
                 WWW.ARHEM.SI  INFO@ARHEM.SI              PASIVNA HIŠA - ZASTEKLITEV 

PASIVNA HIŠA – TOPLOTNE, OPTIČNE IN ZVOČNE LASTNOSTI ZASTEKLJENIH 
POVRŠIN 

Kljub uporabi sodobne zasteklitve (nizko emisijski nanosi, polnjenje z žlahtnimi 
plini, trojni zasteklitvi) so okna in steklene stene elementi z največ toplotnimi 
izgubami. Toplotne prehodnosti oken (U � 0,8 W/m2K) so mnogo večje od 
toplotne prehodnosti dobro izoliranih zunanjih sten (U � 0,15 W/m2K). Sončno 
energijo zajeto skozi okna, je potrebno shraniti v toplotnem hranilniku v stavbi 
(najenostavneje samem tkivu zgradbe). Če mase za shranjevanje toplote ni 
dovolj, če ni primerno razporejena, prihaja v prostoru do pregrevanja. V 
takem primeru moramo toploto odvajati, namesto da bi jo shranili in izkoristili s 
časovnim zamikom. 

Doseganje ugodja bivanja v odvisnosti od srednje temperature zraka v 
prostoru in srednje temperature površin, ki ga obdajajo. Velik vpliv na občutek 
ugodja ima sevanje, saj se največji del toplote izmenja s sevanjem, kar je 
odvisno od površinske temperature telesa in temperature okoliških sten. Če 
stojimo med stenama različnih temperatur, čutimo to razliko, ki jo imenujemo 
asimetrija sevanja. Če je razlika prevelika, občutimo to kot neugodje. To je 
tudi vzrok, zakaj naj bodo temperature sten čim bolj izenačene. Največji 
problem pri tem predstavljajo zastekljene površine. Površinska temperatura 
zasteklitve je odvisna od temperature okoliškega zunanjega zraka in toplotne 
prehodnosti. Predvsem je pomembno znižanje pretoka hladnega zraka na 
notranji strani zastekljenih površin ter zmanjšanje oziroma preprečitev 
kondenzacije na steklenih površinah. 

1. Lastnosti stekel za PH 

Pri PH se vgrajujejo okna s trojnimi stekli. V diagramu so prikazani neto sončni 
pasivni dobitki pri PH in primerjava toplotnih izgub za različno vrsto zasteklitve. 

 Kriteriji za okna pri PH so:  

-         toplotna prehodnost zasteklite - kriterij t.i. ugodja Ug< 0,8 W/m2K 
(Behaglichkeits - Kriterium), 

-         g - vrednost � 50 %, 

-         energijski kriterij za zasteklitev Ug – 1, 6 W/m2K . g < 0, 

-         toplotna prehodnost za vgrajen okvir + steklo Uw,eff � 0,8 W/m2K, 

-         vgradnja oken brez toplotnih mostov, temperatura stekla na 
notranji površini > 17 °C (pri zunanji temperaturi – 10 °C in 
temperaturi v prostoru 20 °C), 

-         izračun solarnih dobitkov glede na naklon, orientacijo, senčenje 
zaradi globine vgradnje, 
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-         predvideti senčila na oknih pri večjih steklenih površinah 
orientiranih na vzhod in zahod, v določenih primerih priporočljiva 
tudi na jugu.  

Toplotna prehodnost okna se lahko izračuna po enačbi:  

Uw,eff = (AgUg + AfUf + sg�g + svgrajeno�vgrajeno)/(Aw)  

V enačbi pomeni:  

�        Ag - površina stekla 

�        Ug - toplotna prehodnost stekla 

�        Af - površina okvirja 

�        Uf - toplotna prehodnost okvirja 

�        sg - zunanji obseg zasteklitve 

�        �g - linearna toplotna prehodnost  

�        Aw - površina okna  

V enačbi je potrebno upoštevati še vrednosti za »s« in � po vgradnji. Za 
doseganje kriterija Ug � 0,8 W/m2K, je pogoj, za skupen prehod sončne 
energije oziroma g - vrednost � 48 %. Pri toplotni prehodnosti zasteklitve Ug = 
0,7 W/m2K dosežemo g - vrednost med 0,53 in 0,62 %, pri čemer mora 
toplotna prehodnost (za vgrajen okvir + steklo) zadostiti kriteriju Uw,eff � 0,8 
W/m2K. Na sliki 1 je prikazan prerez skozi toplotno zaščitno steklo skupne 
debeline 36 mm (4/12/4/12/4) iplus 3 c, Ug = 0,5 W/m2K (po DIN 52619). 
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 1.1. Ekvivalentna vrednost toplotne prehodnosti Ueq 

Za določitev ekvivalentne toplotne prehodnosti je potrebno upoštevati še 
dobitke sončne energije, v odvisnosti od lege zasteklitve. Pasivna izraba 
sončne energije prispeva k boljši energijski bilanci zgradbe, kar omogočajo 
velike zastekljene površine, ki so obrnjene na jug in zahod. Pravilnik o toplotni 
zaščiti in racionalni rabi energije v stavbah (Ur.l.RS 42) bazira na metodi 
izračuna po standardu SIST EN 832, kjer v členu 4.2. določa potek izračuna 
tudi sončnih dobitkov skozi zastekljene površine. Nemška zakonodaja prav 
tako predpisuje racionalno izkoriščanje energije in upošteva sončne dobitke 
pri izračunu energijske bilance neke zgradbe na podlagi U  po enačbi: eq

  
 = U - (g.S) (W/m K) U 2eq g 

  
V enačbi pomeni: 
  

�        Ug - toplotna prehodnost zasteklitve (W/m K), 2

�        g - skupni prehod sončne energije (faktor sončnega sevanja), 
�        S - pridobljena sončna energija v odvisnosti od smeri, v katero je 

obrnjeno okno (Jug: 2,4 W/m K; Vzhod/Zahod: 1,65 W/m2 2K; Sever: 0,95 
W/m K). 2

  
V tabeli 1 so prikazane vrednosti za U  pri različni vrednosti Ueq g/g.  
Tabela 1 
Ueq = Ug - (g.S) (W/m2K) 

S Ug/g Ug/g Ug/g Ug/g   
oreintacija   1,1/0,6 0,9/0,52 0,6/0,51 0,5/0,51 
jug 2,40 - 0,34 - 0,348 - 0,624 - 0,724 
vzhod 1,65 0,11 0,042 - 0,242 - 0,342 
zahod 1,65 0,11 0,042 - 0,242 - 0,342 
sever 0,95 0,53 0,406 0,116 0,016 
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V tabeli je prikazana letna energijska bilanca za različne vrste zasteklitve. Pri 
trojni zasteklitvi in orientaciji oken na jug,vzhod in zahod dobimo velike solarne 
dobitke (negativna vrednost U ). eq

  

 

Zmanjšanje toplotnih izgub dosežemo z uporabo toplotno zaščitnih stekel 
(trojna zasteklitev, nizko emisivni nanos, plinsko polnjenje argon/kripton) s 
toplotno prehodnostjo zasteklitve � 0,7 W/m K. Ostale lastnosti so:  2

  
�         prepustnost svetlobe (LT) � 64 % 
�         prepustnost energije (g) � 50 % 
�         indeks R  (pogled skozi okno � 97 %) a

  
  
V tabeli 2 so prikazane vrednosti za U , g, in zvočno izolacijo trojne zasteklitve. g

  
Tabela 2 
zasteklitev plinsko 

polnjenje 
Ug

  
g 
(%) 

Rw(dB) 

4/15/4/15/4 argon 0,60 0,51 34 - 45 
4/12/4/12/4 kripton 0,50 0,51 34 - 45 
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1.2. Optične lastnosti zasteklitve 
  
a) g - vrednost 
  
Po DIN 67 507 deklarirana g - vrednost oziroma faktor celotnega sončnega 
sevanja podaja v odstotkih vrednost skupnega prehoda sončne energije skozi 
zasteklitev. Določen del sevalne energije sonca steklo odbije (ER), preostanek 
pa prepusti (transmisija energije - ET), kar je prikazano na sliki 3. 

 
  
Absorbirana energija ogreje steklo, ki pri ohlajanju omenjeno energijo oddaja 
navzven (q ) in navznoter (qz n). Faktor celotnega sončnega sevanja oziroma g 
- vrednost sestavljata dva deleža energije: direktno prepuščena (ET) in 
sekundarno oddana (q ), kar izrazimo z enačbo: n

  
 g = ET + qn (%) 
  
b) Prepustnost svetlobe LT (DIN 67 507) 
  
Stopnja prepustnosti svetlobe nam pove, koliko odstotkov vidnega sončnega 
sevanja prodre skozi določeno zasteklitev. Prepustnost je odvisna od debeline 
stekel, njegove kemijske sestave, v primeru nanosa pa tudi od njegovih 
lastnosti. Stopnjo prepustnosti svetlobe je potrebno prilagoditi namembnosti 
objekta in upoštevati predpise, ki določajo stopnjo osvetljenosti. 
  
c) Indeks reprodukcije barv - Ra

  
Z indeksom Ra označujemo prepoznavnost barv, ki jih ob dnevni svetlobi 
zaznamo pri pogledu skozi steklo. Po standardu DIN 6169 je sposobnost 
reprodukcije barv posameznega stekla, določena z indeksom Ra. Vrednosti 
faktorjev R  segajo od vrednosti 0 do vrednosti 100. Največja vrednost Ra a, ki jo 
lahko ima zasteklitev znaša 100 in pomeni idealno barvno nevtralen pogled 
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na in skozi steklo. Vrednosti nižje od 90 predstavljajo barvitost. Čim nižji je 
indeks, tem bolj je barvna reprodukcija barvita (črna, siva in bela barva imajo 
indeks reprodukcije barv 100, torej so brezbarvne).  
  
d) Faktor osenčenja  
  
Faktor osenčenja b - faktor, ima v strokovni literaturi tudi oznako Sc (Shading 
coefficient). Predstavlja razmerje med prepustnostjo sončne energije (g) skozi 
izbrano zasteklitev in g - vrednostjo za standardno izolacijsko steklo, ki je v 
smernicah VDI - 2087 določena kot 0,80. Enačba glasi: 
  
b = gzasteklitve/0,80 
  
e) Karakteristika selektivnosti - S  
  
Z to vrednostjo izražamo razmerje med svetlobno prepustnostjo stekla (LT) in 
njegovo prepustnostjo celotne sončne energije (g). Tako sledi: 
  
S = LT/g 
  
f) Absorpcija energije (EA) 
  
Med absorpcijo se energija sončnega sevanja spremeni v toplotno energijo. 
Absorbirana energija ogreje steklo, ki pri ohlajanju omenjeno energijo oddaja 
navzven (q ) in navznoter (q ), slika 3. z n

Absorpcija energije je poleg prepustnosti in refleksije tretji element, ki določa 
prehod svetlobe skozi zasteklitev ( ET - transmisija + ER - refleksija + EA - 
absorpcija = 100) 
  
h) Učinek dvojnega stekla 
  
Učinek dvojnega stekla je fizikalni pojav, katerega posledica je popačenje 
reflekcijske slike na zunanji površini stekla. Medstekelni prostor (MSP) v 
izolacijskem steklu je za zunanjost hermetično zaprt, v katerem veljajo plinski 
zakoni. Stekleni plošči robnega spoja sta togo vpeti in delujeta kot membrani. 
Tako se pri vsaki spremembi temperature in tlaka, spremeni volumen v MSP, 
kar posledično povzroči vbočenje ali izbočenje steklenih plošč. Posledica teh 
deformacij pa so manjša ali večje popačenja reflekcijske slike na zunanjih 
površinah stekla. To pojav je še bolj izrazit pri troslojnem steklu, kjer se vmesno 
tretje steklo ob spremembi tlaka in temperature ne deformira, zato se pa 
toliko bolj deformirata obe zunanji stekli. Učinek dvojnega stekla ima lahko pri 
troslojnem za posledico tudi povečano verjetnost loma stekla ali nevarnost 
kondenza v MSP. 
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 i) Pojav interference 
  
Pojav interference svetlobe je odsev izjemne planparalelnosti float stekla in je 
fizikalno pogojen z lomom svetlobe na tankih in enako debelih plasteh 
oziroma nastopi le v primeru, ko si eno za drugim sledita dve float stekli. Ta 
optični pojav se kaže v obliki madežev, prog ali krogov v mavričnih barvah. V 
splošnem pa je redek pojav, ki nastane ob hkratnem delovanju več faktorjev 
in je odvisen od lokalnih pogojev osvetlitve, lega stekla in vpadnega kota 
svetlobe. Pojav interference je praviloma opazen samo pri določenem kotu 
opazovanja in to pri pogledu na steklo in redko pri gledanju skozi steklo.  
  
j) Anizotropija 
  
Med termično obdelavo nastanejo v kaljenem steklu določena napetostna 
polja, na katerih se lahko polarizirana svetloba dvojno lomi. Pri pogledu na 
steklu lahko pri posebnih svetlobnih pogojih t.i. polarizacijska polja vidimo v 
obliki raznih vzorcev. 
  
k) Temperatura rosišča (TR) 
  
Temperatura rosišča - točka rosišča (TR) je eden najpomembnejših 
kakovostnih kriterijev izolacijskega stekla, saj zagotavlja dolgo življenjsko dobo. 
Rosišče je tista temperatura, pri kateri zrak ali plin doseže 100 % relativno 
vlago. Če se pri nespremenjeni vsebnosti vodne pare v zraku njegova 
temperatura zniža, bo določen del vlage kondenziral. Temperaturo rosišča 
(TR) oziroma kondenzacijo vodne pare lahko dosežemo pri izolacijskem steklu 
na različnih mestih in sicer: 
  

�         v MSP - medstekelnem prostoru, 
�         na notranji - sobni strani,  
�         na zunanji površini, 
�         na toplotnih mostovih. 

  
 m) Emisijska vrednost � po DIN EN 673 (E) 
  
Emisijska vrednost � predstavlja razmerje med količino energije, ki jo oddaja 
neko telo in količino energije, ki bi jo ob enakih temperaturnih pogojih 
oddajalo črno telo. Emisijska sposobnost običajnega stekla je zelo visoka in 
znaša približno 0,84, medtem ko imajo stekla z kovinskimi nanosi (low - e) 
emisijske vrednosti med 0,1 in 0,02. To pomeni, da običajno steklo s sevanjem 
odda približno 84 % prejete energije, medtem ko nizko emisijsko steklo le 2 do 
10 %. 
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1.3. Zvočna izolativnost Rw, 
  
Hrup predstavlja velik okolje varstveni problem, zato je potrebno v številnih 
primerih zgradbe dodatno proti hrupno zaščititi s pasivno zaščito - z zvočno 
izoliranimi zasteklitvami. Sodobno zvočno izolirano steklo mora imeti dobre 
zvočne lastnosti (vse do Rw = 56 dB) ter tudi dobro toplotno zaščito. 
Za oceno zvočne izolacije zasteklitve uporabljamo vrednost ocenjenega 
zvočnega dušenja Rw (glede na DIN 52 210 T4). Vrednost zvočnega dušenja 
dobimo s pomočjo meritev in izračunom odstopanja od primerjalne krivulje. 

Naši predpisi ne določajo metodologije za izračun potrebne zvočne izolacije 
sten in oken. Tako Uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju Ur. list 
št.45/95 v 15.členu predpisuje enako zvočno izolacijo sten in oken za vse vrste 
prostorov, ne glede na njihovo namembnost. Vrednosti zvočne izolacije oken, 
ki jih predpisuje omenjena uredba, so prikazane v tabeli št.3.  

Tabela 3 

Za posamezno območje 
dovoljena raven hrupa (dB/A) 

Potrebna zvočna 

izolacija Rw (dB) 
nočni čas dnevni čas   
do 60 do 65 30 
med 60 in  med 65 in 75 35 
več kot 70 več kot 75 40 
  
2. Občutek ugodja 
  
Gostota zraka se zaradi temperaturnih razlik spremeni, kara povzroči vzgon in 
gibanje zraka. Hitrost toka zraka ob steni, ki ima zastekljene površine, določa 
temperaturna razlika dT (»podtemperatura«, temperaturna razlika med 
temperaturo obodne površine in zraka v prostoru). Pri prenizkih temperaturah 
obodnih površin dobimo občutek prepiha, zato je priporočljivo, da 
temperatura površin ni nižja od 18 °C oziroma da je vsaj 2 - 3 K pod 
temperaturo zraka v prostoru (slika 4). 
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Kondenzacija na notranji strani zastekljenih površin je odvisna od relativne 
vlažnosti v prostoru in toplotne prehodnosti zasteklitve (slika 5). 

  

Doseganje ugodja bivanja v odvisnosti v odvisnosti od temperature in hitrosti 
gibanja zraka pa je prikazano na diagramu ugodja, slika št.6.  
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3. Okvirji oken za PH 

Za doseganje kriterija skupne toplotne prehodnosti okna - Uw,eff � 0,8 W/m2K, 
je potrebo stekla vgraditi v ustrezen okenski okvir, s toplotno prehodnostjo za 
okvir Uf < 0,8 W/m2K. Okvirji so lahko iz PVC ali lesa ter vgrajeno toplotno 
izolacijo iz poliuretana (PUR) ali mešanica PUR z lesnimi ostanki. Toplotna 
izolacija iz plutovine se vgrajuje pri lesenih okenskih okvirjih. Na sliki 7a je 
prikazan prerez skozi trojno zasteklitev, okvir iz PVC, toplotna izolacija iz 
poliuretana. 
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Na sliki 7 b je prikaza prerez skozi okno s trojno zasteklitvijo in lesen okvir s 
toplotno izolacijo iz plute.  

 

Na sliki 7c so prikazane različne izvedbe oken za PH. 

 

 Pri vgradnji okna je pomembno tudi tesnjenje reže med steno in okvirjem (slika 8 a). 
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3. Zaključek 

Okna kot element obodne površine omogočajo osvetlitev prostorov, 
zagotavljajo pa tudi ustrezno zvočno zaščito. Kljub uporabi sodobne 
zasteklitve in okvirjev, so okna elementi z največjimi toplotnimi izgubami v 
celotni energijski bilanci. Razvoj oken za PH je usmerjen v iskanje možnosti za 
zmanjšanje toplotnih izgub in čim večje izkoriščanje sončnega sevanja. 
Optimalna zasteklitev na južni strani, pomeni koriščenje približno 40 % solarne 
energije za ogrevanje prostorov. Menjava zraka v PH znaša n 50 ≤ 0,6 h-1, 
pomeni, da se celotna količina zraka zamenja v približno dveh urah. Da bo s 
prezračevalno napravo potrebna menjava zraka dosežena, je potrebno ovoj 
zgraditi čim bolj tesno. Prepustnost zasteklitve za sončno sevanje v letnem 
obdobju lahko povzroči pregrevanja prostorov. Okna morajo biti zato na 
osončenih fasadah opremljena s sredstvi za zasenčenje (markize, žaluzije). 

Bojan Grobovšek, univ.dipl.inž.str. 
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