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Fasadas ir jo sudėtinės dalys 
• Siena: 

• B,C, U=0,2 W/m2K 
• A ,U= 0,12 W/m2K 
• A+, U= 0,11W/m2K 
• A++, U= 0,1W/m2K 

• Langai ir durys: 
• B,C, U=1,6 W/m2K 
• A , U = 1 W/m2K 
• A+, U= 0,85 W/m2K 
• A++, U= 0,7 W/m2K 

• Balkonai;  

• Piliastrai, stogeliai ir kt.; 
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Sienos šiltinimo sprendimai 

• Vėdinama siena 
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Sienos šiltinimo sprendimai 

• Nevėdinama siena 
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Svarbu: šiluminių tiltelių mažinimas 
 • Mažinti išorinių 

kampų kiekį. 

• Mažinti išorinių 
konsolių, turinčių 
jungtis su atitvaromis 
kiekį: stogeliai, 
balkonai, karnizai, 
langų apvadai ir t.t. 
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Šiluminiai tilteliai 
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Langas - sienos tęsinys 

2016.02.23 dr. Audronė Endriukaitytė 



Langas - sienos tęsinys 
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Skaičiavimo pavyzdys 
• Sienos matmenys: 5,0 m x 2,8 m, plotas – 14 m2, U= 0,12 W/m2K; 
• Lango matmenys: 2,0 m x 1,5 m, plotas – 3 m2, U=0,8 W/m2K. 
• Sienos plotas be lango – 11 m2. Sienos-lango jungties perimetras – 7 m. 
• Šilumos nuostoliai per sieną – 0,12·19,6·11·24·220/1000=124 kWh. 
• Šilumos nuostoliai per langą – 0,8·19,6·3·24·220/1000=248 kWh. 

 

• Šilumos nuostoliai per šiluminį tiltelį: 
• Ψ = 0,15 W/mK: 0,15·7·19,6·24·220/1000 = 109 kWh. Σ=481 kWh 
• Ψ = 0,10 W/mK: 0,10·7·19,6·24·220/1000 = 72 kWh. Σ=444kWh 
• Ψ = 0,05 W/mK: 0,05·7·19,6·24·220/1000 = 36 kWh. Σ=408 kWh:                                                                                                

• Skirtumas -18% 
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Balkonai – lodžijos 
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Balkonai 

dr. Audronė Endriukaitytė 



Sprendimų būdai 
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Plokščiojo stogo šiltinimo sprendimai 

2016.02.23 

 Stogai: 
 

B,C, U=0,16 W/m2K 
A ,= 0,10 W/m2K 
A+, U= 0,09 W/m2K 
A++, U= 0,08 W/m2K 
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Plokštieji stogai 
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Svarbu: pamatų šiltinimas 
 • Pamatų šiltinimas yra 

vienas sunkiausiai 
įgyvendinamų 
renovacijos 
uždavinių  
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Cokolio ir rūsio šiltinimo sprendimai 
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Svarbu: pastato forma 
 • Pastato forma ir tūris 

turi būti perprojektuoti 
taip, kad sumažinti 
atitvarų plotus  
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Pastato tūris / pastato atitvarų plotas 
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Kaip mes šildomės rankas?  
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Šilumos izoliacija ir jos savybės 
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Šilumos laidumas / 
šiluminė varža 

Pastato energinis 
efektyvumas/ 

išlaidos šildymui 

Degumas Gaisrinė sauga 

Matmenų stabilumas Kokybė ir 
ilgaamžiškumas 

Vandens garų varžos 
faktorius 

Sausos ir šiltos 
konstrukcijos 
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Gyvenamoji aplinka 
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Medžiagų gaisrinė klasifikacija 
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Tai kiek kainuoja nedegi izoliacija? 
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5 aukštų 45 butų namo renovacija 
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Daugiabučio namo 
renovacijos kaina Pabrangimas 50 m2 ploto 

butui 

Daugiabučio 
namo duomenys 

Gyvenamas 
plotas-  
1912,62 m2 

 
Sienų plotas- 
1484,62 m2 

 

Renovacijos kaina 
50 m2 ploto butui 

dr. Audronė Endriukaitytė 

Presenter
Presentation Notes
Į kainą įeina: statybos darbai, projekto parengimas, statybos techninė priežiūra ir projekto administravimasSienų plotas be langų.



9 aukštų 35 butų namo renovacija 

2016.02.23 

Daugiabučio namo 
renovacijos kaina 

Pabrangimas 50 m2 

ploto butui 
Daugiabučio namo 
duomenys 

Gyvenamas 
plotas- 2267,93 
m2 

 
Sienų plotas- 
3248,33 m2 

 

Renovacijos kaina 50 
m2 ploto butui 

dr. Audronė Endriukaitytė 

Presenter
Presentation Notes
Į kainą įeina: statybos darbai, projekto parengimas, statybos techninė priežiūra ir projekto administravimas.Sienų plotas priimtas su langais



Jutiminė temperatūra 
• „Ateinantis savaitgalis turėtų būti be lietaus, temperatūra 

dienomis sieks 30-35 laipsnius. Specialistė atkreipė 
dėmesį, kad karščiausiomis dienomis jutiminė temperatūra 
bus daug aukštesnė, gali viršyti 40 laipsnių, nes debesų 
turėtų būti nedaug, vėjas – silpnas...“ 

• „Jei oras sausas ir ramus, pojūtis būna artimas termometro 
rodmenims, o jei drėgna ir vėjas pusto sniegą, apsirengti 
reikėtų žymiai šilčiau: jutiminė temperatūra gali būti net 10 
laipsnių žemesnė nei tikroji...“ 
 http://www.tv3.lt/naujiena/773704/netikekite-termometru-is-tiesu-lauke-zymiai-salciau 

 http://kaunas.kasvyksta.lt/2015/08/04/oru-prognozes/karstis-smugiuoja-jutimine-temperatura-virsys-40-laipsniu/#ixzz3n9Yw8oz5 
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Komfortas ir dar kartą komfortas... 

• Kai pastato sienos yra gerai izoliuotos, sandarios – viduje nejausite 
jokių skersvėjų, o sienų ir grindų temperatūros bus tolygios. Todėl 
prie žemesnės temperatūros, pojūčio temperatūra 1-3 C° bus 
aukštesnė. 

• Standartiniame pastate išorės sienų žemos vidinių paviršių 
temperatūros ir prasti langai patalpose sukuria skersvėjų pojūtį: 
sakome – dvelkia šalčiu. Šio pojūčio panaikinimui, vidaus oro 
temperatūra yra net pakeliama keliais laipsniais aukščiau, nei reiktų: 
papildoma energija ir piniginės lėšos.  
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Išmintinga investicija 

• Investicija į pastatų gaisrinę saugą, energinį 
naudingumą, garso izoliavimą yra vienkartinė, 
ilgalaikė išmintinga investicija, kurios rezultatas 
yra: 

• Komfortas,  
• Saugumas 
• Išlaidų išlaidų šildymui ir eksploatacijai 

mažinimas 
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http://www.paroc.lt/darbui-ir-informacijai/cad-breziniai 
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Ačiū už                dėmesį 
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