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Abstract:
As part of the thesis and in accord with the Rules on efficient use of energy and the action plan for the
design of a nearly self-sufficient house I will introduce measures regarding a multi-apartment building
in Ljubljana, which was built around the year 1920. Due to the age of the building, a basic reconstruction
of it is needed, as well as an upgrade to the thermal insulation of the building, since the current state of
it is inefficient. There is no accurate data on renovations so far, but I assume that in the last fifty years
there were none, apart from inner renovations. The problems at hand are especially high heating costs
and in general the cost of primary energy consumption. I have handled the task with the computer
programs TOST, TEDI and U-Wert, with which I have conducted an analysis of the existing situation
and got extremely unfavorable results, as has been expected. During the task, I have proposed measures
such as window replacement, installation of adequate thermal insulation on the external walls, ceilings,
internal walls, floor and the roof as well as installing waterproofing in areas where needed or not
protected by it yet. For each of the measures I have carried out an analysis of energy consumption for
heating and compared them to each other. The results showed that it was necessary to take all measures
merely to satisfy the criteria laid down by PURES. I have conducted these analyses by gas-heating
water which distributes heat to the radiators. Furthermore, I have performed more analyses for the two
most meaningful measures with which to meet the proposals requested in the action plan. These are the
installation of a thermal pump and the implementation of a mechanical ventilation mode.
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SLOVAR KRATIC
PURES – pravilnik o učinkoviti porabi energije
ANsNES – akcijksi načrt za načrtovanje skoraj nič – energijske stavbe
OVE – obnovljivi vir energije
GURS – geodetska uprava republike Slovenije
TSG-1-004 – tehnična smernica za graditev
EKS – energijski koncept Slovenije
SURS – statistični urad republike Slovenija
OC/NC – ogrevana cona/ neogrevana cona
KS – konstrukcijski sklop
EPBD – direktiva o energetski učinkovitosti stavb
EZ – energetski zakon
ρ – gostota
C – specifična toplota
λ – toplotna prevodnost
U – toplotna prehodnost
R – toplotni upor
μ – difuzivnost
Ѱ – toplotni most
H'T - koeficient specifičnih transmisijskih toplotnih izgub stavbe
QP – letna raba primarne energije
QNH – letna potrebna toplota za ogrevanje
QNC – letni potrebni hlad za hlajenje
Au – uporabna površina kondicionirane cone
Ve – uporabna kubatura cone
TL – povprečna letna temperatura zunanjega zraka
f0 – brezdimenzijsko razmerje med površino odprtin in površino toplotnega ovoja stavbe
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UVOD
V današnjem času, ko ima denar pomembno vlogo, se pogosto soočamo s problematiko čimbolj
varčnega življenja. Poraba energije v gospodinjstvih je neizogibna. Edino, na kar lahko vplivamo, je,
kako bomo z njo varčevali in jo optimalno izkoristili. Kadar govorimo o prenovi stavbe, imamo v
glavnem vedno pomisleke o cenovnem rangu izvedbe, kjer se izkaže kakovost prenove. Vendar se je za
visoko ceno potrebno izogniti nepotrebnim napakam in obnovo izvesti optimalno v vseh pogledih. V
zadnjih letih zaradi tehnoloških zmožnosti in zadostnih sredstev izjemno veliko vlogo pri načrtovanju
stavb igra prihranek na energiji in stroških v stavbah, saj največji strošek za energetsko učinkovitost
pripomorejo ukrepi iz gradbenega stališča.[1]
Po statističnih analizah porabe energije predstavlja največji strošek v stanovanjskih stavbah ogrevanje
(več kot 70 %), preostanek pa predstavlja energija, potrebna za ogrevanje vode, razsvetljavo in druge
električne naprave. Če je izvedba prenove optimalna, kjer so uporabljeni tržno priznani ukrepi, je
prihranek energije potrebne za ogrevanje lahko večji kot 60 %. Med ukrepe, ki so najbolj učinkoviti,
štejemo toplotno izolacijo netransparentnega stavbnega ovoja, zamenjava transparentnih elementov
ovoja in ustrezen ogrevalni sistem. Manjši del prihrankov pri rabi energije predstavlja izbira
ogrevalnega sistema, varčnejših električnih naprav in razsvetljave ter ustreznih organizacijskih ukrepov.
Podatki v grafikonu 1 prikazujejo deleže porabe celotne električne energije za pogosta opravila v
gospodinjstvih.[1],[2]
Grafikon 1: Poraba električne energije, gospodinjstva, Slovenija, 2014, SURS
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Rezultati iz grafikona 1 nam povejo, da največji delež porabljene energije v gospodinjstvih skupaj
predstavljata ravno ogrevanje sanitarne vode ter ogrevanje in hlajenje prostorov (skupaj 30 %).
Sklepamo lahko, da sta ta dva faktorja, ki sta v sklopu načrtovanja stavb po PURES-u [4], izjemno
velikega pomena in še kako kritična.
Grafikon 2: Končna poraba energije po glavnih energetskih virih, gospodinjstva, Slovenija

Po podatkih iz grafikona 2 lahko sklepamo, da se energijska poraba skozi leta zmanjšuje. Enako velja
za primer zemeljskega plina, pri katerem se poraba niža relativno počasi. Za odločitev izvedbe prenove
ima pomemben vpliv trajanje povračila naložbe v ta postopek. Dokler vračilni roki trajajo dlje časa od
sedanjega povprečja, se marsikdaj naložba pri trenutnih cenah energije ne splača. Vendar je vse odvisno
od načina izvedbe in izbire tehnologije. Načeloma se za prenovo stavb odločamo, kadar obravnavamo
starejše stavbe s previsoko porabo energije, ki so zaradi poteka življenjske dobe elementov potrebne
renovacije, in javne stavbe, za katere direktiva 2010/31/EU zahteva, da morajo biti po določenih
predpisih prenovljene do predpisanega roka, leta 2020 (javne stavbe).[1], [3]
Potek prenove stavbe je zelo odvisen od velikosti investicije. Običajno je potrebno v začetnih fazah
poiskati kritična mesta z energetskimi pregledi. Končni namen študije je iskanje vzrokov za visoko
porabo energije, rezultat pa predlagani ukrepi in vrstni red izvedbe ukrepov, ki je odvisen od razmerja
vloženih sredstev in prihrankom v nekem časovnem obdobju. Torej se najprej izvajajo ukrepi, ki so
cenejši in hitreje izvedljivi, ter imajo kratko vračilno dobo, šele nato preostali. Pomemben vpliv na
energetsko obnovo ima investicijski načrt vzdrževanja.
Glavni ukrepi, ki se izvajajo za dosežek zastavljenih ciljev energetske obnove, so:


tesnjenje in menjava oken,



toplotni ovoj zunanjih sten, streh, tal,
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nadzorovano naravno prezračevanje prostorov,



toplotna izolacija podstrešja in



dodatna toplotna izolacija podstrešja. [1]

3

Namen in potek diplomske naloge
Izbira diplomske naloge iz moje strani temelji na zastavljenem izzivu lastnika. V besedilu je
predstavljena večstanovanjska hiša v Ljubljani, v kateri živi ena družina, drugi prostori so še
nedograjeni. Lastniki so po poklicu gradbeniki, ki imajo veliko znanja že na vseh področjih in so mi
bili v veliko pomoč pri nasvetih. Stavba je že po videzu stara in potrebuje renovacijo celotnega ovoja,
saj je brez toplotne izolacije. Namen naloge je predlagati možne ukrepe in z njihovo kombinacijo
narediti projekt prenove stavbe, da bo ta ustrezala standardom skoraj nič-energijske hiše po PURES-u
[4] in nato še preučiti realne možnosti za prenovo stavbe po ANsNES-u [3], ki načeloma velja le za
novogradnje. V nadaljevanju je opisan postopek izdelave diplomske naloge.
Preden sem začel s pisanjem diplomske naloge, sem temeljito preučil zakonodajni okvir in šele nato
začel s samim projektom. V prvi fazi je bilo potrebno pridobiti načrte, s čimer sem imel precejšnje
težave. Originalnih načrtov lastnik nima več, saj je po podatkih Geodetske uprave Republike Slovenije
(v nadaljevanju GURS) stavba bila zgrajena leta 1920 in so ti dokumenti izginili že med 2. svetovno
vojno. V Arhivu Slovenije je hranjen le katastrski načrt okolice, iz katerega je razvidno, da je številka
parcele še vedno ista, kakor je to spisano na GURS-u [10], zato sem predpostavil, da je starost stavbe
okvirno pravilna. Načrte sem tako pridobil z lastnimi izmerami, kjer so dimenzije stopnic in podstrešja
okvirne, saj so bili nekateri elementi nedostopni. Načrti o konstrukcijskih sklopih tudi ne obstajajo več,
sem pa lahko sklepal, da zunanji ovoj stavbe sestavlja opeka, saj je razvidna na območju okenskih
okvirjev. Glede na to, da je stavba stara že skoraj 100 let, sem prepričan, da zunanjo steno sestavlja
samo opeka, saj toplotnih izolacij, kakor jih poznamo danes, v tistem času še ni bilo. Na podlagi načrtov
in s pomočjo spletne strani Google maps [5] sem pridobil vse potrebne vhodne podatke.
Energetsko porabo objekta sem izračunal z uporabo programov TOST [6] in TEDI [7] ter U-WERT [8].
Oba programa delujeta na bazi programa EXCEL. TEDI je uporaben za analizo in izračun toplotne
prehodnosti ter difuzije vodne pare skozi elemente konstrukcijskega sklopa. Program je snovan iz enačb
in predpisov, ki jih narekujejo Pravilnik o toplotni zaščiti ovoja stavbe, PURES, SIST 1025:2002, SIST
EN ISO 10211-1 in SIST EN ISO 6946 [9]. Za klasične materiale, ki se jih v gradbeništvu pogosto
uporablja, imamo že vse karakteristike podane, imamo pa možnost definirati nov material in njegove
lastnosti. S tem programom sem izračunal ustreznosti obstoječih konstrukcijskih sklopov, ter z
upoštevanjem energetskih ukrepov zasnoval nove konstrukcijske sklope. Končni rezultat je diagnoza v
obliki tabele. Program TOST sem uporabil za izračun energetske bilance svojega objekta. TOST za
izračun končnih rezultatov upošteva predpise po PURES-u in TSG4 [11]. Najprej sem za vsak ukrep,
ki je tehnično učinkovit, izvedel analizo znižanja energetske porabe, nato pa jih med seboj kombiniral.
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Poleg dosežka predpisanih standardov je glavni cilj tudi navesti take ukrepe, ki bodo v teoriji pomenili
čimbolj optimalno naložbo. Posebej sem naredil izračune za PURES in ANsNES.
Okviren potek je naslednji:


izračunati vrednost toplotne prehodnosti konstrukcijskih sklopov v spletnem program U-wert,



izvesti analizo obstoječega stanja v program TOST,



podati možne ukrepe in vsakega posebej analizirati v program TOST,



sestaviti kombinacije ukrepov za doseganje učinkovitosti porabe energije po PURES-u in



teoretično izvesti enak proces za določila po ANsNES-u.

ZAKONODAJNI OKVIR
Direktiva 2010/31/EU
Direktiva govori o energetski učinkovitosti stavb, ki predstavljajo skoraj 40 % skupne porabe energije
v Evropski uniji (v nadaljevanju EU), hkrati pa poudarja, da se zaradi večanja sektorja porabi vedno
več energije, zato je potrebno sprejeti nujne ukrepe, predvsem na področju zmanjšanja porabe energije
in spodbujanja večje porabe energije iz obnovljivih virov. Slednje bi pripomoglo k boljšemu
tehnološkemu razvoju in vzpostavilo višje zaposlovanje. S temi ukrepi bi se lahko približali zahtevam
po Kjotskem protokolu k Okvirni konvenciji Združenih narodov (UNFCCC). [12]
Glavni namen EU je zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov do leta 2020 za 20 % glede na leto 1990
in je zavezana k ciljem “Akcijskega načrta za energetsko učinkovitost: uresničitev možnosti”. Akcijski
načrt opredeljuje potencial za stroškovno učinkovite prihranke energije v stavbnem sektorju. Države
članice EU so hkrati zavezane k nacionalnim ciljem za zmanjšanje toplogrednih plinov, kar bo imelo
ključno vlogo pri energetski učinkovitosti v stavbnem sektorju v obliki spodbujanja pridobivanja
energije iz obnovljivih virov. Obvezni cilj do leta 2020, ki ga navaja direktiva 2009/28/ES, je, da je
delež celotne povprečne porabljene energije v EU, ki je bila pridobljena iz obnovljivih virov, vsaj 20
%. [12]
Direktiva navaja, da je za energetsko učinkovitost stavb potrebno določiti ukrepe, ki zajemajo klimatske
in lokalne pogoje ter podpirajo stroškovno učinkovitost. Obenem te ukrepi ne smejo vplivati na
dostopnost, varnost in namen stavbe. Izračun energetske učinkovitosti poteka po metodologiji, ki
zajema letno energijsko učinkovitost in je odvisna od nacionalne in regionalne ravni. S tem so mišljeni
dejavniki, kot so ogrevalne in klimatske naprave, osenčenje, kakovost zraka in naravna svetloba v
prostoru ter zasnova stavbe. Minimalne zahteve glede energetske učinkovitosti, določijo države članice
same, s katerimi se doseže optimizacija stroškov med naložbami v novogradnjo ali prenovo, ter
prihranki stroškov energije v življenjski dobi stavbe. [12]
Hkrati je pomembno, da države članice pri določanju energetske učinkovitosti uporabijo usklajene
instrumente, metode testiranja in izračunavanja ter razrede energetske učinkovitosti. Vse nove in
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obstoječe stavbe bi morale zaradi dolgega časovnega obdobja med prenovami izpolnjevati minimalne
zahteve glede energetske učinkovitosti, ki so prilagojene lokalnim klimatskim razmeram. Pri večjih
prenovah stavb, kjer izraz “večja prenova stavbe” opredelijo države članice EU na podlagi deleža
obsega ovoja stavbe ali po njeni vrednosti, se lahko uporabijo alternativni ukrepi, ki bi bili stroškovno
mnogo bolj učinkoviti. V tem primeru bi bilo možno omejiti minimalne zahteve glede energetske
učinkovitosti le na tiste dele stavbe, ki najbolj vplivajo na energetsko učinkovitost. Države članice
morajo pripraviti nacionalne načrte za povečanje števila skoraj nič-energijskih stavb in o tem na
določene časovne intervale poročati Komisiji. V načrtih mora biti oblikovan seznam, ki navaja
obstoječe in predlagane ukrepe, predvsem kar se tiče finančnega področja. Poročila te direktive so
vključena v akcijske načrte energetske učinkovitosti. [12]
Energetski zakon
Vsebina zakona so načela energetske politike ter oblike izvajanja gospodarskih javnih služb na področju
energetike, kjer je glavni cilj zanesljiva oskrba z energijo, ki je pridobljena na varen in ekološki način,
ter boljšo energetsko učinkovitost in varčevanje z energijo. Namen je tudi zagotoviti konkurenčnost in
boljšo dostopnost oskrbe energije. Opravljanje nalog po tem zakonu v večini izpolnjuje Agencija za
energijo, ki ima svoje pristojnosti in način delovanja. Določila Energetskega zakona (EZ-1)
predstavljajo prenos predpisov oziroma zahtev Evropske unije. Na področju oskrbe in rabe energije v
gradbeništvu so najpomembnejši cilji:


zmanjšanje rabe energije,



energetska učinkovitost,



večja proizvodnja in poraba obnovljivih virov energije,



učinkovita pretvorba energije,



zagotavljanje učinkovite konkurence na trgu energije in



učinkovita raba energije. [13]

Ključen del energetskega zakona je Energetski koncept Slovenije (EKS), ki ga vlada obnovi vsakih
deset let, če je potrebno veljavni EKS zaradi novih ukrepov in predlaganih ciljev spremeniti. EKS je
dokument, ki predstavlja nacionalni energetski program, v katerem se na podlagi gospodarskega,
okoljskega in družbenega razvoja določijo cilji trajnostne oskrbe z energijo za prihodnjih 20 let. Za
izvedbo EKS ali za izvrševanje drugih podobnih predpisov in programov EU, vlada sprejme akcijske
načrte ali operativne programe za oskrbo oziroma rabo energije, v katerem se določijo cilji, programi
in ukrepi za doseganje ciljev ter višino in vire financiranja izvajanja programov. [13]
ANsNES
330. člen energetskega zakona [13] govori, da morajo biti vse nove stavbe nič-energijske, kar pomeni
stavbe z zelo visoko energetsko učinkovitostjo, hkrati pa mora biti energija za uporabo v stavbi v veliki
meri proizvedena iz obnovljivih virov. 331. člen energetskega zakona navaja, da je obvezen sprejem
akcijskega načrta za skoraj nič-energijske stavbe (ANsNES), v katerem so podani cilji in programi ter
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ukrepi za doseganje teh ciljev. Akcijski načrt opredeljuje potenciale za gradnjo novih skoraj ničenergijskih stavb ter potenciale za skoraj nič-energijsko prenovo obstoječih stavb.[14]
Z dnem 1. 1. 2021 morajo biti vse novogradnje skoraj nič-energijske. Tem zahtevam, ki jih določa
Evropski parlament, se poskušamo približati s sprejemanjem ukrepov, ki jih narekuje ANsNES. V
skladu z Direktivo 2010/31/EU je Slovenija na podlagi zakona o graditvi objektov (ZGO-1) sprejela
Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES 2010), ki na splošno podaja minimalne zahteve
in način določanja energetske učinkovitosti za novogradnje. V ANsNES je specifično opisano, katere
zahteve in ukrepi so po PURES trenutno aktualni in kateri ukrepi ter zahteve bodo prišle v veljavo v
prihodnosti. Države članice morajo v ANsNES vključiti tudi predloge potrebnih ukrepov za povečanje
števila skoraj nič-energijskih stavb. [14]
V ANsNES definicija skoraj nič-energijske zajema naslednje elemente [14], [3]:


Stavba z zelo visoko energetsko učinkovitostjo:
Trenutna zakonodaja pravi, da je največja dovoljena potrebna toplota za ogrevanje stavbe
za primer enostanovanjske stavbe z oblikovnim faktorjem 0,6 m-1 po zahtevah PURES 2010 po
letu 2015 omejena na 38 kWh/m2a, kar pomeni, da se privzamejo dodatno znižane vrednosti
potrebne toplote za ogrevanje na 25 kWh/m2a.



Majhna količina potrebne energije za delovanje in najmanjši dovoljeni delež OVE:
Na podlagi študij stroškovno optimalnih minimalnih zahtev so določene največje dovoljene
vrednosti porabe primarne energije in minimalni delež porabe energije iz obnovljivih virov
energije (OVE). Za večstanovanjske stavbe mora biti vsaj 50 % primarne energije biti zagotovljen
z OVE.
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Slika 1: Največja dovoljen potrebna toplota za ogrevanje po predpisih ANsNES

Preglednica 1: Največja dovoljena vrednost primarne energije na enoto kondicionirane površine na
leto

Vrsta stavbe

Največja dovoljena vrednost primarne
energije na enoto kondicionirane
2
površine na leto (kWh/m a)
Novogradnja

Delež OVE (%)

Večja prenova

RER**

Enostanovanjske stavbe

75

95

50

Večstanovanjske stavbe

80

90

50

Nestanovanjske stavbe*

55

65
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PURES
Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES) [4] se uporablja pri gradnji novih stavb in
prenovah stavb oziroma prenove posameznega dela, kjer je tehnični poseg v toplotni ovoj manjši od
25 %. Če je ta poseg manjši od 25 %, morajo biti izpolnjene zahteve glede na tehnično smernico za
učinkovito rabo energije (TSG-1-004) [11]. TSG-1-004 določa metodologijo izračuna energijskih
vrednosti oziroma lastnosti stavbe in je obvezna za uporabo.
PURES določa zahteve za izpolnitev, da lahko stavbo štejemo kot energetsko učinkovito. Pomembno
področje za izpolnitev zahtev, ki ga pravilnik navaja, je metodologija za izračun energetskih lastnosti
stavbe, ki je skladna z Direktivo 31/2010/EU Evropskega parlamenta in Sveta o energetski učinkovitosti
stavb. Drugi dejavniki, ki vplivajo na te zahteve, so še s področij:


toplotne zaščite,



ogrevanja,



hlajenja,



prezračevanja,



priprave tople vode in



razsvetljave.

Pravilnik v 16. členu navaja, da je energetska učinkovitost stavbe dosežena takrat, ko je delež celotne
energije, ki je potrebna za normalno uporabo stavbe vsaj 25 %. Hkrati pa je predpisano tudi, da je stavba
energetsko učinkovita tudi takrat, ko je končni delež energije potreben za ogrevanje in hlajenje
prostorov ter pripravo tople vode vsaj:


25 % pridobljen iz sončnega obsevanja,



30 % pridobljen iz plinaste biomase,



50 % pridobljen iz trdne biomase,



70 % pridobljen iz geotermalne energije,



50 % pridobljen iz toplote okolja,



50 % pridobljen iz naprav SPTE in



50 % pridobljen iz sistema energijskega učinkovitega daljinskega ogrevanja oziroma hlajenja.

Stavba je ne glede na druge zahteve iz prejšnjega odstavka energetsko učinkovita tudi v dveh primerih:


kadar je letna potreba energije za ogrevanje in hlajenje na enoto kondicionirane površine
prostorov v stavbi vsaj za 30 % manjša od predpisane mejne vrednosti iz 21. člena in



kadar je v energetski sistem stavbe vgrajenih vsaj 6 m2 sončnih kolektorjev z energetsko
kapaciteto 500 kWh/m2a.

Energijska učinkovitost stanovanjskih stavb je dosežena, če so izpolnjeni naslednji pogoji:


koeficient transmisijskih toplotnih izgub skozi površino toplotnega ovoja stavbe, določen z

Turk, A. 2016. Prenova stavbe v skladu s trenutno zakonodajo in zahtevami po nič-energetski stavbi
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Univerzitetni študijski program I. stopnje Gradbeništvo

9

izrazom H'T (W/m2K) = HT/A, ne presega: HT≤0,28+TL/300+0,04/f0+z/4, kjer f0 pomeni
brezdimenzijsko razmerje med površino odprtin in površino toplotnega ovoja stavbe. Za
kriterije velja:
 f0 < 0,2 → f0 = 0,2,
 f0 > 1,0 → f0 = 1,0


dovoljena letna potrebna toplota za ogrevanje QNH stavbe, preračunana na enoto kondicionirane
površine Au oziroma prostornine Ve stavbe, ne presega: QNH/Au ≤ 45 + 60 f0- 4,4 TL (kWh/m2a);



dovoljen letni potreben hlad za hlajenje QNC stavbe, preračunan na enoto hlajene površine
stavbe Au, ne presega: QNC/Au ≤ 50 kWh/m2a;



letna primarna energija za delovanje sistemov v stavbi QP , preračunana na enoto ogrevane
površine stavbe Au, ne presega: QP/Au = 200 +1,1 (60 f0 - 4,4 TL) kWh/(m2a)



določila v tabeli 1 toške 3.1.1 tehnične smernice.

Tehnična smernica TSG – 1 – 004
TSG4 je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor v soglasju z Ministrstvom za gospodarstvo na podlagi
zakona o graditvi objektov. Dokument opredeljuje bistvene zahteve za projektiranje, izbiro gradbenih
materialov in način gradnje z namenom, da bo zgrajen objekt zanesljiv in varen skozi svojo
življenjsko dobo. Upoštevani morajo biti pogoji glede mehanske odpornosti in stabilnosti, požarne
varnosti, varnosti pri sami uporabi prostorov in učinkovite rabe energije. Metodologija izračunov
količin po TSG4, s katerimi preverjamo učinkovitost rabe energije, je odvisna od tipa stavbe.
TSG4 se uporablja na področju toplotne zaščite, hlajenja, ogrevanja, prezračevanja, tople pitne vode,
razsvetljave in zagotavljanja deleža obnovljivih virov energije ter izračunavanja energijskih lastnosti
stavbe.
Uporablja se pri določanju:


arhitekturne zasnove,



toplotne prehodnosti elementov,



načinov zmanjševanja pregrevanja zaradi sončnega obsevanja,



sestave gradbenih konstrukcij, ki so odporne na difuzijski prehod vodne pare,



rešitev zrakotesnosti,



energijskih lastnosti toplotnih virov,



temperature ogrevalnega prostora,



načina regulacije klimatizacije,



načina priprave tople vode,



lastnosti elementov razsvetljave in



načina regulacije razsvetljave v odvisnosti od dnevne svetlobe.

Turk, A. 2016. Prenova stavbe v skladu s trenutno zakonodajo in zahtevami po nič-energetski stavbi
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Univerzitetni študijski program I. stopnje Gradbeništvo

10

Po TSG4 delimo stavbe na enostanovanjske, večstanovanjske, upravne, izobraževalne, gostinske,
športne, trgovske in zdravstvene stavbe. Metodologija izračunov temelji na slovenskih standardih,
privzetih iz SIST EN ISO 13790. Če se odločimo za uporabo drugih standardov držav članic EU, je to
dovoljeno, če ti standardi dosegajo enake ravni energetske učinkovitosti.
Zakon o gradbenih proizvodih
Ta zakon določa pogoje za trženje gradbenih proizvodov, ki nimajo harmoniziranih tehničnih
specifikacij. Če proizvajalec poskuša tak proizvod spraviti na trg, mora njegove lastnosti in vse druge
povezane značilnosti, ki so potrebne oziroma zahtevane za gradbene objekte, dokazati na podlagi
tehničnih specifikacij [15]:


slovenskih standardov,



slovenskega tehničnega soglasja in



drugih tehničnih specifikacij, ki predstavljajo stanje tehnologije in tehnik.

Uredba o zagotavljanju prihrankov energije
Uredba o zagotavljanju prihrankov energije zajema ukrepe za zmanjšanje porabe energije in način
določanja višine prihrankov energije v določenem obdobju ter roke za izpolnjevanje teh pogojev,
obenem pa podaja tudi vrste energetskih storitev, ki lahko prispevajo k zmanjšanju porabe energije.
Ukrepi za učinkovito rabo energije v večstanovanjskih stavbah so[16]:


vgradnja sprejemnikov sončne energije;



vgradnja toplotnih črpalk;



posodobitev sistemov za skupno ogrevanje v večstanovanjskih stavbah,



optimizacija delovanja sistema ogrevanja v večstanovanjskih stavbah;



vgradnja naprav za učinkovito soproizvodnjo;



zamenjava električnih peči z novimi kotli z visokim izkoristkom na plin in biomaso;



zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli z visokim izkoristkom na plin in biomaso



vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave;



energetsko učinkoviti gospodinjski aparati;



vgradnja naprednih merilnih sistemov in



uvedba naprednih načinov merjenja in obračunavanja energije.
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PREDSTAVITEV OBJEKTA
Splošen opis
Objekt, ki ga obravnavam, je lociran v Ljubljani na Ulici Jožeta Jame 5. Videz stavbe je z dveh strani
prikazan na sliki 2. Natančnih podatkov o letu izgradnje ni, je pa podana približna ocena s strani GURSa, ki navaja, da je bila stavba zgrajena leta 1920 na parceli 881. V Arhivu Slovenije sem našel analogni
film, ki prikazuje katastrski načrt iz podobnega leta. Dokazano je, da je bila stavba postavljena že leta
1925 in da je oštevilčena parcela ostala nespremenjena. Površina stavbe je v povprečju 10,6 m X 12,93
m, v višino pa meri 13,8 m, torej od tal kletnih prostorov do najvišje točke. Stavba ima dovoz z južne
strani, kjer je glavna ulica, glavna vhodna vrata ima na zahodni strani. Ena dodatna vrata, ki gledajo na
vrt, so še na severni strani. Stavba ima 4 nadstropja: klet, pritličje, nadstropje in podstrešje oziroma
mansardo glede na to, da lastnik ni še povsem odločen, kako bi prostor obravnaval, saj je nadstropje še
nedograjeno in še nima namembnosti.
Slika 2: Pogled z južne strani (levo) in zahodne strani (desno)

Streha je štirikapna z dvema frčadama na južni in vzhodni strani. Fasadni pas je iz opeke in fasadnega
ometa, torej toplotne izolacije ni. Stavba ima na zahodni strani dva balkona; eden je namenjen za glavni
vhod, drugi pa je nad njim, oba sta dostopna z notranjega hodnika. Okna so klasična dvoslojna, ki so
približno enakih dimenzij, le kletna se razlikujejo od preostalih. Stavba ima še dve sferični okni na
zahodni strani, ki zagotavljata osvetljenost hodnika. Stropi in temeljna tla so iz armiranega betona.
Temelji so pasovni dimenzij 0,8 m X 0,5 m. Parcelo omejuje betonska ograja.
Prostori imajo različne namene. Kletni prostor ni namenjen bivanju, temveč večinoma skladiščenju,
postavitvi mehanizacije za ogrevanje, vodovod in električno napeljavo, delavnicam in postavitev
kolesarnice. V pritličju in v prvem nadstropju sta dve stanovanji, torej je ta prostor namenjen za bivanje.
Podstrešje naj bi bilo prav tako namenjeno skladiščenju, vendar sem predpostavil, da bomo v
prihodnosti v tem nadstropju imeli mansardno stanovanje. Stavba je definirana kot večstanovanjska.
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IZRAČUN ENERGETSKE BILANCE
Vhodni podatki
Za izračun energetske bilance izbrane stavbe sem analiziral in uporabil podatke o:


načinu izračuna,



pripravi tople vode,



klimatskih pogojih,



podnebju,



namembnosti,



okolici in



conah.

Splošni podatki
Med izdelavo diplomske naloge sem za energetsko učinkovitost predpostavil mejne vrednosti po
PURESU po 1. januarju 2015, pri katerih bom vrednosti toplotnih mostov upošteval na poenostavljen
način po TSG4. Glede na to, da ne poznam sestave temeljnih tal, sem za njeno toplotno prevodnost
predpostavil vrednost λg(W/mK) = 2,00.
Podatki o vgrajenih napravah za ogrevanje in hlajenje prostorov ter ogrevanje sanitarne vode so neznani,
zato sem upošteval vrednosti v navodilih za TOST [9]. Zemeljski plin je glavni energent za delovanje
plinske peči, ki ogreva prostore v stavbi. Gre za 20 let staro tehnologijo in sem ji pripisal lastnosti
standardnega kotla kategorije B (generacija – preglednica 21). Peč in bojler sta umeščena v kletne
prostore, iz katerih so napeljane inštalacijske izolirane cevi, ki so napeljane tudi po kletnih prostorih, ki
niso ogrevani (distribucija – preglednica 2). Toploto v glavnem oddajajo radiatorji, ki sem jim pripisal
lastnosti kategorije B (emisija – preglednica 2). Za hlajenje prostorov stavba nima vgrajene nobene
mehanizacije. Za pripravo tople vode veljajo enaki pogoji kot pri ogrevanju, le da se ta zbira v posebnem
kotlu in da uporabimo pipe kot glavni tip emisije.
Preglednica 2: Vhodni podatki za splošne podatke

Lokacija in klimatski podatki
Stavba je na Ulici Jožeta Jame 5 v Ljubljani, Šentvid ali natančneje na parceli 881 in 882. Oranžna
puščica na sliki 3 označuje sever.
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Slika 3: Satelitska slika parcele 881 in obravnavane stavbe:

Preglednica 3: Vhodni podatki za klimatske podatke naloženi iz ROS MOP, 1. del

Preglednica 4: Vhodni podatki za klimatske podatke naloženi iz RS MOP, 2. del

Pri klimatskih podatkih v preglednici 4 sem upošteval še dve predpostavki:
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računskih podobdobij ni, saj so primarni vhodni podatki že zadostni, ker gre za bivalne
prostore;



faktorje senčenja sem predpostavil vse v vrednosti 1, saj je stavba dokaj na prostem in ima na
splošno okoli sebe zelo malo ovir, ki bi preprečevale nivo osončenosti.

Toplotne prehodnosti obstoječih konstrukcijskih sklopov (KS v nadaljevanju), izračunane v spletnem
programu U-Wert, [8] so:
Preglednica 5: Toplotna prehodnost strehe

Preglednica 6: Toplotna prehodnost zunanje stene nad terenom

Preglednica 7: Toplotna prehodnost za zunanjo steno pod terenom

Preglednica 8: Toplotna prehodnost tal na terenu

Preglednica 9: Toplotna prehodnost stropov

Turk, A. 2016. Prenova stavbe v skladu s trenutno zakonodajo in zahtevami po nič-energetski stavbi
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Univerzitetni študijski program I. stopnje Gradbeništvo

15

V preglednicah 5, 6, 7, 8 in 9 so podane toplotne prehodnosti obstoječih KS različnih elementov v
stavbi. Glavni podatki so debelina posameznega materiala, njegova gostota ρ, specifična toplota C,
toplotna prevodnost λ in difuzivne lastnosti μ. Na podlagi dobljenih rezultatov lahko sklepamo, da
noben KS ne ustreza kriterijem po PURES-u. V nalogi bom podal nove konstrukcijske sklope, ki bodo
tem kriterijem zadoščali.
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Podatki o conah
V stavbi sem definiral tri cone:


1. kondicionirana cona; gre za bivalne prostore od pritličja do strehe, kjer pričakujemo največjo
energijsko porabo za ogrevanje;



1. nekondicionirana cona: gre za kletne prostore, ki niso namenjeni za bivanje, ampak le za
shranjevanje in namestitev mehanizacije, in



2. nekondicionirana cona: definirana kot hodnik s stopniščem, ki ga omejujeta 2 predelni steni
na hodniku ter zunanje stene.

Slika 4: Grafični prikaz razporeditev ogrevanih in neogrevanih con

Turk, A. 2016. Prenova stavbe v skladu s trenutno zakonodajo in zahtevami po nič-energetski stavbi
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Univerzitetni študijski program I. stopnje Gradbeništvo

17

Osnovni podatki
Vse podatke o površinskih in prostorninskih kapacitetah sem pridobil iz osnovnih načrtov, ki so bili
izdelani naknadno in niso stari več kot 5 let. Na načrtu sem izmeril manjkajoče podatke in popravil
tiste, ki niso bili zanesljivi. Vrsta konstrukcije je glede na toplotno kapaciteto težka, saj jo večinoma
sestavljajo vertikalni opečnati elementi debeline 0,4 m ali več. Povprečno moč dobitkov sem
predpostavil iz navodil za uporabo programa TOST [9]. Moč povprečnih notranjih dobitkov je lahko
enaka 5 X Au, kjer je Au uporabna površina cone. Obravnavam preprosto stanovanjsko stavbo, ki ima
enako projektno temperaturo v vseh bivalnih prostorih. Projektna temperatura bivalnih prostorov je
pozimi skozi noč in dan enaka 20 °C, poleti pa sem predpostavil dnevno projektno notranjo temperaturo
26 °C in 24 °C za ponoči, saj smo ljudje poleti bolj naklonjeni zračenju oziroma zračnemu hlajenju
prostorov ponoči kot podnevi (preglednica 10). Vrednosti so prav tako predlagane s strani navodil za
uporabo programa TOST [9].
Preglednica 10: Vhodni podatki za temperaturne cone v obstoječem stanju

Stavba ima odprtine na vseh zunanjih stenah. Vsak prostor ima vsaj eno odprtino, tako da je omogočeno
efektivno prezračevanje prostorov. V skladu s pravilnikom PURES sem predpostavil, da je minimalna
izmenjava zraka podnevi enaka 0,5 h-1 in ponoči 0,2 h-1. Za svoje obstoječe projektne vrednosti sem
izbral 0,8h-1 podnevi in 0,5h-1 ponoči, saj so okna stara in po možnosti brez tesnil ali pa so tesnila zelo
slaba in se prostori konstantno prezračujejo. V začetnih korakih bom upošteval le naravni tip
prezračevanja, ker imajo vsi prostori vsaj eno transparentno odprtino in jih je možno dobro zračiti. Če
mejnih vrednosti ne bom dosegel, bom v nalogi obravnaval tudi mehansko prezračevanje z
rekuperatorjem.
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Preglednica 11: Vhodni podatki za prezračevanje temperaturnih con v obstoječem stanju

Okna so tipična dvokrilna steklena izvedba starosti 20–30 let. Prvo izvedbo sestavljata dve enoslojni
okni z lesenim okvirjem, ki sta med seboj razmaknjeni za 15 cm. Natančnih podatkov o drugih detajlih
ni, vendar lahko predpostavim, da gre za klasična starejša steklena okna brez zrakotesnega premaza. Za
izračun toplotne prevodnosti okna sem uporabil program U-Wert [8] in dobil vrednost Uw=2.77 W/m2K.
Končni rezultat za toplotno prevodnost je približno enak, kot je predpostavljena vrednost za dvojno
okno z 10 mm razmaka v navodilih TOST, ki sem jih tudi uporabil. Enako velja za faktor prehoda
celotne sončne obsevanosti gw, ki je prav tako podan v navodilih TOST [9] (preglednica 12). Okna
nimajo žaluzij ali kakršnihkoli drugih senčil, zato ni potrebno upoštevati senčilnih faktorjev in so
vrednosti 1. Faktor okvirja je razmerje med površino okvirja in celotnim oknom in je predpostavljen na
vrednost Ft=0,33 (preglednica 12). Vhodna in vrtna vrata so iz lesa. Vhodna vrata na hodnik imajo nad
okvirjem še dodatno dvojno zasteklitev. Za glavna vhodna vrata sem predpostavil faktor prehoda
sončnega obsevanja manjši kot pri oknih, saj sončni žarki prodrejo skozi odprtino le skozi steklo nad
okvirjem. Enako velja za faktor okvirja, saj so vrata večja kot okna. Površine oken in druge vrednosti,
ki sem jih omenil, so podane v preglednici 12.
Preglednica 12: Vhodni podatki za transparentne konstrukcijske sklope

Tla na terenu so iz armirane betonske plošče debeline 25 cm, ki so bila naknadno zaščitena pred vdorom
podtalne vode z bitumenskim premazom. Nad hidroizolacijo je še 5 cm debela plast cementnega estriha.
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Vsi etažni stropovi so prav tako iz armiranega betona debeline 25 cm, vendar brez hidroizolacije in s 3
cm cementnega estriha. Vrhnji sloj etažnih tal sestavlja 2 cm debel hrastov parket.
Preglednica 13: Vhodni podatki za tla na terenu v obstoječem stanju

Zunanje stene so iz polnih opečnatih blokov debeline 60 cm (preglednica 13). Konstrukcijska sklopa
sten nad in pod terenom sta si zelo podobna, le da imamo na zunanji strani stene pod terenom še dodatno
hidroizolacijsko plast ter poliestrski filc, ki preprečuje vdor večjih organskih snovi. Streha je štirikapna
z opečnatimi strešniki in je del konstrukcije, ki ji je v mojem primeru potrebno nameniti največ
pozornosti. Špirovci so na robovih zasidrani v zunanjo steno. Streha je brez kakršnekoli toplotne ali
hidroizolacije, če odštejemo plast strešnikov. Pojav toplotnih mostov je v križnih elementih stenastreha, stena-strop in stena-tla največji in se je potrebno tem konstrukcijskim elementom prav tako
temeljito posvetiti, da njihov vpliv zmanjšamo. Vpliv toplotnih mostov bom upošteval po predpisih
TSG4, vendar bom pri fazi načrtovanja prenove skrbno zasnoval sestavo konstrukcijskih sklopov na
kritičnih mestih.
Preglednica 14: Vhodni podatki za zunanje stene in streho v obstoječem stanju

Predelne stene med ogrevanimi in neogrevanimi conami so različne. Zato sem upošteval skupno
povprečno toplotno prehodnost sten, ki ti dve coni razmejujeta. Enačba za izračun in lastnosti sten in
podatki o predelnih stenah so prikazani v preglednici 15.
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Preglednica 15: Dimenzije in toplotna prehodnost predelnih sten v obstoječem stanju

Preglednica 16: Vhodni podatki za predelne stene v obstoječem stanju

V obravnavanem objektu je topla voda zagotovljena le v bivalnih prostorih skozi celo leto. Referenčna
površina porabe tople vode pomeni površino vseh konstrukcijskih elementov in stavbnega pohišja, ki
so namenjeni za uporabo tople vode, torej umivalniki, tuši, kadi, korita, pralni stroji, pomivalni stroji
itd. V tem primeru lahko vzamem kar vrednost za površino stanovanja Au (m2) [9]. Enostanovanjske
stavbe imajo maksimalno predpisano gostoto svetil 8 W/m2 [9]. Zasilne razsvetljave ni, prav tako ni
avtomatskega vodenja. Vsi potrebni vhodni podatki za toplo vodo in razsvetljavo so podani v
preglednici 17.
Preglednica 17: Vhodni podatki za toplo vodo in razsvetljavo v obstoječem stanju

Izračun energijske bilance
Po pričakovanjih obstoječa stavba ne zadošča kriterijem po PURESU. Specifični transmisijski
koeficient Ht’, ki predstavlja razmerje med količnikom transmisijskih toplotnih izgub Ht in celotno
površino ovoja stavbe A, je prevelik. Vrednost H’T v obstoječem stanju je enaka 1,6 W/m2K, PURES
pa predpisuje vrednost 0,38 W/m2K. Primarna energija je količina energije, ki jo stavba uporabi v
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nekem časovnem obdobju za celovito obratovanje, torej za ogrevanje, razsvetljavo, mehansko
prezračevanje, hlajenje in pripravo tople vode. Potrebna toplotna energija pomeni količino energije, ki
je potrebna, da prostor ogrejemo na projektno notranjo temperaturo. Obe navedeni količini sta po
PURES-u prekomerno veliki, vsaj 6-kratna večja vrednost je pri ogrevanju samem. Rezultati so takšni
zaradi slabih izolativnih lastnosti. To je povsem logično, saj v nobenem konstrukcijskem elementu ni
toplotne izolacije. Vsi končni rezultati so podani v preglednici 18.
Preglednica 18: Končni rezultati analize energetske bilance v programu TOST

Vpliv toplotnih mostov je pri izračunu upoštevan po poenostavljeni metodi v TSG4 [11], saj bomo
toplotne mostove pri fazi prenove stavbe upoštevali po enakem postopku. Predpostavili bomo, da
bodo detajli ob križnih in drugih kritičnih elementih skrbno izvedeni in da bodo toplotni mostovi
dovolj majhni. S tem zagotovimo preprečitev kakršnihkoli oblik neustreznosti v detajlu, ki bi lahko
povzročile nastanek kondenza ali dopuščale slabo toplotno prevodnost. Na tak način se večinoma
izognemo geometrijskim in konvekcijskim toplotnim mostovom [17]. V nadaljevanju bomo podali
množico ukrepov in jih upoštevali v optimalnih kombinacijah, da bomo zadostili PURES-u [4].
UKREPI ZA IZBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI PO PURES-u
Primarni cilj naloge je v teoriji podati ustrezne ukrepe, s katerimi bomo dosegli standard nič-energijske
hiše, hkrati pa izvesti take kombinacije, ki za investitorja ne bodo preveč drage. Sprva bo največji del
namenjen gradbenim ukrepom, med katere štejemo [1]:


dodatna toplotna izolacija sten in stropov,



dodatna toplotna izolacija strehe in



zamenjava transparentnih delov.

V nalogi bom podal tudi vpliv mehanskega prezračevanja z rekuperatorjem. Če mi ne bo uspelo znižati
porabe energije pod mejno vrednost PURES-a z le gradbenimi ukrepi in pomožnimi ukrepi, kot je
organizacija uporabnikov, bom uporabil tudi to opcijo. Pri načrtovanju bom za vsak KS podal vrste ter
dimenzije materiala, ter svojo izbiro utemeljil. Načeloma KS ne bom načrtoval na podlagi kritičnih mej,
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s tem je mišljeno, da bo toplotna prehodnost sklopa že skoraj mejna vrednost, vendar na podlagi
učinkovitosti materiala glede na investicijo.
Zunanja stena nad in pod terenom (ukrep 1)
Glede na to, da v obstoječem stanju zunanja stena ne izpolnjuje pogojev po PURES-u, je treba izvesti
nov detajl konstrukcijskega sklopa. V trenutnem stanju znaša toplotna prevodnost zunanje stene U=0,81
W/m2K, naša mejna vrednost pa je 0,28 W/m2K. Seveda je potrebno nosilni opečnati zid obdržati in z
njim ne manipulirati. Torej bomo le dodali toplotno izolacijo. Enako velja za del zunanje stene, ki je
pod terenom. Material, ki ga bom uporabil, sta ekstrudirani polistiren XPS 35 pod terenom in delom
cokla ter mineralna volna nad terenom. Izbira materiala sloni na lastnostih, ki so od vgrajenih materialov
zahtevane, predvsem trdnostne karakteristike [19], [20]. Problematika, s katero se sedaj soočamo, je
potrebna debelina izolacije. Fizikalna količina toplotne prevodnosti izbranih materialov se v zvezi z
debelino ne obnaša linearno, ampak limitira proti ničli. V diplomski nalogi bomo opravili ustrezne
analize in ocenili, ali bi se polaganje debelejših izolacij glede na investicijo splačalo. Predlagani detajli,
lastnosti materialov in odvisnost toplotne prevodnosti U od debeline termoizolacije XPS 30 in
mineralne volne so podani v preglednicah 19, 20, 21 in 22 in sliki 4.
Slika 5:Detajl zunanje stene pod terenom (levo) in zunanje stene nad terenom (desno)

Zunanja stena pod terenom je projektirana za neogrevano klet, kjer pričakujemo projektno temperaturo
10 °C. Za termoizolacijsko plast sem se odločil za uporabo ekstrudiranega polistirena XPS 035, saj ga
odlikuje odlična trdnost in toplotnoizolacijska sposobnost. S tem materialom ovijemo zunanji ovoj
kletnih prostorov vključno s temelji, da preprečimo vplive toplotnih mostov. Za zunanjo steno nad
terenom pa se lahko odločimo za uporabo materiala, ki je cenovno ugoden in ga odlikujejo dobre
paroprepustne in toplotnoizolacijske sposobnosti, zato sem se odločil za uporabo mineralne volne. V
sklopu naloge sem se odločil, da bom toplotno izoliral prostore tudi znotraj, vendar s precej manjšo
debelino termoizolacije.
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Razloga sta dva:


v nalogi sem upošteval vpliv toplotnih mostov po metodi, ki jo predpisuje TSG4. Če je skrbno
načrtovan detajl, skozi katerega vpliv toplotnega mostu ne preseže vrednosti 0,2 W/m2K, lahko
k prvotni vrednosti toplotne prehodnosti prištejem le še dodaten vpliv 0,06 W/m2K. Če ta pogoj
ni izpolnjen, je treba načrtovati nov detajl. Smiselno je potem, da križnim oziroma kritičnim
elementom posvetim največ pozornosti in zasnujem ustrezen detajl;



zunanji zid je opečnat in debeline 60 cm, zaradi česar je vredno premisliti, koliko energije se
izgubi zaradi absorpcije toplote v zid. Program TOST tega ne upošteva, ker so transmisijske
izgube toplote definirane le kot izgube zaradi nivoja toplotne prehodnosti. Načeloma bi bilo
zaradi tega potrebno izvesti dinamične analize prehoda toplote skozi zid v zimskem in letnem
režimu. Brez skrbi lahko trdimo, da bo z dodatno notranjo izolacijo pozimi prostor ogret hitreje,
kot če izolacije ne bi bilo, vendar bi s stališča uporabnikov težave nastopile v toplejših letnih
časih, ko bi bilo treba prostor hladiti, namreč težje je prostor potemtakem ohladiti, dokler se
prostor prezračuje le naravno.

Vprašanje je, ali bi se taka izvedba bolj splačala, kot če notranje izolacije ne bi imeli. Seveda je vpliv
toplotnih mostov z notranjo izolacijo manjši, vendar je investicijska naložba zaradi tega potem tudi
večja, saj je izvedba relativno draga. V sklopu diplomske naloge dinamičnih analiz nisem izvedel,
vendar bom kljub temu uporabil tudi notranjo izolacijo. Toplotna prehodnost zidu brez notranje
izolacije, ki sem jo izračunal, je skoraj enake vrednosti in sem predpostavil, da bosta pri upoštevanju
ukrepov za izračun energetske bilance, obe steni ustrezni. Notranjo izolacijo bi uporabil le v ogrevanih
conah, da bi se poskusil čimbolj izogniti neposrednemu ogrevanju sten in s tem zmanjšati porabo
energije.
Preglednica 19: Toplotna prehodnost kritično zasnovanega KS zunanje stene pod terenom
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Preglednica 20: Toplotna prehodnost kritično zasnovanega KS zunanje stene nad terenom

Vsi predlagani detajli so izvedeni tako, da je vrednost toplotne prevodnosti že na meji, torej manjših
debelin toplotnih izolacij pri takem KS ne smemo vzeti. Običajno pri nakupovanju termoizolacij lahko
izbiramo le med polnimi vrednostmi debelin ali pa izbiramo med tipičnimi debelinami izolacij. Analiza
spremembe toplotne prehodnosti zunanjih sten nad in pod terenom v odvisnosti od debeline materiala
je podana v preglednici 21 in 22.
Preglednica 21: Toplotna prehodnost v odvisnosti od debeline XPS za zunanjo steno pod terenom

Grafikon 3: Toplotna prehodnost zunanje stene pod terenom v odvisnosti od debeline toplotne
izolacije
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Preglednica 22: Toplotna prehodnost v odvisnosti od debeline mineralne volne za zunanje stene nad
terenom

Grafikon 4: Toplotna prehodnost zunanje stene nad terenom v odvisnosti od debeline toplotne
izolacije

Predpostavil sem, da je celotna stena, ki ovija kletne prostore izolirana z XPS032, torej, da je cokel
sklop, ki spada pod ovoj kletnih prostorov. Ugotovili smo, da se vrednosti toplotnih prehodnosti ne
manjšajo v linearni odvisnosti od debeline materiala, ampak limitirajo proti ničli. Načeloma bi si lahko
izbrali katerokoli debelino, vendar bom izbral tisto, ki ima najboljše razmerje med ceno in
učinkovitostjo. Zunanjo steno nad terenom nad kletnimi prostori sestavlja mineralna volna debeline 16
cm, ki zniža toplotno prehodnost na vrednost U=0,141 W/m2K, medtem ko zunanja stena pod terenom
in cokel sestavlja ekstrudiran polistiren XPS032 z debelino 12 cm, ki zniža toplotno prehodnost na
vrednost U=0,16W/m2K. V tabeli za NC je zunanji zid brez notranje termoizolacije. Dobljeni končni
rezultati za predpostavljen ukrep 1 so podani v preglednici 23.
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Preglednica 23: Rezultat analize energetske bilance v programu TOST pri upoštevanju ukrepa 1

Z dodatno toplotno izolacijo na zunanjih stenah mi je uspelo znižati porabo energije za ogrevanje s
86,069 kWh na 72,418 kWh, kar je za dobrih 20 % manjša poraba. Koeficient transmisijskih toplotnih
izgub je padel na vrednost 1,3 W/m2K, kar je 18,75 % boljši učinek kot prvotno.
Streha (ukrep 2)
Streha zaradi svojega trenutnega stanja potrebuje največjo pozornost, saj je zagotovo tudi najbolj očiten
vzrok za tako visoko porabo energije za ogrevanje. Trenutni strešni KS sestavljajo špirovci in letve s
strešniki. Streha je podvržena visokim stopnjam kondenzacije, zato se mora prostor ves čas zračiti.
Glede na to, da bo prostor v prihodnje namenjen za bivanje, sem za izračun energetske bilance izbral
naravni način prezračevanja z izmenjavo zraka 0,8 h-1 podnevi in 0,5 h-1 ponoči.
Slika 6: Grafični prikaz trenutnega stanja podstrešja
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V trenutnem stanju obravnavan KS ne ustreza zahtevam po PURES-u. Toplotna prehodnost U znaša
4,2 W/m2K, predpisana mejna vrednost pa je 0,2 W/m2K. Pri načrtovanju detajla sem se odločil, da bom
špirovce in strešnike obdržal, hkrati pa namestil dodatne toplotne izolacije s parno zaporo. Odločil sem
se za poševno streho s sekundarno kritino, ki je prezračevana v sloju kontraletev z višino 40 mm. Med
špirovci bo nameščena mineralna volna, ki jo odlikuje dobra toplotna izolativnost in cenovna ugodnost
[19]. Dodatno toplotno izolativnost bi zagotovil z ekstrudiranim polistirenom XPS032, ki bo nameščen
pod špirovci, kakor kaže slika 6. Pod XPS032 bi namestil parno zaporo, ki ima karakteristike PE folije.
Za zaključni sloj bi uporabil mavčno-kartonske plošče. Podatkov o obstoječih strešnikih nimam, zato
sem si kar izbral klasičen opečnat material. Vse lastnosti KS so podane na sliki 7 in v preglednici 23.
Enako kot pri zunanjih stenah sem izvedel analizo sprememb toplotne prehodnosti v odvisnosti od
debelin termoizolacije (preglednica 24). Pri analizi sem se odločil, da bo zaradi dimenzij špirovcev,
med katerimi je nameščena mineralna volna, debelina toplotne izolacije (mineralne volne) konstantna.
To pomeni, da bodo spremembe toplotne prehodnosti odvisne od debeline XPS032.
Slika 7: Predlagan detajl prenove strehe

Preglednica 24: Lastnosti in toplotna prehodnost kritično zasnovanega KS strehe

Za analizo spremembe toplotne prevodnosti v odvisnosti od debeline materiala sem predpostavil
podobne vrednosti z razliko v največji in najmanjši debelini. Glede na to, da je debelina mineralne
volne že 15 cm, ne potrebujemo veliko dodatne toplotne izolacije, da dosežemo mejno vrednost. Kot
kritično mejo sem uporabil XPS debeline 3 cm. Rezultati analize so podani v spodnji preglednici 25.
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Preglednica 25: Toplotna prehodnost strehe v odvisnosti od debeline XPS pri 15 cm mineralne volne

Grafikon 5: Toplotna prehodnost strehe v odvisnosti od debeline dodatne toplotne izolacije

Iz investicijskega razloga se ne splača ravno vzeti najtanjše debeline, saj lahko dosežemo skoraj 20 %
boljši učinek pri izbiri 6 cm in to ob razumni ceni, torej sem v svojem primeru izbral debelino XPS032
6 cm. Za hidroizolacijske materiale sem si izbral proizvode podjetja Knauf LDS 0.04 in LDS Silk 100.
Proizvod Knauf LDS 0.04 predstavlja parno oviro v sekundarni kritini, medtem ko proizvod Knauf LDS
Silk 100 odlikujejo lastnosti močne parne zapore [21]. Zračna plast je debeline 40 mm, v kateri so
nameščene kontraletve debeline 40 mm in širine 60 mm. Analiza energetske bilance je podana v
preglednici 25.
Preglednica 26: Rezultat analize energetske bilance v programu TOST pri upoštevanju ukrepa 2

Turk, A. 2016. Prenova stavbe v skladu s trenutno zakonodajo in zahtevami po nič-energetski stavbi
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Univerzitetni študijski program I. stopnje Gradbeništvo

29

S prenovo strehe smo bistveno zmanjšali porabo energije za ogrevanje in to kar za 51 %. Vrednost
smo zmanjšali s 185,394 kWh na 94,053 kWh, kar pomeni, da je to prioriteten ukrep. Prav tako smo
zagotovili, da v KS ne pride do kondenzacije, zaradi katere bi se material lahko poslabšal.
Tla na terenu in strop nad neogrevano kletjo (ukrep 3)
Horizontalni nosilni elementi so iz 30 cm armiranega betona v vseh etažah. Podatkov o fizikalnih
lastnostih betona nimam, zato sem jih predpostavil. Talne konstrukcije na terenu se po svoji sestavi od
konstrukcij nad neogrevanimi kletmi ločijo le po tem, da imajo nad nosilno podlogo, ki je običajno iz
betona, vgrajeno hidroizolacijo [23]. Glede na opazke sem predpostavil, da je v kleti zaradi nevarnosti
kapilarnega dviga že bil položen bitumenski premaz, čez premaz pa je bil nanesen mokri cementni
estrih. Vsi drugi horizontalni elementi imajo podobno konstrukcijsko zasnovo. V bivalnih prostorih je
vrhnja plast hrastov parket. V obstoječem stanju stropni elementi ne ustrezajo predpisom, ki jih
določa PURES, saj je njihova toplotna prehodnost prevelika. Trenutne vrednosti so:


tla na terenu: 2,97 W/m2K > 0,35 W/m2K



strop nad neogrevano kletjo: 1,68 W/m2K > 0,3 W/m2K

Mejna vrednost toplotne prehodnosti je v mojem primeru za oba KS po TSG4 enaka U=0,3 W/m2K,
ker sem se odločil za ploskovno gretje tal nad neogrevano kletjo [11]. Detajli in lastnosti konstrukcijskih
sklopov so podani v preglednicah 26 in 27 ter slikah 7 in 8.
Slika 8: Predlagan detajl prenove tal na terenu

Slika 9: Predlagan detajl prenove stropa nad neogrevano cono/kletjo
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Preglednica 27: Toplotna prehodnost kritično zasnovanega KS tal na terenu

Preglednica 28: Toplotna prehodnost kritično zasnovanega KS stropa nad neogrevano cono

Kot pri drugih KS sem znova izvedel analizo odvisnosti toplotne prehodnosti od debeline toplotne
izolacije. Rezultati analize so podani v preglednicah 28 in 29:
Preglednica 29: Toplotna prehodnost tal na terenu v odvisnosti od debeline EPS

Grafikon 6: Toplotna prehodnost stropa v odvisnosti od debeline dodatne toplotne izolacije
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Preglednica 30: Toplotna prehodnost stropa nad neogrevano cono v odvisnosti od debeline EPS

Grafikon 7: Toplotna prehodnost stropa nad kletjo v odvisnosti od debeline toplotne izolacije

Pri analizi sem ugotovil, da je prekomerna debelina brezsmiselna in sem jo izbral glede na razmerje
učinkovitosti in investicije. Izbral sem si debelino 100 mm za strop nad kletjo (U=0,29 W/m2K) in tla
na terenu (U=0,31 W/m2K). Poleg termoizolacije sem nad njo postavil še plast PE folije, da preprečim
nabiranje kondenza (preglednica 26).
Preglednica 31: Rezultat analize energetske bilance v programu TOST pri upoštevanju ukrepa 3
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Z dodatno toplotno izolacijo kleti in neogrevanega stropa nismo veliko pripomogli k zmanjšanju porabe
energije. To je povsem logično, saj sta oba KS del kleti, ki je neogrevana. V obravnavani analizi je edini
element, ki ima direktni stik z ogrevanim prostorom, strop nad kletjo.
Predelni elementi stavbe (ukrep 4)
Pod predelne elemente stavbe sem štel stropove med ogrevanimi prostori in predelne stene, ki mejijo
na neogrevane prostore, čeprav so za potrebe analize pomembni le podatki o stenah, ki mejijo na
neogrevane prostore [9]. Vsi elementi, ki spadajo v to kategorijo, ne izpolnjujejo zahtev po PURES-u,
saj je njihova toplotna prehodnost prevelika.
Predelne stene so v vsaki etaži različne debeline s toplotno prevodnostjo:


d=40 cm → U = 1,15 W/m2K > U= 0,6 W/m2K



d=34 cm → U = 1,28 W/m2K > U= 0,6 W/m2K



d=21 cm → U = 1,70 W/m2K > U= 0,6 W/m2K

Mejna vrednost za zunanje stene, ki mejijo na neogrevane prostore in zavzemajo manj kot 10 %
površine celotne površine zunanjih sten, ter mejijo na zrak, je po TSG4 enaka 0,6 W/m2K [11]. Vse
predelne stene tako ne dosegajo predpisanih vrednosti, zato jih bo potrebno dodatno toplotno izolirati.
Predlagani detajli in lastnosti so v preglednicah 31, 32 in 33 ter slikah 9, 10 in 11.
Slika 10: Predlagan detajl prenove predelne opečnate stene debeline 40 cm stene v stiku z NC

Slika 11: Predlagan detajl prenove predelne opečnate stene debeline 30 cm stene v stiku z NC
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Slika 12: Predlagan detajl prenove predelne opečnate stene debeline 21 cm stene v stiku z NC

Preglednica 32: Toplotna prehodnost kritično zasnovanega KS predelne stene 1

Preglednica 33: Toplotna prehodnost kritično zasnovanega KS predelne stene 2

Preglednica 34: Toplotna prehodnost kritično zasnovanega KS predelne stene 3

Analiz toplotnih prehodnosti v odvisnosti od debeline izolacije za predelne elemente ne bom izvajal v
zelo obsežnih debelinah, saj se poskušamo pri notranjih izolacijah izogibati kompromizacijam površine
prostorov. Poleg tega lahko že z manjšimi debelinami zmanjšamo vpliv toplotnih mostov. Rezultati
analize so podani v preglednici 34. Za svoj projekt sem si izbral debelino 5 cm (U1=0,43W/m2K,
U2=0,45 W/m2K, U3=0,49 W/m2K). Skupna povprečna toplotna prehodnost predelnih sten je U=0,452
W/m2K.
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Preglednica 35: Toplotna prehodnost predelnih sten v stiku z neogrevano cono v odvisnosti od
debeline EPS

Omejitev za stropne konstrukcije med ogrevanimi konstrukcijami je po TSG4 enak U=1,35 W/m2K
[11], v trenutnem stanju pa dosega vrednost U=1,69 W/m2K. Predpostavil bom, da stropovi med
ogrevanimi prostora nimajo velikega vpliva na porabo energije za ogrevanje, zato ne bom izvajal analiz
odvisnosti toplotne prehodnosti od debeline izolacije in bom uporabil le minimalno vrednost za
doseganje mejnih vrednosti po PURES-u. Tokrat sem se odločil za uporabo XPS032, saj je zaradi
tankosti plasti potreben bolj trden material. Detajl in lastnosti so podani v spodnjih slikah in
preglednicah.
Slika 13: Predlagan detajl prenove predelne opečnate stene debeline 40 cm stene v stiku z NC

Preglednica 36: Toplotna prehodnost kritično zasnovanega stropa med ogrevanimi conami

Pri izračunu spremembe porabe energije za ogrevanje smo torej upoštevali predelne stene z izolacijo 5
cm in stropne elemente z 1 cm dodatne toplotne izolacije in dobili končne rezultate v preglednici 37.
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Preglednica 37: Rezultat analize energetske bilance v programu TOST pri upoštevanju ukrepa 4

Ugotovil sem, da z dodatno toplotno izolacijo ne pripomoremo veliko k znižanju rabe energije za
ogrevanje, saj skupno privarčujemo le dobra 2 %. Seveda bom prenovo teh konstrukcijskih sklopov
vseeno izvedel, ker v trenutnem stanju ne izpolnjujeta kriterijev po standardu.
Zamenjava oken (ukrep 5)
Zagotovo eden pomembnejših ukrepov je zamenjava zasteklitev in njihova pravilna postavitev ter
izvedba. V primerjavi deleža toplotnih izgub zaradi prehoda toplote skozi druge elemente stavbe, ki
tvorijo njen ovoj, je delež izgub v praksi skozi okna precej večji. Poleg slabega tesnjenja oken ima
veliko vlogo pri izgubi toplote še prezračevanje, zaradi česar lahko zasteklitve predstavljajo tudi 50 %
vseh toplotnih izgub [22]. Da se izognemo tem težavam, je potrebno izbrati okna, ki so energijsko
učinkovita. Naprej je treba poznati lastnosti zasteklitve, torej, kakšna je toplotna izolativnost stekla.
Glede na to, da se je tehnologija zasteklitev v zadnjih letih že močno razvila, se izvajalci največkrat
odločajo za zasteklitve z nizkoemisijskim nanosom in plinskim polnilom, da se doseže vrednost
toplotne izolativnost U = 1,1 – 1,3 W/m2K [22]. Pomemben dejavnik je tudi izbira okvirja in tesnila.
Izbira materiala za okvir je odvisna od zahtevanih lastnosti. Poznamo lesene, kovinske in okvirje iz
umetne mase, vendar se dandanes običajno uporabljajo okvirji, ki so kombinirani z različnimi materiali,
da dosežemo tudi dobro zvočno izolacijo. Tesnila so iz trajnih materialov, kakor so EPDM guma ali
silikonska masa, ki uravnavajo nivo prezračevanja in ščitijo okvir pred vdorom vode [22].
Za svojo stavbo sem izbral okna z dvojno zasteklitvijo na razmaku 10 mm, ki so polnjena s kriptonom.
Lastnosti okna sem pridobil v navodilih TOST [9]. Gre za dvojna low-e okna s toplotno prevodnostjo
U=1,09 W/m2K in faktorjem ggl,w=0,58. Faktor okvirja pomeni razmerje med površino okvirja in
celotnega okna in sem ga predpostavil na Ft = 0,3. Vplive nočne izolacije bom za namen analize
zanemaril, saj želim čim večjo sončno obsevanost. Za zunanja vhodna vrata ter vhodna vrata iz hodnika
sem predpostavil vrednost U= 1,3 W/m2K, faktor prehoda celotnega sončnega sevanja transparentnega
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dela sem predpostavil na vrednost ggl,w=0,1 za zunanja vhodna vrata in ggl,w =0 za notranja vhodna vrata.
Faktor okvirja sem za oba primera vrat privzel vrednost Ft=0,2, saj je razmerje površine okvirja s
celotnimi vrati manjše kot pri oknih. Faktor ggl,w za notranja vrata je vrednosti 0, ker so vrata v celoti iz
lesa in niso transparentna. Zunanja glavna vhodna vrata pa imajo predpostavljen faktor ggl,w=0,1, ker
transparentni del vrat sestavlja le zgornji del okvirja, kjer so postavljena okna manjših dimenzij. Prvotno
sem si izbral vrednosti urne izmenjave zraka 0,8 h-1 podnevi in 0,5 h-1 ponoči, ker okna ne tesnijo dobro.
Pri zamenjavi oken sem privzel nove vrednosti in to je 0,5h-1 podnevi in 0 h-1 ponoči, ker bom
predpostavil, da nova okna popolnoma tesnijo in da zračimo le podnevi. Končni rezultati zamenjave
vseh oken enake izbire je podan v preglednici 37.
Preglednica 38: Rezultat analize energetske bilance v programu TOST pri upoštevanju ukrepa 5

Prišel sem do ugotovitve, da se je vrednost porabe energije za ogrevanje zmanjšala za 20 kWh, kar je
le slabih 10 % bolj učinkovit ukrep.
Primerjava predlaganih ukrepov in upoštevanje teh pri končni analizi energetske bilance
Rezultate predlaganih ukrepov sem podal v grafični obliki, ki je prikazana na grafikonu 8.
Grafikon 8: Prikaz primerjave porabe energije za ogrevanje pri upoštevanju posamičnih ukrepov
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Analiza izmerjenih rezultatov je pokazala, da je streha, ki je najbolj kritičen del stavbe v trenutnem
stanju tudi najbolj potrebna renovacije, saj se je z ustrezno zasnovanim konstrukcijskim sklopom poraba
primarne in energije za ogrevanje zmanjšala za vsaj 50 %. Drugi ukrep je prenova zunanjih sten, s
katerimi zmanjšamo porabo energije za vsaj 20 % in preprečimo večinski vpliv toplotnih mostov v
križnih elementih. Tretji ukrep, ki še dokaj pripomore k energetski učinkovitosti za vsaj 10 %, pa je
zamenjava oken. Drugi ukrepi skupaj prinesejo dobrih 5 % k energetski učinkovitosti. Poleg omenjene
analize sem v grafični obliki na grafikonu 4 prikazal še transmisijske specifične toplotne izgube H’T
(W/m2K).
Grafikon 9: Prikaz primerjave koeficientov specifičnih transmisijskih toplotnih izgub pri upoštevanju
različnih ukrepov

Pri izbiri kombinacije ukrepov ni druge odločitve, kot da izvedemo prenovo vseh elementov
konstrukcije, saj v trenutnem stanju niti en element ne ustreza mejnim kriterijem po PURES-u. V
posameznih poglavjih je obrazloženo, kakšni so predlagani KS in izbira oken, ter na podlagi česa sem
utemeljil svojo izbiro. Z upoštevanjem vseh ukrepov smo dosegli kriterije PURES-a ob predpostavki,
da je investicija za lastnika kar se da optimalna. Končni rezultati so podani v preglednici 39.
Preglednica 39: Končni rezultat analize energetske bilance v programu TOST pri upoštevanju vseh
navedenih ukrepov
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PURES določa osnovne zahteve načina pridobitve energije iz obnovljivih virov, ki so specifično
obrazloženi v poglavju. V nalogi sem se odločil za uporabo sončnih kolektorjev, s katerimi je potrebno
doseči vsaj 25 % energetske učinkovitosti. Razlog je predvsem ta, da je sončno obsevanje najbolj
dostopen vir energije na taki lokaciji in hkrati tudi najbolj primeren z vidika investicije. Stavba bo
pridobila status skoraj nič-energijske hiše, če bo vsaj 25 % OVE iz sončnega obsevanja porabljenih za
ogrevanje, hlajenje in pripravo tople vode. V mojem primeru mora ta vrednost potemtakem znašati
6,977 kWh.
UKREPI ZA IZBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI PO ANsNES
Akcijski načrt za načrtovanje nič-energijskih stavb vsebuje vse zahteve, ki jih narekuje Evropska
direktiva, da stavba pridobi status skoraj nič-energetske učinkovitosti. Veliko zahtev je zajetih že v
PURES-u, ki za izračune potrebnih količin za meritev učinkovitosti rabe energije upošteva
metodologijo po TSG4. So pa določene zahteve, ki jih PURES še ne obravnava, kar pomeni, da so te
trenutno le predlog k projektiranju. Glavni namen ANsNES-a je, da se razvoj gradbeništva usmeri v
prihodnost, ko bodo zahteve še bolj ostre, kakor so danes. V glavnem se najbolj pomembne zahteve
ANsNES-a nanašajo na količino porabljene primarne energije objekta ter kakšen delež te energije je
pridobljen iz OVE. Če smo kritični, so zahteve za rekonstrukcijo objektov po ANsNES-u izjemno
nepravične, saj se je za izpolnitev pogojev potrebno posluževati tipov tehnologije, ki so v tem trenutku
cenovno še zelo neugodni. Praktično je treba zadostiti kriterijem, ki jih morajo izpolnjevati
novogradnje, ki so lahko skrbno načrtovane že iz samega začetka ob optimalnih stroških. Tipični primer
je toplotna črpalka zemlja-zrak, ki za gretje stanovanja porabi malo energije, vendar so stroški za
material in inštalacijo v star objekt precej visoki. Akcijski načrt zahteva, da morajo biti do leta 2020 vse
novogradnje in javne stavbe nič-energijske, za rekonstrukcijo pa te omejitve ni. V svojem primeru sem
si zastavil cilj, da ugodim še dodatnima dvema zahtevama po ANsNES:


delež porabe primarne energije je pridobljen iz 50 % OVE in



količina primarne energije je manjša od 90 kW/m2a.

Tokrat bom upošteval vse ukrepe, ki sem jih že implementiral v izračun in za glavni generator uporabil
toplotno črpalko s ploskovnim talnim ogrevanjem. Za vse enote bom v prvem koraku izbral razred
učinkovitosti B. Opravil bom še analizo vpliva mehanskega prezračevanja z rekuperatorjem.
Toplotna črpalka (ukrep 6)
V navodilih TOST sem dobil podatke za vrednosti učinkovitosti, ki sem jih upošteval v izračunu in so
podani v preglednici 40.
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Preglednica 40: Vhodni podatki za splošne podatke za ukrep 6

Odločil sem se za plinsko toplotno črpalko, ker ima nekaj prednosti pred električnimi toplotnimi
črpalkami [24]:


Plinske črpalke so manj odvisne od vremenskih pogojev, ter omogočajo konstantno zmogljivost
ogrevanja tudi pri zelo nizkih zunanjih temperaturah.



Plinske črpalke porabijo manj toplote iz narave kot električne toplotne črpalke.



Za postavitev sonde potrebujemo manjšo globino vrtine.



Ob izkoriščanju toplote sonca potrebujemo tudi manjšo površino kolektorjev.



Nekatere plinske toplotne črpalke omogočajo tudi proizvodnjo manjšega dela električne
energije.

Plinske toplotne črpalke združujejo dva zanesljiva naravna vira energije: zemeljski plin in toploto
okolice. Če toplota iz naravnega okolja ni zadostna, prevzame vlogo ogrevanja plinska kondenzacijska
tehnologija, ki je primerljiva z učinkovitostjo električne toplotne črpalke. V primerjavi s
kondenzacijskimi plinskimi grelniki, plinske toplotne črpalke omogočajo rekordne izkoristke nad
135 % [24]. Porabo energije in izpuste CO2 lahko zmanjšamo, ne da bi se morali odreči toplotnemu
udobju. Skratka gre za tip tehnologije, ki je primeren za novogradnje in starejše stavbe. Končni rezultati
izračunani v programu TOST so prikazani v preglednici 41.
Preglednica 41: Rezultat analize energetske bilance v programu TOST pri upoštevanju ukrepa 6
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Iz rezultatov je razvidno, da se je poraba primarne energije zmanjšala za dodatnih 45 % in je dosegla
vrednost 20,017 kWh. Če to vrednost pretvorimo v kW/m2a, dobimo vrednost 77.37 kW/m2a, kar je
pod našo mejno vrednostjo, ki jo določa ANsNES, to pa pomeni, da smo že s tem ukrepom zadostili
pogoju. Delež porabe iz OVE bo zagotovljen na podoben način, kot smo zagotovili to po PURES-u,
torej s sončnimi kolektorji, ki bodo zagotavljali 25 % energije za ogrevanje in pripravo tople vode,
preostali del pa bo prevzela toplotna črpalka z vplivom toplote okolja.
Mehansko prezračevanje z rekuperatorjem (ukrep 7)
Omenjen tip tehnologije se uporablja največkrat v objektih, ki jih odlikuje popolna zrakotesnost in kjer
je velika potreba po prisilnem prezračevanju. Delovanje sistema za prezračevanje z rekuperacijo je
naslednji: svež filtriran zunanji zrak se dovaja v prostore, kjer uporabniki preživijo največ časa npr.
spalnice, dnevne sobe, otroške sobe ipd. Iz prostorov, kot so kuhinja, WC, kopalnica, pralnica, pa se
odvaja z vlago in vonjavami onesnažen zrak. Ob tem potuje skozi rekuperator oziroma toplotni
izmenjevalec, kjer se na veliki površini srečujeta obremenjen zrak na eni strani lamele in svež zrak na
drugi strani. Pri tem se ne mešata, temveč si le izmenjata toploto. To omogoča, da ohranjamo prijetno
bivalno temperaturo in svež zrak v objektu brez večjih temperaturnih izgub. Rekuperator in sistem za
prezračevanje tako skrbi za prijeten hlad v objektu poleti ter prijetno toploto v hladnih zimskih
dneh. Toplotni izmenjevalec oz. rekuperator zraka nudi lahko tudi 90 % učinkovitost [25], [26].
V tem poglavju bom opravil analizo porabe primarne energije ter energije za ogrevanje z upoštevanjem
mehanskega prezračevanja z rekuperatorjem. Vsi podatki, ki sem jih uporabil, so bili izbrani na podlagi
praktičnih primerov. Informacije sem pridobil osebno preko podjetja, ki ponuja tak tip proizvoda na
trgu in so mi bili v pomoč pri nasvetih. Količini odtoka in dotoka zraka sta odvisni od prostornine
prostorov, ki jih bomo zračili in temperaturno regulirali. Načeloma se mora po predpisih v eni uri
izmenjati polovica prostornine ogrevanih prostorov onesnaženega zraka s svežim zrakom, vendar so v
realnosti te vrednosti bolj ugodne, zaradi optimalne regulacije strojev. Običajno se pri mehanskem
prezračevanju z rekuperatorjem zrak v prostorih izmenja v 1–2 urah, zaradi česar sem predpostavil, da
bo moja vrednost padla nekam vmes. Prostor se tokrat ne bo zračil naravno. Od celotne ogrevane
prostornine, ki je 734 m3, se v eni sekundi tako izmenja 0,15 m3 zraka, ki je hkrati projektna vrednost
količine pretoka zraka. Stroji so v stanovanjskih objektih nastavljeni tako, da ventilacija ni vklopljena
konstantno, ampak le v tistem časovnem obdobju, ko je to res potrebno. Predlagana vrednost je bila s
strani strojnika β = 0,5. Za učinkovitost regulatorja sem upošteval ƞv = 0,9. Stavba je umeščena v
predmestje in je srednje izpostavljena vetru le na eni fasadni ploskvi, saj imamo v bližini drevje, ki del
vetrne sile zaustavi. Mehansko prezračevanje z rekuperatorjem sem upošteval le za ogrevano cono,
druge cone bodo ostale naravno prezračevane. Podatki o mehanskem prezračevanju so podani v
preglednici 42.
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Preglednica 42: Vhodni podatki za mehansko prezračevanje

Preglednica 43: Rezultat analize energetsko bilance v programu TOST pri upoštevanju ukrepa 7

Primerjava dobljenih rezultatov analize v skladu z zahtevami po ANsNES-u
Ugotovil sem, da z izvedbo ukrepa mehanskega prezračevanja ne zadostimo kriterijem, ki jih predlaga
ANsNES, saj je poraba primarne energije previsoka. Končni rezultat znaša 91,65 kWh/m2a, mejna
vrednost pa je 90 kWh/m2a. Po PURES-u je ta tip tehnologije z energetskega vidika precej bolj ugoden,
saj se poraba energije za ogrevanja zmanjša na vrednost 4 kWh. To pomeni za kar slabih 64 % boljšo
učinkovitost, kot če stavbo prenovimo pri upoštevanju ukrepov 1, 2, 3, 4 in 5 ter dobrih 65 %, če poleg
tega upoštevamo še ukrep 6.
Problematika mehanskega prezračevanja nastopi, ko začnemo bolj natančno obravnavati distribucijo
prezračevanja po prostorih, ki jo v praksi obravnavajo strojni inženirji. Obstoječa stavba ima veliko
prostorov, ki so med seboj ločeni z netransparentnimi predelnimi stenami, kar pomeni slabšo izmenjavo
zraka med prostori. Pri prenovi stavb načeloma ni ekonomično vgrajevati centralnega sistema za
mehansko prezračevanje, ki bi omogočil enako distribucijo zraka po vseh prostorih, zato se dandanes
na trgu v te namene večkrat uporablja lokalni način mehanskega prezračevanja. Enostavneje ga je
vgraditi in vzdrževati, vendar ima določene pomanjkljivosti, na primer slabša enakomerna distribucija
svežega zraka po vseh bivalnih prostorih. Včasih to pomeni, da je v objekt potrebno namestiti več
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naprav z optimiziranim delovanjem, kar pomeni večji strošek. Primer ventilatorjev lokalnega
mehanskega prezračevanja je prikazan na sliki 14.
Slika 14: Primer nameščene naprave za mehansko prezračevanje nad okenskim okvirjem med zunanjim
in bivalnim okoljem

V vsakem primeru je ukrep 7 nepotreben in ekonomično nesmiseln, ker si s tako nizkim prihrankom
energije naložbeno investicijo povrnemo šele po več letih. Mehansko prezračevanje je najbolj smiselno
v stavbah, kjer je zaradi namembnosti taka oblika prezračevanja, zaradi higieničnih in ekonomičnih
razlogov, najbolj potrebna. Pogosti primeri so javne stavbe, kjer imamo opravka z velikimi dimenzijami
(fiksnimi ali nefiksnimi) transparentnih delov (bolnišnice, pisarne, knjižnice …), kjer bi bilo z
organizacijskimi ukrepi naravno prezračevanje oteženo.
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ZAKLJUČEK
Namen diplomske naloge je bil v večstanovanjski stavbi doseči zmanjšanje porabe primarne energije
in energije za ogrevanje pod mejo, ki jo predpisuje PURES in pomožno še ANsNES.
Obravnaval sem stavbo na Ulici Jožeta Jame 5, ki je bila zgrajena leta 1925. S programom TOST, TEDI
in U-Wert smo ob predpostavkah metod izračuna količin izračunali letno potrebno toploto za ogrevanje
bivalnih prostorov in ugotovili, da v obstoječem stanju stavba ne ustreza kriterijem, ki jih določa
PURES, saj končna vrednost presega mejno vrednost za vsaj 5-krat od dovoljene. To pomeni, da se
ukvarjamo s stavbo, ki ima visoko porabo energije in je bilo potrebno navesti ukrepe, da bomo zadostili
pogojem. V nalogi sem v programih, ki sem jih omenil v prejšnjem stavku, načrtoval nove KS
posameznih elementov, ki bodo v določenih mejah še zadostili kriterijem. Nato sem upošteval, da bo
sprememba KS posameznega elementa obravnavana kot posamičen ukrep, ki sem jih na koncu
optimalno kombiniral. Glede na to, da noben konstrukcijski element ni ustrezal vrednostim po PURESu, je bilo potrebno upoštevati vse ukrepe. Na koncu smo pogojem zadostili in dokazali, da je hiša v
novem stanju pridobila status skoraj nič-energijske hiše.
Dodatni izziv v diplomski nalogi je bil izvesti nove ukrepe, ki bodo zadostili ANsNES-u. Kriteriji v
akcijskem načrtu so bolj ostri kot v PURES-u in zahtevajo veliko pozornosti pri načrtovanju
novogradenj ali pri renovacijah. V svojem primeru sem logično sklepal, da potrebujem sistem, ki je na
današnjem trgu izjemno učinkovit, vendar cenovno kar se da ugoden. V te namene sem si izbral plinsko
toplotno črpalko, s katero sem zadostil kriterijem po ANsNES-u. Hkrati sem izvedel še analizo
mehanskega prezračevanja z rekuperacijskim sistemom. Načeloma nam končni rezultati pokažejo neki
prihranek pri porabi toplotne energije, vendar je ta relativno majhen. Glede na to, da imamo v stavbi
veliko sob, ki so med sabo ločene s predelnimi stenami, bi učinkovitost mehanskega prezračevanja bila
neizkoriščena, razen v primeru, da se v objekt vgradi več naprav z nižjim nivojem porabe energije. Več
naprav pomeni večje stroške, česar pa si seveda ne želimo.
Za doseg cilja EPBD [12] bomo morali pospešiti investicije v javnem in v zasebnem sektorju. To bo
sicer zahtevalo velike investicije, izvedbo pa bodo olajšali različni programi pridobivanja
investicijskega kapitala iz državnih skladov in evropskih programov izboljševanja energijske
učinkovitosti stavb. S tem bi dosegli dolgoročno vizijo, da stavbe postanejo skoraj brez emisij
toplogrednih plinov do leta 2050.
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Priloge so v merilu 1:200 saj so bile pretvorjene iz formata A3 na A4. Podani so naslednji načrti:
1. tloris kleti,
2. tloris pritličja,
3. tloris etaže,
4. tloris podstrešja,
5. prerez A-A,
6. prerez B-B,
7. JV fasada in
8. JZ fasada

