
Šiltnamio veikimo principas pagrįstas saulės
teikiamos šilumos ir šviesos sulaikymu statinio viduje,
kur augs daržovės ir gėlės. Žinome, kad saulė perduoda
šilumą žemei, spinduliuodama savo energiją. Saulės
šviesos spinduliai sklinda bangomis, tarp jų išskiriami
infraraudonieji ir ultravioletiniai. Pirmieji tiesiogiai šildo
žemę, antrieji -jaučiami kaip šiluma, kai stovite atokaitoje.

Įšildama žemė sušildo aplink ją esantį orą. Taigi reikia
parinkti tokią šiltnamio dangą, kuri praleistų kuo daugiau
plataus spektro saulės spindulių ir sulaikytų statinio
viduje kuo didesnį kiekį šilumos, kiek įmanoma labiau
sumažindama jos nuostolius.

Šiais dviem esminiais teiginiais paremta šiltnamio
konstrukcijos statyba. Kaip tik todėl dabar yra
itin populiarūs arkos formos šiltnamiai, uždengti
polikarbonatine danga. Ši medžiaga puikiai dera prie
mokslinio požiūrio į šiltnamio statybą. Ji labai skaidri,
tačiau gerai sulaiko šilumą netgi dideliame plote, nes šios
medžiagos viduje yra ypač geras šilumos izoliatorius -
paprastas oras.

Dar vienas efektyvus būdas padidinti šviesos kiekį,
praeinantį pro šiltnamio dangą į jo vidų, - apgalvotai
išdėstyti statinio konstrukcijos elementus krintančių
saulės spindulių atžvilgiu. Šiltnamis, t. y.jo stogas ir sienos
turi būti pastatyti taip, kad kuo didesnę dienos dalį jų
paviršiai būtų išsidėstę statmenai saulės spinduliams ar
bent jau kuo kaip įmanoma panašiau j tokią padėtį.

Dar vienas svarbus dalykas - reikia tinkamai parinkti
medžiagą pačiai šiltnamio konstrukcijai. Dėl didelio
drėgnumo ir aukštos temperatūros vasarą, taip pat ryškių
jos paros perkryčių pavasarį ir rudenį netgi plieninės
detalės greitai susidėvi.

Įdomi šiltnamio vystymosi kryptis prasidėjo, atsiradus
naujajai saulės energijos taupymo koncepcijai, vadinamai
„Saulės šiltnamiu". Šis būdas padeda sušvelninti paros
temperatūros svyravimus. Tai ypač svarbu pavasarį ir
rudenį, kai naktį yra gerokai šalčiau nei dieną.Techniškai
tai išsprendžiama, padedant po šiltnamiu didelį kiekį
kokio nors šilumnešio, pavyzdžiui, vandens, kuris dieną
sušyla, o naktį šilumą atiduoda.

Taigi šiltnamis sodo sklype- geras ir naudingas poilsio
būdas, teikiantis ne tik praktinės naudos, bet ir tikro
džiaugsmo savo šeimininkui.

Žmonės augina augalus nuo neatmenamų laikų.
Anksčiau tai buvo reikalinga, norint išgyventi, dabar
užsiėmimas augalininkyste sodo sklype labiau yra
aktyvaus poilsio būdas. Kartais tikrai stebėtina, kaip
šiaurinio klimato sąlygomis, nederlingose dirvose
daržininkai užaugina puikų pietinių kraštų šilumamėgių
vaisių ir gėlių. Ką jau kalbėti apie kilogramus ir dėžes
įprastinių agurkų, pomidorų, baklažanų ir paprikų.

Visa tai tapo įmanoma nuo tada, kai žmogus pirmą
kartą sugalvojo pasistatyti šiltnamį. Tai įvyko dar
senosios Romos imperijos laikais. Tiesa, tuometiniuose
Šiltnamiuose buvo specialiai šildoma dirva, ir jie nedaug
kuo buvo panašūs į dabartinius. Dabartinio šiltnamio
istorija prasidėjo maždaug XVI amžiuje, kai pirmieji
europiečių laivai grįžo namo iš tolimų plaukiojimų.
Iš svetimų kraštų keliautojai prasiveždavo nematytų
pietinių sričių augalų, daržovių irvaisių, kuriems nebuvo
sąlygų augti Šiaurės Europos klimato sąlygomis.

Piršosi natūrali, nors ir ne akivaizdi išvada apie tai,
kad reikėtų sukurti dirbtines sąlygas šilumamėgiams
augalams augti, ir juos būtų galima auginti ištisus metus.
Pirmieji Šią idėją įgyvendino olandai, kurie iki šių dienų
garsėja savo sumanumu ir polinkiu ręsti įvairiausius
neįprastos konstrukcijos statinius.

Nuo tų laikų Šiltnamiai ir mokslas apie juos sparčiai
vystosi, tobulėja konstrukcijos,didėjaužauginamųaugalų
derlius, atsiranda naujos statybinės medžiagos ir žemės
ūkiui skirti chemikalai.

Netgi pats paprasčiausias šiltnamis sodo sklype suteiks
jo naudotojui daug malonumo ir naudos. Visų pirma,
turėsite šviežių ekologiškai užaugintų daržovių ir vaisių.
Antra, tai bus puiki proga aktyviai pailsėti gryname ore,
palaikyti sportinę formą ir žvalią savijautą. Verta paminėti,
kad šiuolaikinio šiltnamio statyba ir eksploatavimas-tai
ir gera „mankšta" protui, nes žiūrėsite į šį reikalą rimtai,
Jūsų protui teks taip pat gerokai paplušėti.

Kokie gi procesai vyksta šiltnamyje, ir nuo ko priklauso
jo efektyvumas? Šie svarbūs klausimai, nuo kurių ir
reikėtų pradėti pažindintis su šiltnamių ūkiu, yra tiesiogiai
susiję su fizikos mokslu. Nesigilindami į rimtus dalykus,
paliesime tik pagrindinius esminius klausimus, kurie
padės tinkamai užsiimti šia veikla, pasirinkti statinio
konstrukciją ir statybines medžiagas
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Knygoje pateikiami įvairūs šiltnamių ir šiltadaržių projektai, skirti sodo sklypams, kuriuose galėsite auginti
daržoves arba gėles. Pateikti šių statinių projektai padės Jums užauginti reikiamą augalų kiekj, todėl ant Jūsų
stalo visada bus šviežių žalumynų, galėsite apsirūpinti daržovėmis visai žiemai, o gal netgi pradėti prekybą.
Čia rasite įvairių konstrukcijų statinius: nuo nedidelių šiltadaržių iki didelių šiltnamių žemdirbių ūkiams.

Sužinosite įvairius statybos ir statybinių medžiagų panaudojimo būdus, kurie galbūt įkvėps Jus sukurti
savo individualų projektą, pritaikytą būtent Jūsų ūkiui. Dėl naujų statybos idėjų, pagrįstų „Saulės šiltnamio"
koncepcija, investicijos bus panaudotos gerokai efektyviau. Knyga skirta tiems, kurie mažiau svarsto, o
daugiau dirba.
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