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IZGUDROJUMA APRAKSTS 

[001] Izgudrojums attiecas uz elektrotehnoloģiju automatizācijas nozari, konkrēti – uz biroja vai 

noliktavas telpu apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas (AVGK) sistēmas automātiskās 

vadības sistēmu, tās iestatītos parametrus koriģējot tā, lai telpas temperatūra sensora novietojuma 

punktā saglabātos gaisa pieplūdes strūklas pielipšanas efekts (Koanda efekts). 

Zināmais tehnikas līmenis 

[002] Ir zināma automātiskā ventilācijas individuālā gaisa sadales metode slēgtā telpā un 

atbilstoša sistēma, lai saglabātu gaisa pieplūdi individuālai darba zonai [1]. Katrā individuālā darba 

zonā telpā ir atsevišķa gaisa pieplūde ar zemu gaisa ātrumu. Gaisa apstrādi veic kopējā iekārtā un 

pēc vadošās darba vietas, iestatījumi regulē temperatūru visās individuālajās darba vietās telpā. 

Šādi var ietaupīt enerģiju gaisa apstrādei un precīzāk noteikt parametrus darba zonās, taču šāds 

gaisa sadalījums nerada iespēju vadīt ventilācijas sistēmu tā, lai telpā veidotos un saglabātos 

Koanda efekts, kurš sadala gaisa strūklas sadalījumu tā, ka pateicoties gaisa strūklas ātruma 

atšķirībām, ir iespējams telpā veidot nemainīgu gaisa sadalījumu. 

[003] Ir zināmas gaisa pieplūdes sistēmas, kuras regulēšanas diapazonā pielāgo gaisa pieplūdes 

regulēšanas vārstu lāpstiņu profilus [2]. Taču zināmās sistēmas [1; 2] neļauj saglabāt iestatīto gaisa 

sadalījumu telpā visā AVGK sistēmas regulēšanas diapazonā.  

[004] Ventilācijas sistēma [3], kam Koanda efektu ventilējamā telpā nodrošina daļēji, jaucot 

pieplūdes un nosūces gaisa strūklas, ir šī izgudrojuma prototips. Prototipa sistēma (1. zīm.) satur 

ierīci (101) telpas (3) gaisa attīrīšanai, pieplūdi (19) un nosūci (21), kuru gaisa sajaukumu ierobežo 

Koanda efekts. Vertikāli novietotā gaisa apstrādes iekārta (103) saistīta ar nosūces lejas daļu (104) 

un pieplūdes augšdaļu (105). Regulēšanas vārsts (106) iedarbojas tā, lai virzītu iesūces gaisu (A) 

gan iekšā, gan ārā. Iesūces sprausla (118) rada vertikālu sūkšanas virsmu (Sa), lai ievirzītu iesūces 

gaisu (A) paralēli nosūces gaisa vadam (55), to piesaistot grīdai (6) ar Koanda efektu (C). 

[005] Pieplūdes sprausla (129), radot griestu virsmas efektu (20) veido priekšējo poraino plūsmas 

virsmu (Ss). Šī sprausla rada primāro gaisa pieplūdi (19), kura dēļ Koanda efekta piekļaujas 

griestiem (20). Gaisa A apstrāde notiek iekārtā (127). Iesūces virsmas (Sa) aktīvā daļa (Sae) ir zem 
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pieplūdes virsmas (Ss) aktīvās daļas (Ssc) (1. zīm.). Prototipa trūkums ir tas, ka nav iespējams 

saglabāt uzdotu fiksētu gaisa sadalījumu, kas ir balstīts uz gaisa sadalījuma aprēķinu, ievērojot 

Koanda efektu.  

Izgudrojuma mērķis un būtība 

[006] Izgudrojuma mērķis ir saglabāt ieregulēto padeves gaisa sadalījumu telpā, ievērojot 

spiediena starpības ierobežojumus starp tehnisko un kondicionējamo telpu un temperatūras novirzi 

pieplūdes gaisa strūklas pielipšanas punktā. Temperatūras sensora novietojums strūklas pielipšanas 

punktā dod iespēju gaisa pieplūdei telpā regulēt tā, lai šī pieplūde notiktu determinētā 

kondicionējamās un tehniskās blakus telpas gaisa spiediena starpības robežās. 

[007] Ja pieplūdes temperatūra ir vienāda ar telpas gaisa temperatūru, tas ir labvēlīgs apstāklis 

Koanda efekta uzturēšanai. Veicot pētījumu, maksimālā pieplūdes (Tpieplūdes) un telpas (Ttelpas) 

gaisa temperatūru starpība, pie kurām novēroja Koanda efektu bija 8 grādi, piemēram, Tpieplūdes 

ir +16 oC, Ttelpas – +24 oC. Pieplūdes gaisa kustības ātrums jāuztur minimāls (v<0,2 m/s), lai 

nerastos turbulence, kas izraisa haotisku gaisa cirkulāciju telpā [4]. Savukārt 10 Pa (10 N/m2) 

pārspiediens ir neliela vērtība un pat pie nenozīmīga gaisa strūklas kropļojuma (telpas gaisa 

spiediena svārstības un turbulence) šī vērtība var kristies vai pieaugt 5–10 Pa robežās. Pieļaujamā 

spiediena starpība uz padeves gaisa difuzora starp kondicionējamo telpu un blakus telpu 

(pārspiediens) nedrīkst pārsniegt 20 Pa, lai saglabātu Koanda efektu telpas temperatūras sensora 

novietojuma vietā pieplūdes gaisa strūklas pielipšanas punktā.  

[008] Koanda efekta saglabāšana, uzstādot temperatūras sensoru pieplūdes gaisa strūklas 

pielipšanas punktā, nepieļauj ieregulētā gaisa sadalījuma kropļojumu kondicionējamā telpā un 

samazina elektroenerģijas patēriņu gaisa apstrādes ventilatora elektrodzinējam, saglabājot tā 

griešanās ātrumu minimālās nepieciešamības robežās, kuras nosaka pieļaujamā spiediena starpība 

starp telpām.  

[009] No prototipa izgudrojuma sistēma atšķiras ar to, ka, lai nodrošinātu ieregulēto gaisa 

sadalījumu telpā, saglabājot pieplūdes gaisa strūklas pielipšanu pie vertikālās sienas (saglabājot 

Koanda efektu) (2. zīm.): 
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1) sistēmā starp tehnisko (B) un ventilējamo (kondicionējamo) telpu (3) ir uzstādīts vismaz 

viens spiediena diferences mērītājs (132); 

2) spiediena diferences mērītājs (132) nepieļauj spiediena starpību starp ventilējamo 

(kondicionējamo) (3) telpu un tehnisko telpu (B) lielāku par 20 Pa; 

3) telpā vismaz viens temperatūras sensors (131) ir novietots pieplūdes gaisa strūklas 

pielipšanas punktā (Z). 

[010] Izgudrojums ir paskaidrots ar šādiem zīmējumiem: 

1. zīm. Prototipa [3] principiālā shēma ar galvenajām komponentēm: automātiska temperatūras 

regulēšanas sistēma (ST) sastāv no ierīces (101) ventilējamās telpas (3) gaisa attīrīšanai, pieplūdi 

(19) un nosūci (21), kuru gaisa sajaukumu ierobežo Koanda efekts. Vertikāli novietotā gaisa 

apstrādes iekārta (103) saistīta ar nosūces lejas daļu (104) un pieplūdes augšdaļu (105). Gaisa 

strūklas regulēšanas vārsts (106) iedarbojas tā, lai virzītu iesūces gaisu (A) gan iekšā, gan ārā. 

Iesūces sprausla (118) rada vertikālu sūkšanas virsmu (Sa), lai ievirzītu iesūces gaisu (A) paralēli 

nosūces gaisa vadam (55), to piesaistot grīdai (6) ar Koanda efektu (C). Pieplūdes sprausla (129), 

radot griestu virsmas efektu (20) veido priekšējo poraino plūsmas virsmu (Ss). Šī sprausla rada 

primāro gaisa strūklu (19), kura dēļ Koanda efekta piekļaujas griestiem (20). Gaisa A apstrāde 

notiek iekārtā (127). Iesūces virsmas (Sa) aktīvā daļa (Sae) ir zem pieplūdes virsmas (Ss) aktīvās 

daļas (Ssc). 

[011] 2. zīm. Automātiska temperatūras regulēšanas sistēma (ST), telpā noturīgam gaisa 

sadalījumam: ventilējamā (kondicionējamā) telpā (3) caur pieplūdi (19) pieplūst gaiss. Pieplūde 

(19) notiek secīgi caur pieplūdes ventilatoru (136), gaisa strūklas regulēšanas vārstu (130), gar 

temperatūras sensoru (133) un caur difuzoru (138). Difuzors (138) ir robeželements pieplūdei (19) 

un ventilējamai (kondicionējamai) telpai (3). Ventilējamai (kondicionējamai) telpai (3) ir nosūce 

(21), kura notiek secīgi gar temperatūras sensoru (134), caur gaisa strūklas regulēšanas vārstu 

(106), nosūces ventilatoru (137). Sistēma (ST) var ietvert vienu vai vairākus gaisa strūklas 

regulēšanas vārstus (106; 130), kuri ir novietoti pieplūdē (19) vai nosūcē (21), vai abos. Pieplūdes 

ventilators (136) un nosūces ventilators (137) ir savienoti ar vadības bloku (135). 

[012] Ventilējamā (kondicionējamā) telpā (3) ir ievietots vismaz viens temperatūras sensors (131) 

un vismaz viena spiediena diferences mērītāja (132) viena no mērījumu veikšanas daļām (132A). 

Savukārt otra spiediena diferences mērītāja (132) mērījumu veikšanas daļa (132B) atrodas blakus 
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tehniskajā telpā (B). Spiediena diferences mērītājs (132) veic spiediena starpības mērījumu 

ventilējamā (kondicionējamā) telpā (3) un blakus tehniskajā telpā (B), iegūtos mērījumu datus 

nosūta uz vadības bloku (135). Temperatūras sensors (131) novietots pieplūdes gaisa strūklas 

pielipšanas punktā (Z). Temperatūras sensori (131; 133; 134) nosūta temperatūras mērījumus uz 

vadības bloku (135). Vadības bloks (135) ir savienots ar gaisa strūklas regulēšanas vārstiem (130) 

un (106), un atkarībā no iegūto automatizētas temperatūras regulēšanas sistēmas (ST) sensoru 

datiem un vadības algoritma veic gaisa strūklas regulēšanas vārstu (130), (106) vadību, ja spiediena 

starpība starp ventilējamo (kondicionējamo) telpu (3) un blakus tehnisko telpu (B) pārsniedz 20 Pa 

gaisa strūklas regulēšanas vārsts (130) tiek pievērts, tādā veidā ventilējamā (kondicionējamā) telpā 

(3) veidojas un saglabājas Koanda efekts (C). 

[013] 3a. zīm. Gaisa strūklas datordinamiskā simulācija pieplūdes gaisa strūklai, kas rada stabilu 

Koanda efektu pieplūdes gaisa strūklai ∆p<20 Pa (v<0,2 m/s), kur v – pieplūdes gaisa strūklas 

ātrums, m/s; ∆P – spiediena starpība starp tehnisko un kondicionējamo telpu. 

[014] 3b. zīm. Gaisa strūklas datordinamiskā simulācija pieplūdes gaisa strūklai, kas rada 

kropļotu Koanda efektu gaisa strūklai ∆p≥20Pa (v>0,2 m/s). 

Izgudrojuma realizācijas piemērs 

[015] Lai sasniegtu augstu iekštelpu gaisa kvalitāti, telpā nepieciešams ievadīt pietiekamu gaisa 

apjomu, kā arī nodrošināt vēlamo gaisa sadali. Gaisa difuzors, regulē gaisa pieplūdes gaisa strūklu 

atkarībā no apkalpojamās telpas siltuma guvumiem un zudumiem. Kad gaiss tiek padots paralēli 

telpas sienai, starp šo sienu un pieplūdes gaisa strūklu parādās zemspiediena starpslānis, kas izsauc 

gaisa strūklas piekļaušanos sienas virsmai (Koanda efekts).  

[016] Lai pētītu Koanda efekta ietekmi uz gaisa izplatīšanos telpā, aerodinamikas laboratorijā tika 

veikti mērījumi dažādiem pieplūdes gaisa strūklas ātrumiem un dažādām spiediena starpībām starp 

testa telpu un tehnisko telpu. Testi tika veikti speciāli uzprojektētā testa kamerā, kas imitēja ofisa 

telpu. Tajā tika uzstādītas 24 mērījumu zondes 3 līmeņos: stāvoša cilvēka pēdu, gurnu un galvas 

zonā, kas ir saskaņā ar standartu [4]. Katrā no šiem punktiem tika veikti gaisa temperatūras un 

ātruma mērījumi. Testa kamera no apkārtējās telpas tika izolēta tā, lai tā būtu izotermiska un lai 

uzturētu 4K un 8K starpību starp pieplūdes un telpas gaisa temperatūrām. Vienlaicīgi mērīja 

spiediena starpību starp kondicionējamo telpu un tehnisko telpu.  
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[017] Mērījumi tika reģistrēti ik 20 sekundes 2 minūšu garumā, kas ļāva iegūt pietiekami precīzus 

rezultātus: 

• v<0,2 m/s – pieplūdes gaisa kustības ātrums jāuztur minimāls, lai nerastos turbulence, kas 

izraisa haotisku gaisa cirkulāciju telpā [4]; 

• jebkuras siltumslodzes, spiediena svārstības, cilvēku kustība, fiziski šķēršļi veicina 

turbulenci un tādejādi var izjaukt Koanda efektu. 

[018] 2. zīmējumā ar iekārtu izgudrojuma paņēmiena realizācijai ir sniegti spiediena raksturojošie 

parametri eksperimentā laikā. 

[019] Gaisa strūklas datordinamiskā simulācija divām dažādām pieplūdes gaisa strūklām, kuras 

rada dažāda spiediena starpības starp tehnisko un kondicionējamo telpu, kuras rada noturīgu un 

kropļotu Koanda efektu, parādīta 3a. un 3b. zīmējumos: 

3a. zīm.: stabils Koanda efekts pieplūdes gaisa strūklai ∆p<20 Pa (v<0,2 m/s); 

3b. zīm.: kropļots Koanda efekts gaisa strūklai ∆p≥20Pa (v>0,2 m/s), kur v – pieplūdes gaisa 

strūklas ātrums, m/s; ∆P – spiediena starpība starp tehnisko un kondicionējamo telpu. 

Izmantotie informācijas avoti 
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PRETENZIJAS 

 

1. Automātiska temperatūras regulēšanas sistēma (ST), kas ietver: 

-  ventilējamu (kondicionējamu) telpu (3), kura ir savienota ar pieplūdi (19) un nosūci 

(21); 

- pieplūdes ventilatoru (136), kurš ir novietots pieplūdē (19); 

- nosūces ventilatoru (137), kurš ir novietots nosūcē (21); 

- vismaz vienu gaisa strūklas regulēšanas vārstu (106; 130), kurš ir novietots pieplūdē 

(19) vai nosūcē (21), vai abos; 

- difuzoru (138), kurš ir novietots pieplūdē (19); 

- vadības bloku (135), kur vadības bloks ir savienots ar vismaz vienu gaisa strūklas 

regulēšanas vārstu (130; 106), pieplūdes ventilatoru (136) un nosūces ventilatoru (137),  

kas atšķiras ar to, ka papildus ietver: 

- vismaz vienu spiediena diferences mērītāju (132) starp kondicionējamo (ventilējamo) 

(3) un blakus tehnisko telpu (B); 

- vismaz vienu temperatūras sensoru (131), kas novietots pieplūdes gaisa strūklas 

pielipšanas punktā (Z). 

2. Paņēmiens gaisa padeves (pieplūdes) kondicionējamā (ventilējamā) telpā (3) regulēšanai ar 

sistēmu (ST) saskaņā ar 1. pretenziju, kas ietver šādus soļus: 

- temperatūras sensors (131), kas novietots pieplūdes gaisa strūklas pielipšanas 

punktā (Z) veic temperatūras mērījumus un nosūta datus uz vadības bloku (135); 

- spiediena diferences mērītājs (132) veic spiediena starpības mērījumu ventilējamā 

(kondicionējamā) telpā (3) un blakus tehniskajā telpā (B) un nosūta datus uz vadības bloku 

(135);  

- vadības bloks (135) veic datu apstrādi un regulēšanu; 

- ja spiediena starpība starp ventilējamo (kondicionējamo) telpu (3) un blakus 

tehnisko telpu (B) pārsniedz 20 Pa, gaisa strūklas regulēšanas vārsts (130) tiek pievērts. 
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