
KONSTRUKCIJOS 



1 dalis: 
Šilumos izoliacinės medžiagos bei nepermatomų ir įstiklintų 
pertvarų konstrukcijos privačiuose vienbučiuose namuose Lenkijoje 

2 dalis: 
Pastatų šilumos ir energijos vartojimo efektyvumo skaičiavimo 
metodai 



Išorinių pertvarų projektavimo principai: 
- jokių apribojimų, susijusių su pertvaros tipu – naudojamos visos, 

- vietinės tradicijos,  
/pvz., Lenkijoje dauguma pastatų statomi su masyviomis pertvaromis su išorine izoliacija/ 

- vietinės medžiagos, 
/ekonomija/ 

- pagrindiniai reikalavimai pastatams (stiprumas ir stabilumas, atsparumas drėgmei ir vandeniui, atsparumas ugniai, šilumos izoliacija, garso izoliacija, 
ilgaamžiškumas, komfortas ir patogumai), 

- pastatų šiluminės saugos reikalavimai (U, EP indeksas), 

- „Pastatų energinio naudingumo direktyva”: iki 2020 m. visi naujau statomi pastatai turi būti beveik nulinės energinės klasės (visi nauji visuomeniniai 
pastatai iki 2018 m. turi būti beveik nulinės energinės klasės). 
/beveik nulinės energinės klasės pastatai turi labai didelį energijos naudingumo laipsnį, o mažas energijos kiekis, kurio šiems pastatams reikia, yra 
daugiausia iš atsinaujinančių šaltinių/ 

DIREKTYVA 2002/91/EC dėl statinių energinio naudingumo, 2002 m. gruodžio 16 d. (Europos parlamentas ir Taryba) 
ir 

DIREKTYVA 2010/31/EU dėl statinių energinio naudingumo (nauja redakcija) 2010 m. gegužės 19 d. (Europos parlamentas ir Taryba) 

ir 

DIREKTYVA (EU) 2018/844 2018 m. gegužės 30 d. (Europos parlamentas ir Taryba) of 30 May 2018 iš dalies keičianti DIREKTYVĄ 

2010/31/EU dėl pastatų energinio naudingumo and DIREKTYVĄ 2012/27/EU dėl energinio efektyvumo 

ir 

Nacionaliniai teisės aktai 



Tipinės statybinės konstrukcijos: 
(kategorijos pagal medžiagas ir konstrukcijas) 

• betonas (monolitinis)  
• mūras (plytų rišimas) 
• mediena (mediniai rėmai) 
• plienas (lengvosios struktūros) 

Statinių konstrukcijų sistemos: 
• apkrauto mūro sienų konstrukcijos 
• karkasinė konstrukcijų sistema (betono rėmo 

konstrukcija, plieninių rėmų konstrukcija, plieninė 
konstrukcija, medinių rėmų konstrukcija) 

• surenkamųjų blokų konstrukcijos 
• didelių plokščių betono konstrukcija 
• surenkamojo betono konstrukcija 
• molio (keraminė) architektūra 
• bambukinės konstrukcijos  
• tempimo struktūros 

sunkiosios konstrukcijos 

lengvosios konstrukcijos 



Statinių tipai 

Gyvenamieji pastatai Negyvenamieji statiniai 

Vienbučiai 
gyvenamieji 

Daugiabučiai Kolektyviniai 
(bendrieji) 

gyvenamieji 
namai - atskiri 

- iš dalies 
sublokuoti 

- terasiniai 

- viešbučiai 
- bendrabučiai 
- įkalinimo 
(sulaikymo) 
centrai 

Visuomeniniai 
statiniai 

kiti statiniai, 
sandėliai, 
gamybos 

vietos  
- healthcare (hospitals) 
- others (office buildings, 
commercial buildings, 

educational buildings, 
buildings for cultural 
actitities, sports activity 



Konstrukcijų sistemų tipai naujų namų statyboms: 

• laikančių sienų (atraminė) konstrukcijos (mūrinė konstrukcija)   
• karkasinė sistema 
• dviguba sistema (atraminė konstrukcija ir karkasinė sistema) 
• orderinė sistema 

Laikančiųjų konstrukcijų siena užtikrina patalpų atskyrimą ir taip pat turi perkelti apkrovas iš kitų 
konstrukcijos dalių, stogo ir grindų ir t.t. iki pamatų. 

Šaltinis: 
https://www.quora.com/

What-is-the-difference-

between-a-bearing-wall-

and-a-retaining-wall  

Šaltinis: http://howtospecialist.com/structure/how-to-build-a-brick-house/  
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Tokioje sistemoje naudojamos sienos, kad statant vertikaliai 

šoninės apkrovos būtų nukreiptos į pamatus. 

Šioje sistemoje naudojamos medžiagos yra mediena, betonas 

ir plyta, tačiau tik jomis neapsiribojama. 

Tokio tipo konstrukcijos leidžia interjeruose sukurti atvirą 

vidinę erdvę nenaudojant atraminių kolonų, nes sienos 

perima visas apkrovas (įskaitant ir pačių sienų), konstrukcijos 

aukštį ir dydį, o grindų apkrovos priklauso nuo sienų dydžio, 

kaip rezultatas suformuojant statinio masyvumą ir 

monumentalumą.  

Ši sistema dažniausiai naudojama gyvenamuosiuose 

ir visuomeniniuose statiniuose (biuruose). 

Šaltinis: http://www.pages.drexel.edu/~jdw37/AE390/A-4/wall_bearing_structure.htm  

Laikančiosios konstrukcijos:   

http://www.pages.drexel.edu/~jdw37/AE390/A-4/wall_bearing_structure.htm
http://www.pages.drexel.edu/~jdw37/AE390/A-4/wall_bearing_structure.htm
http://www.pages.drexel.edu/~jdw37/AE390/A-4/wall_bearing_structure.htm
http://www.pages.drexel.edu/~jdw37/AE390/A-4/wall_bearing_structure.htm
http://www.pages.drexel.edu/~jdw37/AE390/A-4/wall_bearing_structure.htm


Šaltinis: http://www.desedesign.com.tr/en/architecture/framework-

construction  

Šaltinis: https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-a-beam-and-a-column  Šaltinis: https://pl.pinterest.com/pin/392657661246171954/  
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Vidaus sienų tipai: 

Vidaus sienos 

- yra dvi pagrindinės vidaus sienų projektavimo 
koncepcijos: 

 

1/ tos, kurios priima ir perduoda konstrukcines 

apkrovas į pamatus, vadinamos apkrovas laikančiomis 
sienomis. 

 

2/ tos, kurios laiko tik savo svorį ir nepriima jokios 
konstrukcinės apkrovos, vadinamos apkrovų 

nelaikančiomis sienomis arba pertvaromis. 

Šal tinis: http://www.globalspec.com/reference/34711/203279/part-6-internal-construction-and-finishes  
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Šaltinis: https://www.iea.org/media/workshops/2011/buildingenvelope/6_Kotaji.pdf  

ŠILUMOS IZOLIACINĖS MEDŽIAGOS: 

Šilumos laidumas šilumos izoliacinėse medžiagose 

Konvekcija, šilumos perdavimo forma, susijusi su dujų ar 
skysčio transportavimu, yra labai veiksmingas 
mechanizmas. Tai yra pagrindinė šiluminės izoliacijos 
paskirtis, kuri taip pat yra optimaliai atliekama 

įprastinėmis šilumos izoliacinėmis medžiagomis dėl jų 
struktūrinio patikimumo. 
Antrasis šiluminio transportavimo mechanizmas yra 
šilumos laidumas, kuriame atskiri atomai ar molekulės 
perduoda šilumą į gretimus atomus ar molekules. Šis 

mechanizmas aptinkamas ne tik kietosiose medžiagose, 

bet ir skysčiuose bei dujose. Kadangi dujų šilumos 
laidumas paprastai yra gerokai mažesnis nei kietųjų 
medžiagų, šilumos izoliacinės medžiagos yra labai 
akytos (porėtos). 

Pagrindinė šilumos izoliacinių medžiagų paskirtis yra sumažinti šilumos perdavimą dėl temperatūros skirtumų. 
Šilumos laidumas yra reikšmingas medžiagos parametras: kuo mažesnis, tuo geresnis izoliavimo efektas. 

Trečia, infraraudonųjų spindulių spinduliuotės įtaka labai dažnai nepakankamai įvertinama šilumos laidumui. Visi paviršiai 
skleidžia šiluminę spinduliuotę pagal savo temperatūrą, todėl jie sugeria ir išsklaido spinduliuotę. 

https://www.iea.org/media/workshops/2011/buildingenvelope/6_Kotaji.pdf
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Įprastinės šilumos izoliacinės medžiagos pasižymi šilumos laidumu tarp 0.030 W/(mK) ir 0.040 W/(mK). 

 

Siekiant pagerinti šilumos izoliacijos savybes, ypatingas dėmesys skiriamas dujinio šilumos laidumo mažinimui. 
 

Viena iš galimybių yra naudoti sunkesnes dujas, kurių šilumos laidumas yra mažesnis nei oro (pvz., su sunkiomis 

dujomis užpildyti poliuretano putplasčiai pasižymi mažesniu šiluminiu laidumu nei 0.022 W/(mK). Tačiau, oro 

nuostolis ilgainiui padidina šilumos laidumą. 

  

Kitas metodas - sukurti tokią struktūrą, kad dujų dalelės atmosferos slėgyje nesusidurtų tarpusavyje, o tik su 

skirtingomis sienomis. Norint to pasiekti, poros turi būti mažesnės nei kelios dešimtosios mikrometro dydžio (pvz., 

nano-struktūrizuotas kvarcas arba aerogeliai turi menkai išmatuojamas vertes kaip 0.015 W/(mK)). 

 

 

Vakuuminė izoliacija yra kitokia: dujų slėgio sumažinimas didele dalimi pašalina šilumos laidumą per dujas . Šilumos 
laidumas dėl eliminuotų šilumos izoliacinių medžiagų įtakotas atmosferos slėgio svyruoja tarp 0.002 W/(mK) ir 0.008 

W/(mK). 



KONVENCINĖS TERMINĖS IZOLIACIJOS MEDŽIAGOS: 

Mineralinė vata 

Šaltinis: 
https://www.foundryservice.com/product/mineral -wool-

board-1200of-industrial-mineral-wool-board/  

Polistirenas 
Šaltinis: https://kelpls.co.nz/products/polystyrene-sheets-hi-

density  
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Pagaminta iš: 

- avių vilnos, 

- linų, 

- medvilnės, 

- šiaudų, molio, 

- kanapių / 

kanapių pluošto 

www.ogrzewnictwo.pl 

www.thermafleece.com 

ORGANINĖS ŠILUMOS IZOLIACIJOS MEDŽIAGOS: 

Šaltinis: 
https://www.latestfreestuff.co.u

k/free-household-stuff/free-

sheep-wool-insulation/  

Šaltinis: 
https://www.sunstrands.com/products/con

vertedproducts/natural -fiber-insulation/  

Šaltinis: 
http://www.odysseyde

signstudios.com/cotto

n-insulation-cellulose-

insulation-explained/  

Šaltinis: 
https://www.apartmenttherapy.co

m/hempcrete-building-with-hemp-

94439  

Šaltinis: 
https://www.motuekasteinerschool.nz/201

8/10/19/straw-clay-house-building-

workshop/  
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www.e-izolacje.pl/a/4526,izolacja-termiczna-nowej-generacji 

Su mineraline vata ir polisterenu 
Šaltinis: http://www.e-izolacje.pl/zdjecia-izolacji/plyta-scienna-z-wypelneniem-z-welny-

mineralnej-fot-blachy-pruszynski-1040/plyty-dachowe-5264.html  

SLUOKSNIUOTOS ŠILUMOS IZOLIACIJOS PLOKŠTĖS 
 

Šaltinis: http://www.alamentti.com.pl/pl/  

Šaltinis: https://paneltech.pl/plyty-dachowe-styropian-pws-d  

PIR /PUR sluoksniuotos šilumos izoliacijos plokštės 

Šaltinis: http://www.poliuretanos.com/en/productos/laminados/pur-al.html  
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Aerogelis 

http://gallery.astronet.pl  

ŠIUOLAIKINĖS ŠILUMOS IZOLIACIJOS MEDŽIAGOS: 

Aerogelis yra silicio dioksido "gelis", gautas naudojant "sol-gel" cheminį 
metodą ir po to išdžiovinamas superkritinėmis sąlygomis. Šie procesai sukelia 

trimatę amorfinę kietą matricą, pagamintą iš SiO2 dalelių, kurių vidutinis 

skersmuo yra 10 nm, ir atviros nanoporos nuo 1 iki 100nm (nanometras yra 

milijoninė milimetro dalis). 

Gauta struktūra yra labai akyta, lemia išskirtinį lengvumą (95-99% oro ar kitos 

dujos, tūrio) ir izoliacijos charakteristikas, būdingas aerogeliui: ši medžiaga yra 

lengviausia kieta medžiaga, kuri kada nors buvo sukurta, legvesnė 3 kartus nei 

oras. 

Aerogelių arba nanostruktūros, užpildytos silicio dioksidu, reikšmė λ~0.013 

W/(m·K) Šaltinis: http://www.rtisolazioni.com/characteristics.php  
Šaltinis: http://izomat.net/index.php/aerozel  

Aerogelis padengtas sustiprintais polietileno tereftalato pluoštais (PET) ir tekstilės 
nepertraukiamu siūliniu stiklo pluoštu, ypač tinka naudoti pastatuose ir universaliuose 
įrenginiuose (maksimali darbinė temperatūra 200°C). Jis tinka vertikaliai ir horizontaliai 

nepermatomai struktūrai dengti, kai naudojamas ertmių sienose arba vidinėse pertvarinėse 

sienose. 
Šaltinis: https://e-termoizolacje.pl  
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Šaltinis: http://www.bine.info/en/publications/publikation/daemmen-durch-vakuum/  

Statinių elementai 
su vakuumine 

izoliacija – 

pasirinkimui 

gamintojų siūlomos 
produkcijos 

spektras 

VIP elementų laminavimas yra naudingas 
statybos aikštelėse 

VIP laminatas su 

gumos granulėmis 
gali būti 
eksploatuojamas 

be ypatingos žalos 

Šaltinis: http://www.vacuum-panels.co.uk/service/vacupor-nt-b2-s/  
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Naujų pastatų izoliavimo būdų pavyzdžiai: 
- Iliustracijoje (a) pateiktos vakuuminės 

izoliacijos plokštės 

- Iliustracijose (b) ir (c) pateiktas aerogelio 

sluoksnis, atitinkamai taikomas išoriniam ir 
vidiniam sienų paviršiui,  

- (d) iliustruoja aerogelio įpurškimą į sienų 
ertmę, kad ją visiškai ar iš dalies užpildytų.  

(iš “Cold Climate Building Enclosure Solutions“) 

Šaltinis: https://www.osti.gov/home/osti-collections-aerogels  
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http://www.abc-izolacje.pl  

Skaidri izoliacinė medžiaga (TIM / TI) 
Naudojant skaidrią izoliaciją, atsižvelgiama į naudą iš saulės spinduliuotės absorbcijos 
nepermatomoje pertvaroje, skirtingai nuo tradicinės šilumos izoliacijos, kuri leidžia naudoti 
tik šiek tiek daugiau nei 1 proc. 
Skaidri izoliacija gali būti naudojama kaip dalinių ar fragmentinių konstrukcijų su stiklo 

denginiu (tinku), silikagelio granuliatais, dedamais tarp dviejų izoliacinių stiklo paketų arba 
trijų stiklų su kriptonu užpildytu stiklu. 

Šaltinis: http://bigladdersoftware.com/epx/docs/8-2/engineering-reference/transparent-insulation-material.html  

Kisielewicz T. (2010) Termiczne i 

ekonomiczne aspekty stosowania izolacji 

transparentnej. Izolacje 1/2010. 

TI izoliacija gali būti naudojama viena kaip 
interjero arba dengiama didelė energiją 
kaupianti siena (pageidautina pietų pusėje). 
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Fazę keičiančios medžiagos (PCM)  

Išmaniosios lentos 
(BASF)  

Panelės CSM (Rubitherm) 
Rubitherm Technologies GmbH  

DuPont™ 
Energain 

Šaltinis: http://kodnzeb.pl/?page_id=8  

Fazę keičiančios izoliacijos medžiagą taip pat gali būti įtrauktos į šilumos izoliacinių medžiagų 
grupę. Šios medžiagos papildomai padidina pastato šiluminį galingumą, nesumažindamos jos 
masės, naudojant šilumos saugojimą latentinės šilumos pavidalu. Laikant ir netenkant šilumos 
tam tikru temperatūros intervalu, jis padidina pastato inerciją ir stabilizuoja patalpų klimatą. 
Fazių keitimo medžiagos, naudojamos statyboje, gali būti organinės medžiagos arba 
neorganinės medžiagos. 

http://kodnzeb.pl/?page_id=8
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Statybinių pertvarų šiluminės izoliacijos medžiagos 
Medžiagos ir priemonės šiluminei izoliacijai Šilumos laidumas     λ [W/(mK)] 

Organinės medžaigos 

Lentos, pagamintos iš šiaudų ir nendrių 0.07-0.08 

Lentos, pagamintos iš linų ir kanapių 0.075-0.13 

Lentos, pagamintos iš linų, kamščio ir pušies žievės 0.045-0.07 

Durpių medžiagos (durpių milteliai, durpių lentos) 0.09 

Lustinio cemento arba lustų-magnezijos plokštės 0.07-0.15 

Medienos plokštės 0.06-0.18 

Celiuliozė, pluoštinė celiuliozė 0.037-0.043 

paklotai ir lentos iš avienos vilnos   

Ne organinės medžiagos 

Polistirenas (EPS) ir ekstruduotas polistirenas(XPS) 
0.031-0.045 

Poliuretano standžios putos (PUR, PIR) 0.0185-0.025 

Stiklas 0.07; 0.12 

Mineralinė vata ir jos produktai (MW) 0.034-0.050 

Akmens vata ir jos produktai  0.042-0.045 

Siūlai, vilna ir stiklo vata ir jos produktai  0.045 

Fenolio putos(PF) 0.021-0.024 

Korėtasis stiklas (CG) 0.038-0.048 

Biologiškai irios medžiagos materials (pagaminta iš organinių pluoštų, sumaišytų su dirbtiniais pluoštais) 

kanapių plokštės, sustiprintos dirbtinių pluoštų elementais - linų 
pluošto medžiagos su sintetinių pluoštų ir krakmolo priedais 

0.038-0.045 

Moderniosios medžiagos 

Vakuuminės izoliacijos plokštės/VIP/ 0.002-0.008 

Aerogelis, nanogelis, nano korinio poliuretano putų 0.004-0.018 

Skaidrios izoliacijos 

Smulkiosios, korinės plokštės su stiklo denginiu priklausomai nuo naudojamos medžiagos, taip pat 
numatomo saulės srauto ir energijos 

Fazę keičiančios izoliacijos medžiagos (PCM) 

organinės and neorganinės (plokštės, sluoksniai) 0.05 



Šaltinis: BINE Informationsdienst 

(http://www.bine.info/en/publications/publikation/

daemmen-durch-vakuum/waermeleitung-in-

daemmstoffen/)  
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Pagrindiniai principai, pagal kuriuos projektuojamos pertvaros mažai energijos 
naudojančiuose pastatuose / vieno šeimos name /: 
- daug izoliacijos, 
- energiją taupantys langai, 
- didelė vidinė pertvarų šiluminė talpa, 
- minimalūs šilumos tilteliai, 
- žemos oro infiltracijos / sandarios konstrukcijos/. 

Tipinės išorinių sienų konstrukcijos Lenkijoje: 
- Vieno sluoksnio sienos su išorine izoliacija naudojant išorinę šilumos izoliacijos kompozicinę sistemą /ETICS metodas/, 
- Vieno sluoksnio sienos su išorine izoliacija naudojant lengvą sausą metodą, 
- Tuštymėtos sienos, 
- Medinių rėmų konstrukcija. 

Tvirta išorinė siena Tuštymėta siena 

Tvirtos išorinės sienos arba tuštymėtos sienos paprastai statytos prieš 
1920 m. 

Sienos aplink namą, statytos iš plytų ar akmens. Plytų sienos yra dviejų ar 

trijų plytų storio. 

 

Bendras tuštymėtos sienos, sudarytos iš dviejų atskirų sąvarų su tarpu 
(apie 5 cm), storis yra apie 28 cm. Išorinė sąvara gali būti plytų, natūralaus 

arba rekonstruoto akmens. Vidinė sąvara, kuri palaiko lubų sijas ir stogo 
konstrukciją, gali būti pastatyta iš plytų ar statybinių blokelių arba gali būti 

naudojamas medinis rėmas. Šaltinis: http://www.insulationireland.net/solid_walls.htm  

http://www.insulationireland.net/solid_walls.htm
http://www.insulationireland.net/solid_walls.htm
http://www.insulationireland.net/solid_walls.htm


Dauguma šiuo metu naudojamų išorinių sienų konstrukcijų turi atskirą atraminį sluoksnį ir 
atskirą šilumos izoliacijos sluoksnį. Lenkijoje yra daugiausia : 
- Vieno sluoksnio sienos (mūras) su išorine izoliacija naudojant išorinės izoliacijos kompozito 

sistema /ETICS metodas/ (pav. A), 

- Vieno sluoksnio sienos su išorine izoliacija naudojant lengvą sausą metodą (vėdinami 
fasadai – pav. B, kartais su stiklo fasadu), 

- Dvigubo sluoksnio sienos (tuštymėtos sienos su šilumos izoliacija – pav. C ir kartais 

papildomai su oro tarpu – pav. D). 

Daugiasluoksnių išorinių sienų konstrukcijų pavyzdžiai 



Vieno sluoksnio sienos (homogeninės) gali būti statomos, pavyzdžiui, keraminių tuščiavidurių 

plytų arba betono blokelių. Taip pat naudojamos jungtinės technologijos (pvz., iš polistirolo 

klojinių). 

Šaltinis: http://ibud.pl/art/dom-pasywny-technologia-traconego-

szalunku/ 

Medinės sienos (masyvios – pav. A ir B arba rėmas – pav. C) taip pat gali būti naudojamas. 

http://ibud.pl/art/dom-pasywny-technologia-traconego-szalunku/
http://ibud.pl/art/dom-pasywny-technologia-traconego-szalunku/
http://ibud.pl/art/dom-pasywny-technologia-traconego-szalunku/
http://ibud.pl/art/dom-pasywny-technologia-traconego-szalunku/
http://ibud.pl/art/dom-pasywny-technologia-traconego-szalunku/
http://ibud.pl/art/dom-pasywny-technologia-traconego-szalunku/
http://ibud.pl/art/dom-pasywny-technologia-traconego-szalunku/
http://ibud.pl/art/dom-pasywny-technologia-traconego-szalunku/
http://ibud.pl/art/dom-pasywny-technologia-traconego-szalunku/
http://ibud.pl/art/dom-pasywny-technologia-traconego-szalunku/
http://ibud.pl/art/dom-pasywny-technologia-traconego-szalunku/


Šilumos perdavimo koeficiento pokyčiai U [W/m2.K] gyvenamųjų namų kambariuose Lenkijoje 
(šildoma daugiau kaip 16°C) 

[Šaltiniai: Strategic research project entitled „Integrated system for reducing 

operating energy consumption in buildings”. Research Task No. 5: Optimising 

energy consumption in buildings, A Guide for Students: The impact of 
automation on energy efficiency in buildings., p.19. Institute of  Technique and 

Construction, dr  inż. Krzysztof Kasperkiewicz, Energy consumption in the 

building sector-present and future] 

Kiekviena siena, 

atsižvelgiant į 
konstrukcijas, turi 

atitikti šilumos 
laidumo koeficientą, 
kuris atitinka 

nacionaliniuose teisės 
aktuose nustatytus 

normas ir 

reikalavimus. 



Šilumos perdavimo koeficientai, reikalingi naujai suprojektuotiems pastatams Lenkijoje 



Esminis išorinių sienų izoliacijos storis (Šaltinis: Energy-efficient homes - Best 

Practice Handbook, The Polish National Energy Conservation Agency) 

Izoliacijos medžiagos 
tipas 

Projektinis 

šilumos 

laidumasλ 

[W/mK] 

izoliacinės medžiagos storis [m] 

su numatomu sienos šilumos perdavimo koeficientu U  
0,20W/m2K 0,15W/m2

K 

0,12W/m2

K 

0,10W/m2K 0,08W/m2

K 

Mineralinė vata 0,034-

0,045 
16-21 21-28 27-36 33-43 41-55 

Polistirenas (išplėstas) 

EPS 

0,031-

0,042 
14-19 20-26 25-33 30-40 38-51 

Polistirenas 

(ekstruduotas) XPS 

0,034-

0,040 
16-19 21-25 27-32 33-39 41-49 

Celiuliozė 0,037-

0,043 
17-20 23-27 29-34 36-41 45-52 

Poliuretano putos 0,025-

0,035 
12-16 16-22 20-28 24-34 30-42 



Šaltinis: https://www.iea.org/media/workshops/2011/buildingenvelope/6_Kotaji.pdf  

https://www.iea.org/media/workshops/2011/buildingenvelope/6_Kotaji.pdf


Šaltinis: Magdalena Grudzińska, Anna Ostańska, Anna Życzyńska: Low 

energy and passive buildings, Medium, 2017 

Vieno sluoksnio sienos su išorine izoliacija, 

naudojant išorinę šilumos izoliacijos 

kompozitinę sistemą / ETICS metodas / 



Źródło: inżynierbudownictwa.pl 

Šaltinis: Magdalena Grudzińska, Anna Ostańska, Anna Życzyńska: 
Low energy and passive buildings, Medium, 2017 

Sienos tuštymė 



Źródło: inżynierbudownictwa.pl 

Šaltinis: Magdalena Grudzińska, Anna Ostańska, Anna 

Życzyńska: Low energy and passive buildings, Medium, 2017 

Vieno sluoksnio sienos su išorine izoliacija, 

naudojant lengvą sausą metodą 



„Pasyvaus namo“ tinkamų išorinių sienų konstrukcijų apžvalga 

(vidutinio klimato sąlygomis) 



STOGŲ TIPAI 

Stogai yra įvairių pavidalų ir formų, nuo plokščių 

betoninių stogų iki stačiakampių stogų. 

Jų paskirtis - apsaugoti pastatą nuo išorinių 

sąlygų poveikio, tačiau jie taip pat yra svarbūs 

formuojant pastatų išvaizdą.  

Šaltinis: http://www.009.cd2.com/members/how_to/roofs.htm 

http://www.009.cd2.com/
http://www.009.cd2.com/members/how_to/roofs.htm
http://www.009.cd2.com/members/how_to/roofs.htm


http://heinsightsolutions.net/wp-content/uploads/2016/08/roofMaterials.jpg  

http://heinsightsolutions.net/wp-content/uploads/2016/08/roofMaterials.jpg
http://heinsightsolutions.net/wp-content/uploads/2016/08/roofMaterials.jpg
http://heinsightsolutions.net/wp-content/uploads/2016/08/roofMaterials.jpg


Šaltinis: http://www.myhouseextension.com/floor.htm   

Stogo konstrukcijos 

http://www.myhouseextension.com/floor.htm
http://www.myhouseextension.com/floor.htm
http://www.myhouseextension.com/floor.htm


Izoliacija tarp lubų sijų Stogo apšiltinimas 

Šaltinis: http://www.energyquarter.com/energy-saving/insulation/tips-for-roof-insulation/  

Izoliacija tarp lubų sijų ir 
virš jų 

Atsižvelgiant į stogo formą, svarbus tinkamas apšiltinimas. 

 

Šlaitiniuose stoguose (dažniausiai naudojami vienos šeimos gyvenamuosiuose namuose) 

su šildoma mansarda, šilumos izoliacija dedama į stogo nuolydį ir papildomai po gegnėmis. 

Šlaitiniuose stoguose su nenaudojamomis palėpėmis, šilumos izoliacija ant lubų dedama 
nešildomoje erdvėje. 

http://www.energyquarter.com/energy-saving/insulation/tips-for-roof-insulation/
http://www.energyquarter.com/energy-saving/insulation/tips-for-roof-insulation/
http://www.energyquarter.com/energy-saving/insulation/tips-for-roof-insulation/
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http://www.energyquarter.com/energy-saving/insulation/tips-for-roof-insulation/
http://www.energyquarter.com/energy-saving/insulation/tips-for-roof-insulation/


Šaltinis: http://www.smartroofing.ca/roof-system-articles/components-of-a-good-roof-system/  

http://www.smartroofing.ca/roof-system-articles/components-of-a-good-roof-system/
http://www.smartroofing.ca/roof-system-articles/components-of-a-good-roof-system/
http://www.smartroofing.ca/roof-system-articles/components-of-a-good-roof-system/
http://www.smartroofing.ca/roof-system-articles/components-of-a-good-roof-system/
http://www.smartroofing.ca/roof-system-articles/components-of-a-good-roof-system/
http://www.smartroofing.ca/roof-system-articles/components-of-a-good-roof-system/
http://www.smartroofing.ca/roof-system-articles/components-of-a-good-roof-system/
http://www.smartroofing.ca/roof-system-articles/components-of-a-good-roof-system/
http://www.smartroofing.ca/roof-system-articles/components-of-a-good-roof-system/
http://www.smartroofing.ca/roof-system-articles/components-of-a-good-roof-system/
http://www.smartroofing.ca/roof-system-articles/components-of-a-good-roof-system/
http://www.smartroofing.ca/roof-system-articles/components-of-a-good-roof-system/
http://www.smartroofing.ca/roof-system-articles/components-of-a-good-roof-system/
http://www.smartroofing.ca/roof-system-articles/components-of-a-good-roof-system/
http://www.smartroofing.ca/roof-system-articles/components-of-a-good-roof-system/
http://www.smartroofing.ca/roof-system-articles/components-of-a-good-roof-system/
http://www.smartroofing.ca/roof-system-articles/components-of-a-good-roof-system/


Daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, dažniausiai naudojami vėdinami stogai (pav. A). 

Kaip ir plokščias stogas su nuožulniais kraštais (pav. B).  

Taip pat projektuojami ir žalieji stogai. 

Šaltinis: https://architizer.com/blog/practice/details/detailing-a-flat-roof/)  

https://architizer.com/blog/practice/details/detailing-a-flat-roof/
https://architizer.com/blog/practice/details/detailing-a-flat-roof/
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Statybose vyrauja du pagrindiniai grindų tipai:  
vienas, kai gaminama iš betono ir kitas, kai gaminama iš medienos. 

Jie turi būti saugūs ir atsparūs ugniai, jie taip pat turi būti pakankamai stiprūs, kad galėtų 
saugiai atlaikyti savo svorį ir svorį, visko, kas ant jų padėta, įskaitant, žmones, kurie vaikšto 
ant jų. 

Grindų struktūros 

Statiniuose be pamato, grindys įrengiamos ant pagrindo. Ant jo (pvz., betono) turi būti 
naudojamas drėgmei atsparus sluoksnis (DPC), po to - šilumos izoliacija ir grindų apdailos 
sluoksnis (pav. A). Pastatuose, kuriuose yra rūsys, apatinis aukštas yra žemiau žemės 
paviršiaus. Tokiu atveju rekomenduojama dėti grindis ant gelžbetonio plokštės, esančios 
ant juostos pagrindo (pav. B). 



Grindų plokštė ant žemės paviršiaus 

Šaltinis: https://pl.pinterest.com/pin/288300813624942183/  

Betono grindys Pasyviuose pastatuose rekomenduojama 

naudoti pamatų plokštes (vietoj tradicinių 
pamatų). 

https://pl.pinterest.com/pin/288300813624942183/
https://pl.pinterest.com/pin/288300813624942183/
https://pl.pinterest.com/pin/288300813624942183/


Šaltinis: http://www.diynetwork.com/how-to/rooms-and-spaces/floors/floor-construction-methods-pictures  

Platforminis karkasas ir pamatas Kabantis karkasas ir pamatas 

Alternatyva masyvioms grindims, klojamoms ant žemės ir pagamintų iš betoninių plokščių, 
yra vėdinamos medinė grindys iš lentų ant sijų arba pakabinamos medinės grindys 

Šaltinis: http://sans10400.co.za/floors-and-flooring/  

http://www.diynetwork.com/how-to/rooms-and-spaces/floors/floor-construction-methods-pictures
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Šaltinis: https://www.iea.org/media/workshops/2011/buildingenvelope/6_Kotaji.pdf  

https://www.iea.org/media/workshops/2011/buildingenvelope/6_Kotaji.pdf
https://www.iea.org/media/workshops/2011/buildingenvelope/6_Kotaji.pdf
https://www.iea.org/media/workshops/2011/buildingenvelope/6_Kotaji.pdf


 

 

Dažniausiai pasitaikančios šilumos tiltų 
vietos pastatuose ir jų tipai 
[ISO 14683 Šilumos tiltai pastatų konstrukcijose - tiesioginiai 
šilumos perdavimo koeficientai - supaprastinti metodai ir 

numatytosios vertės]  

Dažniausiai pasitaikančios šilumos tiltų vietos ir tipai 

pastate: 

- sujungimai tarp išorinių elementų (sienų kampai, siena-

stogas, siena-grindys),   

- vidinių sienų sujungimai su išorinėmis sienomis ir stogu,  

- kai vidinės grindys jungiasi su išorinėmis sienomis,   

- išorinių sienų kolonų, 

- aplink langus ir duris. 

Šaltinis: Magdalena Grudzińska, Anna Ostańska, Anna Życzyńska: Low 

energy and passive buildings, Medium, 2017 



Pastatų šilumos ir energijos vartojimo 
efektyvumo skaičiavimo metodai 



• šilumos kiekio apskaičiavimo metodas 
(aprašyta EN 12831 standarte) 

• pastato šildymo ir vėdinimo metinio energijos naudojimo 
skaičiavimo metodas 
(aprašyta EN ISO 13790 standarte / PN-EN ISO 52016-1:2017-09) 

• apskaičiuojamas bendras pertvarų šilumos perdavimo 
koeficientas 
(pagal: EN ISO 6946, EN ISO 10077-1, EN ISO 13370 standartus) 

• tiesioginio šilumos perdavimo koeficiento nustatymo 
metodas 
(pagal to EN ISO 14683 standartą) 



Bendras šilumos perdavimo koeficientas 

EN ISO 6946  

nepermatomos pertvaros, 

sąlytyje su išore 

EN ISO 13370 or EN 12831  

pertvaros, 

kurios liečiasi su žeme 

EN ISO 10077-1  

įstiklinti elementai / 

pertvaros 

Pastato komponentai susideda iš: 
- Homogeninių sluoksnių 

- Homogeninių sluoksnių ir oro tarpo, 

- Homogeniniai ir nehomogeniniai 

sluoksniai 

 

 

 

Komponentai su nuožulniomis 
briaunomis 

e.g.: 

 
 

 

 

 
 

 
Ag – stiklo plotas 

Af – rėmo plotas 

lg - karkaso profilio vidinio krašto 
ilgis (arba matomas stiklo lakšto 
kraštas) 

Ug/f = įstiklintos dalies/karkaso 
šilumos perdavimo koeficientas 

Ψg – tiesioginis izoliuoto stiklo 

krašto sandariklio šilumos 
perdavimo koeficientas 
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Galima apskaičiuoti šilumos nuostolių į žemę greitį : 
- detaliuoju būdu (pagal EN ISO 13370), 

- Paprastuoju būdu, aprašytu EN 12831. 

 

EN 12831 yra skaičiai ir lentelės skirtingų grindų tipų 
vertėms  Uequiv,k nustatyti išskirtomis EN ISO 13370 

(pirmas aukštas, pakabinamos grindys, šildomas rūsys), 

kaip statinio elementų funkcija U-value ir grindų 
parametrų charakteristikos (B’):  
 
 

A – laikančiosios grindų plokštės plotas  

P – laikančiosios grindų plokštės perimetras  

P

A
B

5,0
'



RT - bendra šiluminė varža 

bendras homogeninių sluoksnių sudedamosios dalies šiluminis atsparumas 

sensiT RRRRRR  .......21

Rsi – vidinis paviršiaus atsparumas 

R1, R2 ,….., Rn  –  numatoma kiekvieno sluoksnio šiluminė varža 

Rse – išorinė šiluminė varža 

Paviršiaus atsparumas 
[(m2K)/W] 

Šilumos srauto kryptis 

aukštyn horizontaliai žemyn 

Rsi 0,10 0,13 0,17 

Rse 0,04 0,04 0,04 

Vertės, taikomos horizontalioms šilumos srauto kryptims, 

±30 ° nuo horizontalios plokštumos. 

Kai šilumos srauto kryptis gali kisti, rekomenduojama 

naudoti horizontalios šilumos srauto vertes. 

Kai apskaičiuojamas vidinių komponentų ar komponento 
atsparumas vidinei aplinkai ir nešildomoms patalpoms, Rsi 

taikomas abiem pusėms. 



Išorinių sienų šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimo pavyzdys : 

sluoksnis sluoksnio 

storis 

d 

[m] 

numatomas 

šilumos laidumas 

λ 

 

[W/(mK)] 

numatoma šiluminė 
varža R 

 

[m2K/W] 

šilumos perdavimas U 

 

 

 

[W/( m2K)] 

Rsi   0,13   

vidinis tinkas 0,015 0,82 0,018 

plyta 0,25 0,77 0,325 

putų polistirenas 0,15 0,04 3,750   

Rse   0,04   

      RT=4,263 0,23 


d

R  = TR
U

1
 = 



Vidinių sienų šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimo pavyzdys : 

sluoksnis sluoksnio 

storis 

d 

[m] 

numatomas 

šilumos laidumas 

λ 

 

[W/(mK)] 

numatoma šiluminė 
varža R 

 

[m2K/W] 

šilumos perdavimas U 

 

 

 

[W/( m2K)] 

Rsi   0,13   

vidinis tinkas 0,015 0,82 0,018 

plyta 0,25 0,77 0,325 

putų polistirenas 0,015 0,82 0,018   

Rse   0,13   

      RT=0,621 1,61 


d

R  = 
TR

U
1

 = 



RT - bendra šiluminė varža 

pastato komponentų, susidedančių iš homogeninių ir nehomogeninių sluoksnių, bendra šiluminė varža 

2

"' TT
T

RR
R




R’T – aukščiausia šiluminės varžos riba 

R”T – žemiausia šiluminės varžos riba 
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RTa, RTb, …., RTq, – kiekvienos dalies bendras šiluminis atsparumas 

įtakojamas aplinkos 

fa, fb, …., fq– kiekvienos dalies plotas 

Žemiausia šiluminės varžos riba (R”T) nustatoma darant prielaidą, kad 

visos plokštumos, lygiagrečios su komponento paviršiais, yra izoterminiai 

paviršiai. 
Apskaičiuojama lygiavertė šiluminė varža, Rj, kiekvienam termiškai 
nehomogeniniui sluoksniui : 

Tada nustatoma žemutinė riba:  sensiT RRRRRR  ......." 21
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Oro tarpų šiluminė varža: 
- nevėdinamas oro tarpas, 
- iš dalies vėdinamas oro tarpas, 
- gerai vėdinamas oro tarpas 

Nešildomų vietų šiluminė varža: 
- stogo vietos, 
- kitos vietos 

Šilumos perdavimo korekcijos 

Šilumos perdavimas, gautas taikant EN ISO 6946 standarte 

nurodytas procedūras, prireikus koreguojamos, kad būtų galima 
įvertinti : ⎯ oro tarpo izoliacija,  ⎯ mechaniniai tvirtinimo elementai, įeinantys į izoliacijos sluoksnį,  ⎯ krituliai ant šlaitinio stogo. 



Komponentai su nuožulniomis briaunomis 









Grindų šilumos perdavimo koeficientas priklauso nuo grindų konstrukcijos /EN ISO 13370/: 

- plokštė ant pirmo aukšto, 

- sutapdintos grindys, 

- šildomas rūsys. 

Plokštė ant pirmo aukšto grindų - grindų 
konstrukcija tiesiai ant žemės per visą jos 

plotą Sutapdintos grindys- grindų 
konstrukcija, kurioje grindys yra 

įrengtos virš žemės, todėl tarp grindų 
ir žemės atsiranda oro tarpas 

šildomas rūsys– šildoma naudinga 
pastato dalis, kuri yra iš dalies arba 

visiškai žemiau žemės 



Plokštė su krašto izoliacija (išsamiau – pagal EN ISO 13370) 

Horizontalaus krašto izoliavimas Vertikalaus krašto 
izoliavimas (izoliacijos 

sluoksnis) 

Vertikalaus krašto 
izoliavimas (mažo tankio 

pamatas) 



Be visos izoliacijos kaip ir d), pamatai yra apsaugoti vertikaliu krašto 
izoliavimu nuo pamatų vidinio paviršiaus iki 500 mm gylio ir tęsiami 
po pamatais, kad suformuotų žemės izoliaciją 600 mm atstumu 
nuo pastato. Vertikali ir žemės izoliacija yra 75 mm storio, 
numatomas šiluminis laidumas yra 0,05 W / (m · K), o šiluminė 
varža yra 1,5 m² · K / W. Apsauga nuo šalčio kampuose papildoma 
izoliacija, tačiau apskaičiuojant šilumos nuostolius į tai 
neatsižvelgiama. 

Kampo izoliacija nuo šalčio 

Šilumos tiltas aukšto kampe 



Grindų plokštė ant žemės paviršiaus 

a: betoninės grindys (be izoliacijos) 



Šildomas rūsys su grindų plokšte po žeme 





a:  U-reikšmė sienose 



fg

ggffgg
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Ug = įstiklinto elemento šilumos perdavimo 

koeficientas 

Uf = karkaso šilumos perdavimo koeficientas   

Ψg = izoliuoto stiklo krašto sandariklio tiesioginis šilumos perdavimo koeficientas 

[Aw = Ag + Af] Ag = stiklos plotas; Af = karkaso plotas 

lg = rėmo profilio vidinio krašto ilgis (arba matomas stiklo lakšto kraštas) 

ISO 10077 (Langų, durų, varstomų elementų šiluminės savybės – Šilumos perdavimo skaičiavimas): 
- įvairių tipų stiklai (stiklas arba plastikas; vienkartiniai arba įvairialypiai stiklai; su mažos emisijos danga arba be jos, su 

oru arba kitomis dujomis užpildytais tarpais);  

- nepermatomi(neskaidrūs) langai ar durys;  

- Įvairiausi karkaso tipai (mediena, plastikas, metalinis, 

su šiluminiu barjeru ir be jo, su metaliniais sujungimais 

arba bet kokiu medžiagų deriniu);  

- jei reikia, papildomas šiluminis atsparumas, kurį sukelia 

skirtingų tipų uždaromosios sklendės, priklausomai nuo 

jų oro pralaidumo. 



Šaltinis: Magdalena Grudzińska, Anna Ostańska, Anna Życzyńska: Low energy and passive buildings, Medium, 2017 



Šaltinis: Magdalena Grudzińska, Anna Ostańska, Anna Życzyńska: Low 

energy and passive buildings, Medium, 2017 



Šaltinis: Magdalena Grudzińska, Anna Ostańska, Anna Życzyńska: 
Low energy and passive buildings , Medium, 2017 



Table 5

Type of Ug

glazing [W/( m
2K)]

0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2

single 5,7 4,2 4,3 4,3 4,4 4,5 4,5 4,6 4,6 4,2 4,3 4,4 4,4 4,5 4,5 4,6 4,7

3,3 2,7 2,8 2,8 2,9 2,9 3,0 3,1 3,2 2,7 2,7 2,8 2,9 2,9 3,0 3,0 3,1

3,2 2,6 2,7 2,7 2,8 2,9 2,9 3,0 3,1 2,6 2,7 2,7 2,8 2,8 2,9 3,0 3,0

3,1 2,6 2,6 2,7 2,7 2,8 2,9 2,9 3,0 2,5 2,6 2,7 2,7 2,8 2,8 2,9 3,0

3,0 2,5 2,5 2,6 2,7 2,7 2,8 2,8 3,0 2,5 2,5 2,6 2,6 2,7 2,8 2,8 2,9

2,9 2,4 2,5 2,5 2,6 2,7 2,7 2,8 2,9 2,4 2,5 2,5 2,6 2,6 2,7 2,8 2,8

2,8 2,3 2,4 2,5 2,5 2,6 2,6 2,7 2,8 2,3 2,4 2,4 2,5 2,6 2,6 2,7 2,8

2,7 2,3 2,3 2,4 2,5 2,5 2,6 2,6 2,7 2,3 2,3 2,4 2,4 2,5 2,6 2,6 2,7

2,6 2,2 2,3 2,3 2,4 2,4 2,5 2,6 2,7 2,2 2,2 2,3 2,4 2,4 2,5 2,5 2,6

2,5 2,1 2,2 2,3 2,3 2,4 2,4 2,5 2,6 2,1 2,2 2,2 2,3 2,4 2,4 2,5 2,6

2,4 2,1 2,1 2,2 2,2 2,3 2,4 2,4 2,5 2,0 2,1 2,2 2,2 2,3 2,3 2,4 2,5

2,3 2,0 2,1 2,1 2,2 2,2 2,3 2,4 2,5 2,0 2,0 2,1 2,2 2,2 2,3 2,3 2,4

2,2 1,9 2,0 2,0 2,1 2,2 2,2 2,3 2,4 1,9 2,0 2,0 2,1 2,1 2,2 2,3 2,3

2,1 1,9 1,9 2,0 2,0 2,1 2,2 2,2 2,3 1,8 1,9 2,0 2,0 2,1 2,1 2,2 2,3

2,0 1,8 1,9 2,0 2,0 2,1 2,1 2,2 2,3 1,8 1,8 1,9 2,0 2,0 2,1 2,1 2,3

1,9 1,8 1,8 1,9 1,9 2,0 2,1 2,1 2,3 1,7 1,8 1,8 1,9 2,0 2,0 2,1 2,2

1,8 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 2,0 2,1 2,2 1,6 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 2,0 2,1

1,7 1,6 1,7 1,7 1,8 1,9 1,9 2,0 2,1 1,6 1,6 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 2,0

1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 1,9 1,9 2,1 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 1,9 2,0

1,5 1,5 1,5 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 2,0 1,4 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 1,9

1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 1,7 1,8 1,9 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 1,7 1,8

1,3 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 1,8 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 1,8

1,2 1,3 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,8 1,2 1,3 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7

1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,7 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6

1,0 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,1 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,6

0,9 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4 1,4 1,6 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,5

0,8 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4 1,5 0,9 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4

0,7 0,9 1,0 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4 0,9 0,9 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3

0,6 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,2 1,2 1,4 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,2 1,3

0,5 0,8 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 1,2 1,3 0,7 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,2

The data in table 5 are calculated for windows positioned vertically, of dimensions 1,23 m by 1,48 m.

Uf       [W/( m
2K)] Uf       [W/( m

2K)]

thermal transmittance for common types of glazing spacer bars thermal transmittance for glazing spacer bars with improved thermal performance

double 

or triple



Pavyzdys: 

Ψ
·K ·K W/m·K

·K

= 1,5m·1,5m = 2,25 m

= 0,1m·1,5m·2+0,1m·(1,5m 2·0,1m)·2 = 0,56 m

2·0,1m)·4= 5,2 m

Ψ
·K ·K W/m·K

·K

Ψ
·K ·K W/m·K

·K

= 1,5m·1,5m = 2,25 m

= 0,1m·1,5m·2+0,1m·(1,5m 2·0,1m)·2 = 0,56 m

2·0,1m)·4= 5,2 m

Ψ
·K ·K W/m·K

·K

A g U g A f U f l g Ψ g

m
2

W/m
2∙K m

2
W/m

2∙K m W/m∙K

U w= W/m
2∙K

Example calculated for windows positioned vertically, of dimensions 1,50 m by 1,50 m

with a frame from laminated wood,  triple glazing two coated panes with argon inside and traditional aluminium edge spacer

area of window:

Aw= 1,5m∙1,5m = 2,25 m2

area of the frame (the width of the window frame is 10 cm):

 Af = 0,1m∙1,5m∙2+0,1m∙(1,5m-2∙0,1m)∙2 = 0,56 m2

area of the glass:

 Ag = 2,25 m
2
 - 0,56 m

2
 = 1,69 m

2

length of inside edge of frame profile (or visible periphery of the glass sheet)

lg = (1,5m-2∙0,1m)∙4= 5,2 m

A g U g A f U f l g Ψ g

m
2

W/m
2∙K m

2
W/m

2∙K m W/m∙K
1,69 0,90 0,56 1,00 5,20 0,06

U w= 1,06 W/m
2∙K



 Šildomos erdvės skaičiavimo procedūra (pagal: EN 12831 standartą) – numatoma šildymo apkrova 



 Šildomos erdvės skaičiavimo procedūra (pagal: EN 12831 standartą) – numatoma šildymo apkrova 

(tęsinys) 



numatoma šilumos apkrova - šilumos srautas, reikalingas nurodytoms projektavimo sąlygoms pasiekti 

numatomas šilumos perdavimas – šilumos perdavimas pastato viduje 

numatomi šilumos nuostoliai - šilumos kiekis per laiko 

vienetą, išeinantis į išorinę aplinką nustatytomis projektavimo 

sąlygomis 

Numatomi vietos šilumos nuostoliai - šilumos nuostoliai išorėje dėl šilumos perdavimo per aplinkinius 

paviršius, taip pat šilumos perdavimas tarp šildomų patalpų pastato viduje 

Numatomi vėdinimo šilumos nuostoliai - šilumos nuostoliai išorėje vėdinimo ir infiltracijos būdu per 
išorinę sieną ir šiluma, perduodama vėdinant iš vienos šildomos erdvės į kitą šildomą erdvę 

Šildoma erdvė - vietos, kurios turi būti šildomos iki 

nurodytos vidinės projektinės temperatūros 

Nešildoma erdvė - erdvė, kuri nėra šildomos erdvės dalis 



Šildomos erdvės skaičiavimo procedūros etapai : 

a) nustatyti išorinės numatomos temperatūros ir metinės vidutinės išorinės temperatūros vertę; 

b) nurodyti kiekvienos erdvės būseną (šildomą ar nešildomą) ir kiekvieno šildomo ploto vidines numatomas 

temperatūros vertes; 

c) nustatyti visų pastato elementų matmenų šilumines charakteristikas kiekvienai šildomai ir nešildomai 
erdvei; 

d) apskaičiuoti numatomo šilumos perdavimo nuostolio koeficientą ir padauginti iš numatomo 

temperatūros skirtumo, kad būtų gauti šildomos erdvės šilumos nuostoliai; 

e) apskaičiuoti numatomo vėdinimo šilumos nuostolio koeficientą ir padauginti iš numatomo temperatūros 
skirtumo, kad būtų gauti šildomos erdvės šilumos nuostoliai; 

f) gauti visą šildomo ploto numatomą šilumos nuostolį, pridedant numatomą šilumos perdavimo nuostolį ir 
numatomą vėdinimo šilumos nuostolį; 

g) apskaičiuoti šildomos erdvės šildymo pajėgumą, t. y., papildomą galią, reikalingą pertraukiamo šildymo 
poveikiui kompensuoti; 

h) gauti visą šildomos erdvės numatomą šilumos apkrovą, pridedant bendrą numatomą šilumos nuostolį ir 
šildymo galią. 



Pastato ar jo dalių skaičiavimo procedūros etapai : 

(šilumos tiekimo dydžiui, pvz., šilumokaičiui arba šilumos generatoriui, apskaičiuojamas bendras pastato ar 

numatomas šilumos kiekis; skaičiavimo procedūra grindžiama šildomo ploto rezultatais, apskaičiuojant 
šildomą erdvę) 

a) apibendrinti visų šildomų patalpų šilumos perdavimo nuostolius, neatsižvelgiant į per nustatytas 

sistemos ribas perduotą šilumą, kad būtų gautas bendras pastato ar pastato dalių šilumos nuostolių 
praradimas; 

b) apibendrinti visų šildomų patalpų vėdinimo šilumos nuostolius, neatsižvelgiant į per nustatytą sistemos 
ribas pernešamą šilumą, kad būtų gautas bendri pastato ar pastato vėdinimo šilumos nuostoliai; 

c) gauti visą pastato ar pastato dalių numatomą šilumos nuostolį, pridedant viso numatomo šilumos 
perdavimo nuostolius ir visus numatomo vėdinimo šilumos nuostolius; 

d) apibendrinti visų šildomų patalpų šildymo galias, kad būtų pasiekta bendra pastato ar pastato dalių 
šildymo galia, reikalinga pertraukiamo šildymo poveikiui kompensuoti; 

e) gauti bendrą pastato ar pastato dalių nustatytą šilumos apkrovą, pridedant bendrą numatomą šilumos 
nuostolį ir bendrą šildymo galią. 



 Klimato duomenys  

(numatomos šilumos apkrovos skaičiavimui)  

- Numatoma išorinė temperatūra (išorės 
numatomai šilumos apkrovai skaičiuoti), 

- vidutinė išorinė temperatūra (šilumos 
nuostoliui į žemę skaičiuoti). 

 Klimato duomenys  

(vidinei energijai, naudojamai patalpų 
šildymui, apskaičiuoti)  

Vidutiniai mėnesio parametrai, apibūdinantys 
išorinę aplinką : 
- Išorinės temperatūros vidurkis, 

- Vidutinės mėnesio saulės spinduliuotės 
suma. 

Kadangi dar nėra Europos susitarimo dėl šių 
klimato parametrų skaičiavimo ir pateikimo, 
naudojamos apibrėžtos ir paskelbtos nacionalinės 
vertės. 

Skaičiuojant ir pateikiant išorinę projektinę 
temperatūrą, nacionalinės ar viešosios įstaigos 
gali remtis prEN ISO 15927-5. Kita galimybė 
nustatyti išorinę numatomą temperatūrą yra 
naudoti mažiausią dviejų dienų vidutinę 
temperatūrą, kuri buvo užregistruota dešimt 
kartų per dvidešimt metų laikotarpį. 

Lenkijoje vidutiniai mėnesio parametrai, apibūdinantys 

išorinę aplinką, priimami remiantis tipiniais 

meteorologiniais metais, kuriuos galima rasti 

Infrastruktūros ir statybos ministerijos interneto 

svetainėje www.mib.gov.pl. 

(http://mib.gov.pl/2-

Wskazniki_emisji_wartosci_opalowe_paliwa.htm) 
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 Lenkijos klimato zonos 
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θi ,s  - yra vietos temperatūros nustatymo temperatūra s; 

Af,s  - yra naudingas grindų vietos plotas s 

 Išorinė numatoma temperatūra 

(vidinei energijai, naudojamai patalpų 
šildymui, apskaičiuoti)  

Vidutiniai mėnesio parametrai, apibūdinantys 
išorinę aplinką : 
- Išorinės temperatūros vidurkis, 

- Vidutinės mėnesio saulės spinduliuotės 
suma. 

Informacija apie vidinę numatomą temperatūrą ir 
naudojamas vertes pateikiama šio standarto 
nacionaliniame priede arba projekto 

specifikacijose. Jei nacionalinio priedo nėra, 
numatytosios vertės pateiktos standarte EN 
12831 standarte D.2. 

Vidinė numatoma temperatūra 



matmenų charakteristikos (supaprastintas skaičiavimo metodas) 

Šio skaičiavimo 

pagrindas yra 

išoriniai 
matmenys. 

Vertikalių matmenų pagrindas yra 

atstumas nuo grindų paviršiaus iki grindų 
paviršiaus (t. y., neatsižvelgiama į pagrindo 
grindų storį). 

Vertinant vidines sienas, horizontalių matmenų pagrindas 
yra atstumas iki sienos centro (t. y., vidinės sienos laikomos 

iki pusės jų storio). 




n

nsndHsndH QQ ,,,,,

 
n

nsgnHnsgnhnshtHnsndH QQQ )( ,,,,,,,,,,,, 

nsvenstrnshtH QQQ ,,,,,,, 

  3

,,int,,,, 10 MneHsstrnstr tHQ 

igtrijtriuetrietrstr HHHHH ,,,,, 

  
i k j jkkiitr lUAH 

Metinis energijos sunaudojimo patalpose šildymo įvertinimo metodas 

(pagal EN ISO 13790 standartą) 
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Energijos balansas – šildymas ir vėsinimas 

Šaltinis: 
http://kodnzeb.pl/?page_id=8  

Naudojamos energijos poreikis (energijos poreikis) daugiausia priklauso nuo apvalkalo 

šilumos kokybės ir klimato sąlygų.  
Skaičiavimuose neatsižvelgiama į šilumos gamybos, paskirstymo ir saugojimo efektyvumą. Šios sumos apskaičiuojamos 
nustatant pirminės ir galutinės energijos poreikį. 
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Galutinė energija (tiekiama energija) yra pastato energija, tiekiama kaip elektros ar 

šilumos energija, arba kaip kuras, apdorotas šildymo įrenginių (dujų, anglies, mazuto, 
biomasės) poreikiams. Galutinė energija pastate paverčiama naudinga energija: 
mechanine, apšvietimo ir šilumos energija. 
Galutinės energijos kiekis yra didesnis už sunaudojamos energijos kiekį, kuris atsiranda dėl energijos nuostolių, atsiradusių 

pastate nuo energijos tiekimo vietos iki naudojimo vietos (nuostoliai, susiję su gamybos sistemų efektyvumu), perduodant, 

kaupiant ir naudojant šilumą).  

Sąvoka „pirminė energija” reiškia energiją, saugomą tiesiogiai neapdorotame kure.  
Pirminė energijos paklausa paprastai yra didesnė už galutinį energijos poreikį, atsižvelgiant į pastato energijos tiekimo 
išlaidas ir kuro gavybos bei perdirbimo išlaidas.  

Naudojamo, galutinio ir pirminės energijos 
paklausos indeksas (ES, EK arba EP) yra 

energijos poreikis, padalytas iš naudingo 

kondicionuojamos pastato ploto, išreikšto 
kWh / m2 · metais. 

Pagal energinio naudingumo sertifikatų sudarymo taisykles, metinis energijos poreikis yra patalpų šildymo 
(arba vėsinimo), vėdinimo ir vandens šildymo poreikio suma : 









Pagrindinės energijos iš šildymo, vėdinimo ir karšto vandens fragmentinis maksimalus rodiklis 

Šaltinis: [Nacionalinis beveik 

nulinės energijos pastatų skaičiaus 

didinimo Lenkijoje planas , Ecofys, 
2013 (BUIDE13616)] 
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Medžiaga gali būti naudojama pagal licenciją  

„Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International“ 




