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Teisinis pranešimas
Visa atsakomybės už šio leidinio turinį tenka jo autoriams. Pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos
Sąjungos poziciją. Nei EASME (Europos Komisijos Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji įstaiga),
nei Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės už leidinio informacijos naudojimą.
Leidinyje pateiktą informaciją galima naudoti tik nurodžius šaltinį. Paskelbė ComAct 2021 m. liepos mėn.
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Įžanga
Šiame dokumente suteikiama pagrindinė informacija, kurios prireiks ruošiant patarėjus energetikos
klausimais. Tai gali būti savivaldybių darbuotojai ar energijos vartojimo efektyvumo konsultantai,
dalyvaujantys bandomuosiuose daugiabučių namų projektuose, renovuojamuose pagal ComAct programą.
Manoma, kad ne visi dalyviai turės techninį (inžinieriaus) išsilavinimą, todėl būtina perduoti tik pagrindines
žinias apie energiją ir energijos vartojimo efektyvumą. Numatoma mokymo trukmė – nuo 18 iki 20 valandų,
tačiau ji gali būti keičiama pagal realius poreikius.
Mokymai yra suskirstyti į keletą dalių. Pradžioje pateikiamos pagrindinės teisinės ir inžinerinės žinios,
paaiškinama energijos kainodara. Toliau medžiaga skirstoma pagal priemones: paprastos priemonės,
pastato apšiltinimo, šildymo sistemos, buityje naudojamo karšto vandens paruošimo ir elektros energijos
vartojimo priemonės. Pateikiama kiekvienos grupės pagrindinė informacija, įskaitant esamos būklės
vertinimą ir galimą energijos vartojimo efektyvumo didinimą, kartu su išsamesne informacija, jei jos
prireiks. Detalesnės žinios pateikiamos tam, kad dalyviai galėtų įsigilinti ir visapusiškai suvokti kiekvienos
priemonės privalumus ir trūkumus, tačiau negautų perteklinės informacijos.
Dokumente nepateikiami investicijų ar atsipirkimo laikotarpio skaičiavimai, nes jie priklauso nuo konkrečių
aplinkybių, rinkos kainų ir renovuojamo pastato.
Ši mokymo medžiaga neskirta energijos srities auditoriams, kuriems reikia išsamesnių žinių ir su dokumente
pateikta informacija jie jau turėtų būti susipažinę.
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1
Įvadas

Galimybė gauti energiją prieinama kaina yra vienas pagrindinių veiksnių siekiant darnaus visuomenės
vystymosi. Kita vertus, energijos gamyba ir jos naudojimas daro nemažą įtaką aplinkai, didina oro užterštumą,
skatina klimato pokyčius bei visuotinį atšilimą. Tvarus vystymasis, kuriuo užtikrinamas energijos tiekimo
saugumas ir kartu mažinamas neigiamas poveikis aplinkai, yra pasaulinis iššūkis.
Visų tipų pastatams reikia daug energijos, tačiau šioje srityje nemažai galimybių optimizuoti energijos vartojimą.
Pastatų energinio efektyvumo didinimui tapus viešojo sektoriaus prioritetu sutaupoma nemažai energijos ir
lėšų. Pastaruoju metu energijos vartojimo efektyvumas gyvenamųjų namų sektoriuje (tiek individualių namų,
tiek ir daugiabučių pastatų) taip pat sulaukė didelio namų savininkų, nuomininkų, komunalinių paslaugų
įmonių ir investuotojų susidomėjimo.
Be sutaupytos energijos, investicijos į energijos vartojimo efektyvumo didinimą atneša nemažai įvairialypės
naudos, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai taupo pinigus. Ši nauda, jaučiama visuomeniniame ir makroekonominiame
lygmenyje bei kiekviename atskirame pastate, aiškiai nustatoma, tačiau neretai pastatų savininkai ir
gyventojai apie ją nežino, todėl neatsižvelgia, svarstydami ir planuodami renovacijos veiklas. Todėl būtų
tikslinga apsvarstyti gaunamus privalumus atliekant renovacijos projektų sąnaudų ir naudos analizę – tai
padėtų sutaupyti dar daugiau.

Gyvenamųjų namų renovacija ženkliai sumažina sąskaitas už energiją
ir svyruojančių energijos kainų poveikį vartotojams, tuo pačiu – ir
tikimybę patirti energetinį skurdą. Be to, apšiltintas pastatas mažina
pelėsių, pastato sandarumo ir triukšmo problemas, prisideda prie
gyventojų sveikatos ir gerovės. Renovuoti pastatai užtikrina aukštesnį
šilumos komforto lygį, nes juose lengviau kontroliuoti tokius veiksnius
kaip santykinė drėgmė, oro temperatūra ir oro greitis.
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1 pav. - Daugialypė energinio efektyvumo didinimo nauda
Ilgalaikė pastatų energinio efektyvumo didinimo nauda – mažinama tarša ir visuotinio atšilimo pavojus. Energija
turi būti naudojama kuo efektyviau, tačiau svarbu nepamiršti, kad energijos efektyvumas neapsiriboja tik energijos
taupymu. Taupymas visuomet suvokiamas kaip tam tikrų dalykų atsisakymas, o efektyvumas reiškia optimalaus
šilumos, patalpų mikroklimato ir apšvietimo lygio palaikymą naudojant mažiau energijos.
Geresnis energinis efektyvumas suteikia daug naudos, priklausomai nuo pakeitimų apimties ir siekiamų tikslų,
kurie gali būti tokie:
•
•
•
•
•
•
•

Sumažinti namų ūkio išlaidas kylant energijos kainoms
Didinti energinį saugumą
Padidinti energijos tiekimo investicijas
Sumažinti taršą, kurie lemia klimato pokyčius
Išplėsti kvalifikuotos ir nekvalifikuotos darbo jėgos užimtumą
Sumažinti savivaldybių ir valstybės biudžeto išlaidas
Gerinti ekonominį konkurencingumą

Namų savininkai, kurie žino, kad gali gauti nemažai naudos sau ir
visuomenei, labiau linkę rinktis kompleksinės renovacijos priemones.
Patarėjai energetikos klausimais turi atlikti pagrindinį vaidmenį šiame
kontekste: teikti aiškiai pagrįstą informaciją apie papildomą įvairių
renovacijos priemonių naudą ir kaip pasiekti didžiausią taikomų
priemonių vertę.
Išsamus oro kokybės, drėgmės ir hermetiškumo stebėjimas (palyginimas „prieš“ ir „po“ rodiklių) aiškiai parodo
teigiamą renovacijos veiklos poveikį. Vaizdinis geresnių šiluminių savybių ir, jei įmanoma, poveikio sveikatai
pateikimas, atskleidžia apčiuopiamą naudą. Sukūrus emocinį ryšį tarp energiją taupančios renovacijos ir
geresnės gyvenimo kokybės, gali didėti motyvacija taikyti renovacijos priemones1.
Energinio efektyvumo pokyčiai gyvenamuosiuose namuose ženkliai pagerina gyvenimo sąlygas, nes sumažėja
energijos sąnaudos bei anglies dvideginio išmetimas. Individualiems namams taikomos priemonės labai skiriasi,
priklausomai nuo pastato dydžio bei formos, sienų medžiagų, konstrukcijos, vietos ir net gyventojų požiūrio,
todėl pakankamai sudėtinga šias priemones suklasifikuoti ir išanalizuoti. Tačiau egzistuoja speciali tipologija,
kurią galima pritaikyti daugiabučiams namams ir ja remiantis atlikti energinio efektyvumo analizę1.
1

BPIE. 2020. Health and wellbeing benefits in owner-occupied buildings.
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2
Teisinis
pagrindas

Pastatai sunaudoja daugiau nei trečdalį visos energijos ir pusę viso pasaulyje suvartojamo elektros energijos
kiekio. Taip pat pastatai išskiria maždaug trečdalį bendro anglies dvideginio kiekio. Tarptautinės energetikos
agentūros rekomendacijomis, jei norime, kad pasaulio temperatūra iki 2050 m. pakiltų ne daugiau kaip 2 °C,
energijos suvartojimą pastatuose turime sumažinti 80 proc.
Tokio plataus užmojo tikslo neįmanoma pasiekti be gerai išplėtoto teisinio reguliavimo tiek nacionaliniu, tiek
tarptautiniu lygmeniu. Tik taip galima užtikrinti, kad visi subjektai, prisidedantys prie energijos efektyvumo
procesų, naudotų tuos pačius metodus skaičiuodami šilumos nuostolius ir naudą, nustatydami energijos
efektyvumo klases bei pastatų klasifikaciją. Be to, vienodas reguliavimas svarbus ir kalbant apie atsinaujinančius
energijos išteklius, kai atliepiant vartotojų poreikius, naudojami keli energijos šaltiniai.
Siekiant padėti vartotojams lengviau pasirinkti, kokią įrangą, pvz., šildymo katilą ar buitinę techniką, įsigyti, buvo
patvirtinti tam tikri dokumentai. Jie labai padeda neprofesionaliems galutiniams vartotojams įsigyti tai, ko jiems
reikia. Tarptautiniai standartai taip pat sumažina skirtumus tarp jas ratifikavusių šalių, palengvindami prekybą ir
mainus.
Skiriama keletas teisinių dokumentų, reguliuojančių energijos vartojimo efektyvumą, grupių:
•
•
•
•
•

Tarptautiniai ir nacionaliniai standartai
ES direktyvos
Nacionaliniai įstatymai
Nacionalinės teisės aktai ir potvarkiai
Nacionaliniai strateginiai dokumentai ir tyrimai

Svarbiausias standartas šioje srityje yra ISO 52000. Prieš tai, kai buvo apibrėžta ši grupė, tokie rodikliai kaip
šilumos nuostolių ir naudos pokyčiai, vėdinimas, oro kondicionavimas bei pastatų sertifikavimas buvo vertinami
pagal kitus standartus. Dabar „ISO 52000-1 Energetinės pastatų charakteristikos [EPC] – Visapusis EPC vertinimas
– 1 dalis: Bendroji struktūra ir procedūros" yra pagrindinis dokumentas, o ISO 52000 grupė spartina energijos
vartojimo efektyvumą pasaulinėje statybos rinkoje. Nustatyti įvairių prietaisų – nuo šildymo, vėsinimo, vėdinimo
įrangos iki išmaniųjų energiją naudojančių ar generuojančių gaminių valdiklių – standartai padeda architektams,
inžinieriams ir priežiūros specialistams įvertinti planuojamų ar jau pastatytų namų energinį naudingumą. ISO
52000 standartų visuma sudaro galimybę įvertinti bendrą pastato energinį naudingumą. Tai reiškia – norint
pasiekti reikiama energinio naudingumo lygį mažiausiais kaštais, gali būti naudojami įvairių technologijų dariniai.
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ISO 52000 serijoje pateikiamas išsamus energinio naudingumo, kaip bendros pirminės energijos, naudojamos
pastatų šildymui, vėsinimui, apšvietimui, vėdinimui ir buityje naudojamo karšto vandens paruošimui, vertinimo
metodas. Jis padeda paspartinti pažangą didinant energijos vartojimo efektyvumą ir naudojant naujas
medžiagas, technologijas bei pastatų projektavimo, statybos ir projektų valdymo metodus. Pastatų energinis
efektyvumas gali būti aukšto lygio, naudojant tinkamas statybines medžiagas kartu su kokybiškomis techninėmis
pastatų sistemomis ir atsinaujinančios energijos technologijomis. Svarbiausia šiuo atveju – sisteminis požiūris,
kurio laikomasi vertinant energinį naudingumą – dinamiška pastato sistemų, vartotojų ir kintamų išorės klimato
sąlygų sąveika. Visapusį EPC standartą ISO 52000-1 papildo standartų rinkinys, kurį sudaro pastatų elementų
šildymo ir vėsinimo bei eksploatacinių savybių skaičiavimo metodai, taip pat atitinkami energinio naudingumo
rodiklių, reitingų ir sertifikatų aspektai.
Siekiant padidinti pastatų energinį naudingumą, ES sukūrė teisinę sistemą, kuri apima Pastatų energinio
naudingumo direktyvą 2010/31/ES (PEND) ir Energijos vartojimo efektyvumo direktyvą 2012/27/ES. Šios
direktyvos formuoja politiką, kurios dėka planuojama iki 2050 m. sukurti labai efektyvius, iškastinio kuro
nenaudojančius pastatų išteklius ir sukurti stabilią aplinką investiciniams sprendimams – visa tai padės
vartotojams ir įmonėms priimti informacija pagrįstus sprendimus bei taupyti energiją ir pinigus.
Svarbu pažymėti, kad nacionaliniuose teisės aktuose, reguliuojančiuose statybos reikalavimus, įvedus energinio
naudingumo taisykles, pastatai sunaudoja tik perpus mažiau energijos nei pastatai nuo 1980 m.
2018 m. ir 2019 m. abi direktyvos buvo iš dalies pakeistos kaip Švarios energijos paketo (angl. Clean Energy
Package) dalis. Atnaujintuose dokumentuose: Direktyvoje 2010/31/ES dėl pastatų energinio naudingumo ir
Direktyvoje 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo (2018/844/ES), įtvirtinti nauji aspektai bei nustatyta
aiški politinė kryptis apie ES įsipareigojimą modernizuoti pastatų sektorių, taikant technologinius patobulinimus
ir skatinant pastatų renovaciją.
2020 m. spalio mėn. Europos Komisija paskelbė pastatų energinio naudingumo didinimo strategiją „Renovacijos
banga“, kuri yra Europos žaliojo kurso dalis. Strategijoje pateikiamas veiksmų planas, numatantis konkrečias
reguliavimo, finansavimo ir įgalinimo priemones pastatų renovacijai skatinti. Dokumento tikslas – iki 2030 m.
bent dvigubai padidinti metinį pastatų energijos renovacijos lygį ir skatinti kompleksinę renovaciją.
Pastatų energinio naudingumo direktyvos (toliau PEND) peržiūra yra esminė iniciatyvos „Renovacijos banga“
dalis, nes joje daugiausia dėmesio skiriama pagrindiniam tikslui – mažinti pastatų priklausomybę nuo iškastinio
kuro, kaip numatyta Europos žaliojo kurso dokumente. PEND apima įvairias politikos priemones, kurios padės
ES šalių vyriausybėms nacionaliniu mastu didinti pastatų energinį naudingumą ir pagerinti esamą pastatų fondą.
Komisija taip pat paskelbė keletą rekomendacijų dėl naujų pastatų renovacijos taisyklių ((ES)2019/786) ir pastatų
modernizavimo ((ES)2019/1019). Be to, papildant PEND nuostatas, buvo sudarytas atitinkamų standartų ir
techninių ataskaitų rinkinys (Pastatų energinio naudingumo standartai, dar vadinami EPC standartais). Juos valdo
Europos standartizacijos komitetas (CEN).
Kitas svarbus dokumentas yra Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1369, kuriuo nustatoma
energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo sistema ir panaikinama Direktyva 2010/30/ES. Naujuoju reglamentu
vėl įvesta pradinė A-G skalė būsimiems ženklams ir sukurta bendra gaminių registro duomenų bazė efektyvesnei
rinkos priežiūrai. Pakeista ženklinimo tvarka bus taikoma 15 gaminių grupių, įskaitant daugiausiai energijos
naudojančius buitinius prietaisus (pvz., šaldytuvus, skalbimo mašinas). Nuo 2019 m. sausio 1 d. tiekėjai
(gamintojai, importuotojai arba įgaliotieji atstovai) prieš parduodami produktus Europos rinkoje, turi užregistruoti
savo gaminius, kuriems reikia energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo etiketės, Europos gaminių energijos
vartojimo efektyvumo ženklinimo duomenų bazėje (EPREL).
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Nacionaliniai įstatymai ir kiti teisės aktai beveik visais atvejais atitinka tarptautinius standartus ir ES direktyvas.
Tačiau nacionaliniuose dokumentuose gali būti specialūs papildymai, atitinkantys specifinius šalies aspektus
(pavyzdžiui, vietos klimatas turi įtakos šilumos nuostolių ir naudos skaičiavimams).
Bendri teisiniai reikalavimai užtikrina visų procesų skaidrumą – nuo projektavimo ir gamybos iki energijos
prietaisų įrengimo. Tokiu būdu gamintojai žino, ko reikia rinkai, o galutiniai vartotojai renkasi įrenginius, kurie
atneša norimą naudą.
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3
Techninė

(inžinerinė informacija)

ISO 52000 serijoje pateikiami algoritmai, naudojami šilumos praradimui ir gavimui apskaičiuoti. Ši serija taip pat
apima visus kitus skaičiavimus ir rekomendacijas dėl šilumos panaudojimo, vėdinimo ir oro kondicionavimo,
apšvietimo bei buityje naudojamo karšto vandens tiekimo. Skaičiavimams naudojami tokie duomenys:
• Išorinio pastato vertinimo duomenys (pavyzdžiui, pastato išmatavimai, ar aplinkiniai pastatai sudaro šešėlį ir pan.)
• Informacija apie naudojamas medžiagas (pvz., šilumos laidumas ir tankis)
• Duomenys apie klimato sąlygas (tokias kaip temperatūra ir tiesioginis saulės poveikis)
Duomenys apie klimato sąlygas paprastai pateikiami nacionalinio lygmens dokumentuose (pvz., įvairių
potvarkių prieduose), nes atskirose šalyse jos skiriasi. Kartais ir viena valstybė gali būti suskirstyta į keletą
klimato zonų, siekiant dar labiau padidinti skaičiavimo tikslumą ir patikimumą.
Svarbu paminėti, kad šilumos praradimo ir gavimo skaičiavimai, taip pat ataskaitos apie pastato energinį
naudingumą yra sudėtingos užduotys, reikalaujančios daug išsamesnės informacijos ir žinių, nei pateikta šiame
dokumente. Energetikos priežiūros specialistai ir inžinieriai naudoja tokią informaciją, tačiau ji nėra būtina
patarėjams energetikos klausimais, todėl čia pateikiamos tik pagrindinės žinios ir naudojamos paprastos
sąvokos, suprantamos energetikos patarėjams.

3.1 Daugiabučių gyvenamųjų namų tipologija
Pastatų statyba laikui bėgant nuolat vystėsi. Pokyčiai vyksta įdiegus naujas medžiagas ir statybos technologijas,
taip pat keičiantis gamtos išteklių ir darbo jėgos sąnaudoms. Architektūriniai patobulinimai ir naujovės,
skonio ir gerovės pokyčiai bei korekcijos dėl struktūrinės žalos ar sveikatos ir saugos problemų turėjo įtakos
pastatų projektavimui ir statybai. Varomosios jėgos dažnai buvo ekonominės (pvz., išlaidų mažinimas,
konkurencingumo didinimas), administracinės ar teisinės (pvz., statybos kodekso reikalavimai). Pastaruoju
metu energijos suvartojimo mažinimas ir energijos vartojimo efektyvumo didinimas tapo pagrindiniu
prioritetu.
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Pastato energinį naudingumą veikia daug veiksnių. Vienas iš lemiamų veiksnių yra geometrija, nes susijęs
apšiltinimo plotas yra atsakingas už šilumos perdavimo nuostolius. Konkretaus pastato apšiltinimo
elementų (stogo, lubų, sienų, langų, grindų) dalis labai priklauso nuo jo amžiaus ir dydžio. Be to, šiluminis
pralaidumas skiriasi tarp šių konstrukcinių elementų ir pagal jų konstravimo laiką. Taip pat yra tam tikrų
laikotarpių, dėl kurių ribojamas apšiltinimo gerinimas, pvz., istorinių fasadų išsaugojimas gali trukdyti
išorinei sienų izoliacijai.

2 pav. - Pastatų tipologijos ir klasifikacijos schema. Iš kairės į dešinę: daugiabutis gyvenamasis namas,
sudurtiniai daugiabučiai namai, sublokuoti daugiabučiai namai ir daugiaaukštis namas
Europos šalyse naudojami įvairūs tipologiniai energinio naudingumo vertinimo metodai. Dauguma šių
koncepcijų taikomos atliekant energijos vartojimo efektyvumo analizę bei vertinant gyvenamųjų pastatų
fondą. Svarbu pažymėti, kad tipologiniai aspektai galėtų papildyti pastatų energinio naudingumo sertifikavimo
procedūras ir padėtų supaprastinti duomenų rinkimą. Pavyzdžiui, užuot tyrus daugybę kiekvieno pastato
detalių, tokių kaip konstrukcinių sluoksnių storiai ir medžiagos, šilumos vamzdžių ilgiai ir izoliacija bei kt.),
būtų naudojamos bendros vertės, atspindinčios tipinius atvejus. Dažniausiai pastatai klasifikuojami pagal
du pagrindinius kriterijus, kurie yra: statybos metai (pvz., 1961-1970 arba 1980-1989) ir statinio rūšis (pvz.,
daugiabučiai gyvenamieji namai ar daugiaaukščiai namai).
Įprastai pastatų (tiek viešųjų, tiek gyvenamųjų namų) tipologija pateikiama kartu su nacionaline energetikos
ar energinio efektyvumo strategija bei panašiais strateginiais dokumentais. Todėl atskirose šalyse viešųjų ir
gyvenamųjų pastatų tipologija bei klasifikacija skiriasi. Tokie skirtumai gali būti nuo smulkių iki esminių – jie
priklauso nuo istorinių ir geografinių aplinkybių, taip pat nuo naudojamų statybinių medžiagų ir technologijų.
Apibrėžiant tipologiją pirmiausia atliekamas tyrimas, apimantis nemažą skaičių įvairių pastatų: išmatuojami
visi jų parametrai, kurie padeda įvertinti technines savybes, susijusias su šilumos nuostoliais ir energiniu
efektyvumu. Svarbu pažymėti – nors tipologinis vertinimas atliekamas labai kruopščiai, jis negali apimti
visų pastatų ir įvertinti kiekvienos pastato rūšies. Visuomet pasitaiko išimčių, pavyzdžiui, išskirtinės vertės
istorinės ar architektūrinės vertės pastatai. Kai kuriose šalyse išsamūs tipologiniai pastatų vertinimai prieinami
viešai, juos galima atsisiųsti elektronine forma, kitose aptinkami tik pagrindiniai duomenys, būtini šilumos
nuostoliams apskaičiuoti.
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3.2 Pastato apšiltinimas
Pastato apšiltinimas paprastai apibūdinamas kaip pastato vidinės erdvės atskyrimas nuo išorės. Jis padeda
kontroliuoti pastato vidaus klimatą ir užtikrinti reikiamą aplinką. Apšiltinami įvairūs elementai: durys, langai,
stogas, grindys, išorinės sienos, mūro ir izoliacinės konstrukcijos. Jei namas prastai apšiltintas, visi kitų sistemų,
pvz., šildymo sistemos, atnaujinimai nebus efektyvus. Taip yra todėl, kad jei pastatas apšiltintas netinkamai,
bet kokiu atveju bus patiriami dideli energijos nuostoliai.
Deja, pastato apšiltinimas nėra vieno komponento patobulinimas – tai daugybė nepriklausomų dalių, kurios
sukuria atitinkamą sistemą. Žinoma, pakeitus tik vieną sistemos dalį, pastato energinis efektyvumas padidės,
tačiau minimaliai. Tik patobulinus visus komponentus sistema veiks efektyviai ir atneš maksimalią naudą.

25%

10-20%

30-40%

10-20%

10-20%

3 pav. - Pagrindinės šilumai pralaidžios vietos gyvenamuosiuose namuose
Senesni pastatai suprojektuoti tuo laikotarpiu, kai energija buvo pigesnė, tad pastatų šiltinimui naudotos
silpnesnėmis izoliacijos savybėmis pasižyminčios medžiagos, pastatų energinis efektyvumas taip pat buvo
mažesnis. Mūsų dienomis yra nemažai priemonių, kurios gali padidinti šiltinimo poveikį ir padėti išvengti šilumos
praradimo. Tokios priemonės taikomos atsižvelgiant į pastato amžių ir tipą, jos įprastai apima sienų, stogų ir
grindų šiltinimą nešildomose patalpose, taip pat senų durų ir langų pakeitimą naujais. Grindų šiluminė izoliacija
atliekama rečiau, nes tam reikia didelių investicijų ir darbo, o poveikis santykinai mažas. Svarbu pažymėti, kad
priemonių techninės savybės turi atitikti konkretaus pastato poreikius (pvz., sienų šilumos izoliacija atliekama iš
vidinės ar išorinės pusės).
Norint suprasti, kokią reikšmę turi tinkamas pastato apšiltinimas, reikia prisiminti žinias apie šilumos srautą, kuris
apima tris pagrindinius mechanizmus: laidumą, konvekciją ir šiluminį spinduliavimą. Laidumas yra mechanizmas,
kai šiluma praeina pro tam tikras medžiagas: pavyzdžiui, šaukštas, įdėtas į karštą puodelį kavos, praleidžia šilumą,
mes ją jaučiame laikydami šaukštą rankoje. Konvekcija vyksta, kai šiluma cirkuliuoja skysčiais ir dujomis, todėl
lengvesnis, šiltesnis oras kyla į viršų, o vėsesnis kaupiasi žemai. Spinduliais perduodama šiluma keliauja tiesia
linija ir kaitina kietus paviršius, kurie sugeria jos energiją.
Dažniausiai izoliacinės medžiagos sulėtina laidžios šilumos srautą ir kiek mažiau – konvekcinį šilumos srautą.
Šiluminio spinduliavimo barjerai, kurie nepriskiriami izoliuojantiems gaminiams ir atspindinčioms izoliavimo
sistemoms, slopina šiluminio spinduliavimo augimą. Siekiant didesnio efektyvumo, atspindintis paviršius
nukreipiamas į išorę.
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Nepriklausomai nuo sistemos, šiluma keliauja iš šiltesnių vietų į vėsesnes, kol nelieka temperatūros skirtumo.
Kalbant apie pastatus tai reiškia, kad žiemą šiluma iš visų šildomų gyvenamųjų patalpų patenka į gretimas
nešildomas palėpes, garažus ir rūsius, taip pat į lauką. Šilumos srautai taip pat gali netiesiogiai patekti per
vidaus lubas, sienas ir grindis, kur yra temperatūros skirtumas. Šiltuoju sezonu, kai patalpas reikia vėsinti,
šiluma į pastato vidų tokiu pat principu patenka iš lauko.

3.3 Energinio efektyvumo priemonės
Pastato energinį efektyvumą didinančios priemonės parenkamos pagal pastato rūšį, jo statybos metus, būklę
bei gyventojų skaičių. Priemonės gali būti paprastos, ekonominės arba kompleksinės, brangios, apimančios
visapusiškus renovacijos sprendimus.
Skiriamos tokios pagrindinės kategorijos:
•
•
•
•
•

pastato apšiltinimas
šildymo sistema
buityje naudojamo karšto vandens paruošimas
elektros energijos vartojimas
elgsenos priemonės

Kai kurias priemones galima pasiūlyti daugumai pastatų, jos lengvai pritaikomos (sienų šiltinimas ar langų
pakeitimas), kitoms reikia didelių investicijų ir išsamių tyrimų (pavyzdžiui, montuojant šilumos siurblius patalpų
šildymui, vėsinimui ir karšto vandens paruošimui). Surasti optimalius sprendimus konkrečiam pastatui gali būti
sudėtinga užduotis, dažnai apimanti ne tik inžinerinius, bet ir teisinius ar elgsenos aspektus.

Saulės kolektorius

Trigubas skydas
Dvigubi stiklo
paketai su
Double Low-E
technologija

Tiekiamas
oras

Izoliacija

Oro
pašalinimas
Šviežio oro
patekimas

Tiekiamas
oras

Oro
pašalinimas

Užteršto oro
pašalinimas

Šilumokaitis
Grindinis šilumokaitis

4 pav. - Galimų pastatui taikytinų priemonių schema
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Tam tikrais atvejais, tinkamai parinkus priemones, energijos vartojimas gali būti sumažintas tikrai ženkliai, o
nedidelį pastatui reikiamą energijos kiekį užtikrina atsinaujinantys šaltiniai, įrengti pačiame pastate arba šalia
jo. Tokiu atveju pastatas praktiškai tampa „nulinės energijos pastatu“ , kitaip tariant pastatu, kurio energinis
naudingumas yra maksimaliai aukštas.

Priemonių grupė

Sudėtingumas

Pagrindinis poveikis ir nauda

Pastato apšiltinimas

Nuo paprasto iki
vidutiniškai sudėtingo

Išaugęs šiluminis komfortas, lėšų ir energijos
taupymas, pagerėjusi gyvenimo kokybė bei
komfortas, didesnė nekilnojamojo turto vertė.

Šildymo sistema

Išaugęs šiluminis komfortas, pagerėjusi gyvenimo
Nuo vidutiniškai
kokybė, sumažėjusi tarša, didesnė nekilnojamojo
sudėtingo iki sudėtingo
turto vertė.

Buityje naudojamas
karštas vanduo

Vidutiniškai sudėtingas

Pagerėjusi gyvenimo kokybė,
lėšų ir energijos taupymas.

Elektros sistemos

Nuo paprasto iki
sudėtingo

Lėšų ir energijos taupymas, geresnė energijos
suvartojimo kontrolė.

Elgsena

Paprasta

Lėšų ir energijos taupymas

1 lentelė. - Daugiabučiuose namuose taikomų energijos vartojimo efektyvumo priemonių apžvalga

Svarbu nepamiršti, kad energinis naudingumas taip pat priklauso nuo šilumos generatoriaus rūšies ir paskirstymo
sistemos. Šie techniniai įrenginiai pasižymi trumpu atnaujinimo ciklu arba turi būti keičiami pakankamai dažnai,
todėl senesniuose pastatuose galima tikėtis prastos situacijos. Tai ypač pasakytina apie gyvenamuosius namus,
kur skirtinguose butuose naudojami keli šilumos šaltiniai (pavyzdžiui, centralizuoto šildymo sistema, šildymas
naudojant elektros energiją ir gamtines dujas).

3.4 Energijos kainodara
Energijos kaina yra vienas pagrindinių rodiklių, skaičiuojant investicijų į energijos renovaciją atsipirkimą. Ji skiriasi
įvairiose šalyse, priklausomai nuo degalų prieinamumo, mokesčių, politikos ir transportavimo / paskirstymo
išlaidų. Dvi pagrindinės naudojamo kuro grupės yra: iškastinis kuras ir atsinaujinantys energijos ištekliai. Nors
ES ir nacionalinės klimato politikos siekia paspartinti iškastinio kuro mažinimą, daugelyje šalių jis tebėra pigesnis
energijos šaltinis, dažniausiai naudojamas patalpų šildymui. Tiesa, atsinaujinančių energijos šaltinių kaina ir
toliau mažėja.
Centralizuotos šilumos tiekimo energijos (naudojama patalpų šildymui) ir elektros energijos (naudojama patalpų
šildymui ir elektros prietaisams) kaina tiesiogiai priklauso nuo jos gamybai naudojamų resursų ir kitų veiksnių.
Joms gali būti naudojamas iškastinis kuras, atsinaujinanti energija arba jų derinys.
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Kuras

Energinė (šiluminė) vertė

Anglis, antracitas

6.60-9.05 kWh/kg

Anglis, lignitas

3.90-4.90 kWh/kg

Sunkieji dyzeliniai degalai (mazutas)

11.60-11.80 kWh/kg

Dyzelinis krosninis kuras

12.20-12.50 kWh/kg

Suskystintos naftos dujos (SND)

12.75-15.35 kWh/kg

Gamtinės dujos

11.65-15.30 kWh/Sm3

Granulės ir medžio drožlės

4.30-5.00 kWh/kg

Mediena, briketai

4.50-5.50 kWh/kg

Mediena, sausos malkos

3.60-4.45 kWh/kg

2 lentelė. - Įvairių degalų energijos (šilumingumo) verčių apžvalga
2 lentelėje nurodytos dažniausiai pastatuose naudojamo kuro rūšys ir jų energinė (šiluminė) vertė. Pateiktos
vertės gali skirtis priklausomai nuo šaltinio, grynumo ir apdorojimo būdų. Pavyzdžiui, medienos ir anglies vertė
skiriasi dėl vandens kiekio, o briketų ir granulių šilumingumą lemia sudėtis. Medienos vertė taip pat priklauso
nuo medienos rūšies (minkšta arba kieta mediena).
Atsižvelgiant į 2 lentelėje nurodytas energijos vertes ir į sąrašą įtraukto kuro kainas, paprasta apskaičiuoti pastato
energijos kainą įvairiose šalyse. Dažniausiai anglys ir malkos yra pigiausios, o gamtinės dujos ir mazutas – brangūs.
Centralizuoto šilumos tiekimo sistemų elektros energijos ir šilumos kaina apibrėžiama skirtingai, nes ji priklauso
nuo daugelio veiksnių, įskaitant galimas subsidijas.
Dažniausiai pastatuose, prijungtuose prie centralizuotų šilumos tinklų, sąskaitos išrašomos už buto plotą. Tik
nedidelė neseniai pastatytų pastatų dalis turi atskirus kalorimetrus, kurie matuoja faktinį šilumos suvartojimą
kiekviename bute. Tokiais atvejais vartotojai (arba nuomininkai) suinteresuoti pasirūpinti visomis prieinamomis
priemonėmis (paprastomis ar sudėtingomis), kad išlaikytų aukštą energijos vartojimo efektyvumo lygį.
Tačiau jei už šildymą atsiskaitoma pagal plotą (įprastai – už šildomą buto plotą), nuomininkai arba savininkai
nejaučia motyvacijos investuoti į energijos vartojimo efektyvumą, kad išlaikytų optimalią pastato apšiltinimo ir
šildymo sistemos būklę. Tai lengva suprasti, nes šildymo kaina jiems išliks tokia pati, nepriklausomai nuo to, ar jie
įdiegs paprasčiausias, ar sudėtingiausias priemones. Nuomininkai tokiais atvejais neketina tapyti energijos – jei
patalpoje per karšta, jie paprasčiausiai atveria langus.
Atsiskaitymo sistemos pakeitimas iš sąskaitų už plotą (€/m2) į sąskaitas už faktinį suvartojimą (€/kWh) gali turėti
didelės įtakos asmenų, gyvenančių prie centralizuoto šildymo sistemų prijungtuose būstuose, elgsenai. Tokia
sistema skatintų gyventojus mažinti energijos suvartojimą, o jų investicijos į energijos vartojimo efektyvumo
priemones būtų pagrįstos. Dėl to mažėtų bendras energijos suvartojimas ir tuo pačiu – išmetamas šiltnamio
efektą sukeliančių dujų kiekis.
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€/m

2

€/kWh

5 pav. - Perėjimas nuo sąskaitų už plotą prie sąskaitų už faktinį suvartojimą motyvuoja nuomininkus mažinti
energijos vartojimą
Tačiau šį pakeitimą gana sudėtinga įgyvendinti tiek teisiniu, tiek techniniu požiūriu ir jis gali būti labai brangus. Tuo
metu, kai buvo pastatyta didžioji dalis pastatų, prijungtų prie centralizuoto šildymo sistemų, buvo naudojamas
tam tikras šildymo sistemos projektas: tam, kad sistema pasiektų visus butus, keli pagrindiniai vertikalūs
vamzdžiai buvo nutiesti per visą namą. Todėl techniškai nėra paprasta įrengti atskirus skaitiklius ir išmatuoti
energijos suvartojimą viename bute be reikšmingo vamzdynų sistemos perprojektavimo.
Jei atsiskaitymas už šildomą plotą išlieka vienintele galimybe (žr. 6 pav.), nuomininkai moka tą pačią kainą,
nepriklausomai nuo butuose įdiegtų priemonių, nes jos nekeičia buto ploto. Deja, daugumoje Rytų Europos šalių
įmonės, valdančios centralizuotą šildymą, turi didelę įtaką šilumos kainai ir dažniausiai jos nėra suinteresuotos
skaičiuoti faktinį suvartotos energijos kiekį, nes taip patiria nuostolių. Tai yra viena pagrindinių kliūčių diegiant
energinio efektyvumo priemones, kurioms reikia didelių investicijų.
Teoriškai, būtų galima išmatuoti šilumos suvartojimą visame pastate ir rasti bendrą sprendimą, kuris užtikrintų
gyventojams sąžiningą ir motyvuojančią suvartotos energijos skaičiavimo sistemą. Toks modelis parodytas 7
pav. (vieno vamzdžio ir dviejų vamzdžių šildymo sistemoms). Kai naudojama vieno vamzdžio šildymo sistema,
reikėtų įrengti aplinkinius karšto vandens vamzdžius, kad karštas vanduo pasiektų kitus vartotojus, jei sumažėtų
srautas ar būtų uždarytas termostatinis vožtuvas. Matuojant šilumos suvartojimą visame pastate, visi gyventojai
būtų atsakingi už efektyvų energijos naudojimą. Tai savo ruožtu skatintų juos investuoti į energijos vartojimo
efektyvumo priemones ir išlaikyti gerą pastato būklę, didinti šiluminį komfortą ir mažinti šilumos energijos
sąnaudas bei taršą. Visa tai formuoja ilgalaikius elgsenos pokyčius.

Šilumokaitis
Cirkuliacinis siurblys

Termostatinis vožtuvas

Cirkuliacinis siurblys

Šilumokaitis

Aplinkiniai vamzdžiai

6 pav. - Vieno vamzdžio (kairėje) ir dviejų vamzdžių (dešinėje) šildymo sistema be šilumos skaitiklio
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Centrinis pastato
šilumos skaitiklis

Centrinis pastato
šilumos skaitiklis

Cirkuliacinis siurbly
Cirkuliacinis siurblys
Šilumokaitis
Termostatinis vožtuvas

Aplinkiniai vamzdžiai

Šilumokaitis

Šilumos dalikliai

7 pav. - Vieno vamzdžio (kairėje) ir dviejų vamzdžių (dešinėje) šildymo sistema su skaitikliu, matuojančiu
šilumos suvartojimą visame pastate
Tikėtina, kad kai kurie gyventojai elgtųsi neatsakingai ir netaupytų energijos, o tai paveiktų viso pastato
vartojimo ir šildymo išlaidas. Tokiais atvejais būtų galima naudoti šilumos sąnaudų skirstytuvus, sumontuotus
ant radiatorių (šildymo įrenginių), kurie padėtų kontroliuoti atskirų įrenginių suvartojamą energiją.

8 pav. - Šilumos skaitikliai

Mūsų dienomis duomenis apie energijos vartojimą galima belaidėmis priemonėmis perkelti į centrinį valdymo
bloką, todėl neatsakingą vartotoją lengva identifikuoti. Ši sistema taip pat galėtų būti naudinga atsiradus šilumos
nuotėkiui ir sugedus įrangai.
Geriausias sprendimas aptartu atveju – matuoti šilumos suvartojimą atskirai kiekvienam butui, kaip parodyta 9
pav. Ši sistema dažniausiai naudojama naujuose pastatuose.
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Šilumos skaitiklis butui

Termostatinis vožtuvas

9 pav. - Dviejų vamzdžių šildymo sistema su šilumos skaitikliais atskiriems butams

3.5 Gaunama nauda
Taikant energijos vartojimo efektyvumo priemones, nepriklausomai nuo jų sudėtingumo, taupoma ne tik
energija, bet ir lėšos. Sutaupyta energija dažniausiai apskaičiuojama atliekant išsamų pastatų energijos
vartojimo auditą, o finansinę naudą galima nustatyti pagal sutaupytos energijos kiekį ir kainą. Kadangi
kiekvienam pastatui gali būti taikomos įvairios priemonės, naudą galima matyti suvedus konkrečius duomenis
į 3 lentelę.

Priemonė

Investicijos

Šilumos
energijos
taupymas

Elektros
energijos
taupymas

Šilumos
energijos
taupymas

Elektros
energijos
taupymas

Sutaupyta
energija

Grąžos
laikotarpis

€

kWh/metus

kWh/metus

€/metus

€/metus

kWh/€

metai

Nauda

1
2
3
Suma

3 lentelė. - Siūlomų priemonių teikiamos energijos ir finansinės naudos apžvalga
Kaip matome, kai kurios priemonės padeda taupyti šilumą, kitos – elektros energiją, o trečios mažina abiejų
rūšių energijos vartojimą. 3 lentelėje pateikti duomenys aiškiai parodo visus pagrindinius energijos ir finansinius
rodiklius. Be to, visas priemones galima derinti pagal poreikius ir apskaičiuoti bet kurio priemonių derinio grąžos
normą. Nors šioje lentelėje pateiktas reikšmes turėtų pildyti energetikos priežiūros specialistai, gyventojams
nesunku juos suprasti. Remdamiesi šiais skaičiais, jie gali priimti pagrįstus sprendimus, į kokias energijos vartojimo
efektyvumo priemones jiems vertėtų investuoti.
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4
Paprastos
priemonės

Paprastos priemonės yra prieinamos beveik visiems vartotojams ir (arba) nuomininkams ir reikalauja žemo lygio
techninių žinių, taip pat mažų investicijų arba jokių investicijų.
Puikus tokių priemonių pavyzdys yra sandarinimo juostos, apsaugančios nuo skersvėjų. Tai vienas pigiausių
ir efektyviausių būdų taupyti energiją ir pinigus bet kokio tipo gyvenamajame pastate. Kontroliuojama
ventiliacija padeda sumažinti kondensaciją ir drėgmę, nes prireikus įleidžiama gryno oro. Tačiau skersvėjai yra
nekontroliuojami: jie praleidžia per daug šalto oro ir eikvoja per daug šilumos. Užsandarinus nepageidaujamus
tarpus, naudojama mažiau energijos patalpos šildymui, todėl mažėja šildymo išlaidos, butas tampa šiltesnis.

10 pav. - Langų ir grindų sandarinimas

Sandarinimas paprastai atliekamas naudojant lipnias juostas, pagamintas iš EPDM gumos, kuri yra išskirtinai
patvarus elastomeras, išlaikantis formą daugelį metų. Juosta gali būti įvairių profilių (pvz., E ir C) ir matmenų,
todėl tinka daugeliui langų rėmų ir durų. Taip pat yra juostų, pagamintų iš poliuretano ir kitų polimerų, tačiau
jos nepasižymi tokiomis savybėmis kaip EPDM juostos. Tačiau juostos dažnai atlimpa (dažniausiai dėl netinkamo
paviršių paruošimo), todėl sandarinimas nėra patikimas ilgalaikis sprendimas energijos vartojimo efektyvumui
didinti.
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Langai su varčiomis, ypač kai tai senovinio tipo langai su vieno sluoksnio stiklu, yra pralaidūs. Jei juose neįmanoma
įmontuoti dvigubo stiklo paketo, galima tarpus sandarinti specialia putplasčio juostele. Tai storesnė sandarinimo
juostelė, parduodama ritiniais didesnėse statybos reikmenų parduotuvėse, būna įvairių spalvų. Ši priemonė
nebrangi, lengvai pritaikoma, tačiau netinka vartomiems langams.
Apsauginė stiklo plėvelė yra prie lango tvirtinama skaidri juosta, sukurianti dvigubo stiklo paketo efektą. Svarbu
atkreipti dėmesį, kad plėvelę tenka periodiškai užklijuoti iš naujo (pasinaudojant plaukų džiovintuvu), ji lengvai
plyšta, tačiau tokia priemonė gali būti naudojama kaip laikinas sprendimas, padedantis sumažinti šilumos
nuostolius. Plėvelė kainuoja nedaug, jos atsipirkimo laikas trumpas, tvirtinimui nereikia specialių techninių žinių.

11 pav. - Apsauginės stiklo plėvelės tvirtinimas

Nurodytos priemonės tinka kaip laikina išeitis, kol bus pritaikyti patikimesni ir ilgalaikiai sprendimai, pvz., visiškai
arba iš dalies pakeisti langai ar durys (kartais tai įgyvendinti trukdo lėšų trūkumas arba netinkamos oro sąlygos).
Dažnai gyventojai nežino, kiek elektros energijos jie suvartoja ir neišmano apie jų naudojamų prietaisų
energijos poreikį. Kadangi manoma, kad efektyvumas reiškia išmintingą, o ne sumažėjusį energijos suvartojimą,
vartotojai turėtų stebėti, kiek energijos jie vartoja. Paprasčiausias būdas – sekti elektros energijos sąskaitas,
nors jos neparodo atskirų prietaisų vartojimo. Siekiant įgyti geresnį supratimą, galima naudoti nedidelius
energijos vartojimo matavimo prietaisus.

12 pav. - Nedideli energijos vartojimo matavimo prietaisai
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Tokius prietaisus galima rasti specializuotose parduotuvėse. Jiems įdiegti ar naudoti nereikia specialių žinių –
prietaisas tiesiog įjungiamas į rozetę, prie jo prijungiami įrenginiai. Prietaisai fiksuoja energijos suvartojimą,
kai kurie gali rodyti energijos vartojimo laiką, faktines įtampos ir dažnio vertes. Pažangesnės versijos leidžia
programuoti vartojimo laiką – t.y. tam tikras funkcijas galima atlikti naktį arba kitu paros metu. Šie prietaisai
aiškiai parodo energijos suvartojimą tam tikrose patalpos vietose ar tam tikru laiku. Todėl gyventojai, stebėdami
tokius duomenis, patys mokosi efektyviau naudoti energiją.
Kita paprasta, pigi ir ekonomiška priemonė yra radiatorių atšvaitų (radiatorių folijos) montavimas ant sienų už
šildymo įrenginių. Tai maždaug 4 mm storio putplasčio lakštas padengtas aliuminio folija. Jis nukreipia šilumos
srautą nuo sienos už radiatoriaus į vidinę erdvę.

13 pav. - Radiatoriaus atšvaitas (folija)

Apibendrinant galima pasakyti, kad paprastos priemonės yra pigios ir lengvai įgyvendinamos. Veiksmingam jų
naudojimui nereikia jokių specialių techninių žinių, o atsipirkimo laikotarpis paprastai yra vieneri metai ar net
mažiau. Tačiau būtina priminti, kad sandarinimas yra tik laikinas sprendimas trumpalaikiam šiluminio komforto
ir energijos vartojimo efektyvumo didinimui.

18|Mokomoji medžiaga patarėjams energetikos klausimais

5
Pastato
apšiltinimo
priemonės
Norint išlaikyti tinkamą šilumos lygį, žiemą prarastą šilumą papildo šildymo sistema, o vasarą vėsų patalpos
orą užtikrina vėsinimo (kondicionavimo) sistema. Tinkamai apšiltinus pastatą, mažėja šilumos nuostoliai ir yra
užtikrinamas efektyvus šilumos srautų atsparumas.

Stogo ir sienų apšiltinimas

Dvigubi stiklo paketai

Grindų apšiltinimas

14 pav. - Pagrindinės priemonės, taikomos pastato apšiltinimui

Šilumos izoliacija įrengiama siekiant sumažinti šilumos perdavimą (šilumos energijos kaitą tarp objektų esant
temperatūrų skirtumams). Toks poveikis pasiekiamas naudojant specialius inžinerinius sprendimus ar procesus,
parenkant konkrečiam objektui tinkamiausias medžiagas ir formas. Šilumos perdavimas yra neišvengiamas
procesas, kai skirtingų temperatūrų objektai liečiasi vienas su kitu. Šilumos izoliacija sudaro izoliacinę zoną,
kurioje šilumos laidumas sumažėja, o šiluminis spinduliavimas atspindimas, kad žemesnės temperatūros
objektas jo nesugertų.
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15 pav. - Namas prieš (kairėje) ir po (dešinėje) apšiltinimo

Medžiagos izoliacinę galią lemia jos šilumos laidumas – kuo mažesnis šilumos laidumas, tuo geresnės
izoliacinės savybės (R vertė). Šilumos inžinerijoje kitos svarbios izoliacinių medžiagų savybės yra tankis (ρ)
ir savitosios šilumos tūris (c).
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5.1 Sienų apšiltinimas
Nepaisant pastato geometrijos, išorinės sienos sudaro didelę apšiltinamo ploto dalį, todėl sienų izoliacija turi
didelę įtaką pastato energiniam naudingumui. Dažniausiai per pastato sienas prarandama 30–40 % šilumos.
Siekiant užtikrinti kuo geresnę šilumos izoliaciją, nuolat kuriamos naujos medžiagos ir ieškoma sprendimų,
galinčių sumažinti šilumos laidumą. Taip pat pastatų apšiltinimui naudojamas storesnis tradicinių izoliacinių
medžiagų sluoksnis, tačiau tai ne visuomet tinka dėl įvairių priežasčių: sumažėja vidinė patalpos erdvė, keičiasi
grindų plotas, iškreipiami architektūriniai planai ir kt.

16 pav. - Apšiltinimo sluoksnių schema (kairėje) ir tikrasis apšiltinimo
vaizdas be apdailos

Yra dvi pagrindinės izoliacinių medžiagų grupės: tradicinės (plačiai naudojamos) ir pažangios naujovės
(naudojamos, kai nėra kitų galimybių). Trečioji grupė – dar tobulinamos ateities medžiagos – naudojamos retai.
Toliau pateikti trumpi skirtingų izoliacinių medžiagų aprašymai su pagrindinėmis jų naudojimo savybėmis,
privalumais ir trūkumais. Kaip matome, kai kurios iš jų yra organinės, kitos – neorganinės.

17 pav. - Pastatų šiltinimo medžiagos: stiklo pluoštas, mineralinė vata,
celiuliozė ir medvilnė
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Stiklo pluoštas – pastaruoju metu dažniausiai naudojama izoliacinė medžiaga. Ji gaminama įaudžiant smulkias
stiklo sruogas į izoliacinę medžiagą, todėl stiklo pluoštas sumažina šilumos perdavimą. Iš šios medžiagos
dažniausiai gaminami dviejų rūšių gaminiai: audiniai (rulonais arba lakštais) arba birus užpildas, tačiau galima
rasti ir stiklo pluošto lentų arba ortakių izoliacijos elementų. Dabar gamintojai gamina vidutinio ir didelio tankio
stiklo pluošto izoliacijos produktus, kurių šiluminė varža (R) aukštesnė nei kitų izoliacinių plokščių. Didesnio
tankio gaminiai skirti izoliuoti patalpas, kuriose ribotos ertmės izoliacijai. Stiklo pluoštas – nedegi medžiaga, ja
apšiltinti pastatą nebrangu, todėl rekomenduojama atkreipti dėmesį į šį variantą. Tačiau būtina prisiminti, kad
dirbant su stiklo pluoštu, būtina naudoti apsaugos priemones: akių apsaugą, kaukes ir pirštines.
Mineralinė vata gali būti kelių skirtingų rūšių: stiklo vata (pagaminta iš perdirbto stiklo), akmens vata (pagaminta
iš bazalto) arba šlako vata (pagaminta iš plieno gamyklose susidariusio šlako). Mineralinę vatą galima įsigyti
rulonais arba kaip birią medžiagą. Daugumoje mineralinės vatos rūšių nėra priedų, suteikiančių atsparumą
ugniai, tai reiškia, kad šią medžiagą netinka naudoti ten, kur didelis karštis. Tačiau mineralinė vata nėra degi.
Todėl, naudojant ją kartu su kitomis, ugniai atsparesnėmis apšiltinimo medžiagomis, mineralinė vata gali būti
tinkamas pasirinkimas dideliems plotams apšiltinti.
Celiuliozė, be abejo, yra viena ekologiškiausių izoliacinių medžiagų. Ji gaminama iš perdirbto kartono, popieriaus
ir kitų panašių medžiagų, parduodama biria forma. Naujausi celiuliozės tyrimai rodo, kad tai puikus produktas,
padedantis išvengti gaisro pavojaus. Dėl didelio tankio celiuliozėje beveik nėra deguonies, dėl šios savybės ji
atspari ugniai. Gamintojai celiuliozę dažnai papildo mineraliniu boratu, kartais sumaišytu su pigesniu amonio
sulfatu, kad ji būtų atsparesnė būtų ugniai ir vabzdžiams. Celiuliozės apšiltinimui paprastai nereikia drėgmės
barjero, pasirinkus tinkamą tankį ji nenusėda pastato ertmėse.

Rišamieji mišiniai

Kalkių tinkas

Mūro dažai

Rišamieji mišiniai

Kalkių tinkas

Mūro dažai
Kamštinis skydas
Apšiltinimo tvirtinimai

Medžio plaušo skydas
Tvirtinimo rėmas

Apšiltinimo tvirtinimai

Tvirtinimo rėmas

18 pav. - Apšiltinimas naudojant celiuliozės pagrindu pagamintas plokštes (kamštis ir mediena)

Medvilnės izoliacinę medžiagą sudaro 85 % perdirbtos medvilnės ir 15 % plastikinio pluošto, apdoroto boratu
– tuo pačiu antipirenu (cheminės medžiagos, didinančios medžiagų atsparumą degimui) ir vabzdžių / graužikų
repelentu, naudojamu celiuliozės izoliacinių medžiagų gamyboje. Šiai medžiagai naudojami įvairūs medvilnės
produktai – pavyzdžiui, perdirbamos džinsų gamybos atliekos, todėl jos gamyba tvari, reikalauja minimalių
energijos sąnaudų. Medvilnės izoliacinė medžiaga parduodama rulonais, ji nėra toksiška, tačiau kaina 15–20 %
didesnė nei stiklo pluošto vatos izoliacinių medžiagų.
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19 pav. - Pastatų šiltinimo medžiagos: avių vilna, presuoti šiaudų ryšuliai,
polistirenas ir poliuretanas

Avių vilna, naudojama kaip izoliacinė medžiaga, apdorojama boratu, kad būtų atspari kenkėjams, ugniai ir
pelėsiams. Ji sugeria nemažą kiekį vandens ir ši savybė naudinga tam tikrais atvejais, tačiau pakartotinai
drėkinant ir džiovinant vilną, boratas gali išsiskirti į paviršių. Avių vilnos šiluminė varža (R) panaši kaip kitų
pluoštinių izoliacinių medžiagų. Svarbu pažymėti, kad avių vilna kaip izoliacinė medžiaga yra palanki sveikatai,
ji padeda sukurti ekologišką ir natūralų patalpų klimatą. Avių vilna tinka, kai reikia absorbuoti ir neutralizuoti
kenksmingas medžiagas. Tai natūralus baltymas, sudarytas iš 18 skirtingų rūšių amino rūgščių grandinės, iš
kurių 60 % turi reaktyviąją šoninę grandinę. Tokia struktūra leidžia vilnai įsisavinti kenksmingas ir kvapiąsias
medžiagas, įskaitant azoto dioksidą, sieros dioksidą ir formaldehidus, kurie vėliau neutralizuojami vykstant
chemisorbcijos procesui.
Naudoti šiaudų ryšulius pastatų šiltinimui buvo populiaru prieš maždaug 150 metų, pastaruoju metu ši
tendencija vėl sulaukė susidomėjimo. Surišus šiaudų kuokštą į ryšulį jame lieka daug tarpų. 1930-aisiais buvo
sukurtas būdas kaip šiaudus suspausti į lentas nenaudojant klijų. Tokios plokštės dažniausiai yra nuo 5 iki 100
mm storio, iš abiejų pusių padengtos kartoniniu kraftiniu popieriumi.
Polistirenas įprastai naudojamas gaminant putplasčio ar granulių plokščių izoliacines priemones, betoninius
apšiltinimo blokelius ir apšiltinimo užpildus iš mažų polistirolo granulių. Formuotas putų polistirenas (MEPS),
dažniausiai naudojamas izoliacinių putplasčio plokščių gamybai, iš jo taip pat gaminami maži putplasčio
karoliukai. Kitos izoliacinės polistireninės medžiagos, panašios į MEPS, yra polistireninis putplastis (EPS), grafito
polistirenas (GPS) ir ekstruzinis polistirenas (XPS). Polistireno putplasčio plokštės šiluminė varža (R) priklauso
nuo jos tankio. Jei polistirenas naudojamas granulėmis ar kaip birus užpildas, jo šiluminė varža mažesnė nei
putplasčio plokštės.
Poliuretanas yra izoliacinė medžiaga iš putplasčio, kurio sudėtyje yra mažo laidumo dujų. Poliuretano putplasčio
izoliacinės medžiagos yra dviejų rūšių: uždarų porų putose didelio tankio ląstelės uždaromos ir užpildomos
dujomis, kurios padeda putoms išsiplėsti ir užpildyti aplinkinę erdvę, o atvirų porų putplasčio dalelės nėra
tokios tankios, jos pripildytos oru, todėl šiai medžiagai būdinga puri tekstūra ir mažesnė R vertė. Folijos ir
plastiko padengimas gali stabilizuoti šiluminę varžą, nes tai sulėtina šilumos dreifavimą. Tinkamai sumontuota
šviesą atspindinti folija, nukreipta į atvirą erdvę, taip pat sudaro šilumos perdavimo barjerą. Poliuretano
izoliacija gali būti skystų purškiamų putų ir standžių putų plokščių formos.
Poliizocianuratas, taip pat žinomas tiesiog kaip poliizonas, yra termoreaktyvus plastikas – putplasčio rūšis,
kurio sudėtyje yra mažo laidumo dujų neturinčių hidrochlorfluorangliavandenilių. Poliizocianurato izoliacinę
medžiagą galima įsigyti įvairiomis formomis: kaip skystį, purškiamas putas ar kaip standžią putplasčio
plokštę. Taip pat gaminamos laminuotos izoliacinės plokštės, padengtos įvairiais paviršiais. Laikui bėgant
poliizocianurato izoliacijos R vertė gali sumažėti, nes mažo laidumo dujos išsisklaido ir ertmėse pakeičiamos
oru (vyksta terminis dreifas). Šio plastiko plokščių padengimas folija ar plastiku gali stabilizuoti šiluminę varžą.
Kai kurie gamintojai poliizocianuratą naudoja kaip izoliacinę medžiagą konstrukcinėse izoliuotose plokštėse,
gaminamose iš putplasčio plokštės ir skystų putų.
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20 pav. apžvelgiamas kai kurių šiandien dažniausiai naudojamų izoliacinių medžiagų šilumos laidumas, taip
pat šių medžiagų klasės.

A+

λ=0.024-0.027 W/mK

Poliizocianuratų plokštės

A

λ=0.028-0.031 W/mK

Poliuretanas

B

λ=0.032-0.036 W/mK

Ekstruzinis polistirenas (XPS)

C

λ=0.037-0.040 W/mK

Polistireninis putplastis
(EPS), mineralinė vata

D

λ=0.041-0.045 W/mK

Kieta mineralinė vata

E

λ=0.046-0.055 W/mK

Akytasis betonas

20 pav. - Įvairių izoliacinių medžiagų šilumos laidumo apžvalga
Norint geriau suprasti, kodėl svarbu apšiltinti sienas, 21 pav. pavaizduotas sienų storis, pagamintas iš skirtingų
medžiagų, reikalingų pasiekti tokį patį tik 1 cm EPS plokštės šilumos laidumą. Šį pavyzdį galima naudoti parodant
gyventojams, kodėl verta investuoti į energijos vartojimo efektyvumo priemones.

21 pav. - Įvairių medžiagų storis tam pačiam šilumos laidumui pasiekti kaip 1 cm. EPS plokštės: 1 – EPS, 2 –
mediena, 3 – plyta, 4 – gelžbetonis, 5 – akmens siena

Tinkamai izoliacijai būtina suderinti du pagrindinius aspektus:
• Panaudoti natūralias izoliacinės medžiagos savybes slopinti šilumos perdavimą
• Įvertinti susidariusias dujų kišenes, kurios veikia kaip natūralūs izoliatoriai
Dujos pasižymi prastomis šiluminio laidumo savybėmis, lyginant su skysčiais ir kietosiomis medžiagoms, tačiau
jei jas galima uždaryti, dujos tampa gera izoliacine medžiaga. Suskaidžius dujas į mažus elementus, kurie,
vykstant natūraliai konvekcijai, negali tinkamai perduoti šilumos, galima dar labiau padidinti dujų izoliacines
savybes. Svarbu pažymėti, kad konvekcijoje dalyvauja didesni tūriniai dujų srautai, kurie juda dėl dujų plūdrumo
ir temperatūrų skirtumų, tačiau šie procesai praktiškai nevyksta mažose ląstelėse, kuriose per mažas tankio
skirtumas, kad jas judintų. Putplasčio medžiagų struktūroje yra maži dujų elementai ar burbuliukai, o izoliacinėse
medžiagose, pavyzdžiui, vilnoje, nedidelės oro kišenės atsiranda natūraliai.
Priklausomai nuo rūšies, izoliacinės medžiagos gali būti naudojamos įvairiomis formomis: rulonais, paklotais,
lentomis, kaip biri substancija, kai kurios jų purškiamos ir vėliau sukietėja. Taip pat yra izoliacinių plokščių.
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Sienų apšiltinimo priemonių kaina gali skirtis, priklausomai nuo įvairių veiksnių, tokių kaip apšiltinimo rūšis,
planuojamo apšiltinimo sluoksnio storis, fasado detalės ir apdaila, darbo sąnaudos, medžiagų gamintojo ir
kilmės šalies. Pažymėtina, kad kaina taip pat priklauso nuo pastato aukščio, nes tai lemia sąnaudas pastoliams.
Dažniausiai apšiltinimo kaina skaičiuojama pagal fasado paviršiaus plotą (kaina už vieną m2) ir apima apšiltinimo
bei papildomų medžiagų, darbo, pastolių ir valymo išlaidas. Bendrą atsipirkimo laikotarpį sudėtinga įvertinti,
tačiau būtina atsižvelgti ir į investicijas, ir į sutaupytas išlaidas.

22 pav. - Įvairios apšiltinimo medžiagos: rulonai, paklotai, lentos ir birios medžiagos

Būtina paminėti, kad 8 cm ir 10 cm izoliacinių plokščių (pvz., EPS, GPS) kaina skiriasi minimaliai, tačiau pasirinkus
storesnę plokštę sutaupoma gerokai daugiau energijos. Tai svarbu namų savininkams ar potencialiems
investuotojams.
Pastaruoju metu pastebima tendencija mažiau naudoti polistirolo izoliacinių medžiagų, daugiau – mineralinės
vatos. Nors ši medžiaga brangesnė ir ją naudoti sudėtingiau, vata apsaugo nuo gaisro ir leidžia pastatui „kvėpuoti“.
Tokie veiksniai gali būti lemiami, todėl į juos būtina atsižvelgti siūlant energinio efektyvumo priemones
konkrečiam pastatui.
Be aukščiau išvardytų izoliacinių medžiagų, yra produktų, kurie šiuo metu dar kuriami ir tobulinami, todėl
gali būti, kad jie sėkmingai pakeis įprastas izoliacines medžiagas ir technologijas. Tokie produktai: vakuuminės
izoliacinės plokštės, dujomis užpildytos plokštės ir aerogeliai.
Be sienų izoliacijos, kuri naudojama pastato šiltinimui išorinėje arba vidinėje (rečiau) sienos pusėje, yra ir kitų
fasado šiltinimo sistemų. Dažniausiai jas gamina specializuotos izoliacinių sistemų įmonės, tokie produktai žinomi
akronimais: ETICS (išorinės tinkuojamos termoizoliacinės kompozicinės sistemos), EIFS (išorinės izoliacijos ir
apdailos sistema), ICF (izoliuoto betono klojiniai) arba TIR (termoizoliacinis tinkas). Rinkoje yra daugybė šių
sistemų, jos gali patenkinti įvairius pastato struktūros ir architektūros reikalavimus.
Fasado sistema dažniausiai yra komplektas, susidedantis iš tam tikrų komponentų, tiesiogiai pritaikomų fasadui
statinio vietoje. Šių komponentų komplektacija konkrečiam pastatui ir paskirčiai priklauso nuo pastato savininko,
investuotojo ar nacionalinių teisės aktų nustatytų reikalavimų. Daugeliu atvejų tai: rišamieji mūro mišiniai(1),
šilumos izoliacinės medžiagos (2), ankeriai (3), pagrindo dangos (4), armatūros (5, dažniausiai stiklo pluošto
tinklelis) ir apdailos sluoksnis (6). Atliekant apdailą galima išlaikyti pastato dekoracijas, todėl tokios sistemos
lengvai pritaikomos estetinę vertę turintiems pastatams ar net saugomiems istoriniams pastatams. Svarbu
pažymėti, kad fasado sistemos turi ir atitinkamus priedus, pvz. apdorotos kampinės detalės, sujungimo ir kraštų
profiliai, išsiplėtimo siūlių profiliai, pagrindo profiliai, kurie padeda visiškai išvengti šilumos tiltelių.
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Rišamieji mišiniai
Izoliacinės medžiagos

Ankeriai

Pagrindo dangos
Armatūros

Apdailos sluoksnis

23 pav. - Tipiniai ETICS fasado šiltinimo sistemos komponentai iš EPS
(kairėje) ir mineralinės vatos (dešinėje)

Taip pat yra ventiliuojamų fasadų sistemų arba ventiliuojamų fasadų. Ventiliuojami fasadai yra lauko apdailos
pastato sprendimas, kurį galima pritaikyti tiek statomiems, tiek jau pastatytiems pastatams. Architektams
jie ypač įdomūs dėl daugelio priežasčių, tokių kaip geresnė šilumos izoliacija ir fasado vaizdas. Toks fasadas
paprastai yra greičiau montuojamas ir lengviau valomas, jame oras cirkuliuoja tarp atraminės sienos ir apdailos
medžiagų. Apdaila gali būti iš marmuro, keraminių plytelių, metalinių plokščių ar kitų medžiagų. Atraminė
siena yra apsaugota tiek nuo šalčio, tiek nuo karščio, todėl sutaupoma energijos. Ventiliuojamuose fasaduose
dažniausiai montuojame vieno gamintojo komponentų sistemą.

24 pav. - Ventiliuojamo fasado sistemos schema: naudotos plytos (kairėje)
ir akmens plytelės (dešinėje)

Bet kokio tipo mūras (pvz., betono ar plytų siena) gali būti naudojamas kaip atrama ventiliuojamo fasado
tvirtinimui. Sistemoje naudojama šilumos izoliacija yra medžiaga, užtikrinanti šiluminę bei akustinę izoliaciją.
Siekiant išvengti šilumos tiltų, naudojama atitinkama apdaila. Izoliacija prie mūro tvirtinama tvirtinimo taškais
su dervos inkaru ir srieginiu strypu arba specialiais profiliais, sudarytais iš laikiklių, pritvirtintų prie atraminės
sienos ir inkaro taškų, palaikančių prie profilių pritvirtintą izoliacinę medžiagą. Erdvė tarp atraminės sienos ir
apdailos sluoksnio apsaugo atraminę sieną vasarą, užtikrinant ventiliaciją ir užkertant kelią šilumos laidumui, o
žiemą neleidžia kauptis drėgmei atraminėje sienoje. Apdaila yra paskutinė ventiliuojamo fasado sistemos dalis,
matoma tik iš išorės.
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Viena iš geriausių medžiagų, kurias galima naudoti montuojant vėdinamą fasadą, yra 3 cm storio natūralaus
akmens plokštės, kurias lengva pritvirtinti. Šiam fasado tipui nereikia specialaus plokštės dydžio, nes sistema
yra reguliuojama.
Ventiliuojamų fasadų našumas priklauso nuo lauko temperatūros ir sezono: vasarą oro kameros veikia kaip
kaminas – saulė šviečia į fasadą, šildo apdailos sluoksnį ir kamerą. Karštas oras pakyla, todėl patalpa atvėsinama
ir pastato viduje išlaikomas komfortas, kaip parodyta 25 pav.
Karštas oras kyla

IŠORĖ

VIDUS

Temperatūra

Įeinantis vėsus oras

25 pav. - Ventiliuojamo fasado eksploatacija vasarą
Žiemą saulės spinduliai nėra pakankamai stiprūs, kad sukurtų kamino efektą, tačiau patalpos viduje esantis oras
išlieka šiltesnis nei lauko oras: šilumos akumuliatorius palaiko sistemos šiluminį stabilumą, padedamas šilumos
izoliacijos, pritvirtintos prie atraminės sienos, kaip parodyta 26 pav.

Oras kameroje įšyla

IŠORĖ

VIDUS

Temperatūra

26 pav. - Vėdinamo fasado eksploatacija žiemą
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Sienų apšiltinimas gerokai pakeičia tiek pastato vaizdą, tiek ir funkcionalumą, tinkamai jį atlikti - nelengva
užduotis. Procesas apima ne tik sienų paruošimą (pvz., ertmių valymą ir užpildymą), bet ir visų pagalbinių įtaisų
ir jų dalių pašalinimą iš sienų (pvz., išoriniai oro kondicionieriai, apšvietimo strypai, latakai ir kt.). Atlikus darbą
viską reikia kruopščiai sudėti atgal, vengiant apšiltinimo ar fasado sistemos pažeidimų.
Dažnai šiltinant pastatą apšiltinami balkonai, terasos bei jų sienos, taip pat kitos pastato sienų dalys. Tokiu būdu
pastato sienos atrodo vientisai, o tai svarbu ne tik inžineriniu (t. y. vengiant šilumos tiltų ar juos sumažinant),
bet ir estetiniu požiūriu.

5.2 Stogo apšiltinimas
Stogas šiuo atveju suprantamas kaip viršutinė pastato danga, ji apima visas medžiagas ir konstrukcijas, kurių dėka
stogas tvirtinamas ant pastato sienų arba prie vertikalių statinių, saugančių nuo lietaus, sniego, saulės spindulių,
ekstremalių temperatūros pokyčių ir vėjo. Stogas yra svarbi dalis šiltinant pastatą, nes neapšiltintas stogas gali
atnešti 15–25 % šilumos energijos nuostolių, priklausomai nuo stogo tipo, formos, dydžio ir būklės.
Lubos:
nuo 25 proc. iki 35 proc
Langai:
nuo 10 proc. iki 20 proc

Oro nutekėjimas:
nuo 15 proc. iki 25 proc.

Lubos:
nuo 25 proc. iki 35 proc
Langai:
nuo 25 proc. iki 35 proc.
Sienos:
nuo 15 proc. iki 25 proc

Grindys:
nuo 15 proc. iki 25 proc.

Oro nutekėjimas:
nuo 15 proc. iki 25 proc.

Sienos:
nuo 15 proc. iki 25 proc

Grindys:
nuo 10 proc. iki 20 proc

27 pav. - Šilumos praradimas (kairėje) ir gavimas (dešinėje)
nenaudojant papildomos izoliacijos
Dažniausiai daugiabučiuose namuose naudojami dviejų rūšių stogai: plokšti stogai (į juos negalima patekti)
ir šlaitiniai stogai (erdvė po jais naudojama įrengiant loftus ar mansardas). Šlaitiniai stogai dažnai naudojami
daugiabučiuose namuose, erdvė po stogu naudojama kaip gyvenamoji arba sandėliavimo patalpa.

28 pav. - Įvairiai naudojami šlaitiniai stogai:
nešildoma mansarda (kairėje)
ir butai (dešinėje)
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Plokšti stogai yra įprasti daugiabučiuose ir daugiaaukščiuose pastatuose, juose gali būti bendra terasa.

29 pav. - Skirtinga plokščių stogų paskirtis

Stogų šiltinimui dažniausiai naudojamos tokios pat medžiagos kaip ir sienų izoliavimui, tačiau jos montuojamos
šiek tiek kitaip. XPS plokštės paprastai naudojamos plokštiems stogams, o mineralinė vata rulonais, paklotais
ir lentomis – šildomoms ir nešildomoms palėpėms. Jei plokščias stogas bus naudojamas kaip, pvz., terasa arba
bendra lauko erdvė, būtina įrengti tinkamą apdailos sluoksnį, pagamintą iš keraminių čerpių, betoninių trinkelių
ar kitų medžiagų, o izoliacinė medžiaga turi būti reikiamo atsparumo suspaudimui. Jei palėpė planuojama kaip
gyvenamoji patalpa, vidaus apdailos sluoksnis papildomas gipso kartonu. Plokščio stogo ar mansardos, kurioje
nebus gyvenama, apšiltinimas yra paprastesnis ir ekonomiškesnis.
Plokščio stogo apšiltinimo schema parodyta 30 pav., o 31 pav. pavaizduoti skirtingi izoliacijos profilio variantai.
Naudojant tinkamas formas ir profilius galima formuoti reikiamus nuolydžius, pvz., drenažui.
Betono sluoksnis
PE plėvelė
Garams nelaidus sluoksnis

Apšiltinimo sluoksnis
Stogo pagrindas

Cementinio smėlio skiedinio sluoksnis

30 pav. - Plokščio stogo su izoliacinio ir hidroizoliacinio
sluoksnio statyba
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31 pav. - Plokščio stogo konstrukcija su nuožulniomis
dalimis arba be jų
Šiltinant palėpę izoliacija gali būti montuojama stogo dalyje arba palėpės grindyse, priklausomai nuo to,
kaip naudojama palėpės erdvė. Abu variantai yra panašūs ir pavaizduoti 32 pav.

32 pav. - Palėpės apšiltinimas: stogo dalis (kairėje)
ir grindys (dešinėje)

Jei įmanoma, renovacijos metu neventiliuojama (nešildoma) palėpė turėtų būti perdaryta į ventiliuojamą
(nešildomą). Tai šiek tiek padidina būtinas investicijas, tačiau žymiai pagerina šiluminį komfortą, erdvės
naudojimą ir sumažina šilumos nuostolius.
Tiek sienų, tiek ir stogų apšiltinimas dažnai reiškia didelio masto darbus, kurie keičia pastato vaizdą ir
funkcionalumą. Šiltinant palėpę reikia ją ištuštinti, nes darbai atliekami viduje. Visus vamzdžius, laidus,
apšvietimą, prietaisus bei įrangą prieš darbus būtina išardyti, o vėliau surinkti iš naujo.
Apskritai stogų ir lubų apšiltinimas laikomas ekonomiškai efektyvia, paprasta priemone, kuri greitai atsiperka
(dažniausiai nuo 5 iki 10 metų). Tačiau kiekvienu atveju atsipirkimo laikotarpis priklauso nuo stogo tipo, formos
ir matmenų, naudotos izoliacijos, pastato aukščio, darbo jėgos kainos ir darbų apimties, kitų aspektų.

30|Mokomoji medžiaga patarėjams energetikos klausimais

5.3 Grindų apšiltinimas
Grindys – tai apatinė pastato dalis. Jas sudaro keletas skirtingų medžiagų sluoksnių, kurie užtikrina reikiamas
funkcijas. Per grindis, priklausomai nuo pastato konfigūracijos, prarandama nuo 5 % iki 15 % šilumos.
Daugiabučiuose namuose yra dviejų rūšių grindys: grindys virš nešildomų erdvių (pvz., garažo, rūsio) ir grindys
ant žemės.
Grindų apšiltinimas virš nešildomos erdvės yra panašus į sienų apšiltinimą. Tam naudojamos tos pačios izoliacinės
medžiagos, jei reikia – su apdailos sluoksniu. Dažniausiai grindys šiltinamos kartu su sienomis, derinant visų
išorinių paviršių technines savybes ir vaizdą.
Tačiau grindų, įrengtų ant žemės izoliacija, didinanti energijos vartojimo efektyvumą, yra sudėtinga ir brangi
priemonė, jos atsipirkimo laikotarpis labai ilgas (nuo 50 metų). Tokiu atveju izoliacijos sudėtingumas priklauso
nuo grindų konfigūracijos, ši priemonė dažniausiai derinama su šildymo sistemos atnaujinimais (pvz., grindinio
šildymo sumontavimu ar šilumos paskirstymo sistemos pokyčiais). Be to, šiltinama patalpa turi būti tuščia, o tai
neretai sudėtinga.
Kartais šiltinimo medžiagos klojamos tiesiai ant esamų grindų, nepašalinant jokių sluoksnių. Tai radikaliai
supaprastina procesą, tačiau atima 10 cm ar daugiau kambario aukščio, todėl šis pasirinkimas tinka tik pastatuose
aukštomis lubomis arba viešuosiuose pastatuose.

33 pav. - Grindų apšiltinimo pavyzdžiai

Kartais klojamas santykinai plonas šiuolaikinių aukštųjų technologijų izoliacinis sluoksnis. Tokias medžiagas siūlo
žinomos kompanijos (pvz., Gerfloor®), jos užtikrina geresnes šilumines savybes padidina šiluminį komfortą,
tačiau dažniausiai vis dar neatitinka visų teisės aktuose įtvirtintų rodiklių.
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5.4 Langų ir durų pakeitimas
Senuose pastatuose likę originalūs langai ir lauko durys dažniausiai pagaminti iš medžio, su viengubu ar dvigubu
stiklo paketu. Bendrose patalpose (pvz., laiptinėse, koridoriuose, rūsiuose) esantys langai gali būti pagaminti iš
šilumai pralaidžių plieno arba aliuminio profilių. Senų pastatų langų rėmai ir stiklai dažnai yra prastos būklės,
todėl šaltas oras patenka į šildomą erdvę. Dėl amžiaus atsiranda langų ir sienų plyšių, kurie dar padidina šilumos
nuostolius. Langai ir lauko durys yra svarbi pastato apšiltinimo dalis, nes jie, priklausomai nuo dydžio ir būklės,
gali praleisti 10–20 % šilumos. Šilumos nuostolius galima sumažinti langus ir duris užsandarinant specialia juosta,
tačiau tai tik laikinas sprendimas.
Langai turi didelę įtaką pastato estetinei vertei ir gyventojai dažnai juos keičia, nors langų atsipirkimo laikotarpis
pakankamai ilgas. Nauji langai ir durys gaminami iš PVC arba medžio (retai aliuminio), su dvigubu arba trigubu
stiklo paketu. Langus gyventojai keičia individualiai, todėl pastate neretai būna skirtingi langai.
Šiuolaikiniai langų ir durų rėmai yra 5 arba 7 kamerų profilių, pagaminti iš PVC (34 pav.), aliuminio (35 pav.),
medžio (36 pav.) arba jų derinio 37 pav.), pasižymi aukštu drėgmės ir dulkių sandarumu bei gera šilumos ir garso
apsauga. Naujus langus galima derinti su apsaugos nuo įsilaužimo sistemomis bei apsauginiu stiklinimu.

34 pav. - Skirtingų PVC langų (Uw vertė 0,99, 0,83
ir 0,81 W / m2K), pavyzdžiai

35 pav. - Skirtingų aliuminio profilio langų pavyzdžiai
(Uwvertė 1.30, 1.10 and 0.80 W/m2K)
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Šiuolaikiniai langų ir durų rėmai yra 5 arba 7 kamerų profilių, pagaminti iš PVC (34 pav.), aliuminio (35 pav.),
medžio (36 pav.) arba jų derinio 37 pav.), pasižymi aukštu drėgmės ir dulkių sandarumu bei gera šilumos ir
garso apsauga. Naujus langus galima derinti su apsaugos nuo įsilaužimo sistemomis bei apsauginiu stiklinimu.

36 pav. - Medinių langų pavyzdžiai

37 pav. - Langų su kombinuotais mediniais
– aliuminio rėmais pavyzdžiai

Langų stiklai gaminami iš dviejų ar trijų, kartais net keturių stiklo lakštų su vieno ar dviejų sluoksnių specialiu
padengimu, o tarpas tarp stiklų užpildomas inertinėmis dujomis (dažniausiai argonu). Tokiu būdu šilumos
laidumo koeficiento U reikšmė pasiekia nuo 1,10 iki 1,20 W/m2K. Žemu šilumos laidumo koeficientu pasižymi
selektyvinis stiklas – stiklas, padengtas plonu, plika akimi beveik nematomu metalų ir metalų oksidų sluoksniu,
sulaikančiu šilumą (38 pav.).

KARŠTA LAUKE

ŠALTA VIDUJE

sa
vie
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M

sa
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aš
om
at
M

Saulės kaitra
nepatenka į vidų

KARŠTA VIDUJE
Spinduliuojama
šiluma lieka viduje

ŠALTA LAUKE

38 pav. - Pavyzdys, kaip šilumos laidumą mažinančiu sluoksniu
dengtas stiklas pagerina izoliaciją
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Stiklą padengus šilumos laidumą mažinančiu sluoksniu pagerina paties stiklo izoliacines savybes bei užtikrina
geresnę viso lango izoliaciją (39 pav.).

Stiklas be
papildomo
padengimo
(Ug=2,90 W/m2K)

Su dvigubu
(Ug=1.10 W/m2K)

Ir su trigubu
sluoksniu
(Ug=0.70 W/m2K)

39 pav. - Izoliacinių savybių palyginimas

Mūsų dienomis yra medinių rėmų, naudojamų istorinių ar saugomų pastatų atnaujinimui, kurie atitinka visus
taikomų standartų ir nuostatų reikalavimus, tačiau neturi įtakos bendrai pastato išvaizdai. Gaminami bet kokios
formos ir matmenų langai, nepriklausomai nuo rėmo ar stiklo medžiagos, taip pat – įvairaus dydžio stumdomi
langai, tačiau jų sandarinimas yra sudėtingesnis.
Investicijos į naujus langus ir lauko duris gali pareikalauti nemažai lėšų. Tai priklauso nuo rėmui naudojamų
medžiagų ir stiklų tipo. Kiti svarbūs veiksniai – surinkimo vieta ir gamintojas. Kaip ir kitais atvejais, vykdant
apšiltinimo darbus, keičiant senus langus ir duris prireiks kvalifikuotų specialistų pagalbos. Pačių langų
šilumos laidumo vertė žema, bet netinkamai atlikus montavimo darbus, tikėtinos naudos galima ir nesulaukti.
Pavyzdžiui, net įstačius brangų trigubo padengimo stiklo ir medžio-aliuminio rėmo langą, tačiau neizoliavus
įstatymo ertmės, šiluma sėkmingai bus prarandama per prastai izoliuotą sieną aplink langą.
Taip pat reikia nepamiršti, kad skirtingai nuo sienų ar stogo apšiltinimo, kai dažniausiai pašalinamas nedidelis
medžiagos kiekis, keičiant langus lieka nemažai medžio, stiklo, plytų, betono ir skiedinio atliekų.
Nekeičiant langų galima įrengti langines ar žaliuzes. Jos labai padeda esant itin žemai temperatūrai, vėjui
ir suteikia didesnį apšiltinimo efektą. Langines ar žaliuzes lengva įrengti, o renovacijos metu galima įdiegti
pažangesnes jų versijas (pvz., su varikliais ir jutikliais).
Langinės – puikus būdas apsaugoti langus ir duris nuo saulės ir lietaus (išorinio poveikio), jos gali sumažinti
šildymo ir oro kondicionavimo išlaidas ištisus metus. Langinės gaminamos iš PVC medžiagos, kurią lengva
prižiūrėti, pastiprintos metalo armatūra, kuri apsaugo nuo įsilaužimų. Langinės su fiksuotomis lamelėmis yra
nustatytos tokiu kampu, kad įleistų oro srautą, tačiau neužtemdytų patalpos. Reguliuojamos lamelės leidžia
gyventojams pasirinkti oro ir šviesos kiekį patalpoje, naudojant lamelių sukimosi mechanizmą (40 pav.).
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40 pav. - PVC (kairėje) ir aliuminio (dešinėje) langinės

Ritininės žaliuzės yra puikus pasirinkimas, nes jos saugo nuo išorės poveikio, užtikrina privatumą ir gerina
šilumos bei garso izoliaciją. Tokios žaliuzės lengvai montuojamos tiek naujos, tiek ir senos statybos pastatuose
ir reikalauja minimalios priežiūros (reikia tik kartais nuvalyti). Jos gali visiškai užtemdyti erdvę, tuo pačiu
izoliuojant garsą ir išlaikant šilumą, gali suteikti papildomą apsaugą nuo įsilaužimo ar turėti integruotus
tinklelius, saugančius nuo vabzdžių. Žaliuzes galima susieti su specialiais jutikliais ir varikliais, kurie padės jas
automatiškai atidaryti, uždaryti, sustiprins apsaugą nuo šalčio ar karščio (41 pav.).

41 pav. - Mažame gyvenamajame pastate įrengtos
ritininės žaliuzės

Venecijos žaliuzės yra antra dažniausiai naudojama žaliuzių grupė (po ritininių žaliuzių). Jos suteikia puikią
apsaugą nuo saulės spindulių ir paslepia vaizdą, suteikdamos komforto ir privatumo jausmą, taip pat
estetiškai atrodo. Šios žaliuzės gali būti montuojamos tiek viduje, tiek išorėje. Reguliuojant skersinių kampą,
vidinės Venecijos žaliuzės apsaugo nuo tiesioginių saulės spindulių ir uždengia vaizdą, taip pat tarnauja kaip
dekoratyvinis elementas. Išorinės Venecijos žaliuzės užtikrina šilumos izoliaciją ir apsaugą nuo nepalankių
oro sąlygų. Jos montuojamos priešais langą iš išorės, todėl neleidžia tiesioginei šilumai patekti į vidų. Kartu
su fasadu pagerina pastato išorinį vaizdą. Mūsų dienomis yra didžiulis pasirinkimas žaliuzių spalvų, bėgelių,
apdailos juostų, jas galima valdyti rankiniu arba elektriniu būdu (41 ir 42 pav.).
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42 pav. - Išorinės Venecijos žaliuzės su matomu (kairėje)
ir viduje įmontuotu (dešinėje)
mechanizmu
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6
Šildymo
sistemos
priemonės
Šildymo sistema yra sudėtingiausia daugiabučių namų sistema. Ją sudaro daug tarpusavyje susijusių ir vienas
nuo kito priklausomų komponentų, kiekviena dalis svarbi bendram sistemos efektyvumui. Pastaruoju metu
kai kuriuose gyvenamuosiuose pastatuose šildymo sistemas papildo oro kondicionavimas, naudojantis
atsinaujinančių šaltinių energiją. Tokiais atvejais oras butuose yra ne tik šildomas, bet ir aušinamas, vėdinamas
arba (ne)drėkinamas.
Šildymo sistemos pokyčiai visada reikšmingi, ypač jei dalyvauja keli arba visi butai, todėl juos turėtų
rekomenduoti, planuoti ir prižiūrėti aukštos kvalifikacijos darbuotojai. Net iš pažiūros nereikšmingi sistemos
pakeitimai gali atnešti nepageidaujamą poveikį sistemos efektyvumui. Pateikiame keletą galimų šildymo
sistemos pokyčių gairių bei bendrų rekomendacijų, kaip padidinti jų energijos vartojimo efektyvumą. Šio
sektoriaus priežiūros specialistams arba šildymo sistemų projektuotojams prireiks išsamesnės informacijos.

6.1 Šildymo šaltiniai
Gyvenamieji pastatai statomi skirtingais laikotarpiais, tad jų gyventojai naudoja įvairius būsto šildymo būdus.
Senuose pastatuose, kurie dažniausiai yra ir mažesni, kiekvienas butas atskirai šildomas krosnimi, elektriniu
šildytuvu arba centrinio šildymo sistema, naudojančia kietąjį kurą, gamtines dujas ar elektros energiją. Naujesni,
paprastai didesni pastatai, dažniau prijungti prie centralizuotos šildymo sistemos, naudojančios gamtines dujas
arba mazutą. Pastaruoju metu vis daugiau centralizuotų šildymo sistemų naudoja biomasę ar biodujas.
Šildymo sistemos pakeitimai, kuriais siekiama padidinti energinį pastato efektyvumą, labai priklauso nuo pastato
amžiaus ir konfigūracijos, naudojamo kuro ir degalų kainų. Yra daugybė galimybių ir jų derinių, kai kurie sprendimai
gali būti pritaikyti visų rūšių pastatams. Dalis patobulinimų yra sąlyginai paprasti, kiti reikalauja esminių pokyčių.
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Tiek butuose, tiek ir individualiuose namuose nemažai problemų sukelia protarpinis šildymas, kuris atvėsina
gyvenamąjį plotą. Pavyzdžiui, kai kada žiemą šildomi tik naudojami kambariai. Tokie atvejai dažnesni
naudojant rankiniu būdu valdomas krosnis, kūrenamas kietu kuru (malkomis ir anglimis), rečiau – mazutu.
Kartais gyventojai papildomai naudoja įvairių tipų elektrinius šildytuvus (pvz., vonios kambariuose esančius
konvektorius arba infraraudonųjų spindulių šildytuvus). Protarpinis ir selektyvus patalpų šildymas sukelia daug
problemų, įskaitant kondensaciją ir pelėsio atsiradimą, ypač šilumos tiltų vietose. Šilumos tiltų (šaltų taškų)
skaičius selektyviai šildomuose butuose yra žymiai didesnis nei tolygiai šildomuose apartamentuose.
Vienas iš galimų sprendimų tokiais atvejais yra atskiros automatinės krosnys, naudojančios granules arba
gamtines dujas, su valdymo sistema, kuri reguliuoja šių degalų dozavimą ir deginimą. Kuras, pvz., malkos ir
anglys, netinka mažoms atskiroms automatinėms krosnims, nes jį reikia dozuoti rankiniu būdu. Automatinių
krosnių montavimas yra gana pigus sprendimas, kuris išsprendžia protarpinio šildymo ir erdvės aušinimo
problemą, taip pat sumažindamas pelėsių atsiradimo tikimybę.
Kitas variantas – centrinio šildymo sistemos įrengimas. Tokia sistema gali būti kūrenama granulėmis arba
gamtinėmis dujomis, tačiau ji gali naudoti atsinaujinančių šaltinių energiją, pvz., geoterminę energiją. Tai
brangesnis sprendimas, kuriam reikia įrengti ne tik šilumos šaltinį, bet ir vamzdynų sistemą bei radiatorius
(ar panašius šildymo įrenginius). Jis taip pat gali būti derinamas su grindiniu šildymu. Centrinio šildymo
sistema išsprendžia protarpinio šildymo ir vėsinimo problemą, užtikrina tolygų viso buto šildymą, pašalina
temperatūros svyravimus ir sumažina šilumos tiltų skaičių, tuo pačiu užkerta kelią pelėsių susidarymui ir žymiai
pagerina patalpų oro kokybę. Pagrindinis centrinio šildymo sistemos privalumas yra galimybė ją sujungti su
buitinio karšto vandens paruošimo sistema.
Butuose, šildomuose gamtines dujas naudojančius boilerius, galima išlaikyti esamą šildymo sistemą (vamzdynus
ir radiatorius), tik boilerį pakeisti kondensaciniu. Tai gali padidinti šilumos gamybos efektyvumą nuo 94 iki 108
% neprarandant šiluminio komforto.

43 pav. - Modernus kondensacinis dujų katilas (efektyvumas 108 %)
ir individuali dujų krosnis (efektyvumas 96 %)

Butuose, kuriuose įrengtos centrinio šildymo kietuoju kuru sistemos (boileriai naudoja malkas ir anglis),
galima įrengti naujus boilerius, naudojančius biomasę (pvz., medienos granules). Tokie boileriai yra visiškai
automatiniai, todėl ženkliai padidina energijos vartojimo efektyvumą (net iki 30 %), pagerina šilumos komfortą
ir sumažina išmetamą CO2 kiekį. Ši priemonė yra pakankamai pigi ir lengvai įgyvendinama. Likusią šildymo
sistemos dalį (vamzdynus ir radiatorius), jei reikia, galima patobulinti termostatiniais vožtuvais. Vieta, kurioje
buvo sandėliuojamos malkos ir anglys, gali būti naudojama kuro granulėms kaupti.
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44 pav. - Modernus medinių granulių ir individualios
granulių krosnies katilas
(abiejų efektyvumas 92 %)
Daugiabučiai namai ir daugiaaukščiai pastatai yra pastatyti pakankamai neseniai, todėl dažniausiai jie prijungti
prie centralizuoto šildymo sistemos su savomis katilinėmis, naudojančiomis gamtines dujas arba (gerokai rečiau)
mazutą. Keisti tokias sistemas sudėtinga, nes tam neužtenka tik inžinerinių pokyčių. Tačiau galima įrengti naują
nedidelę centralizuoto šildymo sistemą, kuri aptarnautų keletą mažesnių daugiabučių gyvenamųjų namų
ir naudotų gamtines dujas, biomasę ar biodujas. Visą butuose esančią vamzdynų ir radiatorių infrastruktūrą
galima prijungti prie naujai pastatytos katilinės ir taip padidinti energijos vartojimo efektyvumą. Dar vienas
galimas sprendimas – šildymas karštu vandeniu, tam naudojant saulės energiją (fotoelektrines). Tačiau tai brangi
priemonė, reikalaujanti didelių investicijų, jos atsipirkimo laikotarpis – pakankamai ilgas.
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6.2 Šilumos paskirstymo sistema
Netaikant esminių šilumos šaltinio pokyčių (pvz., katilų pakeitimo ar naujos centralizuoto šildymo sistemos
statybų), šilumos paskirstymo sistema gali būti atnaujinta palyginus paprastomis ir ekonomiškomis priemonėmis.
Butuose, kuriuose veikia centrinio šildymo sistema (nepriklausomai nuo kuro), įprastus srauto reguliavimo
vožtuvus galima pakeisti termostatiniais vožtuvais (srautą reguliuojantys vožtuvai termostatine galvute). Tai pigi
ir paprasta priemonė, tačiau ji gali sumažinti šilumos suvartojimą 5 %, neprarandant šiluminio komforto. Šildymo
sistemos balansavimas vožtuvais (rankiniu arba automatiniu būdu) gali padidinti šildymo sistemos efektyvumą
nuo 1 % iki 3 %, priklausomai nuo sistemos sudėtingumo ir būklės.

45 pav. - Termostatiniai ir balansiniai vožtuvai

Radiatoriai, kaip pagrindiniai šildymo įrenginiai butuose, kuriuose naudojamos centrinio ar centralizuoto
šilumos tiekimo sistemos, gali prarasti efektyvumą dėl nuosėdų vandenyje ir metalo korozijos. Tokius radiatorius
reikėtų išmontuoti ir nuplauti - tai padidins efektyvumą nuo 1 % iki 5 %, priklausomai nuo būklės.
Dar viena priemonė – elektroninių cirkuliacinių siurblių įrengimas vietoj įprastų. Tokie siurbliai tiesiogiai
nepadidina šildymo sistemos efektyvumo, tačiau gerina elektros energijos vartojimo efektyvumą. Priklausomai
nuo poreikių, juos galima nustatyti įvairiais režimais, kurie sutaupys nuo 25 % iki 50 % elektros energijos,
priklausomai nuo darbo režimo ir sistemos sudėtingumo. Šie siurbliai yra žymiai brangesni nei įprasti, tačiau
atsipirkimo laikotarpis yra trumpas, nes elektra brangi, o įrengimas pakankamai paprastas ir nereikalauja
didelių sistemos pakeitimų.

46 pav. - Elektroniniai cirkuliaciniai siurbliai
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Svarbu paminėti, kad įdiegus aprašytas priemones, būtina tinkamai elgtis su nauja šildymo sistema ir
pakoreguoti savo įpročius. Pavyzdžiui, nuolat vėdinti patalpas, erdves naudoti pagal paskirtį ir pan. Pasitaiko
atvejų, kai pastato šildymo sistema buvo iš pagrindų atnaujinta, tačiau gyventojų elgsena nepasikeitė ir padėtis
po tam tikro laiko tapo dar blogesnė nei anksčiau. Jei kurui pradedama naudoti biomasė ar medžio granulės,
ypatingas dėmesys turi būti skiriamas kuro atsargų laikymui, nes drėgmė gali sumažinti jo savybes.
Kadangi šildymo ir šilumos paskirstymo sistemų atnaujinimai gali būti gana sudėtingi ir brangūs, ekonomiškai
naudingiau investuoti į pastato šilumos izoliaciją, nei į šildymo sistemos keitimą. Tačiau reikia nepamiršti, kad
šildymo ir šilumos paskirstymo sistemos patobulinimas ne tik padidina energijos vartojimo efektyvumą, bet ir
sumažina taršą bei padidina šilumos komfortą pastato viduje. Tai poveikis, kurį pakankamai sunku įvertinti ir
išreikšti kaip tiesioginę naudą.

6.3 Vėsinimas
Vėsinimas (arba oro kondicionavimas) itin svarbus kalbant apie energinį efektyvumą. Šiais laikais šiluminio
komforto reikalavimai pakankamai aukšti, todėl patalpas būtina ne tik šildyti šaltuoju metų laiku, bet ir vėsinti
šiltuoju (arba karštuoju) laikotarpiu. Kai kurie tyrimai parodė, kad energijos vartojimas patalpų vėsinimui vasarą
yra didesnis nei patalpų šildymui žiemą. Deja, paprasto ir ekonomiško šio klausimo sprendimo nėra.
Įrengus dalijamas atskirąsias ar daugiasluoksnes oro kondicionavimo sistemas, galima vėsinti patalpas, kuriose
įrengtas kondicionavimo blokas. Tai nebrangus ir paprastas sprendimas, tačiau jis neišsprendžia viso buto ar
pastato vėsinimo problemos ir neužtikrina visapusiško šiluminio komforto. Įrengus centrinę klimato valdymo
sistemą, kurią sudaro vienas centrinis aušinimo įrenginys ir ortakio sistema oro paskirstymui, galima apimti visą
pastatą, tačiau tokia priemonė brangi, ją įdiegti sudėtinga. Akivaizdu, kad konkrečiam pastatui reikia pritaikyti
individualų techninį sprendimą, atsižvelgiant į pastato geometriją ir amžių, gyventojų skaičių, taip pat svarbu
įvertinti, ar bus vietos būtinos įrangos montavimui.

47 pav. - Dalijamos sistemos oro kondicionierius:
vidinis ir lauko įrenginys

Jei gyventojai nori patys įsirengti oro kondicionavimo sistemą, jie turėtų svarstyti tik variantus, pasižyminčius
energiniu efektyvumu. Mūsų dienomis tai inverteriniai oro kondicionieriai, kurie naudojami ir šildymui.
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6.4 Šilumos rekuperacija
Šilumos rekuperacija, dar vadinama mechaniniu vėdinimu su šilumos rekuperacija – tai ventiliacinė sistema, kuri
veikia tarp dviejų šaltinių esant skirtingai temperatūrai. Rekuperacija padeda atgauti vėdinimo metu prarandamą
šilumą žiemos metu ir vėsą vasaros metu, tam nenaudojant didelių energijos sąnaudų. Priklausomai nuo
pasirinktos sistemos tipo, rekuperacinę sistemą sudaro: vamzdžiai, ortakiai ir vėdinimo įrenginys – rekuperatorius.
Vėdinimo įrenginyje naudojant rotacinį arba plokštelinį šilumokaitį, galima panaudoti 60-95 % išmetamo oro
šilumos tiekiamo į patalpas oro pašildymui ir taip ženkliai pagerinti pastato energinį efektyvumą.
Šilumos rekuperacinė sistema užtikrina šviežio oro tiekimą į patalpas, taip sudarant norimą komforto lygį bei
didžiąją šilumos dalį iš šalinamo oro perduoda tiekiamam iš lauko orui be tiesioginio kontakto tarp srautų.
Būtina paminėti, kad galingoms rekuperacijos sistemoms reikia nemažai vietos, todėl jas geriausia montuoti
pačioje pradžioje, statant pastatą. Šių sistemų modernizavimas sukelia nemažai problemų – tiek dėl reikiamo
ploto, kuris atima erdvę, tiek ir dėl ribotų galimybių įrengti ortakius. Gyvenamuosiuose namuose tam galima
panaudoti bendro naudojimo erdves.
48 pav. parodyti skirtingi šilumokaičiai.

Principas

Profilis

Šilumokaičio
skaitiklis

Plokštelinis
(vertikalus)

Plokštelinis
(horizontalus)

Korinis

Veiksmingumas

50-70 %

70-80 %

85-99 %

48 pav. - Šilumokaičių rūšys
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49 pav. - Šilumos rekuperacijos įrenginiai

Be šių didelių rekuperacijos įrenginių, kurių galia yra 5000 m3/val. ir didesnė, yra ir mažesnių, patogesnių
įrenginių. Dažniausiai jie apibūdinami kaip „sieniniai įrenginiai“, jų našumas – iki 50 m3/val. Tokią įrangą
galima naudoti atskirai, neprijungus prie centrinės sistemos, ji puikiai tinka virtuvėms ir vonios kambariams.
Šie rekuperatoriai ne tik taupo šilumą, bet ir užkerta kelią kondensato susidarymui ar pelėsiui.
50 pav. parodyti mažų rekuperatorių pavyzdžiai.

50 pav. - Nedideli rekuperacijos įrenginiai

Daugumoje industrinių šalių, pastatų šildymui, vėdinimui ir oro kondicionavimui sunaudojama apie
trečdalis energijos, o karšto ir drėgno klimato zonose oro vėdinimas, aušinimas ir sausinimas sudaro iki
40 % tokios energijos. Tačiau šis procentas gali būti didesnis, jei reikia 100 % gryno ventiliuoto oro . Tai
reiškia, kad norint patenkinti grynojo oro poreikius, reikia ir daugiau energijos. Dėl didėjančių energijos
sąnaudų gryno oro tiekimui, siekiant sumažinti pastatų energijos vartojimą, šilumos rekuperacija tampa
būtinybe, todėl į gyvenamuosius ar komercinius pastatus svarbu integruoti atskiras arba kombinuotas
šilumos rekuperacijos sistemas.
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6.5 Šilumos siurbliai
Šilumos siurblys yra prietaisas, naudojamas šildyti (kartais – ir vėsinti pastatus), perduodant šilumos energiją iš
aušintuvo į šiltesnę erdvę, naudojant šaldymo ciklą. Tokiu būdu šilumos perdavimas vyksta nenaudojant išorinės
energijos. Įprasti tokie prietaisai: oro šilumos siurbliai, žemės šilumos siurbliai ir vandens šilumos siurbliai.
Šilumos siurbliai naudojami buitinio karšto vandens šildymui, vėsinimui ir paruošimui.
Šilumos siurblio veiksmingumas išreiškiamas veiksmingumo koeficientu (COP – angl. Coefficient of Performance)
arba sezoniniu veiksmingumo koeficientu (SCOP). Kuo didesnis skaičius, tuo efektyviau veikia šilumos siurblys
ir mažiau energijos jis sunaudoja. Pavyzdžiui, 3,6 COP reiškia, kad kiekvienas kWh elektros energijos generuoja
3,6 kWh šilumos. Kai šie prietaisai naudojami šildymui, jie daug veiksmingesni energijos požiūriu. nei paprasti
elektrinės varžos šildytuvai, kurių 1 kWh sudaro apie 1 kWh šilumos. Siekiant didesnio veiksmingumo ir
patikimumo, šilumos siurblius galima derinti su kitomis sistemomis, pvz., su saulės baterijomis ir (arba) vėjo
turbinomis.

51 pav. - Šilumos siurbliai

Oro šilumos siurbliai perduoda šilumą tarp dviejų šilumokaičių. Vienas jų yra pastato išorėje, jis traukia orą ir
paskirsto jį viduje naudojant ventiliatorių. Kitas arba tiesiogiai šildo orą pastato viduje, arba šildo vandenį, kuris
po to cirkuliuoja pastate išvedžiotais radiatoriais. Šie prietaisai taip pat gali aušinti orą – tokiu atveju šiluma
ištraukiama per vidinį šilumokaitį ir išstumiama į aplinką naudojant išorinį šilumokaitį.

52 pav. - Oro šilumos siurbliai
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Oro šilumos siurbliai dažnai naudojami ruošiant buityje naudojamą karštą vandenį, kuris laikomas buitiniame
karšto vandens rezervuare. Šiuos siurblius gana lengva ir nebrangu įdiegti, todėl jie yra plačiausiai naudojama
šilumos siurblių rūšis. Švelnaus klimato sąlygomis COP gali būti apie 4,0, esant žemesnei nei 0 °C temperatūrai,
pasiekia 2,5 COP, vidutinis COP įprastai sudaro 2,5-2,8, tam tikrų modelių – dar daugiau.
Antžeminiai šilumos siurbliai (arba geoterminiai šilumos siurbliai) traukia šilumą iš žemės ar požeminio
vandens, kurio temperatūra maždaug 9 m. gylyje ištisus metus yra santykinai pastovi. Gerai prižiūrimų
antžeminių šilumos siurblių COP paprastai būna 4,0 šildymo sezono pradžioje, kai šiluma imama iš žemės –
apie 3,0. Antžeminius šilumos siurblius brangiau montuoti, nes reikia gręžti gręžinius vertikaliems šilumokaičio
vamzdynams arba kasti tranšėjas horizontaliems vamzdynams, kurie perneša šilumos mainų skystį (vandenį,
papildytą antifrizu). Antžeminis šilumos siurblys taip pat gali būti naudojamas pastatų aušinimui karštomis
dienomis – tokiu atveju šilumą iš būsto perduodama atgal į žemę per specialią kilpą. Šilumos kaupimui po žeme
gali būti naudojami saulės kolektoriai arba vamzdynai, įrengti, pavyzdžiui, po automobilių stovėjimo aikštele.
Vandens energiją naudojantis šilumos siurblys veikia panašiai kaip antžeminis šilumos siurblys, tik jis ima šilumą
iš vandens telkinio, o ne iš žemės. Vandens telkinys turi būti pakankamai didelis, kad nesukeltų per didelio
vandens atvėsimo ir nepakenktų laukinei gyvūnijai. Dažniausiai kaip vandens šaltinis naudojamas tvenkinys,
ežeras, kartais – upė.
Šilumos siurbliai yra brangi ir jautri įranga, ji naudoja nemažai elektronikos prietaisų ir daug jutiklių, kurie
kontroliuoja visiškai automatizuotą veikimą. Sprendimą dėl šilumos siurblių įrengimo ir naudojimo (ypač
daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose) turėtų priimti energijos priežiūros ekspertai ir inžinieriai. Šiuo
atveju reikia įvertinti daug veiksnių (vienas svarbiausių – pastato apšiltinimas), kurie turi įtakos investicijų vertei
bei sutaupytų lėšų dydžiui. Bet kokio tipo šilumos siurblio naudojimas bus naudingas tik gerai apšiltintuose
pastatuose. Naudojant šilumos siurblį taip pat svarbi gyventojų elgsena.
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7
Buityje naudojamo
karšto vandens
paruošimo
priemonės
Buityje naudojamas karštas vanduo – tai pašildytas vandentiekio vanduo gyventojų voniose, dušuose ir
virtuvėse. Dažniausiai butuose veikia nepriklausomi vandens šildytuvai, varomi elektra arba dujomis (jos
įprastai derinamos su šildymo sistema). Karšto buitinio vandens temperatūra talpykloje siekia mažiausiai 50–
55 ° C, nors yra ir tokių šildytuvų, kurie įkaista tik iki 40 ° C. Yra įprastų ir netradicinių (novatoriškų) šildymo
sistemų. Įprastos sistemos karštą vandenį tiekia pagal poreikį (naudojant elektrą ar dujas) arba užpildo
talpyklas (tokiu atveju naudojama tik elektra), o netradicinės beveik visuomet turi talpyklas.
Sistemos, kurios kaitina vandenį pagal poreikį, įjungia šildymo procesą konkrečiu metu, prireikus karšto
vandens. Nors šis būdas tinka tik tuomet, kai reikia nedidelio vandens kiekio vienoje vietoje, jis riboja šilumos
nuostolius, nes karštas vanduo sunaudojamas iš karto. Nors tokie šildytuvai turi ir neigiamą pusę – nemažas
energijos sąnaudas (gali siekti 3 – 5 kW), jie tampa vis populiaresni dėl nedidelės kainos ir lengvo montavimo.
Sistemose, turinčiose nepriklausomas talpyklas (įprastai jų talpa yra nuo 30 iki 80 litrų, o kartais ir 100
litrų), vanduo šildomas ir laikomas izoliuotame inde, kuris laikui bėgant sukelia šilumos nuostolius. Sistema
gali būti nustatyta šildyti vandenį, kai tik jo temperatūra nukrenta žemiau norimos vertės, arba šildyti
vandenį tik laikotarpiais, kai elektros energijos kainos yra mažesnės (pvz., per naktį), kad būtų sumažintos
energijos sąnaudos, naudojant ne piko elektros kainas. Šildytuvas gali būti įjungiamas rankiniu būdu arba
užprogramuojant dirbti tam tikru metu.

53 pav. - Įprasti buitiniai elektriniai (kairėje) ir dujiniai vandens
(dešinėje) šildytuvai
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Vandens šildytuvų efektyvumas labai skiriasi priklausomai nuo modelio. Pavyzdžiui, elektrinių vandens
šildytuvų su nepriklausomomis talpyklomis efektyvumas gali nukristi žemiau 30 %, kondensacinių vandens
šildytuvų, naudojančių dujas, efektyvumas yra didesnis nei 60 %, o sudėtingesnių modelių siekia 90 %. Didelę
reikšmę turi šildytuvo padėtis ir atstumas iki galutinio vartotojo, taip pat reikiama vandens temperatūra.
Manoma, kad įprastų karšto vandens šildytuvų (ypač elektrinių šildytuvų) efektyvumas yra didžiausias, Kartais
norint sustiprinti poveikį, taikomos papildomos priemonės (pavyzdžiui, storesnis izoliacinių medžiagų sluoksnis
ir naudojant dviejų dalių saugyklą, kai viena dalis naudojama greitam mažesnio vandens kiekio šildymui, o kita
– kaip pagrindinis saugojimo įrenginys.
Inovacinės ir netradicinės buitinio karšto vandens sistemos vandens šildymui gali naudoti šilumos siurblius,
saulės kolektorius arba jų derinį. Jos šildo vandenį, kuris saugomas didelės talpos rezervuaruose (nuo 300 iki
500 litrų su stora izoliacija ir naudojamas pagal poreikius. Akivaizdu, kad karšto vandens laikymas talpyklose
sukelia šilumos nuostolius, tačiau dėl veiksmingesnės šildymo sistemos karštas vanduo yra pigesnis, todėl tam
tikri šilumos nuostoliai yra priimti. Šiems siurbliams ir jų sistemos įrangai naudojama elektros energija, sistemą
galima tobulinti įvedus siurblius ir į karšto vandens cirkuliaciją.
Saulės energija šildomo vandens sistemos yra sudėtingesnės. 54 pav. parodytas galimas sistemos sujungimas.

Įprastas vandens šildytuvas

Saulės energijos
valdiklis

Saulės energija šildomas vanduo

Terminis saulės
kolektorius

Pagalbinis vandens

3 krypčių maišymo vožtuvas

Išsiplėtimo indas

Buitinio karšto vandens išleidimo anga

Vienos krypties
vožtuvas
Cirkuliacinis
siurblys

Šalto vandens įleidimas
Šilumokaitis

Vožtuvas
Cirkuliacinis
siurblys

54 pav. - Sistema, papildyta pagalbinio elektrinio šildymo elementais
Įprastai saulės sistema karšto buitinio vandens ruošimui negali priklausyti vien tik nuo saulės energijos – turi
būti įrengta atsarginė šildymo sistema (įrenginys). Todėl karšto vandens rezervuaruose kartais yra papildomas
elektrinis vandens šildytuvas, o kiti turi papildomą šilumokaitį (ritę), prijungtą prie dujų katilo. Kartais kaip
atsarginė įranga naudojamas pagalbinis elektrinis katilas arba dujinis šildytuvas, naudojamas, kai saulės
energija šildomo vandens temperatūra yra per maža. 55 pav. pavaizduoti saulės kolektoriai, 56 pav. – saulės
energijos talpyklos.
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55 pav. - Saulės kolektoriai (plokštės)

56 pav. - Saulės talpyklos

Šilumos siurblius taip pat galima naudoti buitiniam karštam vandeniui ruošti, kaip parodyta 57 pav. Tokios
sistemos paprastai derinamos su šildymo sistemomis ir tokiu atveju atsarginis šildymo prietaisas nebūtinas, nes
šilumos siurblys gali veikti visais metų laikais. Tačiau dėl praktinių priežasčių reikia didelės talpyklos.
3 krypčių karšto vandens vožtuvas

Maišymo vožtuvas šildymui

Maišymo vožtuvas karštam vandeniui
Karšto vandens katilas

Šildymo katilas

Karšto vandens
talpykla
Šilumos siurblys

Šaltas
vanduo

57 pav. - Šilumos siurblio naudojimo buitinio karšto vandens ruošimui schema
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Šildymas

Atsinaujinančių šaltinių (vėjo ir saulės energija) naudojimas žymiai sumažina pirminės energijos poreikį
pastate. Vertikalios sukimosi ašies vėjo turbinų ir fotovoltinių elementų generuojama elektra gali kaitinti
vandenį talpyklose arba tapti šilumos siurblių energijos šaltiniu ruošiant buityje naudojamą karštą vandenį.
Viename pastate sujungus įrenginius, naudojančius šių dviejų rūšių atsinaujinančią energiją, bus užtikrintas
abipusis papildomumas, kai energijos gamyba viename iš įrenginių išnyks arba sumažės. Rudenį ir žiemą, kai
saulė šviečia rečiau, vėjo turbinos gamina daugiau energijos nei saulės baterijos, nes įprastai tokiu metu vyrauja
vėjuoti orai. Tačiau vasarą dienos ilgesnės, saulės spinduliavimas intensyvesnis ir saulės baterijos sukaupia
daugiau energijos. Kita vertus, vasaros mėnesiais, kai oro masės juda ne taip greitai, pastebimas mažesnis vėjo
greitis, todėl vėjo turbinos gamina ribotą energijos kiekį.
Įrenginiai, naudojantys atsinaujinančius energijos šaltinius, gali patenkinti didelį elektros energijos poreikį,
kad šilumos siurblys nuolat šildytų vandenį. Susikaupus elektros energijos pertekliui, jis taip pat gali būti
naudojamas karšto vandens temperatūrai talpykloje palaikyti. Svarbu pažymėti, kad tokia sistema sumažina
pirminio kuro, naudojamo elektrai gaminti, poreikį, tačiau jos diegimas yra sudėtingas ir reikalauja nemažų
investicijų. Dažniausiai sistemos atsipirkimo laikotarpis yra ilgas, jis priklauso nuo sistemos sudėtingumo,
gyventojų (t.y. vartotojų) skaičiaus ir naudojimo intensyvumo). Tokią sistemą tikslingiau įdiegti didesniuose
pastatuose, kuriuose yra daugiau gyventojų.
Svarbu pažymėti, kad sunku įvertinti aptartų priemonių, pagrįstų atsinaujinančiais energijos šaltiniais,
investicijų poreikius. Saulės energiją naudojančios sistemos ir (arba) šilumos siurblio įdiegimui reikia esminių
vamzdynų sistemos ir išorės sienų pokyčių, o tai atlikti sudėtinga, ypač didesniuose daugiabučiuose. Saulės
baterijos užima didelį stogo plotą, jos montuojamos ant atraminės konstrukcijos, o tai didina lubų ir stogo
konstrukcijų apkrovas. Dar vienas svarbus aspektas – insoliacija (saulės apšvietimas), nes jei ji nepakankama,
sistema nepasieks norimo efektyvumo lygio. Beveik kiekvienu atveju rekomenduojamas atsarginis šildymo
variantas, kuris padidina investicijas. Reikiamo šildymo pajėgumo ir karšto vandens talpyklų tūris priklauso
nuo gyventojų poreikių ir pastato dydžio. Jei atstumas tarp talpyklos ir čiaupo yra didesnis nei 30 m., šilumos
nuostoliai bus pastebimi. Į visa tai reikia atsižvelgti prieš įrengiant saulės energijos sistemą.
Jei sąlygos nėra palankios vėjo ir saulės energijai, atsinaujinančių energijos šaltinių įrengimas gali būti
neekonomiškas. Tuomet reikėtų išanalizuoti galimybes karštą vandenį ruošti pasinaudojant centralizuota
šildymo sistema, kai šiluma perduodama į butuose įrengtus specialius boilerius. Techniškai tai atlikti yra pigiau
ir paprasčiau, tačiau tokį sprendimą ne visur galima pritaikyti, be to, jis nėra labai ekonomiškas, nes šiluma iš
centralizuoto šildymo sistemos yra brangesnė, nei iš atsinaujinančių energijos šaltinių.
Investicijas į efektyvesnį vietinį karšto vandens šaltinį (pvz., naują elektrinį ar dujinį katilą) įvertinti paprasčiau.
Šis atnaujinimas nereikalauja esminių vamzdynų ar sienų pokyčių ir yra lengvai atliekamas.
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8
Elektros
energijos
vartojimo
priemonės
Elektros energija gyvenamuosiuose namuose naudojama įvairiems tikslams. Be jau minėto karšto vandens
ruošimo, elektros dėka veikia apšvietimas, buitinė technika, asmeniniai kompiuteriai ir kiti elektroniniai
prietaisai bei aušinimo (arba oro kondicionavimo) sistemos.
Apšvietimui daugelyje gyvenamųjų pastatų, ypač bendrose patalpose, vis dar naudojamos įprastos kaitrinės
lemputės. Jos yra pigios, tačiau šių lempučių energinis efektyvumas siekia tik 10 %, Tai reiškia, kad apšvietimui
sunaudojama 10 % energijos, o kita atiduodama šilumai. Šios lemputės nebegaminamos, tačiau rinkoje
jų vis tiek įmanoma rasti. Halogeninės kaitrinės lemputės vis dar naudojamos reflektoriuose ir kai kuriose
specifinėse lempose, daugiausia dekoratyvinėse. Laikui bėgant jos palaipsniui pakeistos kompaktinėmis
liuminescencinėmis arba dienos šviesos lempomis (CFL), visai neseniai pradėtos naudoti LED lemputės.

58 pav. - Įvairių tipų kaitriosios lemputės

Energiją efektyviau naudoja kompaktinės liuminescencinės arba dienos šviesos lempos (CFL), kurios yra
kitos formos vamzdžio tipo liuminescencinių lempučių versijos. Jos sunaudoja mažiau elektros energijos nei
tradicinės kaitrinės lemputės, tipinės CFL gali atsipirkti per mažiau nei devynis mėnesius. CFL lemputės turi
visą spektrą spalvų, įskaitant šiltus (nuo baltos iki geltonos) tonus, kurių nebuvo, kai jos buvo pristatytos pirmą
kartą. Kai kurios CFL lemputės uždengtos dangteliu, kad dar labiau išsklaidytų šviesą. Tačiau liuminescencinėse
lemputėse yra nedidelis gyvsidabrio kiekis, o pasibaigus tarnavimo laikui, jas visada reikia perdirbti.
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59 pav. - Skirtingų rūšių CFL lemputės

Šviesos diodų (LED) lemputės yra kietojo kūno apšvietimo įtaisas, naudojantis šviesos diodus (puslaidininkius,
kurie elektrą paverčia šviesa).

60 pav. - Įvairių rūšių LED lemputės

Lyginant su tradicinėmis kaitrinėmis lemputėmis, LED lemputės sunaudoja tik 20 % energijos ir tarnauja 15–25
kartus ilgiau, joms reikia 25 % energijos, kurias sunaudoja halogeninės kaitinamosios lemputės, šviesos diodų
lemputės tarnauja 8–25 kartus ilgiau nei pastarosios. Šviesos diodų technologijos šiuo metu naudojamos
įvairiuose produktuose: tai 40W, 60W ir 75W kaitinamųjų lempučių pakaitalai, reflektorinės lemputės, skirtos
įleidžiamiesiems šviestuvams, akcentinės lemputės, naudojamos bėginėse apšvietimo sistemose, stalo lempos,
virtuvės spintelės apšvietimo lempos ir lauko žibintai. LED lemputės gali būti įvairių spalvų ir jungčių, kai kurios jų
pritemdomos, turi patogias funkcijas, pavyzdžiui, dienos šviesos ir judesio jutikliai. LED apšvietimo sistemos dėl
savo ilgaamžiškumo ir našumo skirtingose temperatūrose puikiai tinka ir patalpose, ir lauke.
Nors LED lemputės yra brangesnės, jos ekonomiškos, nes tarnauja ilgai ir naudoja ypač mažai energijos. Svarbu
paminėti, kad jos gaminamos ir neįprastų formų (61 pav.), taip pat ne tik sumažina elektros energijos vartojimą,
bet ir padidina komfortą patalpoje.
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61 pav. - Skirtingų rūšių LED lempos

Didelis LED apšvietimo privalumas yra judesio jutikliai. Galbūt butuose jie nėra labai naudingi, tačiau itin pagerina
energijos vartojimo efektyvumą bendrose patalpose (pvz., koridoriuose ir liftuose). Taip pat reikia pastebėti, kad
tokiu atveju nebereikia naudoti šviesos jungiklių ar laikmačių.
Pakeitus įprastas lemputes šviesos diodais galima sutaupyti nemažai elektros energijos, pinigų ir priežiūros
išlaidų. Jas pakeisti lengva ir nereikia specialių žinių. Net montuojant naujas lempas ir apšvietimo įtaisus nereikia
jokių specialių įgūdžių, tai lengvai atliks paprastas elektrikas. Atsipirkimo laikotarpis dažniausiai yra trumpesnis
nei vieneri metai, priklausomai nuo naudojimo. Sumontuoti jutiklius sudėtingiau, tam reikalinga profesionali
patirtis, tačiau galima rinktis LED lempas su integruotais judesio jutikliais – jos yra šiek tiek brangesnės, tačiau
sėkmingai sumažins elektros sąskaitas.
Asmeniniai kompiuteriai ir kiti elektroniniai prietaisai yra neišvengiama kasdienio gyvenimo dalis. Nors jie,
palyginus su įprastais buities prietaisais, naudoja nedaug elektros energijos, tačiau neretai veikia 24 valandas
per parą, 7 dienas per savaitę. Tokiu būdu elektros energija, kurią naudoja kompiuteriai, „Wi-Fi“ maršrutizatoriai,
televizoriai ir garso įrenginiai gali pasiekti trečdalį visos suvartojamos elektros energijos. Gyventojai turėtų
elektroninius prietaisus išjungti, kai jų nenaudoja ir (arba) pirkti tokius prietaisus, kurie automatiškai išsijungia
Tai paprasta priemonė, kuri atneša puikių rezultatų. Jei vartotojams reikia pasitikrinti, kiek energijos reikia šiems
„smulkiems prietaisams“ ir ar verta ją taupyti, galimą išmatuoti vieno kompiuterio naudojamą energiją šiame
vadove jau aptartu energijos matavimo prietaisu.
Buitinė technika plačiai naudojama kiekvienuose namuose, pvz. maisto ruošimui ir namų priežiūrai. Gyventojai
turėtų būti skatinami rinktis energiją taupančius prietaisus, kurių energinės klasės yra aukštesnės. Tam svarbu
išmokti skaityti energijos efektyvumo etiketes, kuriomis ženklinamas kiekvienas gaminys. Energijos vartojimo
efektyvumo ženklinimo sistema apibrėžta ES direktyvoje 2017/1369, kuri pakeitė ankstesnę Energijos
ženklinimo direktyvą 2010/30/ES. Nuo 2021 m. kovo mėn. energijos ženklinimo sistemoje naudojama A – G
skalė, atsisakoma anksčiau naudotų +++ klasių. Ši nauja sistema taikoma šaldytuvams, indaplovėms, skalbimo
mašinoms, televizoriams, lemputėms ir lempoms. Pirmųjų keturių išvardintų gaminių grupių etiketės turi būti
pakeistos nuo 2021 m. kovo 1 d. Lempų ir lempučių etiketės – nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.
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62 pav. - Energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo
etikečių pavyzdžiai

Energiją taupantys prietaisai yra brangesni, dažnai jų kainą dvigubai viršija netaupius gaminius, tačiau ta kaina
pagrįsta, nes jie naudoja mažiau išteklių tam pačiam veiksmui atlikti. Tai ypač svarbu renkantis indaploves ir
skalbimo mašinas, nes šie gaminiai naudoja ir vandenį, ir elektros energiją.
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9
Elgsenos
priemonės
ir energijos
vartojimo valdymas
Be techninių (inžinerinių) pokyčių, ženkliai pagerinančių tiek atskiro buto, tiek ir viso pastato energinį
efektyvumą, yra ir kitų energijos taupymo priemonių, nereikalaujančių jokių investicijų – tik atsakingo
gyventojų požiūrio ir elgsenos pokyčių. Gyventojams svarbu laikytis tokių principų:
•
•
•
•

Vėdinti patalpas trumpai ir intensyviai, o ne ilgai ir vos pravėrus langą
Išjungti šviesą, kai jos nereikia
Išjungti elektros prietaisus, kai jais nesinaudojama arba įmontuoti automatinius prietaisų išjungimo
mechanizmus
Naudoti buities prietaisus, tokius kaip indaplovė ar skalbimo mašina, tik visu pajėgumu

Pirmasis žingsnis keičiant elgseną yra suvokimas, kad energija yra tokia pat prekė, kaip ir kitos, todėl mokama
už sunaudotą jos kiekį. Po to taikomos švietimo priemonės, kurios padeda keisti įpročius: gyventojai (energijos
vartotojai) išmoksta taupyti energiją atlikdami paprastus veiksmus ir laikydamiesi tam tikrų principų. Svarbu
nepamiršti, kad apčiuopiamą rezultatą padeda pasiekti tik ilgalaikiai elgsenos pokyčiai.

VARTOTOJŲ
ELGSENOS POKYČIAI
Keisti įpročius
Taupyti energijạ
Palaikyti suformuotus įpročius

DIDINTI
ĮSITRAUKIMĄ IR
ENERGIJOS TAUPYMĄ

ŠVIETIMAS
Mokyti taupyti
Valdyti energijos vartojimą

SĄMONIGUMAS
Energijos vartojimas

63 pav. - Maksimalaus gyventojų (vartotojų) įsitraukimo į energinio efektyvumo didinimą stadijos
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Keisti elgseną yra taip pat svarbu, kaip ir taikyti energijos vartojimo efektyvumo priemones. Pastato sienų
apšiltinimas ar langų keitimas neduos laukiamos ilgalaikės naudos, jei gyventojai nepakeis savo įpročių.
Dažniausiai, įgyvendinant energijos vartojimo efektyvumo priemones, energijos suvartojimas bus sumažintas
iki numatyto lygio ir tam tikrą laikotarpį jame išliks. Tačiau daugelio įgyvendintų projektų patirtis parodė, kad po
kelerių metų energijos vartojimas vėl pradeda didėti. Po trejų–penkerių metų neretai energijos suvartojimas
grįždavo į tokį patį lygį, kaip iki energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimo, tokia tendencija
labiau pastebima naujuose pastatuose. Šis netikėtas reiškinys pavaizduotas 64 pav.
Siekiant to išvengti, atlikta energijos stebėsena. Energijos stebėsena – tai kontrolės priemonė, kuria siekiama
užtikrinti, kad energija būtų nuolat vartojama efektyviai, ji grindžiama periodine energijos suvartojimo
registracija (kas savaitę) ir atitinkamos vidutinės lauko temperatūros matavimais. Tai naudinga priemonė
ne tik įgyvendinus energijos vartojimo efektyvumo projektą, bet ir visą pastato eksploatavimo laiką. Aptikus
ir pašalinus perteklinį energijos ir vandens naudojimą, energijos stebėsena padeda pastato savininkui ir
eksploatavimo bei techninės priežiūros personalui atlikti tokias užduotis:
•
•
•
•
•
•

Užtikrinti tinkamą techninių įrenginių eksploatavimą
Stebėti visų rūšių energijos taupymo priemonių rezultatus
Nustatyti pastatus, turinčius didžiausią energijos vartojimo efektyvumo didinimo potencialą
Gauti greitą grįžtamąjį ryšį apie pokyčių pasekmes
Didinti informuotumą apie energijos taupymo galimybes
Gerinti energijos ir vandens sąnaudų planavimą

Energijos suvartojimas,
kWh/metus

Prieš energijos suvartojimo priemones

Po energijos suvartojimo priemonių

Optimalus veikimas

Laikas, metai

64 pav. - Energijos suvartojimas prieš įgyvendinant priemones ir po jų

Tarptautinė patirtis, vykdant energijos stebėseną, rodo, kad naudojant šią priemonę sutaupoma 5–15 %
energijos ir vandens. Žinoma, būtina imtis aktyvių veiksmų tik pastebėjus nukrypimus nuo tikslinių verčių.
Pagrindinė energijos stebėsenos priemonė yra „Energijos ir temperatūros diagrama“ arba ET schema, parodyta
65 pav.
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65 pav. - Energijos ir temperatūros diagrama
Horizontalioji ašis rodo vidutinę lauko temperatūrą per savaitę (°C), o vertikalioji ašis rodo tos pačios savaitės
energijos suvartojimą vienam šildomam plotui (kWh/m2/savaitei). ET diagramoje parodytas išmatuotas
energijos suvartojimas ir atitinkama lauko temperatūra per tam tikrą laikotarpį. 65 pav. kiekvienas taškas
žymi vieną savaitę. Šiuose matavimuose pateikta krypties linija vadinama „ET kreive“. Šildymo sezono metu
energijos suvartojimas išauga mažėjant lauko temperatūrai. Lauko temperatūrai kylant, energijos suvartojimas
sumažėja iki minimalaus lygio (ne šildymo sezono metu). Šis lygis apima energijos suvartojimą buityje
naudojamo karšto vandens paruošimui, ventiliatoriams, siurbliams, apšvietimui, įvairiai įrangai ir kt. Jei pastate
yra oro kondicionierius, energijos suvartojimas vėl padidėja karštais vasaros mėnesiais.
Kiekvienas pastatas turi savo unikalią ET kreivę (66 pav.). Ji nustatoma pagal programinės įrangos atliktus
energijos skaičiavimų rezultatus, kurie gali būti išsamaus energijos audito dalis. ET kreivė rodo, koks turėtų
būti energijos suvartojimas esant skirtinga lauko temperatūrai, darant prielaidą, kad įranga yra tinkamai
eksploatuojama. Ši reikšmė vadinama tiksline reikšme. Jei savaitinis vartojimas 5–10 % viršija tikslinės vertės
ribas, reikėtų imtis veiksmų priežastims nustatyti ir taisyti situaciją. Normalūs svyravimai, kuriuos lemia saulė,
ar vėjas įvertinami šiose ribose. Esamo pastato ET kreivė nustatoma pagal konkrečias eksploatavimo sąlygas ir
vartotojų elgseną. Jei dėl energijos vartojimo efektyvumo priemonių, statybos darbų ar naujos eksploatavimo
tvarkos sąlygos pasikeis, pasikeis ir pastato ET kreivė (66 pav.).
Šis skaičius rodo tipinius ET kreivės pokyčius, įgyvendinus energijos vartojimo efektyvumo priemones.

Energijos vartojimas
kWh/m2/savaitė

Prieš įgyvendinant priemones
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66 pav. - ET kreivė prieš ir po energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimo
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Energijos stebėsenos procedūros, pagrįstos ET kreivės metodika, turėtų būti atliekamos tokiais etapais:
•

•
•

Kartą per savaitę būtina patikrinti pastate esančius energijos matuoklius ir apskaičiuoti konkretų
energijos suvartojimą. Jei pastatuose suvartojama labai daug energijos, jie turėtų būti tikrinami
dažniau.
Užregistruoti lauko vidutinę temperatūrą atitinkamu laikotarpiu. Patalpinti šiuos rezultatus ET 		
diagramoje.
Nukrypimai nuo ET kreivės rodo, kad įranga sugedo arba neteisingai įvesti veikimo nustatymai.
Šios klaidos turi būti identifikuotos ir sutvarkytos.

Energijos stebėjimo programai sukurti ir vykdyti reikės tokios įrangos: vidutiniai lauko temperatūros matuokliai,
energijos skaitikliai, energijos sąskaitų schemos, ET kreivė ir nuokrypių kontroliniai sąrašai. Pavyzdys, kaip
turėtų būti kuriama ir naudojama ET kreivė, pateiktas 67 pav.

Energijos vartojimas
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67 pav. - ET kreivės rodo problemą, kurią reikia nustatyti ir išspręsti

Svarbu paminėti, kad pastatą turėtų eksploatuoti ir prižiūrėti profesionalūs darbuotojai. Nekvalifikuotas
personalas ir tinkamos eksploatavimo bei techninės priežiūros tvarkos stoka ateityje gali padidinti energijos
suvartojimą, nepaisant įdiegtų energijos vartojimo efektyvumo priemonių.
Teisingas pastato eksploatavimas ir priežiūra yra svarbūs siekiant sudaryti tinkamas sąlygas pastato veiklai.
Kiekvienu atveju svarbu, kad eksploatavimo ir techninės priežiūros personalas nuolat užtikrintų kuo mažesnį
energijos suvartojimą. Siekiant sumažinti pastato energijos suvartojimą, techniniai įrenginiai turi tinkamai
veikti. Juos prižiūrėti turi tik kvalifikuoti darbuotojai, o priežiūra, nepriklausomai nuo to, kaip ji vykdoma –
rankiniu būdu arba kompiuteriais, atliekama nuolat. Tai užkirs kelią dideliems ir brangiems remontams.
Reguliari techninės priežiūros programa padeda išvengti ženklių remonto ir antrinio eksploatavimo išlaidų.
Nuolatinė priežiūra taip pat užtikrina tinkamą darbo ir patalpų aplinką.
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Pastatas turėtų būti eksploatuojamas ir prižiūrimas laikantis tokių principų:
•
•
•
•

Darbuotojai turi turėti darbui reikalingus įgūdžius ir motyvaciją
Atsakomybė už eksploatavimą ir techninę priežiūrą turi būti aiškiai paskirstyta, kad visi žinotų už
priežiūrą, energetiką ir biudžetą atsakingą asmenį
Turi būti prieinami išsamūs pastato ir techninių sistemų eksploatavimo bei techninės priežiūros
dokumentai.
Turi būti naudojamos tinkamos darbo ir laiko organizavimo priemonės (darbo kortelės arba 		
kompiuterinės sistemos).

Energijos stebėsenos prietaisai yra svarbios sistemingos ir nuolatinės eksploatavimo sąlygų bei suvartojamos
energijos kontrolės priemonės.
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10
Priemonių
apžvalga
Kaip matoma iš pateiktos informacijos, daugiabučiams gyvenamiesiems namams gali būti pasiūlyta nemažai
energinį efektyvumą didinančių priemonių – nuo paprastų sprendimų, iki sudėtingos visapusiškos renovacijos,
ir tai reikalauja skirtingų investicijų. Svarbu pažymėti, kad kiekviena priemonė ne tik optimizuoja energijos
vartojimą, bet ir suteikia papildomų privalumų, pavyzdžiui, sumažina taršą arba geriau kontroliuoja šilumos
paskirstymą. Šių priemonių atsipirkimo laikotarpis skirtingas.
4 lentelėje pateikiama trumpa siūlomų priemonių apžvalga ir vidutinis atsipirkimo laikotarpis. Reikia nepamiršti,
kad nurodytos atsipirkimo vertės yra bendros, pagrįstos patirtimi, tačiau jos gali svyruoti konkrečiais atvejais.
Realūs priemonių atsipirkimo laikotarpiai priklauso nuo faktinių investicijų ir energijos kainos (-ų), skirtingų
priemonių derinimo ir gali būti tiksliau nustatomi tik sudarius techninį scenarijų. Kai kurios priemonės, pvz.,
atsiskaitymo sistemos pakeitimai, nereikalauja išlaidų ,todėl atsipirkimo laikotarpis neskaičiuojamas.

ELGSENA IR TEISINĖS PRIEMONĖS
TRUMPAS PRIEMONĖS APRAŠYMAS

Elgsenos ir įsitraukimo pokyčiai

PAPRASTAS ATSIPIRKIMO LAIKOTARPIS (METAIS)

nenustatytas

Projekto tinkamumas

<1

Stiklo plėvelės

<1

Mažai energijos suvartojančių prietaisų naudojimas

1-2

Radiatorių šilumą atspindinčių priemonių montavimas

1-2

Sąskaitų pokyčiai

nenustatytas
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PASTATO APŠILTINIMAS
TRUMPAS PRIEMONĖS APRAŠYMAS

PAPRASTAS ATSIPIRKIMO LAIKOTARPIS (METAIS)

Šiluminė išorinių sienų izoliacija

3-10

Stogo ir lubų šiluminė izoliacija

6-16

Grindų šiluminė izoliacija

4-26

Langų ir durų pakeitimas

8-15

ŠILDYMO SISTEMA
TRUMPAS PRIEMONĖS APRAŠYMAS

PAPRASTAS ATSIPIRKIMO LAIKOTARPIS (METAIS)

Šildymo krosnių pakeitimas granules naudojančiais degikliais

nenustatytas *

Šildymo krosnių pakeitimas gamtines dujas naudojančiais degikliais

nenustatytas *

Šildymo krosnių pakeitimas centrinio šildymo sistemomis su granuliniais
katilais

nenustatytas *

Šildymo krosnių pakeitimas centrinio šildymo sistemomis su katilais,
kūrenamais gamtinėmis dujomis

nenustatytas *

Įprastinių gamtinių dujų boilerių pakeitimas centrine šildymo sistema,
naudojančia kondensacinius boilerius

12-20

Centrinės šildymo sistemos, naudojančios malkas ir (arba) anglis, pakeitimas granuline sistema

nenustatytas *

Centrinės šildymo sistemos, naudojančios malkas ir (arba) anglis, pakeitimas gamtinėmis dujomis kūrenama sistema

nenustatytas *

Šildymo sistemos pakeitimas inverteriniais oro kondicionieriais
Šildymo sistemos pakeitimas šilumos siurbliais

12-23
8-15

Vietinio centralizuoto šildymo sistemos pertvarkymas naudoti granules
vietoje iškastinio kuro

10-16

Termostatinių vožtuvų montavimas butuose

13-30

Balansinių vožtuvų įdiegimas į sistemas

18-40

Įprastinių cirkuliacinių siurblių pakeitimas elektroniniais

3-10

BUITYJE NAUDOJAMO KARŠTO VANDENS PARUOŠIMAS
TRUMPAS PRIEMONĖS APRAŠYMAS

PAPRASTAS ATSIPIRKIMO LAIKOTARPIS (METAIS)

Naudojamos sistemos pakeitimas saulės energijos sistema

12-16

Naudojamos sistemos pakeitimas šilumos siurbliu

14-18

Naudojamos sistemos pakeitimas saulės energijos sistema, suderinta su
šilumos siurbliu

11-14

Naudojamos sistemos pakeitimas saulės energijos sistema, suderinta su
šilumos siurbliu, palaikoma vėjo turbinų energija

8-11

* Žymi atvejus, kai atlikus atnaujinimus pradedama naudoti brangesnį kurą, todėl sistemos efektyvumo padidėjimas
nepadengia prarastų finansinių nuostolių. Galima vertinti tik kartu su kitomis priemonėmis.
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ELEKTROS ENERGIJOS VARTOJIMAS
TRUMPAS PRIEMONĖS APRAŠYMAS

PAPRASTAS ATSIPIRKIMO LAIKOTARPIS (METAIS)

Naudojamų lempučių pakeitimas LED lemputėmis

1-3

Efektyviausių buities prietaisų naudojimas (A + - A +++ kategorijos)

3-15

Efektyvių namų kompiuterių ir elektroninių prietaisų naudojimas

5-12

Aukšto lygio energinio efektyvumo inverterinių oro kondicionierių
naudojimas

3-8

4 lentelė. - Siūlomų energinį efektyvumą didinančių priemonių apžvalga
Svarbu pabrėžti, kad lentelėje pateikti duomenys apima tik naudą, kurią galima kiekybiškai įvertinti ir lengvai
išreikšti pinigais. Netiesioginiai privalumai, kaip taršos mažėjimas, gerėjanti visuomenės sveikata, naujų darbo
vietų sukūrimas, vystant žaliąsias technologijas, nėra įvertinti.
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