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DĒĻU APRAKSTS UN LIETOŠANAS REKOMENDĀCIJA 
 
 
West Red Cedar (Thuja plicata). 

    

 
Blīvums 
West Red Cedar koksne ir viens no vieglākajiem komerciālajiem skujkokiem, tā blīvums pie MC 
12-15% ir 330-360kg/m3. West Red Cedar zemais blīvums uzlabo šīs koksnes termoizolācijas 
vērtību un padara to atzīstami pielietojamu.  
 
Krāsa un smarža 
Koksnei ir toņmaiņas sārti zaļgana nokrāsa, kas ar laiku UV staru ietekmē kļūst tumšāka. 
Koksnei piemīt aromātiska smarža, kas nav kaitīga cilvēka veselībai,bet aizsargā koksni pret 
bojājošajiem mikroorganismiem. Koksne ilgstošākā laika periodā saskaroties ar sākbekli un UV 
starojumu, lēni maina krāsu un kļūst sudrabaini pelēka, taču tas neliecina par koksnes 
bioloģisku sagrūšanu. 
 
Izmēru stabilitāte 
Tāpat kā visi koki, Western Red Cedar ir higroskopisks un pieņem vai atdod mitrumu, lai 
sasniegtu līdzsvaru ar apkārtējo atmosfēru,šajā procesā mainot savus tilpuma parametrus. 
Tomēr saraušanās - izplešanās absolūtie lielumi, ir salīdzinoši mazi un šī koksne ir pārāka par 
visām citām pieejamam skuju koku koksnēm savā izturībā pret izmēru maiņu ,deformācijām un 
vērpi. Radialā izplešanās – 2,4%, Tangenciālā izplešanās -5%,Tilpuma izplešanās- 6,8%, Tg/R 
attiecība 2:1. 
 
Siltuma vadītspēja 
West Red Cedar koksne ir lielisks siltuma izolators. Šī ir ļoti svarīga īpašība, jo laba siltuma 
izolācija palīdz saglabāt ēkas vēsas vasarā un samazināt apkures izmaksas ziemā. 
Siltuma vadāmība ir tieši saistīta ar koksnes blīvumu. Koksnei ar zemu blīvumu ir augstāks 
siltumizolācijas koeficients. West Red Cedar koksne satur lielu dauzumu  šūnu dobumu. Sausai 
koksnei, šie dobumi ir piepildīti ar gaisu, kas ir viens no pazīstamākajiem siltuma izolatoriem. 
Ar savu zemo blīvumu un lielu daļu gaisa apjoma, Western Red Cedar koksne ir vislabākais 
siltuma izolators starp pieejamām skujkoku sugām, un kā siltumizolators tā ir daudz pārāks par 
ķieģeļu, betona un tērauda konstrukcijām. 
 
Akustiskās īpašības 
Svarīga West Red Cedar koksnes īpašība ir tās spēja  slāpēt vibrācijas. Koksnes šūnu dobumu 
tīkls ar berzes un vizkoelastisko pretestību pārveido skaņas enerģiju siltumā. 
Pateicoties augstai iekšējai berzei, ko skaņa rada šūnu tīklam, šai koksnei piemīt vairāk skaņas 
slāpēšanas jaudas nekā lielākajai daļai celtniecības materiālu. Grīdas, griestu un sienu bloki no 
šī koka var nodrošināt efektīvu un ekonomisku skaņas izolāciju. Western Red Cedar koksne ir 
īpaši efektīva, un to var izmantot, lai palīdzētu samazināt troksni ēku iekšienē. 
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Izturība 
West Red Cedar koksne vēsturiski ir bijiusi visvērtīgākais un ilgtspējīgākais celtniecības 
materiāls. Tā tikusi izmantota gan ēku celtniecībai ,gan jumtu šindeļu pārklājummiem, gan ēku 
apšuvumam, gan laivu būvei un citu koka konstrukciju vajadzībām. Pierādījums West Red 
Cedar koksnes izturībai līdz pat vairāku simtu gadu garumā ir tas ,ka daudzi Ziemeļamerikas 
kontinenta vēsturiskie objekti joprojām ir ļoti labā stāvoklī vēl šodien. 
 
Pareizi sagatavots un uzturēts West Red Cedar sniegs baudījumu daudzu gadu garumā. Lai 
mazinātu ilgstošu mitruma ietekmi uz koksni, svarīgi veidot viegli ventilējamas konstrukcijas un 
lietot atbilstoši šai koksnei izstrādātus aizsarglīdzekļus,ko iesaka šo materiālu ražotāji. 
 
Aizsardzība 
Western Red Cedar koksnei piemīt labas bioloģiskās pašaizsardzības īpašības pret 
mikroorganismiem un puvi, bet koksnes dabiskajiem konservantiem ir agresīva iedarbība uz 
korodējošiem metāliem.Ja koksne un tie nonāk ciešā kontaktā viens ar otru,rezultātā var 
rasties melni plankumi koksnē un metāla korozija. Stiprinājumiem vajadzētu būt korozīvi 
izturīgiem, piemēram, no alumīnija, misiņa, silīcija- bronzas, karstā cinka pārklājuma vai 
nerūsējošā tērauda. 
Western Red Cedar koksnei piemīt  lieliskas līmēšanas īpašības, jo tā nesatur sveķus. 
 
Kopsavilkums 
Kaut West Red Cedar ir dabiski ļoti izturīga koka suga, atstāt to neaisargātu āra konstrukcijās 
nav ieteicams, jo apdare vai aizsargājošs pārklājums ievērojami palielinās tās kalpošanas laiku 
un novērsīs koksnes virsmas pārtklāšanos ar sudrabaino oksīda kārtu.  
Aizsargpārklājums regulāri jāatjauno un atkartotas atjaunošanas cikliskums atkarīgs no koksnes 
izmantošanas vietas klimatiskajām īpatnībām.Visrūpīgāk jāapseko koksne, kas izvietota ēku 
dienvidu pusē. West Red Cedar koksne ir bez sveķiem un ar izcili augstu izmēru stabilitāti un 
tādēļ tā ir viens no labākaijiem pieejamiem materiāliem koka ēku celtniecībā.  
 
Šķirojums 
Parasti ir West Red Cedar pieejams tradicionalās šķirojuma klasēs: 

 ABC, jaukts šķiedru virziens (neierobežots zaru daudzums) 

 AB, jaukts šķiedru virziens (70% tīras koksnes). 

 
Uzglabāšana 
Dēļi jāuzglabā rūpīgi nokrautās pakās, nostīpotā veidā, labi vēdinātās telpās vai nojumēs,kur 
aizsargāti no tiešas saules un vēja iedarbības. Būvobjektos jāseko tam, lai dēļu pakas izjauktā 
veidā nepaliktu ilgstoši saules ,lietus vai sniega ietekmē. Katras darba dienas beigās dēļi 
jāsakrauj atpakaļ regularās krautnēs un jānostīpo vai janoslogo ar svaru un jāpārklāj ar 
pārsegu, kas aizargā dēļus pret lietus ,sniega, saules un vēja iedarbību.Tas palīdzēs izvairīties no 
dēļu nēvelamās vērpšanās, kas vēlāk apgrūtina un paildzina to montāžu. 
 


