
TOPLOTNO UGODJE

Za pravilno delovanje telesnih funcij mora ≠love∏ko telo
vzdr∫evati stalno telesno temepraturo okoli 37°C. Med
≠love∏kim telesom in okolico poteka izmenjava energijskih
tokov. ∞lovek z metabolizmom iz hrane proizvaja energijo,
pretvarja jo v toploto in porablja za opravljanje dela. Telo
oddaja toploto v okolico s prevajanjem preko obleke, s kon-
vekcijo, to je z gibanjem zraka ob povr∏ini obleke, s sevanjem
med telesom in okoli∏kimi povr∏inami, z izhlapevanjem, preko
izdihanega vla∫nega zraka in s potenjem. ∞im ni∫ja je temper-
atura okoli∏kega zraka, toliko ve≠ji del toplote se izmenja z
okolico s sevanjem, prevajanjem in konvekcijo. Ko pa se tem-
peratura okolice pribli∫a temperaturi ≠love∏kega telesa,
postane prevladujo≠a oddaja toplote v okolico z izhlapevan-
jem.

∞lovek dose∫e ob≠utek toplotnega ugodja, kadar so opisani
energijski tokovi med ≠love∏kim telesom in okolico v
ravnovesju.

Slika 1: ∞lovek izmenjuje energijske tokove z okolico

Na velikost energijskih tokov vplivajo ≠lovekovi subjektivni
parametri in splo∏ni mikroklimatski parametri:

• ≠lovekova fizi≠na aktivnost,

• vrsta obleke,

• temperatura zraka v prostoru,

• temperatura obodnih povr∏in,

• hitrost gibanja zraka v prostoru,

• relativna vla∫nost zraka v prostoru.

Subjektivni parametri toplotnega ugodja
Toplota, ki jo ≠love∏ko telo proizvaja in oddaja v okolico, je
odvisna od fizi≠ne aktivnosti, ki jo ozna≠ujemo z oznako met
in zna∏a pri odraslem ≠loveku (pov∏ina ko∫e 1.8 m2) (tab. 1):

Tabela 1

Z nara∏≠anjem fizi≠ne aktivnosti nara∏≠a tudi toplota, ki jo
≠lovek oddaja v okolico. Oddajo toplote v okolico lahko urav-
navamo tudi z obleko. Vrsto obleke opi∏emo z oznako clo, ki
nakazuje toplotno prehodnost obla≠ila. Klasi≠na slu∫bena
mo∏ka obleka ima vrednost clo 1, medtem ko ima lahka polet-
na obleka clo 0.5 in zimska zunanja obleka clo 2. Na podlagi
vrednosti clo nato dolo≠imo toplotno prehodnost obleke in
toplotno oddajo zaradi prevajanja toplote skoznjo.

Mikroklimatski parametri toplotnega ugodja
Na skupino mikroklimatskih parametrov toplotnega ugodja,
kamor sodijo temperatura zraka in temperatura obodnih
povr∏in, relativna vla∫nost in hitrost gibanja zraka, vpliva
uspe∏na zasnova stavbe. Na∏teti mikroklimatski parametri
nimajo vsi enakega vpliva na ≠lovekovo zaznavo toplotnega
ugodja. Mo≠neje vplivajo temperatura zraka, temperatura
obodnih povr∏in ter hitrost gibanja zraka ob ≠lovekovem tele-
su, medtem ko ima manj∏i vpliv na toplotno ugodje relativna
vla∫nost zraka.

Le∫anje       0.8            47
Sedenje       1.0            58
Sede≠e delo v pisarni       1.2            70
Lahko delo, stoje (nakupovanje)       1.6            93
Srednje te∫ko delo, stoje 
(hi∏na opravila, delo v delavnici)       

2.0          117

Te∫ko delo (∏port, te∫ka industrija)       3.0          175
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Osnove toplotne za∏≠ite zgradb

Za toplotno ugodje je pomembna temperatura zraka, njena
porazdelitev po vi∏ini, srednja temperatura obodnih povr∏in
oz. "srednja sevalna temperatura" ter razlika med tempe-
raturo zraka in srednjo sevalno temperaturo. ∞lovek oddaja
toploto s konvekcijo na zrak okoli sebe in s sevanjem na
povr∏ine, ki ga obdajajo. ∞im ni∫ja je temperatura obodnih
povr∏in, tem ve≠ toplote ≠lovek oddaja s sevanjem, zato se
po≠uti neugodno. 

Navadno kot merilo za toplotno ugodje v prostoru zelo
poenostavljeno navajamo le temperaturo zraka v prostoru. ∞e
∫elimo parametre toplotnega ugodja opisati natan≠neje,
moramo zajeti tudi vpliv temperature obodnih povr∏in. Tedaj
govorimo o "ob≠uteni temperaturi", ki jo na grobo opi∏emo
kot povpre≠no vrednost temperature zraka in temperature
notranjih povr∏in. Z vidika toplotnega ugodja in rabe energije
za ogrevanje je previsoka temperatura notranjega zraka
neza∫elena, prav tako je prevelika razlika med temperaturo
zraka in okoli∏kih povr∏in za ≠loveka neugodna. Eden izmed
pogojev bivalnega ugodja je, da je razlika med temperaturo
zraka in srednjo sevalno temperaturo ≠im manj∏a (manj kot 2
K). ∞e ovoj stavbe toplotno izoliramo, dose∫emo bolj∏e po≠utje
v prostoru in prihranimo pri rabi energije za ogrevanje.

Gibanje zraka je v prostoru stalno prisotno in vpliva na kon-
vekcijske toplotne izgube. Vpliv gibanja zraka na po≠utje je
povezan s temperaturo zraka, saj se zdi zrak pri vi∏jih hitrostih
hladnej∏i. Pozimi je pri temperaturi od 20°C - 22°C optimalna
hitrost 0.15 m/s, poleti 0.25 m/s. Pri ni∫ji temperaturi ali
pove≠ani hitrosti se pove≠a toplotna oddaja ≠loveka, kar
ob≠utimo kot prepih.

Relativna vla∫nost zraka ima najmanj∏i vpliv na ≠lovekovo
ugodje, vsaj v obmo≠ju zmernih temperatur zraka (15°C - 25°C).
V takih primerih spremembo v relativni vlagi za 10% ob≠utimo
podobno kot spremembo temperature zraka za 0.3°C. Rela-
tivna vla∫nost naj v obi≠ajnih bivalnih prostorih ne bi bila
manj∏a od 35% ali vi∏ja od 70%.

Uravnavanje parametrov toplotnega ugodja
∞lovek ob≠uti toplotno ugodje v dolo≠enem obmo≠ju okoli
optimalnih vrednosti mikroklimatskih parametrov. ∞e se
mikroklimatski parametri spremenijo, lahko ≠love∏ko telo s
plastjo obla≠ila ve≠ ali manj ter s stopnjo telesne aktivnosti
uravnava majhna odstopanja, tako da ∏e vedno ob≠utimo

toplotno ugodje. ∞e se mikroklimatski parametri preve≠
odmaknejo od sprejemljivih vrednosti, potem njihovo kombi-
nacijo ob≠utimo kot prevro≠e, prehladne, presuhe, prevla∫ne
razmere v okolju. Primerne vrednosti mikroklimatskih para-
metrov, ki zagotavljajo toplotno ugodje, prikazujejo
psihrometri≠ni diagrami. 

Z USPEπNO ZASNOVO STAVBE DO
TOPLOTNEGA UGODJA

Zgradbo je vedno potrebno obravnavati kot celoto. ∞e naj
funkcionalnost, gospodarnost in bivalno ugodje dose∫ejo
visoko kakovost in skladnost, je potrebno upo∏tevati pri
na≠rtovanju zgradbe in njenega ogrevanja veliko dejavnikov: 

• okolje, lokacijo in orientacijo stavbe, 

• konstrukcijsko zasnovo in obliko stavbe,  notranjo 
razporeditev prostorov, 

• sestavo in lastnosti ovoja stavbe, 

• na≠in uporabe stavbe. 

Izbira lokacije stavbe
Kljub temu, da imamo pri izbiri lokacije omejene mo∫nosti, se
moramo zavedati, da lokacija stavbe lahko pove≠a ali zmanj∏a
toplotne izgube stavbe. Najugodnej∏a je lega stavbe na priso-
jni strani in na obmo≠ju, ki je za∏≠iteno pred vetrovi. Lokalno
so temperature na takih mestih za okoli 2°C vi∏je kot v nevtral-
ni legi, kar pomeni tudi do 20% manj∏e toplotne izgube
stavbe. Zgradba na izpostavljeni legi, na hribu ali v hladni,
sen≠ni dolini ima okoli 20% ve≠je toplotne izgube kot stavba
na odprti legi. 

πe bistveno ve≠ji vpliv na toplotne izgube stavbe ima izpostavl-
jenost vetru. Veter v izpostavljenih legah pove≠uje zlasti kon-
vekcijske toplotne izgube skozi okenske pripire in lahke grad-
bene konstrukcije. Toplotne izgube stavbe na vetrovnem
podro≠ju so lahko tudi dvakrat ve≠je kot pri stavbi v zati∏ni
legi. Nekakovostno izvedeni stiki v takih razmerah lahko
pomenijo tudi nekajkratno pove≠anje toplotnih izgub.

Dolo≠ena izmenjava zraka v zgradbah je potrebna tako iz higi-
jenskih kot tudi iz gradbenofizikalnih razlogov. Pri starej∏ih
stavbah so toplotne izgube zaradi prehoda toplote skozi ovoj
stavbe dvakrat ve≠je od toplotnih izgub zaradi prezra≠evanja,
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Toplotna prehodnost k razli≠nih tipov zunanjih sten
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Slika 2: Informativne vrednosti toplotne prehodnosti k (W/m2K) sten iz votli≠ave opeke, penobetona in betona v kombinaciji 
s toplotnoizolacijsko plastjo ter lahke monta∫ne stene (debeline plasti so v cm)



medtem ko sta pri novej∏ih, kakovostno izvedenih, toplotno
izoliranih stavbah omenjena vira toplotnih izgub prakti≠no
enako velika. 

Oblika stavbe
Stavbe imajo pri enaki prostornini in enaki toplotni izola-
tivnosti ovoja, glede na njegovo obliko in razgibanost fasade
zelo razli≠ne toplotne izgube. Toplotne izgube zaradi prehoda
toplote - transmisijske toplotne izgube - se ve≠ajo sorazmerno
z ve≠anjem zunanje povr∏ine zgradbe. Na toplotne izgube
stavbe vpliva raz≠lenjenost njenega ovoja, ki ga opisuje
oblikovni faktor, to je razmerje med povr∏ino zunanjega ovoja
stavbe in njeno prostornino A/V. V primerjavi s samostojno
pritli≠no dru∫insko hi∏o, ki ima najbolj neugodno razmerje
A/V, ima dvoeta∫na stavba enake stanovanjske povr∏ine za
okoli 20% manj∏o zunanjo povr∏ino in temu sorazmerno
manj∏e toplotne izgube. Vrstna hi∏a ima okoli 30% manj∏o
zunanjo povr∏ino, medtem ko je pri ∏tirieta∫ni kompaktni
stanovanjski stavbi zunanja povr∏ina ovoja stavbe kar za
polovico manj∏a kot pri samostojni enodru∫inski stavbi.
Kompaktna zasnova stavbe poleg zmanj∏anja toplotnih izgub
pomeni tudi manj∏e gradbene stro∏ke.

Zasnova stavbe
S pravilno orientacijo stavbe in primerno razporeditvijo oken
u≠inkovito izkoristimo son≠no energijo, ki lahko nadomesti del
energije, potrebne za vzdr∫evanje bivalnih temperatur.
Priporo≠ljivo je na ju∫ni strani vgraditi ve≠ja okna z dodatno
toplotno za∏≠ito (rolete, polkna), na ostalih straneh, zlasti na
severni, pa manj∏a okna. Izgube zaradi prehoda toplote skozi
okna lahko zmanj∏amo predvsem z izbiro primerne zasteklitve.
Skozi nizkoemisijsko zasteklitev s plinskim polnjenjem prehaja
do 2,7 krat manj toplote kot skozi obi≠ajno dvojno zasteklitev. 
Razvr∏≠anje bivalnih prostorov v stavbi na jug in servisnih pros-
torov na sever je pomembno tako zaradi kakovosti bivanja kot
tudi zaradi u≠inkovite izrabe son≠ne energije. Prostori z
enakim temperaturnim re∫imom naj bodo razporejeni skupaj.
Zelo visoke prostore ali celo prostore, na≠rtovane preko ve≠
eta∫, je zelo te∫ko enakomerno ogreti, pri tem porabimo tudi
ve≠ energije.

Toplotna prehodnost ovoja stavbe
Toplota prehaja skozi ovoj stavbe zaradi temperaturne razlike
med toplim zrakom v prostoru in hladnim zunanjim zrakom v
smeri ni∫je temperature. Izgubljanja toplote ne moremo zaus-
taviti, lahko ga le zmanj∏amo z izbolj∏anjem toplotne izola-
tivnosti obodnih konstrukcij. Kakovost toplotne za∏≠ite ovoja
stavbe opisuje toplotna prehodnost konstrukcijskega sklopa, ki
pove, koliko toplote preide v ≠asovni enoti (1 sek) skozi
povr∏ino 1 m2 konstrukcije, ≠e je razlika temperatur zraka na
obeh straneh konstrukcije 1 K. Toplotno prehodnost konstruk-
cijskega sklopa ozna≠ujemo s k (W/m2K), s harmonizacijo na∏ih
predpisov in standardov z evropskimi pa se za toplotno pre-
hodnost uveljavlja oznaka U.

Toplotna prehodnost konstrukcije je odvisna od vgrajenih
materialov, njihove toplotne prevodnosti in debelin njihovih
plasti. Vrstni red plasti v sklopu na njegovo toplotno prehod-
nost ne vpliva, pomemben pa postane, ko govorimo o toplotni
akumulativnosti in toplotnem odzivu stavbe na spremenljive

toplotne razmere v okolju. Nizko toplotno prehodnost obod-
nih konstrukcij dose∫emo z vgradnjo toplotno izolacijskih
materialov. ∞im manj∏a je toplotna prevodnost snovi, toliko
bolj∏e so njene toplotno izolacijske lastnosti. Toplotna prevod-
nost snovi λ (W/mK) pove, koliko toplote preide v ≠asovni
enoti (1 sek) skozi 1 m2 snovi z debelino 1 m pri temperaturni
razliki 1 K. 

Slika 3: Toplotna prevodnost snovi  λ (W/mK) in toplotna prehod-
nost k (W/m2K) konstrukcije

Pri ve≠slojnih konstrukcijah je potrebno ra≠unsko preveriti, ≠e
razporeditev posameznih materialov v sklopu gradbeno-
fizikalno ustreza. Zlasti je pomemben polo∫aj toplotne izo-
lacije, kajti neustrezna sestava plasti lahko privede do
navla∫evanja materialov in do trajnih po∏kodb. Vsak sistem
razporeditve plasti in polo∫aj toplotne izolacije v ovoju stavbe
ima svoje zahteve ter dobre in slabe lastnosti. Izbrati je
potrebno optimalnega, glede na na≠in uporabe zgradbe, zato
pri na≠rtovanju stavbe strokovnjaku pojasnimo na∏e potrebe
in ∫elje. Za izbor in polo∫aj plasti v ovoju je pomembno na
primer, ≠e bomo stavbo uporabljali stalno ali ob≠asno in ≠e
∫elimo izkori∏≠ati son≠no energijo. 

Povr∏inska kondenzacija
Temperatura notranjih povr∏in ovoja stavbe je pozimi vedno
ni∫ja kot temperatura zraka v prostoru. Pri dolo≠enih pogojih,
kot so visoka relativna vla∫nost zraka v prostoru (stalno nad
70%), premajhna toplotna izolativnost ovoja stavbe in toplot-
ni mostovi, ovirano gibanje zraka ob konstrukciji (zavese,
pohi∏tvo, v kotih) lahko nastopi kondenzacija zra≠ne vlage na
povr∏ini, katere posledica je razvoj zidne plesni.

V bivalnih prostorih, kjer se relativna vla∫nost zraka giblje
pozimi obi≠ajno med 40 % in 60 % in le ob≠asno - v ≠asu
kuhanja ali kopanja - naraste do 80%, kjer je toplotna izola-
tivnost ovoja stavbe v predpisanih mejah in so detajli grad-
benofizikalno pravilno re∏eni, se povr∏inska kondenzacija in
posledi≠na plesen ne more pojaviti. Povr∏inski kondenzaciji se
izognemo z dobro toplotno za∏≠ito ovoja stavbe in z
zni∫anjem relativne vla∫nosti zraka v prostoru, ne postavljamo
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pohi∏tva ob zunanje toplotno neizolirane stene, na notranji
strani pa vgrajujemo materiale, ki sprejemajo in oddajajo
prese∫no vlago. 

Navla∫evanje v konstrukciji
Pomembna posledica pove≠ane vla∫nosti materiala je
poslab∏anje toplotnoizolativne sposobnosti snovi, kar je ∏e
posebej neza∫eleno pri izolacijskih materialih. Eden od
vzrokov navla∫evanja v notranjosti konstrukcijskega sklopa je
tudi kondenzacija difuznega toka vodne pare.

Pozimi je koncentracija vodne pare v zraku ogrevanega pros-
tora vi∏ja od koncentracije vodne pare v zunanjem zraku.
Zaradi te∫nje, da bi se koncentraciji izena≠ili, prodira vodna
para iz bivalnega prostora skozi konstrukcijski sklop proti
zunanjosti. Ta pojav imenujemo difuzija vodne pare. ∞im bolj
topel in vla∫en je zrak v bivalnem prostoru in ≠im bolj hladna
in suha je okolica, tem mo≠nej∏i je difuzijski prenos vodne
pare. 

Zaradi razli≠nih temperatur v zgradbi in zunaj nje se tempera-
ture posameznih plasti ni∫ajo od znotraj navzven. Vodna para,
ki prehaja od toplej∏ih plasti proti hladnej∏im, pri neugodni
kombinaciji temperatur in relativnih vla∫nosti na dolo≠enem
mestu v konstrukciji kondenzira. Do kondenzacije v konstruk-
ciji prihaja pogosteje, kadar je toplotna izolacija na notranji
strani ali pri parozapornem sloju na zunanji strani toplotne
izolacije. Osnovno pravilo za ustrezno sestavo se glasi: na
notranji strani konstrukcije mora biti material z majhno pro-
pustnostjo vodne pare in nizko toplotno izolativnostjo, na
zunanji strani pa z visoko propustnostjo in visoko toplotno
izolativnostjo. Da prepre≠imo pojav kondenzacije vodne pare v
konstrukciji vgrajujemo na notranji, topli strani toplotnoizo-
lacijske plasti parno oviro ali parno zaporo, ki prepre≠uje
prekomeren vstop difuznega toka v notranjost. Sestava kon-
strukcije je kljub morebitnemu pojavu kondenzacije v zimskem
≠asu ustrezna, ≠e se konstrukcija v poletnem obdobju izsu∏i. 

Toplotna akumulativnost 
Zgradbe so lahko grajene masivno (betonske, ope≠ne kon-
strukcije) ali pa stavbo sestavljajo lahki elementi, s povr∏insko
maso, manj∏o od 300 kg/m2 (monta∫ne konstrukcije). Masivne
konstrukcije lahko akumulirajo veliko toplote. V zimskem in
prehodnih obdobjih, ki so najprimernej∏a za pasivno
izkori∏≠anje son≠ne energije (z direktnim zajemom so≠nega
sevanja skozi okna, s steklenjaki, zbiralno shranjevalnimi ste-
nami), je pomembno, da ima stavba dovolj toplotno akumu-

lacijske mase, ki shrani zajeto energijo in uravnava sicer
premo≠na dnevna nihanja temperature v bivalnih prostorih.
Konstrukcije z veliko toplotno akumulativnostjo pove≠ajo
toplotno stabilnost prostorov, ki jih omejujejo. Toplotno aku-
mulacijskih povr∏in iz masivnih snovi, kot so kamen, opeka,
tudi voda, ne smemo prekrivati s talnimi oblogami sicer
izni≠imo njihov u≠inek. 

Pri dobro toplotno izoliranih masivnih stavbah, so nihanja
zunanje temperature v notranjosti komaj opazna. Lahke kon-
strukcije imajo majhno toplotno akumulativnost. ∞eprav so
dobro toplotno izolirane, ne morejo prepre≠iti in zmanj∏ati
zunanjih temperaturnih vplivov. Nihanja temperature v takih
zgradbah so velika. Poleti veliko ve≠ toplote vstopa v stavbo s
sevanjem skozi zastekljene povr∏ine kakor s prevajanjem skozi
stene in streho. Zato je potrebno poskrbeti za sen≠ila, ki varu-
jejo stavbo v ≠asu intenzivnega oson≠enja pred pregrevanjem.
Po drugi strani so lahke konstrukcije prav zaradi majhne toplo-
tne akumulativnosti in dobre toplotne za∏≠ite primerne za
stavbe, ki se ob≠asno uporabljajo in le kratkotrajno ogrevajo.

Zaklju≠ek
Pri na≠rtovanju ≠lovekovega bivalnega prostora si prizadevamo
za oblikovanje stavbe, ki bo ob ≠im manj∏i rabi energije za
ogrevanje oziroma ohlajevanje omogo≠ala doseganje toplot-
nega ugodja v bivalnem prostoru. Pri tem moramo skladno
re∏evati probleme toplotne za∏≠ite poleti in pozimi, se posveti-
ti gradbenofizikalno pravilni sestavi konstrukcijskih sklopov in
doseganje toplotnega ugodja temeljiti na sodelovanju stavbe z
okoljem.
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