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1.17. Darbības sfēra: Saldēšanas sistēmu projektēšana  
 

 

1. Teorētisko jautājumu tēmas 

 

1.1.tēma 

 

1. Saldēšanas sistēmu būvniecību reglamentējošie dokumenti: Likumi, ES regulas, MK 

noteikumi, Latvijas būvnormatīvi, Eiropas un Latvijas valsts standarti, nozaru standarti 

u.c. saistoši dokumenti.  

2. Būvniecības ieceres dokumentu sagatavošana un izskatīšana. Normatīvie akti. 

3. Būvprojekta izstrādāšana un tā sastāvs. Normatīvie akti. 

4. Saldēšanas sistēmu būvprojekta uzdevums. Būvatļauja. Būvprojekta stadijas. 

Būvprojektēšanas līgums. Līgumslēdzēju pušu pienākumi, atbildība un garantijas. 

5. Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana. Normatīvie akti. 

6. Saldēšanas sistēmu būvprojekta rasējumu noformējums. Tehniskie risinājumi. Nosacītie 

grafiskie apzīmējumi. Mērogi. Norādes būvdarbu izpildei. Datortehnikas pielietošanas 

iespējas.  

7. Būvprojektēšanas komersantu (projektētāju) civiltiesiskā apdrošināšana. 

8. Būvprojekta ekspertīze, saskaņošana un izskatīšana. Normatīvie akti. 

9. Saldēšanas sistēmas būvniecības izmaksas. 

10. Autoruzraudzības kārtība: līgumi par autoruzraudzību, autoruzraudzības žurnāls. 

Autoruzrauga pienākumi, tiesības un atbildība.  

11. Darba drošības, ugunsdrošības, vides aizsardzības un sanitārās prasības. 

 

1.2.tēma 

 

1. Saldēšanas sistēmu būvprojekta uzdevums. Būvprojekta stadijas. Būvprojektēšanas 

līgums. Līgumslēdzēju pušu pienākumi, atbildība un garantijas  

2. Saldēšanas sistēmu būvprojekta projektēšanas uzdevuma izejas dati.  

3. Saldētavas un dzesēšanas kameru tilpuma un laukuma aprēķināšana un izvēle.  

4. Projektējamās saldētavas siltuma bilance. Lietderības koeficienta aprēķins.  

5. Saldētavas ieplūstošā siltuma daudzuma aprēķināšana no kravas.  

6. Saldētavas sienu un griestu konstrukcija, izolācijas izvēle un aprēķins. 

7. Saldētavas siltuma zudumi caur ēkas konstrukcijas sienām, griestiem. 

8. Saldētavas pamatu un kameru grīdu konstrukcijas un to izvēle. Saldētavas grīdu 

apsilde, to konstrukcijas izvēle un aprēķins. 

9. Saldētavas ekspluatācijas siltuma zudumi un to daudzuma aprēķināšana.  

10. Saldētavu durvis, vārti un pieslēgumi, to izvēle. Spiediena izlīdzinošie vārsti, to 

pielietojums.  

 

 

 

 



1.3.tēma 

 

1. Saldēšanas un dzesēšanas sistēmas un to veidi.  

2. Projektējamās saldēšanas sistēmas izvēle saskaņā ar projektēšanas uzdevumu un 

siltumtehniskiem aprēķiniem. 

3. Projektējamās saldēšanas sistēmas principiālā shēmas izvēle.  

4. Dzesēšanas iekārtas pamatelementi. 

5. Dzesēšanas vielas (F-gāzes, R 717 - amonjaks, R 744 – CO2 u.c.) un siltuma nesēji, 

to izvēle projektos.  

6. Kompresoru veidi, to izvēle un aprēķins. 

7. Siltummaiņu veidi, to izvēle un aprēķins. 

8. Kondensatoru veidi, to izvēle un aprēķins. 

9. Iztvaikotāju veidi, to izvēle un aprēķins. 

10. Dzesēšanas iekārtu palīgaparāti un ierīces. 

11. Saldēšanas sistēmas cauruļvadi un armatūra, to izvēles kritēriji un aprēķini. 

12. Saldēšanas sistēmas vadības un nepieciešamās drošības ierīces.  

13. Projektējamās saldētavas aukstuma bilance. Lietderības un energoefektivitātes 

koeficienti, to aprēķins. 

 

2. Praktisko jautājumu tēmas 

 

2.1.tēma 

 

1. Dzesēšanas iekārtas darbības principiālā shēma. 

2. Dzesēšanas iekārtas darba cikls T - s diagrammā. 

3. Teorētiskais kompresijas dzesēšanas iekārtas darba cikls P - i diagrammā. 

4. Dzesēšanas iekārtas siltuma bilances vienādojums ar izvēlētiem izejas datiem. 

5. Izveidot piedāvājumu dzesēšanas iekārtas būvprojektu dārzeņu uzglabāšanas noliktavai. 

6. Izveidot piedāvājumu saldēšanas iekārtas būvprojektam zivis vai gaļas produktu 

sasaldēšanai ātrsaldēšanas kamerā vai tunelī. 

7. Nosacītie grafiskie apzīmējumi un norādījumi būvprojekta rasējumos. 

8.  Būvprojekta vispārīgo rādītāju lapā pievienojamo dokumentu un izmantoto normatīvo 

aktu saraksts. 

 

2.2.tēma 

 

1. Ar sevis izvēlētiem izejas datiem aprēķināt vienstāvu dzesēšanas vai saldēšanas 

kameras siltuma zudumus caur ēkas konstrukcijas sienām. 

2. Ar sevis izvēlētiem izejas datiem aprēķināt vienstāvu dzesēšanas vai saldēšanas 

kameras siltuma zudumus caur ēkas konstrukcijas griestiem vai 

jumtu un grīdas. 

3. Ar piemēru aprēķināt siltuma zudumus no dzesēšanas kamerā ievestas produkcijas. 

4. Ar piemēru aprēķināt siltuma zudumus no ātrsaldēšanas kamerā ievestas produkcijas. 

5. Ar piemēru aprēķināt siltuma zudumus, kas rodas no kameru apgaismojuma. 

6. Ar piemēru aprēķināt dzesēšanas kamerā strādājošo cilvēku izdalīto siltuma 

daudzumu. 

7. Ar piemēru aprēķināt dzesēšanas kamerā darbojošos elektrodzinēju izdalīto siltuma 

daudzumu. 

8. Dzesēšanas vielas izvēle pēc globālā sasilšanas potenciāla, drošības grupu 

klasifikācijas u.c. raksturojošiem lielumiem. 



 

2.3. tēma 

 

1. Uzskicēt dzesēšanas iekārtas principiālo shēmu ar virzuļu tipa kompresoriem augļu vai 

dārzeņu produkcijas uzglabāšanai. 

2. Uzskicēt saldēšanas iekārtas principiālo shēmu ar skrūves tipa kompresoriem 

sasaldētas produkcijas sasaldēšanai un uzglabāšanai. 

3. Uzskicēt dzesēšanas iekārtas principiālo shēmu ar siltuma nesēju (glikolu u.c.) un 

centralizētu dzesēšanas iekārtu pārtikas produktu ražotnei. 

4. Uzskicēt dzesēšanas iekārtas principiālo shēmu ar iespējamiem siltuma atgūšanas 

variantiem. 

5. Siltuma izolācijas izvēles metodika dzesēšanas un saldēšanas iekārtām. 

6. Izvēlēties piemērotāko dzesēšanas vielu variantus komerciāla rakstura dzesēšanas 

iekārtām. 

7. Dzesēšanas iekārtas cauruļvadu izvēles metodika dzesēšanas vielām un siltuma 

nesējiem. 

8. Kompresoru izvēles dati. 

9. Kondensatoru un iztvaikotāju izvēles dati. 

 


