TEPLO

DOMOVA

Energetick˘ pohºad
na drevostavbu
Spotreba energie na vykurovanie budovy a nadväzujúci
ekonomick˘ a ekologick˘ dopad pre ãloveka závisí od
zrealizovanej tepelnotechnickej ochrany obalov˘ch kon‰trukcií
objektu. Aká je poÏadovaná a v˘hodná tepelná ochrana
drevostavieb v súãasnosti a perspektíva do budúcnosti?
Energetická nároãnosÈ budov
V˘stavba a uÏívanie obytn˘ch budov sú
spojené so spotrebou príslu‰nej miery energie. Celková energetická nároãnosÈ (CEN)
budov je súhrn investiãnej a prevádzkovej
energetickej nároãnosti. Investiãná energetická nároãnosÈ je spojená s v˘stavbou a stavebn˘mi zmenami budov, prevádzková
energetická nároãnosÈ s uÏívaním budov.
Podrobnej‰ie vyjadrené:
Investiãná energetická nároãnosÈ (IEN) je
súhrn energetickej nároãnosti na v˘stavbu
objektov ENv˘st, na ich údrÏbu i rekon‰trukciu ENú,r a likvidáciu objektu ENlikv.
Prevádzková energetická nároãnosÈ (PEN)
je súhrn energie nevyhnutnej na:
- krytie tepeln˘ch strát alebo zníÏenie tepeln˘ch ziskov - vykurovanie a vetranie
(65 %),
- zabezpeãenie prípravy teplej vody (17 %),
- zabezpeãenie varenia (6 %),
- vyuÏívanie rôznych spotrebiãov - osvetlenie, televízia, práãky a pod. (12 %).
Z uvedeného súhrnu energií má najväã‰í
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podiel vykurovanie a vetranie. Ak povaÏujeme klimatické podmienky za dan˘ neovplyvniteºn˘ faktor, môÏeme kon‰tatovaÈ, Ïe veºkosÈ tepeln˘ch strát a t˘m mnoÏstvo energie
nevyhnutnej na vykurovanie a vetranie je závislé od urbanistick˘ch a architektonick˘ch
vplyvov. Zásadn˘m vplyvom je kon‰trukãná
koncepcia a fyzikálno-technické vlastnosti
stavebného diela, ìal‰ím v súãasnosti e‰te nie
veºmi doceÀovan˘m vplyvom sú vlastnosti
technického zariadenia, zabezpeãujúceho
optimalizáciu mikroklímy objektu. Tepelné
správanie sa budovy je teda závislé od mnoÏstva parametrov, ktoré vypl˘vajú zo zoradenia a z fyzikálnych vlastností pouÏit˘ch stavebn˘ch materiálov a taktieÏ od spôsobu
vyuÏitia priestorov. Urãujúcimi faktormi sú:
1. tepelná izolácia objektu,
2. orientácia vonkaj‰ích stavebn˘ch prvkov
objektu,
3. priepustnosÈ slneãného Ïiarenia vonkaj‰ími stavebn˘mi prvkami,
4. tepelnoakumulaãná schopnosÈ objektu,
5. vetranie.

V˘voj normatívnych poÏiadaviek
Tepelnotechnické poÏiadavky na obalové
kon‰trukcie budovy nadobudli a nadobúdajú postupom ãasu od hygienick˘ch cez
energetické po ekologické problémy ãoraz
väã‰iu dôleÏitosÈ a v˘znam. Súvisí to s v˘vojom celosvetovej ekonomiky od prvej energetickej krízy v roku 1973. Dovtedy neexistovali limitné hodnoty veliãín na obmedzenie ‰pecifick˘ch tepeln˘ch strát budov alebo potreby energie na vykurovanie.
Dôvodom na zlep‰ovanie tepelnotechnick˘ch vlastností budov bolo poukázanie na
rizikovosÈ spoliehania sa na nevyãerpateºnosÈ, ale aj politickú nezávislosÈ celosvetov˘ch energetick˘ch zdrojov!
Následn˘m v˘znamn˘m dôvodom zlep‰ovania tepelnotechnick˘ch vlastností zniÏujúcich potrebu tepla na vykurovanie s následn˘m ‰etrením energetick˘ch zdrojov je
úãinnej‰ie vyuÏitie energie (nízkoenergetické a nulové domy) s obmedzením produkcie
emisií oxidu uhliãitého (CO2) s pozitívnym
vplyvom na ozdravovanie po‰kodzovaného
Ïivotného prostredia.

Tepelné straty budovy
K tepeln˘m stratám budovy dochádza cez
teplov˘mennú plochu budovy medzi interiérov˘m a exteriérov˘m prostredím.
Teplov˘mennou plochou je obalov˘ plá‰È budovy, ktor˘ tvoria nasledovné kon‰trukcie:

1. Podlaha najniÏ‰ieho podlaÏia - podlaha
prízemia, strop suterénu a pod.
2. Obvodová stena
- netransparentná ãasÈ,
- transparentná ãasÈ - okná, vonkaj‰ie
dvere...
3. Strecha - plochá, ‰ikmá.
4. Strop nad vonkaj‰ím prostredím - strop
podkrovia nad terasou a pod.
5. Strop pod nevykurovan˘m priestorom strop podkrovia a pod.
Podiel tepeln˘ch strát kon‰trukciami
‰tandardného domu
Strechou 10 %

Stenami 32 %

Klasifikácia budovy podºa jej roãnej spotreby tepla na vykurovanie. Údaje WSVO 95 sa vzÈahujú na pomer
ochladzovanej plochy obvodov˘ch kon‰trukcií k obostavanému objemu 0,6 m2/m3.
Kategória domu

Ohraniãenie

Oknami 16 %
Podlahou 7 %

quazi - nulové domy

Tepelné straty vetraním 35 %
Tepelné straty vedením 65 %
nízkoenergetické domy

Nízku spotrebu energie moÏno docieliÈ súhrnom opatrení, priãom najdôleÏitej‰ie sú:
1. veºmi dobrá izolácia vonkaj‰ích stavebn˘ch prvkov,
2. starostliv˘ návrh a vyhotovenie tepelnej
ochrany budovy v detailoch (predchádzanie v˘skytu tepeln˘ch mostov a ich redukovanie),
3. kompaktnosÈ budovy v samotnom návrhu
geometrie tvaru,

energeticky úsporné domy

beÏná v˘stavba

dolná hranica
typicky
horná hranica
dolná hranica
typicky
horná hranica
dolná hranica
typicky
horná hranica
WSVO 95
SIA - cieºová hodnota
SIA - hraniãná hodnota
aktuálny stav Nemecka

potreba energie na vykurovanie
KWh/(m2a)
MJ/(m2a)
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Súãasné normalizované poÏiadavky na tepelnú ochranu budov podºa STN 73 0540-2 – odporúãané hodnoty súãiniteºa prestupu tepla UN (s prevaÏujúcou θim = 20 °C)
Ua W/(m2.K)

Druh stavebnej kon‰trukcie

obnovované budovy,
ostatné budovy
maximálna hodnota
0,46
0,30
0,30
0,35
Smer tepelného toku
vodorovne
zdola
zhora
nahor
nadol
2,75
3,35
2,30
1,80
2,00
1,60
1,30
1,45
1,20
1,05
1,10
0,95
0,80
0,85
0,75

Vonkaj‰ia stena a ‰ikmá strecha nad obytn˘m priestorom so sklonom > 45°
Plochá a ‰ikmá strecha ≤ 45°
Strop nad vonkaj‰ím prostredím a)
Strop pod nevykurovan˘m priestorom b)
Stena s vodorovn˘m tepeln˘m tokom c) /strop s tepeln˘m tokom zdola nahor b)/
strop s tepeln˘m tokom zhora nadol a) medzi vnútorn˘mi priestormi
s rozdielnou teplotou vnútorného vzduchu v oddelen˘ch priestoroch:
-do 10 K
-do 15 K
- do 20 K
- do 25 K
- nad 25 K
Odpor pri prestupe tepla na vonkaj‰om povrchu kon‰trukcie je Rse – 0,04 m2 .K/W.
a)
Odpor pri prestupe tepla na vnútornom povrchu kon‰trukcie je Rsi = 0,17 m2. K/W (tepeln˘ tok zhora nadol).
b)
Odpor pri prestupe tepla na vnútornom povrchu kon‰trukcie je Rsi = 0,10 m2.K/W (tepeln˘ tok zdola nadol)
c)
Odpor pri prestupe tepla na vnútornom povrchu kon‰trukcie Rsi = 0,13 m2.K/W (tepeln˘ tok vodorovne).

nové budovy
odporúãaná hodnota
0,32
0,20
0,20
0,25
Smer tepelného toku
vodorovne
zdola
zhora
nahor
nadol
1,50
1,70
1,35
1,05
1,10
0,95
0,80
0,85
0,75
0,65
0,65
0,60
0,45
0,45
0,45

STAVAJTE S NAMI 3

TEPLO

DOMOVA

4. tesnosÈ vonkaj‰ích stavebn˘ch prvkov,
5. optimalizované vetranie v závislosti od
skutoãnej spotreby,
6. optimálne vyuÏívanie solárnych ziskov,
7. dobrá a pruÏná regulácia v rozvodoch
tepla,
8. vhodná produkcia tepla na vykurovanie.

Tepelnotechnická kvalita
drevostavieb
Drevené stavebné systémy rodinn˘ch domov a men‰ích stavieb moÏno rozdeliÈ na:
1. panelové, 2. zrubové, 3. stæpikové,
4. hrázdené, 5. skeletové, 6. bunkové.
Najroz‰írenej‰ím je panelov˘ kon‰trukãn˘
systém s prídavnou vonkaj‰ou tepelnou izoláciou. Na základe typick˘ch kon‰trukãn˘ch
rie‰ení súãasn˘ch v˘robcov drevostavieb je
moÏné urobiÈ ich tepelnotechnickú anal˘zu
– teoreticky vypoãítaÈ, ako sa budú tieto
kon‰trukcie energeticky správaÈ za urãit˘ch
podmienok.
Tepelná ochrana obalov˘ch kon‰trukcií
dreven˘ch stavieb je záleÏitosÈou pouÏitej
hrúbky, druhu a typu tepelnoizolaãného
materiálu s danou hodnotou súãiniteºa tepelnej vodivosti λ.
BeÏné, odporúãané a perspektívne vyhotovenia tepelnej ochrany kon‰trukcií dreven˘ch stavieb
Kon‰trukcia

BeÏné hrúbky
Tepeln˘ odpor
Súãiniteº
tepelnej izolácie
prechodu tepla
[mm]
R [(m2.K)/W] U [W/(m2.K)]
Obvodová stena
120 - 140
3 - 3,5
0,33 - 0,29
Strecha
160 - 200
4-5
0,25 - 0,20
Podlaha
40 - 80
1-2
1,00 - 0,50
Okná a dvere
2 - 2,5
Poznámka: UvaÏovaná hodnota λ tepelnej izolácie je 0,04.

Odporúãaná
hodnota
Ua podºa STN
0,32
0,20 / 0,32
0,45 – 1,7
1,7

Perspektívne
v˘hodné
Ua
0,18 – 0,24
0,16 – 0,24
0,4
1,2 – 1,4

Drevená obvodová stena bez vonkaj‰ej prídavnej
tepelnej izolácie

Matematicky vypoãítané hodnoty U a reálne hodnoty U sú rozdielne. Preão je to tak?
·tandardné kon‰trukcie dreven˘ch stavieb
bez prídavnej tepelnej izolácie obvodovej
steny disponujú znaãn˘m poãtom tepeln˘ch
mostov v mieste stæpikov a in˘ch detailov.
Následkom, pri star‰ích nevhodne rie‰en˘ch
kon‰trukciách je zv˘‰enie tepeln˘ch strát aÏ
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do úrovne 30 %. Napriek tomu, Ïe hrúbka
tepelnej izolácie kon‰trukcií zdanlivo vyhovuje, prítomnosÈ znaãného poãtu tepeln˘ch
mostov tepelnú ochranu kon‰trukcií v˘razne zhor‰uje.
Dosiahnutie súãasn˘ch odporúãan˘ch poÏiadaviek na tepelnú ochranu kon‰trukcií je
moÏné zväã‰ením hrúbky tepelnej izolácie
(pri zrubov˘ch systémoch), alebo elimináciou tepeln˘ch mostov obalovej kon‰trukcie
budovy (pri panelov˘ch systémoch), priãom
investície do lep‰ej tepelnej ochrany sú pri
v˘stavbe zvládnuteºné.
Väã‰ina dreven˘ch stavieb realizovan˘ch
pred dvadsiatimi a viacer˘mi rokmi sú tepelnotechnicky nevyhovujúce vzhºadom na súãasnosÈ. Spravidla sú zateplené tepeln˘mi
izoláciami hor‰ej kvality. TaktieÏ, sú kon‰trukcie realizované bez eliminácie tepeln˘ch mostov. Netesnosti detailov kon‰trukcií
voãi filtrácii vzduchu, predurãené návrhom
a v˘robou, zv˘‰ené montáÏou a ãasov˘m
opotrebovaním, prispievajú k ìal‰iemu podielu tepeln˘ch strát. Nielen dobr˘ a investiãne prijateºn˘ návrh, ale aj dôsledná realizácia tepelnej ochrany a správne uÏívanie
stavby sa teda oplatia. V˘hodou drevostavieb je moÏnosÈ zabezpeãenia poÏadovanej
alebo nad‰tandardnej tepelnej ochrany bez
podstatného zvy‰ovania hrúbok kon‰trukcie
a investiãn˘ch nákladov. Túto skutoãnosÈ uÏ
zistila väã‰ina majiteºov drevostavieb na v˘razne niÏ‰ích faktúrach za spotrebu energie
na vykurovanie.
Doc. Ing. Jozef ·tefko, PhD.
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