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V diplomski nalogi je predstavljena analiza vplivov linijskih transmisijskih izgub najbolj
pogostih toplotnih mostov, ki se pojavijo v tipični enodružinski hiši. Za določitev vpliva
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Abstract
The thesis describes an analysis of the effects of linear transmission losses of the most
common thermal bridges that occur in a typical single-family house. Numerical method for
calculating the heat flow using the UcanPsi software in combination with SIST EN ISO 10211
and SIST EN ISO 13370 was used to determine the influence of thermal bridges. Part of
analysis and final calculation is based on standard SIST EN ISO 14683. Junction between
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influence of the thermal bridge in relation to the length of the balcony with correlation to the
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OKRAJŠAVE IN SIMBOLI
J

joule

W

energija

t

čas

kg

kilogram

m

meter

s

sekunda

Q

toplotna energija

P

toplotni tok

p

gostota toplotnega toka

K

kelvin

λ

toplotna prevodnost

R

toplotni upor

α

toplotna prestopnost ali prestopni koeficient

U

toplotna prehodnost

URE

učinkovita raba energije

GZ

Gradbeni zakon

Ψ

linearna toplotna prehodnost

GURS Geodetska uprava Republike Slovenije
REN

Register nepremičnin
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1

1 UVOD

Sanacija toplotnih mostov ter njihova odprava v fazi projektiranja lahko bistveno pripomorejo
k zagotavljanju ustrezne toplotne zaščite objekta. Kvaliteten stavbni ovoj je treba izvesti
celostno, na vseh nivojih. Izvedbe, ki rešujejo samo posamezne probleme, kot so namestitev
toplotne izolacije na gradbene elemente ter menjava stavbnega pohištva, niso zadostne. Za
učinkovito in pravilno delovanje stavbnega ovoja se je treba posvetiti tudi pravilnemu stikanju
in križanju gradbenih elementov, saj lahko v nasprotnem primeru pričakujemo lokalno
poslabšanje razmer in povečanje toplotnega toka, ki poleg slabše energijske bilance prinaša
tudi navlaževanje in posledično propadanje konstrukcije ter poslabšanje bivalnih razmer. V
sklopu diplomskega dela bom opazoval le energijsko bilanco na nivoju izgube energije,
medtem ko ostalih učinkov toplotnih mostov ne bom obravnaval.
Izdelati želim preglednico vplivov linijskih toplotnih mostov, ki se najpogosteje pojavljajo pri
tipičnih enodružinskih hišah. Vpliv toplotnega mostu bo izračunan ter podan tako, da bo iz
tabele možno izbrati tipične vrednosti toplotnih mostov glede na njihov tip in dolžino.
Primerjava bo narejena na podlagi spremenljive dolžine balkona ter različne površine
zasteklitve glede na tlorisno površino objekta.
Analiziral bom toplotni most v stiku zunanje stene s tlemi na terenu, preboj toplotnega ovoja
(balkon) ter stik med oknom in steno. Pričakujem, da bo največji vpliv na izgube energije
pokazal preboj toplotnega ovoja stavbe z izstopajočim balkonom.
Za oceno vplivov toplotnih mostov na porabo energije bom uporabil enačbo za izračun
količnika specifične transmisijske toplotne izgube stavbe HT, kjer bom ločeno izračunal
prehod toplote skozi toplotni ovoj in linijske toplotne mostove ter vplive med seboj primerjal.
Vpliv točkovnih toplotnih mostov bom zanemaril. Prehod skozi toplotni ovoj bom izračunal po
principu analize konstrukcijskega sklopa, določil faktor toplotne prehodnosti ter vplivno
površino ovoja, na kateri deluje. Za linijske toplotne mostove bom s pomočjo izračuna
toplotnega toka določil linijsko toplotno prehodnost stika ter vplivno dolžino.
Ocena relativnega vpliva toplotnih mostov na porabo bo določena v obliki deleža med
transmisijskimi izgubami toplotnega prehoda skozi ovoj in transmisijskimi toplotnimi izgubami
na račun linijskih toplotnih mostov.
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2 TEORETIČNE OSNOVE
2.1 Splošno o energiji in toploti
S fizikalnim pojmom energija opišemo delo, ki je shranjeno v sistemu ali, povedano drugače,
koliko dela lahko opravi tak sistem z lastno energijo. Enota za merjenje količine energije je
joule, ki jo označimo s črko J, oznaka pa W. [1]

Z upoštevanjem prvega zakona o termodinamiki [2], ki pravi, da je delo enako energiji, če pri
tem ne dovajamo ali odvzemamo dodatne toplote (ΔQ = 0), lahko izpeljemo enačbo (4).
Hitrost v predstavlja spremembo poti Δs v določeni časovni enoti Δt:
v=

Δs m
[ ]
Δt s

(1)

Pospešek a opišemo s spremembo hitrosti Δv v določeni časovni enoti Δt:
a=

m
Δv m
= 2]
[
Δt s∙s s

(2)

Telo z maso m se zaradi delovanja sile F giblje s pospeškom a, zato lahko silo F predstavimo
kot:
F = m∙a [

kg∙m
≡ N]
s2

(3)

Delo W, ki ga je enako vloženi energiji pa opravi pot s, ko nanj deluje sila F in to zapišemo
kot:
W = F∙s [

kg∙m2
≡ J]
s2

(4)

Tako smo izpeljali oznako za osnovno enoto energije, ki je joule (J).
V splošnem poznamo več oblik energij, ki imajo v različnih naravnih sistemih drugačne
količine. Ko se pogovarjamo o energiji stavb, največkrat omenimo naslednje oblike energij:
-

elektromagnetno valovanje je oblika energije, ki jo oddajo različna toplotna sevala. Nam
najpomembnejši vir takšnega sevanja je Sonce. Delovanje sončnega sevanja lahko
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sekundarno vpliva na druge oblike energij, kot so kinetična energija pri gibanju zračnih
mas, toplota v okolju, fotosinteza in ostalo;
-

kemična energija, kot eksotermna kemična reakcija pri procesu gorenja. Pri takšni reakciji
se poleg ostalih snovi v okolje sprošča tudi toplota;

-

jedrska energija povezuje osnovne delce snovi, ki pri razpadu ali združevanju (fisija ali
fuzija) atomov sprošča ogromno količino energije. Za nas sta najpomembnejši jedrski
reakciji, ki se izvajata v jedru Zemlje in Sonca, kar občutimo kot geotermalno energijo
Zemlje ter elektromagnetno valovanje sončnega sevanja;

-

električno energijo koristimo pri delovanju toplotnih seval, hkrati pa je bistvena za razvoj
sodobnih družb. Z novejšimi tehnologijami lahko sončno energijo, kinetično in potencialno
energijo pretvarjamo nazaj v električno;

-

toplota ali notranja energija je merjena v obliki temperature. Notranja energija telesa je
enaka nič, pri temperaturi nič kelvina, kar predstavlja temperaturo absolutne ničle. Če sta
dve telesi, ki se dotikata drug drugega, v toplotnem ravnovesju in med njima ni razlike
temperatur, potem je povprečna kinetična energija vsake molekule enaka in med
telesoma ne teče toplotni tok.

2.2 Prenos toplote
Prenos toplote je pričakovan pojav, saj je toplota prehodna oblika energije, ki v naravi v
splošnem nima idealnih pogojev za ohranitev znotraj snovi. Fizikalni pojav prenosa toplote iz
enega telesa na drugega imenujemo toplotni tok. Poznamo tri mehanizme prenosa toplote
[3]:
1. prevod z difuzijo ali kondukcijo,
2. z gibanjem delcev v tekočini ali konvekcijo,
3. s sevanjem ali radiacijo.
Princip delovanja različnih mehanizmov prenosa toplote, ki lahko delujejo znotraj
stanovanjskega objekta, je razviden na Slika 1.
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Slika 1: Različni mehanizmi prenosa toplote (vir: [4])

2.3 Prevod toplote (kondukcija)
Ob stiku dveh ali več teles, ki imajo med seboj različne temperature, se ustvari mehanizem
prenosa energije med telesi, ki mu pravimo prevod ali prevajanje toplote. Količina energije, ki
se prenese iz enega telesa na drugega, je odvisna od agregatnega stanja in strukture snovi.
Če primerjamo kapljevine in pline med seboj, je mehanizem prenosa energije pri kapljevinah
intenzivnejši, kar je posledica števila naključnih molekularnih trkov, ki so pri kapljevinah
pogostejši zaradi velikosti in gostote prostih molekul. Pri trdnih snoveh pa je urejenost
molekul večja, saj so te postavljene v kristalne rešetke. Prenos energije med molekulami
poteka s pomočjo nihanja [1]. Ko govorimo o prenosu toplote, lahko v grobem delimo snovi
na prevodnike in izolatorje. Plini in lažje kapljevine so boljši temperaturni izolatorji, trdne
snovi z večjo gostoto (oksidi in kovine) pa veljajo za boljše prevodnike toplote (Slika 2).
Prevod toplote posameznega materiala ali snovi lahko najbolje opišemo z novim pojmom, ki
ga imenujemo toplotna prevodnost in označimo z grško črko λ. Definiramo jo kot količnik
med toplotnim tokom P (W) in temperaturno razliko 1 K pri 1 m debelem sloju snovi. Tako
lahko za enoto toplotne prevodnosti zapišemo W/mK.
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Slika 2: Toplotna prevodnost različnih snovi glede na njihovo agregatno stanje (vir:[1])

2.3.1 Toplotni tok
Toplotni tok je vektorska količina, ki vedno odteka s toplejšega telesa k hladnejšemu (Slika
3). Tok poganja razlika med temperaturami posameznih mest. Kot posledica toplotnega toka
se kažejo manjše razlike med temperaturami delcev v snovi. Če ne dovajamo dodatne
energije v telesi, se s časoma vzpostavi toplotno ravnovesje ali drugače, ko je vzpostavljeno
toplotno ravnovesje v telesih, toplotnih tokov ni.

Slika 3: Toplota prehaja iz toplejšega telesa na hladnejše (vir:[3])

Toplotni tok lahko definiramo tudi kot pretok toplote dQ v določeni časovni enoti dt skozi
izotermno ploskev in ga lahko zapišemo kot njun količnik [1, 3]:
P=

dQ
dt

(5)

6

Rajković, S. 2018. Določitev velikosti vpliva toplotnih mostov na ogrevanje tipične enodružinske hiše
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Operativno gradbeništvo.

Temperaturna razlika med dvema deloma telesa (ΔT = T1 - T2 ) ter prečni prerez A in toplotni
tok P sta med seboj premo sorazmerna. Hkrati pa je temperaturna razlika obratno
sorazmerna z dolžino L. Da lažje opišemo materialne lastnosti snovi, med drugim tudi njeno
specifično toplotno prevodnost, vpeljemo nov koeficient λ (Slika 4).
P=λ

(ΔT )
A
L

(6)

Slika 4: Prehod toplotnega toka preko telesa, kjer je vhodna temperatura večja od izhodne (vir:[3])

Zgornjo enačbo lahko analogno predpostavimo tudi za gradbene konstrukcije, kjer namesto
palice (Slika 4) uporabimo steno ali kak drug konstrukcijski element. V takem primeru bi lahko
enačili vhodno temperaturo kot notranjo (Tn), ki je višja, in izhodno kot zunanjo (Tz), ki je nižja.
Po celotni površini stene bi stekel toplotni tok.

2.3.2 Gostota toplotnega toka
Gostoto toplotnega toka pa lahko zapišemo kot kvocient med toplotnim tokom P in stično
površino teles, skozi katero prehaja toplotni tok [1, 3]:

p =

P
A

(7)

Če toplotni tok ali gostoto toplotnega toka obravnavamo kot vektor, je ta usmerjen
pravokotno na izoterme ploskve ali kar v smeri pretakanja temperature. Zato lahko iz enačbe
(5) izpeljemo, da je sprememba temperature na enoto dolžine enaka gradientu temperature
(grad T):
| grad T | =

ΔT
L

(8)
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Gradient temperature je po definicij prav tako vektor, ki kaže v smer naraščanja temperature
(nasprotna smer toplotnega toka), velikost pa je odvisna od spremembe temperature na
enoto dolžine. Ko pogledamo toplotni tok (P) na primeru zidu, lahko pri stacionarnih
temperaturah ugotovimo, da je ta enako velik pri vseh prerezih (A). Iz tega lahko sklepamo,
da temperatura linearno pada (Slika 5) v smeri toka toplote takrat, ko je sestava zidu
homogena, torej ima v vseh točkah enako toplotno prevodnost (λ).

Slika 5: V stacionarnem stanju je krajevna porazdelitev temperature v homogeni snovi linearna (vir:[3])

2.3.3 Toplotni upor
Toplotni upor predstavlja vrednost, s katero opišemo izolativnost materiala. Večji je upor,
boljša je izolativnost. Drugače ga lahko zapišemo kot padec temperature med dvema
obravnavanima mejnima ploskvama, skozi katere teče toplotni tok [5].
d m2 K
R= [
]
λ W

(9)

Toplotni upor se obnaša podobno kot upor pri električnem toku. Če zaporedno vežemo upore
(Ri) med seboj, se njihove vrednosti seštevajo, temperatura (Ti) pa je za vsakim uporom nižja
(Slika 6).

Slika 6: Prikaz zaporedno vezanih uporov (slojev stene objekta) (vir:[3])

To lahko zapišemo v enačbi (10) kot:
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n

n

R = R1 + R2 + R3 = ∑ Ri = ∑
i=1

i=1

di
λi

(10)

Podobno se obnaša tudi večplastna zunanja stena pri zgradbah, kjer so nanizane različno
debele plasti. V splošnem ima vsaka izmed plasti drugačne lastnosti, med drugim tudi
toplotno prevodnost λ. Za primer lahko vzamemo steno (Slika 7), kjer toplotni tok P iz tople
strani začne prehajati proti zunanjemu delu, ki je hladnejši. Toplotni tok je na izhodu iz prve
plasti enak vhodnemu in tako naprej skozi nadaljnje plasti. V plasteh temperatura linearno
prehaja, na stičnih ploskvah (T' in T'') pa se prelomi. Razlika med začetno temperaturo T1 in
končno T2 je po plasteh razporejena tako, da teče enak toplotni tok. V plasti, kjer je upor
največji, je toplotna premica najbolj strma in temperaturna razlika največja. Ravno nasprotno
pa je razlika najmanjša tam, kjer je prevodnost največja (upor največji).

Slika 7: Prikaz linearnega poteka temperature skozi različne plasti stene (vir:[3])

2.3.4 Toplotna prestopnost

V prejšnjem poglavju je bil obravnavan prehod toplote ob stiku dveh ali več trdnih snoveh, ki
je praviloma pri stacionarnih temperaturah linearen. Pri stiku stene z zračno plastjo pa je
potek nekoliko drugačen in je izrazito nelinearen (Slika 8). Toplotna prestopnost, ki jo
označimo z α (prestopni koeficient) predstavlja toplotni tok, ki prehaja skozi mejno plast med
fluidom (zračna plast) in trdno snovjo na ploščinsko enoto (A) in enoto temperaturne razlike
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(ΔT = Ts - Tz). Lahko jo tudi definiramo kot vrednost toplotnega toka, ki preide v 1 uri skozi 1
m2, pri čemer je temperaturna razlika med zrakom in trdno snovjo 1 K [5].
P
= α(Ts - Tz)
A

(11)

Debelina mejne plasti (δ) je nekje okoli 1 cm in se nahaja tik ob steni ter ima nekoliko
drugačno temperaturo, kot zrak v okolju. Pri tem je potrebno poudariti, da se vrednost
koeficienta prestopnosti lahko spreminja in je odvisna od vpliva vetra, višine stene in smeri
prehajanja toplote (strop ali stena). Tam, kjer je temperaturna razlika na mejni plasti manjša,
je boljši prestop toplote s stene na zrak, kar pomeni, da je prestopni koeficient večji. Velja, da
je αn prestopni koeficient ob notranji steni zidu in αz ob zunanji.

Slika 8: Prikaz nelinearnega poteka temperature skozi mejno plast med steno in zrakom (vir:[3])

Newtonovo enačbo (11) lahko zapišemo tudi drugače in iz nje dobimo vrednost toplotnega
upora, ki odpade na 1 m2 stene (12).
R=

1
α

(12)

Če seštejemo upornost za notranji del (Rα,n) in zunanji (Rα,z), lahko izračunamo skupno
upornost mejnih plasti (Rmejnih plasti), kot prikazuje enačba (13).
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Rmejnih plasti = Rα,n + Rα,z =

1
1
+
αn αz

(13)

Preglednica 1: Pregled upornosti toplotne prestopnosti z upoštevano konvekcijo in sevanjem na površini
gradbene konstrukcije (vir:[1])

smer toplotnega

Rα,n

Rα,z

toka

(m2K/W)

(m2K/W)

navzgor

0,04

0,17

vodoravno

0,04

0,13

navzdol

0,04

0,10

2.4 Prenos toplote z gibanjem delcev (konvekcija)

V tekočinah (kapljevine in plini) se poleg kondukcije toplota prenaša tudi s pomočjo
konvekcije. Poznamo prisilno konvekcijo, ki jo s pomočjo črpalk ali ventilatorjev uporabljamo
v objektih, in naravno konvekcijo, pri kateri se tekočina pretaka ali kroži s pomočjo vzgona.
Toplejše plasti se zaradi svoje redkejše sestave dvigajo, pri tem se raztezajo in ohladijo ter
ponovno spustijo nižje. V stanovanjskih objektih uporabljamo prenos toplote s pomočjo
konvekcije z radiatorji, saj ti ozračje premešajo in ogrejejo. Radiator zrak nad seboj segreje,
ta pa se dvigne pod strop ter v notranjost prostora [1].
2.5 Prenos s sevanjem (radiacija)

Delci znotraj snovi ne mirujejo, višja kot je temperatura snovi, hitreje se gibljejo. Pri gibanju
nastajajo trki, ki povzročajo elektromagnetno valovanje. To zaznamo kot spremembo
magnetnega in električnega polja. Valovanje lahko opišemo s pomočjo valovne dolžine.
Toplotno sevanje predstavlja tisto elektromagnetno valovanje, ki ima valovno dolžino med
0,1 in 100 µm. Telo, ki oddaja toplotno sevanje, imenujemo sevalo [3].
Posebnosti, ki ločijo prenos toplote s pomočjo sevanja od kondukcije in konvekcije so:
-

sevanje se lahko širi tudi v prostoru brez snovi (prenos energije med Zemljo in
Soncem);

-

pri kondukciji in konvekciji sta gostoti toplotnega sevanja linearno odvisni od ΔT, pri
sevanju pa je gostota odvisna od absolutne temperature sevala na četrto potenco;

-

vsa telesa, ki imajo temperaturo višjo od absolutne ničle, oddajajo toplotno sevanje,
kar pomeni, da je prehod toplote v obliki sevanja iz toplejšega telesa na hladnejše.
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2.6 Toplotna prehodnost gradbenih konstrukcij

V točki 2.3 smo si pogledali, kako opišemo toplotno prevodnost (λ), ki je lastnost
posameznega materiala. Ko govorimo o toplotni prehodnosti, pa obravnavamo celotni
konstrukcijski sklop. Toplotno prehodnost označimo s črko U, pri čemer za enoto uporabimo
W/(m²K). Če smo pri prevodnosti opazovali samo kondkucijo kot mehanizem prenosa
toplote, sta pri prehodnosti upoštevani tudi konvekcija in radiacija. Ko računamo toplotno
prehodnost celotnega ovoja stavbe, upoštevamo vse plasti in merimo toplotni tok skozi
konstrukcijo, pravokotno na ploskev, pri čemer je temperaturna razlika (ΔT = Ts - Tz) enaka 1
K. Prehod se meri pri stacionarnih pogojih, v eni uri skozi 1 m2 [5].
U=

Rt

1
Rt

(14)

skupni toplotni upor konstrukcijskega sklopa [W/(m² K)]

V enačbi (15) predstavlja Rt skupni upor homogenega konstrukcijskega sklopa objekta, pri
čemer je Rα,n upornost notranjega dela mejne plasti, Rα,z pa upornost zunanjega dela mejne
plasti. Ri predstavlja posamezno plast znotraj konstrukcijskega sklopa.
n

Rt = Rα,n + ∑ Ri + Rα,z [
i=1

m2 K
]
W

Slika 9: Prikaz poteka temperature skozi konstrukcijski sklop (vir:[1])

(15)
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Glede na navedeno lahko izpeljemo enačbo za toplotno prehodnost konstrukcijskega sklopa:

U=

1
1
W
=
[
]
n
Rt Rα,n + ∑i=1 Ri + Rα,z m2 K

(16)

V Tehnični smernici za graditev TSG-1-004:2010 Učinkovita raba energije, izdani v skladu z
Odredbo o seznamu izdanih tehničnih smernic (Uradni list RS, št. 28/14 in 61/17 – GZ) [6],
so predpisane vrednosti za največje dovoljene toplotne prehodnosti

posameznih

konstrukcijskih sklopov (Preglednica 2), saj te predstavljajo enega od bistvenih kazalnikov
energijske učinkovitosti. Označimo jih z Umax. V praksi želimo pri izračunu toplotne
prehodnosti (U) dobiti nižje vrednosti od predpisanih (Umax).
W

U < Umax [m2 K ]

(17)

Preglednica 2: Pregled najvišjih predpisanih toplotnih prehodnosti gradbenih elementov (vir:[6])

Gradbeni elementi stavb, ki omejujejo ogrevane prostore
Zunanje stene in stene proti neogrevanim prostorom

Umax
(W/m2K)
0,28

Tla na terenu (ne velja za industrijske stavbe)

0,35

Strop proti neogrevanemu prostoru, stropi v sestavi ravnih ali poševnih streh (ravne ali
poševne strehe)

0,20

Vertikalna okna ali balkonska vrata in greti zimski vrtovi z okvirji iz lesa ali umetnih mas

1,30
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3 TOPLOTNI MOSTOVI
Stavbni ovoj poleg funkcije izgleda ter preprečevanja vdora vplivov zunanjega okolja nudi
tudi toplotno zaščito objekta, ki preprečuje prenos toplotne energije med zunanjim in
notranjim okoljem. Pri načrtovanju in izvedbi ovoja je potrebno zagotoviti čim boljšo
homogenost slojev, ki bo zagotavljala zadostno toplotno upornost gradbene konstrukcije.
Dele ovoja, kjer je toplotna upornost porušena ali pa je ta bistveno manjša od okoliških mest,
imenujemo toplotni mostovi. Toplotni tok je tu bistveno povečan, zato je prehod temperature
s toplejših mest k hladnejšim hitrejši, kot posledica pa se kaže izguba energije, poškodba in
vlaženje konstrukcije ter drugi nezaželeni vplivi.
»Toplotni mostovi so deli ovoja stavbe, kjer se sicer enakomerni toplotni upor spremeni
zaradi:
-

popolnega ali delnega preboja ovoja stavbe z materiali drugačne prevodnosti,

-

spremembe v debelini gradbenega elementa,

-

razlike v notranji in zunanji površini, ki nastanejo na stikih sten/tal/stropa. [8]«

V kolikor se želimo izogniti določilu Tehničnih smernic za graditev TSG-1-004: 2010 [6], ki
pravi, da linijska toplotna prehodnost grajenega toplotnega mostu ne sme presegati vrednosti
ψe > 0,2 W/mK, moramo dokazati, da se na teh mestih ne bo izvršila kondenzacija vodne
pare.
Če dosežemo, da imajo toplotni mostovi linijsko toplotno prehodnost ψe < 0,2 W/mK, lahko
izvedemo poenostavitev in njihov vpliv upoštevamo kot pribitek pri izračunu toplotne
prehodnosti ovoja stavbe, ki znaša 0,06 W/m2K [9].
3.1 Tipi toplotnih mostov
Toplotne mostove lahko razdelimo na dva načina. Pri prvi delitvi opazujemo vzrok nastanka
[9]:
- konstrukcijski (materialni),
- geometrijski,
- konvekcijski,
- kombinirani.
Drugače pa jih lahko razvrstimo glede na prevladujočo dimenzijo:
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- točkovni,
- linijski.
3.1.1 Konstrukcijski (materialni) toplotni most
Konstrukcijski (materialni) toplotni most je po navadi posledica slabo projektiranega detajla
objekta, pri katerem je prekinjen toplotni upor ovoja. Največkrat je izveden preboj ali pa
prekinitev ovoja z materialom, ki ima večjo toplotno prevodnost, recimo toplotno nezaščitena
jeklena ali armirano betonska konstrukcija. Tak pojav je pogost pri izvedbi previsov
(balkonov), prebojev, priključkov, reber ipd. Kot poseben primer pa lahko toplotni most
predstavlja navlažena toplotna izolacija, ki zaradi absorbirane vode izgubi svoje izolativne
lastnosti in postane dober prevodnik [34].

Slika 10: Konstrukcijski toplotni most pri priključitvi plošče v steno (vir:[11, 12])

3.1.2 Geometrijski toplotni most
Geometrijski toplotni most nastane tam, kjer je na zunanjem ovoju stavbe površina, skozi
katero prehaja toplotni tok, dosti večja od notranje. V primeru, ko je notranja temperatura
višja od zunanje, ta ustvari toplotni tok, ki se giba proti zunanjem delu objekta. Zaradi
povečanja preseka se na teh mestih toplotni upor konstrukcijskega sklopa zmanjšuje,
prevodnost pa povečuje. Tipični primer geometrijskega toplotnega mostu je vogal objekta, ki
je najpogostejši detajl gradnje, zato se takšnemu tipu toplotnega mostu ne moremo izogniti.
Če želimo zmanjšati vpliv geometrijskega toplotnega mostu velja, da se poskusimo izogniti
kotom, ki so manjši od 90°, ukrivljeni elementi pa morajo imeti čim večji radij. Pozorni
moramo biti pri dodajanju izolacije na zunanji del objekta, saj s tem le povečujemo zunanjo
površino [14, 34].
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Slika 11: Geometrijski toplotni most v vogalu (vir:[12])

3.1.3 Konvekcijski toplotni most
Konvekcijski toplotni most je del ovoja, kjer je zaradi prekinitve ali netesnosti stika omogočen
pretok zraka v konstrukcijo. Zrak iz notranjosti je običajno navlažen in dodatno vpliva na
nevarnost kondenzacije vodne pare v notranjosti konstrukcijskega sklopa. Primer takega
pojava je stik stavbnega pohištva s fasado objekta ali preklado ter slab (netesen) stik parne
ovire tople poševne strehe.

Slika 12: Primer konvekcijskega toplotnega mostu pri stiku okna s steno in okensko polico (vir:[13])

3.1.4 Kombinirani toplotni most

Kombinirani toplotni most je največkrat kombinacija geometrijskega in konstrukcijskega
toplotnega mostu, kjer na primer v vogalu objekta poteka armiranobetonska protipotresna
vez, ki ni ustrezno toplotno izolirana. Zgrajena vez je narejena iz materialov, ki so zelo
prevodni, s čimer se še poveča pretok toplotnega toka na zunanjo stran ovoja.
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Slika 13: Prikaz kombiniranega toplotnega mostu z vgrajeno vezjo v vogalu (vir:[14])

3.1.5 Linijski toplotni most
Linijski toplotni most najdemo pri vseh oblikah toplotnih mostov (geometrijski, konstrukcijski
...), saj je večji del gradbenih konstrukcij sestavljen iz linijskih elementov, ki imajo podobne ali
enake materialne lastnosti. Linijski toplotni most je definiran tako, da je vzdolž ene od treh
ortogonalnih osi prečni prerez konstanten [7]. Potek pretoka toplote poteka po prevladujoči
dolžini elementa, ki je bistveno večja od njegove debeline. Večina analiz, ki se opravljajo v
gradbeni fiziki, se osredotoča na linijske toplotne mostove, redkeje na točkovne.

Slika 14: Termografski prikaz vpliva linijskega toplotnega mostu (vir:[8, 15, 7])

3.1.6 Točkovni toplotni most
Standard SIST EN ISO 10211:2017 točkovne toplotne mostove obravnava kot lokalizirane
toplotne mostove, katerih vpliv lahko matematično modeliramo kot točkovni prehod toplote.
Pogosto so rezultat točkovnega pritrjevanja fasadnih elementov na nosilno konstrukcijo, pri
čemer je pritrdilni element in njegova vplivna površina bistveno manjša od površine
celotnega ovoja. Praktično lahko pri analizi točkovne toplotne mostove zanemarimo, saj
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poleg sekundarnih učinkov (višanje površinske vlage, pojav plesni, razpoke na zaključnem
sloju, …) nimajo večjega vpliva na pretok toplote skozi konstrukcijski sklop.

Slika 15: Točkovni toplotni most (vir:[16, 7])

3.2 Vpliv toplotnih mostov
Primarni vpliv toplotnih mostov je vsekakor izguba energije v hladnem delu leta ter
segrevanje objekta ob toplih dneh, kar povzroča dodatne stroške ogrevanja in/ali hlajenja.
Lokalno je na takšnem mestu povečan toplotni tok, saj je toplotna prehodnost zmanjšana
zaradi slabe konstrukcijske rešitve. Z željo, da se zagotovi ustrezna raven temperaturnega
ugodja v prostoru, se seveda kompenzatorno raba energije poveča. Vsaki rabi energije pa
sledijo tudi dodatni negativni vplivi na okolje. Seveda ne gre zanemariti tudi sekundarnega
vpliva, kot je pojav kondenzacije v konstrukcijskem sklopu. Posledično lahko zaradi tega
pride do vlaženja konstrukcije, ki dodatno poveča toplotno prehodnost, v notranjosti prostora
vlaženje sten ter pojav plesni in dodatnega prahu. Če pogledamo to še podrobneje, lahko
analiziramo tudi vpliv na toplotno ugodje, ki je za človeka izjemno pomemben. Kadar je
toplotno ugodje doseženo in so energijski tokovi človeškega telesa ter okolice v ravnovesju,
takrat lahko govorimo o dodani vrednosti prostora, ki z velikim vplivom toplotnih mostov ni
možna [8].
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4 ZAKONODAJA IN STANDARDI
4.1 Direktiva o energetski učinkovitosti stavb 2010/31/EU [10]
Evropski parlament in Svet evropske unije sta 19. maja 2010 sprejela direktivo, ki naj bi
podrobneje omejila minimalne zahteve glede preudarne, trajnostne in racionalne porabe
energije ter izpustov emisij ogljikovega dioksida. Eden od strateški ciljev članic EU naj bila
energijska učinkovitost stavb, saj predstavljajo 40 odstotkov skupne porabe energije v EU.
Poleg tega je predvidena dodatna širitev znotraj sektorja in posledično tudi rast porabe. Med
dva pomembna ukrepa bi lahko šteli zmanjšanje porabe energije za 20 odstotkov na eni
strani in raba energije iz obnovljivih virov na drugi. Potrebno je sprejeti metodologije za
izračunavanje energijske učinkovitosti stavb, najti stroškovno optimalno raven glede zahtev
energijske učinkovitosti obstoječih stavb in njihovih prenov ter gradnje novih objektov, kot
dodatek pa vpeljati energetske izkaznice. Ureditev tehničnega stavbnega sistema mora
vsebovati zahteve za ustrezen ogrevalni sistem, sistem tople vode, klimatske sisteme,
prezračevalne sisteme ali kombinacijo. Po letu 2020 naj bi bile vse nove stavbe skoraj ničenergijske, stavbe, ki jih kot lastniki uporabljajo javni organi, pa še dve leti prej. Za pomoč so
strani EU namenjene finančne spodbude in strokovna pomoč. Zagotovitev minimalnih zahtev
skladno z nacionalnimi in regionalnimi standardi je na strani članice, pri tem pa je potrebno
paziti, da ukrepi ne bi imeli vpliva na dostopnost, varnost in namen uporabe objekta. Na
področju Republike Slovenije zahteve direktive EU o energetski učinkovitosti stavb urejamo s
Pravilnikom o učinkoviti rabi energije (PURES).
4.2 Pravilnik o učinkoviti rabi energije (PURES) [19]
Ob gradnji novih stavb ter rekonstrukcijah obstoječih, kjer se posega v najmanj 25 odstotkov
površine toplotnega ovoja, je potrebno uporabljati Pravilnik o učinkoviti rabi energije
(PURES), ob pogoju, da je to tehnično izvedljivo. Dodatno veljajo še nekateri pogoji ob
površinah, ki so manjše od 25 odstotkov ter rekonstrukcijah, kjer se zamenjujejo ter
vgrajujejo novi sistemi. Pravilnik se navezuje na Direktivo o energetski učinkovitosti stavb
2010/31/EU in vsebuje določila tehničnih zahtev za učinkovito rabo energije na področju:
»toplotne zaščite, ogrevanja, hlajenja, prezračevanja ali njihove kombinacije, priprave tople
vode in razsvetljave v stavbah, zagotavljanja lastnih obnovljivih virov energije za delovanje
sistemov v stavbi ter metodologijo za izračun energijskih lastnosti stavbe.« [19]
PURES poudarja tudi zmanjšanje vplivov toplotnih mostov: »Stavbe je treba projektirati in
graditi tako, da je vpliv toplotnih mostov na letno potrebo po energiji za ogrevanje in hlajenje
čim manjši in da toplotni mostovi ne povzročajo škode stavbi ali njenim uporabnikom.« [19]
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Izbor metodologije izračuna gradbene fizike stavbe ter ustreznih gradbenih ukrepov ter
rešitev, ki so potrebni za izvrševanje PURES najdemo v Tehnični smernici za graditev TSG1-004 Učinkovita raba energije [6]. Uporaba tehnične smernice je obvezna.
4.3 Tehnična smernica za graditev TSG-1-004: 2010 Učinkovita raba energije [6]
Tehnična smernica za graditev (v nadaljevanju: TSG-1-004: 2010) je dokument, katerega
uporaba je obvezna skladno s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije (PURES) ter Gradbenim
zakonom (GZ) [20], kjer je splošno o smernicah za graditev napisano, da predstavljajo:
» - priporočene tehnične rešitve, s katerimi se doseže izpolnjevanje bistvenih zahtev za
projektiranje, gradnjo in vzdrževanje objektov,
- izbrane ravni oziroma razredi gradbenih proizvodov in materialov, ki se smejo vgrajevati, in
način njihove vgradnje.« [20]
V TSG-1-004:2010 pa so poleg splošnih opredelitev v GZ podrobno opisane zahteve glede
zagotavljanja učinkovite rabe energije (URE) stavb, ki morajo biti izpolnjene in se dokazujejo
z elaboratom gradbene fizike (elaborat URE), kjer se v poglavju toplotne zaščite, podobno
kot v PURES, omenja:
»S toplotno zaščito površine toplotnega ovoja stavbe in ločilnih elementov delov stavbe z
različnimi režimi notranjega toplotnega ugodja je treba:
- zmanjšati prehod energije skozi površino toplotnega ovoja stavbe,
- zmanjšati podhlajevanje ali pregrevanje stavbe,
- zagotoviti tako sestavo gradbenih konstrukcij, da ne prihaja do poškodb ali drugih škodljivih
vplivov zaradi difuzijskega prehoda vodne pare, in
- nadzorovati (uravnavati) zrakotesnost stavbe.« [19, 6]
4.4 Standard SIST EN ISO 10211:2017 [7]
Standard SIST EN ISO 10211:2017, ki ga omenja TSG-1-004:2010, podrobneje opredeljuje
toplotni mostove v stavbah. Opisani in obrazloženi so principi izračuna toplotnih tokov in
površinske temperature ter njihove poenostavitve. Za izračun toplotnih izgub celotne stavbe
ali njenega dela so predvideni dvodimenzionalni (2D) in trodimenzionalni (3D) modeli
toplotnega mostu, pri katerih se uporablja numerično metodo, za oceno nastanka površinske
kondenzacije pa najnižje površinske temperature. Standard se lahko koristi tudi za izračun
linearne in točkovne toplotne prehodnosti [7, 21].
Izračun toplotnega toka in temperatur je možen pri znanih robnih pogojih in detajlih
konstrukcijskega sklopa. Največkrat uporabimo homogeno sestavo elementov, z nekaterimi
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poenostavitvami pa je možno modelirati tudi kvazihomogeno strukturo. Elementi imajo
nespremenljivo toplotno prevodnost in znotraj prereza ni virov toplote.
Kasneje bomo pri izračunu toplotnih izgub skozi konstrukcijski sklop s pomočjo programske
opreme uporabljali nastavitve, ki so opredeljene v tem standardu, med drugim najmanjšo
dimenzijo dolžine dmin, ki je:
-

3 kratnik debeline sklopa,

-

>1m

ter najmanjše vrednosti dolžine vpliva zemljine pri modeliranju stika objekta s tlemi, ki znaša
2,5 kratnik širine stavbe (b). Vpliv križanja upoštevamo do polovice širine stavbe (Slika 16).

Slika 16: Minimalne vrednosti pri modeliranju stika objekta s tlemi (vir:[7])

4.5 Standard SIST EN 14683:2017 [18]
Standard SIST EN 14683:2017 govori o poenostavljenih metodah ter o privzetih vrednostih
za izračun toplotnih tokov pri linijskih toplotnih mostovih. V prilogah lahko najdemo katalog
dvodimenzionalnih toplotnih mostov ki se pogosto pojavljajo v praksi (Slika 17). Ti vsebujejo
privzete vrednosti linearne toplotne prehodnosti Ψ, ki jih lahko uporabimo v primeru, da
dejanske vrednosti vgrajenega materiala niso znane, ali pa je za izračun celotnih izgub na
stavbi približna ocena vpliva toplotnega mostu sprejemljiva. Privzete vrednosti Ψ so povzete
po 2D numerični metodi, ki je opredeljena v standardu SIST EN ISO 10211:2017.
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Slika 17: Primer kataloga dvodimenzionalnih toplotnih mostov in privzetih vrednosti Ψ (vir:[18])

Na Slika 18 so prikazana značilna mesta na stavbi, kjer lahko nastanejo toplotni mostovi.
Primeri vsebujejo toplotne mostove na strehi, na robovih, stenah, balkonih, tleh ter drugje,
oznake pa se navezujejo na preglednico oziroma katalog toplotnih mostov (Slika 17), kjer so
podane vrednosti Ψ za posamezne primere.

Slika 18: Značilna mesta toplotnih mostov, ki se pojavijo v stavbah (vir:[18])

Katalog toplotnih mostov je potrebno brati skupaj z numeričnimi izračuni, pripravljenimi na
dvodimenzionalnem modelu, ki so v standardu navedeni v preglednici C.1. Vrednosti v tej
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preglednici so privzete, a so po velikosti blizu maksimalnim, kar je po navadi pravilo tudi v
praksi [18].
Natančnejše izračune, z bolj dodelanimi metodami je potrebno iskati v standardu SIST EN
ISO 10211:2017, kjer je uporabljen numerični izračun. Pri poenostavljeni metodi, SIST EN
14683:2017 je potrebno upoštevati zahtevano natančnost, ki upošteva dolžino toplotnega
mostu in ustreza grobi oceni prispevkov vpliva [22].
Za izračun vpliva linijskih in točkovnih toplotnih mostov je skladno s standardom opredeljena
enačba (18), s katero izračunamo koeficient HD
HT = ∑ Ai Ui + ∑ lk Ψk + ∑ χj
i

k

j

kjer so:
HT

količnik specifičnih transmisijskih toplotnih izgub [W/K],

Ai

površina elementa i v ovoju stavbe

Ui

toplotna prehodnost i-tega homogenega konstrukcijskega sklopa [W/m2K],

lk

dolžina linijskega toplotnega mostu k [m],

Ψk

linijska toplotna prehodnost elementa k [W/mK],

χj

točkovna toplotna prehodnost [W/K].

(18)
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5 IZHODIŠČA IN METODE
S pomočjo enačbe za izračun količnika specifične transmisijske toplotne izgube stavbe HT
bomo lahko določili vplive izbranih linijskih toplotnih mostov pri porabi energije za ogrevanje
tipične enodružinske hiše. Z dobljenimi vrednostmi bo izdelana uporabna preglednica,
izražena s količnikom DTM, ki predstavlja delež izgub skozi nesanirane linijske toplotne
mostove, v odvisnosti od dolžine balkona in površine zasteklitve.

5.1 Osnovne predpostavke
5.1.1 Enodružinska hiša
Enodružinska hiša je gradbeni objekt, ki po definiciji Stanovanjskega zakona [36] spada pod
enostanovanjske stavbe: »Enostanovanjske stavbe so samostojno stoječe enodružinske
hiše, vile, atrijske hiše, vrstne hiše, počitniške hiše in podobno.« [36] Za izračun bomo izbrali
značilno enodružinsko hišo, ki ima povprečno tlorisno površino, pravokotne oblike.
5.1.1.1 Tlorisna površina enodružinska hiše
Tlorisna površina hiš se seveda spreminja od primera do primera. Zaradi poenostavitve
izračuna bomo privzeli povprečno uporabno površino tipične enodružinske hiše, ki znaša
nekje od 140 do 200 m2. Če poiščemo povprečno uporabno površino stanovanjske stavbe v
statističnih podatkih registra nepremičnin (REN) [25], ta znaša 167 m2: »Povprečna uporabna
površina stanovanjskih stavb v Sloveniji; med stanovanjskega stavbe so vštete vse
enostanovanjske in večstanovanjske stavbe ter stanovanjske stavbe za posebne namene dijaški, študentski domovi, domovi za ostarele ... (CC_SI: 11): 167 m2« [23, 25]. Lahko bi
privzeli kar podobno vrednost, saj je odstotek enostanovanjskih hiš proti večstanovanjskim
veliko večji in znaša 89 % [25].
Iz podatkov (Preglednica 3) Poročila o slovenskem trgu nepremičnin [24], ki ga je izdala
Geodetska uprava Republike Slovenije (GURS) 2017, lahko za Slovenijo in Ljubljansko
analitično območje razberemo povprečno površino prodanih hiš, ki znaša med 150 in 180 m2.
Če primerjamo ugotovitve za celotno Slovenijo iz Preglednica 3 ter podatke o uporabni
površini iz REN, smo za naš izračun upoštevali vrednost uporabne površine 160 m2. Ker je
objekt dvoetažen, prostori pa so enako razporejeni, lahko sklepamo, da je tlorisna površina
polovico manjša od uporabne, se pravi 80 m2. Predpostavimo, da za izračun koristimo bruto
vrednosti in debeline sten zanemarimo.
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Preglednica 3: Statistični pregled prodaj nepremičnin in opazovana površina hiše (vir:[24])

SLOVENIJA

Kazalnik
Velikost vzorca
Povprečna pogodbena cena
(€)
Leto zgraditve (mediana)
Površina hiše (m2)

LJUBLJANA
OKOLICA

LJUBLJANA

Površina zemljišča (m2)
Velikost vzorca
Povprečna pogodbena cena
(€)
Leto zgraditve (mediana)

2008
1688

2009
1293

2013
1750

2014

2015

2144

2016

2131

Povprečna
vrednost

2653

1943

144.000 128.000 114.000 105.000 108.000 113.000

118.667

1969

1972

1971

1971

1972

1973

1971

143

142

147

151

150

160

149

1050

1140

1050

1050

900

900

1015

128

79

160

197

223

258

174

369.000 291.000 233.000 202.000 210.000 235.000

256.667

1962

1965

1970

1966

1970

1966

1967

Površina hiše (m2)

164

179

161

170

180

180

172

Površina zemljišča (m2)

470

410

440

430

410

460

437

Velikost vzorca
Povprečna pogodbena cena
(€)

134

96

169

216

229

268

185

226.000 207.000 172.000 153.000 155.000 166.000

179.833

Leto zgraditve (mediana)

1976

1984

1980

1980

1983

1982

1981

Površina hiše (m2)

169

175

181

178

170

180

176

Površina zemljišča (m2)

690

580

750

630

710

670

672

5.1.1.2 Oblika hiše
Podobno kot površina, se tudi oblika hiše spreminja od primera do primera. Težko bi določili
povprečno obliko tlorisa hiše, vendar pa lahko trdimo, da je večina pravokotne oblike. Model
hiše, ki ga bomo privzeli v tej nalogi ima razmerje dveh stranic 1:1,5.

Slika 19: Pravokotna oblika tlorisa objekta v razmerju stranic 1:1,5 [lastni vir]

Ker je površina izbranega modela znana, prav tako pa tudi razmerje stranic, lahko
izračunamo dolžini daljše in krajše stranice, ki znašata 10,95 m in 7,30 m. Objekt ima dve
bivalni etaži, pritličje ter 1. nadstropje, na vrhu pa je nebivalno podstrešje. Objekt ni
podkleten. Višina ene etaže znaša 3 m.
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5.2 Metodologija izračuna
Pri izračunu vpliva toplotnih mostov na rabo energije v tipični enodružinski hiši bomo
uporabili poenostavljeno metodo, ki je opisana v standardu SIST EN 14683:2017, z enačbo
(18). Tretji člen enačbe (18) predstavlja vpliv točkovnih toplotnih mostov in ga lahko za naš
izračun zanemarimo ter tako dobimo:
HT = ∑ Ai Ui + ∑ lk Ψk [
i

k

W
]
K

(19)

Če enačbo (19) pogledamo podrobneje in jo razčlenimo (Slika 20), lahko ugotovimo, da je v
prvem delu seštevek vseh prispevkov toplotnih prehodov (Ui) na posameznih ploskvah (Ai),
kar lahko štejemo kot transmisijske izgube skozi stavbni ovoj. V drugem delu je vsota vseh
vplivov linearnih toplotnih mostov, ki so izraženi z linearno toplotno prehodnostjo (Ψk) in
delujejo na razdalji (lk).

Slika 20: Razčlenitev enačbe za izračun koeficienta transmisijskega prenosa toplote HT (vir:[26])

Poenostavljena enačba (19), ki je na Slika 20 podrobneje obrazložena, predstavlja seštevek
vseh transmisijskih izgub toplotne energije objekta skozi konstrukcijske sklope. V primeru, da
bi sanirali vse toplotne mostove na objektu, bi lahko drugi del enačbe odpadel.
Preglednica 4: Pregled in oznaka različnih mehanizmov transmisijskih prenosov toplote, ki vplivajo na energijsko
bilanco

Vrsta prehoda toplote
Skozi ovoj
Σ U i Ai

Vrsta gradbenega elementa
Stene
Okna
Tla na terenu
Podstrešje

Preboj konstrukcije (balkon)
Skozi toplotne mostove
Stik stene s tlemi
Σ Ψk lk
okenski okvir s steno

Oznaka
1
2
3
4
5
6
7
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Slika 21: Prikaz različnih mehanizmov transmisijskih prenosov toplote iz enačbe (19) na računskem modelu [lastni
vir]

Slika 21 nazorneje prikaže princip delovanja enačbe (19) na primeru enodružinske hiše, ki
smo jo izbrali kot računski model. Posamezna dela enačbe odpadeta na različne mehanizme
transmisijskega prenosa toplote skozi konstrukcijske sklope, ti pa so zbrani vPreglednica 4.
Če drugače pogledamo, bi lahko rekli, da drugi člen enačbe (19) predstavlja razliko med
saniranimi in nesaniranimi toplotnimi mostovi, pod pogojem, da je sanacija toplotnih mostov
izvedena korektno in ti ne predstavljajo dodatnih linijskih toplotnih izgub.
Relativna ocena vpliva na rabo energije za ogrevanje med saniranimi in nesaniranimi
toplotnimi mostovi je potemtakem kar delež, ki odpade na drugi člen in ga lahko zapišemo v
obliki odstotka (enačba 20):
DTM = 1 -

HT,sanirano
HT, nesanirano

(20)

Pri čemer je:

HT, nesanirano = HT = ∑ Ai Ui + ∑ lk Ψk [
i

k

W
K

]

(21)
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HT, sanirano = ∑ Ai Ui
i
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(22)

Opazimo, da v enačbi (22), ki upošteva vplive prenosa energije skozi linijske toplotne
mostove, drugega člena ni več. To seveda drži, saj so v idealno saniranem stanju linijski
toplotni mostovi odpravljeni. Vpliv na prenos toplote ima samo še ovoj objekta s svojim
faktorjem toplotne prehodnosti Ui, ki deluje na površini Ai.

5.2.1 Programsko orodje
5.2.1.1 Program URSA Gradbena Fizika 4.0
Program Gradbena Fizika 4.0 [29] je namenjen projektantom in gradbenim fizikom pri
izračunu in dokazovanju ustreznosti toplotne zaščite stavbe in rabe energije skladno s
Pravilnikom o učinkoviti rabi energije. V njem so že vključeni primeri sestavljenih
konstrukcijskih sklopov z več kot 150 različnih detajlov. Program je na voljo za brezplačno
uporabo, a ni namenjen komercialni uporabi.
Program gradbena fizika 4.0 bom uporabili pri analizi skupne toplotne prehodnosti
konstrukcijskega sklopa pred energijsko sanacijo in po njej (Ui), ki jo potrebujemo za izračun
prvega dela enačbe (19) - Transmisijski prenos skozi ovoj.
5.2.1.2 Program UcanPsi
UcanPsi [35] je brezplačen program, ki deluje na programski platformi Visual Basic in
omogoča numerično analizo toplotnih mostov, pri kateri se računa vrednost toplotnega toka
in porazdelitev temperatur s pomočjo eno, dva ali trodimenzionalnih modelov. Uporabniku
nudi izračune Ui toplotne prehodnosti homogenega konstrukcijskega sklopa, Ψk linijske
toplotne prehodnosti elementa in χj točkovne toplotne prehodnosti. Vnos podatkov
konstrukcijskega sklopa, kot sta toplotna prevodnost in debelina materiala, se podaja
tabelarično, izris pa s pomočjo točkovnega dodajanja plasti znotraj vzporednih ravnin.
Pri analizi toplotnih mostov podatka o linijski toplotni prehodnosti konstrukcijskega sklopa
(Ψk) ne bomo uporabili, saj ta ni skladen s standardom SIST EN ISO 10211:2017. Boljšo
vrednost linijskega toplotnega mostu bomo dobili z izračunom toplotnega toka s pomočjo
robnih pogojev, ki so značilne za naše področje.
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Slika 22: Izsek nastavitve mejnih vrednosti v programu UcanPsi [lastni vir]

5.3 Transmisijski prenos skozi ovoj
5.3.1 Transparenti del ovoja
Zasteklitev hiše, ki je lahko sestavljena iz oken, vrat, svetlobnikov ter ostalih prosojnih
elementov, predstavlja pomemben del objekta, saj omogoča izmenjavo zraka, kontakt z
zunanjostjo,

hidroizolacijo,

zvočno

izolacijo

ter

toplotno

izolacijo.

Ko

primerjamo

transparentni del stavbnega ovoja z ostalim delom, vidimo, da ta predstavlja najšibkejšo
točko energijske bilance, a se pogosto zanemari njegovo primarno vlogo, ki omogoča
»dinamično interakcijo z zunanjostjo ter opravlja funkcijo prilagodljivega vmesnika pri
izmenjavi energije, snovi in informacij« [26]. Človek preživi večino časa v notranjem okolju,
zato je pomembno, da je transparentnega dela ovoja dovolj, hkrati pa mora biti kvalitetno
izdelan in vgrajen. Učinek dnevne svetlobe igra pomembno vlogo pri počutju, mentalni
zbranosti, sposobnosti učenja uporabnikov, hkrati pa lahko pripomore pri nižji porabi
električne energije [26].
Pri prenosu toplote skozi konstrukcijski sklop, ki ima vgrajen transparentni del oziroma
zasteklitev, lahko izgubimo do 2/3 celotnih toplotnih izgub z mehanizmom sevanja (radiacije).
Šibki del zasteklitve so tesnila in distančniki ter stik pri okvirjih.
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Slika 23: Porazdelitev zasteklitve po objektu [lastni vir]

Za izračun je predpostavljeno, da je skupna površina zasteklitve različna in se meri v
odstotkih tlorisne površine stavbe. Analiza bo izvedena na 10 %, 15 %, 20 %, 25 % tlorisne
površine objekta, pri čemer je (Slika 23):
-

na južni strani 50 % celotne površine zasteklitve,

-

na severu 20 %,

-

vzhodna in zahodna stran pa preostalih 30 %.

Okna in balkonska vrata so smiselno razporejena po etažah. Okna so enokrilna, kvadratne
oblike, balkonska vrata in izhod na zunanjo teraso v pritličju pa dvokrilna.
5.3.1.1 Konstrukcijski sklop pred sanacijo (transparentni del)
Pred sanacijo so bila vgrajena dvoslojna vezana lesena okna, ki so bila razširjena v času
gradnje objekta, nekje v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Toplotna
prehodnost starega okna znaša okoli Uokna = 2,2 W/m2K, kar seveda ne ustreza današnjim
zahtevam in predstavlja veliko energijsko izgubo za uporabnika. Menjava starih oken
predstavlja prvi smiseln ukrep pri energijski sanaciji objekta.
5.3.1.2 Konstrukcijski sklop po sanaciji (transparentni del)
Tip okna1, ki ga bomo uporabili pri izračunu, je pogosta in ekonomična izbira pri obnovah
enodružinskih hiš. Sestavljen je iz okvirja, narejenega iz umetne mase PVC, ki vsebuje

1

PVC Comfort Line (Mik okna) [28]
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kovinske ojačitve. Dvoslojno zasteklitev povezuje prostor, ki je napolnjen s suhim plinastim
polnjenjem.
Toplotna prehodnost okna je vrednost, ki je sestavljena iz vplivov posameznih delov (okvir,
zasteklitev in distančnik), in jo izračunamo, kot je opisano v enačbi (19). Po podatkih
proizvajalca znaša Uokna = 1,2 W/m2K, s steklom Ug = 1,1 W/m2K, po EN 673 [28].
Toplotna prehodnost okna
Uokna =

Ug Ag+ Uf Af + Ψg Lg
Aw

(23)

kjer je:
Uokna

toplotna prehodnost celotnega okna [W/m2K],

Ug in Ag

del, ki predstavlja zasteklitev,

Uf in Af

del, ki predstavlja okvir,

Ψg in Lg

del, ki predstavlja distančnik.

5.3.2 Netransparentni del ovoja
Netransparentni del ovoja v eksoskeletni obliki predstavlja glavno nosilno konstrukcijo
objekta, v sekundarnem pogledu pa tudi hidro, toplotno in zvočno izolacijo ter psihofizično
zaščito in zato izkazuje jasno ločnico med notranjostjo in zunanjostjo. Tipična enodružinska
hiša je grajena masivno eksoskeletno, kjer je pri starejših objektih glavni gradnik opeka
povezana z apneno malto, pri novejših pa opečni modularni bloki, povezani s cementno
malto. Pri temeljni konstrukciji, medetažnih stropih ter protipotresnih vezeh se največkrat
uporablja armiran beton, pri starejši gradnji pa armiranobetonsko medetažno konstrukcijo
nadomeščajo leseni stropniki.

5.3.2.1 Konstrukcijski sklop stene pred sanacijo (netransparentni del)
Predpostavili smo, da je konstrukcijski sklop stene pred sanacijo tipičen primer klasične
oblike gradnje, ki jo sestavlja modularna opeka debeline 30 cm z obojestranskim
debeloslojnim 3 cm ometom na zunanji strani in 2 cm ometom na notranji strani. Dolgo časa
je veljalo, da sta opeka in opečnati votlak idealena materiala za gradnjo objektov, saj lahko
poleg naloge nosilne konstrukcije opravljata tudi vlogo toplotne izolacije. Danes vemo, da so
masivni materiali, ki nimajo zaprtih celic, nezadosten termični izolator, ki mu je treba dodati
izolativni sloj, da skupaj tvorita konstrukcijski sklop, ki je skladen s predpisi.
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Slika 24: Sestava stene pred sanacijo [lastni vir]

Skupna toplotna prehodnost konstrukcijskega sklopa pred sanacijo znaša Ustene = 1,24
W/m2K (Slika 25), kar presega mejno vrednost po Tehnični smernici za graditev TSG-1004:2010 Učinkovita raba energije, kjer je za zunanje stene in stene proti neogrevanim
prostorom določen Umax = 0,28 W/m2K (Preglednica 2).

Slika 25: Izračun toplotne prehodnosti stene (Ustene) pred sanacijo (vir:[29])
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5.3.2.2 Konstrukcijski sklop stene po sanaciji (netransparentni del)
Pri izvedbi energijske sanacije se je upoštevala zahteva Tehnične smernice za graditev
TSG-1-004:2010 Učinkovita raba energije, kjer je določena največja toplotna prehodnost
zunanje stene Umax = 0,28 W/m2K (Preglednica 2). Ker je imela obstoječa stena višji faktor
prehodnosti Ustene = 1,24 W/m2K, je treba v konstrukcijski sklop namestiti termoizloacijski sloj.
Glede na to, da je večina enodružinskih hiš med sanacijo v uporabi in se posledično v
notranji prostor ne posega, je najpreprosteje, da se toplotna izolacija namesti z zunanje
strani. Dodatno pa v prid takšni izvedbi govori dejstvo, da je v večini primerov treba obnoviti
krovni sloj fasade, ki je zaradi starosti zbledel ali pa je poškodovan.
Za izračun smo vgradili 15 cm toplotne izolacije v obliki perforiranega ekspandiranega
polistirena (λEPS = 0,043 W/mK), ki je ustrezno sidran v nosilno konstrukcijo. Na zunanji strani
je konstrukcijski sklop zaščiten s silikonsko-silikatni ometom, ki je nanešen na srednjeslojni
omet, armiran s stekleno mrežico (Slika 26).
Tako izveden konstrukcijski sklop zagotavlja ustrezno toplotno prehodnost, ki je zahtevana
po smernicah in po izračunu zagotavlja Ustene = 0,23 W/m2K (Slika 27).

Slika 26: Sestava stene po sanaciji [lastni vir]

Rajković, S. 2018. Določitev velikosti vpliva toplotnih mostov na ogrevanje tipične enodružinske hiše
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Operativno gradbeništvo.

33

Slika 27: Izračun toplotne prehodnosti stene (Ustene) po sanaciji (vir:[29])

5.3.2.3 Konstrukcijski sklop podstrehe pred sanacijo (netransparentni del)
Strop, ki meji na hladen (neogrevan) podstrešni del, je zgrajen iz lesenih stropnikov, ki so v
vmesnem delu polnjeni s peščenim polnilom. Stropniki so na spodnji strani obiti z deskami,
na katerih je trstika, ometana z apnenim ometom. Na zgornjem delu nosilne konstrukcije so
deske in položen ladijski pod.
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Slika 28: Sestava podstrešne konstrukcije pred sanacijo [lastni vir]

Podobno kot pri zunanjih stenah toplotna prehodnost presega mejno vrednost po TSG-1004: 2010, kjer je za strope proti neogrevanim prostorom določen Umax = 0,20 W/m2K
(Preglednica 2). Skupna toplotna prehodnost konstrukcijskega sklopa pred sanacijo znaša
Ustropa = 0,83 W/m2K (Slika 29).

Slika 29: Izračun toplotne prehodnosti stropne konstrukcije (Ustropa) pred sanacijo (vir:[29])
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5.3.2.4 Konstrukcijski sklop podstrehe po sanaciji (netransparentni del)

Slika 30: Sestava podstrešne konstrukcije po sanaciji [lastni vir]

Slika 31: Izračun toplotne prehodnosti stropne konstrukcije (Ustropa) po sanaciji (vir:[29])
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Z minimalnim finančnim vložkom se izvede priklop toplotne izolacije na zgornji strani
konstrukcije, pri čemer je predhodno položena parna ovira na ladijski pod. Z zgornje strani je
konstrukcijski sklop zaščiten z ustrezno pokrivno folijo. Ustrezni faktor toplotne prehodnosti
Umax = 0,20 W/m2K lahko dosežemo z namestitvijo 20 cm debele ustrezne toplotne izolacije.
Za računski model je bila izbrana steklena volna (λw = 0,040 W/mK) (Slika 30).
Saniran konstrukcijski sklop zagotavlja ustrezno toplotno prehodnost, ki je zahtevana po
smernicah in ima po izračunu vrednost Ustropa = 0,17 W/m2K (Slika 31).

5.3.2.5 Konstrukcijski sklop tal na terenu (netransparentni del)
Tla na terenu imajo z gledišča energijske bilance najmanjše toplotne izgube, prav tako pa je
sanacija takšnega konstrukcijskega sklopa najbolj zahtevna in finančno najdražja. Pri
energijskih sanacijah se največkrat tak gradben poseg opusti, zato je smiselno, da ga pri
našem računskem modelu ne upoštevamo.

Slika 32: Sestava konstrukcijskega sklopa tal na terenu [lastni vir]

Konstrukcijski sklop tal na terenu je sestavljen iz geotekstilnega filca, na katerega je
položeno utrjeno gramozno nasutje, ki ščiti glavno nosilno konstrukcijo, ki je sestavljena iz 30
cm armiranega betona, pred stalno vlago. Armiranobetonska plošča je namazana s hladnim
bitumenskim premazom, čez pa so varjeni bitumenski trakovi. Bitumen predstavlja glavno
hidroizolacijo objekta pred vdorom talne vode in navlažitvijo termoizolacije. To je 5 cm debela
plast ekspandiranega polistirena (EPS), ki deluje kot plavajoči pod in poleg termoizolacije
nudi tudi zvočno zaščito udarnega zvoka. Na plast ekspandiranega polistirena je vlit
cementni estrih, z dilatacijo na robovih, nanj pa je lepljen parket.
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Skupna toplotna prehodnost konstrukcijskega sklopa znaša Utal = 0,50 W/m2K (Slika 33), kar
ne ustreza zahtevam TSG-1-004: 2010, kjer je minimalna vrednost za tla na terenu Umax =
0,35 W/m2K.

Slika 33: Izračun toplotne prehodnosti talne konstrukcije (Utal) (vir:[29])
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5.4 Podatki za izračun količnika specifičnih transmisijskih toplotnih izgub HT
Za izračun količnika specifičnih transmisijskih toplotnih izgub HT bomo upoštevali podatke, ki
so navedeni v različnih preglednicah tega poglavja. V Preglednica 5 so navedene povprečne
mesečne temperature za območje Ljubljane, ki jih bomo uporabili pri računu toplotnega toka.
V Preglednica 6 so predstavljene dimenzije objekta za izračun vplivnih dolžin in površin.
Preglednica 7 prikazuje izračunane vrednosti toplotne prehodnosti pred in po energijski
sanaciji enodružinske hiše.
5.5.1 Splošni podatki
relativna vlažnost: 65 %
notranja temperatura: TN = 20 °C
zunanja temperatura: TZ (Preglednica 5)
Preglednica 5: Povprečne vrednosti mesečne temperature ozračja za območje Ljubljane od leta 1981-2010. Sivini
predstavljata meseca, ko je povprečna zunanja temperatura višja od notranje, zato teh dveh vrednosti ne
upoštevamo (vir:[27])
Mesec v letu
povprečna
temperatura (°C)
1981 - 2010

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

avg

sep

okt

nov

dec

0,3

1,9

6,5

10,8

15,8

19,1

21,3

20,6

16

11,2

5,6

1,2

Preglednica 6: Podatki o izbranih dimenzijah objekta
160

dolžina stranic
objekta [m]

Višina
etaže [m]

Tloris objekta [m2]

80

10,95

3

razmerje daljša stranica

1,5

7,30

razmerje krajša stranica

1,0

Uporabna površina [m2]

Preglednica 7: Pregled izračunanih vrednosti toplotne prehodnosti konstrukcijskih elementov
po energijski sanaciji

Toplotna
prehodnost
elementa Ui
W/m2K
0,23

<

0,28

Stene

1

Ustene

Toplotna
prehodnost
elementa Ui
W/m2K
1,24

Okna
Tla na
terenu
Podstrešje

2

Uokna

2,2

1,1

<

1,30

3

Utal

0,50

0,50

>

0,35

4

Ustropa

0,84

0,17

<

0,20

Vrsta
Vrsta
prehoda gradbenega
toplote
elementa

Skozi
ovoj
Σ U i Ai

pred energijsko
sanacijo

Oznaka

maksimalna
vrednost Umax
po TGS
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5.5.2 Podatki za 10 % transparentnega dela (zasteklitve) na neto tlorisne površine objekta
Preglednica 8: Zbrane računske vrednosti za primer 10 % zasteklitve neto tlorisne površine.

Podatki o ovoju

Površina fasade (bruto)
daljša stranica
Površina fasade (bruto)
krajša stranica

Jug

Sever

Vzhod

Zahod

65,73

65,73

65,73

/

/

43,82

/

/

43,82

43,82

skupaj

219,09

Transparentni del (zasteklitve)
skupna površina
transparentnega
dela na objektu
[m2]

10 %

16

Okna

Balkonska
vrata

delež transparentnega
dela glede na površino
tlorisa objekta

porazdelitev zasteklitve po smereh
neba
Jug

Sever

Vzhod

Zahod

50 %

20 %

15 %

15 %

8,00

3,20

2,40

2,40

Površina [m2]

6,72

6,72

Dolžina okvirja [m]

14,80

14,80

Površina [m2]

1,28

3,20

2,40

2,40

9,28

Dolžina okvirja [m]

6,12

13,79

10,53

10,53

40,97

skupna površina
netransparentnega
dela na objektu

Površina netransparentnega dela
ovoja po smereh neba

Netransparentni del (fasada)

Skupaj

Astene, 10

203,09 [m2]

Aokna, 10

16,00

[m2]

lokna, 10

55,77

[m]

[m2]

Jug

Sever

Vzhod

Zahod

203,09

57,73

62,53

41,42

41,42

203,09

40
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5.5.3 Podatki za 15 % transparentnega dela (zasteklitve) na neto tlorisne površine objekta
Preglednica 9: Zbrane računske vrednosti za primer 15 % zasteklitve neto tlorisne površine.

Podatki o ovoju
Jug

Sever

Vzhod

Zahod

Površina fasade (bruto)
daljša stranica

65,73

65,73

65,73

/

/

Površina fasade (bruto)
krajša stranica

43,82

/

/

43,82

43,82

skupaj
219,09

Transparentni del (zasteklitve)
skupna površina
transparentnega
dela na objektu
[m2]

15 %

24

Okna

Balkonska
vrata

delež transparentnega
dela glede na površino
tlorisa objekta

porazdelitev zasteklitve po smereh
neba
Jug

Sever

Vzhod

Zahod

50 %

20 %

15 %

15 %

12,00

4,80

3,60

3,60

Površina [m2]

6,72

6,72

Dolžina okvirja [m]

14,80

14,80

Površina [m2]

5,28

4,80

3,60

3,60

17,28

Dolžina okvirja [m]

19,90

17,62

13,59

13,59

64,70

Netransparentni del (fasada)
skupna površina
netransparentnega
dela na objektu

Skupaj

Astene, 10

195,09 [m2]

Aokna, 10

24,00

[m2]

lokna, 10

79,50

[m]

Površina netransparentnega dela
ovoja po smereh neba

[m2]

Jug

Sever

Vzhod

Zahod

195,09

53,73

60,93

40,22

40,22

195,09
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5.5.4 Podatki za 20 % transparentnega dela (zasteklitve) na neto tlorisne površine objekta
(minimalna vrednost po Pravilniku o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih
stavb in stanovanj, Uradni list RS, št. 1/11 in 61/17 – GZ [33])
Preglednica 10: Zbrane računske vrednosti za primer 20 % zasteklitve neto tlorisne površine.

Podatki o ovoju

Površina fasade (bruto)
daljša stranica
Površina fasade (bruto)
krajša stranica

Jug

Sever

Vzhod

Zahod

65,73

65,73

65,73

/

/

43,82

/

/

43,82

43,82

skupaj
219,09

Transparentni del (zasteklitve)
skupna površina
transparentnega
dela na objektu
[m2]

20 %

32

Okna

Balkonska
vrata

delež transparentnega
dela glede na površino
tlorisa objekta

porazdelitev zasteklitve po smereh
neba
Jug

Sever

Vzhod

Zahod

50 %

20 %

15 %

15 %

16,00

6,40

4,80

4,80

Površina [m2]

6,72

6,72

Dolžina okvirja [m]

14,80

14,80

Površina [m2]

9,28

6,40

4,80

4,80

25,28

Dolžina okvirja [m]

32,40

22,55

16,64

16,64

88,23

Netransparentni del (fasada)
skupna površina
netransparentnega
dela na objektu

Skupaj

Astene, 10

187,09 [m2]

Aokna, 10

32,00

lokna, 10

103,03 [m]

[m2]

Površina netransparentnega dela
ovoja po smereh neba

[m2]

Jug

Sever

Vzhod

Zahod

187,09

49,73

59,33

39,02

39,02

187,09
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5.5.5 Podatki za 25 % transparentnega dela (zasteklitve) na neto tlorisne površine objekta
(nadstandardno)
Preglednica 11: Zbrane računske vrednosti za primer 25 % zasteklitve neto tlorisne površine.

Podatki o ovoju
Jug

Sever

Vzhod

Zahod

Površina fasade (bruto)
daljša stranica

65,73

65,73

65,73

/

/

Površina fasade (bruto)
krajša stranica

43,82

/

/

43,82

43,82

skupaj
219,09

Transparentni del (zasteklitve)
skupna površina
transparentnega
dela na objektu
[m2]

25 %

40

Okna

Balkonska
vrata

delež transparentnega
dela glede na površino
tlorisa objekta

porazdelitev zasteklitve po smereh
neba
Jug

Sever

Vzhod

Zahod

50 %

20 %

15 %

15 %

20,00

8,00

6,00

6,00

Površina [m2]

6,72

6,72

Dolžina okvirja [m]

14,80

14,80

Površina [m2]

13,28

8,00

6,00

6,00

33,28

25,60

19,20

19,20

107,29

Dolžina okvirja [m]

43,29

skupna površina
netransparentnega
dela na objektu

Površina netransparentnega dela
ovoja po smereh neba

Netransparentni del (fasada)

Skupaj

Astene, 10

179,09 [m2]

Aokna, 10

40,00

lokna, 10

122,09 [m]

[m2]

[m2]

Jug

Sever

Vzhod

Zahod

179,09

45,73

57,73

37,82

37,82

179,09
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6 REZULTATI IZRAČUNOV
V rezultatih izračunov so v prvem delu predstavljeni izračuni za transmisijske prenose skozi
linijske toplotne mostove. Izračunane so vrednosti koeficientov linearne toplotne prehodnosti
(Ψk) za primer toplotnega mostu pri stiku okna in stene, stiku stene s tlemi in izstopajočega
balkona (preboj konstrukcije). Vrednosti Ψk so zbrane v Preglednica 17. V drugem delu so v
prilogi A prikazani končni izračuni količnika specifičnih transmisijskih toplotnih izgub (HT) in v
prilogi B deleži izgub, ki jih predstavljajo opazovani nesanirani linijski toplotni mostovi (DTM).
6.1 Transmisijski prenos skozi linijske toplotne mostove
Najpogostejši toplotni mostovi, ki se pojavljajo pri enodružinskih hišah ter ostalih podobnih
objektih, so prikazani na Slika 34. Najbolj izstopajoče med njimi, ki predstavljajo največjo
izgubo pri energijski bilanci, so bili obravnavani v tej nalogi.

Slika 34: Prikaz tipičnih toplotnih mostov v objektu (vir:[17,22])

6.1.1 Stik okna in stene
Kvaliteten stik okenskega okvirja z netransparentnim delom ovoja je pomemben korak k
izboljšanju kvalitete bivanja v notranjih prostorih, saj zagotavlja ustrezno paropropustnost in
vodotesnost ter primerno toplotno in zvočno izolacijo. Posebno pozornost je treba polagati pri
izvedbi vgradnje oken, saj je kljub dobri projektni rešitvi ta velikokrat izvedena površno. Za
najbolj optimalno vgradnjo oken (prehod toplote) je smiselno postaviti okno v ravnino
toplotne izolacije [26]. V praksi se pri klasični sanaciji v večini primerov okenskih okvirjev ne
prestavlja v ravnino fasade, kar pomeni, da smo za naš model uporabili postavitev
okenskega okvirja v sredino nosilne konstrukcije, z dodatno minimalno plastjo termoizolacje
ob okvirju okna.
Vrednost koeficienta linearne toplotne prehodnosti Ψokna smo prevzeli po podobnih primerih
iz virov, poenostavljenih vrednostih iz preglednic standarda SIST EN 14683 ter po metodi
izračuna toplotnega toka.
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Slika 35: Primeri postavitve okna v konstrukcijski sklop (vir:[26])

Preglednica 12: Ocenjene vrednosti linearne toplotne prehodnosti ψk pri stiku gradbenih elementov z različnimi
materiali. Zeleno sta obarvani vrednosti, ki ju lahko uporabimo na našem primeru. (vir:[31])

Stik

Beton

Lahek
beton

Linearna toplotna prehodnost ψk, W/(mK)
Vrsta zunanje stene
Ekspandirana glina
Opeka
Les

Vezan les

Stik z zunanjo steno,
zunanji vogal

0,06

0,05

0,05

0,05

0,04

0,05

Stik z zunanjo steno,
notranji vogal

-0,06

-0,05

-0,05

-0,05

-0,04

0,05

Okna in vrata, primer
s toplotno izolacijo

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

Okna in vrata, ostali
primeri

0,15

0,07

0,1

0,1

0,07

0,07

Če želimo dobiti vrednost linearne toplotne prehodnosti s pomočjo toplotnega toka, si je
potrebno ponovno ogledati enačbo (6), kjer je razvidno, da je toplotni tok odvisen od razlike
temperature na obeh straneh snovi ali konstrukcijskega sklopa. Glede na to, da smo za
projektno vrednost notranje temperature izbrali Tn = 20 °C, bo toplotni tok iz notranje smeri
proti zunanji tekel takrat, ko bo razlika v temperaturi (ΔT = Tn - Tz) večja od nič.
Ker pri našem izračunu opazujemo le porabo energije za ogrevanje enodružinske hiše,
pomeni, da iščemo vse rešitve, pri katerih je izpolnjen pogoj (24):
∆T > 0 ali drugače Tn > Tz

(24)
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Ko je zunanja temperatura ozračja nižja od 20 °C, je v objekt potrebno vnašati energijo, ki
ohranja notranjo temperaturo na dvajsetih stopinjah celzija (Tn = 20 °C). Za določitev
ustreznih obdobij, ko je potrebno dovajati energijo v objekt, je najbolj smiselno poiskati
dneve, ko je zunanja temperatura nižja od notranje. Na strani Agencije Republike Slovenije
za okolje je dostopna preglednica povprečnih temperatur po mesecih za obdobje med letoma
1981 in 2010 za različna področja Slovenije [27]. Za konkretni primer so bile upoštevane
meritve za Ljubljano, vidne v Preglednica 5. Le dva meseca v letu imata povprečno
temperaturo višjo od 20 °C, zato nista bila upoštevana. Vrednosti iz tabele so bile
uporabljene pri izračunih prehoda toplotnega toka skozi konstrukcijske sklope.
5.4.1.1 Metoda izračuna linijske toplotne prehodnosti po SIST EN ISO 10211:2017.
Toplotni tok (na meter dolžine, ki smo ga v enačbi (6) označili s P), Φl , linijskega toplotnega
mostu med notranjim in zunanjim okoljem, izračunan s pomočjo programa UcanPsi:

Φl = L2D (θi - θe)

(25)

kjer so:
L2D

koeficient toplotne sklopitve,

θi

temperatura notranjega okolja,

θe

temperatura zunanjega okolja.

Za linijski toplotni most, ki ločuje dve okolji, je linijska toplotna prehodnost (Ψ) določena kot:
n

Ψ = L2D - ∑ Uj lj

(26)

j =1

kjer so:
Uj

toplotna prehodnost 1-D elementa j,

lj

dolžina znotraj 2-D elementa, na katero se nanaša vrednost Uj,

n

število 1-D elementov.

Za izračun je bilo upoštevano, da je višina parapeta 0,75 m in višina okenskega okvirja po
podatkih proizvajalca 0,13 m.
Uf = Uokvirja = 1,1 W/m2K in Ustene = 0,232 W/m2K
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Preglednica 13: Izračun linijske toplotne prehodnosti stika okna in stene (Ψ o) po metodi SIST EN ISO 10211.
Sivine predstavljajo vrednosti, ki jih pri računu nismo upoštevali, saj je v mesecu juliju in avgustu povprečna
zunanja temperatura višja od notranje.
JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AVG

SEP

OKT

NOV

DEC

Tz (θe)

0,3

1,9

6,5

10,8

15,8

19,1

21,3

20,6

16

11,2

5,6

1,2

Tn (θi)

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

∆T (θi - θe)

19,7

18,1

13,5

9,2

4,2

0,9

-1,3

-0,6

4

8,8

14,4

18,8

Φ (P)

9,29

8,54

6,36

4,34

1,98

0,42

1,89

4,15

6,79

8,87

L2D

0,47

0,47

0,47

0,47

0,47

0,47

0,47

0,47

0,47

0,47

Ustene

0,232

Lstene

0,75

Uokvirja

1,10

Lokvirja

0,13

Ψokna

0,15

Vrednosti, ki jih predlaga standard SIST EN ISO 14683:2017 (Ψokna = 0,45 W/mK in Ψokna =
0,20 W/mK ki so prikazane na Slika 36), so seveda manj ugodne od izračunane (Ψokna = 0,15
W/mK, Preglednica 8), saj je uporabljena poenostavljena in posplošena metoda. Za izbor
pravilnega modela bi bila smiselna uporaba srednje vrednosti primera W7 in W18. Na
področju Republike Slovenije velja, da se za izračun upošteva vrednost zunanje toplotne
prehodnosti Ψe.

Slika 36: Vrednosti linijske toplotne prehodnosti stika okna in stene (Ψokna) po metodi SIST EN ISO 14683
(vir:[18])

Če primerjamo vrednosti Ψokna med seboj, lahko ugotovimo, da se te gibljejo med 0,04 W/mK
(Preglednica 12) in 0,45 W/mK (Slika 36). Za izračun bomo izbrali rezultat po metodi po SIST
EN ISO 10211:2017, ki predstavlja približno srednjo vrednost, se pravi Ψokna = 0,15 W/mK
(Preglednica 13).
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6.1.2 Stik stene s tlemi
Pri stiku sten s tlemi prihaja do križanja horizontalnega in vertikalnega konstrukcijskega
sklopa, kjer je zaradi načina gradnje in velikih tlačnih obremenitev težko izvesti kvaliteten
toplotni ovoj. Na teh stikih je pričakovati povečan toplotni tok, še posebej tam, kjer toplotna
izolacija ni sklenjena. Postavitev računskega modela objekta je narejena skladno s SIST EN
ISO 10211:2017, pri čemer smo upoštevali vplivne dolžine glede na širino objekta (Slika 16).
Del izračuna, kjer bomo izračunali toplotno prehodnost talne konstrukcije Utal,2, se nanaša na
standard SIST EN ISO 13370:2017 (enačba 27). Pri tem bomo upoštevali toplotno
prehodnost zemljine λz = 2 W/mK [30].

Utal, 2 =

2 λz
π B' + dt

ln (

π B'
+ 1)
dt

(27)

Kjer so:
λz

toplotna prevodnost zemljine,

B'

karakteristični parameter tal,

dt

skupna ekvivalentna dolžina talne konstrukcije.

Karakteristični parameter tal je odvisen od oblike objekta in znaša:

B' =

Ag
0,5 P

Kjer sta:
Ag

površina tlorisa talne konstrukcije,

P

obseg obravnavanega tlorisa.

Skupno ekvivalentno dolžino dobimo z enačbo (29):

(28)
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dt = w + λz ( Rsi + Rf + Rse)

(29)

Kjer so:
w

debelina zidu (stene),

λz

toplotna prevodnost zemljine,

Rsi

upor notranje mejne zračne plasti,

Rse

upor zunanje mejne zračne plasti,

Rf

upornost talne plošče (masivne konstrukcijske elemente lahko zanemarimo), ki jo
dobimo po principu enačbe (9).

Na koncu lahko izračunamo linijsko toplotno prehodnost stika stene s tlemi s pomočjo
enačbe (30)
Ψtal = L2D - (Lstene∙Ustene) - (Ltal∙Utal,2)

(30)

Slika 37: a) Shematski prikaz stika stene s tlemi po energijski sanaciji, b) prikaz postavitve računskega modela
skladno s SIST EN ISO 10211 ter c) porazdelitev temperature po predpostavljenem modelu. (lastni vir)
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Preglednica 14: Izračun linijske toplotne prehodnosti stika stene s tlemi na terenu (Ψtal) po metodi SIST EN ISO
10211, z delnim izračunom prehodnosti tal po SIST EN 13370. Sivine predstavljajo vrednosti, ki jih pri računu
nismo upoštevali, saj je v mesecu juliju in avgustu povprečna zunanja temperatura višja od notranje.
JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AVG

SEP

OKT

NOV

DEC

Tz (θe)

0,3

1,9

6,5

10,8

15,8

19,1

21,3

20,6

16

11,2

5,6

1,2

Tn (θi)

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

∆T (θi - θe)

19,7

18,1

13,5

9,2

4,2

0,9

-1,3

-0,6

4

8,8

14,4

18,8

Φ

35,50

32,61

24,32

16,58

7,57

1,62

7,21

15,87

25,95

33,87

L2D

1,80

1,80

1,80

1,80

1,80

1,80

1,80

1,80

1,80

1,80

Ustene

0,232

Lstene

1,09

Ag 80,00

λ

2,00

Utal,2

0,38

Ltal

4,00

P 36,51

w

0,58

Rsi

0,17

Rse

0,04

Rf

1,16

dt

3,33

B'

0,5 b

4,38

3,65

<4

2,5 b 18,26 < 20

Ψtal

0,02

izračun Utal,2

Izračun linijske toplotne prehodnosti na stiku stene s tlemi na terenu nam poda vrednost Ψtal
= 0,02 W/mK, ki je dosti nižja od pričakovane. Za primer lahko pogledamo privzete vrednosti
po standardu SIST EN ISO 14683:2017, kjer naj bi bila pričakovana linijska toplotna
prehodnost Ψtal = 0,60 W/mK (Slika 38, desno). Za naš model izračuna porabe energije
bomo vzeli približno vmesno vrednost, ki znaša Ψtal =0,30 W/mK.

Slika 38: Vrednosti linijske toplotne prehodnosti preboja stene (Ψbalkona) na desni in tal na terenu (Ψtal) po metodi
SIST EN ISO 14683 (vir:[18])
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6.1.3 Izstopajoči balkon (preboj konstrukcije)
Izstopajoči balkon je primer toplotnega mostu, ki ga je težje ali praktično nemogoče dobro
sanirati, saj je izvedba konstrukcije plošče po navadi narejena kot kontinuiran nosilec preko
podpore, ki je v tem primeru kar vertikalna stena objekta. Zaradi postavitve armature v plošči
se toplotni plašč prekine. Delno sanacijo je mogoče izvesti z armaturnimi košaricami, ki
služijo kot termoizolativni sloj v osi stene. Najpogosteje se armaturne košarice uporablja pri
armirano-betonskih ter jeklenih konstrukcijah, možne pa so tudi kombinacije z lesom. Pri
izvedbi energijske sanacije na našem računskem modelu se sanacija toplotnega mostu ne
izvede.

Slika 39: Prikaz simulacije toplotnega toka na konstrukciji z izstopajočim balkonom na desni, ki je bil narejen s
pomočjo programa UcanPsi [lastni vir]

Preglednica 15: Izračun linijske toplotne prehodnosti preboja balkona (Ψbalkona) po metodi SIST EN ISO
10211:2017. Sivine predstavljajo vrednosti, ki jih pri računu nismo upoštevali, saj je v mesecu juliju in avgustu
povprečna zunanja temperatura višja od notranje
JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AVG

SEP

OKT

NOV

DEC

Tz (θe)

0,3

1,9

6,5

10,8

15,8

19,1

21,3

20,6

16

11,2

5,6

1,2

Tn (θi)

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

∆T1 (θi - θe)

19,7

18,1

13,5

9,2

4,2

0,9

-1,3

-0,6

4

8,8

14,4

18,8

Φ (P)

23,41

21,51

16,04

10,93

4,99

1,07

4,75

10,46

17,11

22,43

L2D

1,19

1,19

1,19

1,19

1,19

1,19

1,19

1,19

1,19

1,19

Ustene

0,232

Lstene

1,58

Uplošče

0,165

Lplošče

1,00

Ψbalkona

0,82

∆T2 (θi,2 - θi,1)

0,0
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Preglednica 16: Ocenjene vrednosti linearne toplotne prehodnosti ψ k pri stiku gradbenih elementov glede na
stopnjo izdelane toplotne izolacije (vir:[32])

Linearna toplotna prehodnost ψk, W/(mK)
Vrednost prenosa

Vrsta računskega modela
betonske plošče

parapeti

vogali

stik okna

<0,25

0,35

0,05

0,1

Povprečno (delno izolirani
sistemi, manjše obvodi toplote)

0,25-0,50

0,35-0,70

0,05-0,25

0,10-0,20

Nezadostno (neizolirani sistemi,
veliki prenosi toplote)

>0,50

>0,70

>0,25

>0,20

Efektivno (polno izolirani
sistemi)

Če primerjamo vrednosti Ψbalkona, ki so prikazane na Preglednica 15 in Slika 40 med seboj,
lahko ugotovimo, da se te gibljejo nad 0,50 W/mK, kar je tudi v skladu s Preglednica 16. Za
izračun bomo izbrali rezultat po metodi po SIST EN ISO 10211:2017, se pravi Ψbalkona = 0,82
W/mK.

Slika 40: Prikaz dveh različnih primerov konstrukcijskega sklopa, kjer plošča prebije toplotni ovoj stavbe (vir:[32])

Preglednica 17: Zbrane računske vrednosti in podatki za končni izračun

Vrsta
prehoda
toplote

Vrsta
linijskega
mostu

Izstopajoči
balkon
Skozi Stik stene s
TM
tlemi
Σ "lk Ψk"
Stik okna in
stene

Oznaka

Izračunana
linijska toplotna
prehodnost
elementa Ψk
[W/mK]

Uporabljena
linijska toplotna
prehodnost
elementa Ψk
[W/mK]

maksimalna
vrednost U
po TGS

7

Ψbalkona

0,82

0,82

>

0,20

6

Ψtal

0,02

0,3

>

0,20

5

Ψokna

0,15

0,15

<

0,20
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7 RAZPRAVA
Iz Priloge A lahko razberemo, da je pri računu količnika specifičnih transmisijskih toplotnih
izgub HT vpliv prehoda toplotne energije skozi stavbni ovoj velik v primerjavi z izgubami skozi
toplotne mostove. Odvisen je seveda od odstotka zasteklitve in dolžine balkona, a se okvirne
vrednosti gibljejo med 70 % in 85 % celotnih izgub (Slika 41).

Razmerje transmisijskih izgub skozi ovoj ter toplotne mostove
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

14,6 %
29,8 %

85,4 %

70,2 %

10 % Zasteklitve, 1 m balkona
Ovoj

25 % Zasteklitve, 36 m balkona
Toplotni mostovi

Slika 41: Primerjava transmisijskih izgub v primeru, ko imajo toplotni mostovi najmanjši vpliv na levi in največji na
desni [lastni vir]

Glede na to, da se pri energijski sanaciji objekta prenova talne plošče v stiku s terenom ni
izvajala, je tu vpliv toplotnega prehoda velik in konstanten, prav tako je konstanten vpliv pri
prehodu toplote na podstrešju, a je zaradi izvedene sanacije manjši.
Vrednosti vpliva prenosa toplote skozi ovoj (stene in okna)

60
Ui Ai
[W/K]

40

25 % Zasteklitev
20 % Zasteklitev

20

15 % Zasteklitev

0

10 % Zasteklitev
Skozi stene

10 % Zasteklitev

Skozi okna

15 % Zasteklitev

20 % Zasteklitev

25 % Zasteklitev

Slika 42: Primerjava transmisijskih izgub skozi ovoj pri različnem obsegu zasteklitve [lastni vir]
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Na Slika 42 lahko vidimo, da se vpliv prenosa toplote skozi steno zmanjšuje linearno glede
na površino oiroma obseg zasteklitve, kar je seveda pričakovano. Na račun površine stene
se veča površina transparentnega dela in s tem tudi povečuje vpliv prehoda toplote skozi
okna. Zanimivo je to, da je ta vpliv nesorazmerno večji v primerjav z vplivom prehoda skozi
steno, pri tem pa je površina celotnega ovoja enaka. Takšna razlika je posledica približno
petkrat večjega faktorja toplotne prehodnosti okna (Uokna) proti faktorju stene (Ustene). Vpliv
zasteklitve pri prehodu toplote iz objekta je velik, zato se s stališča toplotnih izgub (če
odmislimo solarne dobitke) poskušamo izogibati prevelikim stopnjam zasteklitve. Če to ni
mogoče, uporabimo okna z nižjo toplotno prehodnostjo, stik pa izvedemo kvalitetno in z
minimalnimi toplotnimi izgubami.
7.1 Transmisijske izgube skoz linijske toplotne mostove
Skozi toplotne mostove prehaja nekje med 15 % in 30 % celotne porabe energije za
ogrevanje, kot lahko vidimo v Prilogi B in na Slika 41. Da bi se tem izgubam izognili v največji
meri, je smiselno, da se vsi stiki gradbenih elementov projektirajo in izvedejo kvalitetno, z
uporabo ustreznih tehnoloških rešitev pri novogradnjah in pri sanaciji starih objektov. Pri
sanacijah je najtežje kvalitetno odpraviti vpliv preboja skozi steno (balkon) in stik stene s
tlemi. Oba imata relativno veliko linijsko toplotno prehodnost (Ψbalkona = 0,82 W/mK in Ψtal = 0,3
W/mK), a se zaradi krajših dolžin njun vpliv ne pozna v takšni meri kot vpliv prehoda toplote

pri stiku okna s steno (Ψokna = 0,15 W/mK).
Vrednosti vpliva prenosa toplote skozi linijski toiplotni most
(stik med okni in steno)
20
18
16

14
12
lk Ψk
10
[W/K]
8
6
4
2
0
Stik okna in stene
10 % Zasteklitve

15 % Zasteklitev

20 % Zasteklitev

25 % Zasteklitev

Slika 43: Primerjava transmisijskih izgub skozi linijski toplotni most, ki nastane pri stiku okna in stene pri različnem
obsegu zasteklitve [lastni vir]
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Na Slika 43 lahko vidimo vpliv transmisijskih izgub skozi linijske toplotni most na stiku med
okni in steno. Okna imajo kljub majhni linijski toplotni prehodnosti presenetljivo velik vpliv, saj
je dolžina stika (lk) tudi do štirikrat večja od stika stene s tlemi ali celo mnogokrat večja v
primerjavi s prebojem (Priloga A). Da bi pri večjem obsegu zasteklitve vpliv dolžine
okenskega okvirja omilili, so bili uporabljeni korekcijski faktorji (Preglednica 18). Privzet je bil
model, da so okna pri večjem obsegu zasteklitve tudi večjih dimenzij. Pri tem površina
transparentnega dela ostaja nespremenjena, dolžina okvirja pa se posledično krajša.
Preglednica 18: Korekcijski faktorji pri izračunu dolžine okenskega okvirja, ki upošteva velikost okna glede na
delež transparentnega dela ovoja

Delež transparentnega dela
glede na površino tlorisa
objekta

10 %
Korekcijski faktor, ki
korigira dolžino okvirja 1,00
glede na površino okna

15 %

20 %

25 %

0,90

0,85

0,80

Vpliv toplotnega mostu na stiku med steno in tlemi na terenu ter izstopajočega balkona je
neodvisen od obsega zasteklitve. Pri preboju (izstopajočem balkonu) vrednosti naraščajo v
odvisnosti od dolžine balkona (1 m < lbalkona < 36 m). Vpliv, ki nastane pri stiku stene s tlemi je
konstanten, saj deluje po celotnem obsegu objekta. (Slika 44).
Vrednosti vpliva prenosa toplote skozi linijska toplotna mostova
30
25
20

lk Ψk
15
[W/K]
10
5
0
1

3

5

7

9

11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35

Dolžina balkona (lbalkona) [m]
Izstopajoči balkon

Stik stene s tlemi

Slika 44: Prikaz transmisijskih izgub skozi linijski toplotni most (izstopajoči balkon in stik stene s tlemi) [lastni vir]
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7.2 Ocena vpliva toplotnih mostov na rabo energije za ogrevanje
Kot smo omenili v enačbi (19) se vpliv linijskih toplotnih mostov pri izračunu porabe energije
za ogrevanje tipične enodružinske hiše odrazi na spremembi vrednosti koeficienta
transmisijskega prenosa toplote (HT). Na Slika 45 vidimo vpliv transmisijskih prenosov skozi
ovoj in linijskih toplotnih mostov. Potek naraščanja glede na dolžino balkona je linearen,
hkrati pa je tudi opazna razlika med obsegom zasteklitve. Objekti, ki so bolj zastekljeni,
omogočajo večji pretok energije med zunanjim in notranjim delom.
HT - koeficient specifičnih transmisijskih toplotnih izgub
200
190
180
170
160
HT 150
[W/K]
140
130
120
110
100
1

3

5

7

9

11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35

Dolžina toplotnega mostu (lk) [m]
10 % Zasteklitve

15 % Zasteklitve

20 % Zasteklitve

25% Zasteklitve

Slika 45: Pregled vrednosti koeficienta transmisijskega prenosa toplote (HT) glede na obseg zasteklitve in dolžino
preboja (balkona) [lastni vir]

Če pogledamo izračune malo drugače in jih prikažemo kot delež izgub, ki jih predstavljajo
nesanirani toplotni mostovi (DTM), lahko opazimo, da se razlika vplivov toplotnih mostov na
rabo energije pri nižanju obsega zasteklitve zmanjšuje. Delež izgub smo z enačbo (20)
definirali kot kvocient med saniranim in nesaniranim koeficientom specifičnih transmisijskih
toplotnih izgub. Specifična razlika med 10 % zasteklitve in 25 % je večja, če je vpliv balkona
majhen, kot lahko vidimo na Slika 46. To lahko razumemo kot rezultat razmerja med
seštevkom vpliva toplotnega mostu okenskega okvirja in stika stene s tlemi ter na drugi strani
vpliva preboja stene. Razmerje je na začetku približno 1:20, na koncu pa 1:1.
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DTM - delež izgub, ki jih predstvljajo opazovani nesanirani
linijski toplotni mostovi
30%

Delež DTM

25%

20%

15%

10%

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

Dolžina balkona (preboja toplotnega ovoja) [m]
10 % Zasteklitve

15 % Zasteklitve

20 % Zasteklitve

25 % Zasteklitve

Slika 46: Pregled izračuna deleža izgub DTM, glede na obseg zasteklitve in dolžino preboja (balkona) [lastni vir]

Pri vseh izračunih je bila vzeta kar najbolj realna (povprečna) vrednost, na podlagi česar
lahko sklepamo, da je pri tipični enodružinski hiši ocena relativnih vplivov na rabo energije za
ogrevanje na račun nesaniranih toplotnih mostov nekje med 15 % in 30 %.
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8 ZAKLJUČEK
Vpliv toplotnih mostov se pri projektiranju objektov in izvedbi energijskih sanacij pogosto
zanemari, po vsej verjetnosti zaradi občutka, da je njihov vpliv na energijsko bilanco stavbe
zanemarljiv. V sklopu diplomskega dela sem želel določiti vpliv linijske toplotne prehodnosti
najpogostejših toplotnih mostov, ki se pojavijo pri značilnih enodružinskih hišah v našem
okolju in oceniti relativni vpliv na rabo energije za ogrevanje.
Za oceno vplivov linijskih toplotnih mostov sem izbral stik med steno in tlemi, stik okenskega
okvirja s steno in preboj stavbnega ovoja s ploščo na primeru balkona. Ravno za tip
toplotnega mostu, kjer je prekinjen toplotni ovoj s prebojem plošče, sem pričakoval, da bo
njegov vpliv na izgubo energije največji, a se je izkazalo, da so lahko kljub nizkemu
koeficientu linijske toplotne prehodnosti transmisijske izgube na račun stika okenskega
okvirja s steno dosti večje. Razlog je seveda dolžina stika, ki je pri balkonih krajša, saj se
največkrat z objektom stika le ena stranica gradbenega elementa (konzole). Pri oknu, ki je
pritrjen v osi toplotnega ovoja, pa poteka stik po celotnem obodu. Še posebej je to značilno
pri objektih z večjo površino zasteklitve, kjer so dolžine okenskega okvirja zelo velike, kot
posledica pa so izgube pri prehodu energije tudi deset odstotne, ali večje. Prav zato je
smiselno dosledno spremljati način in kvaliteto vgradnje oken pri novogradnji, še posebej pa
pri sanaciji starih objektov, saj je odprava ostalih oblik toplotnih mostov (stik stene s tlemi,
preboji, ...) zelo zahtevna. Za namen izračuna je bila uporabljena relativno neugodna pozicija
vgradnje okna, ki je v praksi pogosta. S kakovostnejšo vgradnjo (okno v ravnini toplotne
izolacije) bi lahko takšne toplotne mostove v dobri meri eliminirali.
V analizi sem opazil, da se z večanjem odstotka zasteklitve glede na tlorisno površino
poraba energije močno povečuje. Prvič zaradi slabšega faktorja toplotne prehodnosti okna
proti steni in drugič zaradi daljšanja dolžine okenskega okvirja. Na splošno bi lahko rekli, da
se je z gledišča energijske bilance objekta dobro držati pravila, da vgrajujemo čim manjšo
število oken, a ta s takšno površino, da zadostimo zahtevi po minimalni količini
transparentnih delov ovoja. Tukaj je treba upoštevati tudi dejstvo, da z manjšanjem
transparentnega dela ovoja stavbe zmanjšujemo učinke dnevne svetlobe na zdravje in
počutje človeka, pomembnost pasivnega ogrevanja ter drugih vplivov, ki so ravno tako ali
celo pomembnejši kot raba energije [26]. Sekundarnih vplivov toplotnih mostov, kot so
poškodbe konstrukcije, segrevanje objekta ter pojav kondenzacije in posledično možnost
razvoja plesni, v tej nalogi nisem obravnaval, čeprav nanje ne gre pozabiti.
Vpliv stika stene s tlemi na terenu ostaja skozi celotni izračun konstanten, saj je dolžina
toplotnega mostu vezana na obseg objekta, ki je ostal skozi izračun nespremenjen. Pri
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izračunu vpliva toplotnega mostu preboja ovoja z izstopajočim balkonom sem obravnaval
dolžino od enega metra pa vse do sklenitve celotnega obsega. V realnosti je dolžina balkona
ekvivalentna daljši stranici objekta, ali celo manj.
Če bi temeljito pregledali obstoječo enodružinsko hišo, bi opazili, da je različnih tipov
toplotnih mostov veliko. Vplivov preostalih linijskih toplotnih mostov v tej nalogi nisem
obravnaval, a se potek in metoda izračuna bistveno ne spremenita, zato lahko sklepam, da
bi bilo za obravnavo preostalih toplotnih mostov možno potegniti vzporednice.
Opazil sem, da je kompleksnost in interdisciplinarnost delovanja stavbnega ovoja velikokrat
podcenjena, saj se največkrat opazuje le toplotni prehod na njegovi osnovni ravni. Kljub temu
je tudi tega največkrat težko določiti, saj so metode ter standardi, ki predpisujejo različne
računske modele, različni. Namen naloge ni bil iskanje ter primerjava boljših ali zanesljivejših
računskih modelov, pač pa najti neko srednjo vrednost, ki bo ponudila najbolj uporabne
podatke za naš model enodružinske hiše. Ravno zato sem na koncu uporabil vrednosti, ki so
bile pridobljene s kompleksnejšimi in poenostavljenimi metodami ter vrednostmi, ki so bile
povzete po drugih virih.
Končni rezultat dela sta priloženi preglednici, s katerima lahko na hitro ocenimo vpliv linijskih
toplotnih mostov, ki se najpogosteje pojavljajo pri tipičnih enodružinskih hišah. Pri izračunu
sem si prizadeval, da bi zajel kar najširši možni tip takšnih hiš in ga posplošil na raven, da bi
bil uporaben za širok krog bodočih izvajalcev ali investitorjev energijskih sanacij podobnih
objektov. Najbolj smiselno je slediti preglednici v prilogi B, kjer so prikazani deleži izgub (DTM)
v obliki odstotkov. Uporabnik lahko izbere poljubno dolžino balkona in površino zasteklitve,
pri tem pa spremlja delež izgub, ki odpade na nesanirane toplotne mostove.
V prvi preglednici (priloga A) so rezultati podani s koeficientom specifičnih transmisijskih
toplotnih izgub (HT), ki jih lahko uporabimo za nadaljnjo analizo porabe energije za ogrevanje
pri tipični enodružinski hiši za primere, ko je bila izvedena energijska sanacija objekta.
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