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3. Starpposma rezultāta atskaite

SIA «Pavasars Wood Constructions»

Inguss Pavasars
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Meža nozares kompetences centrs, 1.2.1.1/18/A/004 1



3. Starpposma rezultāts: koka elementu 
paraugu pārbaudes

• Starprezultāta īss apraksts:
• Turpinājās 2020. gada februārī uzsāktais līgumpētījums “Koksnes virsmas 

termomehāniskās aizsardzības īpašību izpēte un tehnoloģisko risinājumu 
izstrāde” sadarbībā ar Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības 
institūtu (MeKA)

• Tika veiktas koka elementu paraugu uguns reakcijas pārbaudes, koka 
elementu paraugu testi paātrinātās novecināšanas kamerā, koka elementu 
paraugu aizdedzināmība no tiešas liesmas iedarbības pārbaudes, koka 
elementu paraugu uguns reakcijas pārbaudes

• Investīcijas:
• Starprezultāta sasniegšanai ieguldīts (orientējoši uz atskaites datumu): 130 

000 EUR
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3. Starpposma rezultāts: koka elementu 
paraugu pārbaudes

• Papildus informācija par sasniegto rezultātu:

• Izvērtējums par rezultāta atbilstību plānotajam, starpposma rezultāta nozīme 
pētījuma un īstenotāja kontekstā: Projekta īstenošanas 1.– 7. ceturksnī ir 
apgūti 74% no attiecīgajā periodā plānotā finansējuma, ir sasniegti 1. un 2. 
starpposma rezultāti, kā arī 3. starpposma rezultāts ir izpildes procesā

• Starpposma rezultāta ietekme uz turpmāko darbu projektā: Veikti 
eksperimenti tehnoloģisko risinājumu veiktspējas izpētei

• Potenciālās projekta gaitas izmaiņas un to loģika: Projekta īstenošanas 
starpposmu termiņu aizkavēšanās, kā arī tiek prognozēts, ka būs 
nepieciešams projekta īstenošanas gala termiņa pagarinājums

• Iespējamās rezultātu izmaiņas: Nav
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Izstrādāts un aprobēts apdedzināšanas iekārtas prototips

• Modelis Gatava iekārta
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Veikta paraugu testēšana izmantojot mākslīgās novecināšanas metodi (EN 927-6)
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Pirms testa Pēc 2. ciklaPēc 1. cikla

1. 2. 3. 1. 2. 3.
3. 2.1.3.2. 1. 3. 2.1.3.2. 1.

1. Apdedzinātas koksnes paraugi uzrādīja ļoti labu noturību mākslīgas novecināšanas testos. 

2. Testēti paraugi gan bez apdares (3), gan ar papildus apdares sistēmām (1) un (2).

Pēc 3. cikla

3. 2.1.3.2. 1.
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Krāsas toņu izmaiņa novecināšanas testos novērtēta ar spektrofotometru novērtējot ∆E, 
kur pieņemts uzskatīt izmaiņas par nebūtiskām, ja ∆E<4

1. – Bez apdares, 2. – ar apdares sistēmu (1), 3. – ar apdares sistēmu (2).
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Virsmas apdares materiāli

Ar aktīvo vielu, strukturēts

Bez aktīvās vielas, strukturēts

Ar aktīvo vielu nestrukturēts

Bez aktīvās vielas, nestrukturēts

Neapstrādāta priedes koksne

Tā, kā ugunsdrošības jautājumi ir būtisks faktors jebkurai būvei, tad jaunais 
materiāls testēts arī ugunsreakcijas testos, lai noskaidrotu potenciālo 

ugunsreakcijas kalsi apdedzinātas koksnes izstrādājumiem

• Apdedzinātai koksnei 
novērota būtiska 
ugunsreakcijas parametru 
uzlabošanās, jo ogles slānis 
vairāk pasargā koksni no 
temperatūras ietekmes un 
ierobežo degšanas 
procesu.

• Savukārt apdedzinātas un 
strukturētas koksnes 
gadījumā nav novērojamas 
ugunsreakcijas īpašību 
uzlabošanās, jo ogles slānis 
tiek noņemts ar birstēm. 

1. – Bez apdares, 2. – ar apdares sistēmu (1), 3. – ar apdares sistēmu (2).



Iespējamo risku izvērtējums (1)

• Iekļaušanās termiņos
• Riska ietekme uz projekta tālāku īstenošanu un rezultātu sasniegšanu: Šajā 

maksājuma pieprasījumā neapgūto finansējumu plānots apgūt nākamajā 
maksājuma pieprasījumā

• Riska ietekme uz projektā noteikto termiņu izpildi: Varētu būt nepieciešams 
projekta īstenošanas termiņa pagarinājums par 1 ceturksni

• Riska ietekme uz projekta tālākajām izmaksām: Nākamajā maksājuma 
pieprasījumā nepieciešams apgūt neapgūto finansējumu

• Tālākās rīcības plāns: Turpināt pētniecības pakalpojumu un tālāku projekta 
īstenošanu saskaņā ar plānoto
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Iespējamo risku izvērtējums (2)

• Ārkārtējās situācijas valstī un pasaulē iespējamā negatīvā ietekme 
uz projekta īstenošanu

• Riska ietekme uz projekta tālāku īstenošanu un rezultātu sasniegšanu: Šim 
riskam ir ietekme uz projekta īstenošanu

• Riska ietekme uz projektā noteikto termiņu izpildi: Varētu būt nepieciešams 
projekta īstenošanas termiņa pagarinājums par 1 ceturksni

• Riska ietekme uz projekta tālākajām izmaksām: Nav apgūts plānotais 
finansējums, tāpēc nākamajā maksājuma pieprasījumā nepieciešams apgūt 
neapgūto finansējumu

• Tālākās rīcības plāns: Turpināt pētniecības pakalpojumu un tālāku projekta 
īstenošanu saskaņā ar plānoto
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Prognozes par tālāko pētījuma gaitu, ņemot 
vērā līdz šim sasniegto

• Turpmākās pētījuma aktivitātes un rezultāti:
• Izstrādāt koksnes virsmas termomehāniskās apstrādes tehnoloģijas prototipu

• Validēt koksnes virsmas termomehāniskās apstrādes tehnoloģiju (tālāk projektā uz 
izveidotā prototipa tiks pārbaudīta tehnoloģija)

• Kvalitātes apliecināšanas parametri. Validēta termomehāniskās apstrādes tehnoloģija
(tālāk projektā tiks apkopoti eksperimentu rezultāti un iegūti produktu kvalitātes un 
veiktspējas rādītāji, kas būs par pamatu to kvalitātes apliecināšanai)

• Pētījuma iznākuma komercializācijas potenciāls:
• Nemainīgs attiecībā pret sākotnēji plānoto, t.i., iegūts know-how, kas ļaus 

uzņēmumam radīt jaunus produktus (galvenokārt atpūtas mājiņas) un eksportēt uz 
Vāciju, Nīderlandi, Franciju, Itāliju, Zviedriju
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