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SISTEMI ZA NARAVNO OGREVANJE STAVB  

V energijsko varčnih stavbah pomemben del toplote zagotovimo z elementi 
za nizkotemperaturno pretvarjanje sončnega obsevanja. S sončno energijo 
lahko prostore ogrevamo na dva načina, to je z aktivnimi in pasivnimi 
solarnimi sistemi. Velika prednost pasivnih sistemov je v tem, da je toplotni 
izkoristek pri sprejemu energije lahko zelo velik. Cena nekaterih sistemov ni 
visoka in dražja od običajnih fasadnih elementov. Pasivne sisteme lahko 
uporabljamo pri vseh dobro izoliranih stavbah. Klimatske omejitve veljajo za 
določene sisteme, vendar so lahko določeni pasivni sistemi uspešni tudi v 
najneugodnejšem podnebju. Pri tem pa moramo glede na tip podnebja in 
specifične razmere analizirati vsak objekt posebej in se odločiti, kateri pasivni 
sistem bi bil najprimernejši.  

  

Sestavek opisuje osnovne značilnosti sistemov za naravno ogrevanje stavb in 
izračun oziroma ocena energijskih tokov skozi različne elemente za naravno 
ogrevanje stavb. Podatki o sončnem sevanju so definirani v novem 
slovenskem Pravilniku o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah 
(Ur.list št.42.02 z dne 15.5.2002).   

1. Aktivni solarni sistemi za ogrevanje stavb 

Aktivne solarne ogrevalne sisteme, s katerimi lahko ogrevamo razen stavb, še 
naselja in bazene prištevamo med alternativne aktivne sisteme. Sestavljeni  so 
sestavljeni iz sprejemnikov sončne energije, ki so s cevmi, armaturo, črpalkami 
in ostalimi elementi povezani s hranilnikom toplote, ta pa z ogrevalnim 
sistemom. Solarni sistemi za ogrevanje stavb (brez sezonskega hranilnika 
toplote) so zasnovani podobno, kot sistemi za pripravo tople sanitarne vode s 
prisilnim obtokom. Pri sistemih s prisilnim obtokom kroži nosilec toplote v 
sistemu s pomočjo črpalke. Regulator vklaplja in izklaplja črpalko v odvisnosti 
od temperature delovnega medija (tekočine) na izstopu iz SSE ter v odvisnosti 
od temperature vode v hranilniku toplote. Vgrajujemo jih v samo dobro 
toplotno izolirane stavbe, z nizkotemperaturnim ogrevalnim sistemom in v 
povezavi s toplotno črpalko, pri katerih energijsko število ne presega vrednosti 
50 KWh na kvadratni meter bivalne površine v času ogrevanja. Sprejemniki 
sončne energije naj bodo nameščeni pod kotom 40 do 60� nad vodoravno 
ravnino in velikosti 1 m2 SSE na vsakih 5 m2 ogrevane površine v primeru 
talnega ali stenskega ogrevanja. Pri zgradbah z klasičnim radiatorskim 
ogrevanje vgradimo 1m2 SSE na vsakih 3 m2 ogrevane površine zgradbe. Za 
nekaj dnevno shranjevanje toplote vgradimo hranilnik s prostornino 50 - 75 l 
na vsak m2 površine sprejemnikov sončne energije. 

Pri sistemih s sezonskimi hranilniki toplote shranjujemo toploto, ki jo v poletnem 
času zberejo SSE (sončni sprejemniki toplote). Shranjeno toploto črpamo v 
ogrevalni sezoni. Toploto shranjujemo v vodne in zemeljske hranilnike ter jo 
običajno črpamo s toplotno črpalko, da toplotno čim bolje izkoristimo 
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hranilnike toplote. Prostornina zemeljskih sezonskih hranilnikov toplote je 5 do 
10 m3 na vsak m2 sprejemnika sončne energije. Zemeljske hranilnike 
segrevamo z vkopanimi spiralnimi prenosniki, ki so premera 60 do 80 cm. Če 
uporabimo cevne kače, naj bodo položene z vodoravno razdaljo med cevmi 
20 cm in v slojih, ki sledijo vsakih 80 do 100 cm. Velikost vodnih sezonskih 
hranilnikov naj bo 1 - 3 m3 na vsak m2 sprejemnikov sončne energije. Aktivne 
solarne sistem uporabljamo predvsem za pripravo tople sanitarne vode skozi 
vse leto, redkeje pa jih uporabljajo za segrevanje stavb in prezračevanje, saj 
je stavb z energijskim številom pri nas še zelo malo. 

 2. Pasivni solarni sistemi za ogrevanje prostorov 

Pri pasivnih sistemih pa je to drugače. Elementi za pretvarjanja sončnega 
obsevanja so v večini nameščeni na ovoju stavb in jih imenujemo tudi 
elementi za naravno ogrevanje stavb z soncem. Stavbo pripravimo tako, da 
sama sprejema sončno energijo, da je obenem hranilnik toplote in ogrevalni 
sistem. To naredimo tako, da stavbo dobro toplotno izoliramo in na severni 
strani predvidimo minimalne zastekljene odprtine. Stavba naj bo z bivalnimi 
prostori obrnjena proti jugu, ter z ostalimi pomožnimi prostori obrnjena proti 
severu. Na južni strani lahko namestimo pasivne elemente (okna, zastekljene 
zidove, steklenike in prezračevane fasadne elemente), omogočimo dobro 
kroženje zraka med prostori ter predvidimo zaščito pred poletnim soncem. Pri 
večini teh naprav segrevamo neposredno zrak v stavbi.  

Za učinkovito delovanje sistemov za naravno ogrevanje je pomembno, da je 
sprejem sončnega obsevanja čim manj okrnjen zaradi drugih objektov in 
naravnih ovir. Za shranjevanje toplote v gradbenih elementih najpogosteje 
uporabimo kar maso gradbene konstrukcije. Med gradbeni materiali so to 
predvsem opeka, beton in silikatna opeka. Pri tem je potrebno omeniti, da pa 
nobeden gradbeni material po kvaliteti shranjevanja toplote ne dosega 
vode. 

Kroženje zraka (toploto med prostori v stavbi prenaša zrak) v stavbi je lahko 
naravno ali prisilno. Naravno krožno zraka je možno, če je stavba 
arhitektonsko zasnovana tako, da so toplejši prostori na jugu (dnevna soba, 
jedilnica), hladnejši pa ne severu (spalnice, hodniki). Takšno zasnovo 
imenujemo temperaturno coniranje. Naravno kroženje zraka v stavbi težko 
nadzorujemo, odvisno je od temperaturnih razmer v stavbi in od vdora 
zunanjega zraka skozi rege oken in vrat. Da dosežemo bolj enakomeren 
prenos toplote med prostori, uporabljamo ventilatorje in kanale za prisilno 
kroženje zraka. Če uporabljamo prisilno kroženje zraka, notranja razporeditev 
prostorov ni tako pomembna kot pri naravnem kroženju zraka. Sistem za 
prisilno kroženje zraka je potrebno dimenzionirati tako, da se zrak med 
osončenimi in neosončenimi prostori izmenja vsaj 5 krat na uro. 
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Velike steklene površine v zimskem času omogočajo naravno ogrevanje 
stavb, v poletnem času pa so lahko vzrok za pregrevanje prostorov. Toploto, 
ki jo preko dneva sprejmejo gradbene konstrukcije, moramo prenesti iz stavbe 
z močnim nočnim prezračevanjem, ki naj znaša več kot 3 krat na uro. To 
pomeni, da samo masivne gradbene konstrukcije, če nimamo urejenega 
nočnega prezračevanja, ne preprečujejo pregrevanja stavb v poletnem 
času. Primerno bivalno ugodje v stavbah v poletnem času zagotovimo le s 
senčenjem, to je vgradnjo ustreznih naravnih ali umetnih senčil.  

Naravna senčila (drevesa, grmi, ovijalke) imajo v poletnem goste liste in 
senčijo enakomerno, ker listi sledijo soncu. Absorbirano sončno sevanje se 
uporabi za izparevanje vode v listih, zato se listi ne segrejejo in ne sevajo 
toploto v stavbo. Naravna senčila so poleg rastlin lahko tudi okoliške naravna 
ovire.   

Umetna senčila, ki senčijo steklene površine delimo glede na vrsto na 
premična in nepremična. Glede na položaj, pa senčila delimo na zunanja, 
medokenska in notranja senčila.   

Kjer zahteve po naravni osvetlitvi niso v ospredju, uporabljamo nepremična 
senčila. Za južno usmerjene navpične površine so primerna vodoravna senčila 
v obliki nadstreškov in okenskih polic. Za senčenje vzhodno in zahodno 
usmerjenih površin bi bila njihova dolžina prevelika (zaradi nižjih vpadnih kotov 
sončnih žarkov), zato so za senčenje teh steklenih površin najprimernejša 
deljena vodoravna ali navpična senčila. Deljena vodoravna senčila z 
lamelami omogočajo tudi hlajenje površine fasade (fasado stavbe hladi zrak, 
ki se dviguje skozi prostor med lamelami). Naravna osvetlitev prostorov v 
stavbi je pri uporabi nepremičnih senčil slaba, ker le ta vedno zastirajo pogled 
in preprečujejo prehod dela difuznega sončnega obsevanja stavbe, ne 
glede na to, ali je tedaj senčenje potrebno ali ne.  

Spremembam v okolju se lahko učinkovito prilagodimo s premičnimi senčili v 
obliki polken, rolet, zaves, tend, žaluzij in zastorov. Nekatere izvedbe premičnih 
senčil (polkne, rolete) so takšne, da z njimi lahko dodatno toplotno izoliramo 
zastekljene površine v času, ko stavbe ne ogrevamo. Glede na položaj 
senčila napram steklenim površinam, lahko vgradimo senčila zunaj, znotraj ali 
med stekla. Notranja senčila so manj učinkovita od zunanjih, saj se del 
sevanja v senčilu absorbira, pretvori v toploto in s konvekcijo prehaja v 
prostor.  

Prostore v stavbi lahko senčimo tudi tako, da zmanjšamo prepustnost 
sončnega obsevanja skozi okensko steklo. To je možno pri tistih steklih, ki imajo 
večjo vpojnost ali odbojnost. Kvaliteto senčenja okenskega stekla 
ugotavljamo z energijsko prehodnostjo. Energijska prehodnost je razmerje 
med seštevkom sončnega obsevanja in toplote, ki prehajata skozi okni v 
prostor ter sončnega obsevanja, ki dospe na zunanjo površino okna. 
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Običajno okensko steklo dobro prepušča sončno sevanje. Pretežni del 
sončnega obsevanja pride v prostor in se tam spremeni v toploto. Energijska 
prehodnost običajnega stekla je zaradi visoke prepustnosti sončnega 
obsevanja visoka (87%) in se le majhen del obsevanja se v steklo vpije in 
spremeni v toploto.   

Absorpcijska stekla, ki so obarvana v različnih tonih, velik del sončnega 
obsevanja absorbirajo. Steklo se močno segreje in toplota prehaja iz stekla na 
zrak v stavbi. Energijska prehodnost je nekoliko nižja kot pri običajnem steklu. 
Sevalne temperature notranje površine stekla so visoke, zato je bivalno 
ugodje precej moteno.  

Odbojna ali reflekcijska stekla sončno obsevanje močneje odbijajo v okolico. 
Zato je prepustnost stekla manjša, stekla so hladnejša in manj sevajo v prostor. 
Ta stekla imajo najnižjo energijsko prehodnost (35 - 50 %).  

3. Elementi za naravno ogrevanje stavb  

Sončno sevanje spremenimo v toploto za ogrevanje stavb z elementi, ki so 
vključeni v konstrukcijski ovoj stavbe. Ti elementi so okna, steklene stene 
(Trombe - Michelov zid, zid s prosojno toplotno izolacijo), stekleniki in 
prezračevani fasadni elementi. 

 3.1. Okna in steklene stene 

Okna in steklene stene so najbolj razširjen element naravnega ogrevanja 
stavb. Omogočajo pasivni zajem sončne energije po principu tople grede. 
Steklo ima namreč optično lastnost, ki jo imenujemo »učinek tople grede« 
Močno prepušča valovne dolžine sončnega obsevanja (0,3 <� < 3,0�m) in je 
nepropustno za valovne dolžine bližnjega toplotnega sevanja (IR sevanje), ki 
ga oddajajo telesa v prostoru. Celotni spekter sončnega sevanja delimo v tri 
področja, ki predstavljajo naslednje deleže:  

�    ultravijolično sevanje UV (sevanje z valovnimi dolžinami � < 0,38 �m ) - 3 %, 

�    svetlobo (0,38 �m < � < 0,76 �m) - 44 %, 

�    toplotno ali IR sevanje � > 0,78 �m (infra – rdeče) - 53 %.  

Skoraj polovico energijskega toka sonce oddaja pri valovnih dolžinah v 
vidnem delu spektra in preostanek kot toplotno in UV sevanje. Telesa, segreta 
na sobno temperaturo, sevajo v območju dolgovalovnega IR dela spektra.  

Z eksperimenti je ugotovljeno, da običajno okensko steklo toplotnega sevanja ne reflektira (na 
primer v zimskem obdobju nazaj v prostor) temveč ga absorbira. Zaradi tega 
se okensko steklo segreje in s sevanjem oddaja toploto v okolico. Večplastna 
zasteklitev pomeni dejansko boljšo toplotno zaščito zaradi manjšega prenosa 
toplote, vendar se zmanjša prepustnost zasteklitve za sončno sevanje (v 
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zimskem času in prehodnih obdobjih, predstavlja zajem sončne energije 
pomemben prispevek k toplotni bilanci zgradbe). Slaba stran večjega števila 
stekel je tudi zmanjšanje prepustnosti za vidni del spektra.   

Ker predstavlja sevalni toplotni tok kar 2/3 celotnih toplotnih izgub, je šel razvoj 
predvsem v zmanjšanju sevalnih toplotnih izgub z uporabo nizkoemisijskih 
nanosov(low - e). Običajna vrednost emisivnosti stekla je nekaj nad 80 %. 
Nizkoemisivni nanosi so tanki in za oko nevidni nanosi kovinskih oksidov, ki 
lahko zmanjšajo emisivnost površine do vrednosti 0,04. V takem primeru, steklo 
deluje kot toplotna past, zato lahko dejansko govorimo o lokalnem«učinku 
tople gred«. Za zmanjšanje sevalnih toplotnih izgub iz bivalnega prostora 
danes vgrajujemo okna z dvojno zasteklitvijo in dodatki (nizkoemisijski nanosi, 
žlahtni plini v medstekelnem prostoru za omejitev konvekcijskih toplotnih 
izgub), s katerimi zmanjšamo toplotne izgube skozi zasteklitev. Stekla z 
nizkoemisivnim nanosom dobro prepuščajo kratkovalovno sončno sevanje, 
imajo pa nizko emisivnost toplotnega sevanja. To pomenim da ob malem 
zmanjšanju skupne sončne prepustnosti, na drugi strani močno zmanjšujejo 
dolgovalovno sevanje, ki ga oddajajo segreti predmeti v prostoru.  

  

Okna morajo zadostiti dejansko štirim zahtevam, ko pa so med seboj 
nasprotujoča.Te zahteve so: 

  

�        omogočiti morajo veliko prepustnost za sončno sevanje, 

�        zagotavljati čim večjo toplotno upornost (nizko toplotno 
prehodnost), da so čim manjše toplotne izgube, 

�        preprečevati morajo pregrevanje prostora, 

�        zagotavljati morajo pravilno osvetlitev.  

  

Najenostavneje je zagotavljati zmanjšanje toplotnih izgub z uporabo dvojno 
ali trojno zastekljenih oken polnjenih z inertnimi plini in stekel z nizko toplotno 
emisivnostjo (low - e). Trojna zastekljena okna s dvojnim nanosom imajo lahko 
toplotno prehodnost le še 0,4 do 0, 6 W/m2K, vendar so njihove optične 
lastnosti slabe, saj je prepuščajo približno 50 % sončnega sevanja. To je pa 
manj od prepustnosti trojno zastekljenih oken brez nanosa, ki prepuščajo kar 
65 % sončnega sevanja (slika 1). Za primerjavo, dvojna zasteklitev brez nanosa 
prepušča približno 80 % sončnega sevanja, enojna pa celo 87 % sončnega 
sevanja. 
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Če primerjamo toplotne prehodnosti trojne zasteklitve brez nanosa in dvojno 
zasteklitev z nizkoemisivnim nanosom, ugotovimo približno enako toplotno 
prehodnost (slika 1). Prednost dvojne zasteklitve pred trojno zasteklitvijo pa je 
v večji skupni prepustnosti za sončno sevanje in manjši masi (okovje oken je 
manj obremenjeno). Diagram na sliki 1 prikazuje odvisnost skupne prepustnosti 
za sončno sevanje od toplotne prehodnosti za različne zasteklitve. Iz 
podatkov na diagramu je razvidno, da zmanjšanje toplotne prehodnosti z 
nizkoemisivnimi nanosi na steklih vodi do določenega znižanja prepustnosti za 
sončno sevanje. Med najboljša okna sodijo okna z nizkoemsivnimi nanosi in 
ksenonom (Xe) kot polnilnim plinom. Okna z vstavljeno transparentno izolacijo 
( TIM - Transparent Isolation Materials) različnih oblik (zrnato, kapilarno, 
heksagonalno), se odlikujejo po visoki prepustnosti za sončno sevanje in nizki 
toplotni prehodnosti. Slaba stran teh oken je, da je pogled skoznje oviran, saj 
prepuščajo samo sipano svetlobo. Takšna okna imajo kljub temu obetavno 
prihodnost, predvsem v pasivnih sončnih sistemih nizkoenergijskih stavb. Pri teh 
stavbah bodo ta okna uporabljena kot element za naravno ogrevanje stavb 
in ne kot klasična okna. Če okna ocenjujemo iz tega vidika, zato v tem 
primeru pogled skozi okno ni tako pomemben. Bilanca izračunanih letnih 
toplotnih tokov v (+) in iz (-) prostora v odvisnosti od pročelja stavbe kaže, da 
je na primer z dvojnim okenskim steklom in izboljšano nizkoemisivno prevleko 
ter ksenonskim polnjenjem, že mogoče doseči pozitivno energijsko bilanco pri 
vgradnji na južno fasado. Dodatno izboljšanje omenjenega okna bo dosegli, 
če bi povečali njegovo prepustnost za sončno sevanje, ki znaša približno 60 %.  

Vzroka za nizko sončno prepustnost sta visoka odbojnost okenskih stekel in 
znatna absorptivnost nizkoemisijske prevleke za vidni del sončnega 
spektra.Med tem, ko je razvoj nizkoemisivni nanosov že dosegel stopnjo, pri 
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kateri bi še lahko dodatno povečali sončno prepustnost (> 0,9), pa lahko 
odbojnost običajnih stekel izboljšamo s prevlekami, ki imajo spremenljiv lomni 
količnik (solgel postopek in jedkanje stekel, da se doseže hrapava površina). Z 
omenjenim postopkom dosežemo hrapavost površine, ki ima odbojnost le 1 % 
za vse valovne dolžine sončnega sevanja (0,3 do 2,5 �m). 

Pri izbiri stekel pa je pomembno še razmerje med prepustnostjo sončnega 
obsevanja in svetlobe. Večje kot je to razmerje v korist prepuščanje svetlobe, 
bolj kvalitetno je steklo, saj manj vpliva na naravno osvetlitev prostorov.  

Toplotno absorpcijska stekla zmanjšajo direktno sončno sevanje, vendar 
bivalni prostor segrevajo posredno tudi z akumulirano toploto v steklu. 
Reflekcijska stekla odbijejo večji del sončnega sevanja, vendar tudi takrat, ko 
predstavlja želeni vir toplote. 

Različne kombinacije stekel, prevlek in drugih materialov, ki jih uporabljamo za 
okna, ne zmore zadostiti vsem nasprotujočim si zahtevam (nizke toplotne 
izgube, velika s prepustnost za sončno sevanje, preprečevanje pregrevanje 
prostorov, pravilna osvetlitev). Alternativno rešitev predstavlja uporaba 
inteligentnih (»smart«) oken. Pri teh oknih, sodobne tehnološke rešitve 
zasteklitve temeljijo na časovnem spreminjanju optičnih lastnosti zasteklitve 
(fotokromizem, termokromizem, elektrokromizem in termotropizem). Optične 
lastnosti to je prepustnost in/ali odbojnost lahko spreminjamo po želji oziroma 
glede na toplotni režim stavbe in zunanje pogoje.Vpliv izboljšanih optičnih 
lastnosti oken je razvidno iz tabele 1.  

Tabela 1 

Konstrukcijska 
izvedba 

Emisivnost 
notranje 

pov. 
zunanjega 
stekla 

(2,5<�<25�m) 

  

Transmitivnost 
sonč. sevanja 

(0,3<�<3�m) 

  

U 

(W/m2K) 

  

Vidna svetloba 

(0,38<�<0,76�m) 

dvoslojno 
okensko steklo 

0,88 0,8 2,8 0,80 

dvoslojno 
okensko steklo 

trdi low - e, 
enoslojni 

0,15 0,65 1,8 0,75 

dvoslojno 
okensko steklo 

mehki low - e, 
tandemi* 

0,07 0,60 1,6 0,73 

Op.* Tandem imenujemo nanos različnih snovi v več tankih slojih (na primer 
sloj srebra, obdan na obeh straneh s slojem cinkovega sulfida; debelina slojev 
0.044, 0.033 in 0.044). 
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Kljub uporabi sodobne zasteklitve (nizkoemisijski nanosi, polnjenje z žlahtnimi 
plini pri dvojni ali trojni zasteklitvi) so okna in steklene stene elementi z največ 
toplotnimi izgubami. Toplotne prehodnosti oken (U = 0,8 - 1,6 W/m2K) so 
mnogo večje od toplotne prehodnosti dobro izoliranih zunanjih sten (U = 0,25 
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, ali je prekrita z zavesami in 
drugimi oblogami, prihaja v prostoru do pregrevanja. V takem primeru 
moramo toploto odvajati, namesto da bi jo shranili in izkoristili s časovnim 
zamikom.  

Vendar tudi ob pravilni izbranih gradbenih konstrukcijah, ki shranjujejo toploto, 
lahko pride do dnevnih nihanj temperature nad 10 K. Okna z zasteklitvijo brez 
nizkoemisivnega nanosa se po novih veljavnih predpisih ne smejo več 
vgrajevati, ker z njimi ne moremo doseči zahtevano toplotno prehodnost 
(skupno za okvir in steklo), ki znaša 1,6 W/m2K.  

3.2. Trombe - Michelov zid 

Trombe - Michelov zid ali kar masivna stena, je dobil ime po francoskem 
arhitektu in fiziku, ki sta ga že v petdesetih letih preizkusila v Pirinejih, kjer so 
zgradili prve solarne stavbe. Zastekljeni zid je del stavbe, ki absorbira sončno 
obsevanje, shranjuje toploto in jo prenaša v prostor. Osnovni element je 
običajen masivni zid (polna opeka debeline 20 do 30 cm), ki ga na zunanji 
strani zasteklimo in pobarvamo s črno barvo. Prepuščeno sončno sevanje zid 
absorbira in se pri tem segreje. Na zgornjem in spodnjem delu zidu se 
nahajajo odprtine, tako da lahko toplota prehaja v prostore z naravno 
konvekcijo. Toplota se časovno neustaljeno prevaja skozi zid in zaradi tega s 
časovnim zamikom 4 do ur prestopa v prostor in omogoča ogrevanje 
prostorov v nočnem času (slika 2a in 2 b). 
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Zakasnitev prehoda toplote uravnavamo z izbiro snovi in debelino zidu. Zrak v 
prostoru med temno opleskanim zidom in steklom se segreje nad 60 ��C ter 
zaradi vzgona skozi zgornjo odprtino vstopi v prostor. Skozi zgornjo površino pa 
prihaja iz prostora v Trombejev zid hladnejši zrak. Toplotna prehodnost zidu 
znaša od 0,6 do 0,8 W/m2K in je primerljiva z kvalitetnimi okni.  Pri 
Trombejevem zidu so največja težava toplotne izgube skozi stekleno površino 
ponoči ali ob slabem vremenu. Te izgube bistveno zmanjšajo njegovo 
toplotno učinkovitost. Problem rešujemo tako, da v nočnem času namestimo 
toplotno izolacijo na steklene površine. Kljub nočni izolaciji so toplotne izgube 
zidu tolikšne, da je zid primeren za naravno ogrevanje stavb le v sončnih 
področjih z milimi zimami. Te slabosti pa lahko deloma omilimo z vgradnjo 
prosojne toplotne izolacije.   

3.3. Zid s prosojno toplotno izolacijo  

Pri zgradbah s klasično toplotno izolacijo ne moremo zajeti sončnega sevanja. 
Toplotna izolacija ne omogoča prehoda energije sonca, ki se absorbira v 
tankem zunanjem sloju izolacije. Klasična toplotna izolacija tako zmanjšuje le 
toplotne izgube skozi gradbene konstrukcije. Zaradi neprozornosti in nizke 
toplotne prevodnosti preprečuje segrevanje masivnega dela zidu za izolacijo. 
Shranjevanje sončne toplote pa je v takšnih konstrukcijah zanemarljivo. To 
pomanjkljivost pa izboljšamo z uporabo prosojne toplotne izolacije (PTI). 
Namestimo jo na zunanjo stran masivnega zidu, ki je temneje obarvan. 
Toplotna izolacija (PTI) omogoča zajem sončnega sevanja in prenos 
absorbirane energije v stavbo. Za izdelavo prosojnih toplotnih izolacij 
uporabljamo materiale iz prozornih snovi (polikarbonate, polimetil 
metakrilate). Prednost polikarbonatov (PC) je v njihovi višji temperaturni 
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odpornosti, ki znaša do 120 �C. Material je zgrajen tako, da ima majhne 
celice v katerih zrak miruje in deluje kot izolator. Satovje je sestavljeno iz cev 
premera 2 do 6 mm in dolžine 100 in več mm. V cevkah in porah zrak miruje, 
zato znaša toplotna prevodnost PTI snovi približno 0,025 do 0,09 W/mK. Satovje 
je z notranje strani prekrito s prozorno folijo, da so celice zaprte in tako 
preprečimo oz. zmanjšamo konvekcijske toplotne izgube. Sončna energija 
(kratkovalovno sevanje) se v celicah satovja odbija naprej po celicah do 
temne stene, ki sevanje absorbira in se greje. Toplotno sevanje iz površine zidu 
je dolgovalovno. Za ta sevanja je steklo nepropustno, kar pomeni tudi 
zmanjševanje toplotnih sevalnih izgub. Prosojne toplotne izolacije so zelo 
krhke, zato jih moramo na zunanji strani zastekliti. 

Masivni zid se poleti lahko segreje preko 90 �C, zato moramo zid s prosojno 
izolacijo senčiti. V ta namen uporabljamo roloje ali žaluzije. Debelina 
masivnega zidu znaša približno 20 cm, kar zagotavlja velik toplotni tok in 
zakasnitev približno 6 ur. Prosojna toplotna izolacija mora imeti naslednje 
lastnosti:  

�        veliko prepustnost za sončno sevanje, 

�        veliko toplotno upornost, 

�        odpornost na UV sevanje, 

�        odpornost na višje temperature.    

Zasnova elementov prosojne toplotne izolacije je prikazana na sliki 3 in je 
sledeča:  

�        notranji omet, 

�        zid debeline 20 cm iz modularne opeke, polnjene z redko malto, 

�        temno obarvan omet, 

�        zračna plast približno  6 cm, 

�        UV obstojna folija, 

�        prosojna toplotna izolacija debeline 8 do 10 cm (satovje), 

�        steklo debeline 4 mm. 
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Za stanovanjske prostore je masivni zid narejen iz modularne ali silikatne 
opeke z visoko toplotno prevodnostjo in debelino približno 20 cm, kar 
zagotavlja velik toplotni tok v prostor in zakasnitev približno ur. Površina pod 
prosojnim delom je črna. Na notranji strani zid (stena) ne sme biti zastrta ali 
zakrita s pohištvom, zavesami, slikami in podobno. Prosojni del je narejen iz 
približno 8 do 10 cm debele kapilarne prosojne toplotne izolacije, ki je z 
notranje strani zaprta s folijo odporno na temperaturo in UV sevanje. Z zunanje 
strani je prosojna toplotna izolacija zaprta s steklom. Med UV obstojno folijo in 
steno naj bo nekaj cm zraka, da toplotna izolacija nima direktnega stika s 
temno obarvano steno, ki se lahko segreje na zelo visoke temperature. 
Prosojno izolacijo vgradimo v ustrezen okvir, ki naj ima drobne odprtine za 
izenačevanje parnega tlaka in s tem zmanjševanje možnosti kondenzacije 
vodne pare v sistemu. 

 3.3.1. Pregrevanje in senčenje 

Izven ogrevalne sezone je toplotna energija odveč, in povzroča previsoko 
temperature zraka in v prostoru. Mikroklimatske pogoje v prostoru lahko 
preprečimo z prezračevanjem, pri čemer pa so površinske temperature sten 
še vedno previsoke. Pri višjih zunanjih temperaturah pa je potrebna 
klimatizacija zraka. Ker klimatizacija zraka poveča porabo električne energije, 
obstaja še druga gospodarna možnost, ki je ekonomsko upravičena. To je 
zasenčenje stene s prosojno toplotno izolacijo. Stavbe z vgrajeno prosojno 
toplotno izolacijo zato opremimo z roloji ali avtomatičnimi zunanjimi žaluzijami, 
reflektivno zaveso in podobno, da preprečimo pregrevanje prostorov. 

  
3.3.3. Energijska bilanca 

  
Izkoristek vpadlega sončnega sevanja pri toplotno izoliranih gradbenih 
konstrukcijah je pod 1 odstotek, pri neizoliranih pa pa j manj od 10 odstotkov. 
Pri zidovih s prosojno toplotno izolacijo je izkoristek za sončno sevanje lahko 
tudi do 40 odstotkov. Za izračun energijskih tokov skozi zid (steno) 
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potrebujemo podatke o sončnem sevanju in podatke o toplotnih lastnosti 
zidu. Ti podatki so definirani v novem Pravilniku o toplotni zaščiti in učinkoviti 
rabi energije v stavbah (Ur.list 42/02). Metoda izračuna je razvidna iz 
standarda SIST EN 832. V tabeli 2 so prikazane primerjave izgub in dobitkov na 
1 m2 zidu, izračunanih na osnovi podatkov o skupni energiji sončnega sevanja 
v ogrevalni sezoni na južno vertikalno ploskev za področje Maribora. Izračun 
pokaže, da neizoliran zid 20 cm modularne opeke izgubi letno 120 kWh/m2, 
medtem ko zid izoliran z mineralno volno 10 cm izgubi letno 30 kWh/m2. 
Izračun za zid s prosojno toplotno izolacijo 10 cm pa pokaže, da zid pridobi v 
ogrevalni sezoni 83 kWh/m2. V primeru, da imamo na družinski hiši vgrajene 
elemente s prosojno izolacijo v skupni površini 10 m2, znašajo dobitki energije v 
kurilni sezoni 830 kWh/m2. Ne glede na precej ostre klimatske pogoje izračun 
pokaže, da zid v teku ogrevalne sezone odda v prostor več energije, kot se je 
izgubi v okolico. Iz tega lahko zaključimo, da je s stališča učinkovite rabe 
energije, zid s prosojno izolacijo opravičen tudi za klimatske pogoje Maribora 
in ostale podobne klimatske pogoje v RS. 

  
Tabela 2 

  
FASADNI 
ELEMENT 

  
kWh/m2

  
JAN. 

  
FEB. 

  
MAREC 

  
APRIL 

  
OKT. 

  
NOV. 

  
DEC. 

  
SKUPAJ 

  
  

1. Zid � = 20 cm 

U = W/m2K 

- 
22,6 

-
17,9 

-15,2 - 12,6 - 9,6 - 18,9 - 
22,6 

119,7 
kWh/m2a 

2. Zid � = 20 cm 

 U = 0,35 W/m2K 

� izol = 10 cm - 
mineralna volna 

- 5,7 - 4,5 - 3,8 - 3,2 - 2,4 - 4,7  - 5,7 29,9 
kWh/m2a 

3. Prosojna top. 
Izolacija deb. 10 cm 

 zid � = 20 cm 

+5,3 +9,2 +21,4 +18,3 +17,2 +6,8 4,0 82,2 
kWh/m2a 

  
3.3.4. Smernice za projektiranje  
 V primeru načrtovanja stavbe s prosojno toplotno izolacijo, moramo 
upoštevati nekaj pravil, da ne bi prišlo kasneje do poškodb na objektu in tudi 
neugodnih bivalnih pogojev. Osnovni napotki so sledeči: 

  
�        prostore v stavbi je potrebno razvrstiti glede na strani neba in lokalne 
klimatske razmere, 

Arhem d.o.o., atelje za arhitekturo, urbanizem, oblikovanje, svetovanje      stran 12 od 14 
 



         WWW.ARHEM.SI INFO@ARHEM.SI          SISTEMI ZA NARAVNO OGREVANJE STAVB 

�        izbira vrste in debelina materiala morata biti primerna, upoštevati moramo 
temperaturno raztezanje gradbene konstrukcije (zid se lahko segreje tudi do 100� 
C), 

�        prosojna toplotna izolacija mora biti ognje odporna (nekatere PTI niso), 

�        vgradnja primerne toplotne prosojne izolacijo glede estetskega videz, 

�        v poletnem času predvideti senčenje PTI.  

3.4. Stekleniki  

Stekleniki so elementi ki povezujejo okolico in bivalni prostor. So toplotni 
hranilniki med okolico in notranjostjo, z njimi pridobimo dodatne in zelo 
zanimive bivalne površine. Toplotni izkoristek oziroma toplotni dobitki so 
relativno majhni (ker so elementi varčevanja s toploto, jih ne ogrevamo). Za 
bivanje jih uporabljamo, ko to omogočajo zunanji vremenski pogoji. V 
stekleniku je lahko v letnem času dnevno nihanje temperature preko 10 K, 
zato moramo pregrevanje steklenikov preprečiti z zunanjimi senčili in močnim 
prezračevanjem (odprtine za prezračevanje naj imajo vsaj ene petine 
zunanje površine steklenika pri naravnem prezračevanju). Pri prisilnem 
prezračevanju se naj zrak izmenja v eni uri vsaj 5 krat vsako uro. Med vsemi 
elementi naravnega ogrevanja jih najlažje dogradimo obstoječim stavbam in 
združimo z ostalimi elementi naravnega ogrevanja, vendar so tudi najdražji 
element naravnega ogrevanja stavb.  

3.5. Prezračevane fasade in strehe  

Značilno za prezračevane fasade in strehe je, da toplotna izolacija v tem 
primeru na zunanji strani zidu ali strehe ni obložena z zaključnim slojem (zunanji 
omet, strešniki). Če je zunanja stran zidu ali strehe osončena, temno 
obarvana, tanka in ima dobro toplotno prevodnost, se v regi zrak močno 
segreje (nad 60° C). V stavbi so vgrajeni kanali za razvod toplega zraka in 
ventilator. Prezračevane fasade in strehe so edini elementi naravnega 
ogrevanja, ki lahko deluje preko celega leta. Elemente uporabljamo za 
ogrevanje, pripravo tople vode in hlajenje. Uporabimo lahko elemente, ki bi 
jih tudi brez izkoriščanja sončnega obsevanja morali vgraditi (fasadni 
elementi, streha). Efektivna toplotna prehodnost zidu se zmanjša, ker elementi 
delujejo kot dinamična zaščita. S prisilnim prezračevanjem preprečimo 
taljenje snega in nastajanje ledenih svečna kapu. Slabosti prezračevanih 
fasad in streh so te, da moramo zrak, ki ga zajemamo iz okolice filtrirati. Hitrosti 
zraka v stavbi večje, kar lahko vpliva na bivalno ugodje. Za delovanje 
ventilatorjev rabimo električno energijo, tudi šumnost ventilatorjev je lahko 
moteče. 
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4. Zaključek   

Stavbe grajene v skladu s spoznanji o pasivni rabi sončne energije morajo biti 
dobro toplotno izolirane. Za energijsko varčne stavbe nedvomno velja, da 
lahko pomemben del toplote zagotovimo z elementi za nizkotemperaturno 
pretvarjanje sončnega obsevanja.Pasivni sistemi za ogrevanje stavb so lahko 
gospodaren način izkoriščanja sončne energije. Kot lahko zasledimo v 
strokovni literaturi, so v svetu pasivni sistemi za ogrevanje stavb že zelo razširjen 
način izkoriščanja sončne energije. Sistemi pa ne prinašajo samo prihrankov 
energije, temveč tudi zelo povečajo bivalno udobje uporabnikov. Vgradnja 
prosojne toplotne izolacije, kot enega od elementov za naravno ogrevanje, 
cenovno predstavlja še kar spremenljivo ceno v primerjavi z vgradnjo 
najsodobnejše klasične toplotne izolacije.Stanje pri nas na področju 
pasivnega izkoriščanja sončne energije ni preveč obetavno. Na področju 
raziskav sicer sledimo razvoju v svetu, pri prenosu preiskav v prakso pa žal še 
precej zaostajamo. V mnogih naših krajih sonca v zimskem času razmeroma 
malo, zato je lahko ekonomska upravičenost nekaterih sistemov za pasivno 
izkoriščanje sončne energije vprašljiva. Ne smemo pa zanemariti dejstva, da 
lahko tudi v prehodnem obdobju, torej pomladi in jeseni, ko je sonca že 
dovolj, v veliki meri koristimo pasivno sončno energijo. Neposredno 
izkoriščanje sončnega sevanja pa je tudi ena možnih rešitev za zmanjšanje 
problemov, ki nastajajo z rabo fosilnih goriv. 

  
Bojan Grobovšek, univ.dipl.inž.str. 
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