
IZOLIACIJA, TIPINĖS SIENOS IR STOGO 
KONSTRUKCIJOS 



1.- ĮVADAS 

 Pastatai sudaro daugiau kaip 40% ES suvartojamos energijos ir todėl 35% padidėja 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis (ŠESD). 

 Per visą naudingo veikimo laiką: 90 % 

 Medžiagų gamyba: 8-10 % 

 Statybos procesas: 2-3 % 

 Siekiant švaresnės aplinkos, inžinieriai privalo sumažinti pastatų energijos suvartojimo 

poveikį ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą: 

Pavyzdžiui, dar statinio projektavimu metu gerinti jo išorės šiluminę izoliaciją. 



1.- ĮVADAS 
 2010 m. Pastatų energinio naudingumo direktyva ir 2012 m. Energijos vartojimo 

efektyvumo direktyva (ESD) yra pagrindiniai ES teisės aktai, reglamentuojantys pastatų 

energijos vartojimo sumažinimą. Šiuos pagrindinius įstatymus „įkvėpė“ Kioto 

protokolas. 

 ES šalys privalo nustatyti minimalius energinio naudingumo reikalavimus 

naujiems pastatams, didelių pastatų renovavimui ir pastatų elementų (šildymo ir 

aušinimo sistemų, stogų, sienų ir pan.) pakeitimui ar atnaujinimui. 

 Visi nauji pastatai turi būti beveik nulinės energijos pastatai (nZEB) iki 2020 m. 

gruodžio 31 d. (Visuomeniniai pastatai iki 2018 m. gruodžio 31 d.). 

 ES šalys privalo parengti ilgalaikes nacionalines pastatų modernizavimo 

strategijas, kurias galima įtraukti į jų nacionalinius energijos vartojimo 

efektyvumo veiksmų planus. 



1.- Įvadas 

 Nulinės energijos pastatas yra pastatas, kurio energijos suvartojimas yra lygus nuliui, o 

tai reiškia, kad bendras pastato metinis sunaudojamos energijos kiekis yra maždaug 

toks pat, kaip ir vietoje pagamintos atsinaujinančios energijos kiekis, arba 

atsinaujinančių energijos šaltinių kiekis kur nors kitur. 

 „BUILD UP Skills“ iniciatyva padeda mokyti amatininkus, statybininkus ir sistemų 

montuotojus statybos sektoriuje. Jos tikslas - padidinti visoje Europoje kvalifikuotų 

darbuotojų skaičių, galinčių atlikti energiją taupančius pastatų atnaujinimus ir padėti 
statyti beveik nulinės energijos pastatus (http://www.buildupskills.eu/). 

 BUILD UP portale dalyvauja Europos pastatų energijos mažinimo ekspertai. Tikslas yra 

keistis informacija ir geriausia praktika: http://www.buildup.eu/ 
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1.- ĮVADAS 

 Norint sukurti darnią DEEE įgyvendinimo standartų sistemą, reikia nustatyti skaičiavimo 

metodiką. 

 EN 15603: 2008 (Pastatų energinis naudingumas - bendras energijos vartojimas ir 

energijos reitingų apibrėžimas) nustato skaičiavimo procedūras ir orientacinį rodiklių 

sąrašą energijos vartojimo efektyvumo įvertinimui: galutiniai energijos poreikiai 

(konstrukcinė kokybė), bendras pirminės energijos naudojimas, bendras 

neatsinaujinančios pirminės energijos naudojimas ir bendras neatsinaujinančios 

pirminės energijos naudojimas atsižvelgiant į eksportuojamos energijos poveikį. 

 Standartas EN 15603: 2008 bus pakeistas standartu prEN ISO 52000-1 [Pastatų 

energinis naudingumas. Visuotinis EPB vertinimas. 1 dalis. Bendrosios sistemos ir 

procedūros (ISO / FDIS 52000-1: 2016)] 





2.- PASTATO ŠILUMINĖ APDANGA 

 Pastato apdanga yra fizinė riba tarp kondicionuojamos (interjero) ir išorinės pastato 

aplinkos. 

 Sienos, grindys, stogai, langai ir durys yra tipiniai pastato apdangos komponentai. 

 Energijos srauto požiūriu, apdanga yra sluoksnių, turinčių įvairias šilumines ir laidumo 

savybes, sudėtis. Šiluminė apdanga, šilumos srauto valdymo sluoksnis, yra pastato 

apdangos dalis. 

 Šiluminė apdanga (projektavimas ir medžiagos) turi didelį poveikį pastato 

eksploatacinėms savybėms (energijos suvartojimas ir CO2 išmetimas). 

 Pastato šiluminės apdangos pasirinkimas priklauso nuo klimato, turimų medžiagų. 



2.- PASTATO ŠILUMINĖ APDANGA 

Šiluma visada eina nuo karšto iki šalto 

Šilumos srautas per pastato apdangą skiriasi: 

Pagal sezonus 

Žiemą: šilumos srautai eina iš vidaus į išorę 

Vasarą: šilumos srautai eina iš išorės į vidų 

Šilumos kelias (per pastato apdangos 
medžiagas arba į lauko orą) 



 Šiluminės apdangos sprendimai turėtų apriboti pastato energijos poreikius. 

 Šiluminė apdanga lemia pasyvų pastato elgesį. Siekiant, kad izoliacija būtų veiksminga, 

taip pat svarbu naudoti tinkamas medžiagas kiekvienai pastato daliai ir jas nuosekliai 

įdiegti, vengiant šilumos tiltelių. 

 Nors šilumos perdavimas yra labai svarbus, tačiau tai nėra vienintelis svarbus šiluminės 

apdangos požymis, turintis įtakos jos efektyvumui. Trys šiluminės apdangos 

charakteristikos, turinčios įtakos jos šiluminiam efektyvumui, yra: 

2.- PASTATO ŠILUMINĖ APDANGA 

 Šilumos perdavimas 

 Fazinis perėjimas 

 Vandens garų difuzija 



 Pagrindiniai šilumos perdavimo mechanizmai statybinėse 

medžiagose yra: 

3.- ŠILUMOS PERDAVIMAS IR PASTATŲ MEDŽIAGŲ TERMINĖS SAVYBĖS 

 Laidumas 

 Konvekcija 

 Spinduliuotė 

 Inžinerijos kontekste, terminas „šiluma“ laikomas šiluminės 

energijos sinonimu. 

 Šilumos perdavimas yra šilumos mainų tarp skirtingų sistemų procesas. Paprastai, 

grynasis šilumos perdavimas tarp dviejų sistemų bus nuo karštesnės iki vėsesnės 

sistemos. 



3.1- LAIDUMAS 

 Šilumos laidumas - tai šilumos perdavimas mikroskopiniais dalelių susidūrimais ir 

elektronų judėjimais kūno viduje (atomų vibracijos ir laisvi elektronai karštesnėse 

srityse perduoda energiją į vėsesnias sritis). 

 Laidumas vyksta visose medžiagų būsenose: kietosiose medžiagose, skysčiuose, dujose 

ir plazmoje. 

 Šiluma teka iš karštesnio į šaltesnį kūną. Laidumas yra vienas pagrindinių galimų 

šilumos perdavimo mechanizmų, kuriais 

šildymas ar aušinimas gali būti prarastas 

į išorę, todėl susidaro didelės 

eksploatacinės išlaidos, išmetama daug 

anglies dvideginio ir sudaromi 

nepatogumai gyventojams. 



3.1- LAIDUMAS 

 Šilumos laidumas pagal Furjė dėsnį: 

dl

dT

S

QS Šilumos srautas (J/m2·s; 

W/m2) 

Energija (šiluma) vienam ploto 
ir laiko vienetui Šilumos laidumas 

(W/mK; Kcal/h/mK)  

Temperatūros gradientas (ºC)  

Šilumos srautas 

T1  T2  

T1 > T2  

dl  

 Šiluminio laidumo atvirkštinė vertė yra šiluminė varža R (mK/W; mK/ Kcal/h)  

 Šilumos laidumas yra būdinga 

kiekvienos statybinės medžiagos 

savybė 



3.1- LAIDUMAS 

 

Medžiagos šiluminio laidumo vertė yra šilumos kiekis, praeinantis per izoterminio 

paviršiaus ploto vienetą per laiko vienetą, kai temperatūrinis gradientas lygus 1.  
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Šilumos šaltinis (Šildymo 
folija) 

Peltje sistema 

Kaitinimo plokštė 

Šilumos srauto keitiklis  

Bandomasis pavyzdys 

Šilumos srauto keitiklis  

Šaltoji plokštė 

Aušintuvas (Peltje 

sistema) 

Medžiagų šilumos laidumas 
matuojamas Šilumos srauto 

matuokliu 

Diapazonas: 0.005 to 0.5 

W/mK 

 

Standartas: EN 12667; ISO 

8301; ASTM C518 



3.1- LAIDUMAS 

 Daugelio statybinių medžiagų šiluminio laidumo projektinę vertę galima rasti standarte 

EN ISO-10456: 2007: Statybinės medžiagos ir produktai. Higroskopinės savybės - 

projektinės vertės ir procedūros yra pateiktos lentelėse įvertinant pripažintas 

projektines šilumines vertes (ISO 10456: 2007) 

Ispanijoje:  



3.1- LAIDUMAS 

 Šis tarptautinis standartas (EN-ISO 10456:2007) tiksliai apibrėžia pripažintų projektinių 

šiluminių verčių nustatymo metodus termiškai izoliuotoms homogeninėms statybinėms 
medžiagoms ir gaminiams, kartu su procedūromis, pagal kurias konvertuojamos gautos 

vertės pagal vieną rinkinį sąlygų, toms, kurios galioja kitoms sąlygoms. Šios procedūros 
galioja projektinei aplinkos temperatūrai nuo -30 ° C iki +60 ° C. 

 Šis tarptautinis standartas nustato temperatūros ir drėgmės konversijos koeficientus. Šie 

koeficientai galioja vidutinėms temperatūroms nuo 0 ° C iki 30 ° C. 

 Šis tarptautinis standartas taip pat pateikia projektinius duomenis lentelėse, 
naudojamus šilumos ir drėgmės perdavimo skaičiavimams, termiškai homogeninėms 
medžiagoms ir gaminiams, paprastai naudojamiems pastatų statyboje. 



Projektinės higroterminės vertės lentelių forma (EN-ISO 10456:2007)  

3 lentelėje pateikiamos statybose naudojamų medžiagų šilumos laidumo, savitosios šilumos ir 
vandens garų varžos koeficientų projektinės vertės. 



Projektinės higroterminės vertės lentelių forma (EN-ISO 10456:2007)  



Projektinės higroterminės vertės lentelių forma (EN-ISO 10456:2007)  



Sudėtinės projektinės higroterminės vertės (EN-ISO 10456:2007)  

Ispanijoje - pastato techninis kodas (https://www.codigotecnico.org/) apima lenteles ir su 

kitomis medžiagomis. 
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3.1- LAIDUMAS 

 Laidumas gali būti mažinamas izoliacinėmis medžiagomis, kurios turi mažą šiluminį 
laidumą, tuo pačiu mažinant ir šilumos perdavimą iš vidaus į išorę. 

 Izoliacinį efektą taip pat galima pasiekti naudojant pastato komponentų šiluminę masę. 

Šiluminė masė apibūdina medžiagos savybes sugerti, saugoti ir praleisti šiluminę 

energiją. 



3.2- KONVEKCIJA 

 Konvekcija - tai šilumos perdavimas iš vienos vietos į kitą judant skirtingų temperatūrų 

fluidui pvz., orui (konvekcija yra šilumos energijos perdavimas judant medžiagai). 
Konvekcija vyksta advekcijos, difuzijos būdu arba abiem atvejais. 

 Laisva arba natūrali konvekcija: temperatūros padidėjimas mažina tankį, o tai savo 

ruožtu sukelia skysčio (oro) judėjimą veikiant slėgio ir jėgoms, kai skirtingo tankio 

skysčiai (ar oras) yra veikiami gravitacinės traukos (natūrali ventiliacija). 

 Priverstinė konvekcija: kai skystis (oras) yra priverstas tekėti išorinio šaltinio pagalba, 

pavyzdžiui, ventiliatoriais, maišant, siurbliais, dirbtinai sukuriant konvekcijos srovę. 



3.2- KONVEKCIJA 

 Oro greitis kinta sluoksnyje, tiesiogiai liečiantis su sienomis (ribinis sluoksnis), nuo 

kurio, teoriškai nulinė vertė sienos paviršiuje iki atstumo, kuriame greitis išlieka 

pastovus. 

 Ribinio sluoksnio storį yra sunku apskaičiuoti, nes jis priklauso nuo oro greičio ir oro 

judėjimo. Yra du skirtingi ribinio sluoksnio srauto tipai: laminarinis ir turbulentinis. 

 Kai skysčio režimas yra turbulentinis, šilumos perdavimas į sienos išorę padidėja. 

 Jei konvekcija yra natūrali, yra daromi dideli ribiniai sluoksniai; ir jei dirbtina - maži. 



3.2- KONVEKCIJA 

 Ribiniame sluoksnyje terminis gradientas yra statmenas sienai (stogui arba grindims), 

todėl galime kalbėti apie terminį ribinį sluoksnį, kuris neturi sutapti su ribinio greičio 

sluoksniu, nors jis dažnai sutampa. 

 Jo matmenys paprastai svyruoja nuo 

12 iki 19 mm, priklausomai nuo oro 

greičio, jei konvekcija yra natūrali, 
daromi dideli ribiniai sluoksniai ir jei 

priverstinė - maži. 

Šiluminis ribinio sluoksnio temperatūros gradientas 

Šiluminis ribinis 
sluoksnis 



3.2- KONVEKCIJA 

 Fizinis šilumos perdavimas konvekcija ribinio sluoksnio viduje gali būti modeliuojamas 

pagal Niutono dėsnį aušinimui: 

dTh
S

Q
C

S Šilumos srautas 
(J/m2·s; W/m2) 

Šilumos perdavimo koeficientas 
(W/mK; Kcal/h/mK)  Niutono šilumos perdavimo dėsnio 

versija rodo, kad kūno šilumos 

praradimo greitis yra proporcingas 

temperatūros skirtumui tarp kūno 

ir jį supančios aplinkos. 

Temperatūros skirtumas (K): 

Objekto paviršiaus temperatūra - aplinkos temperatūra 



Konvekcijos koeficientas (W/mK) parodo šilumos kiekį (J), kuris perduodamas ploto 

vienetui (𝑚2) per laiko vienetą nuo paviršiaus sąlytyje su oru, kai temperatūrų skirtumas 

tarp paviršiaus ir oro yra 1 K (arba 1°C). 

 Konvekcija yra labai svarbus mechanizmas projektuojant pastatus, kuriuose oro 

judėjimas yra būtinas: 

3.2- KONVEKCIJA 

 Ribota vidinė temperatūra. 

 Drėgmės, kvapų ir kitų dujų sumažinimas, kurios gali susikaupti per nevėdinamus 
laiko tarpus. 

 Gyventojų komforto pagerinimui. 



3.3- SPINDULIAVIMAS 

 Šiluminis spinduliavimas yra elektromagnetinė spinduliuotė, kuri atsiranda esant 

šiluminiam judėjimui, įkrautoms dalelelėms judant medžiagoje. Visos medžiagos, kurių 

temperatūra didesnė nei absoliutus nulis (K), skleidžia šiluminę spinduliuotę. 

 Kai kūno temperatūra yra didesnė už absoliutųjį nulį, atomų ar molekulių kinetinė 

energija keičiasi atomams susiduriant. Dėl to atsiranda pagreitis ir (arba) dipolio 

virpesiai, sukeliantys elektromagnetinę spinduliuotę ir plataus spektro spinduliuotę. 

  Kūnai taip pat gali sugerti šiluminę spinduliuotę, sklindančią iš jų aplinkos. Bendras 

kūno spinduliavimo ir sugėrimo kiekių skirtumas bet kuriuo momentu gali nulemti 

bendrosios šilumos perdavimą, dėl kurios atsiras to kūno temperatūros pokytis. 



3.3- SPINDULIAVIMAS 

  Šiluminis spinduliavimas yra vienas pagrindinių šilumos perdavimo mechanizmų. 

Įprastų tradicinių situacijų atveju, kai temperatūrų skirtumas tarp kūnų, apsikeičiančių 

šiluma, nėra pernelyg didelis, galima naudoti tokią išraišką: 

dTh
S

Q
r

S Šilumos srautas 
(J/m2·s; W/m2) 

Spinduliavimo koeficientas (W/mK; Kcal/h/mK)  

Temperatūros skirtumas (K) Paviršiai, esantys aplinkos 
terpėje, sugers saulės 
spinduliuotę (trumpąsias 
bangas) bei išspinduliuos 
ilgąsias infraraudonąsias 
bangas 

 Tipinėms statybinėms medžiagoms ji neturėtų labai skirtis nuo 4.07 W/m2 °C 



1.- Saulės spinduliavimas 
(trumpoji banga) 

2.- Atspindėjimas 

3.- Laidumas 

4.- Medžiagos spinduliavimas 
(ilgoji banga) 

5.- Konvekcija 

6.- Vidinis srautas 



4.- PASTATO APDANGOS ŠILUMINIS PERDAVIMAS (U) 

 Termiškai homogeninio sluoksnio šiluminė varža yra apibrėžiama taip: 

4.1 - Išorinių sienų, perdangų ir pamatų sąlytis su išorės oru 

Sluoksnio storis (m) 

Šilumos laidumas(W/mK)  

 Šilumos perdavimas U (W/𝑚2 K) yra užrašomas: 

Šiluminė varža (mK/W)  



4.1 - Išorinių sienų, perdangų ir pamatų sąlytis su išorės oru 

 Bendra šiluminė varža (RT) susideda iš sudėtinių dalių ir yra apskaičiuojama pagal 

šiluminių homogeninių sluoksnių išraiškas : 

R1 R2 Rn 

…. Rsi = 1/hi  Rse = 1/he  Pastato apvalkalo šiluminės 
varžos kiekvienam sluoksniui 

Patalpų oro 
šiluminės varžos 

Lauko oro šiluminės 
varžos 



 Bendrąją šiluminę varžą (RT) taip pat galima išreikšti: 
Sluoksnio storis 

e

capasn

i

T
h

e

h
R

11 º

1

  

nº sluoksnio 

 Dydis, atvirkščias RT , yra pastato komponento šiluminis perdavimas (U): 

e

capasn

i

T

h

e

h

R
U

11

11
º

1




 
 Šis parametras leidžia apskaičiuoti šilumos srautą, kuris 

kerta konstruktyvų komponentą esant pastoviam 

režimui: 

)( eiC TTSUQ 



Paviršiaus šiluminės varžos vertės (Rse irRsi) pagal “Documento básico HE: Ahorro de 

Energía” del Código Técnico de la Edificación (Ispanija): 



Boundary l Ribinis sluoksnis Ribinis sluoksnis 

 

Karštas oras 

 

Šaltas oras 

 Rsi ir Rse reikšmės yra šilumos perdavimo 
konvekcija bei spinduliavimu rezultatas 

h = h c + h r  

R si  = 1/hi (m
2 K/W)  

R se = 1/he (m2 K/W)  

 Šilumos perdavimo paviršiaus 

koeficiento (h) vertė yra konvekcijos 

koeficiento (hc) ir spinduliavimo 

koeficiento (h) suma. Ji turi dvi reikšmes: 

(hi) patalpų aplinkai ir (he) lauko aplinkai 



 Jei atsiranda oro tarpas, reikia pridėti prie varžų grupės dar 

vieną elementą. 

 Oro tarpe nėra šilumos perdavimo (išskyrus kraštinius 
elementus), tačiau šilumos perdavimas vyksta konvekcijos ir 

spinduliuotės būdu, nes du oro tarpą ribojantys paviršiai turi 

skirtingas temperatūras. 

 Svarbiausias komponentas yra konvekcinis, kadangi jį galima optimizuoti atsižvelgiant į 
tai, kad ribiniai sluoksniai turi šilumos (temperatūros) gradientą. Todėl, norint pasiekti 

maksimalią varžą, oro tarpo storis turi būti maždaug dvigubai didesnis nei ribinio 

sluoksnio storis (nuo 2,4 iki 3,8 cm). 



 Pasak CTE, Ispanijoje oro tarpai (kameros) gali būti charakterizuojami pagal jų šiluminę 

varžą; t.y., pagal šiuos tipus: 

 Nevėdinami oro tarpai: 

 Lengvai vėdinami oro tarpai: 

Lengvai vėdinami oro tarpai: 

Šiluminė varža yra per pusę 

mažesnė nei lentelėje 2 vertės. 

 Vėdinamas oro tarpas: bendras šiluminis atsparumas gaunamas neatsižvelgiant į oro 

tarpo ir kitų sluoksnių, esančių tarp oro tarpo ir išorinės aplinkos, šiluminę varžą, bet 

įvertinant Rse = Rsi 



4.1- Išorinių sienų, perdangų ir pamatų sąlytis su išorės oru (Pavyzdys): 

Ladrillo perforado 

Poliestireno expandido (Tipo I) 

Ladrillo hueco 

Enlucido de 

yeso 

13 cm 3 4 2 

Perforuota plyta 

Išplėstas polistirenas (EPS) 

Oro tarpas 

Gipsas 

Duomenys iš: Documento Basico HE-1 Ahorro de Energia del CTE (Ispanija) 

Perforuota plyta 

• 13 cm storio 

R1 = 0.21 m2 K/W 

• Oro tarpas 

• 4 cm storio 

R3 = 0.09 m2  K/W 

WKm
me

R /º769.0
039.0

03.0 2

2 


• Išplėstas  Polistirenas (EPS) 

• Gipsas l= 0.4  W /m  K 

WKm
me

R /º05.0
4.0

02.0 2

4 




Rse = 0.04 m2 K/W 

Rsi = 0.13 m2 K/W 

KmW
R

U
T

M º/86.0
159.1

11 2

• Paviršiaus šiluminės varžos vertės(Rse ir Rsi)  

RT = Rse + R1 + R2 + R3 + R4 +  Rsi = 0.04 + 0.21 + 0.769 + 0.09 + 0.05+0.13 = 1.289 m2 K/W  

1.289 
0.78 W/m2K  

4.1- Išorinių sienų, perdangų ir pamatų 
sąlytis su išorės oru (Pavyzdys): 



6.- PASTATO APDANGOS SVARBA 

 Siekiant sumažinti pastato energijos suvartojimą, ypatingas dėmesys turi būti skiriamas 

pastato apvalkalo projektavimui užtikrinant šiluminį efektyvumą laikui bėgant ir 

vengiant patalpų bei naudojimo vienetų šiluminės kokybės blogėjimo. 

 Pastato šiluminės apdangos kokybei 

matuoti gali būti naudojami įvairūs EN 

ISO 13790: 2008 apibrėžti rodikliai ir 

skaičiavimo procedūros. Svarbiausia yra K 

(pasaulinis šilumos perdavimo 

koeficientas) ir Qsol; jul (saulės nauda). 



 Pasaulinio šilumos perdavimo koeficiento (K) rodiklio tikslas - užtikrinti šiluminės 

apdangos efektyvumą vykstant šilumos perdavimui, atsižvelgti į gyvenamąjį tūrį bei 

šilumos mainus su paviršiaus išore. 

 Šis rodiklis integruoja elementų, kurie sukonfigūruoja šiluminę apdangą, jos santykį, 
šiluminių tiltelių priežiūrą ir moduliuoja jo kompaktiškumą bei savybes tarp išorės 

klimato ir šiluminio apvalkalo (V / A). 

 Rodiklis apskaičiuojamas pagal sistemos šilumos perdavimo koeficientą, aprašytą EN 

ISO 13790: 2008, ir apdangos šilumos mainų plotą (Σi Ai). 

EN ISO 13790:2008 

Pastato energinis naudingumas. Energijos sunaudojimo erdvės šildymui ir vėsinimui 
apskaičiavimas. 

6.- PASTATO APDANGOS SVARBA 



1.- Turėtų būti apibrėžtos gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų, taip pat vidinių pertvarų, 
kurios liečiasi su oru, geometrinės charakteristikos. 

2.- Pertvarų parametrai, kurie apibūdina savo šiluminį našumą turi būti paaiškinti 
supaprastintu apibrėžimu, kuris gali būti panaudotas sujungiant lygiagrečius ir 

homogeniškus sluoksnius, turinčius lygiavertį terminį pobūdį. 

3.- Turi būti apibrėžtas sluoksnių, turinčių žymią šiluminę masę, storį, tankį, laidumą ir 

savitąją šilumą. Jei sluoksniai neturi didelės šiluminės masės (oro tarpų), jų savybes galima 

apibūdinti visoms sluoksnių varžoms bei įvertinti tų sluoksnių storį. 

6.- PASTATO APDANGOS SVARBA – Nepermatomos atitvaros 



4.- Turi būti atsižvelgiama į netolimas kliūtis, metančias šešėlius ant  išorinių pastato sienų 

6.- PASTATO APDANGOS SVARBA – Nepermatomos atitvaros 

5.- Turi būti atsižvelgiama į 
nepermatomų atitvarų oro 
pralaidumą ir grotelių bei 
aeratorių poveikį (jei taikoma). 

Tiriamo pastato, netoliese esančio pastato, šešėlio 
metimo, pavyzdys 



Um = 0,6 W/(m2 K) 
Um = 0,45 W/(m2 K) 

Um = 0,38 W/(m2 K) 



1 2 3 

1 

2 

3 

Energijos poreikio sutaupymas procentais, palyginus su 

pastato charakteristika 

ENERGIJOS POREIKIO SKAIČIAVIMO REZULTATAI 



1.- Angų ir tarpų geometrinės savybės, kurioms jos priklauso, gali būti laikomos apsauga 

nuo saulės, fiksuoto ar mobiliojo ryšio ir kitų elementų, kurie gali mesti šešėlius ar 

sumažinti saulės spindulių patekimą plyšiuose. 

6.- PASTATO APDANGOS SVARBA – Angos ir plyšiai (tarpai) 

2.- Tuščiaviduriams (langams ar durims) 

būtina apibrėžti stiklo ir rėmo šiluminį 
pralaidumą, abiejų kūnų paviršių, saulės 

koeficientą stiklui ir išorinio rėmo 

paviršiaus sugeriamumą. 



3.- Durų, kurių paviršių permatomumas yra mažesnis kaip 50%, reikia atsižvelgti tik į 
šilumos pralaidumą , o jei reikia - sugeriamumą.  

6.- PASTATO APDANGOS SVARBA – Angos ir plyšiai (tarpai) 

Saulės faktorius(g┴): saulės spinduliuotės normalaus dažnio 

koeficientas, kuris į pastatą patenka per stiklą. 

Sugeriamumas (α): Krintančioji saulės spinduliuotės dalis į paviršių, kuri sugeriama šio 
paviršaus. Absorbcija svyruoja nuo 0,0 (0%) iki 1,0 (100%). 



4.- Oro pralaidumas turėtų būti įtraukimas į stiklo rėmo komplektą įskaitant ir vėdinimo 

aeratorių poveikį (jei reikia). 

6.- PASTATO APDANGOS SVARBA – Angos ir plyšiai 

Oro pralaidumo apribojimai atitinka negaliojančias klasifikacijas, nustatytas EN 12207: 1 

klasė (≤50 m3 / h • m2) ir 2 klasė (≤27 m3 / h • m2). Nurodytas pralaidumas yra 

matuojamas, kai viršslėgis yra 100 Pa. 



Tarpo 

storis 

U W/(m2K) 

8 3,1 

10 3,0 

12 2,9 

14 2,8 

16 2,7 

18 2,7 

20 2,8 

Optimalus tarpo storis = 16 mm Sprendimas 4+16+4 



1.- Pastato linijiniai šilumos tilteliai turi būti apgalvoti. Šiluminiai tilteliai apibūdinami pagal 

jų tipą, ilgį ir linijinį šilumos perdavimą, atsižvelgiant į gretimas pervaras.  

6.- PASTATO APDANGOS SVARBA – Šiluminiai tilteliai 

Norint tinkamai parinkti pastato konstruktyvius sprendimus, reikia atsižvelgti į jo šiluminę 

galią (poreikį), kruopščiai išanalizuoti šiluminių tiltelių atsiradimą. Įmanomai vengti 

šiluminių tiltelių, nes termiškai izoliuotuose pastatuose didelė šiluminės energijos dalis 

prarandama per šiuos tiltelius, be to, šiluminiai tilteliai yra tos vietos, kuriose padidėja 

vandens garų iš oro kondensacijos pavojus. 



Linijinis šilumos perdavimas(EN ISO 10211-2) 
psi = Q/(ti-te) - U1*l1 - U2*l2 = 0.449 W/(mK) 

Linijinis šilumos tiltas 

Šilumos srauto linijos Izotermos 



6.- PASTATO APDANGOS REIKŠMĖ – Saulės reguliavimas 

Birželio 22 d.  

12 val. 



Mūro siena. 

Pasyviosios energijos taupymo sistemos 
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