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Mitai apie šiluminę (termo) izoliaciją
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Pelėsis 

visame 

name!



Brunck rajonas – istorija
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▪ 20 procentų 

gyvenamojo 

ploto buvo 

laisvas 1990 m.

▪ Maketai ne 

šiuolaikiniai

▪ Statybai 

naudojamos 

prastos 

medžiagos

▪ Pastatytas 

1930 m., kaip 

gyvenvietė 

darbuotojams 

▪ Nafta ir 

mediena 

kūrenamos 

krosnys (20-25 

l / m²a)

▪ Visiškai 

sunaikintas

Antrojo 

pasaulinio karo

metu

▪ Atstatytas

remiantis

senais

planais

▪ 1996 m. 

parengiamas 

Brunck rajono 

atkūrimo 

projektas



Brunck rajonas – šiandiena
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Kaimynystės 

modernizavimas (1997 –

2006 m.):

▪ Gyvenamosios aplinkos

pertvarkymas

▪ Energijos ir ekologinis 

efektyvumas: pirmasis 3 

litrų namas Vokietijoje (?)

▪ Parengti inovaciniai

sisteminiai sprendimai

▪ Vietos gyventojų 

įtraukimas planavimo 

etape



Įvairios energijos vartojimo efektyvumo 

koncepcijos

Brunck rajono atgaivinimo koncepcija
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Techninis sprendimas 3 L namuose

(išteklių modernizavimas)

6

Jaukus patalpų klimatas dėka PCM 

skiedinio tinko (latentinės šilumos 

saugykla)

Pasyvus saulės 

panaudojimas dėka 

didesnių langų paviršiaus 

srityse

Ekologiškos energijos ir 

šilumos generavimas , 

naudojant kuro elementų 

technologiją

Kontroliuojama ventiliacija ir vėdinimas su 

šilumos rekuperacija (lygio efektyvumas: 

85%)

Optimizuota šiluminę izoliacia su

20 cm Neoporu®

Vinidur® trigubo stiklo langai su 

gamtinių dujų užpildu ir PVC rėmu

Mokslinio instituto stebėsena 

trejų metų eigoje



Modernizavimas susijęs su energijos suvartojimu 

Gaubiančiosios priemonės skirtingiems 

energijos vartojimo efektyvumo lygiams

3 L namas

5 L namas

7 L namas
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Plotas (m2)

3 litrų namas – papildomos išlaidos energijai = € 329 / m² LS = 699

Išorinė sienų izoliacija 20 cm of TCG 035 623 

Stogo izoliacija 20 cm of TCG 035 350 

Rūsio lubų izoliacija 20 cm of TCG 035 292 

Langai (trigubas stiklas) Uw = 0,8 W/(m²K) 108 

5-litrų namas - papildomos išlaidos energijai= € 189 / m² LS = 403

Išorinė sienų izoliacija 20 cm of TCG 035 433 

Stogo izoliacija 20 cm of TCG 035 211 

Rūsio lubų izoliacija 8 cm of TCG 035 179 

Langai (trigubas stiklas) Uw = 1,1 W/(m²K) 75 

7-litrų namas - papildomos išlaidos energijai = 124 € / m² LS = 699

Išorinė sienų izoliacija 14 cm of TCG 035 619 

Stogo izoliacija 14 cm of TCG 035 350 

Rūsio lubų izoliacija 8 cm of TCG 035 292 

Langai (trigubas stiklas) Uw = 1,1 W/(m²K) 107 

Atnaujinimo priemonės



3 L namas po modernizavimo
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Brunck rajono – ilgalaikė stebėsena
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Technologija:

Kaip izoliacinė 

medžiaga pasiteisino 

savaime per dešimt 

metų?

Ekonomika:

Kokį atsipirkimo 

laikotarpį galima 

pasiekti atskiromis 

priemonėmis? Pagal

tai, kiek yra

sumažinamos šildymo

išlaidos?

First integral long-term monitoring examining all aspects of sustainability

Ekologija:

Kiek CO2 išsaugoma 

atnaujinus 

energetikos išteklius?

„Jaustis gerai“ 

veiksniai:

Tarp kitų: Ar gyventojai 

jaučiasi gerai, 

gyvenantys savo 

namuose apšiltintuose 

Neopor®?

Savininkas, 

nuomininka

s, pastato 

savininkas
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Techninis įvertinimas

Techninė būklė po daugiau nei 10 

metų

Originalus ekspertų ataskaitos 

(tyrimo) tekstas:

" Po daugiau nei 10 metų, fasadas yra 

vizualiai geros būklės; praktiškai nėra 

senėjimo požymių ir nematyti samanų 

išoriniame tinke."
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Ilgalaikis šilumos poreikis
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1 litras mazuto yra 

lygus 10 kWh / m²a

arba 1 kubinis metras

gamtinių dujų

Pavyzdys:

7 L namas

80 m² gyvenamasis 

plotas

Padėtis 1960 m.: 

1850 litrų mazuto

23 l/m²a

Padėtis 2012 m.:   

296 litrų mazuto

3.7 l/m²a

7 L namas:

37 KWh/m²a

5 L namas:

40 KWh/m²a

3 L namas:

35 KWh/m²a

7 L namas:

67 KWh/m²a
5 L namas:

54 KWh/m²a

7 L namas:

63 KWh/m²a

7 L namas:

51 KWh/m²a
7 L namas:

57 KWh/m²a

5 L namai:

27 KWh/m²a
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Taupymo efektas - Brunck rajono modernizavimas

išreikštas šildymo naftos ekvivalentu

Kiek litrų mazuto buvo sutaupyta?

Sutaupymai per metus:

▪ 3 L, 5 L ir 7 L namai: 

▪ 387,000 litrų

◼13 cisternų (benzovežių)
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http://www.1a-geschenkeshop.de/artimg/large/hinz-kunst-modelltruck-tanklaster-2445_3210.jpg


Vidutiniai atsipirkimo laikotarpiai – individualios 

priemonės 3 L namams (ištekliai)

Lyginamas atskirų su energetika susijusių modernizavimo priemonių atsipirkimo 

laikas, atsižvelgiant į bendrųjų pagrindinių sąlygų pakeitimus

Ekonominio gyvybingumo

įgyvendinimo laiko 2001 m. 

2013 m. palyginimas:

▪ Sumažintos kainos  

efektyvaus energijos 

vartojimo technologijoms, dėl 

gamybos pajėgumų didėjimo;

▪ Stiprus energijos kainos 

augimas - dujų iki 5,2% P.A.

▪ Kapitalo palūkanų normos 

(kreditas) labai sumažėjo per 

pastarąjį dešimtmetį.
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▪ Atsipirkimo laikotarpis 

buvo sumažintas 

dramatiškai per 

pastaruosius 12 metų.

▪ Stiprus argumentas būsto 

bendrovėms ir 

nekilnojamojo turto 

vystytojams: investicijos 

greičiau atsiperka.

a

10 a

20 a

30 a

40 a

50 a

Išorinės sienos

izoliacija

Stogo izoliacija Rūsio lubų izoliacija Langai

(trigubas stiklas)

Investicinių išlaidų atsipirkimo laikas 
Palyginimas su energetiniu modernizavimu 2001 m. su 2013 m.

[3 L namas]

Skaičiavimas paremtas 2013 m. 

duomenimis

Skaičiavimas paremtas 2001 m. 

duomenimis



Vidutiniai atsipirkimo laikotarpiai individualios

priemonės 3 L namams (ištekliai)

Palyginimas atskirų su energetika susijusių modernizavimo 

priemonių atsipirkimo laikas

Per pastarąjį dešimtmetį 

pastato apvalkalo 

priemonių energijos 

vartojimo efektyvumo 

atsipirkimo laikotarpiai 

buvo sutrumpinti.

• Sumažintos kainos  

efektyvaus energijos 

vartojimo technologijoms, 

dėl gamybos pajėgumų 

didėjimo 

• Stiprus energijos kainos 

augimas - dujų iki 5,2% 

P.A.

• Kapitalo palūkanų 

normos (kreditas) labai 

sumažėjo per pastarąjį 

dešimtmetį.
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a

10 a

20 a

30 a

40 a

Išorinės sienos

izoliacija

Stogo izoliacija Rūsio lubų izoliacija Langai

(trigubas stiklas)

Investicinių išlaidų atsipirkimo laikas 

su energetika susijusių priemonių modernizavimas 2013 m.
[3 L namas]

Skaičiavimas paremtas 2013 m. duomenimis



Lyginamas atskirų su energetika susijusių modernizavimo 

priemonių atsipirkimo laikas

Dar trumpesni atsipirkimo laikotarpiai naujuose

pastatuose

15* Nereikia papildomos šilumos izoliacijos

*

a

10 a

20 a

30 a

40 a

Išorinės sienos 

izoliacija

Stogo izoliacija Rūsio lubų 

izoliacija

Lanagai

(dvigubas stiklas)

Papildomų išlaidų atsipirkimo laikas

Naujas pastatas 2013

[5 L namas, naujas pastatas]

Skaičiavimas paremtas 2013 m. duomenimis



Pinigų srautų palyginimas iš gyvenamųjų namų statybos bendrovių pozicijos

Ekonominio gyvybingumo sąvokos kaip 

visumos nagrinėjimas 

(pavyzdys 7 L namas )
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*

Išteklių modernizavimas 7 L namas:

• Papildomos investicijos: € 450 per 

m2

• Pritaikymas gyvenamųjų  patalpų 

planų, įrenginių ir įtaisų,  jog 

atspindėtų šiandienos reikalavimus

• Sumažintas terminės šilumos

poreikis maždaug 70% (šiandien apie 

11 € vienam m2 per metus)

• Sumažintas laisvo NT proporcingai 

nuo 20% iki 3%

• Sumažintos metinės remonto

sąnaudos 70%

• Teigiama pinigų srautų tendencija

• Didesnė pastato vertė 

• Apskritai atsipirkimo laikas yra 

mažesnis nei 13 metųSuremontuotas variantas Modernizuota versija 7 L namuose

(Pinigų srautas)
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CO2 pėdsakas

8.300 metrinių tonų CO2 sutaupymas modernizuotame Brunck rajone per 10 metų
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Per metus sutaupoma 830 

metrinių tonų CO2 kas yra 

lygu maždaug 60 hektarų 

miško, kurio reiktų, siekiant 

kompensuoti CO2 emisiją.

60 hektarų

t/a

10 t/a

20 t/a

30 t/a

40 t/a

50 t/a

Ištekliai Acc. į WSchVO 95 Acc. į EnEV 2009 3 L namas

CO2 emisijos iš 3 L namų

-86%

-61%

-32%



Palyginimas "užfiksuota energiją" su "CO2 sutaupymu per 10 metų":

Ekologinis atsipirkimo laikas yra maždaug vieneri metai.

Ekologinis pėdsakas per 10 metų dėl įvairių energijos vartojimo efektyvumo priemonių

Ekologinis atsipirkimo laikas
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-20 t

30 t

80 t

130 t

Išorinės sienos

izoliacija

Stogo izoliacija Rūsio lubų izoliacija Nauji langai

Anglies pėdsakas per 10 m.

[3 L namas]

graue Energie
[t CO2]

CO2 Einsparung
[t/10a]
CO2 sutaupymas

[t/10a]

Užfiksuota energija

[t CO2]
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Ekologinis Neopor® efektyvumas
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Pavyzdinis ekologinis efektyvumas ‒ šalia buvo atnaujinta ilgalaikė 

Neopor®  ekologinio efektyvumo analizės stebėsena.

Įvairių izoliacinių medžiagų ekologinio efektyvumo analizė : palyginama skirtingų 

izoliacinių medžiagų technologijos analizuojant jas per  "ekonomiką" ir "ekologiją"

BASF 2013, confirmed

by TÜV Rheinland
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Gyventojų apklausa

▪ Apklausą atliko: Institute of 

Trendscouting at the University of 

Applied Science and Art Hildesheim / 

Holzminden / Göttingen

− 1 apklausos dalis Ludwigshafen‘e

2012 m. rugpjūtį: vid.120 namų ūkių;

− 2 apklausos dalis Darmstadt‘e 2013

m. gegužė: vid. 60 namų ūkių.
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Būsto kokybės įvertinimas
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• Vasara: perkaitimo atvejai dė nepakankamo šešėliavimo ir ventiliacijos kuriuos sukėlė gyventojai

• Žiema: šaltomis dienomis sukelia didelę kritimo temperatūrą būste, kuri yra sąlygojama per didelio

intensyvaus vėdinimo (tai galima daryti lėtai) šaltuoju laikotarpiu name.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Labai kokybiška Kokybiška Neutralu Nepatogu Labai nepatogu

Kokybės lygis



▪ Vidutinė kambario temperatūra ištisus metus yra gerokai aukščiau 20 ° C - patogus

diapazonas (be labai didelės įtakos šildymo sąskaitai)

Mittelwerte der Wohnzimmer- und Außenlufttemperatur
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Vidutinė kambario temperatūra

▪ Išorinis oras

▪ 5-L namas

▪ 7-L namas

▪ 3-L namas

Laikas

T
e
m

p
e
ra

tū
ra

 (
°C

)



▪ Drėgmės vertės, išmatuotos skirtinguose energiją taupančiuose namuose visos 

yra patogaus diapazono tarp 40% ir 60%.

Oro drėgmė
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CO2 koncentracija patalpų oro viduje 3-L namuose

▪ Vėdinimo sistema su reguliuojama oro gavybos, tiekimo ir šilumos išsaugojimu yra įrengta 3-L namuose.

▪ Matuota CO2 koncentracija 3-L namuose yra žemiau DIN ribos (1500 ppm) ir taip pat žemiau Pettenkofer

higienos ribos (1000 ppm).).

CO2 koncentracija patalpų ore
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Laikas
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Vidutinis CO2 turinys
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Brunck rajonas – Santrauka
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Ekonomika:

Per metus yra 

sutaupoma 360.000 

litrų dyzelino.

Sumažintas energijos

suvartojimas

maždaug 80%

Ekologija:

Sumažinta 8,300 

metrinių tonų emisija  

į aplinką CO2 .

Sumažinta tarša apie 

80%

„Jaustis gerai“ 

veiksniai:

Daugiau kaip 80% 

gyventojų jaučiasi 

„Patogiai" arba „Labai 

patogiai" savo 

namuose, kurie yra 

izoliuoti Neopor®.

Technologija :

Sistemos nerodo jokios 

senėjimo sukeliamos 

žalos; izoliacija yra 

visiškai nepažeista.

Savininkas, 

nuominink

as, pastato 

savininkas



Geroji patirtis Lietuvoje, Latvių 54, Vilnius

www.latviu54.lt 
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Dėkojame už Jūsų dėmesį!

www.neopor.de

www.latviu54.lt

www.mickeviciaus9.lt


