
Pētniecības projekta nr. 9 
«Daudzstāvu koka moduļu māju ražošanas iespēju izpēte un 
īpaši platu masīvkoksnes un koksnes līmēto plātņu moduļa

māju prototipēšana» 
gala atskaite

SIA “WWL Houses” un SIA “Arccon”

SIA “WWL Houses”  valdes loceklis Ivars Reinhards un 

SIA «Arccon» valdes loceklis Gatis Šperlings

2019.gada 9.janvārī

Pētījums īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu, projekta “Meža nozares kompetences centrs” ietvaros, saskaņā ar 
13.10.2016 noslēgto līgumu nr. 1.2.1.1/16/A/009 starp SIA “Meža nozares kompetences centrs” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru.



Pētījuma 1.aktivitāte:
Daudzstāvu koka moduļu māju izturības aprēķinu veikšana un 
konstruktīvo elementu projektēšana

Rezultāts: 

• Ziņojums par daudzstāvu (četri stāvi un vairāk) koka māju 
konstruktīvajiem risinājumiem 2

Pētniecības jautājumi:
1. Optimālās ēkas moduļa dimensijas, uzbūve
2. Slodžu un iedarbju ietekme uz moduļu ēku konstrukcijām
3. Koka konstrukciju deformācijas, konstrukciju saspiešanās (un rukuma) ietekmes uz moduļu ēku 

konstrukcijām.
4. Ēkas moduļu būvelementu statiskā modelēšana
5. Gatavo ēkas moduļu pārvietošana ražošanas procesā, transportēšana.



Pētījuma 2.aktivitāte:
Īpaši platas moduļu mājas projektēšana un prototipu izgatavošana
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Rezultāti: 

• Masīvkoka moduļu mājas 5x12m prototips ar dokumentāciju

• Koka līmēto plātņu moduļu mājas 5x12m prototips ar dokumentāciju

• Koka krusteniski līmēto paneļu moduļu mājas 5x12m prototips ar 
dokumentāciju
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• Masīvkoka moduļu mājas 5x12m 
prototips ar dokumentāciju

1. prototips M1 pielietotie galveno būvkonstrukciju materiāli:
� Nesošajām sijas un stati: kalibrēts standarta klases C24 klases kokmateriāli. Koksnes suga - egle. Nesošais grīdas

un griestu kontūrs tiek veidots no līmētām koka siju konstrukcijām. Siju stiprības klase - GL24h.
� Sienu diafragma stinguma nodrošināšanai: bērza saplāksnis 15 mm no abām pusēm statiem (stiprības klase

F20/10 E40/20, elastības un bīdes moduļi attiecīgi E=400 kN/cm2, G=35 kN/cm2.)
� Grīdas diafragma: galvenais grīdas klājs - skaidu plate Durelis TG4 22mm (ražotājs - UNILIN, division panels,

produkta veids - Durelis TG4 22mm)
ārējais grīdas klājs - Cembrit Windstopper 9mm (ražotājs - Cembrit Oy, produkta veids - Cembrit Windstopper
Basic 9 mm)

� Griestu diafragma: telpas iekšpusē - ģipškartons12,5mm (ražotājs Gyproc, ģipškartona veids – Gyproc GN13)
Jumta nesošā plātne – kokskaidu plātne OSB/3 18 mm (ražotājs SIA Kronospan Riga, OSB-3 TG4 plāksne ar
spundi 1250x2500x18mm)
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• Koka līmēto plātņu moduļu mājas 5x12m 
prototips ar dokumentāciju

2. prototips M2 pielietotie galveno būvkonstrukciju materiāli:
� Nesošajām sijas un stati: kalibrēts standarta klases C24 klases kokmateriāli. Koksnes suga - egle. Nesošais grīdas 

un griestu kontūrs tiek veidots no LVL KERTO S sijas (ražotājs METSÄ WOOD, produkts - Kerto LVL S-beam).
� Sienu diafragma stinguma nodrošināšanai: Kerto Q plāksni 21mm (ražotājs METSÄ WOOD, produkts - LVL Q-

panel for load-bearing structures)
� Grīdas diafragma: galvenais grīdas klājs - skaidu plate Durelis TG4 22mm (ražotājs - UNILIN, division panels, 

produkta veids - Durelis TG4 22mm)
� ārējais grīdas klājs - Cembrit Windstopper 9mm (ražotājs - Cembrit Oy, produkta veids - Cembrit Windstopper

Basic 9 mm)
� Griestu diafragma: telpas iekšpusē - ģipškartons12,5mm (ražotājs Gyproc, ģipškartona veids – Gyproc GN13)

Jumta nesošā plātne – kokskaidu plātne OSB/3 18 mm (ražotājs SIA Kronospan Riga, OSB-3 TG4 plāksne ar 
spundi 1250x2500x18mm)
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• Koka krusteniski līmēto paneļu 
moduļu mājas 5x12m prototips ar 
dokumentāciju

3. prototips M3 pielietotie galveno būvkonstrukciju materiāli:
� Nesošajām sijas un stati sāna sienām: kalibrēts standarta klases C24 klases kokmateriāli. Koksnes suga - egle. 

Nesošais grīdas un griestu kontūrs tiek veidots no LVL KERTO S sijas (ražotājs METSÄ WOOD, produkts - Kerto
LVL S-beam).

� Gala sienām: CLT panelis, CLT140 C 5 (slāņu biezumi – „40-20-20-20-40”) (ražotājs - SKONTO PREFAB SIA)
� Sienu diafragma stinguma nodrošināšanai: bērza saplāksnis 15 mm no abām pusēm statiem (stiprības klase 

F20/10 E40/20, elastības un bīdes moduļi attiecīgi E=400 kN/cm2, G=35 kN/cm2.)
� Grīdas diafragma: galvenais grīdas klājs - skaidu plate Durelis TG4 22mm (ražotājs - UNILIN, division panels, 

produkta veids - Durelis TG4 22mm); ārējais grīdas klājs - Cembrit Windstopper 9mm (ražotājs - Cembrit Oy, 
produkta veids - Cembrit Windstopper Basic 9 mm)

� Griestu diafragma: telpas iekšpusē - ģipškartons12,5mm (ražotājs Gyproc, ģipškartona veids – Gyproc GN13)
Jumta nesošā plātne – kokskaidu plātne OSB/3 18 mm (ražotājs SIA Kronospan Riga, OSB-3 TG4 plāksne ar 
spundi 1250x2500x18mm)



Tāme

• SIA Arccon 91 187,84 EUR 
attiecināmās izmaksas

• SIA WWL Houses 209 827,86 EUR 
attiecināmās izmaksas

• Kopā projekta attiecināmās izmaksas
301 015,70 EUR

• Efektīva sadarbība, grants SIA Arccon
68 950,27 EUR un SIA WWL Houses 
147 388,43 EUR

• Kopā projekta grants 216 338,70 EUR

Apstiprināts līdz

22.11.2018.

Apstiprinātās izmaksas līdz MP9

• SIA Arccon 85 067,10 EUR jeb
93,3% no projekta attiecināmām
izmaksām

• SIA WWL Houses 203 333,93 EUR 
jeb 96,9% no projekta
attiecināmām izmaksām
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• SIA Arccon 6 120,74 EUR jeb 6,7% 
no projekta attiecināmām
izmaksām

• SIA WWL Houses 6 493,93 EUR 
jeb 3,1% no projekta
attiecināmām izmaksām

Izmaksas 23.11.2018.-

31.12.2018.


