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PASIVNA HIŠA - RABA ENERGIJE, TOPLOTNE IZGUBE IN OSNOVNE ZNAČILNOSTI 
ZUNANJIH GRADBENIH KONSTRUKCIJ 

 Pasivne hiše, zgrajene po nizkoenergijskih standardih imajo ob uporabi 
kontroliranega prezračevanja z rekuperacijo toplote majhne toplote izgube. 
Te znašajo na kvadratni meter ogrevane površine manj kot 10 W/m2. Tako na 
primer enodružinska hiša stanovanjske površine 100 m2 potrebuje za 
ogrevanje vir toplote moči 1 kW. Povprečna vrednost toplotne prehodnosti 
zunanjega ovoja pasivne hiše (zunanjih sten, oken, strehe in tal) znaša pod 0,2 
W/m2K. 

Majhne toplotne izgube zahtevajo ustrezen ogrevalni sistem, katerega 
nadaljnji razvoj je opredeljen s ciljem zmanjšanja emisij ogljikovega dioksida. 
Evropska unija je sprejela vrsto direktiv, med katerimi je tudi direktiva o 
energijski učinkovitosti stavb. Direktiva zahteva podajanje celovitih energijskih 
lastnosti stavb, v obliki končne ali primarne energije, namesto v obliki 
potrebne energije, kot velja sedaj. Pri tem je izjema Nemčija, ki je 1.2. 2002 
izdala novi pravilnik EnEV, ki povsem izpolnjuje zahteve direktive. V RS 
predpisujemo največjo potrebno toploto za ogrevanje z novim pravilnikom o 
toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.list št.42/2002), po 
novem pa bo ta omejitev izražena v obliki celotne energije za delovanje 
stavbe ali kar primarne energije. Članek opisuje osnovne smernice za 
načrtovanje ogrevanja in prezračevanje pasivne hiše ter primerjava rabe 
energije glede na klasično gradnjo. Pri načrtovanju pasivnih hiš upoštevamo 
določene nizkoenergijske standarde. Te standarde dosežemo z različnimi 
izvedbami stavb, instalacij v njej, formami in materiali. 

 1. Skupna raba energije zgradbe  

 Diagram na sliki 1 prikazuje rabo končne energije za različne gradnje ob 
upoštevanje različne evropske regulative (prikaz oz. izračun skupne rabe 
energije kot primarne po nemškem pravilniku EnEV 2002 - je prikazan posebej, 
v točki 2). Gradnja pasivne hiše pomeni približno 75 % prihranka končne 
energije v primerjavi z zgradbo grajeno po predpisih iz leta 1995. 
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Končna raba energije (slika 1a) je seštevek energije potrebne za ogrevanje in 
pripravo tople sanitarne vode ter hišne električne energije.  

1.a.Trend zmanjševanja specifične letne rabe toplote za ogrevanje 

Na sliki 1a je prikazan trend zmanjševanja specifične letne rabe toplote za 
ogrevanje. Letna poraba energije za ogrevanje za starejše stavbe znaša 
preko 200 kWh/m2leto. 

Za zgradbe, zgrajene po letu 1995 se je ta poraba zaradi uvedbe strožjih 
predpisov zmanjšala na tretjino.Takšen trend zmanjševanja porabe energije se 
še vedno nadaljuje, kar potrjujejo že zgrajene nizkoenergijske hiše (NEH), ki 
porabijo za ogrevanje 50 - 75 kWh/m2leto in 3 - litrske hiše, ki porabijo za 
ogrevanje manj kot 30 kWh/m2leto. Najmanj porabijo pasivne hiše (PH) in sicer 
manj kot 15 kWh/m2leto.  
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 1. b. Pravilnik EnEV
  

Nemčija, ki je 1.2. 2002 izdala novi pravilnik o varčevanju z energijo - EnEV. 
Novi pravilnik je v celoti zamenjal predpis WschVo iz leta1995 in v največji meri 
temelji na a standardih DIN V 4108 - 6 in DIN V 4701 - 10. 

  

DIN V 4108 - 6 navaja postopek preračuna potrebne toplote za ogrevanje 
(na osnovi mesečne bilance ali za določeno obdobje) in tudi vse ostale 
podatke, ki so potrebni za izračun (klimatski pogoji, notranje izgube toplotni 
dobitki itd). 

  

V DIN 4701 - 10 so zajeti sistemi ogrevanja glede na potrebno toplotno in 
električno pomožno energijo, izkoristki pri prenosu, razdelitvi in hranjenju 
energije. S pomočjo različnih faktorjev lahko naredimo stroškovno primerjavo 
uporabe različnih goriv.  

Funkcionalna shema EnEV je prikazana na sliki 1c in 1 d. 
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Najpomembnejša novost tega pravilnika je, da je osnovni kriterij pri izračunu 
ogrevalnega sistema, sistema za pripravo tople sanitarne vode in 
prezračevanje poraba primarne energije, ki jo izrazimo z enačbo: 

 

 qp = (qh + qtw).ep � qp,mak (kWh/m2a) .. (1) 
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 V enačbi pomeni: 

  

-         qh - specifične letna potrebna toplota za ogrevanje zgradbe z 
upoštevanjem transmisijskih in ventilacijskih izgub ter notranjih virov po 
DIN V 4108 - 6 (kWh/m2a), 

-         qtw - potrebna toplotna energija za pripravo tople sanitarne vode (� 
12,5 kWh/m2a glede na EnEV), 

-         ep - koeficient energijske učinkovitosti sistema (koeficient stroškov 
sistema glede na DIN 4701 - 10). 

 

Dovoljene vrednosti skupne letne porabe primarne energije so določene 
glede na razmerje A/Ve (skupna površina zgradbe /skupna prostornina 
zgradbe). Za pasivno hišo velja gleda EnEV vrednost qp,sk � 120 kWh/m2a. 

  

Iz enačbe (1) je razvidno da je qp odvisen le od qh in ep (qtw = konstanta). Če 
se izrazimo drugače, stavba ima lahko slabo izolacijo (velik qh) z učinkovitim 
sistemom (majhen ep) ali pa odlično izolacijo (majhen qh), vendar z 
neučinkovitim sistem (velik ep)! 

  

Kot primer je prikazan izračun potrebne toplote za ogrevanje zgradbe z 
dovoljeno rabo primarne energije qsk = 120 kWh/m2a in vgrajenim NT kotlom 
(ep = 1,5) ali s kondenzacijskim kotlom oziroma sistemom za vračanje toplote - 
rekuperacijo (ep = 1,25). Raba energije za pripravo tople sanitarne vode 
znaša qtw = 12,5 kWh/m2a.  

 

Enačbo (1) za izračun specifične potrebne toplote za ogrevanje priredimo: 

  

qh = qp/ep - qtw = 120/1, 5 - 12, 5 = 67,5 kWh/m2a - (vgrajen NT - 
nizkotemperaturni kotel) 

  

qh = qp/ep - qtw = 120/1,25 - 12,5 = 83,5 kWh/m2a - (vgrajen kondenzacijski 
kotel ali sistem z rekuperacijo toplote) 

  

Bistveno vodilo oziroma namen EnEV je, da se največja dovoljena vrednost 
primarne energije ohranja z ukrepi ali na zgradbi ali na ogrevalni tehniki. S tem 
ima uporabnik možnost izbrati najugodnejšo rešitev 
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1.c. Izračun skupne rabe energije za PH 

  

Kriteriji za izračun rabe energije za pasivno hišo so strožji kot za NEH in so 
sledeči:   

-         specifična letna rabe toplote za ogrevanje ≤ 15 kWh/m2a, 

-         raba električne energije ≤ 18 kWh/m2a, 

-         skupna raba primarne energije qp,sk ≤ 120 kWh/m2a, 

-         toplotne izgube ≤ 10 W/m2, 

-         izmerjena izmenjava zraka n 50 ≤ 0,6 h-1. 

  

Naredimo za primer približen izračun skupne primarne rabe energije PH, ki jo 
ogrevamo s toplotno črpalko, vgrajenim solarnim sistemom za pripravo tople 
sanitarne vode in kontroliranim prezračevanjem in rekuperacijo toplote s 
sledečimi podatki: 

  

A = 485 m2

Ve = 645 m3

A/V = 0,75 m-1

AN = 205 m2 - koristna površina zgradbe 

  

Toplotne prehodnosti posameznih konstrukcij ovoja zgradbe: 
  

-          zunanje stene: 0,12 W/m2K 

-          okna: 0,7 W/m2K 

-          streha: 0,06 W/m2K 

-          tla: 0,13 W/m2K  

           

Glede na DIN V 4108 - 6 izračunamo specifično letno potrebno toploto za 
ogrevanje zgradbe z upoštevanjem transmisijskih in ventilacijskih izgub ter 
glede na DIN V 470 - 10 ovrednotimo - izračunamo primarno energijo kot 
končno, kar da vrednost 35 kWh/m2a. Seštevek pomeni rabo energije 
potrebno za ogrevanje, pripravo tople sanitarne vode in pomožne električne 
energije. Za detajlni izračun PH lahko uporabimo licenčni projektantski 
program PHPP - 04 (Passivhaus Projektierungs Paket 2004), ki ga je izdelal 
Passiv Haus Institut iz Darmstadt - a. 
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 Izračun dovoljene primarne rabe energije po EnEV: 
  

qp,max = 50,94 + 75,29 . A/Ve + (2600)/(100 + AN)  
 

qp,max = 50,94 + 75,29 . 0,75 + (2600)/(100 + 205) = 116 kWh/m2a 

  

  

 
 .  
1.d. Koeficient energijske učinkovitosti sistema  
  
Koeficient energijske učinkovitosti sistema »ep« lahko izrazimo še: 

  

ep = (qp)/(qh + qtw) (2) 

  

Pri porabi primarne energije je potrebno upoštevati porabljeno energijo za 
ogrevanje, prezračevanje in pripravo tople vode. Iz enačbe (2) razvidno 
sledeče: 

  

-         sistemi z veliko porabo primarne energije (na primer, če se kot 
energent za ogrevanje uporablja elek.energija) imajo visoke 
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vrednosti za ep, zato je potrebno v takšnih zgradbah zmanjšati qh z 
izboljšanjem toplotne izolacije, 

-         sistemi z majhno rabo primarne energije (na primer plinski 
kondenzacijski kotli) imajo nizko vrednosti ep in se zato lahko 
nadoknadijo večje vrednosti qh (slabša toplotna izolacija). 

  

Izboljšanje vrednosti energijske učinkovitosti ep dosežemo z : 

  

-          namestitvijo vira in hranilnika toplote v ogrevano notranjost zgradbe, 

-          uporaba centralnega sistema za pripravo vode, 

-          rekuperacija toplote (izkoriščanje toplote zavrženega toplega zraka), 

-          uporaba SSE za pripravo tople sanitarne vode,  

-          uporaba PV sistemov (fotovoltaike). 

RS predpisujemo največjo potrebno toploto za ogrevanje z novim pravilnikom 
o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.list št.42/2002). 
Specifična največja letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe je razvidna iz 
slike 2. Po novi direktivi EU pa bo ta omejitev izražena v obliki celotne energije 
za delovanje stavbe - primarne energije. 
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2. Toplotne izgube PH 

 Standardni ogrevalni radiatorski toplovodni sistem grajen po predpisih 
WschVo iz leta 1995 sestavlja dovoljuje maksimalne toplote izgube na 
kvadratni meter ogrevane površine približno 100 W/m2. Enodružinska hiša 
stanovanjske ogrevalne površine 100 m2 potrebuje toplotni vir moči 10 kW. 
Značilnosti takšnega sistema so pomanjkljiva toplotna izolacija slabo 
prezračevanje in že omenjen velike toplotne izgube (slika 3). 

Za pasivno hišo (PH) znašajo glede na nizkoenergijske standarde maksimalne 
toplote izgube (transmisijske + prezračevalne) 10 W/m2. Vendar pa so 
transmisijske izgube le del izgub in s povečevanjem izolacije zmanjšujemo le 
del celotnih izgub. Da zmanjšamo izgube zaradi prezračevanja je potrebno 
samo izrabiti toplotno energijo, ki jo vsebuje že segreti zrak v prostoru in ga 
moramo zaradi izrabljenosti odvajati. Z realizacijo kontroliranega 
prezračevanja dovajamo v prostor sveži zrak, ki ga pred vstopom v bivalni 
prostor segrejemo s toploto izrabljenega zraka in ga nato segretega 
dovajamo nazaj v prostor. Že ohlajen izrabljen zrak pa odvajamo iz objekta 
(slika 4). Enodružinska hiša stanovanjske ogrevalne površine 100 m2 potrebuje 
toplotni vir moči le 1 kW. To pomeni, da klasična kotlovnica za tako malo 
toplotno moč ni več potrebna. Za pasivne hiše je značilna takšna arhitektura, 
da v čim večji meri omogoča izkoriščanje sončne energije za ogrevanje v 
zimskem času. Z uporabo solarne energije (SSE) lahko pokrijemo 40 do 60% 
potreb po energiji za pripravo tople sanitarne vode. Toplotno črpalko 
zrak/voda ali zemlja/voda koristimo za ogrevanje in prezračevanje. Vgradnja 
toplotne črpalke omogoča tudi hlajenje prostorov v letnem času. 

Nadaljnje prihranke dosežemo s prisilnim prezračevanjem in vgradnjo naprav 
za vračanje toplote odtočnega zraka (kontrolirano prezračevanje z 
rekuperacijo toplote in zemeljskim kolektorjem - prenosnikom toplote). Tako 
imenovani kompaktni toplotni moduli (slika 4a) zagotavljajo ogrevanje in 
pripravo vode na malem prostoru. Potrebna ogrevalna telesa so zato vedno 
manjša, s talnim ali stenskim ogrevanjem pa lahko pokrijemo vse potrebe po 
toploti. 
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Na sliki 5 so prikazane specifične toplotne izgube (transmisijske + ventilacijske) 
oziroma energijsko število ogrevanja glede na novi pravilnik EnEV iz leta 2002. 
Iz diagrama je razvidno, da se je energijsko število ogrevanja zmanjšalo od 
100 na 70 kWh/m2a (predpis EnEV iz leta 2002) oziroma na 15 kWh/m2a, kar 
velja za PH. 
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Za doseganje standard PH je potrebno zadostiti naslednjim zahtevam glede 
vrednosti za toplote prehodnosti posameznih gradbenih konstrukcij, ki so 
prikazane v tabeli 1. V tabeli 2 so prikazane potrebne debeline toplotne 
izolacije za doseganje predpisane toplotne prehodnosti gradbenih 
konstrukcij. 

  

Tabela 1 - Toplotne prehodnosti zunanjega ovoja zgradbe 

U (W/m2K) EnEV 3 - litrsk
hiša

PH - pasivn
hiša

plus energijsk
hiša

zunanja stena 0,25 - 0,50 0,15 - 0,25 � 0,16 0,12 

streha 0,20 - 0,40 0,10 - 0,20 � 0,15 0,12 

tla 0,25 - 0,40 0,15 - 0,25 � 0,16 0,10 

okna (okvir 
steklo) 

1,20 - 1,40 0,80 - 1,20 � 0,80 0,70 

kontrolirano. 
prezračevanje

  da da 
rekuperacija 
toplote

da 
rekuperacija 
toplote

solarne 
naprave

    da da + 
fotovoltaika
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Tabela 2 - Debelina toplotne izolacije (� = 0,035 - 0,04 W/mK) 

konstrukcija U (W/m2K � (cm) 

zunanja stena 0,30 - 0,1015 - 30 

streha 0,25 - 0,1020 - 30 

tla 0,30 - 
0,10 

8 - 30 

  

3. Osnovne sestave in lastnosti gradbenih konstrukcij ovoja PH 

  
Na sliki 6 je prikazan prerez skozi zunanji ovoj pasivne hiše. Zunanji ovoj je lahko 
izveden tudi kot masivni zid z primerno debelino toplotne izolacije ali pa 
deloma tudi z vgrajeno prosojno toplotno izolacijo.  

  

 
  
  
Na sliki 8 je prikazan prerez skozi okno s trojno zasteklitvijo. Skupni koeficient 
toplotne prehodnosti (za steklo in okvir) znaša med 0,7 in 0,8 W/m2K. Prostor 
med stekli je napolnjen z žlahtnim plinom (kripton). Okvir ima vgrajeno 
toplotno izolacijo. Okna morajo imeti g - vrednost � 50 %. 
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Na sliki 8 je prikazano okno z lesenim okvirjem in vgrajeno toplotno izolacijo 
(poz. 5). Skupni koeficient toplotne prehodnosti (za steklo in okvir) znaša med 
0,7 in 0,8 W/m2K. Prosto med stekli je napolnjen z žlahtnim plinom (kripton).  

  

 
  
Na slik 9 je prikazana ena od možnosti izvedb pasivne hiše. Pri načrtovanju 
pasivne hiše je potrebno poskrbeti predvsem za zaščito pred pregrevanjem v 
letnem času. To dosežemo z ustreznimi napušči, balkoni in pergolami. 
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4. Zaključek 

  
Gradnja PH ne pomeni le debelejše toplotne izolacije temveč zahteva tudi 
obvezno kontrolirano prezračevanje.Tako zagotovimo manjšo porabo 
energije, manjše emisije CO2, prijetno bivanje ter manjšo obremenitev pred 
zunanjim hrupom. Vgradnja zemeljskega prenosnika toplote v letnem času 
omogoča hlajenje prostorov.  

 

Bojan Grobovšek, univ.dipl.inž.str.  
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