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Pasyvusis namas turi būti labai gerai 
izoliuotas, kad konstrukcijoje nesusidarytų 
šilumos tilteliai, per kuriuos cirkuliuoja 
oras. Taigi namas tarsi įdedamas į sandarų 
voką ir užklijuojamas. 

Efektyvus šilumos grąžinimo įrenginys 
– rekuperacinė sistema – leidžia naudoti 
šalinamo oro šilumą. Beje, pietinėse 
Europos valstybėse pasyviajam namui 
kartais daugiau energijos gali prireikti 
orui vėsinti nei šildyti. 

Pagrindiniai pasyviojo namo pranašu-
mai – šilumos sąnaudų ekonomija ir eko-
logija. Toks namas neteršia aplinkos, nes 
energija naudojama pačiu efektyviausiu 
būdu, mažas jos kiekis reiškia, kad ją gami-
nant į aplinką patenka labai mažai anglies 
dvideginio. Gyvenimas tokiame name 

Netgi italijoje populiarėja 
pasyvieji Namai 

Šiaurės italijos tirolio apylinkių klimatas Švelnesnis nei lietuvos, 
žiemą temperatūra žemiau -15 0C retai nukrenta. tačiau nežinia, ar 
dėl vėjuoto kalnų klimato, energijos kainų, ar dėl kaimynų vokiečių 
įtakos Šio regiono gyventojai aktyviai stato vadinamuosius Casa 
Clima namus. o arChitekto arthur piChler pasistatytam namui 
suteiktas net Casa Clima Gold Plus sertifikatas.

pasyviųjų namų speCifika  
italijoje

Tirolio regione yra per 2 tūkst. vadi-
namųjų Casa Clima pastatų, kurių ap-
šildymui naudojami tik atsinaujinantys 
energijos šaltiniai. Pasyvusis namas 
– dar aukštesnis lygis nei Casa Clima, jo 
energijos sąnaudos itin mažos. Italijos 
šiaurėje esančio pasyviojo namo savi-
ninkas ir architektas Arthur Pichler sako, 
kad savo name tradicinio šildymo beveik 
nenaudoja, nors granulėmis kūrenamas 
katilas yra.

Pasyvieji namai bet kurioje šalyje 
leidžia sutaupyti iki 90 proc. energijos 
lyginant su senos statybos namais ir 
apie 75 proc. palyginti su standartiniais 
naujais namais. 

suteikia nepriklausomybę nuo energijos 
išteklių kainų. 

Pagal Italijoje priimtą mažų energijos 
sąnaudų namų reglamentą, Casa Cli-
ma namai naudoja mažiau nei 10 kWh 
energijos šildymui vienam kvadratiniam 
metrui per metus. 

Nuosavas A. Pichler pasyvusis namas, 
gavęs patį aukščiausią tvarumo ir kokybės 
sertifikatą Casa Clima Gold Plus pastatytas 
Italijoje, Alto Adidžės regione šalia Vipiteno 
miesto. Jo savininkas ir architektas Arthur 
Pichler sako, kad šilumos šaltinį – granulių 
katilą – naudoja retai. Name yra 800 litrų 
akumuliacinė talpa, du labai efektyvūs 
rekuperacijos įrenginiai. Dėl itin mažų ener-
gijos sąnaudų pastatui išduotas Vokietijos 
„Passiv Haus“ instituto Casa Clima Gold 
Plus pasyviojo namo sertifikatas.

konCepCija
Projekto idėja buvo noras suburti po 

vienu stogu tris kartas: senelius, tėvus 
ir vaikus bei pastatyti mažai energijos 
naudojantį namą. Kadangi name ketino 
gyventi dvi šeimos, buvo suprojektuoti 

trys aukštai (pirmas – cokolinis). A. 
Pichler vizija buvo gyvenimas tvariame 
name, kuriame būtų taupoma energija, 
saugomas kiekvienos šeimos privatu-
mas, drauge būtų galima būtų mėgautis 
nuostabiais apylinkių vaizdais. 

Savo šeimai būstą pirmame ir antrame 
namo aukštuose architektas įrengė pagal 
lofto modelį. Šeimai patiko gyvenimas 
visame namo tūryje, o kai kuriuos erdvės 
įrengimo elementus jie paliko ateities 
planams. Gal kada nors šeima įsirengs 
name dar vieną ar du kambarius miega-
mojoje zonoje. Šiuo metu jaunajai šeimai 
antrame aukšte yra skirti keli kambariai 
bei vonios kambarys.

Architekto tėvų zona yra trečiame 
aukšte, čia įrengti trys kambariai. Kadangi 
sklypo reljefas nelygus, visi aukštai turi 
atskirus įėjimus iš kiemo ar nuo kelio 
pusės. Trečiame aukšte yra ir didelė te-
rasa su parapetu. Vasarą ant namo stogo 
įrengtas žaliasis sodas teikia vėsą. 

Namo plotas – apie 300 kv. M. Jį A. 
Pichler projektuoti padėjo kolega dr. 
Walter Colombi.

Architekto tėvai, 72 metų Pichler Franz ir 
60 metų Irma, būdami brandaus amžiaus 
žmonės, savo sūnui suteikė galimybę 
ir atsakomybę įgyvendinti jųdviejų gy-
venimo svajonę – turėti namą gamtoje. 
Architektas prisimena, kad jam pačiam 
laukiant savo šeimos pagausėjimo reikėjo 
suderinti visų šeimos narių poreikius: 
„Norėdami patenkinti visų klientų pa-
geidavimus ir pastatyti mažai energijos 
naudojantį namą, daug diskutavome, 
daug galvojome. Įdomiausia buvo stebėti 
mano tėvų minties evoliuciją: nors jie yra 
tradicijų šalininkai, bet buvo pakankamai 
atviri moderniems, tvariems ir šiuolaikiš-
kiems architektūriniams bei inžineriniams 
sprendimams.“

schemoje parodyta, kaip name pasiskirsto rekuperacinės vėdinimo sistemos grąžinama ir saulės  šiluma.  
rotorinio rekuperatoriaus pagalba šiluma išsklaidoma po visą namą.

Šilumos 
grąžinimas

saulės 
šiluma 

saulės 
šiluma 

saulės 
šiluma 

privatumas

privatumas

architektas a. pichler susidorojo su uždaviniu maksimaliai atverti vaizdingas apylinkes ir kartu pastatyti 
sandarų namą. todėl šiaurinėje pusėje, kaip ir dera pasyviajam namui, mažai langų 

pirmas ir antras namo aukštai įrengti pagal lofto mode-
lį, antro aukšto lygyje kabo savotiškas balkonas-lopšys

trečiojo aukšto terasa su parapetu, kuriame įrengta gėlinė
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arthur piChler pasyviojo namo energinis  
efektyvumas ir sąnaudos 

• Išorės sienų šilumos perdavimo koeficientas U = 0,122 W kv.m K
• Stogo konstrukcijos U = 0,12 W kv.m K
• Langų Uw = 0,71 W kv.m K
• Įėjimo durų Ud = 0,96 W kv.m K
• Energijos sąnaudos šildymui – 9 kWh/kv.m (skaičiuojant pagal PHPP metodiką). Pasy-

vaus namo instituto rekomenduojamas šildymo sąnaudų standartas yra 15 kWh/kv.m.
• Metinės energijos sąnaudos (šildymas, vėdinimas, karštas vanduo, elektra) – 116 

kWh/kv.m per metus (standartas – 120 kWh/kv.m per metus)
• Oro pasikeitimo pastate koeficientas (sandarumas) n50–0,59 l/h (standartas 0,6 l/h)

konstruktyvas
Paprastai pasyvieji namai nebūna 

įmantrios architektūros. Tai dažniausiai 
tūrio forma, kurioje nesišvaistoma ar-
chitektūrine fantazija. Šiame name vis 
dėlto buvo pabandyta įdomiau sutvarkyti 
vidaus erdvę.

Renkantis statybines medžiagas bei 
įrangą buvo stengiamasi naudoti pačias 
naujausias medžiagas, technologijas, o 
projekto įgyvendinimui reikėjo daugybės 
matavimo duomenų ir skaičiavimų.

Atitvaroms pasirinkta medinė skydinė-
karkasinė konstrukcija, nes ši technologija 
puikiai tinka pasyviųjų namų statybai. Ne-
lygus kalnuotas reljefas užtikrina patogų 
priėjimą nuo žemės lygio į visus namo 
aukštus. Didžiuliai langai atsukti į pietų 
pusę įleidžia itin daug šviesos ir šilumos. 
Net ir žiemą saulės čia būna pakankamai. 

Namas apšildomas tik saulės ir rekupera-
cinės sistemos grąžinama šiluma. 

Pastatas turi cokolinį – pirmą aukštą, 
kuris iš dalies įleistas į šlaitą, apželdintą 
stogą, lietaus surinkimo sistemą, išorines 
žaliuzes. Visi šie elementai gelbsti vasarą, 
kai reikalingas vėsinimas, o žiemą jie yra 
gera šilumos izoliacija.

Cokoliniam aukštui panaudota betono 
konstrukcija, kitų aukštų sienoms – sky-
dinė. Sienų storis siekia iki 45 cm.

Tarpskydinės sandūros izoliuotos speci-
alia orui ir garams nelaidžia plėvele. Butai 
atskirti parapetu. Jis suformuotas antrame 
aukšte, o jo išorinės dalies nuolydis leidžia 
tiesioginiams saulės spinduliams patekti į 
vidų. Parapetas sukonstruotas kaip didelė 
gėlinė ant antro aukšto perdangos ir rė-
mas apatinio aukšto lubų konstrukcijai. 
Jame paslėpta lietaus vandens nuvedimo 

sistema. Terasa trečiame aukšte suteikia 
namui lengvumo ir leidžia grožėtis kraš-
tovaizdžiu. 

grindys, langai
Kadangi namas pusiau įkastas į šlaitą, 

cokoliniame ir pirmame aukšte reikėjo ne 
tik stiprios atitvarinės betono konstruk-
cijos, bet ir apsaugoti jas nuo drėgmės. 
Kaip inovatyvus ir, architekto nuomone, 
labai svarbus sprendimas neleidžiantis 
kauptis drėgmei, buvo specialių drena-
žinių plokštelių pakloto įrengimas po 
grindų konstrukcija. Po plokštėmis oras 
gali laisvai cirkuliuoti, nesikaupia drėgmė 
bei nesusidaro kondensatas. 

Didelis dėmesys skirtas langams, jie trijų 
stiklų. Masyvūs ir gerai izoliuoti rėmai ne-
laidūs orui. Aplink langų rėmus uždėta spe-
ciali trisluoksnė šilumos neišleidžianti PP 

aliuminizuota plėvelė, atspindinti šilumą. 
Tai speciali membrana su mikroporomis, 
nepraleidžianti vėjo bei drėgmės iš išorės. 
Iš visų langų atidaromi tik keli.

Lauko žaliuzės susukamos į parapetą.

vėdinimas
Dvi rekuperacinės vėdinimo sistemos 

abiejuose butuose teikia šviežią orą ir 
išsaugo šilumą. Naudojant absorbcijos 
galimybes, šilumos rekuperatorius grąžina 
ir drėgmę iš oro, kurią separuoja aliuminio 
rotorius, turintis korio struktūrą, padengtą 
sugeriančiu sluoksniu. 

Priverstinė vėdinimo sistema lauko orą 
pašildo patalpose naudotu oru, sudrėkina 
pagal poreikį, todėl nereikia atidarinėti 
langų. 

Name nėra papildomų energijos šaltinių, 
tokių kaip saulės kolektoriai ar geoterminės 
energijos įrenginiai. Pastate labai retai kada 
kuriamas net granulinis šildymo katilas. Jis 
veikia tik retais atvejais, kai rekuperacinės 
vėdinimo sistemos šilumos keitikliui reikia 
pagalbos. 

Toks menkas šilumos poreikis pa-
siektas dėl geros šilumos izoliacijos, 
išvengus šilumos tiltelių. Visas šio didelio 
namo apšildymas ir karšto vandens ga-
myba per metus kainuoja apie 600 eurų 
(2 070 litų).

daiva niccolini
arthur pichler nuotraukos

erdvė per du aukštus 

Cokolis-pirmas aukštas iš dalies įleistas į kalno šlaitą, todėl jam pasirinkta gelžbetonio konstrukcija

pagal saulės spindulių kritimo kampą buvo suformuotas parapeto nuolydis

drenažo plokštelių paklotas po grindimis   

kita dalis namo sienų - iš surenkamų skydų

fasado konstrukcijos pjūvis


