noturībā cm,crit = 100  m,d/(kcritfm,g,d) =
= 100  1.14/(0.861.34) = 99.2 %.

-

Sijas stinguma pārbaude:
Sijas pārvietojumu (izlieces) aprēķiniem izmanto slodžu raksturvērtības:
- pastāvīgā sadalītā slodze no sijas pašsvara gk,s=bh = 0.1350.885.5/100=0.0065 kN/cm;
- palīgsiju pārnestā pastāvīgā slodze Gk,p =gk,psps = 13.53 = 10.5 kN;
- palīgsiju pārnestā lietderīgā slodze Qk,p = qk,pAsps = 30.833.53 = 26.145 kN.
Sijas izlieces komponentes:
- sijas elastīgā izliece no pastāvīgās slodzes lieces momenta:
winst,m,g = (5gk,sL4 /384+Gk,p L3/28.17)/E0,g,mean/Jy =
-

= (50.006510504/384+10.510503/28.17)/1160/766656 = 0.6 cm;
sijas elastīgās izlieces komponente, ko izraisa pastāvīgās slodzes šķērsspēks:
winst ,v,g

-


g k , s  1.2  2 G k , p L   L2

0.0065  2.4  10.5 / 1050   1050 2
 1.2 
 1.2 
 0.06 cm;
8  G g ,mean  b  h

8  72  13.5  88

sijas galīgā izliece no pastāvīgās slodzes:
wfin,g = (winst,m,g + winst,v,g)  (1+ kdef ) = (0.6 + 0.06)(1+0.6) = 1.15 cm;
sijas elastīgā izliece no lietderīgās slodzes lieces momenta:
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-

winst,m,q = Qk,p L3/28.17/E0,g,mean/Jy = 26.145  10503/28.17/1160/766656 = 1.21 cm;
sijas elastīgās izlieces komponente, ko izraisa lietderīgās slodzes šķērsspēks:
winst ,v,q  1.2  1.2

-

2 Qk , p L  L2
8  G g ,mean  b  h

 1.2  1.2 

2  26.145 / 1050  1050 2
8  72  13.5  88

 0.12 cm;

sijas galīgā izliece no lietderīgās slodzes:
wfin,q = (winst,m,q + winst,v,q )  (1+ψ2kdef ) = (1.21 + 0.12)  (1 + 0.30.6) = 1.56 cm;
sijas galīgā izliece slodžu pamatkombinācijā:
wfin = wfin,g + wfin,q = 1.15 + 1.56 = 2.71 cm;
sijas pieļaujamā izliece funkcionālās atbilstības nodrošināšanai:
δmax = L/no = 1050/350 = 3 cm;
nestspējas izmantošanas pakāpe stingumā: cu= 100wfin /δmax = 1002.71/3= 90.3 %.

5.4. Līmētas divslīpņu pārseguma sijas aprēķins
Uzdevums: veikt stiprības, noturības un stinguma pārbaudes vienlaiduma divslīpņu brīvi
balstītai jumta pārseguma sijai saskaņā ar LVS EN 1995-1-1 pastāvīgo un mainīgās sniega
slodzes kombinācijai (LVS EN 1990, LVS EN 1991). Sijas laidums L= 24 m, siju solis
pārsegumā a = 3 m. Sniega slodzes raksturvērtība uz zemi sk = 1 kN/m². Savietotā pārseguma
konstrukcijas radītās pastāvīgās slodzes raksturvērtība (ieskaitot sijas pašsvaru)- g = 1.15
kN/m². Pārsegumā sijas savienotas pa pāriem ar saitēm attālumā lef. Neizdevīgāko koka
konstrukciju ekspluatācijas apstākļu nosacījumi atbilst 2. servisa klasei. Siju izgatavos
salīmējot 44 mm biezus skujkoku dēļus. Taisnstūra šķērsgriezuma platums b = 250 mm,
augstums korē hap =1134 mm, augstums pie balsta ho= 550 mm, augšmalas slīpuma leņķis  =
5. Līmētās koksnes stiprības klase saskaņā ar Eiropas standartu LVS EN 1194 - GL28h,
materiāla drošuma faktors M = 1.25.
Aprēķini apkopoti 5.1. tabulā. Sijas aprēķina shēma parādīta 5.2. attēlā.
qd

1-1

m,,d

1

z

m,0,d



hx

ho

hx

y

hap

b

xo

1
hap/2

hap/2
L

m
m,d

5.2. att. Divslīpņu līmētas sijas aprēķina shēma
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5.1. tabula
Līmētas divslīpņu sijas aprēķins saskaņā ar Eirokodeksiem
Aprēķina slodzes
Pastāvīgā sadalītā slodze

gd = gk  a  f,g = 1.15  3  1.35 = 4.68 kN/m

Mainīgā sniega slodze

sd = sk    a   f,s= 1.7  0.8  3  1.5 = 6.12 kN/m
Kopā 4.68 + 6.12 = 10.8 kN/m
Iekšējie spēki

Aprēķina lieces moments

Md = (gd + sd)L2 /8 = 10.8242/8 = 778 kNm

Bīstamā šķēluma attālums no balsta: xo = Lho /2/hap = 240.666/2/1.716 = 4.66 m
Aprēķina lieces moments
bīstamajā šķēlumā

Mx= (gd + sd)xo(L-xo) /2 =

Aprēķina šķērsspēks

Vd = (gd + sd)  L/2 = 10.824/2 = 129.6 kN

= 10.8  4.66  (24 - 4.66)/2 = 487 kNm

Sijas šķērsgriezumu ģeometriskie raksturlielumi
Šķēluma augstums pie balsta

ho= hap – L  tg()/2= 171.6 - 2400tg(5)/2= 66.6 cm

bīstamā šķēluma augstums

hx= ho + xo  tg()= 66.6 + 466tg(5)= 107.4 cm

bīstamā šķēluma pretestības
moments pret lielākā stinguma asi

Wy = b  hx2 /6 = 25  107.42/6 = 48061.5 cm3

bīstamā šķēluma inerces moments
pret lielākā stinguma asi (y-y)

Jy = bhx3 /12= 25  107.43/12 = 2580902.6 cm4

bīstamā šķēluma inerces moments
pret asi z-z

Jz = hxb3 /12 = 107.4253/12 = 139843.75 cm4

parametrs c1 (Hütte, 2000)

c1 = 0.285

bīstamā šķēluma inerces moments
vērpei

Jtor= c1  h  b3 = 0.285  107.4  253 = 478265.6 cm4

kores šķēluma inerces moments
pret asi lielākā stinguma asi (y-y)

Jy,ap = bhap3 /12 = 25107.43/12= 10527145.2 cm4

kores šķēluma pretestības moments
pret lielākā stinguma asi (y-y)

Wy,ap= bhap2 /6 = 25107.42/6 = 122694 cm³

Koksnes aprēķina pretestības ilgstošā slogojumā 2.servisa klases apstākļiem
liecē

fm,g,d = fm,g,k  kmod /M = 2.8  0.8/1.25 = 1.79 kN/cm²

skaldē (cirpē)

fv,g,d = fv,g,k  kmod /M = 0.3  0.8/1.25 = 0.2 kN/cm²

stiepē šķērsām šķiedrām

ft,90,g,d = ft,90,g,k  kmod /M = 0.0450.8/1.25 = 0.028 kN/cm²

spiedē šķērsām šķiedrām

fc,90,g,d = fc,90,g,k  kmod /M = 0.30.8/1.25 = 0.2 kN/cm²
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5.1. tabulas turpinājums
Normālspriegumu stiprības pārbaude bīstamajā šķēlumā
Lieces normālspriegumi
bīstamajā šķēlumā

m,d = Mx/Wy = 48700/48061.5 =1.01 kN/cm²

Faktors lieces stiprībai, ja
slīpā mala spiesta

km, 

Nestspējas izmantošanas
pakāpe

c = 100  m,d /fm,g,d /km, = 1001.01/1.79/0.88 = 64 %.

1
2

 f
  f

1   m,d tg    m,d tg 2 
 1.5 f ,
  f c ,90,d

vd

 


2

1



2

 1.79
  1.79 2 
1 
tg 5   
tg 5 
 1.5  0.2
  0.19


2

 0.88

Normālspriegumu stiprības pārbaude kores zonā
spriegumu koncentrācijas
faktors

kl = k1= 1+1.4  tg + 5.4tg2 =1+1.4tg5+5.4tg25 = 1.16

normālspriegumi kores
šķēlumā

m,d = kl  Md/Wy,ap = 1.16  77800/122694 = 0.74 kN/cm²

nestspējas izmantošana

c = 100  m,d /fm,g,d = 100  0.74/1.79 = 41.2 %.

Koksnes stiprības pārbaude stiepē šķērsām šķiedrām kores zonā
Sijas tilpums

V = Lb(ho+hap)/2 = 240.25(0.666+1.716)/2 = 7.15 m³

Kores daļas tilpums

Vk = b  hap2 (1- tg/4) = 0.251.7162(1- tg5/4) = 0.72 m³

Formas koeficients

kp = k5 = 0.2  tg = 0.2  tg5 = 0.017

Stiepes spriegumi šķērsām
šķiedrām

t,90,d = kp  Md/Wy,ap –0.6  pd/b =
= 0.017  77800/122694 - 0.6  0.108/25 = 0.0085 kN/cm²

Spriegumu faktors

kdis = 1.4

Stiepē saspriegtās daļas
tilpuma faktors

kvol = (0.01/Vk)0.2 = (0.01/0.72)0.2 = 0.42

Nestspējas izmantošanas
pakāpe stiepē

ct,90 = 100  t,90,g,d /ft,90,g,d /kdis/kvol =
= 100  0.0085/0.024/1.4/0.42 = 51 %

Koksnes stiprības pārbaude skaldē pie balsta
Tangenciālspriegumi

d = 1.5  Vd/ho/b = 1.5  129.6/66.6/25 = 0.12 kN/cm²

Nestspējas izmantošanas
pakāpe

cv = 100d/fv,g,d = 1000.12/0.2 = 60 %
Stiprības pārbaude lokālā spiedē balstā

Atbalstlaukums
Lokālās spiedes spriegumi
atbalstlaukumā
Slogojuma izkliedes faktors

Ab = blb = 2520 = 500 cm²

Nestspējas izmantošanas
pakāpe

cloc = 100  loc,d /fc,90,g,d/kc,90 = 1000.26/0.19/2.02= 67.7 %

loc,d = Vd/Ab = 129.6/500 = 0.26 kN/cm²
kc,90 = (2.38 - lb/250)  (1 + ho/12/lb) =
= (2.38 - 200/250)  (1+666/12/200) =2.02
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5.1. tabulas turpinājums
Stabilitātes pārbaude (pret izkļaušanos no lieces momenta plaknes)
Sijas spiestās malas
efektīvais garums
Kritiskie spriegumi liecē

lef = 0.9  L/2 + 2  hx = 0.92400/2 + 2  107.4 = 1294.8 cm

 m , crit  π E 0. g , 05 I z G 0 . g , 05 I tor l ef W y
 3 .14 1020  139843 . 75  62 . 4  478265 .6 1294 .8 48061 . 5 
= 3.29 kN/cm²

Relatīvais slaidums liecē

rel,m  f m,g ,k  m,crit  2.8 3.29  0.92

Spiestās malas ļodzes
faktors
Nestspējas izmantošanas
pakāpe noturībā

rel,m < 1.4; kcrit = 1.56 - 0.75rel,m =1.56 - 0.75  0.92 = 0.87
cm = 100m,d /fm,g,d /kcrit = 1001.01/1.79/0.87= 65 %

Sijas funkcionālās atbilstības pārbaude attiecībā uz izlieci
Šķēluma augstuma izmaiņas faktori:
3
1
1
 66.6 
3

k  ho hap
 0.122;

0.15  0.85  ho hap
 171.6  0.15  0.85  66.6 171.6 



k 





2

1  hap ho



2 3





2
1  171.6 66.6 2 3

 0.695.

Sijas elastīgā izliece no pastāvīgās slodzes lieces momenta:
winst,m,g= k (5/384)gserL4 /E0,g,mean/Jo=0.122(5/384)0.0344524004/1260/615434= 2.3 cm.
Sijas elastīgās izlieces komponente, ko izraisa pastāvīgās slodzes šķērsspēks:
winst,v,g = 1.2 kgserL2/8/Gg,mean/b/ho= 1.20.6950.0344524002/8/78/25/66.6= 0.16 cm.
Sijas galīgā izliece no pastāvīgās slodzes:
wfin,g = (winst,m,g + winst,v,g )  (1+ kdef ) = (2.3 + 0.16)  (1 + 0.6) = 4.5 cm.
Sijas elastīgā izliece no mainīgās (sniega) slodzes lieces momenta iedarbības:
winst,m,q = k  (5/384)sk L4/E0,g,mean/Jo = 0.203(5/384)0.040824004/1260/615434= 2.77 cm.
Sijas elastīgās izlieces komponente, ko izraisa mainīgās (sniega) slodzes šķērsspēks:
winst,v,q = 1.2 kskL2/8/Gg,mean/b/ho= 1.2  0.695  0.0408  24002/8/78/25/66.6= 0.19 cm.
Sijas galīgā izliece no mainīgās (sniega) slodzes:
wfin,q = (winst,m,q + winst,v,q )  (1+ψ2  kdef )= (2.77+0.19)(1+0.20.6) = 3.32 cm.
Sijas galīgā izliece slodžu pamatkombinācijā:
wfin = wfin,g + wfin,q = 4.5 + 3.32 = 7.82 cm.
Sijas pieļaujamā izliece funkcionālās atbilstības nodrošināšanai:
δmax = L/no = 2400/300 = 8 cm.
Sijas funkcionālās nestspējas izmantošanas pakāpe:
cu= 100wfin /δmax = 1007.82/8 = 98 %.
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6. Koka elementu savienojumu nestspēja un konstruēšanas nosacījumi
Koka konstrukciju drošums un efektivitāte lielā mērā ir atkarīga no optimāli izvēlēta
savienotājlīdzekļu veida un savienojuma konstruktīvā izpildījuma kvalitātes. Koka elementu
savienojumi ir komplicētāki un daudzveidīgāki risinājumos kā, piemēram, metāla elementu
savienojumi. Tas ir saistīts ar vairākām koksnes materiāla īpatnībām, pie kam sevišķa nozīme
ir tam, ka koksnes pretestība skaldē (cirpē) ir vairākkārt mazāka kā stiprība stiepē vai spiedē
šķiedru virzienā. Tādēļ nav viennozīmīgu, neapšaubāmu priekšnosacījumu optimāla
savienotājlīdzekļa veida izvēlei. Konstrukcijai ir iespējami vairāki racionāli risinājumi
atbilstoši savienojumā pārnesamo spēku vērtībām, pieejamiem izgatavošanas
tehnoloģiskajiem līdzekļiem un paņēmieniem, kā arī atbilstoši koksnes materiāla īpatnībām,
no kā izgatavoti elementi.
Pēc savienotājlīdzekļa veida koka elementu savienojumus iedala trīs grupās: 1) savienojumi
ar mehāniskajiem savienotājlīdzekļiem (metāla tapas, pretbīdņi, zobotās plāksnes), 2) līmētie
savienojumi, 3) sējumi jeb savienojumi uz iecirtumiem.

6.1. Tapveida savienojumu nestspējas noteikšana bīdē
6.1.1. Tapveida savienojumu raksturojums
Savienojumus, kur bīdes spēka pārnešanai izmanto tapas (metāla, cietkoka vai plastikāta ar
apaļu, kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu), sauc par tapveida savienojumiem. Pie
tapveida savienotājlīdzekļiem pieder naglas, skrūves, kokskrūves un tapas (gareni stieņi).
Tapveida savienojumiem raksturīgi samērā lieli savienoto elementu pārvietojumi (savstarpējā
nobīde) darbībā zem slodzes, kas uzskatāms par to galveno trūkumu. Pareizi projektētam
tapveida savienojumam robežstāvoklī raksturīga plastiskā sabrukšanas aina, t.i., tapas un
koksnes plastisko deformāciju rezultātā samērā lēni pieaug savienoto elementu savstarpējās
nobīdes lielumi. Tapveida savienojumiem iespējama arī trauslā sabrukšanas aina skaldē,
piemēram, saplaisājot koksnei posmos starp naglām. Šāds savienojums uzskatāms par
nedrošu, tas ir neveiksmīgi aprēķināts un/vai konstruēts, vai arī ir pielietots nekvalitatīvs
kokmateriāls.
Atkarībā no tapas darbības zem slodzes izšķir simetriskos un nesimetriskos tapveida
savienojumus. Tapveida savienojums pieder pie simetriskajiem, ja bīdes spēku darbības
rezultātā deformētā savienotājlīdzekļa ass ir aptuveni simetriska attiecībā pret asi, kas vilkta
caur tā smagumcentru (ass 1-1, skatīt 6.1. att.- a). Tapveida savienojums pieder pie
nesimetriskajiem, ja bīdes spēku darbības rezultātā veidojas savienotājlīdzekļa nesimetriskas
deformācijas (6.1. att.- b) attiecībā pret asi, kas vilkta caur tā smagumcentru.
P

P/2

a

P/2

P

P

b

P

P/2

d

1

1
t1

t2

t1

t1

t2

t1

6.1. att. Tapveida savienojumi: a- simetrisks savienojums, b- nesimetriski savienojumi
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6.1.2. Tapveida savienotājlīdzekļa nestspējas noteikšana bīdē
Iedarbojoties bīdes spēkiem, tapa izliecas un vienlaicīgi iespiežas koksnē. Spēks, ar kādu tapa
pretojas izliecei, ir atkarīgs no tapas materiāla stiprības liecē un no koksnes materiāla
pretestības tapas iespiešanai ligzdas sieniņā, kas savukārt ir atkarīga no koksnes blīvuma un
tapas diametra. Pie maksimālās slodzes, kad tapa plastiski izliekusies, zināmā mērā tās
pretošanās spēju bīdes spēkam palielina arī berze pa sānu virsmu. No tāda viedokļa
savienojuma drošumu paaugstina, piemēram, naglas ar rievotu virsmu.
Tapveida savienotājlīdzekļa (tapas) nestspēja ir maksimālā (garantētā) bīdes spēka vērtība,
kam tas spēj pretoties, savienojamo elementu savstarpējā pārvietojuma (nobīdes) lielumam
paliekot pieļaujamās robežās. Tapas nestspējas noteikšanas teorētisko pamatojumu izstrādāja
K.W.Johansens (1949). Saskaņā ar Johansena teoriju tapa tiek apskatīta kā sija, kas slogota ar
nevienmērīgi sadalītu mainīgas zīmes šķērsslodzi, ko reprezentē darbības un pretdarbības
spēki naglas un ligzdas sieniņas kontaktvirsmā.
5. Eirokodeksā tapas nestspējas teorētiskajam aprēķinam izmanto Johansena vienādojumus,
kas iegūti, analizējot tapas statiskā līdzsvara nosacījumus iespējamiem savienojuma
robežstāvokļu gadījumiem (Timber Engineering, 1995, 2003), ņemot vērā savienojamo
elementu materiālu un savienotājlīdzekļa īpašības.
Tapveida savienotājlīdzekļa (tapas, naglas, skrūves, kokskrūves) nestspējas raksturvērtību
bīdē (Fv,Rk), nosaka kā minimālo no nestspējas vērtībām koksnes virsmas spiedē ligzdas
sieniņā un tapas liecē, apskatot visus iespējamos robežstāvokļu gadījumus. Nesošajās
konstrukcijās tapveida savienojumus parasti projektē kā simetriskos, kur tapa strādā vismaz
divās nobīdes plaknēs. Tapas nestspējas raksturvērtību bīdē simetriska koka elementu
savienojuma vienā nobīdes plaknē aprēķina kā minimālo no četrām vērtībām (Fv,Rk,1,
Fv,Rk,2,...):
1) lokālā spiedē malējā elementā ligzdas kontaktvirsmā ar sevišķi stingu tapu (6.2. att.- a):
Fv,Rk,1 = fh,1,k  t1  d;

(6.1)

2) lokālā spiedē vidējā elementā ligzdas kontaktvirsmā ar sevišķi stingu tapu (6.2. att.- b):
Fv,Rk,2 = 0.5 f h,2,k t2d;

(6.2)

3) tapas liecē, ja robežstāvoklī izveidojas viens plastiskais šarnīrs (6.2. att.- c):

Fv, Rk ,3  1.05 


4  (2   )  M y, Rk
f h,1, k  t1  d 
 2  (1   ) 
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2
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f
d
t

1
h ,1, k


(6.3)

4) tapas liecē, ja robežstāvoklī izveidojas divi plastiskie šarnīrs (6.2. att.- d):
Fv, Rk , 4  1.15 

kur

2
 2 M y , Rk  f h,1,k  d ,
1 

Fv,Rk,..
t1
t2
d
fh,1,k, fh,2,k


My,Rk

(6.4)

tapas nestspējas raksturvērtība apskatāmajā robežstāvoklī, N;
malējā koka elementa biezums, mm;
vidējā koka elementa biezums, mm;
tapas nominālais diametrs, mm;
pretestības raksturvērtības tapas iespiešanai attiecīgi elementos t1 un
t2, N/mm², (skatīt punktu 6.1.3);
koksnes elementu pretestību raksturvērtību attiecība:  = fh,2,k/fh,1,k;
lieces momenta raksturvērtība tērauda tapai, Nmm, (skatīt punktu
6.1.4).
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a

b
t1

c

t1

t1

Fv,Rk,

t1

t1

Fv,Rk,

t1

t1

Fv,Rk,

t1

Fv,Rk,

u

d

d

u

d

t2

Fv,Rk,

Fv,Rk,

Fv,Rk,

t2

t2

t2

Fv,Rk,

6.2. att. Simetriska koka elementu tapveida savienojuma robežstāvokļi: a - virsmas spiedē

malējos elementos, b - virsmas spiedē vidējos elementos, c – liecē, izveidojoties vienam
plastiskajam šarnīram, d - liecē, izveidojoties diviem plastiskajiem šarnīriem
Tapas nestspējas raksturvērtību aprēķina formulas simetriskiem un nesimetriskiem koka un
koka-metāla elementu savienojumiem skatīt 5. Eirokodeksa 8.2. nodaļā.
Attiecībā uz naglotiem savienojumiem jāņem vērā, ka aprēķinātā nestspēja nobīdes plaknē ir
vērā ņemama mezgla projektēšanā, ja gludai apaļai naglai iedziļinājums ir vismaz 8d (t2  8d),
bet profilētām naglām– vismaz 6d (t2  6d), kur d - naglas diametrs. Bīdē strādājošā
kokskrūvju savienojumā iedziļinājumam otrajā elementā jābūt vismaz 4d (t2  4d), kur d kokskrūves gludās daļas diametrs. Aprēķinot kokskrūves nestspējas raksturvērtības formulās
ievieto d = def, kur def = 1.1·d1, kur d1 - kokskrūves vītņotās daļas diametrs.
Savienotājlīdzekļa nestspējas aprēķina vērtību Fv,Rd nosaka, ņemot vērā vides apstākļu ietekmi
uz koksnes stiprību, ko ievērtē ar modifikācijas faktoru (kmod) un drošuma faktoru (γM):
Fv,Rd = kmod ·Fv,Rk /γM.

(6.5)

Pirmajā tuvinājumā nepieciešamo tapveida savienotājlīdzekļu skaitu savienojumā (nd), nosaka
pieņemot, ka bīdes spēks sadalās vienmērīgi uz visiem savienotājlīdzekļiem:
(6.6)
nd  FEd nc  Fv , Rd  ,
kur

FEd – mezglā pārnesamā bīdes spēka aprēķina vērtība;
nc - nobīdes plakņu skaits;
Fv,Rd - savienotājlīdzekļa nestspējas aprēķina vērtība vienā nobīdes plaknē.

Faktiski bīdes spēku pārnešanai nepieciešamais savienotājlīdzekļu skaits savienojumā parasti
ir lielāks, jo bīdes spēki nesadalās vienmērīgi starp vairākām rindā izvietotām tapām, citiem
vārdiem sakot, to pretestības spēja bīdes iedarbei ir atšķirīga. Tāpēc vienā rindā šķiedru
virzienā izvietototo savienotājlīdzekļu (naglu, skrūvju) kopējo nestspēju vienā nobīdes plaknē
(Fv,Rd,r) aprēķina, ņemot vērā nevis faktisko, bet efektīvo skaitu:
Fv,Rd,r = Fv,Rd  nef,
(6.7)
kur Fv,Rd - viena savienotājlīdzekļa nestspējas aprēķina vērtība vienā nobīdes plaknē,
nef - savienotājlīdzekļu efektīvais skaits vienā rindā šķiedru virzienā, ko nosaka atkarībā
no tapu attāluma un kopējā skaita rindā atbilstoši tapas veidam.
Naglotam savienojumam pie nosacījuma, ka naglas pamīšus nobīdītas no rindas ass par
lielumu d, efektīvo skaitu nef nosaka pēc sakarības:

nef  n
kur

kef

,

(6.8)

kef - naglota savienojuma parametrs (skatīt 8.1. tab. LVS EN 1995-1-1);
n - naglu skaits vienā rindā.
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Skrūvsavienojumā efektīvais skrūvju skaits vienā rindā šķiedru virzienā ir atkarīgs no to
izvietojuma un to nosaka kā minimālo no faktiskā un reducētā skaita:

n
nef  min  0.9
,
n  4 a1 13  d 
kur
n - skrūvju (tapu) skaits vienā rindā;
d - skrūves (tapas) diametrs;
a1 - attālums starp skrūvju (tapu) asīm šķiedru virzienā.

(6.9)

Pēc savienojuma korekcijas jāizpildās nestspējas nosacījumam bīdē:
kur

FEd  (nr  Fv,Rd  nef  ns),
nr - rindu skaits šķiedru virzienā;

nef -

savienotājlīdzekļu efektīvais skaits vienā rindā;

ns -

nobīdes plakņu skaits;

(6.10)

FEd – bīdes spēka aprēķina vērtība.
6.1.3. Koksnes pretestības noteikšana lokālā spiedē ligzdas sieniņā
Koksnes materiāla pretestību fh tapas iespiešanai ligzdas sieniņā definē kā maksimālā
pieļaujamā spēka Fmax attiecību pret sieniņas virsmas projekciju plaknē:
F
f h  max
6.11)
d t
kur
d - naglas diametrs un t - savienojamā elementa biezums.
Materiāla pretestības raksturvērtību tapas iespiešanai ligzdas sieniņā eksperimentāli nosaka
saskaņā ar standartizētu metodiku (LVS EN 383:2000).
Eksperimentālo pētījumu rezultātu analīze (Timber Engineering, 2003) liecina, ka sieniņas
pretestība tapas iespiešanai ir tieši proporcionāla koksnes materiāla blīvumam. Pieaugot tapas
diametram iespiešanas pretestība nelielā mērā samazinās. Pie lielākiem tapu diametriem,
piemēram, skrūvsavienojumos jāņem vērā koksnes anizotropijas ietekme uz pretestību lokālā
spiedē.
Praktiskiem aprēķiniem 5. Eirokodeksā ir piedāvātas sekojošas empīriskas formulas
pretestības
raksturvērtības
fh,k
(N/mm²)
aprēķināšanai
dažādiem
tapveida
savienotājlīdzekļiem atkarībā no koksnes blīvuma un diametra:
(6.12)
- koksnē (arī līmētā un LVL) iedzītai naglai:
fh,k= 0.082kd-0.3;
- naglai ar diametru līdz 8 mm, kas iedzīta parasta vai līmēta koka (arī LVL)
elementos iepriekš urbtā caurumā:
fh,k= 0.082(1-0.01d)k;

(6.13)

- saplāksnī iedzītai naglai, kam galvas diametrs ir ne mazāks par 2d:
fh,k= 0.11kd-0.3;

(6.14)

- cietajā kokšķiedru plātnē (LVS EN 622-2) iedzītai naglai: fh,k= 30d-0.3t0.6;

(6.15)

- kokskaidu vai OSB tipa plātnē iedzītai naglai:

fh,k= 65d-0.7t0.1;

(6.16)

- pretestība skrūves iespiešanai saplāksnī neatkarīgi no leņķa starp bīdes spēka un ārējās
fh,k= 0.11(1-0.01d)k;

kārtas finierskaidas šķiedru virzienu:
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(6.17)

- pretestība skrūves iespiešanai cietajā kokšķiedru un OSB tipa plātnē:
fh,k= 50d-0.6t0.2;

(6.18)

- pretestība skrūves (ar diametru līdz 30 mm) iespiešanai šķiedru virzienā parasta vai līmēta
koka (arī LVL) elementos:
fh,0,k= 0.082(1-0.01d)k.
(6.19)
Apzīmējumi empīriskajās formulās (6.8) – (6.15) un lietojamās mērvienības:
k - koksnes blīvuma raksturvērtība, kg/m³,
d - tapas diametrs, mm,
t - koksnes materiāla plātnes biezums, mm.
Ja bīdes spēks darbojas leņķī α pret šķiedru garenvirzienu, tad parasta un līmēta koka
elementos pretestības raksturvērtību skrūves iespiešanai ligzdas sieniņā, nosaka pēc
Hankinsona formulas:
f h ,0 ,k
f h , ,k 
,
(6.20)
k90  sin 2   cos 2 
kur fh,0,k - pretestības raksturvērtība šķiedru garenvirzienā (formula (6.13));
k90 - parametrs, ko nosaka sekojoši (diametrs d, mm):
- skujkoku koksnei
k90 = 1.35 + 0.015d,
(6.21)
- LVL
k90 = 1.30 + 0.015d,
(6.21a)
- lapkoku koksnei
k90 = 0.90 + 0.015d.
(6.21b)
6.1.4. Tapveida savienotājlīdzekļa nestspējas raksturvērtības liecē
Tapveida savienotājlīdzekļa (skrūves, tapas, naglas, kokskrūves) nestspēja liecē ir atkarīga no
atbilstošā tērauda stiprības raksturvērtībām. Analizējot tapas darbību savienojumā, Johansens
tapas pretestību liecē aprēķināja, izmantojot tērauda tecēšanas robežpretestību. Turpmākajos
gados tapveida savienojumu eksperimentālos pētījumos (Blass, 2001) ir veikti pētījumi par
tapas darbību elastiski plastiskā stadijā pierādīts, kuru rezultāti ir izmantoti arī 5. Eirokodeksā.
Tapveida savienotājlīdzekļa nestspēju liecē pēc tērauda tecēšanas robežstiprības
eksperimentāli nosaka saskaņā ar standartizētu metodiku (LVS EN 409:2000).
Projektēšanas vajadzībām apaļa šķērsgriezuma naglām un skrūvēm 5. Eirokodekss piedāvā
pieļaujamā lieces momenta aprēķināšanai empīrisku formulu:
My,Rk = 0.3 fu,kd2.6,
kur

My,Rk -

lieces momenta raksturvērtība (Nmm)

fu,k -

tērauda stiprības raksturvērtība stiepē, N/mm²,

d-

naglas vai skrūves nominālais (gludās daļas) diametrs, mm.
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(6.22)

6.2. Tapveida savienojumu konstruēšana
6.2.1. Naglas un nagloto savienojumu konstruēšana

d

d

d

2d

Naglas ir visbiežāk lietotais no tapveida
savienotājlīdzekļiem. Nesošajos savienojumos
rekomendē lietot naglas no tērauda, kura
robežpretestība stiepē ir ne mazāka par 600
2d N/mm², prasības materiāla kvalitātei un
l
izmēriem noteiktas ar standartu LVS EN
10230-1. Naglas aizsargā pret koroziju ar
b
metāla, sintētisko sveķu materiāla vai cementa
saistvielas klājumu, kā arī, ķīmiski apstrādājot
l
virsmu. Sevišķi agresīvā vidē pielieto naglas
no korozijizturīga tērauda. Mūsdienās lieto
c
vairāku veidu naglas (6.3. att.): apaļa
šķērsgriezuma
gludā
nagla,
uzlabotas
konstrukcijas nagla ar noapaļotu spirālveida
l
vītni vai nagla ar gredzenveida profilu.
Profilētām naglām ir lielāks sānu virsmas
6.3. att. Naglas: a- apaļā gludā nagla,
laukums salīdzinājumā ar gludajām, tāpēc
b- nagla ar noapaļotu spirālveida vītni, lielāka ir arī nestspēja virsmas spiedē. Dažās
valstīs lieto gludās naglas ar kvadrātveida
c- nagla ar gredzenveida profilu.
šķērsgriezumu. Speciālā apstrādes procesā
kvadrātveida šķērsgriezuma naglu savērpjot ap tās asi, iegūst vītnes veida profilu, kam ir
lielāka nestspēja liecē nekā gludajai naglai. Eksperimentālie pētījumi liecina, ka bīdē slogotā
savienojumā profilētām naglām nestspēja pieaug pat līdz 50% salīdzinājumā ar gludo naglu
savienojumu (Mönck, 1998). Taču šo pētījumu rezultāti vēl jāpārbauda un jāprecizē, tādēļ
pagaidām nav ieviesti 5. Eirokodeksā.
a

Nesošo koka elementu savienojumos lieto naglas ar diametru no 2.75 līdz 8 mm, garums- no
40 līdz 200 mm. Naglas iedzen ar vai bez iepriekšējas caurumu urbšanas perpendikulāri dēļa
plaknei. Dzenot naglas blīvā koksnē, nereti rodas plaisas. To var mēģināt novērst, apdauzot
asos naglu galus. Iedzenot neasu naglu, šķiedras tiks pārcirstas pirms sašķelšanas. Tomēr
drošāk blīvā koksnē naglas dzīt iepriekš urbtos caurumos, normās rekomendē cauruma
diametru, kur paredzēts dzīt naglas, pieņemt ne lielāku par 0.8d.
Naglojumiem iepriekš urbtos caurumos ir dažas priekšrocības salīdzinājumā ar vienkārši
iedzītu naglu savienojumiem. Urbtos caurumos dzītu naglu savienojumi ir kompaktāki, jo
ievērojami samazinās plaisāšanas bīstamība, un, tādējādi, pieļaujami mazāki attālumi starp
naglām. Parasti šie savienojumi ir arī stingāki- novēro mazākus savienoto elementu
savstarpējās nobīdes lielumus. Tomēr caurumu urbšana palielina savienojumu izgatavošanas
darbietilpību, un līdz ar to pieaug izmaksas. Pie tam urbtie caurumi rada savienojamo
elementu šķērsgriezuma vājinājumu.
Rekomendē veidot savienojumu ar naglām urbtos caurumos, ja dēļa biezums ir mazāks par
t, ko nosaka pēc formulas (6.23), vai pēc formulas (6.23a), ja koksne ir sevišķi trausla:

7 d
14d






t  max 
(6.23)
t  max 
 k ,
 k ,
13d  30 400 
13d  30 200 
(6.23a)
kur d - naglas diametrs, mm;
k - koksnes blīvuma raksturvērtība, kg/m³.
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Konstruējot naglotos savienojumus jāņem vērā pieļaujamie minimālie attālumi starp naglu
asīm un attālumi no naglas ass līdz sanagloto dēļu malām un galiem (LVS EN 1995-1-1), lai
nodrošinātu pietiekamu koksnes nestspēju skaldē un nerastos plaisas (6.1. tab.). Naglu
izvietošanas nosacījumi attiecas arī uz kokskrūvēm, kuru diametrs mazāks par 6 mm.
a4c

a 3t



a1 a1

a3t


a3c



a4t



a2

0° 180°

a 4c

90° 270°

a4c

-90° 0°

N

N

t1 t 2 t 1

a 3t

N /2
N/2

N

180° 360°

6.4. att. Attālumu apzīmējumi tapveida savienojumos
6.1. tabula
Minimālie pieļaujamie attālumi naglotos savienojumos
Attālums
(skat. 6.4. att.)

starp naglu asīm šķiedru
garenvirzienā a1
starp naglu asīm
šķērsām šķiedru
garenvirzienam a2

Minimālais pieļaujamais attāluma lielums
iedzītām naglām atbilstoši koksnes
naglām iepriekš
blīvumam, kg/m³
urbtos caurumos
k  420
420 < k < 500
d<5 mm: (5+5cos)d
d5 mm: (5+7cos)d
5d

(7 + 8cos)d

7d

(4 + 3cos)d
(3 + sin)d

no naglas ass līdz dēļa
slogotam galam a3,t

(10 + 5cos)d

(15 + 5cos)d

(7 + 5cos)d

no naglas ass līdz dēļa
neslogotam galam a3,c

10d

15d

7d

no naglas ass līdz dēļa
slogotajai malai a4,t
no naglas ass līdz dēļa
neslogotajai malai a4,c

d<5 mm: (5+2sin)d

d<5 : (7+2sin)d

d<5:(3+2sin)d

d5 mm: (5+5sin)d

d5 : (7+5sin)d

d5:(3+4sin)d

5d

7d

3d

Apzīmējumi: d- naglas diametrs, mm; - leņķis starp bīdes spēka un šķiedru garenvirzienu.
Piezīmes. 1. Nosakot minimālos attālumus, jāizvērtē naglotā mezgla slogojuma situācijas slodžu
kombinācijās un jāpielieto neizdevīgākā no leņķa vērtībām: 0, , 90, 180, 270.
2. Papildus nosacījumus naglu izvietošanai savienojumos ar plātņu materiāliem skatīt
5.Eirokodeksā.
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6.2.2. Skrūvju, kokskrūvju un apaļo tapu savienojumu konstruēšana
Slogoto koka elementu savienojumos lieto tērauda skrūves, kokskrūves un apaļās tapas, kuru
kvalitāte atbilst standartu prasībām. Parasti izvēlas skrūves un tapas (6.5. att.- a, b), kuru
nominālais (gludās daļas) diametrs (d) ir robežās no 10 līdz 24 mm, minimālais diametrs- 6
mm, maksimālais- 40 mm. Nesošo elementu savienojumus jāveido ar pietiekamu ciešumu, lai
novērstu brīvos pārvietojumus. Cauruma diametram koka elementos jābūt vienādam ar tapas
nominālo diametru. Skrūvsavienojumos pieļaujams, ka cauruma diametrs koka elementos ir
par 1 mm lielāks, bet metāla uzlikās līdz 2 mm lielāks, bet ne vairāk kā 0.1d. Zem skrūves
galvas un uzgriežņa liek paplāksnes. Paplāksnei jāpieguļ koksnei visā laukumā. Paplāksnes
biezumu pieņem ne mazāku par trešdaļu no skrūves diametra (t  0.3d). Apaļās paplāksnes
ārējo diametru vai kvadrātveida paplāksnes malas izmēru pieņem ne mazāku par 3d. Liela
apjoma savienojumos kombinē skrūves un apaļās tapas- savienojuma galos liek skrūves, bet
vidējā daļā- tāda paša diametra un materiāla tapas.
Skrūvsavienojumus veido kā simetriskos ar divām vai vairāk nobīdes plaknēm. Lai racionāli
izmantotu skrūves un koksnes nestspēju, ieteicams izvēlēties šādu skrūves diametra un vidējā
elementa biezuma attiecību: d/t2= 1/6...1/4. Malējo elementu biezumu skrūvsavienojumā
pieņem ne mazāku par 30 mm, bet vidējiem elementiem- ne mazāku par 40 mm.
Kokskrūves kalpo metāla uzliku vai koka plākšņu pieskrūvēšanai pie koka elementiem.
Būvkonstrukciju elementu savienojumos lieto četrstūra vai sešstūra galvas kokskrūves
(6.5.att.- c), diametrs d= 5...20 mm, garums l= 20...240 mm, vai gremdgalvas, vai
pusapaļgalvas kokskrūves (6.5. att.- d, e), d= 4...8 mm.
Kokskrūves vītņotās daļas diametrs d1= 0.7d, garums- lg= (0.4...0.5)d, vītnes solis (kāpe) h=
(0.125...0.14)d. Kokskrūves garumu izvēlas tā, lai gludā daļa izietu cauri malējam
elementam. Zem neiegremdētas kokskrūves galvas jāliek paplāksne. Kokskrūvi ievieto
iepriekš urbtā caurumā; vītņotās daļas posmā cauruma diametrs do apmēram vienāds ar d1, bet
gludās daļas posmā do= d.
Konstruējot savienojumus jāņem vērā pieļaujamie minimālie attālumi starp skrūvju asīm
un no skrūves ass līdz savienoto elementu malām un galiem, lai nodrošinātu pietiekamu
koksnes nestspēju skaldē (6.2. tab.).
a

c
2

3

d

d

1

d1

d

b

lg

ls

h

l

6.5. att. Apaļās tapas un skrūves: a: 1- skrūve, 2- paplāksne, 3- uzgrieznis, b- apaļā tapa, c kokskrūve ar sešstūra galvu, d- gremdgalvas kokskrūve, e- pusapaļgalvas kokskrūve
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6.2. tabula

Minimālie pieļaujamie attālumi skrūvju un apaļo tērauda tapu savienojumos
Attālu
ms
(skatīt
6.4. att.)

Leņķis  starp
bīdes spēka un
šķiedru virzienu

Minimālie pieļaujamie attālumi
(d- skrūves vai tapas nominālais diametrs)
skrūvsavienojumā

tapu savienojumā

a1

0    360

(4 + 3cos)d

(3 + 2cos)d

a2

0    360

4d

3d

a3,t

-90    90

a3,c

7d, bet ne mazāk par 80 mm

150    210

4d

90    150

(1 + 6sin)d,

210    270

bet ne mazāk par 4d

3d
max(a3,t; sind; 3d)

a4,t

0    180

(2 + 2sin)d, bet ne mazāk par 3d

a4,c

180    360

3d

6.3. Pārvietojumu noteikšana tapveida savienojumā
Slodzes iedarbībā tapveida savienotājlīdzekļi elastīgi deformējas, kā rezultātā savienotie
elementi savstarpēji nobīdās. Elementu pārvietojumi mezglos ievērojami ietekmē visas
konstrukcijas punktu pārvietojumu lielumus, tāpēc tie jāņem vērā lietojamības
(ekspluatācijas) robežstāvokļu pārbaudēs pārseguma kopnēm un citām režģotām koka
konstrukcijām.
Tapveida savienotājlīdzekļa deformācijas pie slodzēm, kas nepārsniedz nestspējas aprēķina
vērtību, raksturo ar elastīgās bīdes moduli. Savienotājlīdzekļa elastīgās bīdes modulis Kser
(N/mm) ir bīdes spēks, kas izraisa 1 mm lielu pievienotā elementa gala pārvietojumu.
Eksperimentāli elastīgās bīdes moduli nosaka saskaņā ar Eiropas standartu EN 26891. Bīdes
moduļa teorētiskajam aprēķinam izmanto atbilstošas formulas:
- tapveida savienotājlīdzeklis iepriekš urbtā caurumā:

K ser   k1.5  d 20 ;

(6.24)

- nagla, kas iedzīta bez iepriekšējas cauruma urbšanas:
(6.24a)
K ser   k1.5  d 0.8 25 ;
kur d - savienotājlīdzekļa diametrs, mm; k - koksnes blīvuma raksturvērtība, kg/m³. Ja
savienojamo elementu koksnes materiālu blīvumi ir atšķirīgi, tad k nosaka kā vidējo
kvadrātisko vērtību (kas, protams, neattiecas uz koka-metāla savienojumiem):

 k   k ,1   k ,2 .

(6.25)

Pastāvīgo un ilgstošo slodžu ietekmē tapveida savienojumos attīstās šļūde, t.i., deformāciju
pieaugums laikā pie konstantas slodzes. Tāpēc galīgo pārvietojumu (nobīdes) lielumu
noteikšanai izmanto bīdes moduļa pazeminātu (galīgo) vērtību Kser,fin:
Kser,fin = Kser/(1 + kdef);
(6.26)
kur kdef - šļūdes faktors (skatīt LVS EN 1995-1-1, Table 3.2).
Ja savienojumā ir elementi no atšķirīga stinguma koksnes materiāliem, tad šļūdes faktoru
aprēķina pēc formulas:
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k def  2  k def ,1  k def , 2 ,
kur

(6.27)

kdef,1, kdef,2 – savienojamo elementu materiālu šļūdes faktori.

Mezglā pievienotā elementa gala galīgā pārvietojuma lielums iegūst, dalot bīdes spēka vērtību
ar bīdes moduli:
ufin= F/Kser,fin,
(6.28)
kur F bīdes spēks uz vienu savienotājlīdzekli vienā nobīdes plaknē,
Kser,fin bīdes moduļa galīgā vērtība (formula (6.26)).
Skrūvsavienojuma gadījumā galīgā pārvietojuma lielumam pieskaita 1 mm.

6.4. Skrūvsavienojuma aprēķina un konstruēšanas piemērs
Aprēķināsim skrūvsavienojumu stata pievienošanai koka rāmja augšjoslas mezglā. Rāmja
elementi izgatavoti no C22 klases skujkoku zāģmateriāliem; koksnes blīvuma raksturvērtība
k= 340 kg/m³. Skrūvju diametrs d= 16 mm, klase 4.6, tērauda stiprības raksturvērtība fu,k=
400 N/mm². Ekspluatācijas apstākļi atbilst 2. servisa klases nosacījumiem. Atbilstošās
nestspējas modifikācijas faktoru vērtības- kmod,s= 0.8, kmod,w= 0.9, šļūdes faktors kdef = 0.8.
Iekšējo spēku virzieni un vērtības mezglā saejošos elementos četrās nozīmīgākajās slodžu
kombinācijās ar pastāvīgo (gd), vidēja ilguma mainīgo sniega (sd) un īslaicīgo vēja slodzi (wd)
ir parādītas 6.6. att.- a.
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6.6. att. Rāmja augšjoslas mezgls: a- slogojuma shēmas un spēku poligoni,

b- skrūvsavienojums
Slodžu kombinācijās nosakām bīdes spēka aprēķina vērtības (Nd,i= Nk,if), ko pārnes
stata elements uz mezglu:
I pastāvīgā + sniega slodze: Nd,I= Nk,gf,g + Nk,sf,s= 84601.35 + 141101.5= 32586 N;
II pastāvīgā + vēja slodze: Nd,II= Nk,gf,g + Nk,w1f,w= 84601.35 + 124051.5= 30029 N;
III pastāvīgā + sniega + o x vēja slodze:
Nd,III= Nk,gf,g+Nk,sf,s+oNk,w1f,w= 84601.35+141101.5+0.6124051.5= 43751 N;
IV pastāvīgā + o x sniega slodze + vēja slodze:
Nd,IV= Nk,gf,g+oNk,sf,s+Nk,w1f,w= 84601.35+0.6141101.5+124051.5= 42728 N,
kur o – kombināciju koeficients sniega slodzei, kas šajā aprēķinā pieņemts o = 0.6.
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Nosakām skrūves nestspējas vērtības diviem slogojuma gadījumiem: pastāvīgās un vidēja
ilguma mainīgā sniega slodze (kmod = 0.8) un kombinācijām ar vēja slodzi (kmod = 0.9).
Koksnes pretestība skrūves iespiešanai koka elementos šķiedru virzienā:
fh,0,k = 0.082(1–0.01d)k = 0.082(1-0.0116)340 = 23.42 N/mm²;
- parametri: k90 = 1.35 + 0.015d= 1.35 + 0.01516= 1.59; = 1 ( = fh,0,k,2/fh,0,k,1 = 1);
- aprēķina pretestība lokālā spiedē leņķī  pret šķiedru virzienu:
f h , 0, k
23.42
f h,55, k 

 18.21 N / mm 2 .
2
2
2
2
k 90  sin   cos  1.53  sin 55  cos 55
Lieces momenta raksturvērtība skrūvei:
My,Rk = 0.3fu,kd2.6 = 0.3400162.6 = 162141 Nmm.
Skrūves nestspējas raksturvērtības savienojuma vienā nobīdes plaknē:
Fv,Rk,1= fh,55,kt1d = 18.217516 = 21852 N;
Fv,Rk,2= 0.5fh,55,kt2d = 0.518.2110016 = 14568 N;

4    (2   )  M y , Rk
f h,55, k  t1  d 

 
Fv, Rk ,3  1.05 
2    (1   ) 
2
2


f h,55, k  d  t1


18.21  75  16 
4 1  (2  1) 162141 
 1.05 
 1  9770.9 N ;
 2  1  (1  1) 
2 1
18.21  16  75 2


2
2 1
 2  M y , Rk  f h,1,k  d  1.15 
Fv, Rk ,4  1.15 
 2  162141  18.21  16  11178 N .
1 
11
Par skrūves nestspējas raksturvērtību nobīdes plaknē pieņem minimālo no vērtībām Fv,Rk,1,
Fv,Rk,2, Fv,Rk,3, Fv,Rk,4: Fv,Rk = 9770.9 N.
Skrūves nestspējas aprēķina vērtības:
- kombinācijā ar sniega slodzi Fv,Rd,s= Fv,Rkkmod,s/γM = 9770.90.8/1.3= 6012.9 N;
- kombinācijā ar vēja slodzi Fv,Rd,w= Fv,Rkkmod,w/γM = 9770.90.9/1.3= 6765.2 N;
Aprēķinām nepieciešamo skrūvju skaitu katrā slodžu kombinācijā:
I kombinācija: nI= Nd,I/(2Fv,Rd,s)= 32586/(26012.9)= 2.71  3 skrūves;
II kombinācija: nII= Nd,II/(2Fv,Rd,w)= 30029/(26765.2)= 2.22  3 skrūves;
III kombinācija: nIII= Nd,III/(2Fv,Rd,w)= 43750/(26765.2)= 3.23  4 skrūves;
IV kombinācija: nIV= Nd,IV/(2Fv,Rd,w)= 42727.5/(26765.2)= 3.16  4 skrūves.
Tātad savienojumā nepieciešamas 4 skrūves, kas strādā 2 nobīdes plaknēs.
Savienoto elementu savstarpējās nobīdes lieluma noteikšana (aprēķins lietojamības
robežstāvokļiem pastāvīgās un sniega slodzes kombinācijā)
Bīdes spēku aprēķina vērtības vienā nobīdes plaknē uz 1 skrūvi:
Nser,g= Nk,g/4/2= 8460/4/2= 1057.5 N; Nser,s= Nk,s/4/2= 14110/4/2= 1764 N.
Elastīgās bīdes modulis: K ser   k1.5  d 23  3401.5  16 / 23  4361.2 N .
Elastīgā nobīde: uinst= (Nser,g+Nser,s)/Kser= (1057.5+1764)/4361.2 = 0.65 mm.
Bīdes pārvietojuma galīgais lielums spēka iedarbībā (ņemot vērā brīvo pārvietojumu):
ufin= 1 + (Nser,g /Kser)  (1+kdef,g)+(Nser,s/Kser)  (1+ ψ2kdef,s) =
= 1 + (1057.5/4361.2)  (1+0.8)+(1764/4361.2)  (1+0.20.8) = 1.9 mm.
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6.5. Koksnes stiprības pārbaudes savienojuma zonā
6.5.1. Plaisizturības nosacījums
Pārseguma konstrukciju (kopņu, rāmju) mezglos savienojumi ar mehāniskajiem
savienotājlīdzekļiem jākonstruē tā, lai izpildītos koksnes nestspējas nosacījums izturībai
pret plaisāšanu:
Fv,Ed  F90,Rd,
(6.29)
kur

Fv, Ed ,1 
Fv, Ed  max 
,
Fv, Ed , 2 
F90,Rd – koksnes nestspējas aprēķina vērtība (F90,Rd = F90,Rk  kmod/γM ).

Skujkokiem plaisizturības raksturvērtību F90,Rk, N, slogojuma gadījumiem, kas analogi 6.7.
attēlā parādītajam, aprēķina pēc empīriskas formulas:
F90, Rk  14  b  w 

kur

he
,
1  he h 

(6.30)

b- slogotā elementa platums, mm;
he- attālums no elementa slogotās malas līdz attālākā savienotājlīdzekļa asij (mm), pie
kam ieteicams, ka he  h/2;
w- parametrs, ko perforēto zoboto plākšņu savienojumiem nosaka saskaņā ar (6.31),
pārējiem savienotājlīdzekļu veidiem w= 1.

 w  0.35
 pl 
w  max  100 
,



1
kur

(6.31)

wpl – perforētās zobotās plāksnes izmērs paralēli šķiedru virzienam (joslā), mm.
FEd

h

Fv,Ed,1

he



Fv,Ed,2
b
6.7. att. Spēku shēma stiepta elementa pievienojuma mezglā

6.5.2. Koksnes stiprības pārbaudes T-veida savienojumā ar stieptu elementu
Stiepta elementa pievienojuma vietā josla (sija) tiek slogota stiepē šķērsām šķiedrām (6.8.
att.), kā arī skaldē. Šādiem savienojumiem ir tendence plaisāt. Tāpēc sevišķa vērība jāveltī
koksnes stiprības nodrošināšanai. Ir izstrādāti aprēķina metodika stiepes pārbaudei šķērsām
šķiedrām, balstoties uz atbilstošo savienojumu teorētiskiem un eksperimentāliem pētījumiem
(Blaß, Ehlbeck, Görlacher, 2000).
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h4

h3

h2

la,x

la,x

a

h1

lr

t
F90/2

F90

F90/2

6.8. att. Stiepta elementa pievienojums nesošai joslai

Stiprības pārbaudi stiepē šķērsām šķiedrām
savienotājlīdzekļiem veic saskaņā ar nosacījumiem:

savienojuma

ar

Vo 0.2
 Aef  f t ,90,d ,
V

- līmētai koksnei

 t ,90,d  15 

- dabīgai (nelīmētai) koksnei

 t ,90,d  15  Aef0.2  f t ,90,d ,

kur

zonā

tapveida
(6.32)
(6.32a)

V - šķērsām šķiedrām stiepē saspriegtās koksnes tilpums, m³;
Vo - bāzes tilpums stiepē šķērsām šķiedrām, Vo= 0.01 m³;
ft,90,d - koksnes aprēķina pretestība stiepē šķērsām šķiedrām;
t,90,d - stiepes spriegumu aprēķina vērtība, ko nosaka pēc formulas:
t,90,d= krF90,d/Aef,
(6.33)
kur  - faktors, kas ievērtē stiepes spēka samazinājumu spiedes pretdarbības rezultātā
tapu ligzdās. Faktoru  aprēķina pēc formulas:
2

3

a
a
  1 3   2   ;
(6.34)
H 
H 
kr - parametrs, kas ievērtē rindu skaitu un attālumu no brīvās malas savienojumā un kuru
aprēķina pēc formulas:

kr 

1 n
2
 h1 hi  ;
n i 1

(6.35)

Aef - efektīvais šķērsgriezums, ko aprēķina pēc formulas:
Aef= teflr,ef,
kur

(6.36)

tef - savienotājlīdzekļu efektīvais dziļums; tef = la,x  t;
lr,ef - saspriegtās koksnes posma efektīvais garums, ko aprēķina pēc
formulas:

 r ,ef   2r  c  H 2 ,
kur c - parametrs, ko aprēķina pēc formulas:
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(6.37)

c

4
a

3 H

3

a

 1   .
 H

(6.38)

Lai palielinātu savienojuma drošumu un koksnes nestspēju stiepē šķērsām šķiedrām ieteicams
ņemt vērā, ka savienotājlīdzekļus jāizvieto iespējami tuvāk neslogotai malai (a/H>0.5),
vairākās rindās un iespējami lielākos attālumos.

6.6. Naglu nestspēja aksiālā un kombinētā slogojumā
6.6.1. Naglas pretestība izraušanai
Naglas, ar kurām piestiprināts, piemēram, griestu pagaidu apšuvums, ir slogotas ass virzienā
(aksiāli). Šajā gadījumā apšuvuma (un siltumizolācijas) pašsvara slodzes ietekmē naglas
strādā uz izraušanu (6.9. att.). Aksiāli slogotas naglas nerekomendē pielietot atbildīgos
konstrukciju mezglis slogojumā ar pastāvīgām un ilgstošām slodzēm, jo naglas pretestību
izraušanai ievērojami ietekmē pat nelielas koksnes mitruma izmaiņas. Aksiāla slogojuma
gadījumā piemērotākas ir profilētās naglas (skatīt 6.3. att.- b, c) un naglas ar cementa
aizsargklājumu. Gludajām naglām minimālo iespīlējuma dziļumu l pieņem ne mazāku par 8d,
pārējo tipu naglām- vismaz 6d.
Aksiāli slogotai naglai raksturīgi divi iespējamie robežstāvokļu gadījumi:
a) naglas iedziļinātās daļas (gala) izraušana,
b) naglas galvas atraušana.
Analizējot spēku līdzsvara un naglas virsmas pretestības nosacījumus, iegūtas empīriskas
sakarības naglas nestspējas noteikšanai. Naglas nestspējas raksturvērtība aksiālā slogojumā
(Fax,Rk, N) ir mazākā no divām vērtībām Fax,Rk,1 un Fax,Rk,2, ko nosaka pēc formulām:
- visu veidu naglām
- gludajām naglām
- profilētajām naglām
kur d - naglas diametrs, mm;

Fax,Rk,1 = fax,k  dl;

(6.39)

Fax,Rk,2 = fax,k  dh + fhead,k  dh2;
Fax,Rk,2 = fhead,k  dh2,

(6.40)
(6.41)

l- naglas iespīlējuma dziļums, mm, ko profilētajām naglām mēra tikai profilētajā daļā;
h - naglas galvas biezums, mm;
fax,k - naglas pretestības raksturvērtība (N/mm²) izraušanai asā gala elementā, ko nosaka
eksperimentu rezultātā. Gludajām naglām, kam iespīlējuma dziļums l = 12d, ir spēkā
empīriska sakarība:





f ax , k  k1  k w  20  10 6   k2 ;
(6.42)
fhead,k - naglas pretestības raksturvērtība (N/mm²) izraušanai cauri galvgaļa elementam,
ko nosaka eksperimentu rezultātā. Gludajām naglām, kam iespīlējuma dziļums l= 12d,
ir spēkā empīriska sakarība:



kur



(6.43)
f head , k  k w  70  10 6   k2 ,
k - koksnes materiāla blīvuma raksturvērtība, kg/m³;
k1 - koeficients, kas ievērtē pretestības spēku sadalījumu pa naglas virsmu; k1 = 1,
ja l  12d un k1 = l/(4d)–2, ja iespīlējuma dziļums ir robežās (8d)  l< (12d).
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kw - koeficients, kas atkarīgs no koksnes mitruma režīma. Ja tiek iebūvēta mitra
koksne, kas ekspluatācijas apstākļos izžūs, tad kw = 2/3. Ja koksnes mitrums
iebūves un ekspluatācijas laikā vienāds, tad kw = 1.
Naglas nestspējas aprēķina vērtību aksiālā slogojumā nosaka, ņemot vērā ekspluatācijas
apstākļu un slogojuma ilguma ietekmi:
Fax,Rd = Fax,Rk kmod/M .

(6.44)

Jāpiezīmē, ka naglām, kam iespīlējuma l virziens sakrīt ar šķiedru virzienu, nevar pilnībā
garantēt aprēķināto izraušanas nestspējas vērtību.
Izvietošanas nosacījumi aksiāli slogotām naglām tādi paši kā bīdē slogotos savienojumos.
Jāņem vērā, ka slīpā naglojumā jābūt vismaz 2 naglām un minimālais attālums līdz elementa
slogotajam galam pieņemams vismaz 12d.
a

b

h
l

l

d

h

min. 12d

6.9. att. Aksiāli slogotas naglas: a- stateniskā naglojumā (šķērsām šķiedrām),
b- slīpā naglojumā

6.6.2. Naglas nestspēja kombinētā slogojumā
Ja nagla savienojumā pakļauta gan aksiālā spēka, gan bīdes spēka iedarbībai, tad jāpārbauda
naglas nestspējas nosacījums kombinētā slogojumā:
Fax, Ed Fv, Ed
- gludajām naglām:
(6.45)

 1;
Fax, Rd Fv, Rd
- citu veidu naglām:
kur

 Fax , Ed

F
 ax , Rd

2


F
   v, Ed

 Fv, Rd



2


  1,



Fax,Ed, Fv,Ed - attiecīgi aksiālā un bīdes spēka aprēķina vērtības, N;
Fax,Rd - naglas nestspējas aprēķina vērtība uz izraušanu, N;
Fv,Rd - naglas nestspējas aprēķina vērtība bīdē, N.
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(6.46)

6.7. Kokskrūvju savienojumi aksiālā un kombinētā slogojumā
Kokskrūves ir vairāk piemērotas darbībai aksiālā slogojumā (6.10. att.- a) kā naglas, tām ir
lielāka nestspēja. Nosakot nestspējas raksturvērtību aksiālā slogojumā jāapskata vairāki
iespējamie robežstāvokļu gadījumi:
vītņotās daļas pretestība izraušanai,
skrūves galvas izraušana (noraušana),
kokskrūves pārraušana stiepē,
savienojuma blokveida sabrukšana (noraušana).
5. Eirokodeksā ir ietverti nosacījumi kokskrūvju savienojuma aprēķinam un konstruēšanai,
kas izstrādāti, analizējot minētos robežstāvokļu gadījumus. Pie kam kokskrūves iespīlējuma
dziļumam otrajā elementā jābūt ne mazākam par 6d.
Kokskrūves nestspējas raksturvērtību aksiālā slogojumā (Fax,,Rk, N), ja tās ass ir vērsta leņķī 
pret šķiedru virzienu, nosaka pēc formulas:
Fax,,Rk = nef(dlef )0.8 fax,,k,
kur

(6.47)

d - kokskrūves gludās daļas (nominālais) diametrs, mm;
lef - kokskrūves iespīlējuma garuma efektīvais lielums, kas vienāds ar iespīlējuma
faktisko garumu (skaitot tikai vītņoto daļu) mīnus viens nominālais diametrs, mm;
fax,,k - kokskrūves pretestības raksturvērtība (N/mm²) izraušanai leņķī  pret šķiedru
virzienu, N/mm, ko nosaka pēc formulas:
f ax, k
,
(6.48)
f ax , , k 
sin 2   1.5  cos 2 
kur fax,k - kokskrūves pretestības raksturvērtība (N/mm²) izraušanai šķērsām
šķiedru virzienam, ko nosaka pēc formulas:



kur



f ax , k  3.6  10 3   1k.5 ,
k - koksnes materiāla blīvuma raksturvērtība, kg/m³.

(6.49)

Kokskrūves galvas pretestību noraušanai (vai izraušanai caur piestiprināmo elementu)
nosaka eksperimentālā ceļā saskaņā ar LVS EN 1383:2001.
Kokskrūvju savienojuma nestspējas aprēķina vērtību aksiālā slogojumā nosaka, ņemot vērā
vides ietekmi, slogojuma ilgumu, materiāla neviendabīgumu un pretestības spēku
nevienmērīgu sadalījumu uz vairākām kokskrūvēm rindā:
Fax,,Rd,s = nef Fax,,Rkkmod/M ,
(6.50)
kur
nef - kokskrūvju efektīvais skaits, ko nosaka pēc formulas:
nef = n0.9,
(6.51)
kur n - kokskrūvju faktiskais skaits savienojumā.
Ja spēks FEd (6.10. att.- b) vērsts leņķī  pret kokskrūves asi, tad tā darbojas kombinētā
slogojumā: komponente ass virzienā darbojas kā aksiālais (izraušanas) spēks Fax,Ed, bet
komponente šķērsām asij Fv,Ed slogo kokskrūvi bīdē. Kombinētā slogojumā kokskrūves
nestspēju pārbauda saskaņā ar nosacījumu (6.46).
Uz izraušanu strādājošas kokskrūves izvieto saskaņā ar 6.3. tabulas nosacījumiem. Kombinētā
slogojumā strādājošām kokskrūvēm jāpiemēro maksimālie no attālumu lielumiem, kas
definēti kā minimālie pieļaujamie: 1) aksiālā slogojumā un 2) ar bīdes spēkiem slogotā
savienojumā.
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a

b

Fax,Rd

Fax,Ed

lef

FEd

lef

Fv,Ed

d



FEd

Fax,Ed
6.10. att. Kokskrūves : a- aksiālā slogojumā, b- kombinētā slogojumā

6.3. tabula
Minimālie attālumi aksiāli slogotā kokskrūvju savienojumā
Minimālais attālums starp
kokskrūvju asīm

Minimālais attālums no
kokskrūves ass līdz elementa
malai

Taisnā leņķī pret
šķiedrām

4d

4d

Škiedru virzienā
(elementa galā)

4d

2.5d

Kokskrūves
garenass virziens

6.8. Bīdē slogoti savienojumi ar skavām un būvskavām
Mazāk atbildīgos savienojumos vai nelielu spēku pārnešanai var lietot dzinteles un būvskavas
(6.11. att.). Dzintele jeb skaviņa (6.11. att.- a) ir maza šķērsizmēra U-veida
savienotājlīdzeklis, ko lieto, piemēram, apšuvuma piestiprināšanai pie paneļa karkasa. Var būt
apaļa vai kvadrātveida šķērsgriezuma dzinteles. Šajā paragrāfā turpmākajā tekstā
kvadrātveida šķēluma dzintelēm lielumu d aprēķina kā kvadrātsakni no šķēluma malu
kvadrātu summas. Dzinteles platumam jābūt vismaz seši diametri.
Būvskava ir lielāka diametra U-veida savienotājlīdzeklis, ko izmanto koka būvelementu
fiksācijai darba stāvoklī, piemēram, gala iesējumos.
Dzintelēm (skaviņām), kas izgatavotas no tērauda ar robežstiprību stiepē ne mazāku par 800
N/mm2, lieces momenta raksturvērtību My,Rk (Nmm) nosaka pēc formulas:
My,Rk = 240 d2.6,

(6.52)

kur d - dzinteles kājiņas nominālais diametrs, mm.
Bīdē slogota U-veida savienotājlīdzekļa nestspēju nobīdes plaknē pieņem vienādu ar divkāršu
analogas naglas (ar diametru d) nestspēju nesimetriskā savienojumā (skatīt LVS EN 1995-1-1
pantu 8.2.2), ja leņķis Θ (6.12. att.) starp dzinteles muguriņas asi un šķiedru garenvirzienu ir
lielāks par 30. Ja minētais leņķis ir mazāks (Θ  30), tad aprēķināto nestspējas vērtību
pareizina ar koeficientu 0.7. Savienojumā jābūt vismaz divām skaviņām.
Skaviņas izvieto saskaņā ar nosacījumiem 6.4. tabulā. Vienā rindā šķiedru virzienā izvietotu n
skaviņu kopējo nestspēju aprēķina, ņemot vērā to efektīvo skaitu saskaņā ar formulu (10.26),
analogi kā naglotā savienojumā.
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b

a

b

l

d

b  6d

h

d
lh

l

6.11. att. U-veida mehāniskie savienotājlīdzekļi: a- dzintele (skaviņa), b- būvskava
b/2
t1

b/2

a4
a2

t
d

t2

Θ1

a4

d
a1
6.12. att. Savienojums ar skaviņām (dzintelēm)

6.4. tabula

Minimālie pieļaujamie attālumi skrūvju un apaļo tērauda tapu savienojumos
Attālums (skatīt 6.12. att.)
a1 šķiedru virzienā, ja Θ 30

“

Leņķis  starp bīdes
spēka un šķiedru virzienu

Minimālie pieļaujamie
attālumi

0    360

(10 + 5cos)d

ja Θ <30

(15 + 5cos)d
0    360

15d

a3,t (slogotajā galā)

-90    90

(15 + 5cos)d

a3,c (neslogotajā galā)

90    270

15d

a4,t (slogotajā malā)

0    180

(15 + 5sind

a4,c (neslogotajā malā)

0    180

10d

a2 (šķērsām šķiedru virzienam)
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6.9. Savienojumi ar pretbīdņiem
6.9.1. Pretbīdņu veidi
Pretbīdnis ir stings cietkoka vai metāla elements- koka klucis, metāla gredzens vai plāksne ar
gludām vai zobotām malām, ko ievieto šuvē starp savienojamiem elementiem un kas kalpo
bīdes spēku pārnešanai. Ar pretbīdņiem savieno koka un koka-tērauda elementus nesošo
režģoto konstrukciju mezglos, kā arī salikto koka siju atsevišķās daļas. Bīdes spēku darbības
rezultātā starp savienojamiem elementiem koksne kontaktvirsmās strādā lokālā spiedē, bet
bīdes spēkam paralēlajos saspriegtajos laukumos- skaldē (cirpē).
Vēsturiski pazīstami un pielietoti dažādi koka un metāla pretbīdņu tipi- sākot ar cietkoka
prizmatiskajiem un ķīļveida pretbīdņiem (6.13. att.- a, b), kas pielietoti jau vairākus
gadsimtus un beidzot ar metāla plānsieniņu pretbīdņiem, kuru plašāks pielietojums un
pētniecība veikta pēdējos gadu desmitos. Šajā nodaļā apskatīti savienojumi ar gludajiem un
zobotajiem plānsieniņu metāla pretbīdņiem, ko plaši pielieto daudzās valstīs, sevišķi Vācijā.
Saskaņā ar Latvijas standartu LVS EN 912:2001 ir definēti trīs tipu plānsieniņu pretbīdņi:
A- gludie gredzenveida pretbīdņi- metāla gredzeni ar salaidumiem (6.13. att.- c),
B- pretbīdes plāksnes- plāksnes ar atlocītām malām (6.13. att.- d),
C- zobotie pretbīdņi (6.13. att.- e).
a

b

B

B

e
B

c
B

d
B

6.13. att. Pretbīdņu tipi: a - cietkoka prizmatiskais pretbīdnis, b - ķīļveida pretbīdņi,

c - gludais gredzenveida pretbīdnis, d - pretbīdes plāksne, e - zobotais pretbīdnis
6.9.2. Gludo gredzenveida pretbīdņu savienojumi
Gludos gredzenveida pretbīdņus (tips A saskaņā ar LVS EN 912:2001) un pretbīdes plāksnes
(tips B) lieto režģotu konstrukciju mezglos un saliktās sijās. Gludais gredzenveida pretbīdnis
ir metāla gredzens ar gropveida salaidumu, retāk lieto cietkoka gredzenus ar ovālas formas
sieniņu (šķērsgriezumā). Gredzenu ievieto iepriekš izfrēzētā ligzdā vienā no savienojamiem
elementiem. Otru koka elementu, kam iepriekš izfrēzēta atbilstoša ligzda, uzbīda atlikušajai
pretbīdņa pusītei. Pielieto gredzenus un plāksnes ar diametru no 60 līdz 260 mm.
Savienojuma fiksācijai kalpo skrūve, kuras diametru izvēlas atbilstoši pretbīdņa parametriem
(6.5. tab.).
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Pretbīdes plāksne ir apaļa metāla plāksne, kam uzlocītas malas. Montējot savienojumu,
plāksnes uzlocīto malu ievieto iepriekš izfrēzētā ligzdā. Savienojumu sastiprina ar fiksācijas
skrūvi. Pretbīdes plāksnes parasti lieto koka un metāla elementu savienošanai mezglos. Tā kā
šie savienojumi ir izjaucami, tad pretbīdes plāksnes lieto arī koka elementu savstarpējai
savienošanai, ja nepieciešams mezglus atkārtoti montēt un izjaukt.
A tipa pretbīdņiem un B tipa pretbīdes plāksnēm (LVS EN 912:2001), kuru diametrs
nepārsniedz 200 mm, nestspējas raksturvērtību bīdē šķiedru virzienā (Fv,0,Rk) nosaka kā
minimālo no nestspējas vērtībām skaldē (Fv,0,Rk,1) un lokālā spiedē (Fv,0,Rk,2) ligzdas sieniņas
virsmā savienojuma vienā pusē pēc formulām:



kur



Fv ,0, Rk ,1  k1  k 2  k 3  k 4  35  d c1.5 ,

(6.53)

Fv,0,Rk,2 = k1 k3 he(31.5dc),

(6.53a)

dc he k1 -

plāksnes vai gredzena diametrs (6.14. att.), mm;
pretbīdņa mazākais dziļums savienojamos elementos, mm;
koksnes elementu ģeometrisko izmēru parametrs, ko nosaka kā minimālo no trīs
vērtībām:
1



k1  min t1 3  he  ,
(6.54)
t 5  h 
e 
2
kur t1, t2 - attiecīgi malējā un vidējā koksnes elementa biezums, mm;
k2 - modifikācijas faktors pretbīdņa nestspējai elementa slogotajā galā. Ja leņķis 
starp bīdes spēka un šķiedru virzienu atbilst nosacījumam: –30    30, tad faktoru
k2 nosaka saskaņā ar formulu (6.55). Citām leņķa  vērtībām k2 = 1.
k a

k2  min 
,
a3t 2  d c 

(6.55)

kur

a3,t - attālums no pretbīdņa ass līdz elementa slogotajam galam (6.6. tab.);
ka - parametrs, kas atkarīgs no savienotājlīdzekļu skaita: ka = 1.25, ja nobīdes
plaknē ir viens pretbīdnis; ka = 1, ja nobīdes plaknē ir divi vai vairāk
pretbīdņi;
k3 - koksnes blīvuma faktors savienojumiem ar stieptiem elementiem, ko nosaka kā
minimālo no divām vērtībām:
1.75

(6.56)
k 3  min 
,
  k 350
kur k - koksnes blīvuma raksturvērtība;
k4 - savienojamo elementu materiālu stinguma faktors; k4 = 1 koka elementu
savienojumiem un k4 = 1.1 koka – metāla elementu savienojumiem.
Ja bīdes spēks vērsts leņķī  pret šķiedru virzienu, tad pretbīdņa nestspēju aprēķina pēc
formulas:

Fv, ,Rk 
kur
Fv,0,Rk -

Fv,0, Rk
k90  sin 2   cos 2 

,

(6.57)

Fv,α,Rk nestspējas raksturvērtība bīdē leņķī  pret šķiedru virzienu,
nestspējas raksturvērtība bīdē šķiedru virzienā,
leņķis starp bīdes spēka un šķiedru virzienu,
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k90 - koksnes pretestības parametrs pretbīdņu savienojumiem, ko nosaka pēc formulas:
k90 = 1.3 + 0.001dc.
(6.58)
Skrūvju nestspēju gludo pretbīdņu savienojumu aprēķinā neņem vērā, jo praktiski nevar
nodrošināt vienlaicīgu dažāda tipa savienotājlīdzekļu darbību zem slodzes.
Saskaņā ar formulām (6.53) un (6.53a) aprēķinātās nestspējas raksturvērtības attiecas uz
gludo pretbīdņu savienojumiem, kam malējo elementu biezums t1  2.25he, bet vidējo
elementu biezums t2  3.75he, kur he – pretbīdņa ligzdas dziļums.
a
B

b
B

d

he

t1

t2

t1

6.14. att. Gludo pretbīdņu savienojumi: a- savienojuma nestspējas aprēķina shēma, b- cirpes

plaknes pievienojamā elementā
Ja elementa neslogotajā galā ir viens pretbīdnis nobīdes plaknē un leņķis starp šķiedru un
bīdes spēka virzienu ir robežās 150   < 210, tad pēc formulas (6.53) aprēķināto nestspējas
vērtību Fv,0,Rk,1 ignorē.
Pretbīdņa nestspējas aprēķina vērtību (Fv,α,Rd) nosaka, ņemot vērā modifikācijas faktoru
(kmod) attiecībā uz slodzes darbības ilgumu un vides apstākļiem, kā arī ievērtējot drošuma
faktoru (γM) koksnes materiālu savienojumiem (Fv,α,Rd = kmod  Fv,α,Rk /γM).
Konstruējot savienojumu, jāņem vērā minimālie pieļaujamie attālumi starp pretbīdņu asīm un
no ass līdz elementa galam un malai, lai nodrošinātu koksnes nestspēju skaldē (6.6. tab.).
Ja pretbīdņus izvieto pamīšus (6.15. att.), tad attālumus starp to asīm šķiedru virzienā (a1) un
šķērsām šķiedrām (a2) var samazināt, pareizinot ar koeficientiem ka1 un ka2 (0 ka11,
0ka21) pie nosacījuma, ka izpildās nevienādība:

k a1 2  k a 2 2  1

.

(6.59)

Attālumu ka1·a1 var samazināt, pareizinot ar koeficientu ks,red (0.5  ks,red 1.0), ja
savienojuma aprēķina nestspēju savukārt pareizina ar koeficientu kR,red :
kR,red = 0.2 + 0.8· ks,red,
(6.60)
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ka2·a2

ka1·a1

6.15. att. Gludo pretbīdņu izvietošana pamīšus

6.5. tabula
Skrūvju un pretbīdņu diametri
Pretbīdņa tips
(LVS EN 912:2001)

dc, mm

dmin, mm

dmax, mm

A1 – A6

 130

12

24

A1, A4, A6

> 130

0.1 dc

24

d1 - 1

d1

B

6.6. tabula
Gludo pretbīdņu izvietošanas nosacījumi
Attālums
a1
a2

a3,t

Shēma





a3,c



a4,t


a4,c



Leņķis  starp spēka
un šķiedru virzienu

Attāluma minimālais
lielums

0    360

(1.2 + 0.8cos)dc

0    360

1.2dc

-90    90

1.5dc

90   < 150
150   < 210
210    270

(0.4 + 1.6sin)dc
1.2dc
(0.4 + 1.6sin)dc

0    180

(0.4 + 0.2sin)dc

180    360

0.6dc
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Ja vienā rindā šķiedru virzienā izvietoti vairāki pretbīdņi, tad to kopējās nestspējas
aprēķināšanai izmanto efektīvo skaitu nef, ko nosaka pēc formulas:

kur

n 

nef  2  1    n  2  ,
(6.61)
 20 
n - pretbīdņu skaits rindā (ko atbilstoši palielina, ja efektīvais skaits izrādās nepietiekošs
nepieciešamās kopējās nestspējas sasniegšanai).

6.9.3. Zoboto pretbīdņu savienojumi
Zobotais pretbīdnis ir apaļas, ovālas vai kvadrātveida formas tērauda plāksne ar trijstūrveida
formas zobiem pa perimetru, kas atliekti perpendikulāri plāksnes plaknei. Ja zobus atliec tikai
uz vienu pusi, iegūst vienpusēju zobotu pretbīdni, ko lieto koka un metāla elementu
savienojumos (6.16. att.- a) vai koka elementu savienojumos (6.16. att.- b), kurus samontē no
iepriekš sagatavotiem elementiem. Atliecot zobus uz abām pusēm, iegūst abpusēju zobotu
pretbīdni, ko vienlaicīgi iepresē savienojamos koka elementos, veidojot stingāku un
ekonomiskāku savienojumu (6.16. att.- c). Rūpnieciski ražo zobotos pretbīdņus ar diametru
no 38 līdz 165 mm. Zoboto pretbīdņu izgatavošanai lieto auksti velmēto slokšņu tēraudu vai
karstā cinkošanas procesā apstrādātu mazleģēto tēraudu, vai kaļamo čugunu.
Zobotos pretbīdņus (grupa C saskaņā ar LVS EN 912912:2001) izmanto uz bīdi strādājošos
savienojumos režģotu koka konstrukciju mezglos, kā arī saliktās sijās. Atšķirībā no gludajiem,
zobotos pretbīdņus mehāniski iespiež koksnē, piemēram, ar pārvietojamas hidrauliskas preses
palīdzību vai, savelkot savienojumu ar augstas stiprības skrūvi. Pretbīdņu diametriem līdz 65
mm var lietot arī parastās skrūves. Skrūves diametru izvēlas atbilstoši pretbīdņa parametriem.
Zem skrūves galvas un uzgriežņa jāliek paplāksnes. Paplāksnes malas izmērs ne mazāks par
3db un biezums t  0.3db, db- skrūves nominālais diametrs. Ja pretbīdņus iespiež koksnē,
savelkot skrūvi, tad ieteicamas biezākas paplāksnes. Zobotos pretbīdņus bez ievērojamām
formas izmaiņām iespējams iespiest koksnē ar blīvumu līdz 500 kg/m³.
Zoboto pretbīdņu savienojumu eksperimentālie pētījumi veikti laikā no 1957. līdz 1991.
gadam Delfu Tehnoloģiskajā universitātē un Dānijas Būvniecības pētniecības institūtā.
Pētījumu rezultāti apkopoti profesora Blasa ziņojumā 1993. gadā (Timber Engineering. Step
1, 1995).
Projektēšanas mērķiem zobotā pretbīdņa nestspējas raksturvērtības Fv,Rk (N) noteikšanai
izmanto sertificētu ražotājfirmu katalogos dotās vērtības vai standartos dotās formulas (6.62)
un (6.63).
Vienpusīgā pretbīdņa (tipi C2, C4, C7, C9, C11 saskaņā ar LVS EN 912912:2001) nestspējas
raksturvērtību bīdē nosaka pēc formulas:

Fv, Rk 18  k1  k 2  k 3  d c1.5 .

(6.62)

Abpusējā pretbīdņa (tipi C1, C3, C5, C6, C10 saskaņā ar LVS EN 912912:2001) nestspējas
raksturvērtību bīdē nosaka pēc formulas:

Fv, Rk  25  k1  k 2  k3  d c1.5 .

(6.63)

Apzīmējumi formulās (6.62) un (6.63):
dc ir:
- nominālais diametrs pretbīdņu tipiem C1, C2, C6, C7, C10 un C11, mm;
- pretbīdņa malas garums tipiem C5, C8, C9, mm;
- kvadrātsakne no abu malu kvadrātu summas pretbīdņu tipiem C3 un C4, mm;
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k1-

savienojuma ģeometrisko parametru faktors, ko nosaka sekojoši:
1



k1  min t1 3  he  ,
t 5  h 
e 
2
kur he - zobotā pretbīdņa dziļums vienā elementā,
t1 - malējā elementa biezums, t2 - vidējā elementa biezums;
modifikācijas faktors pretbīdņa nestspējai, ko nosaka atbilstoši tā tipam:
1

pretbīdņu tipiem C1...C9:
k 2  min 
,
a3t 1.5  d c 

k2 -

(6.64)

(6.65)

kur a3,t - attālums no pretbīdņa ass līdz elementa slogotam galam, ko pieņem ne
mazāku par a3,t,min, kuru savukārt pieņem saskaņā ar nosacījumiem:
1.1  d c 


a3, t , min  max 7  d b ,
(6.66)
80 mm 


kur db - skrūves nominālais diametrs;
1

k2  min 
,
a3t 2  d c 
1.5  d c 


kur a3, t , min  max 7  db  ;
80 mm


koksnes blīvuma faktors, ko nosaka kā minimālo no divām vērtībām:
1.5

k 3  min 
,
  k 350

pretbīdņu tipiem C10 un C11-

k3 -

kur

(6.67)

(6.68)

(6.69)

k - koksnes blīvuma raksturvērtība, kg/m3.

Zobotā pretbīdņa nestspējas aprēķina vērtību (Fv,Rd) nosaka, ievērtējot slodzes darbības ilgumu
un mitruma apstākļus ekspluatācijas laikā (Fv,Rd = Fv,Rk  kmod /M).
Eksperimentālie pētījumi liecina, ka darbībā zem slodzes pretbīdņa zobu un skrūves
deformācijas notiek vienlaicīgi. Tādējādi, savienojuma kopējā nestspēja summējas no abu
savienotājlīdzekļu- zobotā pretbīdņa un skrūves reaktīvajiem spēkiem, tomēr to nevar droši
garantēt ilgstošā ekspluatācijas laikā, tāpēc skrūves ietekmi savienojuma kopējās nestspējas
aprēķinā neņem vērā.
Konstruējot savienojumu, jāņem vērā pretbīdņu izvietošanas
nosacījumi, lai nodrošinātu pietiekošu koksnes nestspēju skaldē (6.7 un 6.8. tab.).
a

b

c

B

B

B

6.16. att. Pretbīdņu savienojumi: a- metāla plāksnes pievienojums koka elementam ar

vienpusēju zoboto pretbīdni, b- izjaucams koka elementu savienojums ar vienpusējiem
pretbīdņiem, c- savienojums ar abpusēju zoboto pretbīdni
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6.7. tabula
Zoboto pretbīdņu (tipi C1 līdz C9) izvietošanas nosacījumi
Leņķis  starp spēka
un šķiedru virzienu

Attāluma minimālais
lielums

0    360

(1.2 + 0.3cos)dc

0    360

1.2dc

a3,t

-90    90

2dc

a3,c

90   < 150
150   < 210
210    270

(0.9 + 0.6sin)dc
1.2dc
(0.9 + 0.6sin)dc

0    180

(0.6 + 0.2sin)dc

180    360

0.6dc

Attālums
a1

a2

Shēma






a4,t


a4,c



6.8. tabula
Zoboto pretbīdņu C10 un C11 izvietošanas nosacījumi
Leņķis  starp spēka
un šķiedru virzienu

Attāluma minimālais
lielums

0    360

(1.2 + 0.8cos)dc

0    360

1.2dc

a3,t

-90    90

2dc

a3,c

90   < 150
150   < 210
210    270

(0.4 + 1.6sin)dc
1.2dc
(0.4 + 1.6sin)dc

0    180

(0.6 + 0.2sin)dc

180    360

0.6dc

Attālums
a1
a2

Shēma






a4,t


a4,c
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6.9.4. Pārvietojumi zoboto pretbīdņu savienojumā
Režģotas konstrukcijas punktu pārvietojumi (izliece, nobīde) summējas no elementu
elastīgajām deformācijām iekšējo spēku iedarbībā un elementu savstarpējās nobīdes
lielumiem mezglu savienojumos. Elementu savstarpējās nobīdes lielums mezglā ir atkarīgs no
savienojuma stinguma raksturvērtības Kser, kas saskaņā ar Eiropas standartu LVS EN
26891:2001 atbilst eksperimentāli noteiktajam bīdes modulim ks. Bīdes modulis ks vienāds ar
bīdes spēka vērtību (N), kas izraisa 1 mm lielu lineāro pārvietojumu spēka darbības virzienā.
Teorētiskiem aprēķiniem stinguma raksturvērtības noteikšanai izmanto formulas, kas
pamatojas uz eksperimentos iegūtām sakarībām saskaņā ar LVS EN 13271:2002:
- pretbīdņu tipiem A un B
k s  0.6  d c   k ,
(6.70)
- pretbīdņu tipiem C1...C9
k s  0.3  d c   k ,
(6.70a)
- pretbīdņu tipiem C10, C11
k s  0.45  d c   k ,
(6.70b)
kur
ks - bīdes modulis, N/mm,
k - koksnes blīvuma raksturvērtība, kg/m³;
dc - nosacītais pretbīdņa diametrs, mm, ko pieņem atbilstoši tā ģeometriskajiem
parametriem:
C5, C8, C9 tipa pretbīdņiem dc = d,
C3 un C4 tipa pretbīdņiem dc= √(a1a2), kur a1 un a2 ir taisnstūrveida pretbīdņa
malas izmēri (LVS EN 912:2001).
Salikto elementu (siju, kolonnu) nestspējas aprēķiniem nepieciešamo elastīgās bīdes
moduli pieņem vienādu ar divām trešdaļām no bīdes moduļa vērtības (Ku = 2 Kser/3).

6.10. Savienojumi ar perforētām zobotām metāla plāksnēm
6.10.1. Vispārīgs raksturojums
Perforētā zobotā metāla plāksne jeb konektors ir koka elementu savienotājlīdzeklis, kam
noteiktas formas un konfigurācijas zobi štancēšanas procesā perforēti un atliekti
perpendikulāri plāksnes plaknei. Ar perforētām plāksnēm no abām pusēm nosedz vienā
plaknē izvietotu koka elementu savienojumu (6.17. att.), tad tās iespiež koksnē. Koka
konstrukcijas ar perforēto plākšņu savienojumiem izgatavo tikai rūpnieciski, jo plāksnes
iedziļināšanas procesā jānodrošina vienmērīgs mehāniskais spiediens, vienlaicīgi saglabājot
precīzu konstrukcijas ģeometrisko formu.
Perforētās plāksnes sāka pielietot koka konstrukcijās 20. gs. 50-os gados ASV. Jaunais
savienojumu veids ātri ieviesās būvpraksē. Šie savienojumi ir vieni no efektīvākajiem
režģotās dēļu konstrukcijās. Būvkodeksā LVS EN 1995-1-1 ietvertie aprēķinu un
konstruēšanas nosacījumi balstās uz zoboto plākšņu savienojumu nestspējas eksperimentālo
un teorētisko pētījumu rezultātiem, kas iegūti Skandināvijas valstīs (zinātnieki Āšeims, Solli,
Kangas, Kālsners, Kevarinmāki 1990-1992).
Perforēto plākšņu biezums no 0.9 līdz 2.2 mm, maksimālais- 3 mm. Perforētās plāksnes
izgatavo no tērauda plākšņu materiāla vai slokšņu tārauda (LVS EN 10326:2004, LVS EN
10327:2004) un tūlīt pēc izgatavošanas veic sevišķi efektīvu aizsargapstrādi pret koroziju
(parasti cinko). Perforētās plāksnes var izgatavot arī no korozijizturīga tērauda (LVS EN
10088-2:2005). Zobu forma (taisnstūrveida, trijstūrveida, gludi, roboti) un izvietojums var būt
dažādi. Tehniskās prasības perforētajām plāksnēm noteiktas saskaņā ar standartu LVS EN
1075:2001. Plākšņu standartizmēri un nestspējas raksturvērtības tiek dotas attiecīgās
ražotājfirmas katalogā.
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a

b

B

B

c
B

6.17. att. Savienojums ar konektoriem: a- savienojuma kopskats, b- efektīvie laukumi uz
elementiem (c=5 mm, d= 6·t), c- perforētā zobotā plāksne

6.10.2. Perforēto zoboto plākšņu savienojuma nestspēja
Uz bīdes spēkiem strādājošā savienojumā zobi darbojas liecē, bet koksne kontaktvirsmā ar
zobu- lokālā spiedē. Plāksnes metāls šuves šķēlumā strādā kombinētā slogojumā- cirpē un
stiepē vai cirpē un spiedē atkarībā no pievienojamo elementu pārnesto spēku virziena. Galīgā
robežstāvokļa iestāšanās gadījumā iespējama gan trauslā sabrukšana plāksnes cirpē vai stiepē,
gan plastiskā sabrukšana, plāksnei deformējoties, zobiem noliecoties un pakāpeniski
izvelkoties no koksnes. Ja robežstāvoklī notiek zobu noraušana, tad var secināt, ka plāksne
izgatavota no prasībām neatbilstoša tērauda vai arī tā ir mehāniski bojāta.
Perforēto zoboto plākšņu savienojuma pretošanās spēju pieliktajiem spēkiem raksturo:
- zobu nestspēja liecē un virsmas spiedē ar koksni jeb tā saucamā iespīlējuma
kapacitāte, ko izsaka kā pieļaujamo spēka vērtību uz vienu bīdes spēkam paralēlo
plāksnes laukuma vienību (N/mm²),
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-

perforētās plāksnes nestspēja jeb pretestība cirpes un stiepes (spiedes) spēkiem
šuves šķēlumā. Plāksnes nestspēju cirpē, stiepē (spiedē) izsaka ar attiecīgā spēka
pieļaujamo vērtību uz plāksnes lineārā izmēra (garuma vai platuma) vienību
(N/mm).

Zobu iespīlējuma kapacitātes lielumu un perforētās plāksnes materiāla (metāla) stiprību
ietekmē vairāki faktori:
- leņķis  starp bīdes spēka un plāksnes garenass virzienu,
- leņķis  starp šķiedru garenvirzienu un bīdes spēka virzienu,
- leņķis γ starp savienojuma plaknes un plāksnes garenass virzienu,
- plāksnes biezums (t) un efektīvā laukuma (Aef) ģeometriskie raksturlielumi,
- koksnes pretestība lokālā spiedē un plāksnes materiāla stiprība cirpē un stiepē.
Ieviešot praksē jauna veida perforētās zobotās plāksnes, ražotājfirma vai sertificēta
laboratorija tās uzdevumā saskaņā ar standartu LVS EN 1075:2001 izpilda savienojumu
eksperimentālās pārbaudes statiskā slogojumā. Iegūto datu apstrādes rezultātā definē
sekojošas plāksnes nestspējas jeb pretestības raksturvērtības:
 fa,0,0,k - iespīlējuma kapacitāte jeb plāksnes pretestība zobu liecē atbilstoši slogojumam ar
spēku, kura virziens sakrīt ar šķiedru virzienu (  = 0) un plāksnes garenass
virzienu ( = 0), N/mm²;
 fa,90,90,k - zobu iespīlējuma kapacitāte jeb pretestība zobu liecē atbilstoši leņķu vērtībām =
90 un  = 90, N/mm²;
 ft,0,k perforētās plāksnes pretestība stiepē garenass virzienā ( = 0), ko izsaka ar spēka
vērtību uz plāksnes platuma vienību šķērsām spēka darbības virzienam, N/mm;
 fc,0,k perforētās plāksnes pretestība spiedē garenass virzienā ( = 0), N/mm;
 fv,0,k perforētās plāksnes pretestība cirpē garenass virzienā, ko izsaka ar spēka vērtību
uz vienu plāksnes garuma vienību, N/mm;
 ft,90,k  fc,90,k N/mm;
 fv,90,k -

perforētās plāksnes pretestība stiepē šķērsām garenass virzienam ( = 90), ko
izsaka ar spēka vērtību uz vienu plāksnes garuma vienību, N/mm;
perforētās plāksnes pretestība spiedē šķērsām garenass virzienam ( = 90),
perforētās plāksnes pretestība cirpē šķērsām garenass virzienam ( = 90), ko
izsaka ar spēka vērtību uz vienu plāksnes platuma (b) vienību, N/mm.

Izmantojot eksperimentāli iegūtās zobotās plāksnes pretestības raksturvērtības, pēc formulas
(4.4) nosaka atbilstošās aprēķina pretestības vērtības. Nosakot aprēķina pretestību metāla
plāksnes stiepē (ft,0,d, ft,90,d), spiedē (fc,0,d, fc,90,d) un cirpē (fv,0,d, fv,90,d), pieņem modifikācijas
faktoru kmod = 1 un drošuma faktoru M = 1.1. Nosakot zobu iespīlējuma kapacitātes aprēķina
vērtības (fa,0,0,d, fa,90,90,d) jeb nestspēju zobu liecē, jāņem vērā vides apstākļu un koksnes
materiāla īpašību izkliedes ietekme: modifikācijas faktora kmod vērtības pieņem saskaņā ar 3.1
tabulu LVS EN 1995-1-1, bet drošuma faktoru pieņem M = 1.3.
Plāksnes zobu iespīlējuma kapacitātes aprēķina vērtību atkarībā no leņķa  starp šķiedru
garenvirzienu un zoba asij perpendikulāri vērstā bīdes spēka virzienu nosaka sekojoši:
-

leņķa vērtībām   45
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 f a, ,0, k  f a, ,0, k  f a ,90,90, k   / 45
f a , ,  , k  max 
,
 f a,0,0, k  f a ,0,0, k  f a,90,90, k  sin(max( ,  ))



leņķa vērtībām 45 <   90

-





f a , ,  , k  f a,0,0, k  f a ,0,0, k  f a,90,90, k  sin(max( ,  )) ,

(6.71)

(6.72)

kur fa,,0,k eksperimentāli
noteiktā
(Timber
Engineering,
1995),
LVS
EN
1075:2001)
plāksnes
zobu
=0
iespīlējuma kapacitātes raksturvērtība, N/mm², slogojuma
gadījumā, ja bīdes spēka virziens sakrīt ar šķiedru
29.1.1.29.1.3. virzienu ( = 0), bet plāksnes garenass vērsta leņķī 
(6.18. att.) pret spēka un šķiedru virzienu.


29.1.2.

6.18. att. Aprēķina shēma

Vispārīgā slogojuma gadījumā (6.19. att.) uz zoboto plāksni savienojumā iedarbojas spēks FEd
un moments MEd, kā rezultātā aprēķina bīdes spēku intensitātes vērtības uz plāksnes laukuma
vienību, izmantojot formulas (6.73) un (6.74):

F,d= FA,Ed/Aef/2

y
MEd
d

FM,Ed

hef

ℓ

FM,Ed



FEd
x




6.19. att. Zobotās plāksnes slogojuma

shēma

(6.73)
kur F,d - bīdes spēka intensitāte;
Aef - plāksnes efektīvais laukums uz attiecīgā
elementa (6.17.att., 6.19. att.);
2- plākšņu skaits savienojumā;
FA,Ed - bīdes spēka aprēķina vērtība, kas
pielikts
plāksnes
efektīvā
laukuma
smagumcentrā;
M,d= MA,Ed/Wp/2
(6.74)
kur M,d - bīdes spēku intensitāte, ko izraisa
moments savienojumā;
MA,Ed momenta aprēķina vērtība, kas

iedarbojas uz plāksni;
Wp - plāksnes efektīvā laukuma polārais pretestības moments, ko precīzi aprēķina pēc
formulas (6.75) vai aptuveni- pēc formulas (6.75a);

Wp 

 r dA ;

Wp= Aef-· de/4,

(6.75)

(6.75a)

Aef

kur

r - attālums no prognozējamā plāksnes rotācijas centra momenta iedarbībā līdz
laukuma dA smagumcentram;
de - parametrs, ko aprēķina pēc formulas:

 Aef
de  
 hef

kur

2


  h2 ,
ef



(6.76)

hef – plāksnes efektīvā laukuma maksimālais izmērs perpendikulāri
garākajai malai.

Pietiekošas plāksnes zobu iespīlējuma kapacitātes jeb nestspējas zobu liecē nodrošināšanai
jāizpildās sekojošiem nosacījumiem:
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  F ,d

 f a, ,  , d


2

   M ,d
 
  f a ,0 ,0 , d
 

2


 1.



(6.77)

Perforētās plāksnes materiāla stiprības pārbaudi šuves šķēluma kombinētā slogojumā ar
stiepes (spiedes) un cirpes spēkiem izpilda saskaņā ar nosacījumu:

 Fx, Ed

 Fx, Rd

kur

2

  Fy , Ed
 
  Fy , Rd
 

2


  1,



(6.78)

Fx,Ed, Fy,Ed - spēku aprēķina vērtības šuves šķēlumā attiecīgi asu x un y virzienos, ko
atbilstoši slogojuma shēmai;
Fx,Rd, Fy,Rd - plāksnes nestspēja kombinētā slogojumā asu x un y virzienos, ko nosaka kā
maksimālo no divām vērtībām:



Fx, Rk  max 


kur

f n,0, k    sin(   o sin(2 ))
f v,0, k    cos 

,

(6.79)

 f n,90, k    cos 
F y, Rk  max 
,
(6.79a)
k  f v,90, k    sin 
fn,0,k = ft,0,k, ja plāksne šķēlumā strādā stiepē (Fx,Ed>0); fn,0,k = fc,0,k, ja Fx,Ed  0;
fn,90,k = ft,90,k, ja plāksne šķēlumā strādā stiepē; fn,90,k = fc,90,k atbilstoši spiedei;
k = 1 + kv · sin(2γ), ja Fx,Ed > 0; k = 1, ja Fx,Ed  0,
kur γo un kv ir konstantes, ko nosaka, pamatojoties uz plāksnīšu eksperimentālo
pārbaužu datiem cirpē saskaņā ar LVS EN 1075:2001.

Aprēķinot savienojumu var pieņemt, ka pusi no spiedes spēka lieluma, kas darbojas
perpendikulāri šuvei, uzņem savienojamo elementu koksnes virsma lokālā spiedē pie
nosacījuma, ka sprauga šuvē nepārsniedz 1.5 mm. Ja sprauga šuvē ir lielāka, tad plāksne
šuves šķēlumā ir slogota ar pilnu spiedes spēka vērtību.
Minimālais plāksnes platums uz nepārtrauktā elementa (uz joslas)- vismaz 40 mm un ne
mazāk par h/3, kur h- joslas elementa šķērsgriezuma augstums. Joslu saduršuvēs plāksnes
platumam jābūt vismaz 2/3 no šķērsgriezuma augstuma.
Perforēto plākšņu savienojuma darbība detalizēti apskatīta speciālajā literatūrā (Timber
Engineering, 1995; Blaß, Kurzweil, 1998).
Dēļu konstrukciju projektēšana ar centriski slogotiem zoboto plākšņu (konektoru)
savienojumiem, kur momenta ietekmi var neņemt vērā, ir apskatīta literatūrā (Ozola, 1999).

6.10.3. Pārvietojumi perforēto zoboto plākšņu savienojumā
Zoboto plākšņu savienojumi ir samērā stingi. Savienojuma deformācijas raksturo ar bīdes
moduli Kser, N/mm, kura vērtību nosaka eksperimentāli saskaņā ar standartu LVS EN
26891:2001.
Nestspējas robežstāvokļu aprēķinos, kur nepieciešams ievērtēt pārvietojumus savienojumā,
elastīgās bīdes moduli pieņem Ku = 2Kser/3, bet elastīgās nobīdes lielumu uu = 2user.
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6.11. Koka elementu savienojumi iecirtumā (sējumi)
Spiesto (augšjoslas) un stiepto (apakšjoslas) elementu savienojumus ar iecirtuma palīdzību jeb
gala iesējumus lieto neliela laiduma pārseguma konstrukciju balstmezglos. Vēsturiski
izveidojušies vairāki gala iesējumu veidi: vienzoba gala iesējumi ar pieres vai iekšēju zobu un
divzobu gala iesējumi (6.20. att.).
b

c

Fd


Nt,d







Fd




Nt
Nt

tv2



tv

Fdcos/2

h

tv

ℓ


Fd

ℓ

tv1

a

ℓv

bef

ℓv
6.20. att. Stiepta un spiesta elementa savienojumu veidi ar iecirtumiem (gala iesējumi):

a- iegremdēts vienzoba gala iesējums, b- vienzoba gala iesējums ar iekšēju zobu,
c- divzobu gala iesējums
Darbībā zem slodzes zoba pieres plaknes un ligzdas sieniņas kontaktvirsma tiek slogota lokālā
spiedē ar spēku Fd, bet bīdes spēkam Fs (Fs= Nt) paralēlās plaknes (posmā lv) slogotas ar
skaldē. Nestspējas robežstāvokļu iestāšanās izpaužas vai nu kā trauslā sabrukšana skaldē, vai
nepieļaujami lielas plastiskās deformācijas zoba ligzdā, ko raksturo pārvietojums  (6.20. att.b). Ieteicams zoba pieres plaknes slīpumu izvēlēties vienādu ar leņķa  bisektrises virzienu, jo
tad prognozējama maksimālā koksnes nestspēja lokālā spiedē (=/2).
Iecirtuma pieres virsmas nestspēju lokālā spiedē pārbauda saskaņā ar nosacījumu:
c,,d  fc,,d,
(6.80)
kur
c,,d - lokālās spiedes spriegumi, ko aprēķina pēc formulas (6.81), ja plaknes slīpums
sakrīt ar leņķa  bisektrisi un pēc formulas (6.81a), ja plakne ir perpendikulāra spiestā
stieņa asij;

 c , ,d 

Fd  cos 2  / 2
;
bef  tv

(6.81)

 c , ,d 

Fd  cos 
;
bef  t v

(6.81a)
fc,,d – koksnes aprēķina pretestība virsmas spiedē leņķī  pret šķiedru virzienu ( =
/2 vai  =  atbilstoši zoba plaknes slīpumam), ko nosaka pēc formulas:
f c ,0 ,d
f c , ,d 
.
(6.82)
 fc ,0,d fc ,90,d  sin 2   cos 2 
Koksnes stiprību skaldē bīstamākajā šķēlumā pārbauda saskaņā ar nosacījumu:
d  fv,d,
(6.83)
kur
d - tangenciālspriegumu spriegumu vidējā aprēķina vērtība skaldes posmā (ar
garumu ℓv), ko nosaka pēc formulas:
 d  Fd  cos  bef   v .
(6.84)
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6.12. Līmētie koka elementu savienojumi
Līmētie savienojumi pieder pie stingajiem koka elementu savienojumiem. Līmējošā materiāla
uzdevums ir nodrošināt līmes daļiņu savstarpējās saistes spēkus (kohēziju) un atbilstošas
stiprības saites starp koksnes un līmes daļiņām (adhēziju). Līmētos elementus izgatavo
specializētos cehos, stingri ievērojot tehnoloģiskās prasības. Salīmētie elementi veido jaunu
konstruktīvu darinājumu, ko statiskajā analīzē definē kā stingu disku.
Līmētā savienojuma nestspēju un ilgizturību konstrukcijas reālajos ekspluatācijas apstākļos
ietekmē daudzi apstākļi, bet kā galvenos atzīmēsim sekojošus faktorus:
- līmes materiāla (sintētisko sveķu) veids un kvalitāte;
- līmētās šuves forma;
- līmējamā materiāla (koksnes) kvalitāte;
- līmēšanas tehnoloģisko prasību izpilde.
6.12.1. Līmēto šuvju veidi un nestspēja
Līmētās šuves formu izvēlas atbilstoši slogojuma raksturam. Koka elementu salīmēšanai lieto
vienkāršu taisnu šuvi, ja jāpārnes bīdes (cirpes) spēki, kas darbojas paralēli šuves plaknei, vai
jānodrošina tikai elementu fiksācija noteiktā pozicijā (6.21. att.- a). Nosacījumus taisnām
līmētām šuvēm un līmētiem elementiem skatīt standartā LVS EN 386:2001.
Slogotu elementu līmētiem sadursavienojumiem izvēlas tādu šuves formu, lai savienoto
elementu pārnesto spēku iedarbībā šuves šķēlums būtu slogots galvenokārt cirpē (skaldē) un
lai atraušanas spēks būtu salīdzinoši neliels.
Slogotu apšuvuma lokšņu līmētiem savienojumiem lieto slīpās pārlaidu šuves, kuru garumam
jābūt ne mazākam par desmitkārtīgu loksnes biezumu (ℓs  10t), lai nodrošinātu pietiekošu
šuves laukumu un atbilstošu slogojuma shēmu (6.21. att.- b).
Dēļu galeniskie savienojumi līmētā elementā atbilstoši tā slogojuma veidam uzņem stiepes
(6.21. att.- c), spiedes vai lieces normālspriegumus. Šādiem savienojumiem lieto mazās
zobotās šuves (zobotos sadursavienojumus ar garumu Lf  20 mm), kuru forma izveidota tā,
lai stiepes spēka iedarbībā šuves plakne būtu slogota galvenokārt ar tangenciālspriegumiem.
Līmēto zoboto šuvju zonā nedrīkst būt zari - ne tuvāk par trim zara diametriem. Zobus izveido
ar speciālu frēzi. Ne vēlāk kā pēc 24 stundām veic salīmēšanu- zobu virsmu vienmērīgi noklāj
(aplejot vai iemērcot) ar iepriekš sagatavotu līmes maisījumu. Savieto sazobē dēļu galus un
noslogo ar īslaicīgu (2 s) spiedienu, parasti 2-5 N/mm². Spiediena lielums ir atkarīgs no šuves
parametriem, koka sugas un mitruma. Jānovērš koksnes plaisāšana, radušos plaisu platums
nedrīkst pārsniegt 0.5 mm un to garums nedrīkst pārsniegt 10 mm. Zoboto šuvju stiprību un
izturību pārbauda laboratorijā. Sīkāk prasības mazām zobotām šuvēm skatīt standartā LVS
EN 385:2002, zoboto šuvju ģeometriskie parametri apskatīti arī punktā 2.1.3.
Līmēto siju vai rāmju elementu savienošanai lieto lielās zobotās šuves (6.21. att.- d) ar
garumu Lf = 50...60 mm (prasības skatīt LVS EN 387:2002). Līmētās konstrukcijas ar lielo
zoboto šuvju savienojumiem rekomendē pielietot 1. un 2. klases ekspluatācijas apstākļiem. Ja
ir nepieciešamība lielo zoboto šuvju savienojumus lietot 3. klases (sevišķi mitros) apstākļos,
tad rūpīgi jāizanalizē vides apstākļu ietekme uz savienojuma nestspēju un ilgizturību,
atbilstoši izvēloties kādu no I tipa fenolsveķu līmēm. Koksnes mitruma vērtību starpība ar
zoboto šuvi savienojamos koka elementos nedrīkst pārsniegt 2%.
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6.21. att. Līmētie savienojumi: a- taisnās šuves, b- slīpā pārlaidu šuve, c- mazās zobotās

šuves, d- līmētie zobotie sadursavienojumi rāmju dzegas mezglos
Vienkāršotā veidā līmētā savienojuma nestspējas nosacījumu var definēt šādi: kvalitatīvi
izgatavota, slogojumam atbilstošas formas līmētā savienojuma nestspējai ir jābūt lielākai
par salīmēto elementu koksnes nestspēju spriegumstāvokļos, ko izraisa aprēķina slodžu
iedarbība jebkurā reāli iespējamā to kombinācijā un aprēķina situācijā.
Līmēto savienojumu stiprību un izturību paredzētajos vides apstākļos pārbauda
eksperimentāli saskaņā ar standartiem LVS EN 391:2002, LVS EN 392:2000, bet prasības
līmētai koksnei ir definētas standartos LVS EN 386:2001 un LVS EN 14080:2005.
6.12.2. Prasības līmētās koksnes izgatavošanai
Pēdējos gadu desmitos ir uzkrāta zināma līmēto konstrukciju ekspluatācijas pieredze. Slodzi
nesošo konstrukciju izgatavošanai Latvijā rekomendē izmantot priedes Pinus silvestris un
egles Picea Abies, Abies alba koksnes zāģmateriālus. Saskaņā ar standartu LVS EN 386:2001
ir pieļaujams līmētām konstrukcijām izmantot arī citas Eiropā izplatītās koku sugas,
piemēram, Menzīsu jeb zaļo duglāziju Pseudotsuga menziesii, lapegli Larix decidua, papeli
Populus robusta, Populus alba, ciedru Thuja plicata, priež u sugas Pinus nigra, Pinus
Pinaster, Pinus radiata, sitka egli Picea sitchensis, rietumu tsugu Tsuga heterophylla.
Dažādām koku sugām ir atšķirīgas fizikāli mehāniskās īpašības, tādēļ jāpieiet kritiski,
apgūstot ārzemju pieredzi. Vispārīgai informācijai par dažādu koku sugu fizikāli mehānisko
īpašību raksturvērtībām lietderīgi izmantot rokasgrāmatu (Wagenführ, 1989).
Sevišķi svarīgs faktors adhēzisko saišu stiprības nodrošināšanā starp koksnes un līmes
daļiņām ir koksnes mitrums. Ja līmēšanai lieto ar ķīmiskās aizsardzības līdzekļiem
neapstrādātu koksni, tad rekomendējamais mitrums ir no 8% līdz 15%. Ja koksne iepriekš
apstrādāta ar aizsarglīdzekļiem, tad mitrumam jābūt robežās no 11% līdz 18%. Koksnes
mitruma vērtību starpība atsevišķos paketes dēļos nedrīkst pārsniegt 4%. Izgatavošanas,
montāžas un ekspluatācijas laikā līmētā koksne tomēr ir pakļauta nelielām mitruma izmaiņām.
Lai pasargātu šuves no plaisāšanas rukuma un briešanas deformāciju ietekmē, līmējamā dēļa
biezumam un šķērsgriezuma laukumam jebkurā gadījumā jāatbilst 6.9. tabulā dotajām
prasībām. Liekti līmētiem elementiem (ar liekuma rādiusu r, mm) ir papildus nosacījums
attiecībā uz dēļa biezumu t (nosacījums (6.85)), lai novērstu iepriekšējā sasprieguma ietekmi.
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6.9. tabula
1.1.1.1. Maksimālie pieļaujamie līmējamā dēļa ģeometriskie parametri (LVS EN 386:2001)
Koka konstrukcijas ekspluatācijas apstākļu klase

Koku
grupa

1

2

3

t, mm

A, mm²

t, mm

A, mm²

t, mm

A, mm²

Skujkoki

45

10000

45

9000

35

7000

Lapu koki

40

7500

40

7500

35

6000

Piezīme. Ja dēļa šķērsgriezuma laukums pārsniedz 7500 mm², tad rekomendē dēļa vidējā
daļā izfrēzēt gropi, kuras platums nepārsniedz 4 mm un dziļums (augstums) ir ne lielāks par
trešdaļu no dēļa biezuma.
t  r(1+fm,g,k /80)/250,
kur fm,g,k – līmētās koksnes stiprības raksturvērtība liecē, N/mm².

(6.85)

Līmēto koksni izgatavo specializētos cehos, kas aprīkoti ar nepieciešamām iekārtām un
instrumentiem un kur nodrošināti visi apstākļi tehnoloģiskā procesa punktuālai izpildei. Šeit
apkopotas norādes ieskatam par svarīgākajiem procesa etapiem un prasībām:
- gaisa relatīvais mitrums cehā no 40% līdz 75% un temperatūra ne zemāka par
+15C;
- personāls ir speciāli apmācīts koksnes žāvēšanas, šķirošanas, mehāniskās apstrādes
un līmēšanas darbiem;
- ir pietiekošas jaudas žāvēšanas kameras un noliktavu telpas zāģmateriālu izturēšanai
(kondicionēšanai). Labāku kvalitāti var panākt ar divu vai trīsstadiju žāvēšanas
procesu. Pirmajā stadijā dēļus žāvē atmosfērā (vai kamerās) līdz līdzsvara
mitrumam (20-30%), otrajā stadijā žāvēšanu turpina kamerās līdz noteiktajam
tehnoloģiskajam mitrumam, trešajā stadijā zāģmateriālus apmēram vienu mēnesi
kondicionē (iztur) pie noteikta temperatūras (20C) un gaisa relatīvā mitruma (60%)
režīma;
- līmēšanai paredzēto kokmateriālu šķirošanai ieteicams izmantot mehāniskās
šķirošanas mašīnas, kur zāģmateriāla kvalitātes novērtēšanai tiek izmantota sakarība
starp koksnes elastības moduli un stiprību liecē. Šķirošanas mašīnā zāģmateriālu
īslaicīgi noslogo pēc ieprogrammētas shēmas (četros punktos savstarpēji pretējos
virzienos), automātiski izmēra izlieces lielumus, apstrādā datus un piešķir stiprības
klasi jeb šķiru, uzkrāsojot atbilstošas krāsas zīmi. Šķirošanas iekārtas ir dārgas, tādēļ
daudzās rūpnīcās tomēr izmanto vizuālo šķirošanu. Posmus ar vainām izgriež, dēļus
savieno ar līmētām zobotām šuvēm līdz vajadzīgam garumam;
- līmējamās virsmas frēzē 6-24 stundas pirms līmes uzklāšanas. Līmējamā dēļa
biezums jebkurā 1 m garā elementa posmā nedrīkst atšķirties vairāk par 0.1-0.2 mm
atbilstoši līmes spējai aizpildīt tukšumus;
- līmes maisījumu sagatavo, vadoties pēc ražotājfirmas instrukcijas, līmi uzklāj
vienmērīgi uz tīras un gludas koksnes virsmas. Līmes maisījumam jābūt pietiekoši
viskozam un tā derīguma laikam jābūt lielākam (ieteicams 1.5..2 reizes) par laiku,
kas nepieciešams līmes uzklāšanai un paketes salikšanai. Parastā līmes patēriņa
norma ir 350 g/m², minimālā- 200 g/m²;
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t

t

- dēļus komplektē paketē atbilstoši projektētajiem izmēriem. Tangenciāli zāģētus dēļus
ieteicams komplektēt paketē tā, lai novērstu šuvju atraušanu dēļu rukuma dēļ nelielu
mitruma izmaiņu ietekmē (6.22. att.);
- sagatavoto dēļu paketi vienmērīgi
a
b
t/5- t/4
presē ar līmes tehniskajās prasībās
norādīto spiedienu (0.6-1.0 N/mm²).
Līmes konsolidācijas laikā sevišķi
jārūpējas,
lai
tiktu
nodrošināti
d4
atbilstošais gaisa relatīvais mitrums un
b
temperatūra;
- līmētās produkcijas kvalitāti regulāri
a
t  a  25
pārbauda laboratorijā saskaņā ar
atbilstošajiem
standartiem.
Dokumentāciju glabā vismaz 10 gadus;
- vismaz divas reizes gadā atbildīgā
b
b
valsts institūcija veic neatkarīgu
izejmateriālu un gatavās produkcijas
kontroli;
6.22. att. Dēļu komplektēšana paketē:
- jānodrošina
līmēto
elementu
a- ieteicamā shēma, ja platums b 22 cm,
aizsardzība pret nokrišņu mitrumu
b- platākiem šķērsgriezumiem - b > 22 cm
transportēšanas un montāžas laikā.
Parasti elementus rūpnīcā pilnīgi
sagatavo montāžai un ietin polietilēna plēvē, ko noplēš pēc jumta iesegšanas.
6.12.3. Savienojumi ar ielīmētām stiegrām
Savienojumu ar ielīmētām stiegrām pētījumu un ekspluatācijas pieredze uzkrāta pēdējos 2530 gados. 5. Eirokodeksa metodika šajā jomā balstās galvenokārt uz Skandināvijas un Vācijas
zinātnieku pētījumu rezultātiem. Ielīmētās stiegras lieto dažādiem mērķiem:
- līmētā elementa šķērsgriezuma pastiprināšanai, lai novērstu plaisu veidošanos,
piemēram, lieces momenta izraisīto stiepes spriegumu ietekmē šķērsām šķiedrām
liekti līmētā elementā vai šķērsspēka ietekmē piezāģētā sijas galā (6.23. att.- a);
- stinga savienojuma izveidošanai, kas pretojas lieces momenta iedarbībai,
piemēram, kolonnas balstmezglā (6.23. att.- b).
Savienojumu izgatavo, iepriekš izurbtā ligzdā ielīmējot profilētas stiegras vai skrūves ar
diametru 12-24 mm. Savienojumu var izgatavot divējādi. Pēc pirmā paņēmiena stiegru
(skrūvi) ievieto ligzdā, kurā injicē līmes maisījumu (ligzdas diametrs ir par 1 mm lielāks nekā
stiegrai).
Pielietojot otro paņēmienu, skrūvi ieskrūvē ligzdā, kuras diametrs mazāks nekā skrūvei (par
vītnes augstumu), un līmi iepilda un atlikumu izspiež pa speciāli izurbtiem caurumiem.
Savienojumiem ar ielīmētām stiegrām lieto fenolrezorcīna, divkomponenšu poliuretāna vai
epoksīda līmi. Šie savienojumi ir jūtīgi attiecībā uz mitruma izmaiņām, tādēļ 3. klases
ekspluatācijas apstākļos tos nav ieteicams lietot.
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6.23. att. Savienojumi ar ielīmētām stiegrām: a- ielīmētās stiegras plaisu novēršanai,

b- stings kolonnas balstmezgls
6.12.4. Aksiāli slogotas ielīmētās stiegras
Aksiāli slogoto ielīmēto stiegru savienojumiem sevišķa vērība jāpiegriež izgatavošanas
paņēmiena un līmes izvēlei. Piemēram, nerekomendē fenolrezorcīna līmi injekcijas metodei,
jo pētījumos novērots, ka, līmei cietējot, attīstās mikroplaisas. Arī divkomponenšu poliuretāna
līmi nerekomendē injekcijas metodei, sevišķi ekspluatācijai zem pastāvīgām slodzēm.
Sevišķi svarīgi aizsargāt ielīmētās stiegras pret koroziju, jo rūsa sagrauj saisti starp līmi un
metālu. Epoksīda līme vienlaicīgi aizsargā metālu arī pret koroziju. Ja līme nepilda metāla
aizsardzības funkciju, tad stiegru virsmu iepriekš apstrādā cinkojot vai ar citu efektīvu
aizsargklājumu.
Eirokodā 5 ietvertie savienojumu ar aksiāli slogotām ielīmētām stiegrām aprēķina un
konstruēšanas nosacījumi balstās uz Volkersena, Gerolda un Riberholta eksperimentālo un
teorētisko pētījumu rezultātiem (Timber Engineering, 1995). Balstoties uz šiem pētījumiem,
tika izdarīti galvenie secinājumi par aksiāli slogotu ielīmēto stiegru īslaicīgo pretestību:
- stiegras pretestība stiepē un spiedē ir vienāda;
- bīdes deformāciju mērījumi apliecināja, ka cirpes spriegumu sadalījuma
likumsakarības pa ielīmētā posma garumu ℓg atbilst 1953. gadā izvirzītajai
Volkersena
teorijai.
Spriegumu
F
F
nevienmērīgo sadalījumu (6.24. att.) sevišķi
ietekmē koksnes un tērauda atšķirīgie
stinguma
raksturlielumi.
Savienojuma
ℓg
nestspēja ir atkarīga no salīmēto materiālu
īpašībām, ielīmētās daļas garuma un saistes
max
stiprības starp stiegru (skrūvi) un koksni;
vid
- ielīmētās
stiegras
pretestība
aksiālā
slogojumā zināmā mērā ir atkarīga no
koksnes blīvuma;
- ielīmēto stiegru pretestība šķērsām šķiedru
6.24. att. Tangenciālspriegumu
garenvirzienam ir lielāka nekā šķiedru
virzienā.
sadalījums ielīmētajā posmā ℓg
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Aksiāli slogotas ielīmētās stiegras nestspēju nosaka pēc Riberholta formulām, kas iegūtas
eksperimentālu pētījumu datu analīzes rezultātā. Ielīmētās stiegras nestspējas
raksturlielumu (stiegras pretestības spēku izraušanai- iespiešanai) atkarībā no ielīmētā
posma garuma ℓg aprēķina pēc formulām:

Fax ,Rk  f ws   k  d   g  ;

- ℓg  200 mm;
(6.86)

Fax , Rk  f w   k  d   g ,
- ℓg < 200 mm;
(6.86a)
kur fw,s, fw,ℓ - šuves stiprības parametri. Savienojumiem ar fenolrezorcīna un epoksīda līmēm
(sevišķi trauslas šuves) pieņem fw,s = 0.52 N/mm1.5 un fw,ℓ = 0.037. Savienojumiem ar
divkomponenšu poliuretāna līmēm f w,s = 0.65 N/mm1.5 un fw,ℓ = 0.046;
k - koksnes blīvuma raksturvērtība;
d - maksimālais lielums no stiegras (skrūves) un cauruma diametriem, mm.
Fax,Rk – ielīmētās stiegras aksiālās nestspējas raksturvērtība.
Ielīmētās stiegras aksiālās nestspējas aprēķina vērtību (Fax,Rd) nosaka, ņemot vērā
modifikācijas faktoru (kmod), kas ievērtē ekspluatācijas apstākļu un slodzes ilguma ietekmi, kā
arī drošuma faktoru (M ):
Fax,Rd = Fax,Rk  kmod /M.
(6.87)
Uz izraušanu strādājošiem savienojumiem jāņem vērā, ka jānodrošina pietiekama koksnes
efektīvā šķērsgriezuma stiprība stiepē starpstiegru zonā.
Savienojumiem, kas uzņem spiedes spēkus, jānodrošina stiegru noturība ļodzē.
Konstruktīvi attālumu starp aksiāli slogotām stiegrām var pieņemt 2.5d, sīkāk izvietošanas
nosacījumus skatīt 6.25. attēlā.
a

a2 a1

a1

b

a1 a2
a2
a1
a2

a1 a4
a5
a1
a5

ℓg

Attālumu
minimālie
lielumi:
a1 = 2d
a2 = 1.5d
a4 = 2d
a5 = 2.5d

6.25. att. Aksiāli slogotu ielīmēto stiegru izvietošanas nosacījumi: a- stiegras ielīmētas

šķiedru virzienā, b- ielīmēto stiegru asis ir perpendikulāras šķiedru virzienam
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6.12.5. Bīdē slogotas ielīmētās stiegras
Bīdē slogotu ielīmēto stiegru nestspēja galvenokārt ir atkarīga no koksnes pretestības lokālā
spiedē ligzdas sieniņas virsmā. Ja ielīmētās stiegras (skrūves) ass ir perpendikulāra šķiedru
virzienam, tad skrūves nestspēju aprēķina tāpat kā bīdē slogotos tapveida savienojumos.
Līmētās šuves efektu ievērtē, koksnes lokālās spiedes pretestības vērtību pareizinot ar
koeficientu 1.2.
Ja ielīmētās stiegras (skrūves) ass ir paralēla šķiedru virzienam, tad reaktīvā bīdes spēka
raksturvērtību, ar kuru var izlīdzsvarot iedarbes faktoru, kas pielikts attālumā e no koksnes
virsmas, aprēķina pēc formulas:

kur



2  M y , Rk
 e  d  fh ,
FRk   e 2 
(6.88)


d  fh


My,Rk - lieces momenta raksturīgā vērtība, Nmm, pie tērauda tecēšanas robežas (skatīt
punktu 6.1.4),
d - maksimālais lielums no stiegras (skrūves) un cauruma diametriem,
fh,k - koksnes pretestības raksturvērtība lokālā spiedē ligzdas sieniņā, ko aprēķina pēc
formulas:
fh,k = (0.0023 + 0.75d-1.5) k,
(6.88)
3
kur
k - koksnes blīvuma raksturvērtība, kg/m ,
d – stiegras diametrs, mm.

Ar bīdes spēkiem slogotā savienojumā ielīmētās stiegras (skrūves) izvieto atbilstoši
konstruktīviem nosacījumiem (6.26. att.).
a2 a1

a1 a3
a2

min 10d

e

a1
a2

Attālumu
minimālie
lielumi:
a1 = 2d
a2 = 2d
a3 = 4d

6.26. att. Ar bīdes spēkiem slogotu ielīmēto stiegru izvietošanas nosacījumi
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7. Saliktas sijas ar lokanām saitēm
7.1. Salikto siju veidi un darbības raksturojums
Ja zāģmateriālu maksimālais šķērsgriezuma augstums nav pietiekošs dotajiem sijas slogojuma
nosacījumiem un līmētās sijas nav pieejamas, tad nelielu laidumu (6...10 m) pārsegšanai var
lietot saliktas sijas, kuru atsevišķās daļas sasaistītas savā starpā ar mehāniskajiem
savienotājlīdzekļiem- naglām, skrūvēm, apaļām vai plakanām tapām, konektoriem,
pretbīdņiem (7.1. att.- a). Strādājot zem slodzes, savienotājlīdzekļi deformējas, un sijas
atsevišķās daļas nobīdās viena attiecībā pret otru, kā rezultātā saliktām sijām izliece un
normālspriegumu vērtības ir lielākas nekā analogām līmētām sijām. Tādējādi, pietiekošas
nestspējas nodrošināšanai saliktai sijai ir nepieciešams lielāks šķērsgriezuma augstums un
nereti- arī platums. Minēto konstruktīvo īpatnību dēļ sijas ar mehāniskajiem
savienotājlīdzekļiem sauc par saliktām sijām ar elastīgām (lokanām, pakļāvīgām, padevīgām)
saitēm. Saliktās sijas ar lokanām saitēm projektē un konstruē kā brīvi balstītas darbībai
normālā liecē, izvēloties taisnstūra, T-veida, dubult-T vai kārbveida šķērsgriezumu (7.2. att.).
Attālumu s starp savienotājlīdzekļiem pieņem vienādu vai mainīgu atbilstoši šķērsspēka
izmaiņas likumsakarībai pa sijas laidumu, ņemot vērā, ka maksimālais attālums nedrīkst būt
lielāks par četrkāršu minimālo attālumu (smax  4smin).
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7.1. att. Saliktas sijas: a- konstruktīvie risinājumi, b- aprēķina shēma; pārvietojumu shēmas:

c- stinga (līmēta) sija, d- salikta sija ar elastīgām saitēm, e- atsevišķas sijas bez saitēm
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7.2. att. Spiesti koka elementi: a- slogojums šķiedru virzienā , b- slogojums leņķī  pret

šķiedru virzienu, c- slogojums virsmas spiedē šķērsām šķiedrām atsevišķos posmos
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Tā kā saišu padevīguma dēļ sijas atsevišķās daļas nobīdās viena attiecībā pret otru, tad
plakano šķēlumu hipotēze saliktai sijai kopumā nav spēkā, bet atsevišķo daļu darbības
analīzei var izmantot klasiskās lieces teorijas sakarības. Salikto siju analīzē ir izmantoti šādi
pieņēmumi:
- katra atsevišķā sijas daļa darbojas atbilstoši tīrās lieces teorijai (neņemot vērā
tngenciālspriegumu ietekmi),
- savienotājlīdzekļu reaktīvie spēki ir vienmērīgi sadalīti pa sijas garumu,
- sijas daļu šķērsgriezumi raksturojas ar konstantu stingumu.
Normālā sijas darbībā var pieņemt, ka augšējās un apakšējās daļas vertikālo pārvietojumu
lielumi (7.1. att.- d) ir vienādi u1(x)=u2(x), un vienādi ir to otrās kārtas atvasinājumi, bet
reaktīvie momenti M1(x) un M2(x) ir atšķirīgi, ja šķērsgriezumu stingumi (E1J1 un E2J2) nav
vienādi. Atsevišķām saliktās sijas daļām var uzrakstīt sijas liektās ass
diferenciālvienādojumus:

M 1 ( x )   E1 J 1u1( x )

M 2 ( x )   E 2 J 2 u 2 ( x ) ,

(7.1) un

no kurienes iegūstam, ka M 1 ( x ) M 2 ( x)  E1 J1 E2 J 2 .

(7.1a)
(7.2)

Sijas atsevišķo daļu nobīdei pretojas saišu reakcijas (Q=K·), kas savukārt izraisa pretēji
darbojošos aksiālspēkus N (7.1. att.- d), kas pakāpeniski summējas un sasniedz maksimālo
vērtību sijas vidū. Uz šī sprieduma pamata uzraksta līdzsvara vienādojumu:
M= M1 + M2 + N·r.
(7.3)
Nākamajos teorētisko un eksperimentālo pētījumu etapos ir iegūti vienādojumi salikto siju
stiprības un deformāciju aprēķiniem, balstoties uz daudzu zinātnieku, tai skaitā Mālera,
Heimešofa, Kneidla, Riberholta, Larsena, Kreicingera, Kekotti un citu darbiem (Timber
Engineering, 1995; Timber engineering, 2003). 5. Eirokodeksā piedāvātā salikto siju aprēķina
metode balstās uz minēto pētījumu rezultātiem.

7.2. Salikto siju aprēķina metode
Nestspējas robežstāvokļos normālā liecē strādājošas saliktas sijas ar lokanām saitēm aprēķina,
balstoties uz stiprības un saišu nestspējas nosacījumiem: jebkurā projektā ievērtējamā
aprēķina situācijā neizdevīgākajā slodžu kombinācijā lieces normālspriegumu un
tangenciālspriegumu aprēķina vērtības neizdevīgākajos šķēlumos nedrīkst pārsniegt
atbilstošo koksnes materiāla aprēķina pretestību, kā arī savienotājlīdzekļu nestspējai
jābūt pietiekošai, lai sijas atsevišķo daļu savstarpējā nobīde šuvē(s) paliktu normas
robežās.
Viens no svarīgākajiem saliktās sijas nestspējas raksturlielumiem ir tās šķērsgriezuma (7.2.
att.) efektīvais stingums (EJ)ef, ko aprēķina pēc formulas:

EJ ef
kur

3





  Ei  J i   i  Ei  Ai  ai2 ,
i 1

(7.4)

Ei - atbilstošās sijas daļas materiāla elastības moduļa vidējā vērtība (E0,mean);
Ai - šķērsgriezuma i-tās daļas laukums;
Ji - šķērsgriezuma i-tās daļas laukuma inerces moments pret tā simetrijas asi, kas
paralēla neitrālai asij (taisnstūra laukumam: Ji = bihi3/12);
i - šķērsgriezuma stinguma parametri, ko nosaka sekojoši:
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1 

1
1   2  E1  A1  s1 K u  L2

;

(7.5)

2 = 1;
3 
kur

1
2

1    E3  A3  s3 K u  L2

,

(7.5a)

s1, s3- attālums starp savienotājlīdzekļiem attiecīgi pirmajā un trešajā elementā,
Ku - savienotājlīdzekļa elastīgās nobīdes modulis (N/mm) attiecīgajā saliktās sijas
šuvē, ko nestspējas robežstāvokļu aprēķinos pieņem vienādu ar 2/3 no vērtības
Kser (Ku = 2Kser/3),
kur Kser - savienotājlīdzekļa elastīgās nobīdes modulis vienā cirpes plaknē,
ko nosaka atkarībā no savienotājlīdzekļa veida;

a2 - attālums no sieniņas simetrijas ass līdz saliktā šķērsgriezuma neitrālai asij, ko
apskatāmajiem šķēlumiem nosaka pēc formulas:
  E  A  h  h    3  E3  A3  h2  h3 
a2  1 1 1 1 2
;
(7.6)
3
2    i  Ei  Ai
i 1

T-veida un taisnstūra šķēlumiem h3 = 0 (7.3. att.- b).
Normālspriegumu stiprību sijas stieptajā un spiestajā malā pārbauda sakaņā ar
nosacījumiem:

kur



t ,i f t ,d ,i   m ,i f m ,d ,i  1 ,



c ,i f c , d ,i   m,i f m, d ,i  1 ,

(7.7)
(7.7a)

fc,d,i, ft,d,i, fm,d,i - i-tās daļas koksnes materiāla aprēķina pretestība attiecīgi spiedē, stiepē,
liecē;

t,i, c,i - normālspriegumu vidējās vērtības attiecīgi šķēluma stieptās un spiestās puses
atsevišķajās daļās, ko aprēķina pēc formulas:
 t,i(c,i)   i  Ei  ai  M d EJ ef ,
(7.8)
m,i - lieces normālspriegumu maksimālā vērtība sijas atsevišķo elementu šķēlumu
malās, ko aprēķina pēc formulas:
 m,i  Ei  hi  M d 2  EJ ef .
(7.9)





Saliktās sijas sieniņas stiprību skaldē pārbauda neitrālās ass zonā saskaņā ar nosacījumu:
2,max  fv,d,
(7.10)
kur
2,max – tangenciālspriegumu maksimālā vērtība, ko aprēķina pēc formulas:
Vd  ( ES )ef
 2 ,max 
,
(7.11)
b2  EJ ef
kur

Vd - šķērsspēka aprēķina vērtība (parasti vienāda ar balsta vertikālo reakciju);
(ES)ef - šķēluma nobīdāmās daļas (vienā pusē neitrālai asij) statiskais moments
pret neitrālo asi ((ES)ef = 1E1A1a1+ 2E2A2a2).

Saliktās sijas šuvēs jāizvieto pietiekošs daudzums savienotājlīdzekļu, kuru elastīgās
deformācijas bīdes spēku iedarbībā nepārsniedz pieļaujamos lielumus. Lai ekonomētu
materiālu, posmos (pie balstiem), kur darbojas lielāki šķērsspēki, savienotājlīdzekļus izvieto
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biežāk, bet pārējā sijas daļā (laiduma vidusdaļā) - ar lielāku soli. Savienotājlīdzekļu nestspēju
vienā nobīdes plaknē (šuvē) pārbauda pēc nosacījuma:

Fv, Rd
sj
kur



Vd , j  ( ES ) ef , j

EJ ef

,

(7.12)

Vd,j - šķērsspēka aprēķina (maksimālā) vērtība šuves posmā, kur savienotājlīdzekļi
izvietoti vienādos attālumos sj;
Fv,Rd - savienotājlīdzekļa nestspēja atbilstošajā nobīdes plaknē;
(ES)ef,j - šķēluma nobīdāmās daļas (vienā pusē šuvei) statiskā momenta efektīvā vērtība
pret neitrālo asi ((ES)ef,j = γ1E1A1a1).

Saliktām sijām, kam stingums pret šķēluma galvenajām asīm atšķiras vairākas reizes,
jāpārbauda noturība darba plaknē saskaņā ar nosacījumu, kritiskā sprieguma noteikšanā
ņemot vērā saliktā šķērsgriezuma raksturlielumus un darbības īpatnības.
Saliktās sijas pārbaudes servisa robežstāvokļos izpilda, ņemot vērā šķērsgriezuma stinguma
efektīvo vērtību (EJ)ef.
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8. Saliktas koka kolonnas
Saliktas kolonnas jeb saliktus status veido no vairākām vienādu izmēru brusām vai bieziem
dēļiem, kas salīmēti savā starpā vai savienoti ar mehāniskajiem savienotājlīdzekļiem.
Līmēšanai izmanto mitrumizturīgu sintētisko sveķu līmi un iegūst stinga šķērsgriezuma
elementu. Atsevišķo kolonnas elementu (zaru) savienošanai izmantojot mehāniskos
savienotājlīdzekļus (skrūves, tapas, konektorus, pretbīdņus), iegūst saliktu elementu ar
lokanām (elastīgām) saitēm, kam darbībā zem slodzes raksturīga zaru savstarpējā nobīde
savienotājlīdzekļu elastīgo deformāciju rezultātā. Pēc konstruktīvā izveidojuma izšķir pakešu
tipa saliktas kolonnas (8.1 att.- a) un saliktas kolonnas ar sāniskām uzlikām (8.1 att.- b).
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8.1. att. Saliktas koka divzaru un trīsszaru kolonnas: a- pakešu tipa kolonnas,

b- saliktas koka kolonnas ar sānu uzlikām
Saliktu koka kolonnu konstruēšanā jāievēro sekojoši nosacījumi:
- šķērsgriezumu veido simetrisku un sastāvošu no 2, 3 vai 4 vienādu izmēru elementiem un
vēlams arī- no vienādas kvalitātes materiāla;
- saliktā kolonna sastāv no vismaz trim posmiem, t.i., ℓ1, max= ℓ/3;
- pakešu tipa kolonnai attālumu starp zariem pieņem ne lielāku par trīskāršu zara biezumu
h; bet kolonnai ar uzlikām- ne lielāku par 6h;
- starplikas garumu pieņem tā, lai apmierinātu nosacījumu ℓ2/a  1.5;
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-

uzliku garumu pieņem tā, lai apmierinātu nosacījumu ℓ2/a  2;
katrā nobīdes plaknē jābūt vismaz 4 naglām vai 2 skrūvēm ar pretbīdņiem;
kolonnu slogo ar kocentrētu aksiālu spēku, kura aprēķina vērtība apzīmēta ar FEd.

Saliktās kolonnas noturības aprēķinu ļodzē pret asi z-z veic saskaņā ar punktu 4.3.2, ņemot
vērā ka visa šķēluma inerces momentu pret asi z-z iegūst, summējot atsevišķo zaru inerces
momentu vērtības (vienādu elementu gadījumā- Jz= n Jz,i, kur n- zaru skaits).
Saliktā elementa slaidumu (lokanumu) pret asi y-y raksturo ar tā efektīvo vērtību ef,y, ko
nosaka pēc formulas:

n
ef,y  2y     12 ,
2
kur

(8.1)

n- kolonnas atsevišķo elementu (zaru) skaits,
- saišu lokanuma faktors, kas atkarīgs no savienotājlīdzekļu veida un slodzes darbības
ilguma (17.1. tab.),
y- analogas stinga šķērsgriezuma kolonnas slaidums pret asi y-y, ko nosaka pēc
formulas:
(8.2)
y   ef , y itot , y   ef , y J tot , y Atot ,
kur

ℓef,y- kolonnas elementa efektīvais garums, ko nosaka saskaņā ar punkta 4.3.2. un
V pielikuma norādījumiem;
Atot - kolonnas zaru kopējais šķērsgriezuma laukums;
Jtot,y - analoga stinga šķērsgriezuma inerces moments pret asi y-y, ko aprēķina
pēc formulām:
Jtot,y = b((2h+a)3 - a3)/12

- divzaru kolonnai

(8.3)

Jtot,y = b((3h+2a)3 - (h+2a)3 + h3)/12 (8.3a)
1- kolonnas atsevišķā zara slaidums, ko nosaka pēc formulas (17.4) un pieņem ne
mazāku par 30;
1  1 J1 / A  1  12 h ,
(8.4)
- trīsszaru kolonnai

kur

ℓ1- kolonnas zara aprēķina garums.

Ļodzes faktora kc,y vērtību nosaka, atbilstoši aprēķinātajam saliktās kolonnas efektīvā
slaiduma ef,y lielumam.
Saliktās kolonnas noturību ļodzē spēka FEd iedarbībā pārbauda saskaņā ar nosacījumu:

 ef , c,0, d 
kur

FEd
 f c , 0, d ,
k c, y Atot

(8.5)

ef,c,0,d - spiedes normālspriegumu efektīvā vērtība elementa šķēlumā, ievērtējot ļodzi;
fc,0,d,i - zaru materiāla aprēķina pretestība spiedē (spēka FEd darbības virzienā, kas
sakrīt ar šķiedru garenvirzienu).
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Strādājot ļodzē spiedes spēka FEd iedarbībā atsevišķiem kolonnas elementiem piemīt
tendence nobīdīties vienam attiecībā pret otru. Šo parādību izraisa nosacītais šķērsspēks Vd,
kura aprēķina vērtību nosaka sekojoši:
 FEd 120  k c , y ,
ja  ef , y  30;

Vd   FEd 3600  k c , y , ja 30   ef , y  60

,
(8.6)
ja  ef , y  60;
 FEd 60  k c , y ,
Aprēķinā pieņem, ka šķērsspēks vienādi sadalās uz kolonnas atsevišķiem zariem, bet bīdes
spēka sadalījuma nosacījumus šuvēm divu, trīs un četrzaru kolonnām skatīt 8.2. attēlā. Līmētā
kolonnā bīdes spēku (Td) iedarbībā šuves strādā cirpē, bet saliktā kolonnā ar lokanām saitēm
savienotājlīdzekļi deformējas, kā rezultātā notiek zaru savstarpējā nobīde šuvēs jeb nobīdes
plaknēs. Lai minētie pārvietojumi paliktu normas robežās, saliktām kolonnām ar mehāniskiem
savienotājlīdzekļiem jāpārbauda saišu nestspējas nosacījums:

Td  Fv,Rd,

(8.7)

kur Fv,Rd - savienotājlīdzekļa aprēķina nestspēja nobīdes plaknē, ko nosaka saskaņā ar 6.
nodaļas norādījumiem attiecīgi tapveida vai pretbīdņu savienojumiem.

0.3Td
Td=Vdℓ1/a1

5a1/6

ℓ1/2

2a1/3

0.4Td

0.3Td

4 x Vd/4

0.5Td

0.5Td

3 x Vd/3

Td

ℓ1/2

2 x Vd/2

nobīdes
plaknes
a1

a1 a1

a1 a1 a1

8.2. att. Bīdes spēka noteikšana saliktas kolonnas šuvēs.

Lielākas nestspējas iegūšanai vai konstruktīvu apsvērumu dēļ pielieto režģotas kolonnas (8.3.
att.), kas pieskaitāmas pie kopņu tipa konstrukcijām. Režģotu kolonnu veido no divām joslām,
kas savā starpā savienotas ar ŗežģa stieņu (atgāžņu) palīdzību. Pielieto līmētus vai naglotus
savienojumus. Režģotu kolonnu konstruēšanā jāņem vērā sekojoši nosacījumi:
- kolonnas šķērsgriezumu veido simetrisku attiecībā pret tā galvenajām asīm y-y un z-z,
-

katrā kolonnas joslā jābūt vismaz trim posmiem (ℓ1- maksimālais posma garums),
katrā mezglā katrā nobīdes plaknē režģa dēlim jābūt piestiprinātam vismaz ar 4 naglām,
kolonnas abiem galiem jābūt nostiprinātiem darba plaknē,

-

katrs kolonnas atsevišķais joslas elements posmā ℓ1 jāpārbauda ļodzē, bet jebkurā
gadījumā tā maksimālais slaidums nedrīkst pārsniegt 60.

109

a

b
FEd

ℓ
ℓ1

ℓ

e

e

FEd



ℓ1



FEd

FEd

h

h

y

y
z

b

z

b

z

h1

h1

y

y

8.3. att. Režģotas koka kolonnas: a- N- tipa režģojums, b- V-tipa režģojums

Režģotās kolonnas noturības aprēķinu ļodzē pret asi z-z (jeb y ass virzienā) veic saskaņā ar
punktu 4.3.2, ņemot vērā ka šķēluma kopējo inerces momentu pret asi z-z iegūst, summējot
atsevišķo joslu inerces momentu vērtības (Jz = 2Jz,1).
Režģoto kolonnu pret asi y-y apskata kā saliktu elementu, kam absolūto slaidumu (lokanumu)
raksturo ar tā efektīvo vērtību ef,y, ko nosaka kā maksimālo no divām vērtībām:
tot , y  (1   )
ef, y  max 
,
(8.8)
1.05  tot , y
kur tot,y - analogas stinga šķērsgriezuma kolonnas slaidums pret asi y-y, ko apskatāmajam
šķērsgriezumam pēc algebriskiem pārveidojumiem var reducēt uz formulu:

tot, y   ef , y

J tot , y Atot  2   ef , y

h12 3  h 2 ;
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(8.9)

 - parametrs, kas ievērtē joslu stingumu dažāda tipa režģotiem statiem atkarībā no
savienojumu veida un ko nosaka pēc formulām:
e  Af  h 2
  ;
Jf 

līmētām V-tipa režģotām kolonnām:

  4

līmētām N-tipa režģotām kolonnām:

e2  Af  h 2

  ;
Jf 

naglotām V-tipa režģotām kolonnām:

  25 

naglotām N-tipa režģotām kolonnām:

  50 

kur

h  E0, mean  A f
  n  K u  sin 2
2

h  E 0, mean  A f
 2  n  K u  sin 2

(8.10)
(8.10a)
;

(8.10b)

,

(8.10c)

n - naglu skaits uz vienu atgāzni,
Ku - naglas elastīgās bīdes modulis, ko nestspējas robežstāvokļu aprēķinos
pieņem vienādu ar 2/3 no vērtības Kser (Ku = 2Kser/3), kur Kser - naglas
elastīgās bīdes modulis vienā nobīdes plaknē (skatīt paragrāfu 6.3);
 - šaurais leņķis starp atgāzni un joslu;
Af - joslas šķērsgriezuma laukums.

Režģotās kolonnas noturību ļodzē pārbauda saskaņā ar nosacījumu (8.5), izmantojot pēc
formulas (8.8) aprēķināto slaiduma ef,y vērtību, bet saišu nestspēju pārbauda saskaņā ar
nosacījumiem 8.6. un 8.7.
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9. Koka karkasu telpiskās noturības nodrošināšana
Visas būvkonstrukcijas ir pakļautas ne tikai vertikālām, bet arī horizontālām (sāniskām)
iedarbēm. Mūsu ģeogrāfiskajā reģionā, tās galvenokārt ir vēja iedarbes, retos gadījumosnelielas seismiskās iedarbes. Ēka jāizprojektē un jāuzbūvē tā, lai nodrošinātu tās normālu
funkcionēšanu ne vien vertikālo, bet arī ekstremālu sānisku iedarbju gadījumā. Šai nolūkā
ēkas konstrukcijā jāizveido savā starpā droši savienotu, ģeometriski nemainīgu sienu un
pārseguma konstruktīvo elementu sistēma, kas spēj pretoties gan horizontālām, gan
vertikālām iedarbēm.

9.1. Koka karkasa ēku stinguma diafragmas
Izšķir pārsegumu plaknē izvietotos stinguma elementus jeb diafragmas un vertikālās
diafragmas sienu plaknē. Pārsegumu diafragmas uzņem sāniskās iedarbes un pārnes uz
vertikālajām diafragmām, kas savukārt pārnes spēkus uz pamatiem. Vienkāršas formas ēkas
slogojuma shēma ar vēja iedarbēm parādīta 9.1. attēlā. Sānu siena uzņem vēja spiedienu un
pārnes to līdzīgās daļās uz pārseguma diafragmu un pamatu. Pārseguma diafragmu (1) tās
darbības plaknē var aplūkot kā siju ar laidumu L (9.1. att.), kuras šķērsgriezuma augstums
vienāds ar diafragmas platumu b un kura brīvi balstīta uz sienu diafragmām (3). Pārseguma
līmenī tās ir slogotas ar bīdes spēkiem, bet pamatu līmenī- gan ar bīdes, gan ar
normālspēkiem. Koka karkasa ēkās diafragmu lomu izpilda pārsegumu un sienu būvelementi,
kas veidoti, sastiprinot koksnes plātņu materiālus un koka ribas savā starpā ar mehānisko
savienotājlīdzekļu (naglu, kokskrūvju) palīdzību. Tādējādi ēkas stingums lielā mērā ir atkarīgs
no savienojumu ciešuma saglabāšanās ilgstošos ekspluatācijas gados.
Diafragmu strukturālās analīzes metodes ir detāli aprakstītas speciālajā literatūrā (Timber
engineering, 2003).

b

L

9.1. att. Sienu un pārseguma diafragmu slogojuma shēma: 1- horizontālā diafragma, 2- sānu
sienas, 3- gala sienas, 4- vēja spiediena spēks, 5- sūces spēks, 6- normālspēki uz diafragmu,
7- bīdes spēki, 8- normālspēki uz sienu elementiem
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9.2. Pārsegumu diafragmu vienkāršota analīze
Diafragmām, kas slogotas ar vienmērīgi sadalītu slodzi (9.2. att.), var lietot šajā paragrāfā
aprakstīto vienkāršoto metodi pie nosacījuma, ka:
– laiduma L lielums ir starp 2b un 6b, kur b ir diafragmas platums;
– galīgais robežstāvoklis vispirms iestājas savienotājlīdzekļiem nevis plātnei;
– plātņu savienojumi ir konstruēti saskaņā ar LVS EN 1995-1-1 panta 10.8.1.
noteikumiem.
Ja loksnes ir izvietotas pamīšus, tad naglu attālumus gar nepārtraukti savienotajām paneļu
malām (9.2. att.) var palielināt pusotras reizes (līdz maksimālajam attālumam 150 mm),
nepazeminot paneļa nestspēju.
Ja netiek veikta pamatīgāka sienas nestspējas analīze, tad vainagsijas aprēķina uz maksimālā
diafragmas lieces momenta (Mmax= wcal L2/8) izraisītajiem stiepes un spiedes spēkiem (N), ko
aprēķina no spēkpāra līdzsvara nosacījuma: N= Mmax/b.
wcal
1

Mmax

2

N

b

2
3

N
1

L

9.2. att. Diafragmas slogojums un paneļu izvietojums pamīšus (zigzagveidā):
1- vainagsija, 2- nepārtraukti savienotās malas, 3- paneļu izvietojuma varianti

9.3. Sienu diafragmas un to vienkāršota analīze
Sienu diafragmas jāizprojektē tā, lai tās spētu pretoties gan horizontālo, gan vertikālo
slodžu iedarbībai. Siena ir atbilstoši jānostiprina pret apgāšanos un nobīdi. Sienu paneļiem,
kam būvē paredzēta diafragmu loma, jānodrošina stingums darba plaknē ar atbilstošu
apšuvuma materiālu, diagonālām saitēm vai, pielietojot stingos savienojumus.
Sienas stingumu darba plaknē jāpārbauda eksperimentāli saskaņā ar LVS EN 594:2001 vai
jāveic aprēķini, izmantojot aprobētas analītiskās metodes vai, pamatojoties uz konkrētam
konstruktīvajam risinājumam atbilstošu aprēķina shēmu.
Sienas diafragmas projektēšanā jāņem vērā gan materiāla stiprības un stinguma īpašības, gan
ģeometriskais izpildījums. Jāizvērtē sienas diafragmu reaktīvā darbība uz slodzēm, lai
nodrošinātu, ka konstrukcija saglabās atbilstību servisa prasībām. Eirokodā LVS EN 1995-1-1
ir piedāvātas divas vienkāršotas metodes (A un B) sienas diafragmas aprēķinam.
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Metode A sienas diafragmas vienkāršotai analīzei.
Šeit aprakstīto vienkāršoto metodi var pielietot sienu diafragmām, kuru malējie vertikālie
elementi apakšējos stūros ir tieši sastiprināti ar zemāk esošo konstrukciju.
Aprēķina nestspēju diafragmas plaknē jeb formmaiņas aprēķina pretestību Rv,d spēka Fk
iedarbībai uz paneļa nosacīti brīvās konsoles daļas augšējo punktu, ja panelis ir nodrošināts
pret atraušanu no pamata (noliegts vertikālais pārvietojums ar vertikālas pretēja virziena
slodzes iedarbību vai ar enkura saites reakciju), nosaka, lietojot sekojošu vienkāršotu sienas
darbības analīzi, kas sastāv no viena vai vairāk paneļiem, kur katra paneļa apšuvums ir
piestiprināts koka karkasam no vienas puses, nodrošinot, ka:
– pa apšuvuma plātnes perimetru izvietoto savienotājlīdzekļu attālumi ir konstanti lielumi;
– katras plātnes platums (bi) ir ne mazāks par h/4.
No vairākiem paneļiem veidotai sienai formmaiņas nestspējas aprēķina vērtību nosaka kā
summu:
Fv,Rd  Fi,v,Rd,
(9.1)
kur Fi,v,Rd
paneļa formmaiņas pretestības aprēķina vērtība, kas noteikta, izmantojot
LVS 1995-1-1 piedāvātās metodes vai citus pētījumu rezultātus.
Atsevišķā sienas paneļa (9.3. att.) formmaiņas nestspējas aprēķina vērtību Fi,v,Rd nosacīti var
noteikt pēc formulas:
F f , Rd bi ci
(9.2)
Fi , v , Rd 
s
kur Ff,Rd ir astsevišķā savienotājlīdzekļa aprēķina nestspēja pret sānisku iedarbi;
bi ir sienas paneļa platums;
s ir savienotājlīdzekļu attālums;
ja bi  b0
1

,
ci   bi
ja bi  b0
b
 0
kur b0
ir h/2,
un h

a

(9.3)
ir sienas augstums.
b

bi

c

h

Fi,v,Ed

Fi,v,Ed
Fi,c,Ed

Fi,t,Ed

9.3. att. Slogojuma shēmas: a- sienas panelim, b- karkasam, c- apšuvumam
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Sienu paneļi, kuros ir logu vai durvju ailas, nav ieskaitāmi sienas kopējās formmaiņas
nestspējas aprēķinā.
Sienu paneļiem ar apšuvuma loksnēm abās pusēs, aprēķinā pielieto sekojošus noteikumus:
– ja abās pusēs ir viena un tā paša tipa apšuvums un savienotājlīdzekļi, tad sienas kopējo
formmaiņas nestspējas aprēķina vērtību nosaka kā abu pušu nestspēju summu;
– ja apšuvumi abās pusēs ir atšķirīgi, bet ir lietoti savienotājlīdzekļi ar analogiem nobīdes
moduļiem, tad 75 % no vājākās puses formmaiņas nestspējas pieņem par faktisko vērtību (ja
nav citu pamatotu apsvērumu). Citos gadījumos tikai 50% var pieņemt par faktisko nestspēju.
Ārējos spēkus Fi,c,Ed un Fi,t,Ed nosaka sekojoši:
Fi , v , Ed h
,
Fi , c , Ed  Fi , t , Ed 
bi

(9.4)

kur h - sienas augstums.
Šie spēki var tikt pārnesti gan uz blakus esošo paneļu apšuvumu, gan uz augstāk vai zemāk
izvietotajām konstrukcijām. Ja stiepes spēki tiek pārnesti uz zemāk esošo konstrukciju, tad
panelis atbilstoši jānostiprina ar savienotājlīdzekļiem. Sienu statiem jāveic noturības pārbaude
saskaņā ar paragrāfu 4.3.2. Ja vertikālo elementu gali balstās uz sistēmas horizontālajiem
elementiem, tad jāpārbauda horizontālo elementu stiprība lokālā (virsmas) spiedē.
Ārējie spēki, kas rodas sienu paneļos, kuros ir logu vai durvju ailas, kā arī šauros paneļos (9.4.
att.), var tikt pārnesti gan uz augstāk, gan zemāk izvietotajām konstrukcijām.
Fv,Ed

Fv,Ed
bnet
bi

bi

bo

bi

bi

bmin

bi

9.4. att. Piemērs sienas konstrukcijai ar loga ailu un šauru paneli: 1- normāla platuma sienas
panelis, 2- sienas panelis ar loga ailu, 3- šaurs sienas panelis
Apšuvuma ļodzi plaknē darbojošos bīdes spēku ietekmē var neņemt vērā, nodrošinot, ka
b net
 100 ,
t
kur bnet - attālums starp statu malām.
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EN 300. Oriented Strand Boards (OSB) - Definitions, classification and specifications
LVS EN 301:2001. Līme noslogotām koka konstrukcijām - Fenoplasts un aminoplasts - Klasifikācijas
un izpildījuma prasības. EN 301. Adhesives phenolic and aminoplastic, for load bearing timber
structures - Classification and performance requirements
LVS EN 302-1:2004. Līme nesošām koka konstrukcijām - Testa metodes - 1.daļa: Līmējumu
gareniskās šķērsstiepes stiprības noteikšana. EN 302-1. Adhesives for load-bearing timber structures Test methods - Part 1: Determination of bond strength in longitudinal tensile shear strength.
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LVS EN 302-2:2004. Nosaukums: Līme nesošām koka konstrukcijām - Testa metodes - 2.daļa: Līmes
atslāņošanās noturības noteikšana. EN 302-2. Adhesives for load-bearing timber structures - Test
methods - Part 2: Determination of resistance to delamination
LVS EN 302-3:2004 /A1:2006. Līme nesošām koka konstrukcijām - Testa metodes - 3. daļa: Koksnes
šķiedru bojājumu, ko rada līmes skābes, cikliski mainoties temperatūrai un mitrumam, ietekmes uz
transversālo stiepesstiprību noteikšana. EN 302-3. Adhesives for load-bearing timber structures - Test
methods - Part 3: Determination of the effect of acid damage to wood fibres by temperature and
humidity cycling on the transverse tensile strength
LVS EN 302-4:2004. Līme nesošām koka konstrukcijām - Testa metodes - 4. daļa: Kā noteikt koksnes
rukuma ietekmi uz bīdespretestību. EN 302-4. Adhesives for load-bearing timber structures - Test
methods - Part 4: Determination of the effects of wood shrinkage on the shear strength
LVS EN 302-6:2004. Līme nesošām koka konstrukcijām - Testa metodes - 6. daļa: Minimālā
spiediena iedarbības laika noteikšana. EN 302-6. Adhesives for load-bearing timber structures - Test
methods - Part 6: Determination of the conventional pressing time.
LVS EN 302-7:2004. Līme nesošām koka konstrukcijām - Testa metodes - 7. daļa: Nosacītā
kalpošanas ilguma noteikšana. EN 302-7. Adhesives for load-bearing timber structures - Test methods
- Part 7: Determination of the conventional working life
LVS EN 312:2003. Kokskaidu plātnes – Specifikācijas. EN 312. Particleboards – Specification
LVS EN 314-1:2005. Saplāksnis - Līmējuma kvalitāte - 1.daļa: Testa metodes. EN 314-1. Plywood Bonding quality - Part 1: Test methods
LVS EN 314-2:2000. Saplāksnis - Līmēšanas kvalitāte - 2.daļa: Prasības. EN 314-2: Plywood Bonding quality - Part 2: Requirements
LVS EN 315:2000. Saplāksnis - Izmēru pielaides. EN 315. Plywood - Tolerances for dimensions
LVS EN 316:2000. Kokšķiedru plāksnes - Definīcija, klasifikācija un simboli. EN 316. Wood
fibreboards - Definition, classification and symbols
LVS EN 335-1:2006. Koksnes un tās izstrādājumu ilgizturība. Lietojumklašu definēšana. 1.daļa:
Vispārīgās definīcijas. EN 335-1. Durability of wood and wood-based products - Definition of use
classes - Part 1: General
LVS EN 335-2:2006. Koksnes un tās izstrādājumu ilgizturība. Lietojumklašu definēšana. 2.daļa:
Definīciju piemērošana masīvai koksnei. EN 335-2. Durability of wood and wood-based products Definition of use classes - Part 2: Application to solid wood
LVS EN 335-3:2000. Nosaukums: Koka un koka izstrādājumu izturība - Bioloģiskās iedarbības riska
klašu definīcija - 3.daļa: Koka skaidu plāksnes. EN 335-3. Durability of wood and wood-based
products - Definition of hazard classes of biological attack - Part 3: Application to wood-based panels
LVS EN 336:2003. Kokmateriāli būvniecībai - Izmēri un pieļaujamās novirzes. EN 336:2003.
Structural timber - Sizes, permitted deviations
LVS EN 338:2003. Kokmateriāli būvniecībai - Izturības klases. EN 338. Structural timber - Strength
classes
LVS EN 350-2:2000. Koka un koksnes izstrādājumu izturība - Masīvās koksnes dabīgā izturība 2.daļa: Norādījumi par atsevišķu Eiropā izplatītu koku sugu dabīgo noturību un impregnēšanas
iespējām. EN 350-2. Durability of wood and wood-based products - Natural durability of solid wood Part 2: Guide to natural durability and treatability of selected wood species of importance in Europe.
LVS EN 351-1:2001. Koksnes un koksnes produktu izturība - Ar konservantiem apstrādāta masīvā
koksne - 1.daļa: Klasifikācija pēc konservantu iespiešanās un saglabāšanās spējām. EN 351-1.
Durability of wood and wood-based products - Preservative-treated solid wood - Part 1:
Classification of preservative penetration and retention
LVS EN 383:2000. Koka konstrukcijas - Testa metodes - Tapveida sastiprinātāju iegremdēšanas spēka
un pamatu stiprības noteikšana. EN 383. Timber structures - Test methods - Determination of
embedding strength and foundation values for dowel type fasteners
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LVS EN 384:2004. Konstrukciju kokmateriāli - Mehānisko īpašību raksturlielumu un blīvuma
noteikšana. EN 384. Structural timber - Determination of characteristic values of mechanical
properties and density
LVS EN 385:2002. Būvkoku savienojumi - Ekspluatācijas noteikumi un ražošanas noteikumu
minimums. EN 385. Finger jointed structural timber - Performance requirements and minimum
production requirements
LVS EN 386:2001. Līmētā koksne - Izpildījuma prasības un minimālās ražošanas prasības. EN 386.
Glued laminated timber - Performance requirements and minimum production requirements
LVS EN 387:2002. Līmētā koksne - Lielie savienojumi - Ekspluatācijas noteikumi un raž ošanas
noteikumu minimums. EN 387. Glued laminated timber - Large finger joints - Performance
requirements and minimum production requirements
LVS EN 390:2000. Līmētā koksne - Izmēri, pieļaujamās novirzes. EN 390:2000. Glued laminated
timber - Sizes - Permissible deviations
LVS EN 391:2002. Līmētā koksne - Līmes klājuma atslāņošanās tests. EN 391. Glued laminated
timber - Delamination test of glue lines
LVS EN 392:2000. Līmētā koksne - Līmes klājuma bīdes tests. EN 392. Glued laminated timber Shear test of glue lines
LVS EN 408:2003. Koka konstrukcijas - Konstrukciju kokmateriāli un līmētie koka izstrādājumi Dažu fizikālo un mehānisko īpašību noteikšana. EN 408. Timber structures - Structural timber and
glued laminated timber - Determination of some physical and mechanical properties
LVS EN 409:2000. Koka konstrukcijas - Testa metodes - Tapveida sastiprinātāju stiepes momenta
noteikšana – Naglas. EN 409. Timber structures - Test methods - Determination of the yield moment
of dowel type fasteners – Nails
LVS EN 460:2001. Koksnes un koksnes produktu izturība- Masīvās koksnes dabiskā izturībaNorādes izturības prasībām koksnei, kuru izmanto dažādās riska klasēs. EN 460. Durability of wood
and wood-based products - Natural durability of solid wood - Guide to the durability requirements for
wood to be used in hazard classes
LVS EN 594:2001. Kokmateriālu būves - Pārbaudes metodes - Sienas paneļu koka rāmja sagraušanas
spēks un pretestība. EN 594:2001. Timber structures - Test methods - Racking strength and stiffness of
timber frame wall panels
LVS EN 622-1:2003. Šķiedru plātnes - Specifikācijas - 1.daļa: Vispārīgās prasības. EN 622-1.
Fibreboards - Specifications - Part 1: General requirements
LVS EN 622-2:2004. Kokšķiedru plātnes - Specifikācijas - 2.daļa: Prasības cietajām plātnēm. EN 6222. Fibreboards - Specifications - Part 2: Requirements for hardboards
LVS EN 622-3:2004. Kokšķiedru plātnes - Specifikācijas - 3.daļa: Prasības vidējas cietības plātnēm.
EN 622-3. Fibreboards - Specifications - Part 3: Requirements for medium boards
LVS EN 622-4:2001. Kokšķiedru plātnes - Specifikācijas - 4.daļa: Prasības mīkstajām plātnēm. EN
622-4. Fibreboards - Specifications - Part 4: Requirements for soft boards
LVS EN 622-5:2006. Šķiedru plātnes. Specifikācijas. 5.daļa: Prasības sausā procesā iegūtām plātnēm
(MDF). EN 622-5. Fibreboards - Specifications - Part 5: Requirements for dry process boards (MDF)
LVS EN 633:2001. Koksnes daļiņu plātnes ar cementa saistvielu - Definīcijas un klasifikācija. EN
633. Cement-bonded particleboards - Definition and classification.
LVS EN 634-1:2001. Koksnes daļiņu plātnes ar cementa saistvielu - Specifikācijas - 1.daļa Vispārīgās
prasības. EN 634-1. Cement-bonded particleboards - Specification - Part 1: General requirements
LVS EN 634-2:2001. Koksnes daļiņu plātnes ar cementa saistvielu - Specifikācijas - 2.daļa: Prasības
koksnes daļiņu plātnēm ar OPC cementa saistvielu, kuras lieto sausos, mitros un ārējos apstākļos. EN
634-2 Cement-bonded particleboards - Specifications - Part 2: Requirements for OPC bonded
particleboards for use in dry, humid and exterior conditions
LVS EN 636:2003. Saplāksnis – Specifikācijas. EN 636. Plywood – Specifications
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LVS EN 912:2001 +AC. Kokmateriālu stiprinātāji - Kokmateriālu savienotāju specifikācijas. EN 912.
Timber fasteners - Specifications for connectors for timber
LVS ENV 1099:2002. Saplāksnis - Bioloģiskā ilgizturība - Norādījumi saplākšņa novērtēšanai
lietošanai dažādās bīstamības klasēs. ENV 1099. Plywood - Biological durability- Guidance for the
assessment of plywood for use in different hazard classes
LVS ENV 12169:2003. Zāģmateriālu partijas atbilstības novērtēšanas kritēriji. ENV 12169:2003.
Criteria for the assessment of conformity of a lot of sawn timber
LVS ENV 12872:2002. Koksnes plātnes - Norādījumi slodzi nesošu plātņu lietošanā grīdu, sienu un
jumta konstrukcijās. ENV 12872. Wood-based panels - Guidance on the use of load-bearing boards in
floors, walls and roofs
LVS ENV 1927-1:2001. Skujkoku apaļo kokmateriālu kvalitatīvā klasifikācija - 1.daļa: Egle un
baltegle. ENV 1927-1. Qualitative classification of softwood round timber - Part 1: Spruces and firs
LVS ENV 1927-2:2001. Skujkoku apaļo kokmateriālu kvalitatīvā klasifikācija - 2.daļa: Priede. ENV
1927-2. Qualitative classification of softwood round timber - Part 2: Pines
LVS ENV 1927-3:2001. Skujkoku apaļo kokmateriālu kvalitatīvā klasifikācija - 3.daļa: Lapegle un
duglāzija. ENV 1927-3. Qualitative classification of softwood round timber - Part 3: Larches and
douglas firs
LVS ENV 302-5:2003. Līme noslogotām koka konstrukcijām - Testa metodes - 5.daļa: Montāžas
ilguma noteikšana. ENV 302-5. Adhesives for load-bearing timber structures - Test methods - Part 5:
Determination of the conventional assembly time
LVS ISO 2631-2:2003. Cilvēka pakļaušanas visa ķermeņa vibrācijai novērtēšana - 2.daļa: Ilgstošā un
triecienu izsauktā vibrācija ēkās (1 līdz 80 Hz). ISO 2631-2:2003. Mechanical vibration and shock Evaluation of human exposure to whole-body vibratio - Part 2: Vibration in buildings (1 Hz to 80 Hz)
Mönck (2000) Holzbau: Bemessung und Konstruktion unter Beachtung von Eurocode 5: mit über 100
Rechenbeispielen nach DIN 1052 un EC 5/ Willi Mönck, Wolfgang Rug. Berlin: Verlag Bauwesen.
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