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„ThermoShield“ skaičiuojamosios vertės

1

2 psl.
Esami „ThermoShield“ skaičiuojamąsias vertes aprašantys dokumentai
Leidimo datos: 2006-05-23 – 2006-07-11 – 2006-11-13 – 2007-06-04.
2007 m. rugsėjo mėnesiui dokumentai yra tik vokiečių kalba.
R01-R04: skaičiuojamosios vertės, 1-4 tomai.
R04 priedas: Excel lakštas su pavyzdžiais.
RA1-3: sorbcija, kapiliarumas, drėgnumo vertės.
RA4: apie skaičiavimus su pagalbinėmis vertėmis.
3 psl.
Nuo praktikos prie teorijos ir prie skaičiuojamosios vertės

Prof. dr. Sohno (Berlynas) adaptuota U vertės formulė su pataisos koeficientu
fTS.
Žemiau – medžiagų fTS verčių lentelė.
Statybinė medžiaga

Mūras su skiedinio siūlėmis
Pilnavidurės klinkerio plytos,
skylėtosios klinkerio plytos su
skylėmis per visą aukštį, keramikos
klinkerio plytos pagal DIN 105
Pilnavidurės plytos, skylėtosios plytos,
plytos su skylėmis per visą aukštį
pagal DIN 105
čia: plytų pavyzdžiai
Lengvosios skylėtosios plytos, A ir B
skylių tipai pagal DIN 105

Grynasis tankis
31 2
ρ kg/m ) )

Skaič. šiluminio
laidumo vertė λR
3
W/m.K )

Difuzinė varža
4
μ )

1800
2000
2200

0,81
0,96
1,20

50/100

0,30
0,25
0,20

1200
1400
1600
1800
2000
700
800

0,50
0,58
0,68
0,81
0,96
0,36
0,39

5/10

0,35
0,35
0,35
0,30
0,20
0,40
0,40

5/10

Koeficientas
15
fTS )

4 psl.

2

1 žingsnis: praktinio įvertinimo rezultatų surinkimas (keli pastatai, kelios sienų medžiagos)

2 žingsnis: jų suformulavimas čia: formulė su koeficientu fTS (prof. M. Sohno (Berlynas) formulė)

5 psl.

Statybinė medžiaga

Mūras su skiedinio siūlėmis
Pilnavidurės klinkerio plytos,
skylėtosios klinkerio plytos su
skylėmis per visą aukštį, keramikos
klinkerio plytos pagal DIN 105
Pilnavidurės plytos, skylėtosios plytos,
plytos su skylėmis per visą aukštį
pagal DIN 105
čia: plytų pavyzdžiai
Lengvosios skylėtosios plytos, A ir B
skylių tipai pagal DIN 105 T2

Grynasis tankis
31 2
ƍ kg/m ) )

Skaič. šiluminio
laidumo vertė λR
3
W/m.K

Difuzinė varža μ
4
)

1800
2000
2200

0,81
0,96
1,20

50/100

0,30
0,25
0,20

1200
1400
1600
1800
2000
700
800

0,50
0,58
0,68
0,81
0,96
0,36
0,39

5/10

0,35
0,35
0,35
0,30
0,25
0,40

5/10

Koeficientas
15
fTS )

3 žingsnis: koeficiento fTS parinkimas pagal medžiagą
(pvz., plyta – ρ = 1400, λ = 0.58); šaltinis: prof. Sohno
sudaryta lentelė (originalas – 8 lapai).

6 psl.
3

4 žingsnis: sienos atitinkamos U vertės (t.y.: 1,024 →
0,506) ir sienos apvalkalo koeficiento (~35...50%) *)
apskaičiavimas.

Energinio efektyvumo klasė

5 žingsnis: šiluminės energijos suvartojimo prognozės
nustatymas
*) atkreipkite dėmesį:
Sienos efektyvios U vertės pagerinimas nesutampa su
šiluminės energijos suvartojimo sumažinimo dydžiu
(pastato geometrija!)

7 psl.
„ThermoShield“ skaičiuojamosios vertės:
Kuo tai pagrįsta?
PRAKTIKA

pavyzdžių rinkinys:
įvertintieji praktiniai šiluminės energijos taupymo rezultatai

8 psl.
Pavyzdys: daugiabutis gyvenamasis namas Spremberge, Artur-Becker-Ring 58-60,
pastato energinis pasas sudarytas 2006-06-21.

4

Apskaičiavimas
Nenaujos statybos namas
2
Bendras šilumos tiltelių priedas 0,10 W/m K
-1
Minimalus oro ventiliavimas atidarius langą (0,70 n )
Apsauga nuo šilumos vasarą: nenurodyta, nes langai sudaro 22,5% < 30%
Klimatas: Vokietijos teritorija
Vartotojų elgsena: pagal Potvarkio dėl energijos taupymo sąlygas
Variantų palyginimas
a) Teorinio sunaudojimo apskaičiavimas pagal Potvarkį dėl energijos taupymo (U- vertės teorija, DIN 4108,
orientuota pagal poreikį);
b) Išorinių sienų efektyvios U – vertės apskaičiavimas remiantis praktiniais suvartojimo dydžiais (patvirtinta
suvartojimo duomenimis);
c) Ekvivalentiškų šiltinimo medžiagų storio apskaičiavimas pagal praktinius suvartojimo dydžius (U-vertės
teorija, DIN 4108, pritaikyta pagal suvartojimą).
Rezultatas

Įskaitant šildymo šilumos nuostolius
Metinis šildymo šilumos poreikis
Teoriškai: 108.277 kWh/a

Praktiškai: 78.372 kWh/a

= - 28 %

E energinio efektyvumo klasė
D energinio efektyvumo klasė
2
qh teoriškai: 118,1 kWh/m ,
2
praktiškai: 85,5 kWh/m
Išdavė: dipl. inž. Matthias G. Bumannas
P1694 (Berlyno statybos rūmai), 121027 (dena)
Berlynas, 2006-06-21
/Parašas/

9 psl.
5

Įvertinimo duomenys:
• pastato geometrija ir pastato dalių
konstrukcijos;
• tiekimų sąskaitos, per 5 metus, kas mėnesį;
• statybos planai, statybos leidimas;
• inspekcija, apklausos;
• orų duomenys (lauko temp. statistika).

10 psl.
3 šalys: pagal įvertinimo rezultatus (dešinėje – modeliavimo rezultatas pagal 2 scenarijus)

Trys daugiabučio gyvenamojo namo Sprembergo mieste, A.-Becker-Ring 58-60 energijos
2
suvartojimo (įskaitant šiltą vandenį 12,5 kWh/m a) tyrimai.
Skaičiavimų ciklas: 5 metai, wb = nustatytų oro sąlygų dienos, įvairios meteorologijos
stotys.
Mėlyni stulpeliai – šildymo energijos poreikis (teorija).
Raudoni stulpeliai – šildymo energijos suvartojimas (praktika).
FH = Taikomųjų mokslų universitetas.

6

11 psl.
toliau:
Kiti energijos taupymo pavyzdžiai dokumente.
Šiluminės energijos taupymo rezultatai, gauti naudojant įvairias sienų konstrukcijas ir medžiagas.
Nr. Nuotrauka

Objektas

Taupymas Pastato aprašymas

11

Daugiabutis
gyvenamasis
namas
Švabmiunchene,
Romerstr. 49-51

28,6 %

18 butų, gyv. pl. 1078 m2,
išor. sienos: 36,5 cm, plytos

12

Daugiabutis
gyvenamasis
namas
Noimarkte,
Badstr. 50

~24 %

13 butų, gyv. pl. 1044 m2,
pastatytas 1988 m., išor.
sienos 24er smėlinė klintis su
4 cm šiluminės izoliacijos
mišinio sistema

13

Vienbutis
gyvenamasis
namas
Kiusnachte (CH),
Glamischstr.
bendruomenėje

o.A.

Suvart.
duomenys/rezultatas
Priekinė dalis:
309,56 kWh/m2a;
Galinė dalis:
220,94 kWh/m2a

Šaltinis

Pateiktos laikotarpio nuo
2001 m. iki 2005 m. vertės
remiantis šildymo energijos
konservacijos informacija.

Noimarkto
miesto turto
valdymo
agentūros Ritter
2006-10-25
ataskaita

p. Werner Flecks
(Ufingas),
vyriausybės
patvirtinto
patarėjo
energijos
klausimais
(amatų rūmai),
2000-04-06
ataskaita

Savininko, p.
Otto B.
ataskaita.
Nuotraukos:
Kiusnachto
bendruomenės
įmonė, 2007 m.
vasaris

12 psl.
Nr. Nuotrauka
1 Nuotrauka
greitai bus
įdėta

Objektas
Taupymas Pastato aprašymas
Didelis (sublokuotas
21,2 %
Gyv. pl. 3127,5 m2, užbaigimo
daugiabutis) gyvenamasis
metai: 1978, 50 butų.
namas Str. der
WBS 70 su 5,0 Mp
Freundschaft 6-10, 19357
daugiasluoksne („plokštine“)
Karlstadt
sienų danga 1998 m.

Suvart. duomenys/rezultatas
1994: 606,1 MWh
1995: 473,0 MWh
1996: 480,1 MWh
1997: 351,8 MWh
1998: 299,4 MWh
1999: 263,6 MWh
2000: 236,4 MWh

Šaltinis
Įvertinimas: 2001-08-06,
Berlyno FHTW (Taikomųjų
mokslų universitetas), prof.
dr. Manfred Sohn ir kiti

2

Nuotrauka
greitai bus
įdėta

Didelis (sublokuotas
17,8 %
daugiabutis) gyvenamasis
namas Str. der
Freundschaft 11-17,
19357 Karlstadt

Gyv. pl. 3940,5 m2, užbaigimo
metai: 1978, 70 butų.
WBS 70 su 5,0 Mp
daugiasluoksne („plokštine“)
sienų danga 1998 m.

1994: 769,2 MWh
1995: 607,0 MWh
1996: 569,8 MWh
1997: 414,4 MWh
1998: 381,8 MWh
1999: 337,5 MWh
2000: 319,5 MWh

Įvertinimas: 2001-08-06,
Berlyno FHTW (Taikomųjų
mokslų universitetas), prof.
dr. Manfred Sohn ir kiti

3

Nuotrauka
greitai bus
įdėta

Didelis (sublokuotas
14,2 %
daugiabutis) gyvenamasis
namas Pestalozzistr. 9-13,
19357 Karlstadt

Gyv. pl. 3127,5 m2, užbaigimo
metai: 1979, 50 butų.
WBS 70 su 5,0 Mp
daugiasluoksne („plokštine“)
sienų danga 1998 m.

1994: 797,1 MWh
1995: 555,0 MWh
1996: 450,3 MWh
1997: 367,5 MWh
1998: 332,1 MWh
1999: 301,0 MWh
2000: 292,6 MWh

Įvertinimas: 2001-08-06,
Berlyno FHTW (Taikomųjų
mokslų universitetas), prof.
dr. Manfred Sohn ir kiti

4

Nuotrauka
greitai bus
įdėta

Didelis (sublokuotas
23,4 %
daugiabutis) gyvenamasis
namas Dobberziner Str.
16-21, 19348 Perleberg

Gyv. pl. 3602,0 m2, užbaigimo
metai: 1977, 60 butų.
Daugiasluoksnė „blokinės
technologijos 1,1 Mp“
(„plokštinė“) sienų danga 1998
m.

1994: 590,6 MWh
1995: 460,4 MWh
1996: 458,9 MWh
1997: 343,1 MWh
1998: 318,6 MWh
1999: 286,1 MWh
2000: 251,6 MWh

Įvertinimas: 2001-08-06,
Berlyno FHTW (Taikomųjų
mokslų universitetas), prof.
dr. Manfred Sohn ir kiti

7

13 psl.
Nr. Nuotrauka

Objektas

Taupymas Pastato aprašymas

Suvart.
duomenys/rezultatas
Gyv. pl. 3602,0 m2,
1994: 607,4 MWh
užbaigimo metai: 1977, 1995: 470,9 MWh
60 butų.
1996: 483,8 MWh
Ve = 11481,8 m3 (tūris) 1997: 357,9 MWh
„blokinės technologijos 1998: 345,5 MWh
1,1 Mp“ 30 cm
1999: 313,9 MWh
betoninė danga 1999
2000: 293,5 MWh
m.

Šaltinis

5a

Didelis (sublokuotas 14,1 %
daugiabutis)
gyvenamasis namas
Dobberziner Str. 2227, 19348 Perleberg

5b

Didelis (sublokuotas 16,4 %
daugiabutis)
gyvenamasis namas
Dobberziner Str. 2227, 19348 Perleberg

-„-

2001: 312,9 MWh
2002: 291,8 MWh
2003: 311,4 MWh
2004: 294,1 MWh
2005: 262,6 MWh

Įvertinimas: 2006-0922, Berlyno FHTW
(Taikomųjų mokslų
universitetas), prof.
dr. Manfred Sohn

6

Namas Gullasch
Rothenburg

Mazuto kiekis = 16690 :
6354 (2000-02-02 – 200406-02 / 2004-06-03 –
2006-10-31); mazuto
kiekis* = 3848 : 2638
(perskaičiavus laikotarpio
kiekį vieneriems metams
(365 d.)); mazuto kiekis**
= 4501 : 3846
(perskaičiavus mazuto
kiekį* pagal laipsnių
dienų skaičių (ddn))

Pastato planų mastelis
1:100. Mazuto tiekimo
duomenys nuo 200002-02 iki 2000-12-11;
nuo 2001-09-10; nuo
2002-03-11; nuo
2003-04-11 iki 200309-24; nuo 2005-0211, 2006-01-30 ir
2006-10-31

7

Dvibutis namas,
20 %
pastatytas ant šlaito
Hasselberg Steige
10, 97907 Hasloch

Vienos šeimos namas
su nedideliu atskiro
buto priestatu,
pastatytas ant kalvos
šlaito. Išorinės sienos
(abu frontonai ir pirmo
aukšto pagrindas bei
šiaurinės pusės
pusrūsis): 30 cm
„Poroton“ (akytos)
plytos, užpurkštas
tinkas iš išorės, iš
vidaus 15 mm kalkių
glaisto tinkas, vidinė
izoliacija: 2 cm
putplasčio, gipso
plokštės; padengta
2004 m. kovo mėn.
Gyv. pl. 304 m2, senos
statybos namas,
renovuotas 1966 m..
Išorinės sienos: 28 cm,
pLytinės (langų nišos –
tik 15 cm), mansarda be
izoliacijos; kūrenimas
mazutu, naudojant
„Froling“ katilą, 1986
m., 36 kW vardinės
galios; nauji langai
pirmame aukšte nuo
2002 m.. Danga įrengta
2001-08, -09

metai / ddn 19/12 /
tiekim.*
1999/2000 2859
2500
2000/2001 2889
2527
2001/2002 2912
2037
2002/2003 3056
2138
2003/2004 3056
2138
2004/2005 3124
2185
2005/2006 3263
1712
* pakoreguotas pagal ddn

Mazuto tiekimo
duomenys:
2000-08; 2001-08;
2002-09; 2003-08;
2004-09; 2005-08;
2006-09

14,5 %

Įvertinimas: 2001-0806, Berlyno FHTW
(Taikomųjų mokslų
universitetas), prof.
dr. Manfred Sohn ir
kiti

14 psl.
Nr. Nuotrauka

Objektas

Taupymas Pastato aprašymas

Suvart.
Šaltinis
duomenys/rezultatas
Danga įrengta 2001-04 Vidaus oro temperatūra p. W. Gussgen 2007vasarą: apie 28-30°C, po 05-09 ataskaita
dangos įrengimo – tik 2223°C; sumažėjo šildymo
energijos sąnaudos
žiemą

8

Vienbutis
gyvenamasis
namas Waldstr. ,
56459 Westerbutg

26 %

8

9

Vienbutis
gyvenamasis
namas Dorfstr. ,
56459 Westerbutg

~ 2,5 l
HEL/m2a

Danga įrengta 2004-05 3-4°C vėsiau viduje
vasarą; mažesnės
šildymo energijos
sąnaudos žiemą

p. B. Simon 2007-0509 ataskaita

10a

Gyvenamasis
namas ArthurBecker-Ring 58-60,
03130 Spremberg

27,6 %

Patiektas šilumos kiekis:
2000: 73721 kWh
2001: 81570 kWh
2002: 81013 kWh
2003: 87795 kWh
2004: 87644 kWh
poreikis 108,277 kWh

Pastato energinis
pasas, sudarytas
2006-06-21, DIMaGB,
dipl. inž. Matthias G.
Bumann

10b

Gyvenamasis
namas ArthurBecker-Ring 58-60,
03130 Spremberg

26,5 %

38 cm pilnavidurės
plytos, 12 butų, gyv.
pl. 819,14 m2, AN =
916,8 m2 (plotas), BRI
= 4200 m3 (tūris),
pastatytas 1927 m.,
rekonstruotas 1998
m., danga įrengta
1999 m., šildymas
dideliu atstumu
-„-

Patiektas šilumos kiekis:
žr. aukščiau; galutiniai
energijos duomenys:
poreikis : suvartojimas
= 117712 : 87680
(aukščiau:
119737 : 89832)

Įvertinimas: 2006-0922, Berlyno FHTW
(Taikomųjų mokslų
universitetas), prof.
dr. Manfred Sohn

10c

Gyvenamasis
namas ArthurBecker-Ring 58-60,
03130 Spremberg

25 %

-„-

Patiektas šilumos kiekis:
žr. aukščiau; galutiniai
energijos duomenys:
poreikis : suvartojimas
113000 : 137000 / 85000
optim. / pesim.
scenarijus; orų
duomenys – Kotbuso
stotis

2006 m. studija,
2007-01-11
preliminari ataskaita,
Lausitso FH
(Taikomųjų mokslų
universitetas), prof.
technikos dr., inž.
Horst Stopp

15 psl.
Ar „leistina“ skaičiuoti naudojant λeff?
Praktika ir teorija (DIN standartai) rodo, kad idėja skaičiuoti naudojant λeff nėra labai nauja. Profesionali skaidrios
šiluminės izoliacijos asociacija (PA THI) daro tai nuo 2000 m. Kadangi standarto DIN4108 lygtis [60]
nėra patogi šiai sistemai, Asociacija įdiegė į šį standartą sąsają su savo sukurta nuoroda.
Skaidrios šiluminės izoliacijos statybinių dalių ekvivalentiškas šilumos laidumas pagal DIN EN ISO 6946
Storis = 100 mm

=>

λeff

=

0,139 W/(mK)

Šaltinis: „Lygiareikšmis skaidrios šiluminės izoliacijos komponento šiluminis laidumas skaičiavimui pagal DIN EN ISO
6946“
PA THI: Excel failas „fvtwd-enev-kennwerte.xls“, Profesionalios skaidrios šiluminės izoliacijos asociacijos reg. ass.,
79194 Gundelfingen, Excel skaičiavimo lakštas, versija 1.0.
Išvada: taip, skaičiuoti naudojant λeff yra leistina.

9

16 psl.
Praktinio įvertinimo pavyzdys: Perlebergas, 2001 m., prof. Manfred Sohn
(vertintas energijos sąnaudų laikotarpis: 7 metai).

VERTINIMAS
Priemonių, taikytų energijos suvartojimui mažinti, blokinės statybos statinių serijos, gyvenamuosiuose pastatuose
1,1 Mp ir WBS (gyvenamųjų pastatų serijos) 70 butų bendrijoje Perleberge
Paruošė:

Prof. dr. Manfredas Sohnas
Dipl. inž. Hermanas Bomhaueris – Beinsas
Dipl. ekol. Wolfgangas Sieburgas

Objektas: Dobberziner Straβe 22-27 Perlenberge
Berlynas, 2001 m. rugpjūčio 6 d.
Patalpų šildymo specifinių šilumos suvartojimo dydžių palyginimas

2

Specifinis poreikis kWh/m a) (diagr. vertikaliai)
Esama nerenovuoto pastato
būklė
1994
WSVO 84
WSVO 95
EvEV
Pas. H.
2000

Vidutinis specifinis energijos suvartojimas patalpų šildymui nerenovuotame
pastate VFR
Išvestinė vertė penkiems gyvenamiesiems namams Perlebergo butų bendrijoje
Suvartojimas pastatų su šiltinimo standartu pagal Potvarkį dėl šilumos apsaugos
1984
Suvartojimas pastatų su šiltinimo standartu pagal Potvarkį dėl šilumos apsaugos
1995
Būsimieji reikalavimai pagal priimtą Potvarkį dėl energijos taupymo
Pasyviųjų namų suvartojimas
Pasiektas dydis po penkių Perlebergo butų bendrijos gyvenamųjų namų
renovacijos pabaigos

10

Remiantis specifiniu suvartojimo mažinimu (bendros visų penkių gyvenamųjų pastatų vertės) imant bendrą 116,6
2
kWh/m sumažinimą galima apskaičiuoti ir grafike pateikti atskirų renovacijos kompleksų dalis.

Renovavimo priemonių dalis bendrame patalpų šildymo energijos suvartojimo mažinime.
41,0 %
45,7%
13,3%
Šildymas
Langai / durys
Thermo-Shield

17 psl.

Ataskaitos techninėje literatūroje apie šį pavyzdį Perleberge (2002 m.)

Šaltinis: Ulrich
Löhlein (leid.), Naujasis
potvarkis dėl energijos
taupymo atsižvelgiant į esamą
nekilnojamąjį turtą, leidykla
Hammonia GmbH, Hamburgas,
2002; prieiga per amazon ir kt.

Miestas
statybos užbaigimo
metai
paskirtis: gyvenamasis
namas
butų skaičius
naudingas plotas
šildomas tūris
išorės paviršiaus plotas
paviršiaus-tūrio santykis
konstrukcijos tipas
langų pakeitimas
fasado restauracija
šildymo sistemos
restauracija
šildymo sistemos
apkrova
šildymo energijos
poreikis
karšto vandens poreikis
energijos poreikis per
metus
energijos poreikio per
metus skaičius

Karstädtas

Perlebergas

1978

1997

gyvenamasis
70
4390
13720
5763
0,42
WBS 70

gyvenamasis
60
4052
12663
5698
0,45
Blokinė statyba 1,1 t
porėtas betonas
1995-1997
1998-1999
Nėra duomenų

1995-1997
1998-1999
Nauja šildymo įranga,
vamzdynų apšiltinimas
256000 → 110400

253200 → 104900

534826 → 200266
82306 → 55342

413278 → 159106
89144 → 73732

771415 →319510

628028 → 291048

175,7 → 72,8

155,4 → 71,8

11
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Praktinio įvertinimo pavyzdys: Perlebergas, 2006 m., prof. Manfred Sohn
(7 metų energijos sąnaudų laikotarpis išplėstas iki 11 metų).
Perlebergo butų bendrijos pramoninės statybos tipo gyvenamųjų objektų energetinio vertinimo studija

Gyvenamasis blokas Dobberziner Straβe 22-27, 19348 Perlenbergas, 2006 m. liepos mėn. nuotr.
Užsakovas:

SICC GmbH
Wackenbergstraβe 78-82
13156 Berlynas
Tel. 030/305001960
Prof. dr. Manfredas Sohnas

Paruošė:
/Parašas/
Prof. dr. M. Sohnas

Berlynas, 2006-09-22

Gyvenamasis blokas Dobberziner Straβe 22-27, 2006 m. liepos
mėn. nuotr.

Blokinės statybos tipo 1,1 t su plokščių rastru schema

Terminis apvalkalas, planas ir pjūvis
Šildomas pastato plotas
Oras
Šilumą pernešantis plotas
Naudingasis plotas pagal Potvarkį
dėl energijos taupymo
Formos veiksnys (A/V (paviršiaus ir
kiekio) santykis)
2 lentelė: geometriniai duomenys
Statybinė dalis

9 pav.:Energijos suvartojimo šildymui pokytis po renovacijos

m3
m3
m2
m2

11481,8
9185,5
5175,0
3674,2

m-1

0,45

U-vertė
nešiltinus

U-vertė
Pokytis
apšiltinus
su TS
Išilginė siena
1,162
0,725
-37,6%
Frontono siena 0,830
0,570
-31,3%
6 lentelė. Šilumos praėjimo koeficientų palyginimas

(Nerenovuota būklė, Šildymo sistemos renovacijos poveikis,
Langų pakeitimo poveikis, Apšiltinimo su TS (ThermoShield)
poveikis (Neįskaitomas vertikalus užrašas diagramoje)
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19 psl.
Sumažėjęs energijos suvartojimas po „ThermoShield“ įrengimo pastato išorėje (1998 m.)

būsena iki rekonstrukcijos
šildymo rekonstrukcijos efektas
langų pakeitimo efektas
„ThermoShield“ dangos įrengimo
efektas

Šiluminės energijos sąnaudų pasikeitimas atlikus rekonstrukcijas
20 psl.

santykinis šiluminės
energijos suvartojimo
sumažėjimas

įvairūs taupymo
potencialai,
priklausomai nuo
sienų dangos
konstrukcinių
medžiagų ir būklės
prieš jų
panaudojimą

iš kairės į dešinę:
3x „WBS 70“ konstrukcijos tipas, daugiasluoksnės plokštės: betonas – izoliacija – betonas.
3x „1,1 Mp“ konstrukcijos tipas, poringa lengva betono sienų medžiaga.
1x 38 cm plytų mūras, tinkuotas iš abiejų pusių.
Pirmi šeši atvejai yra dideli pastatai (daugiabučiai namai), paskutinysis – 12 butų namas.
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21 psl.
„ThermoShield“ skaičiuojamosios vertės:
Koks yra elementarus metodas?
PRAKTIKA

TEORIJA

FORMULĖ

22 psl.
Sugrįžimas prie U vertės teorijos
1. Formulė:
Tik esant stabiliai būsenai!

1 – vidinis tinkas, 2 – mūras, 3 – išorinis tinkas, 4 – danga

2. grafinis atvaizdavimas
iš profesionalaus žurnalo
BAUPHYSIK 28 (2006 m.), 2 knyga, 121 psl.

/2 pav./ Stacionarios šilumos srovės Q principas
per lygią sieną
„vidus“
„išorė“
(šilta)
(šalta)
23 psl.
Praktiškai turime:
- nestabilios būsenos situacijas;
- dinaminius procesus;
su drėgme susijusį šilumos perdavimą.
K – konvekcija
vokiškai: Konvektion
V – garavimas
vokiškai: Verdunstung
S – spinduliavimas
vokiškai: Strahlung
A – laidumas
vokiškai: Leitung
čia: Ableitung

14

24 psl.
Šilumos kaita sienoje ir jos paviršiuje:
Sienoje:
1. šiluminis laidumas;
2. šiek tiek spinduliavimo;
sienos paviršiuje:
1. spinduliavimas (į vidų ir į išorę);
2. konvekcija;
3. garavimas (kondensacija).

→│tik nuo čia atsiranda „nuostoliai“

25 psl.

paviršius

vidus

laidumas

konvek- spinduliacija
vimas

Veikimo mechanizmas

sim- dalis
bolis

emisija
atspindėjimas
saulės šiluma
kontaktinė temperatūra
konvekcijos sustabdymas
slaptosios šilumos
išsaugojimas
entalpija
laidumas
sausinimas
difuzija
sklaida
suma
būsena

... bet tik esant komponentų daliai ir aplinkai, ir
suma yra termokeraminių technologijų
endoterminis poveikis

energijos perdavimas

4 komponentai veikia kartu:
sklaida
difuzija
sausinimas
laidumas
entalpija
slaptosios šilumos išsaugojimas
konvekcijos sustabdymas
kontaktinė temperatūra
saulės šiluma
atspindėjimas
emisija

•
•
•
•

membraninis efektas;
emisija, atspindėjimas;
sklaida;
laidumo savybės.

drėgnumo perdavimas
optinė fizika
spinduliavimo fizika
termodinamika
skysčių mechanika

Plačiai žinoma veikimo mechanizmų apžvalga (2005-01-29, SICC dib)
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26 psl.
1 lentelė. (Nekomentuojamas) „ThermoShield“ dangos veikimo
mechanizmas pagal [1].

Pavadinimas
emisija
atspindėjimas
saulės šiluma
kontaktinė
temperatūra
konvekcijos
sustabdymas
slaptosios šilumos
išsaugojimas
entalpija
laidumas
sausinimas
difuzija
sklaida

Gamintojo apibūdinimas:
veikiančių dalių sudėties vertinimas
Trumpas žymėjimas
Dalis [%]
(ε)
3,5
(ρ)
2,6
(-qS)
10,7
(β)

6,3

(c)

1,9

sutraukiame visa tai į
vienintelę U vertę,
apimančią visus poveikius:

(ΔТ)
6,6
(dH)
9,3
(λ, U)
5,4
(k)
23,2
(μ)
1,8
(MI)
28,7
Suma
100 %
Iš periodinio leidinio AUPHYSIK 28 (2006 m.), 2 knyga, 121 psl.
27 psl.
Kartojimas: kelias nuo praktinių rezultatų prie apskaičiavimų

1 žingsnis:
praktinių rezultatų
įvertinimas
28 psl.
Kartojimas: kelias nuo praktinių rezultatų prie apskaičiavimų

1 žingsnis:
praktinių rezultatų
įvertinimas

2 žingsnis:
formulė
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29 psl.
Kartojimas: kelias nuo praktinių rezultatų prie apskaičiavimų

1 žingsnis:
praktinių rezultatų
įvertinimas

2 žingsnis:
formulė

3 žingsnis:
koeficiento fTS
parinkimas

30 psl.
Kartojimas: kelias nuo praktinių rezultatų prie apskaičiavimų

1 žingsnis:
praktinių rezultatų
įvertinimas

2 žingsnis:
formulė

3 žingsnis:
koeficiento fTS
parinkimas

4 žingsnis:
Uequ apskaičiavimas

31 psl.
Kartojimas: kelias nuo praktinių rezultatų prie apskaičiavimų

1 žingsnis:
praktinių rezultatų
įvertinimas

2 žingsnis:
formulė

3 žingsnis:
koeficiento fTS
parinkimas

4 žingsnis:
Uequ apskaičiavimas

5 žingsnis:
šiluminės energijos
sąnaudų prognozė
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32 psl.

„ThermoShield“ skaičiuojamosios vertės: visi naudojami pavyzdžiai
33 psl.
1 pavyzdys: tinkas – mūras – tinkas; U vertės pagerėjimas: 1,253 → 0,832
Sluoksnis

Žymėjimas

1
1

Grynasis
tankis ρ
3
kg/m
1800

RSi
Kalkių cemento
skiedinys
Plytų mūras, Vlz
Kalkių cemento
skiedinys
Rse

1
1
1

Sluoksnio
storis d m
0,030

Šilumos
laidumas
λR W/mk
0,870

-

Šilumos
laidumo
pasipriešinimas
0,130
0,034

1600
1800

0,380
0,030

0,680
0,870

-

0,559
0,034

-

0,440

1/U =
U=
U=

0,40
0,798
1,253
1,253

Sluoksnio
storis d m

0,60

Šilumos
laidumo
pasipriešinimas
0,130
0,086

0,35
0,60

0,860
0,086

1/U =
U=
U=

0,040
1,202
0,832
0,832

2

Statybinės dalies šilumos praėjimo koeficientas W/m K
Sluoksnis

Žymėjimas

1
1

Grynasis
tankis ρ
3
kg/m
1800

0,030

Šilumos
laidumas
λR W/mk
0,870

RSi
Kalkių cemento
skiedinys
Plytų mūras, Vlz
Kalkių cemento
skiedinys
Rse

1
1

1600
1800

0,380
0,030

0,680
0,870

1

-

0,440

-

2

Statybinės dalies šilumos praėjimo koeficientas W/m K

TS veiksnys

TS veiksnys

34 psl.
2 pavyzdys: tinkas – mūras – tinkas; U vertės pagerėjimas: 1,595 → 1,045
Pferov – Svornosti 2,4
1
4
5
Eil.
Darbinė
ρ
Nr.
medžiaga
kg/m3
1
Kalkių
2000
cemento
tinkas
2
Šlako
1500
mūras
3
Kalkių
2000
cemento
tinkas

μ
19

SO1 1 var. išorinė siena
8
9
15
λκ
λp
d
W/m·K W/m·K mm
0,88
0,99
10

15*
d
m
0,010

A
fTS
nuo
0,55

890

17

0,6

0,68

290

0,290

790

19

0,88

0,99

20

0,20

6
c
J/kg·K
790

7

iki
0,65

B
fTS
vert.
0,60

C
λeff
W/mK
0,396

D
R
2
m K/W
0,025

0,40

0,45

0,40

0,408

0,711

0,55

0,65

0,60

0,396

0,051

Σ (R) =
Rsi + Rse =
ΣΣ=
U ekv. =
U pavyzdys =
Δ=

0,787
0,170
0,957
2
1,045 W/m K
2
1,595 W/m K
-34,5%
18

35 psl.
3 pavyzdys: siena su izoliacija; U vertės pagerėjimas: 0344 → 0,250
Pferov – Svornosti 2,4
1
4
Eil. Darbinė
Nr. medžiaga
1
Kalkių
cemento
tinkas
2
Šlako mūras
3
Kalkių
cemento
tinkas
4
ALFAFIX S11
5
Polistirolo
PPS
6
ALFAFIX S11
7
BETADEKORF
20

μ
19

SO11 1 var. Išorinė siena
8
9
15
15*
λκ
λp
d
d
W/m·K W/m·K mm m
0,88
0,99
10
0,010

A
fTS
nuo
0,55

890
790

17
19

0,6
0,88

0,68
0,99

290
20

0,290
0,020

1650
20

1250
1270

38
67

0,7
0,043

0,7
0,044

1
100

0,001
0,100

1650
1750

1250
840

27
32

0,7
0,7

0,7
0,7

1
2

0,001
0,002

5
ρ
kg/m3
2000

6
c
J/kg·K
790

1500
2000

7

iki
0,65

B
fTS
vert.
0,60

C
λeff
W/mK
0,396

D
R
2
m K/W
0,025

0,40
0,55

0,45
0,65

0,40
0,60

0,408
0,396

0,711
0,051

0,25

0,35

0,50
0,25

0,350
0,033

0,003
3,030

0,50
0,50

0,350
0,350

0,003
0,006

Σ (R) =
Rsi + Rse =
ΣΣ=
U ekv. =
U pavyzdys =
Δ=

3,828
0,170
3,998
2
0,250 W/m K
2
0,344 W/m K
-27,3%

36 psl.
4 pavyzdys: tinkas – mūras – tinkas; U vertės
pagerėjimas: 1,024 → 0,506
Alternatyvus metodas:
naudoti λequ (TS danga).

Rsi = 0,130 W/mK
Rse = 0,040 W/mK
Vidinis tinkas (1400)
d1 = 0,015 m
λ1 = 0,700 W/mK
Plytų mūras (1200)
d2 = 0,380 m
λ2 = 0,500 W/mK
Išorinis tinkas (1800)
d3 = 0,025 m
λ3 = 1,000 W/mK
Sluoksnis
d4 = 0,0003 m
λ4 equ = 0,0003 W/mK

Ueff = 0,506

Tai atitinka dangos skaičiuojamosios vertės intervalą
0,000, ... 0,0006 W/mK.
Rsi = pereigos varža viduje;
Rse = pereigos varža išorėje;
abi vertės pateiktos pagal standartą.
Šiame pavyzdyje:
0,0003 : 0,0003 = 1,0;
tai padidina R sumą:
anksčiau: U = 1 / (ΣR = 0,976) = 1,024;
dabar: U = 1 / (ΣR = 1,976) = 0,506.

Δ = 50,60%
19

37 psl.

Pavyzdys E0601: daugiabutis gyvenamasis namas Katovicuose, Lenkija
DIM aGB statybų planavimas ir energijos konsultacijos
Dipl. inž. Matthias G. Bumannas

Wilhelminenhofstr. 50, D-12459 Berlynas
Tel. +49-30-6748-9727, Faksas -9213, info@dimagb.de

Projektas: E0601 – xxxxxx xx, Katovicai, Lenkija
Investuotojas: xxxxxx
Planavimas: xxxxxx
Projekto Nr.: xxxxxx

Pastato duomenys:
Gyvenamasis pastatas
Daugiabutis namas, nesujungtas su kitais pastatais
Normali vidaus temperatūra
Statybos metai 1970 (numanomi)
Sunkiosios statybos tipas
4 aukštai
4 gyvenamieji vienetai
2
Išorės plotas: 4162,7 m
3
Dydis: 10695 m
A/V = 0,42
Naudingasis plotas AN: 3422,4
2
Šildomas gyvenamasis plotas: 2920 m (nurodytas)
2
Pagrindo plotas: 914 m
Pagrindo dydis: 191 m

Šildymo šilumos poreikis [kWh/a]
1 variantas: stogo šiltinimas ir nauji langai
2 variantas: išorinės sienos šiltinimo
sluoksnis
3 variantas: išorinė siena dengta su
ThermoShield Exterieur

Apskaičiavimas
Nerenovuotas pastatas
2
Bendras šilumos tiltelio priedas 0,10 W/m K
-1
Minimalus oro ventiliavimas atidarius langus (0,60 n )
Apsauga nuo šilumos vasarą: nežinoma, kadangi langai sudaro ~24% < 30%
Klimatas: laikinai vieta Vokietija
Rezultatas
Pirmiausia buvo vertinamas variantas „šiaip ar taip“ su stogo šiltinimu (10 cm stiroporu 040) ir naujais langais.
2
Transmisijos šilumos nuostolis HT sudaro 0,79 ir viršija leistiną didžiausią 0,66 W/m K, tokia pati padėtis ir su pirminiu
2
energijos poreikiu: 108,91 ir 83,03 kWh/m a. Vertinant pagal Potvarkio dėl energijos taupymo 13 str. 2 d. neatitinka
reikalavimų.
Pagal Potvarkio dėl energijos taupymo 8 str. 2 d. 3 priedą nustačius energetinio paso leistinas didžiausias vertes iki
2
2
0,92 W/m K ir 116,24 kWh/m a Potvarkio reikalavimus atitiktų. Ši nuostata leistina tik jau pastatytiems pastatams.
2
Kai izoliacinis sluoksnis yra 10 cm storio, pirminis energijos poreikis sudarytų 92,41 kWh/m a, bet nepasiektų A klasės.
2
97,43 kWh/m a vertė pasiekiama šiltinant su ThermoShield.

Pirminė energija

97.43 kWh/m

2

20

Fasadai

Priekinės pusės fasadas (rytai)

Užpakalinės pusės fasadas (vakarai)

Fragmentas iš spalvoto varianto: 30c ir 30d. Šiaurinis frontonas

Fragmentas iš spalvoto varianto: 30b, 30a ir 30. Pietinis frontonas
ThermoShield variantų palyginimas: stiroporas
□ išlaidos

TSE

□ nauda

Stiroporas

Išlaidų ir naudos palyginimas (pagal Vokietijos kainų lygį)

21

Nerenovuoto pastato nuotraukos

22

38 psl.
Pavyzdys E0602: senas pastatas Katovicuose, Lenkija; fasadas saugomas kaip architektūros paminklas

DIM aGB statybų planavimas ir energijos konsultacijos
Dipl. inž. Matthias G. Bumannas

Wilhelminenhofstr. 50, D-12459 Berlynas
Tel. +49-30-6748-9727, Faksas -9213, info@dimagb.de

Projektas: E0602 – xxxxxx xx, Katovicai, Lenkija
Investuotojas: xxxxxx
Planavimas: xxxxxx
Projekto Nr.: xxx/2005
Gyvenamasis pastatas
Daugiabutis namas
Vidurinis pastatas
4 aukštai
Statybos metai: sena statyba
Išorės plotas: 954,5 m
3
Dydis: 2781,6 m
A/V = 0,34

2

2

Naudingas plotas An = 890,1 m
2
Gyvenamasis plotas: 653,7 m

B energetinio efektyvumo klasė

Šildymo šilumos poreikis
Šilto vandens poreikis
Įrenginių nuostoliai
Galutinė energija
Pirminė energija
CO2 emisija

Bendras vertinimas
B (vos įskaitomas tekstas, g.b. klaidų)
2
Pastato išorė (šildymo poreikis 60 kWh/ m a
2
Įrangos technika (įrangos poreikis 35 kWh/ m a)
2
Poveikis aplinkai (CO2 emisija 24 kg/ m a)

53.043 kWh
11.126 kWh
20.179 kWh
84.353 kWh
94.974 kWh
2
24kg/m

Įvertinimas B

Toliau pateikiamas pastato aprašymas, apskaičiavimai ir paaiškinimai.

23

Variantų palyginimas
Šildymo šilumos poreikis [kWh/a]

1 variantas

2 variantas

Šildymo šilumos poreikis: 2 variantas = fasado šiltinimas su ThermoShield
Stogas / mansarda

4.985 kWh
4.980 kWh

Išorinė siena

29.247 kWh
17.721 kWh

Langai

12.031 kWh
12.019 kWh

Rūsys

4.140 kWh
4.135 kWh

Ventiliacija

46.455 kWh
46.455 kWh

Šildymas
įskaitant šiltą vandenį

20.179 kWh
19.303 kWh

Energijos nuostoliai: 2-ame variante pateikiamas nuostolių sumažinimas

Išorinis fasadas

24

Fasadas
39 psl.

Pavyzdys E0603: namas, turintis bendrą sieną su kitu pastatu, Bavarijoje
DIM aGB statybų planavimas ir energijos konsultacijos
Dipl. inž. Matthias G. Bumannas

Wilhelminenhofstr. 50, D-12459 Berlynas
Tel. +49-30-6748+9727, Faksas -9213, info@dimagb.de

Pastato energetinis pasas (orientuotas pagal poreikį)
Projektas: E0603 – dviejų butų namas
Statybos vieta: xxxxxx
Užsakovas: xxxxxx
Architektas.: xxxxxx
Statybos leidimas: xx.xx.1973; statybos tarnyba xxxxxx
Pastato duomenys:
Gyvenamasis pastatas
Dviejų butų namas, nesujungtas su kitais pastatais
Normali vidaus temperatūra
Statybos 1973 (statybos leidimo spaudas)
Sunkiosios statybos tipas
2 aukštai
2 gyvenamieji vienetai
2
Išorės plotas: 687,2 m
3
Dydis: 905 m
-1
A/V = 0,76 m
2
Naudingasis plotas AN: 289,6 m
2
Pagrindo plotas: 168,0 m
Pagrindo dydis: 53,0 m
Apskaičiavimas
Nerenovuotas pastatas
2
Bendras šilumos tiltelio priedas 0,10 W/m K
-1
Minimalus oro ventiliavimas atidarius langus (0,70 n )
Apsauga nuo šilumos vasarą: nežinoma, kadangi langai sudaro ~19% < 30%
Klimatas: Vokietijos teritorija
Priemonės
25

Išorinės sienos šiltinimas su ThermoShield Exterieur
Šiaurinė siena apšiltinta šiltinamuoju sluoksniu: 8 cm PSE 035
Viršutinio aukšto lubų šiltinimas su 20 cm 040
Pastato energetinis pasas galioja čia aprašytoms priemonėms
ir būklei pagal jų taikymą.
Rezultatas

/pav./ neįskaitomas

H energetinio efektyvumo klasė
2
267,6 kWh/m
Energetinio efektyvumo klasė
2
128,1 kWh/m
Pastato energetinis pasas galioja kartu su 2006-04-21 ekonomiškumo vertinimu (variantų palyginimu).
Išdavė: dipl. inž. Matthias G. Bumannas, P1694 (Berlyno statybos rūmai), 121027 (dena)
Berlynas, 2006-06-19
/Parašas/

Šildymo šilumos poreikis
Šilto vandens poreikis
Įrenginių nuostoliai

2

Galutinė energija

333,0 kWh/m
2
100,6 kWh/m
2
372,9 kWh/m
2
203,3 kWh/m

Pirminė energija

CO2 emisija

Įvertinimas

2

267,6 kWh/m
2
128,1 kWh/m
2
12,5 kWh/m
2
12,5 kWh/m
2
52,9 kWh/m
2
40,0 kWh/m

105 kg/m
2
57 kg/m

E

2

H

Įvertinimas
Bendras įvertinimas

E

H

Pastato išorė (neįskaitoma)
Įrenginių technika (neįskaitoma)
Poveikis aplinkai (neįskaitoma)

26

Viršutinio aukšto planas

Pjūvis A-A

Šiaurės pusė

Rytų pusė

Pietų pusė

Vakarų pusė

40 psl.

Pavyzdys E0605: vienbutis namas Bavarijoje

Pietų pusė

Šiaurės pusė

Pirmo aukšto planas

Rūsio planas

Viršutinio aukšto planas

Mansardos planas
27

Vertinimas – naudojant kaip pastato energetinį pasą
Šis pastatas:

2

114,8 kWh/m a pirminis energijos poreikis orientuotas pagal poreikius

Šilumos balanso palyginimas
Su TS dengtų sienų ir esamų duomenų palyginimas
Pilka -Šildymo šilumos poreikis
Tamsiai pilka - Transmisijos šilumos nuostoliai Violetinė - Ventiliavimo nuostoliai
Oranžinė - Vidinės šilumos gavimas Geltona - Saulės šilumos gavimas

Sienos dengtos su TS
Esami duomenys
Šilumos balanso palyginimas (TS variantas ir esami duomenys)
kfw
rėmimo bankas
Prašymas dėl skolos padengimo priedo - priemonių taikymo patvirtinimas
Šis prašymas pateikiamas po priemonių taikymo per Hausbank bankui KfW.
Pareiškėjas:
Investicinis objektas:
KfW paskolos sąskaitos Nr.:

Adam Stumpf, 91522 Ansbachas
Gebrüder-Grimm-Weg 5, 91522 Ansbachas
8611357

Priemonės buvo pritaikytos pagal planą. Reikalavimai naujai statybai pagal Potvarkį dėl energijos taupymo buvo
įvykdyti. Apskaičiavimai atlikti remiantis Potvarkio dėl energijos taupymo galiojančia redakcija ir taikomomis DIN
normomis.
Eksperto pareiškimas
Užtikrinu, kad aukščiau nurodyti duomenys yra pilni ir teisingi ir galiu juos patvirtinti atitinkamais dokumentais. Žinau,
kad šie duomenys turi atitikti subvencionavimo reikalavimus pagal Baudžiamojo kodekso 264 str. ir subvencionavimo
įstatymo 2 str., o apgaulė siekiant subvencionavimo yra baudžiama.
Aš esu
□ registruotas konsultantas, atstovaujanƟs valstybinę programą „Vietinis konsultavimas“ arba Federalinį vartotojų
susivienijimą.
X pagal federalinės žemės teisę įgaliotas asmuo rengti arba tikrinti patvirtinimus pagal Potvarkį dėl energijos taupymo.
Berlynas, 2006-11-30
/Parašas/
Vieta, data
Eksperto parašas ir spaudas
/Spaudas: DIMaGB dipl. inž. Matthias G. Bumannas, statybos valdymas, planavimas, konsultavimas, atsakinga statybų
institucija Berlyno statybos rūmai P1694, Wilhelminenhofstr. 50, D-12459 Berlynas, tel. 030-67 48 97 27 , faksas 03067 48 92 13, internetas: www.dimagb.de, info@dimagb.de/
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Duomenys apie priemonių paketą 4
EFM Stumpf
(Patvirtinti žymint kryželiu!)
(Tinkamą variantą žymėti kryželiu!)
Pagal priemonių paketą 4 gali būti subvencionuojamos neįtrauktos į priemonių paketus nuo 0 iki 3 priemonės ir
priemonių kombinacijos arba priemonės su techninių specifikacijų nukrypimais, jei jos patvirtinamos registruoto pagal
valstybinę programą energijos konsultanto arba pagal federalinės žemės teisę įgalioto asmens parengti ir tikrinti
2
patvirtinimus pagal Potvarkį dėl energijos taupymo, kad šios investicijos dėka bus sumažinta CO2 mažiausia 40 kg/m
pastato naudingo ploto An per metus. Priemonės turi atitikti Potvarkio dėl energijos taupymo reikalavimus.
Turi būti atliktos šios atskiros priemonės (kiekvieną konkrečią priemonę atlikti atskirai!).
Senos šildymo mazutu įrangos išardymas, šildymo įrangos atnaujinimas įrengiant granulių krosnį, dalinai šildymas
marmuro plokštėmis (atspindėjimo šildymas); langų atnaujinimas: šilumos apsaugos įstiklinimas ir 7-ių kamerų
profiliai; išorinių sienų šiltinimas taikant ThermoShield termokeraminę membranų technologiją; papildomas stogo
šiltinimas danga ThermoDach; rūsio lubų iš apačios šiltinimas.
Potvarkio dėl energijos taupymo ir programos atmintinės priedo B laikymasis
X Minimalūs reikalavimai šilumos praėjimo apribojimui naudojant pirmą kartą, keičiant ar atnaujinant išorines
statybines dalis pagal Potvarkio dėl energijos taupymo 8 str. 1 arba 2) pastr. įvykdyti.
X Minimalūs reikalavimai šildymo įrangai pagal Potvarkį dėl energijos taupymo įvykdyti.
2

X Taikant priemones, nurodytas priemonių pakete 4, CO2 mažiausias 40 kg/m sutaupymas naudingam plotui A per
2
metus įvykdytas. CO2 sutaupymas sudaro 48.60 kg/m (Nurodyti vertę!)
2
X Pastato naudingas plotas pagal Potvarkį dėl energijos taupymo (priedas 1.3.4) sudaro 203.3 m (Nurodyti vertę!)
2
Šildomas pastato plotas V pagal Potvarkį dėl energijos taupymo (priedą 1.3.2) yra 635 m (Nurodyti vertę!)
Eksperto pareiškimas (jeigu buvo pasirinktas priemonių paketas 4)
Užtikrinu, kad aukščiau nurodyti duomenys yra pilni ir teisingi ir galiu juos patvirtinti atitinkamais dokumentais. Žinau,
kad šie duomenys turi atitikti subvencionavimo reikalavimus pagal Baudžiamojo kodekso 264 str. ir subvencionavimo
įstatymo 2 str., o apgaulė siekiant subvencionavimo yra baudžiama.
Aš esu
□ registruotas konsultantas, atstovaujanƟs valstybinę programą „Vietinis konsultavimas“ arba Federalinį vartotojų
susivienijimą.
X pagal federalinės žemės teisę įgaliotas asmuo sudaryti/paruošti arba tikrinti patvirtinimus pagal Potvarkį dėl
energijos taupymo.
Berlynas, 2006-07-04
/Parašas/
/Įrašas ranka: dena 121 027
Vieta, data
Eksperto parašas ir spaudas
/Spaudas: DIMaGB dipl. inž. Matthias G. Bimannas, statybos valdymas, planavimas, konsultavimas, atsakinga statybų
institucija Berlyno statybos rūmai P1694, Wilhelminenhofstr. 50, D-12459 Berlynas, tel. 030-67 48 97 27 , faksas 03067 48 92 13, internetas: www.dimagb.de, info@dimagb.de/
Pareiškėjo paaiškinimas (0-4 priemonių paketams)
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Pavyzdys E0606: vienbutis namas Vokietijoje
ENERGETINIS PASAS gyvenamajam pastatui
Pagal Potvarkį dėl energijos taupymo 16 ir kt. tolesnius str.
Galioja iki 2016 m. spalio mėn.
Pastatas
Pastato tipas
Adresas
Pastato dalis
Pastato statybos metai
Įrangos sumontavimo
metai
Butų skaičius
Pastato naudingas plotas
(AN)
Energetinio paso išdavimo
pagrindas

①

Daugiabutis gyvenamasis
namas
Zweigstr. 39, 82223 Eichenau
Gyvenamoji
1973, modernizavimas 2006
1973, modernizavimas 2006

Pastato nuotrauka:
(pateik. savanoriškai)

Pastato vaizdas
žr. priedą (A1)

6 gyvenamieji vienetai
2
492,2 m
□ nauja statyba
□ nuoma / pardavimas

X modernizavimas
(pakeitimas / išplėtimas)

Pastabos dėl duomenų apie pastato energetinę kokybę
Energetinė pastato kokybė nustatoma apskaičiuojant energijos poreikį standartinėmis sąlygomis arba įvertinant
energijos suvartojimą. Kaip plotas imamas energetinis pastato naudingas plotas pagal Potvarkį dėl energijos taupymo,
kuris paprastai skiriasi nuo bendrų gyvenamojo ploto duomenų. Pateiktos palyginimo vertės turi atspindėti apytikrę
situaciją (paaiškinimus žr. 4 psl.)
X Energetinis pasas išduotas energetinio poreikio skaičiavimų pagrindu. Rezultatai pateikiami 2 psl. Papildoma
informacija apie suvartojimą pateikiama savanoriškai.
□ Energetinis pasas išduotas vertinant energetinį suvartojimą. Rezultatai pateikiami 3 psl.
Duomenis pagal poreikius / suvartojimą pateikė
□ savininkas
X dokumentų rengėjas
□ Prie energeƟnio paso pridedama papildoma informacija apie energeƟnę kokybę (savanoriškai).
Pastabos dėl energetinio paso naudojimo
Energetinis pasas naudojamas tik kaip informacinis dokumentas. Energetiniame pase pateikiami bendri pastato arba
nurodytos atskiros pastato dalies duomenys. Energetinis pasas skirtas tik apytikriam pastatų palygimui.
Šį energetinį pasą sudaro puslapiai ①, ②, ③, A1, A2.
Išdavė:
DIMaGB Statybos planavimas, energetinis konsultavimas
dipl. inž. Matthias G. Bumannas
Wilhelminenhofstr. 50
12459 Berlynas
Berlyno statybos rūmai P1694
dena# 121 027
KLIMATUI REIKIA APSAUGOS

Išdavusiojo parašas:
/Parašas/

2006-11-24

Parašas

Data
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Pastato aprašymas
Objektas: Zweigstr. 39, 82223 Eichenau, daugiabutis namas su 6 gyvenamaisiais vienetais,
sklypas 1924/3 (Alling) (A1)
Pastato planai (fragmentai ne pagal mąstelį)

Vietos planas

Viršutinio aukšto planas

Pjūvis 1

Pirmo aukšto planas

Mansardos planas

Pjūvis 2
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ENERGETINIS PASAS gyvenamajam pastatui
Pagal Potvarkį dėl energijos taupymo 16 ir kt. tolesnius str.
Apskaičiuotas pastato energetinis poreikis
②
Energetinis poreikis objektui: Zweigstr. 39, 82223 Eichenau
Pirminis energijos poreikis
2
147,5 kWh/ (m a)

„Bendras energetinis efektyvumas“

2

131,6 kWh/ (m a)
Galutinis energijos poreikis
2
CO2 emisijos * 36,7 kg/m a
Potvarkio dėl energijos taupymo 9 str. 1 pastr. laikymosi patvirtinimas (palyginimas) ****
Pirminis energijos poreikis
Pastato išorės energetinė kokybė
2
2
Pastato duomenys
QP = 147,5 kWh/(m a)
Pastato duomenys
H T= 0,79 W/m K)
2
2
Potvarkio reikalavimas
QP = 144,1 kWh/(m a)
Potvarkio reikalavimas
H T= 0,75 W/m K)
Pastato energijos poreikis
Kuras:
Mazutas

„Normalus suvartojimas“
2
Metinis energijos poreikis kWh/(m a)
Šildymas
Šiltas vanduo Pagalbinė įranga
114,8
12,5
4,3

2

Iš viso kWh/(m a)
131,6

Atsinaujinanti energija
Prieš statybą atsižvelgta į galimybę įrengti atsinaujinančios energijos sistemas pagal Potvarkio dėl energijos taupymo 5
str.
Atsinaujinanti energija naudojama:
Šildymui
Vandens šildymui
Ventiliacijai
Ventiliacijos koncepcija
Ventiliacija vyksta:
Per langus
Per šachtą
Naudojant ventiliacijos sistemą be šilumos grąžinimo ***
Naudojant ventiliacijos sistemą su šilumos grąžinimu ***
Galutinės energijos palyginimas

Pasyvusis namas
Naujos statybos daugiabučiai
Naujos statybos vienbučiai namai
Energetiškai gerai modernizuoti vienbučiai namai
Gyvenamųjų namų vidurkis
Nepakankamai gerai modernizuoti daugiabučiai
Nepakankamai gerai modernizuoti vienbučiai namai
Apskaičiavimo paaiškinimai
Naudotą apskaičiavimo būdą numato Potvarkis dėl energijos taupymo. Standartizuotos sąlygos neleidžia daryti išvadų
apie faktinį energijos sunaudojimą. Patvirtintos poreikio vertės yra specifinės vertės pagal Potvarkio dėl energijos
taupymo pastato naudingo ploto kvadratiniam metrui (AN).
Savanoriški duomenys** EFH- vienbučiai namai, MFH- daugiabučiai namai *** šilumos grąžinimas
**** 2006 Potvarkio dėl energijos taupymo 9 str. 1 pastr. numato renovaciją: (3) 1 pastr. reikalavimai laikomi
įvykdytais, jeigu atskirose statinio išorės dalyse neviršijami 3 priede nustatyti šilumos praėjimo koeficientai – plg.
priedą (A2) apačioje.
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Pavyzdys E0701: biuro pastatas Slovėnijoje
DIM aGB statybų planavimas ir energijos konsultacijos
Dipl. inž. Matthias G. Bumannas

Wilhelminenhofstr. 50, D-12459 Berlynas
Tel. +49-30-6748+9727, Faksas -9213, info@dimagb.de

Šildymo energijos taupymo apskaičiavimas
po apšiltinimo su ThermoShield Interieur
Projektas:
Vieta:
Pavadinimas:
Metodas:
Būdas:

E0701 – biurų pastatas
Slovėnija
P.O. Kograd Tozd Proj. Biro
patvirtinimas pagal Potvarkį dėl energijos taupymo (Vokietija)
mėnesio balanso metodas (įprastinis metodas visiems pastatams)

Pastato duomenys
Biurų pastatas: pagrindinis pastatas ir jungiantis namas, stovi atskirai ir iš dalies linijoje
Normali vidaus temperatūra + 19 °C
Statybos metai 1980, priemonės taikytos 2007
Sunkaus tipo statyba, 4 aukštai, su rūsiu po namu
Variantas: esamas nerenovuotas

Patvirtinimas pagal Potvarkį dėl energijos taupymo

Esami duomenys

Variantas: ThermoShield Interieur
Patvirtinimas pagal Potvarkį dėl energijos taupymo
Šis pastatas:

ThermoShield Interieur

2

74.35 90,21 kWh/m a į poreikį orientuotas pirminės energijos poreikis

Nauja statyba pagal Potv. dėl energ. taup.
(prie rodyklių neįskaitoma)

Nemodernizuotas namas

Išdavė dipl. inž. Matthias G. Bumannas
P1694 (Berlyno statybos rūmai), 121027 (dena)
Berlynas, 2007-01-24

/Parašas/
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Šildymo energijos poreikis
Varianto „Šiltinimas su ThermoShield Interieuer“ su esamais duomenimis

103420 kWh/a
Esami duomenys

85065 kWh/a
šiltinimas su ThermoShield Interieuer

Δ = - 17,75 %
Šildymo šilumos poreikis
Varianto „Šiltinimas su ThermoShield Interieuer“ su esamais duomenimis

99507 kWh/a
Esami duomenys

71200 kWh/a
šiltinimas su ThermoShield Interieuer

Δ = - 19,55 %

Pjūvis A-A (9 psl.)

Pietinis fasadas (14 psl.)

Pjūvis B-B (10 psl.)

Pjūvis D-D (12 psl.)

Vakarinis fasadas (16 psl.)
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Rytinis fasadas (15 psl.)

Šiaurinis fasadas (- psl.)

43 psl.

Pavyzdys E0702: gyvenamųjų namų rajonas Slovėnijoje
Visų statinio dalių absoliutūs šilumos transmisijos nuostoliai (kWh/a)
Visų variantų palyginimas
Rūsio lubos
Lubos prie lauko oro viršuje

Pilka - Esami duomenys
Tamsiai pilka - Sienos dengtos su TS

Šoninė siena mansardoje
Stogas prie lauko oro
Išorinė siena žemėje
Išorinė siena
Langai

Statinio dalių transmisijos šilumos nuostolių palyginimas
Šilumos balanso palyginimas
Su TS dengtų sienų ir esamų duomenų palyginimas
Pilka - Šildymo šilumos poreikis Tamsiai pilka - Transmisijos šilumos nuostoliai Violetinė - Ventiliavimo nuostoliai
Oranžinė - Vidinės šilumos gavimas Geltona - Saulės šilumos gavimas
Sienos dengtos su TS

Esami duomenys

Šilumos balanso palyginimas (TS variantas ir esami duomenys)
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← Šilumos srovės linijos
── Izotermai

Sąlygota medžiagos
/ konstrukciškai

Sąlygota geometriškai

Šilumos tiltelių skirstymas (rūšys) [3]
Šilumos tiltelių apibrėžimas (pirminis):
Lokaliai apribotos vietos, kuriose pasireiškia didesnis šilumos srovės tankis palyginus su kitomis šalia esančiomis
statinio dalimis. Pasekmė: padidinti šilumos nuostoliai, žemesnė paviršiaus temperatūra, kondensatas. [3]

Šilumos tiltelis susidaro ten, kur jungiamos dvi statinio dalys su artimomis 1 dimensijos U vertėmis. Ψ vertė susidaro iš
artimos 1 dimensijos šilumos srovės ir 2 dimensijos šilumos srovės skirtumo. [3]

1.
2.
3.
4.
5.

Kambario temperatūros svyravimas.
Termokeramine („ThermoShield“) danga padengtos sienos paviršiaus dalies temperatūros svyravimas.
Standartiniais latekso dažais padengtos sienos paviršiaus dalies temperatūros svyravimas.
Kondensacijos temperatūros svyravimas priklausomai nuo 75% drėgnumo vidaus oro temperatūros svyravimo.
Sienos konstrukcijos (5 cm po paviršiumi, lygiai abiem dalims) temperatūros svyravimas.

36

Naudojant ThermoShield pakeliama ir išlyginama sienos paviršiaus temperatūra, kompensuojamas šilumos tiltelių
poveikis, užkertamas kelias pelėsinio grybelio susidarymui. [5]. [6[.
44 psl.
Daugiabutis gyvenamasis namas Promnico kaime palei Drezdeną.
2 butai, bendras gyvenamasis plotas 242 kv. metrai.
Išorinių plytinių sienų storis – 73, 60, 68 ir 43 cm.
„ThermoShield“ danga įrengta 2004 m.
Fasadas neturi bendros šiluminės izoliacijos.
Apskaičiavimus atliko Hertrampfo inžinerinis biuras.
Rezultatas: 7979 l/a mazuto prieš dangos įrengimą ir 6723 l/a po
įrengimo.
Šis rezultatas atitinka 15,7% sumažėjimą.
Apskaičiavimas atliktas 2007 m. gegužės mėn.

45 psl.
Informacija:
„ThermoShield“ CD-ROM diskelyje (vokiečių k.)
ir Internete (vokiečių k.)
http://www.thermoshield-europe.com
http://www.thermoshield-kongress.de
http://www.richtigsanieren.de
http://www.richtigbauen.de
Turinys anglų kalba:
ruošiamas.
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