
COST TU 1403 “Funkcinės fasadų sistemos” (“Adaptive Facades Network”) veiklos pradinio 

susitikimo, įvykusio 2014 m. spalio 28 d. Briuselyje, COST būstinėje, 

ATASKAITA 

Veiklos pradžia: 2014 m. spalio mėn. 

Veiklos pabaiga: 2018 m. spalio mėn.  

 

Nuoroda į COST TU 1403 veiklos memorandumą: 

http://w3.cost.eu/fileadmin/domain_files/TUD/Action_TU1403/mou/TU1403-e.pdf. 

 

Susitikimą pradėjo COST programų vadovas Mickael Pero, kuris supažindino su COST veiklų 

istorija, tikslais, šalių ir valdymo komiteto narių dalyvavimo nuostatais, nurodė naujai priimtus COST 

veiklų pakeitimus. 

COST veiklos organizacinius ir finansinius aspektus pristatė COST veiklos administratorė 

Andrea Tortajada.  

Toliau prisistatė visi veiklos dalyviai. Dauguma akcentavo naujų žinių trūkumą, įrengiant 

energiškai efektyvius funkcinius fasadus kaip priemonę padidinti pastatų energinį efektyvumą.  

Išrinktas COST TU1403 veiklos pirmininkas. Juo tapo šios veiklos iniciatorius ir pagrindinis 

memorandumo rengėjas Šveicarijos atstovas Liucernos aukštosios statybos mokyklos profesorius 

Andreas Luible. Ši įstaiga paskirta ir Granto valdytoju.  

Pasiūlyti darbo grupių lyderiai ir jų pavaduotojai, jų tvirtinimas atidėtas sekančiam posėdžiui. 

Antrojoje susitikimo dalyje savo veiklos gaires pristatė veiklos pirmininkas. Jis pažymėjo, kad 

funkciniai fasadai yra svarbi priemonė didinant pastatų energinį efektyvumą siekiant ES Energinio 

naudingumo direktyvoje numatytų tikslų. Šiuo metu kuriamos fasadų sistemos, kurių funkcionalumas 

keičiamas laiko ir aplinkos sąlygų atžvilgiu: fasadai gali tapti laidžiais Saulės šiluminei spinduliuotei, 

kai reikia šildyti pastatą, matomajai šviesai, kai reikia patalpų apšvietimo, vasaros metu jų saulės 

šilumos pralaidumas gali būti sumažinamas siekiant išvengti perkaitimo. Tokio funkcinio fasadų 

valdymo  priemonės gali būti specialusis įstiklinimas, langinės, ekranai, uždangos, kurių 

funkcionalumas keičiamas taikant prie kintamų sąlygų prisitaikančias išmaniąsias medžiagas ir 

sistemas. Todėl veiklos pagrindiniai tikslai yra surinkti ir išanalizuoti naudojamas ir naujai sukurtas 

funkcinių fasadų technologijas, kokybiškai įvertinti jų efektyvumą, sukurti jų įvertinimo procedūras, 

parengti šių sistemų integravimo į pastatus technologijas. 

Veiklos tikslams įgyvendinti numatyta išspręsti šiuos uždavinius: 

- apibendrinti Europos tyrėjų ir pramonės įdirbį funkcionaliųjų fasadų srityje; 

- skleisti esamas žinias apie funkcinių fasadų technologijas Europos tyrimų įstaigoms ir pramonei; 

- skatinti mokslo ir pramonės bendradarbiavimą šioje srityje; 

- inicijuoti naujus funkcinių fasadų sistemų mokslinius ir taikomuosious tyrimus. 

Šios veiklos rezultatai paskatins fasadų technologijų vystymą Europoje, sustiprins pozicijas 

funkcinių fasadų techninio vertinimo ir ekspertavimo srityse, bus panaudoti gerinant patalpų 

mikroklimato sąlygas ir suaktyvins šios srities mokslo potencialo bendradarbiavimą. 

Numatytas sekantis susitikimas Prahoje 2015 m. kovo 11 -12 d. 
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