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PREDGOVOR
Izdaja strokovne knjige je namenjena za pomoč pri delu strokovnjakov, arhitektov in splošne jav-
nosti, saj se pri svojem delu zaradi hitrega tehnološkega razvoja v gradnji objektov vse bolj pogosto 
soočajo s težavami pri medsebojnem razumevanju. V ta namen bo izdanih več knjig. V posamezni  
knjigi bodo prikazane do zdaj vse z energijo povezane teme, ki govorijo o ogrevanju, prezračeva-
nju, razsvetljavi, transportnih sistemih in o energetsko varčni gradnji objektov, medtem ko bodo 
kasneje v knjigi opisana področja oskrbe z vodo, kanalizacija, elektrika in plin.

Podan bo velik poudarek vsem strukturam, ki bodo v prihodnosti veljale za varčevanje z energijo 
in jo je že leta 2007 z odlokom potrdila EU. Vanjo naj bi se v prihodnje poleg ogrevanja in prezra-
čevanja vključila tudi energija za hlajenje in razsvetljavo. V teh novih tehnoloških usmeritvah in 
ob hitrem razvoju predvsem na ravni evropskih smernic in normativov s ciljem, se želijo doseči 
usklajevanja na ravni evropskih pogojev. Obdelani bodo po področjih v različnih knjigah. Pri tem 
si želim zajeti obsežne in pogosto uporabljene normative, ki so bili doslej objavljeni le redko in 
zajeti v vseh potrebnih smernicah. Pogosto jih pa najdemo oziroma so nam na razpolago le v zelo 
težko razumljivih ali nadgrajenih oblikah in so še posebej težko razumljivi pri projektiranju velikih 
objektov, ali takrat, ko je treba pred izvedbo glavnega projekta priskrbeti približne podatke. Seve-
da bodo pri tem še vedno uporabljani že uveljavljeni standardi in normativi.

Strokovna knjiga bo v pomoč pri razumevanju v razlikah, ki pogosto nastajajo med strokovno 
usposobljenimi ljudmi in arhitekti ter projektanti. Ker si danes načrtovanja z izbiro gradbenih de-
lov, smernic za vgradnjo in cen nekaterih materialov brez spleta ni mogoče niti zamisliti in so v 
uporabi že dobro desetletje, bodo odslej dodani tudi nekateri spletni naslovi strokovnih institucij, 
združenj in predvsem vseh pomembnih podjetij, ki bodo razčlenjeni po posameznih področjih. 
Vse to bo omogočilo zlasti arhitektom in številnim pripravnikom, da si za posamezne projekte 
predhodno pridobijo potrebne smernice, pravilnike in informacije o izdelku na vnaprejšnje načr-
tovanje.Vnesene so vse potrebne dopolnitve standardov, statistični podatki, številne slike in pre-
glednice itn. 
V številnih temah so podrobneje obravnavane teme s spremembami pri načinu ogrevanja, toplotna 
moč in obremenitve z izračuni, ogrevanja z lesom in ogrevanja z lesnimi peleti ter skladiščenje, zah-
teve za toplotno udobje ogrevanja z različnimi ogrevali, ogrevalnimi kotli in različne peči za lokalna 
ogrevanja z drvmi, skrita toplota, zemeljski toplotni hranilniki vode, zemeljske sonde za skladišče-
nje toplote pri sončnem ogrevanju, statistični podatki za porabo energije in odvajanje emisij C02, 
 
Velik poudarek je podan na vsa področja za ohranjanja virov, čuvanja okolja in vse bolj pomembne 
uporabe obnovljivih virov energije. Preizkušeni sistematičen niz „zasnov, pojmov, instalacij, opre-
ma, posebna oprema in naprave“, so prav tako podrobno opisani. Moja želja je prikazati, jasno raz-
členjene in pregledne sisteme, ki so že dostopni na osnovi predpisov in shem kakor tudi približnih 
navedb materialov za izvajanje instalacij, potrebnega prostora in meritve v hišnih ogrevalnih in 
klimatiziranih sistemih. Številni posamezni primeri, ki se že izvajajo pa dokazujejo, da je povezo-
vanje na tehnični ravni v splošnem pozitivno za skupno načrtovanje.

Knjiga vsebuje nekaj reklamnih sporočil podjetij, ki so prisotna na slovenskem trgu. Njihov razum, 
velika podpora in finančna pomoč, so velik prispevek pri izidu knjige. Res je, da je takšnih podjetij 
in posameznikov v Sloveniji malo, vendar me sodelovanje z njimi povezuje že več kot dve desetle-
tji. Veseli me, da je iz preteklosti ostalo še veliko projektov, ki so meni in številnim še danes v veliki 
ponos, marsikomu pa tudi eksistenčnega pomena.

Ivo Klevže
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OGREVANJE - O
1. Osnove ogrevanja

1.1 Zahteve

Ogrevanje stavb je eden izmed najpomembnejših tehničnih nalog. Poleg psihološkega pomena 
za dobro počutje ljudi v prostoru in zaradi pomanjkanja fosilnih goriv ter odvajanja škodljivih 
emisij pri izgorevanju, ima še posebej velik ekonomski in ekološki pomen.Poleg načrtovanja, pre-
mišljene in gospodarne vgradnje ogrevalne naprave je pri skupnem delu strokovnjakov ogrevalne 
tehnike, predvsem zaradi varčevanja z energijo in gradbenih pogojev v prihodnosti, velik izziv 
tudi za arhitekte.

1.1.1 Temperatura prostora in udobje

Ogrevanje stavb, pomeni ogrevanje notranjih prostorov na primerno sobno temperaturo v hla-
dnejših mesecih čez leto. Takšnih dni, ko je potrebno ogrevanje, je v letu približno od 200 pa 
nekje do 240. Sobno temperaturo v tem obdobju je treba vzdrževati na razumni ravni. Toploto v 
prostoru, ki odteka skozi obodne površine ali zaradi vdora hladnega zraka, ki prihaja iz zunanjosti 
v notranje prostore, je treba nenehno dogrevati. 

To pomeni, da je za kritje toplotnih potreb in nastanka toplotnih izgub, ki nastanejo zaradi prezra-
čevanja potrebna dodatna količina energije.

Vplivni dejavniki na temperaturo  prostora
Izraz “ozračje v prostoru” v najširšem pomenu vključuje poleg toplote in vlažnosti zraka vse po-
goje v prostoru, od katerih je odvisno dobro počutje in storilna zmogljivost uporabnika. S segre-
vanjem in prezračevanjem lahko na sistem v mejnih vrednostih vplivajo naslednji dejavniki:

 ¾ Temperatura zraka v prostoru
 ¾ Površinska temperatura okolja
 ¾ Vlažnost
 ¾ Hitrost in sestavo zraka.

Toplota, ki jo oddaja človeško telo
Pri zdravem človeku znaša telesna temperatura med 36,6 in 37 °C. Temperatura na površini kože 
pa okoli 32 do 33 °C. Toplota, ki jo proizvaja človeško telo, nastane kot posledica energijske pre-
snove zaužite hrane, kisika, delovanja mišic in toplote. Proizvedena toplota nastaja nepretrgoma 
in se sprošča v okolje. Tako je dobro delovanje človeških organov za vzdrževanje telesne tempe-
rature nujno potrebno.  

 ¾ Če je temperatura okolja prenizka, nastane preveliko oddajanje telesne toplote. Kot posledi-
ca lahko nastane zamrznitev, krčenje žil, kurja polt in drgetanje telesa. Potrebno je dodatno 
ogrevanje!

 ¾ Če je temperatura okolja previsoka, nastane segrevanje in potenje. Zmanjšanje oddaje toplote 
povzroči visoka relativna vlaga, ki ovira oddajanje toplote z izhlapevanjem znoja. Posledica 
nezadostnega oddajanja toplote pa je naraščanje notranje temperature, ki zmanjšuje posame-
znikovo zmogljivost.
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Celotna skupna oddaja toplote narašča s temperaturno razliko telesa, temperaturo in hitrostjo 
zraka, ter telesnim gibanjem, glej preglednico OP/01.

Preglednica št. OP/01: 
Toplota, vodna para, porabljene kalorije med različnimi dejavnostmi odraslih (približne vrednosti iz različnih virov).

Skupna oddaja
toplote v W

Vodna para
oddaja v g/h

Poraba kalorij
na dan v kJ

Skupna oddaja
toplote v W

1. Spanje, mirno ležanje 65 - 85 20 - 35 7500

2. Sedeče dejavnosti, branje, pisanje 85 - 125 25 - 45 8000

3. Lažje dejavnosti, delo v pisarni 125 - 175 50 - 70 11 000

4. Zmerno intenzivna telesna dejavnost 180 - 230 70 - 110 12 000

5. Težka telesna dejavnost in športne aktivnosti 360 - 500 160 - 300 15 000

Človeško telo oddaja toploto predvsem s sevanjem, s toplotnim prestopom iz kože na hladnejšo 
okolje, sevanjem toplote v okolje, izhlapevanjem znoja ali vode in z izdihavanjem. Pravilno toplo-
tno ravnovesje med telesno temperaturo in okoljem dosežemo s toplotno prevodnostjo človeške-
ga telesa, konvekcijo in sevanjem (= suha toplota), kot tudi dihanjem in izhlapevanjem (= toplota 
vlage), ki z ustrezno vlažnostjo daje občutek “ugodnosti”. 

Človek pa se lahko do neke mere s fiziološkimi reakcijami v telesu prilagodi spremembam pod-
nebnih pogojev.

Pri lažjem sedečem delu v prostoru znaša oddaja toplote v povprečju okoli 110 - 120 W.  S po-
rastom sobne temperature zraka v prostoru, še posebej naraste delež oddaje toplotne vlage, ki 
nastane z izparevanjem. 

Toplota, ki jo oddaja telo:

 ¾ Toplota prestopa s kože na hladnejšo okolico (konvekcija),
 ¾ Sevanje toplote v okolico,
 ¾ Izhlapevanje vlage na koži (potenje),
 ¾ Z izdihavanjem.

Preglednica št. OP/02: 
Toplotno oddajanje in oddajanje vodne pare človeka pri sedečem delu pri relativni zračni vlažnosti okoli 50 odstotkov.

Temp. zraka v prostoru oC
Toplotnotno oddajanje v W Vodna para, 

oddajanje v g/hskupaj suh vlažen

10 oC 156 135 21 30

15 oC 131 110 21 30

20 oC 117 93 24 35

25 oC 117 73 45 64

30 oC 115 46 70 98

Kot enota za toplotne izgube človeškega telesa se uporablja enota 1 met, prevedeno iz angleščine 
za “metabolizem”. Enota 1 met = proizvedena toplota 58 W/m2, na površini telesa. Sprememba 
0,5 clo izvira iz spremembe občutene temperature za okoli 4 °C. Enota 1 clo ≈ 16 m2K/W, ki se pa 
v praksi le redko uporablja.
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površinska gostota je največja na ustnicah 15-20 čutnic za mraz na kvadratni centimeter), precej 
velika na obrazu, prsih in trebuhu, zelo majhna pa denimo po dlani (1-5 čutnic za mraz na kva-
dratni centimeter). 

Nasploh imamo čutnic za mraz 5-10 krat več kot čutnic za vročino. Zaznavanje vročine in mraza 
prenašajo tako »počasni« živčni končiči tipa C brez mielinske ovojnice, kot tudi »hitri« živčni kon-
čiči tipa Aδ s tanko mielinsko ovojnico.

Od leta 1997 dalje je zaznavanje vročine in mraza pojasnjeno tudi na molekularni ravni. Tega 
leta so določili zaporedje DNK preko membranskega receptorja VR1, ki začne pri temperaturah 
višjih od 43 °C prepuščati kalcijeve ione. V naslednjih letih so določili zaporedje še za podobna 
receptorja VRL-1, ki se odziva na temperature nad 50 °C, ter VRL-3, ki se odziva na temperature 
nad 33 °C. 

Marca 2002 pa so izolirali še protein CMP1 oziroma TRPM8, ki se obnaša kot receptor za mrzlo. 
Zanimivo je, da se receptor za mraz obenem odziva tudi na mentol, receptor za vročino pa na 
kapsaicin, kar pojasni »hladen« oziroma »vroč« občutek, ki ga dajejo poprova meta in feferoni.

Temperatura zraka v prostoru
Temperatura zraka v prostoru in njena porazdelitev (“Temperaturni profil”) je odvisna od vrste in 
načina ogrevanja. Po različnih raziskavah je bilo ugotovljeno, da je idealna temperatura, ki enako-
merno upada, od spodaj navzgor, kar je razvidno na krivulji št. 1, glej sliko št. O/02. 

Telo človeka mora oddajati toploto tudi tedaj, kadar je temperatura okolice višja, od telesne. Pre-
majhen ali prevelik toplotni tok pa povzroča neprijetno počutje, zaradi česar se zmanjšajo člove-
kove umske in fizične sposobnosti in če to traja predolgo, lahko nastanejo težave z zdravjem ali 
tudi smrt.

Pri temperaturni razliki ≥ 
4 K, med nogami (0,10 m 
visoko) in med višino glave 
približno 1,70 m visoko, se 
zagotovo čuti kot neprijetno 
počutje.

 Â Slika O/02 – Primer 
različnih temperatur zraka 
v prostoru – temperaturni 
profil  

Opomba: Predpisane moči ogrevanja se izvajajo v skladu s standardom po DIN EN 12 831 in se 
nanašajo na notranjo občuteno temperaturo in ne na sobno temperaturo zraka. Prav zato niso 
neposredno merljivi.

Temperatura površin okolja
Za udobje v prostoru so primerne enakomerne in ne preveč nizke temperature na površinah oko-
lja, kot so strop, stene, tla in podobno. Prav tako pomembno je tudi telo človeka, ki oddaja polovi-
co svoje toplote neposredno s sevanjem. Površine z nizko temperaturo, na primer okna z veliko 
površino ali neustrezno toplotno zaščiteni gradbeni deli so pogosto razlog za večji odliv toplote iz 
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Toplotna izolacija stavbe prispeva k toplotnemu bivalnemu ugodju, to ugodje pa se še bistveno 
poveča z nadstandardno toplotno izolacijo, poleg tega pa prinaša največji prihranek pri varčeva-
nju z gorivom. 

V primeru, ko govorimo o občutku ugodja mo-
ramo upoštevati temperaturo, vlažnost, čistočo 
in gibanje zraka. Kadar je temperatura nizka, 
sme vlažnost biti nekoliko višja, da se človek ne 
poti, gibanje zraka pa mora biti počasno, da iz 
telesa ne odvajamo preveč toplote.

 Â Slika O/04 – Območja udobja za sobno 
temperaturo qi in za temperature na obodnih 
površinah

Operativna temperatura qo:
Temperatura je veličina stanja neke snovi. Merimo jo v oC  (Celsiusa) ali v K (Kelvinih).

2
i u

o
θ θθ +

=

 ¾ qi – Sobna temperatura
 ¾ qu – Povprečna sevalna temperatura sobnih površin

Psihološko gledano je optimalna povprečna temperatura za sedeče delo z lahkim oblačilom okoli 
20 - 22 oC in s približno enakim deležem konvekcije ter sevalno toploto. 

Pri večji telesni dejavnosti ali s toplejšimi oblačili (glej preglednico št. (OP/04 in OP/05), je za 
občutek udobja potrebna ustrezno nižja občutena temperatura, pri mirovanju ali brez oblačila, je 
potrebna ustrezno višja občutena temperatura ali toplejša oblačila.

1.1.3. Gibanje zraka 

V praksi se še vedno največ uporablja naravno prezračevanje. Na slikah je prikazana razlika pri 
prezračevanju. Pri izmenjavi enake količine zraka s pregibnim oknom je čas mnogo daljši kot pri 
popolnoma odprtem oknu. 

Pretok zraka v prostoru ima tudi pomemben vpliv na udobje, ker poteka pri večjih hitrostih zraka 
večja hladilna moč na človeško telo, ki ga zaznavajo ljudje kot nižjo temperaturo ali nastanek pre-
piha (“vlek”). Tudi tukaj je - na podlagi povprečnih razmer - polje udobja v odvisnosti od tempe-
rature zraka v prostoru, v katerem se človek počuti najbolj udobno. Na sliki O/05 so v diagramu 
prikazana polja udobja za temperature v prostoru in hitrost zraka.

Hitrost zraka igra pri načrtovanju prezračevalnih sistemov veliko in pomembno vlogo. To je pred-
vsem, da se pri nizkih temperaturah prostora prepreči prepih (vlek). Med sprehodom na prostem 
z zmernim gibanjem je za človeka zelo prijeten občutek. Človeško telo je zelo občutljivo v zapr-
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Nadalje ugoden suh zrak pri določenih materialih (plastične obloge, preproge, zavese in drugi 
plastični materiali) omogočajo nastanek statične elektrike v zraku, kar ob dotiku z vodo povzroči 
neprijeten električni udar.

 ¾ Pri ohlajevanju zrak dviguje relativno vlago v prostoru, pri čemer se nedosežena točka rosišča 
na hladnih površinah (toplotni mostovi) vlaga utekočinja. Predvsem zaradi utekočinjanja se 
tvori plesen, lahko pa pride tudi do večjih poškodb na gradbenih delih objekta. Zaradi slabša-
nja udobja se v prostoru razteza zatohel vonj po vlažnem zraku, ki je lahko tudi nosilec raznih 
patogenih obolenj.

 ¾ Visoka zračna vlažnost v poletnih temperaturah in premajhnem gibanju zraka se imenuje 
“sopara” in se čuti kot tropska vročina. V takšnih primerih telo ne odvaja dovolj toplote pri 
izparevanju skozi kožo.

Zaradi visoke temperature zraka v prostoru se relativna zračna vlažnost hitro znižuje. 
Pri normalni temperaturi prostora je toplotna oddaja skozi izparevanje brez velikega pomena. 

Relativna vlažnost j se giblje med 35 in 
65 %. Najboljše pa se človek počuti pri 
45 do 55 %. Relativna vlažnost lahko na 
ogrevalne sisteme in temperature vpliva 
le posredno. 

Na relativno vlažnost lahko vplivamo s 
pomočjo ogrevalne naprave preko po-
srednega dovajanja. Vodni pršilniki ali 
izparilniki niso učinkoviti in delujejo ne-
higienično.

 Â Slika O/07 - Polja udobja v prostoru pri 
sobni temperaturi qi in relativni vlažnosti j.

Pri prezračevalnih sistemih z vlaženjem oziroma z od vlaženjem lahko relativno vlažnost v pro-
storu reguliramo zelo natančno. Mogoče je tudi s posebnimi regulacijami, ki jih predhodno nasta-
vimo v naprej določenih vrednostih. Na delovnem mestu veljajo predpisi za uporabo prezračeval-
nih sistemov in ne smejo biti preseženi. V preglednici št. OP/04 so prikazane maksimalne mejne 
vrednosti za relativno vlažnost na delovnem področju.

Preglednica OP/04: 
Največje dovoljene vrednosti relativne vlažnosti v skladu z ASR 5.

Temperatura zraka v prostoru v oC 20oC 22 oC 24 oC 26 oC

Relativna vlažnost j  % 80 70 62 55

1.2. Osnovni toplotno tehnični pojmi

1.2.1. Temperatura

Temperatura je fizikalna veličina, ki se izraža s toplotnim stanjem nekega telesa in je ena od 
osnovnih veličin v termodinamiki. Temperatura ne more prehajati iz telesa na telo, ampak pre-
haja toplota, pri tem pa se temperaturi teles izenačujeta. Toplota je oblika energije, kar pomeni, 
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Za prenos toplote običajno uporabimo besedo “konvekcija”. Pri naravni konvekciji je gonilna sila 
vzgon.  Toplotni tok je odvisen od površine in od temperaturne razlike med toploto zasenčene 
površine grelnika in temperaturo zraka v prostoru kot tudi koeficienta toplotne prehodnosti, ki je 
v notranjosti usklajena s površinsko kakovostjo kot tudi s hitrostjo sevanja.

Enačba za toplotni tok je:

 ¾ Q = A ∙ h  ∙ (q1 - q2)    v W 
 ¾ Q Toplotni tok v W
 ¾ A Površina v m2

 ¾ h Število toplotnih prenosov v (W/(m2  ∙ K)
 ¾ (q1 - q2) Temperaturna razlika v K

V naravi nenehno prihaja do prenosa toplote z enega mes-
ta na drugo. Dve osnovni fizikalni enoti, ki določata izme-
njavo toplote med obema telesoma, sta, količina toplote in 
temperatura. Pozimi, ko je temperatura zunanjega zraka 
nižja od želene temperature v prostorih stavbe, prihaja do 
oddajanja toplote iz prostora skozi ovoj zgradbe. Zato se 
oddana količina toplote nadomesti z ogrevanjem. Količina 
zahtevane toplote, ki se dovaja v prostor, naj bi v prostoru 
vzdrževala enakomerno temperaturo notranjega zraka in 
je v enakem razmerju oddani toploti. V praksi se ta izraz 
uporablja kot toplotni prenos.

 Â Slika O/09 – Toplotni prenos zrak (konvekcija)

 ¾  Toplotni prenos omogoča prenos toplote, na primer iz kotla za centralno ogrevanje z vročo 
vodo do posameznih radiatorjev, ki so nameščeni v različnih prostorih objekta ali stanovanja.

 ¾ Porazdelitev toplote v prostoru se ureja sama preko naravnega gibanja toplega zraka. Zaradi 
nizke specifične teže zraka se ogreti zrak dviguje navzgor. Temperaturna razlika med tlemi in 
stropom je predvsem posledica od namestitve radiatorja.  

 ¾  V bistvu velja: Da je s tem mogoče doseči enakomerno porazdelitev temperature v prostoru. 
Priporočljivo je, da se ogrevala namestijo, tam, kjer so najhladnejša območja, na primer ob 
zunanji zid ali pod oknom.

Toplotno sevanje
Toplotno sevanje je nevidno sevanje toplotne energije v obliki elektromagnetnih valov z valovno 
dolžino med 0,8 do približno 800 mm (1 mm = 1/1000 mm). Višja, kot je temperatura sevanja 
nekega telesa, krajša je valovna dolžina sevanja. 

Nevidni del sevanja se imenuje “infrardeče sevanje”. 
Sevanje toplotne energije je prav tako mogoče brez vmesnega medija, na primer skozi brezzračen 
prostor (vakuum). 

Toplotno sevanje je elektromagnetno valovanje, ki ga oddaja vsako telo s temperaturo, višjo od 
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Preglednica št. OP/06:
Toplotno zaščitni tehnični pogoji, simboli in velikosti po DIN 4108-1

# Pomen Simbol Enota

1. Temperatura q , T oC, K

2.  Temperaturna razlika Δq ( ΔT) K

3. - zunaj/znotraj
- površina zunaj/znotraj

qe / qi
qse / qsi

oC
oC 

4. Količina toplote Q J,W . s
5. Toplotna moč (DIN 12 381) - Toplotni tok, toplotne izgube F (Q) W

6. Transmisijski toplotni tok - Transmisijske toplotne izgube FT (QT) W

7. Toplotne izgube pri prezračevanju (preprosto ali mehansko pre-
zračevanje)

FV (QL) W

8. Gostota toplotnega toka (toplotni tok v m2) q W/m2

9. Toplotna prevodnost (predhodno-toplotno število) l W(m . K)

10. Računska vrednost toplotne prevodnosti lR W(m . K)

11. Debelina sloja d m

12. Toplotna količina (predhodno toplotno število) Λ W(m2 .   K)

13. Toplotna upornost (prej znan kot toplotna prevodnost) R m2 .  K/W

14. Prenos količine toplote  (prej toplotni prestop) h (a) W(m2 .   K)

15.  Toplotna prevodnost
- zunaj
- znotraj

Rsi (1/ai)
Rse (1/ai)

m2 .  K/W
m2 .  K/W

16. Prenos količine toplote  (prej »k-vrednost«, na primer kot toplo-
tni prestop)

U (k) W(m2 .   K)

17. Toplotna upornost (delovna temperatura – inverzija, U-vred-
nost)

RT (1/k) m2 .   K/W

18. Specifična toplotna vrednost  (specifična toplota materiala)  c J/(kg .   K)

19. Skupni koeficient prepustnosti (prej skupno število širjenja - pe-
netracija)

a m3/(h .  m .  daPa2/3)

20. Skupna energijska prehodnost zasteklitve g 11)

21. Dejavnik zmanjšanja za zaščito pred soncem FC 11)

22. Specifična notranja energija - Entalpija h kJ/kg 
1) Razmerje med dvema enakima enotama.

1.2.4. Prehod toplote skozi gradbene dele

Pretežni del in tudi najlažje predstavljiv prenos toplote se odvija skozi ovoj stavbe s prevodnostjo, 
to je ob stiku, toplejšega s hladnejšim telesom. Toplotni tok je tem manjši, čim manjša je toplotna 
prevodnost in čim večja je debelina določenega materiala.  Oziroma drugače, če želimo zmanjšati 
toplotni tok iz notranjosti v zunanje okolje in obratno, stremimo predvsem k zmanjšanju toplotne 
prevodnosti in povečanju debeline snovi.

U-vrednost: Pravilnik, ki določa U-vrednosti za novo zgrajene zgradbe je prilagojen s sodobnimi 
evropskimi standardi in normativi, ki so popolnoma v skladu z vsemi predpisi in standardi. U-
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Koe�icient toplotne prehodnosti h (prej, a ):
Količina toplote v Ws ali J, se v 1 sekundi prenese med površino 1 m2 gradbenega dela in sosed-
njega zraka, pri temperaturni razliki za 1 K.

he= Prenos toplote zunaj, hi = prenos notranje toplote
Vrednost za he ali za hi :  W/(m2 ∙ K)

Prenos toplotne odpornosti Rse ali Rsi (prej: 1/aa ali 1/ai
Prenos toplotne odpornosti je obratna vrednost za prenos toplote he ali hi (prej; aa ali ai )   
Enota za Rse ali Rsi:  m2 ∙ K/W

Koe�icient prenosa toplote U:
Koeficient prenosa toplote U (skupni koeficient toplotne prevodnosti, prej znan kot k - vrednost) 
določa količino prenesene toplote v Ws  ali J, ki v 1 sekundi iz 1 m2 sestavnega gradbenega dela 
prestopi na sosednji zrak, če je temperaturna razlika 1 K. 
Enota za U: W/(m2 ∙  K)

Toplotni prenos (oznaka 'U' in enota W/(m²∙ K) je 
celotna toplotna prehodnost, ki upošteva prehod 
toplote skozi element ovoja stavbe in vključuje 
prevajanje, konvekcijo in sevanje, s čimer ozna-
čuje toplotni tok skozi konstrukcijo, pravokotno 
na ploskev, ki pri doseženem stacionarnem stanju 
prehaja skozi ploščinsko enoto, če je temperatur-
na razlika zraka na obeh straneh konstrukcije 
enaka enoti temperature, to je ena stopinja Kel-
vina.

 Â Slika O/13 - toplotni prenos skozi zid

Koe�icient za toplotno odpornost RT:
Je obratna vrednost od koeficienta toplotnega prenosa U, ki je potrebna za izračun U vrednosti. 
Enota za RT  = m2 ∙  K/W   (prej 1/k).  (Predhodno se je označevala z 1/k)
 
1.2.5. Shranjena toplota

Poleg toplotne izolacije ima shranjena toplota v stavbah ali v njihovih sestavnih delih velik vpliv 
v načrtovanju ogrevalnih sistemov, kar je najpogosteje tudi podcenjeno. Tako imajo velik in odlo-
čilen vpliv na shranjeno sobno temperaturo in velikokrat omogočajo neposredno pasivno izrabo 
sončne energije. Zmogljivost shranjene toplote ogrevalnega medija omogoča ogrevanje v posa-
meznih področjih oziroma prenosa toplote v prostor. Shranjena toplota v zemeljski površini in 
oceanih sta globalnega pomena. Skozi njuno izravnavo omogočata življenje na zemlji.
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Pomen
Hranilniki toplote, imenujemo sposobnost shranjevanja toplote gradbenih materialov in številnih 
komponent kakor tudi toplotnega medija, kot je voda, zrak, para itn., da prevzamejo toplotno 
energijo in jo ponovno odvajajo za toplotno oskrbo, kar je v marsikaterem pogledu velikega po-
mena. Od toplotne zmogljivosti stavbe je v veliki meri odvisna notranja temperatura prostora. 
Shranjena toplota objekta je odvisna od vrste materialov, ki so vgrajeni. Vse večjo veljavo v se-
danjosti dobivajo materiali, ki hitro vpijajo in dalj ohranjajo toploto v prostoru. Omogočeno je 
tudi shranjevanje z materiali, ki lahko toploto absorbirajo in jo kasneje z zamudo oddajo nazaj v 
prostor in tako z učinkom izravnave temperaturo ponovno uravnovesijo.

 ¾ Toplotna zmogljivost obodnih površin vpliva na čas segrevanje in ohlajanja prostora, odvisno 
od načina, delovanja in uporabe prostora. Vse to lahko ima pozitiven ali negativen učinek, vse 
pa je odvisno od vrste, funkcije in uporabe prostora.

 ¾ V zimskem obdobju imajo gradbeni sestavni deli v stavbi velik pomen za shranjevanje toplote. 
Ogreti deli lahko toploto, ki jo neposredno dobijo s sevanjem sončne energije skozi prozorne 
komponente, shranijo (absorbirajo) in jo kasneje z zamudo izžarevajo v zrak prostora.

 ¾  V poletnem obdobju pa imajo gradbeni deli nalogo, da zaradi nihanj zunanjih temperatur 
hranijo toploto, ki je izražena s tako imenovanim »temperaturnim amplitudnim razmerjem« 
(TAR). 

Z večino vrst ogrevalnih sistemov, je treba kasneje s pomočjo shranjenega toplotnega medija, za-
gotoviti:

 ¾ S centralnim ogrevanjem zagotovimo prenos toplote na daljše razdalje z različnimi mediji, kot 
so, na primer voda, zrak, para itn.

 ¾ To so ogrevanja v lončenih in krušnih pečeh, kaminih, talna, stenska in stropna ogrevanja. 
Podobno poteka ogrevanje s termoakumulacijskimi grelniki, kjer ogrevamo v času nižjih tarif 
in shranjeno toploto kasneje oddajamo v prostor postopno v daljšem časovnem obdobju.

Specifična toplotna zmogljivost c
Specifična toplotna zmogljivost c nekega materiala pove, kolikšna količina toplote je potrebna, 
merjeno v kJ, da temperaturo 1 kg neke snovi povečamo za 1 Kelvin ali povedano z drugimi bese-
dami, kolikšno količino toplote v kJ proti kg lahko shranimo, če je temperatura snovi za 1 K nad 
temperaturo okolja (glede na okoliški zrak). Enota: kJ/(kg ∙ K). Enaka masa različnih snovi (na 
primer voda ali pesek), imajo pri enako visokem toplotnem dotoku različno visoke temperature 
(glej sliko O/14). V splošnem je odvisna od vrste snovi. Mednarodni sistem enot predpisuje za 
specifično toplotno zmogljivost J kg−1 K−1. Pri homogenih telesih je specifična toplota enaka to-
plotni kapaciteti za enako maso telesa. 

       
 Â Slika O/14 - Specifična toplotna sposobnost hranilnika 
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Ali pa: Enaka količina različnih snovi, potrebuje za enak vložek povišanja temperature različen 
dotok energije. To pomeni, da imajo shranjene različne količine toplote. 

Preglednica št. OP/07: 
Približne specifične toplotne vrednosti c za različne snovi in pomembne materiale (glej tudi DIN EN 12 524)

Št. Material C   v   kJ/(kg • K ) 

01. Anorganski gradbeni deli in izolacijski materiali 1,000

02. Les in lesni izdelki 2,100

03. Rastlinska in tekstilna vlakna 1,300

04. Pena, plastika in plastični materiali 1,500

05. Aluminij 0,800

06. Druge kovine 0,400

07. Zrak (p = 1,25 kg/m3) 1,000

08. Voda 4,200

Toplotna zmogljivost Qsp 
Toplotna zmogljivost je shranjena toplota neke snovi, če to segrejemo za približno 1 K. V tej snovi 
shranjena količina toplote, se izračuna s pomočjo naslednje formule:

    v lJ(kg K)spQ c m c Vθ θ= ⋅ ⋅∆ = ⋅ ⋅∆ ⋅

Shranjena količina toplote je toliko višja: 

 ¾ Zaradi višje specifične kapacitete oziroma zmogljivosti (v kJ/ kg ∙ K),
 ¾ Večja je masa (v kg), na primer prostornina krat specifična teža (v m3 ∙ kg/m3) in tudi
 ¾ Višja kot je temperaturna razlika ΔQ  (v K) iz okolja oziroma zraka.

Opomba: Zaradi visoke specifične toplote vode in toplote materiala je odvisna vsebnost vlage v 
materialu, predvsem za les, ki je kar precej visoka.

Število shranjene toplote  S
Število shranjene toplote S v kJ/(m³· K)  določa, kolikšna količina toplote je potrebna da ogrejemo 
1 m3 gradbenega materiala za 1 K. Težji, kot je gradbeni material, toliko večje mora biti skupno 
število shranjene toplote, ki jo izračunamo po naslednji formuli:

3     v  kJ(m K)S c p= ⋅ ⋅

Število shranjene toplote W
S številom shranjene toplote W v kJ/(m2 • K) lahko ugotovimo, kolikšna je količina shranjene to-
plote v kJ na 1m2 nekega gradbenega materiala, če je toplotna razlika med notranjo in zunanjo 
stranjo za 1 K. Večje, kot je število shranjene toplote, toliko je večja zmogljivost shranjene toplote 
zadevnega materiala. Število shranjene toplote W je še posebej pomembna vrednost za količino 
shranjene toplote na ravnih površinah gradbenih delov. V praksi je vsekakor zmogljivost shranje-
vanja toplote v zunanjih gradbenih elementih ena od najpomembnejših in velja samo do določene 
globine.

Koeficient toplotne prodornosti b
Poleg hranilne zmožnosti je pomembna tudi hitrost toplotnega prodora in raporejenost shranje-
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nih plasti iz gradbeno tehničnega pogleda. Koeficient toplotne prodornosti b v W∙ s1/2/(m∙K) na 
primer kJ/(m2 ∙ h1/2 ∙ K), je ukrep za hitrost toplotnega prodora, kar pomeni sprejem ali oddajo 
toplote gradbenega materiala. To je odvisno od toplotne prevodnosti, ki je specifična količina to-
plote kakor tudi specifična teža gradbenega materiala in se izračuna po naslednji formuli:

2 1/ 2       v  kJ/(m )b c p S h Kλ λ= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅

Manjši kot je koeficient toplotnega vdora, toliko hitreje vdira toplota v material. To igra veliko 
vlogo pri dotiku z roko nekega gradbenega dela in pri segrevanju prostora skozi zrak. Tako lahko 
na primer hranilno sposobnost v težkih gradbenih delih prenesemo skozi tanke toplotne plasti 
v manjši toplotni hranilnik, kar je lahko velikega pomena predvsem pri sevanju sončne energije.    

Masivni opečni zidovi v svoji življenjski dobi praktično ne potrebuje-
jo vzdrževanja. Zaradi tega je opečna hiša varna naložba, ki ohranja 
svojo vrednost in odličnost tudi čez čas.

Masivno grajene opečne hiše zagotavljajo trajno tesnost proti vstopu 
zraka v notranjost zgradbe tudi čez desetletja. Mineralna struktura 
vgrajenega materiala zagotavlja zidovje brez razpok in slabih stikov 
med posameznimi deli konstrukcije.

Opečni zidi in stropi omogočajo bivanje brez hrupa. Masivni opečni 
zidovi z močno zvočno izolacijo od najmanj 48 do 54 dB in predvsem z 
veliko toplotno akumulativnostjo garantirajo ugodno bivanje.

Pri masivni gradnji govorimo o načinu gradnje, v katerih je material, 
ki se uporablja predvsem iz armiranega betona, naravnega kamna, 
opeke itn. Poleg industrijskih objektov, se tudi v stanovanjski gradnji 
se vse bolj uporabljajo izdelani gradbeni elementi za klasične stano-
vanjske hiše.

 Â Slika O/15 – Shranjena toplota je odvisna od  namestitve toplo-
tne izolacije

Glede na vrsto uporabe je razmislek, da se preuči, ali je bolj smiselno ogrevanje na hitro, za kratek 
čas ali ogrevanje z daljšim časom. Debelejša toplotna izolacija na notranji strani objekta prepre-
čuje zmogljivost shranjevanja toplote v notranjih zidovih objekta. S tem pa se zmanjša akumula-
cija toplote in ogrevanje prostora z zamudo. V praksi so sestavine gradbenih materialov narejene 
iz več plasti. Zlasti razporeditev posameznih plasti, predvsem namestitev toplotne izolacije, ki je 
ključnega pomena za vzdrževanje toplote v prostoru. Toplotna izolacija na zunanji strani objekta 
povečuje sposobnost skladiščenja (akumulacije) v notranjosti prostora in tako upočasni ohlaje-
vanje prostora. 

Shranjena toplota gradbenih materialov in posameznih delov  t
V današnjem času namenimo veliko pozornosti racionalni rabi energije. Veliko energije porabimo 
za ogrevanje in ohlajanje. S hranilniki toplote je mogoče  privarčevati veliko energije. Najbolje se 
počutimo v prostoru, kjer je temperatura med 21°C in 24°C. Toplotno energijo lahko shranjujemo 
na več različnih načinov: s segrevanjem, taljenjem ali z uparjanjem. S sprejemanjem toplote se 
povečuje notranja energija, posledica česar je povišanje temperature (senzibilna toplota), spre-
memba agregatnega stanja (latentna toplota) oziroma kemična reakcija (reaktivna toplota). 
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Preglednica št. OP/08: 
Izbrani gradbeni materiali in sestavni deli

Gradbeni materiali, komponente, 
izbrani primeri DIN EN 12 524

Gostota 
kg/m3 

Toplotna 
prevodnost 

l
W/(m •  K)

Specifična 
toplota c 1) 
kJ/(kg •  K) 

Toplotni 
prodor 

koeficient b 
kJ/

(m2h1/2K)

Toplotni 
hranilnik 
enota S

kJ/(m3• K)

01. Navadni beton, armirani beton 2400 2,10 1,0 142 2400

02. Lahek beton, lahek z jeklom,
z zaprto strukturo

1000
1300

0,38
0,56 1,0 39

54
1000
1300

03. Stene iz masivne opeke 2000 1,00 1,0 90 2000

04. Zid iz polne opeke, iz luknjaste opeke, 
lahke opeke 

1400
1800

0,60
0,79 1,0 58

75
1400
1800

05. Opeka s porami, lahka opeka zidana 
z malto

700
800

0,20
0,26 1,0 24

29
700
800

06. Zid, zidan z opeko iz apnenega 
peščenca 

1400
1800
2000

0,70
0,99
1,10 1,0

63
84
94

1400
1800
2000

07. Zid, izdelan s silikatno 
opeko

500
700

0,22
0,27 1,0 21

28
500
700

08. Zid iz lahkega betona in zidan z 
votlak opeko1000
1200

1000
1200

0,65
0,77 1,0 51

60
1000
1200

09. Zidaki iz lahkega betona - trdni bloki 1000
1200

0,47
0,52 1,0 43

50
1000
1200

10. Nasutje s peskom, gramozom, dro-
bljencem 1800 0,70 1,0 70 1800

11. Cementna malta za omet
mavec, apneno cementna malta
mavec, apneno mavčna malta
mavčni omet, brez dodatkov
toplotni izolacijski omet

2000
1800
1400
1200
600

1,40
0,87
0,70
0,35
0,20

1,0

106
79
62
41
22

2000
1800
1400
1200
600

12. Mavčna plošča 900 0,21 1,0 27 900

13. Keramične ploščice 2000 1,00 1,0 90 2000

14. Steklo 2500 0,81 1,0 90 2500

15. Peščenjak, apnenec
marmor, granit, bazalt

2600
2800

2,30
3,50 1,0 155

188
2600
2800

16. Hrast 
smreka, bor, jelka, vezane plošče

800
600

0,21
0,14 1,6 38

26
1280
960

17. Porozna iverna vezna plošča
lesna volna v ploščah

300
420

0,058
0,093 1,7 12

18
510
714

18. Cementni estrih
Asfalt

2000
2300

1,40
0,90 1,0 106

91
2000
2300

19. Linolej 
Plastične obloge, PVC

1000
1500

0,17
0,23 1,5 32

45
1500
2250

20. Tekstilne talne obloge, klobučevina 300 0,09 1,3 12 390

* Tabela se nadaljuje na naslednji strani
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Preglednica št. OP/08: 
Izbrani gradbeni materiali in sestavni deli

Gradbeni materiali, komponente, 
izbrani primeri DIN EN 12 524

Gostota
kg/m3 

Toplotna 
prevodnost

l
W/(m •  K)

Specifična 
toplota c 1)

kJ/(kg •  K) 

Toplotni 
prodor 

koeficient b
kJ/

(m2h1/2K)

Toplotni 
hranilnik 
enota S

kJ/(m3• K)

21. Mineralna vlakna, izolacijske plošče 10-
200 0,040 1,0 3,6 10-200

22. Ekspandirana pena – polistiren
toga poliuretanska pena

15-30
≥30

0,40
0,035

1,45
1,4

2,2
2,5

21-44
      45

23. Aluminij
Jeklo

2700
7800

200,00
60,00

0,8
0,4

1310
860

2160
3120

24. Voda 1000 0,58 4,2 98 4200
(1) Izračunane vrednosti specifične toplote nekaterih materialov po DIN EN 12 524. Prikazane so nekatere približne pov-
prečne vrednosti.

Pri dobro toplotno izoliranih ovojih stavbe od temeljev, zidov, oken, vrat do strešne konstrukcije 
ter elementov, ki so posebej izdelani za vgradnjo zaradi energijsko učinkovitega ter do okolja 
prijaznega ogrevalnega, ohlajevalnega in prezračevalnega sistema dosežemo najboljše rezultate 
za shranjevanje toplote v gradbenih materialih. Vedno več govorimo tudi o gradnji energijsko 
varčnih, nizkoenergijskih, ekoloških, pasivnih in podobnih hišah z majhno oziroma minimalno 
porabo energije na kvadratni meter bivanjske površine. Cilj je ničelna poraba energije za ogre-
vanje. V to nas ne silijo le čedalje dražja energija in škodljiv vpliv nekaterih energijskih virov na 
okolje, ampak tudi evropska in slovenska zakonodaja.

Temperaturno amplitudno razmerje (TAR)
Toplotna prodornost, zmogljivost in lega plasti toplotne izolacije so odločilnega pomena za vztraj-
nost sobne temperature, ki nastajajo zaradi nihanj zunanje temperature. Kot postavka za oceno 
predhodne toplotne zaščite se uporabi temperaturno amplitudno razmerje (TAR). To nam pove, 
kako velika je amplituda temperaturnih nihanj na notranji strani gradbenega dela v razmerju na 
tisti del, ki je na zunanji strani istega gradbenega dela. 

Formula za izračun:    
max.       (v mejah od 0 do 1)
max.

i

e

TAR θ
θ

∆
=

∆

Temperaturno amplitudno 
razmerje običajno izračuna-
mo z odštevanjem najmanj-
še temperature od najvišje 
za dan, mesec in leto.

 Â Slika št. O/16 - Tempera-
turno amplitudno razmerje 
(TAR) zunanjega zidu
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V času zimskega ogrevanja in pri zimski toplotni zaščiti po pravilu v stanju mirovanja (= konstan-
ten toplotni pretok kot pri ogrevanju), so predvsem v poletnem času zaradi spreminjanja sončne-
ga sevanja v času mirovanja obdobja, pri katerih se toplotne vrednosti časovno spreminjajo. 

Na površini zunanje strani stene, niha temperatura v toku dneva na primer med 10 in 30 °C (Δq = 20 K).  
Na površini notranje strani stene niha temperatura, s časovnim zamikom, na primer, če računamo za 
12 ur, med 18 in 22 °C (Δq = 4 K). Temperaturno amplitudno razmerje se izračuna po naslednji formuli :

4 0,2
20

TAR = =

V Sloveniji velja za absolutno najvišjo letno temperaturno amplitudno razmerje, ki so jo izmerili 
v Murski Soboti 70 oC, kjer je najbolj izrazito celinsko podnebje. Ob morju okrog 48 oC in na gori 
Kredarica 49,9 oC, kjer so razponi med obema skrajnostma mnogo manj izraziti.  V Ljubljani zna-
šajo 60,4 oC. Razpon med doslej najvišjo in najnižjo izmerjeno temperaturo v naši državi znaša 
75,2 oC.

Preglednica št. OP/09: 
Vrednosti za skladiščenja toplote in temperaturnega amplitudnega razmerja (TAR) za zunanje zidove

Vrsta zunanje stene (ZS) 
Izbrani primeri. 

Več možnosti, glej preglednico 10/1

U-vred-
nost

W/(m2.K)

Toplotni 
hranilnik

število v W
KJ/(m2 . K)

Razmerje
Amplitudne 

vrednosti
TAR

Stenska konstrukcija s shematskim 
opisom zunanje stene

Enojni zunanji zid
2,0 cm zunanji omet
36,5 cm zid 800 kg/m3

1,5 cm notranji omet
0,63 150 0,06

Enojni  zunanji zid 
iz poro beton opeke
2,0 cm zunanji beton
30 cm poro beton 600 kg/m3

1,5 cm notranji beton

0,56 90 0,07

Zunanji zid s toplotno izolacijo
1,5 cm zunanji omet
8,0 PS-toplotna izolacija
24 cm opeka 1400 kg/m3 

0,39 270 0,02

Zunanji zid v sredini
s toplotno izolacijo 
11,5 cm opeka za obzidavo
8,0 cm izolacijska plošča 
iz mineralne volne
24 cm opečni zid
1,5 cm notranji omet

0,37 300 0,02

Zunanji zid-notranja toplotna
Izolacija
2,0 cm zunanji omet
24 cm opečni zid 1400 kg/m3

6,0 cm PS toplotna izolacija
1,5 cm notranji omet

0,47 50 0,25
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Le strokovnjaki na področju arhitekturnega in gradbenega projektiranja, projektiranja strojnih 
instalacij, projektantskega in gradbenega nadzora, svetovalnega in izvedbenega inženiringa, na 
področju sončnih elektrarn in izvedbe nizko energetskih objektov na ključ, imajo strokovno pod-
lago za izvedbo projektov. 

Projektirani in izvedeni sistem ogrevanja stavbe mora ob najmanjših toplotnih izgubah zagotoviti 
takšno raven notranjega toplotnega ugodja, kot je določena s predpisi, ki urejajo prezračevanje in 
klimatizacijo stavb, oziroma je določena v projektni nalogi, če je ta strožja od predpisane. 

Energijsko učinkovitost ogrevalnega sistema se zagotavlja z izborom energijsko učinkovitih ge-
neratorjev toplote, načrtovanja in izvedbe energijsko učinkovitega cevnega razvoda, izbora nizke 
projektne temperature ogrevalnega sistema in njegovega uravnoteženja ter regulacije tempera-
ture zraka v stavbi, njenem posameznem delu ali prostoru.   

Simboli so za označeva-
nje cevi in spojnih delov, 
ki so izdelani po DIN 
2429-2.

Na grafu prikazani sim-
boli so standardizirani. Ti 
simboli se uporabljajo za 
izdelavo shem procesnih 
sistemov. Prikazani so 
simboli osnovnih delov za 
vgradnjo v instalacijske 
cevne razvode in ogreval-
nih naprav. 

Namen simbolov je za 
lažje razumevanje ose-
bam, ki so vključene v 
načrtovanje, izvedbo 
instalacij in delovanje 
procesnih sistemov in za 
prikaz uporabljenih po-
stopkov.

  Slika O/35 – Simboli za cevne instalacije in spojne dele po DIN 2429-2 in DIN
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Izkaz energijskih lastnosti stavbe, ki je obvezen sestavni del dokazila o zanesljivosti objekta, mora 
dokazovati, da so izpolnjene vse zahteve iz 7. in 16. člena pravilnika.
 

Prikazani simboli in ozna-
ke za delovne naprave so 
povzeti iz različnih stro-
kovnih brošur in prospek-
tnih materialov.

Deloma so v praksi še 
drugi simboli, na primer 
za ogrevalni kotel, talna 
ogrevanja, radiatorska 
ogrevanja it.

  Slika O/37 - Simboli 
za naprave in različne 
komponente

Prikazani simboli na slikah so deloma uporabni tudi za druga strokovna področja. 

Poleg tega pa se simboli z drugih strokovnih področij zelo pogosto uporabljajo tudi v načrtih za 
ogrevanje. Simbole za ogrevalne naprave najpogosteje najdemo tudi v različnih normativih in 
številnih strokovnih področjih, kot je prezračevanje, oskrba s pitno vodo itn.

Na primer:

 ¾ DIN 2429 Cevne instalacije
 ¾ DIN 4752 Vročevodni ogrevalni sistem
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 ¾ DIN 1988 Sistem za oskrbo s pitno vodo
 ¾ DIN 1946 Prezračevanje - zrak v prostoru
 ¾ TRGI         Sistemi za oskrbo s plinom

2.2. Oznake

2.2.1. Oznake delov instalacije

Oskrba s plinom

NV Napajalni vod za zemeljski plin: Priključen na glavni plinski razvod.

PI Priključna instalacija: Instalacija od napajalnega voda do oddajnega mesta mora imeti vgrajeno 
glavno zaporno armaturo.

GZA Glavna zaporna armatura: Prva armatura na zgradbi s katero lahko zapremo celoten sistem za 
oskrbo s plinom.

PŠ Plinski števec

P         Predtok
PV          Povratni vod
VV         Varnostni vod
VPV    Varnostni povr. vod
ZV           Zračni vod
IVL         Izlivni vod z lijakom
ORP   Odprta razt. posoda
ZRP       Zaprta razt. posoda
PhV      Pitna hladna voda
HV           Hladna voda
KV             Krožni vod
TM       Toplotni manjalnik
TH        Toplotni hranilnik
TV           Topla voda

  Slika O/38 - Ozna-
ke cevnih instalacij in 
shema dvižnih vodov 
centralnega ogrevanja

2.3. Vrste in sistemi

V preteklosti so posamezna ogrevala, ki so bila za ogrevanje nameščena po prostorih, predsta-
vljala običajno ogrevanje. V novo zgrajene stavbe z večjim udobjem bivanja, so počasi, vendar 
vztrajno uporabniki nameščali sodobne ogrevalne kotle in centralno ogrevanje. 

Sočasno z novo prihajajočimi ogrevalnimi kotli in sodobnimi sistemi centralnega ogrevanja, se je 
hitro izboljševala tudi regulacija.  
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3. KOTLOVNICE ZA OGREVANJE
3.1. Kotlovnice/kurilnice
Zahteve za oskrbo zraka za zgorevanje v ogrevalnem kotlu so določene s predpisi za kurišča, ki 
morajo biti ustrezne z odloki za ogrevanje v posameznih državah. Naknadne določbe se nanašajo 
v bistvu na vzorčne predpise od 18. 09. 1997, ki so bili sprejeti leta 1998, z nekaterimi spremem-
bami in dopolnitvami v posameznih državah. Ti predpisi so v razvrstitvi drugih tehničnih pravil, 
smernic in standardov. Izvajanje določbe za centralno ogrevanje vključuje tudi VDI 2050.

Na splošno je v jezikovni rabi, najpogosteje uporabljen izraz »kotlovnica« za prostor, kjer je na-
meščena kurilna naprava. Po novi uredbi je bil sprejet predlog, da se ta izraz v prihodnosti upo-
rablja za prostore, ki delujejo na osnovi trdnih goriv z več kot 50 kW skupne toplotne moči, seve-
da pa ta izraz uporabljajo tudi za druge vrste kurišč.

3.1.1  Namestitev ogrevalnega kotla

Razločevanje
Zahteve za namestitev ogrevalnega kotla so odvisne od potrebnega zraka za izgorevanje kakor 
tudi od prostora za postavitev ogrevalnega kotla, ki mora odgovarjati zahtevam po MFeuVO in po 
skupni nominalni toplotni moči ter se razlikujejo:

 ¾ Od zraka v prostoru odvisni ogrevalni kotli z močjo do 35 kW
 ¾ Od zraka v prostoru odvisni ogrevalni kotli z močjo od 35 kW do 50 kW
 ¾ Od zraka v prostoru odvisni ogrevalni kotli z močjo nad 50 kW, za tekoča in plinasta goriva
 ¾ Od zraka v prostoru odvisni ogrevalni kotli z močjo nad 50 kW, za trdna goriva (postavljene 
samo v »kotlovnice«).

Oskrba z zrakom za zgorevanje
Dovajanje svežega zraka za zgorevanje v kurilni napravi je treba rešiti že pred začetkom gradnje 
stavbe. Za pravilno izvedbo odvoda dimnih plinov je treba rešiti s pristojnim okrajnim dimni-
karskim podjetjem. 

Med zgorevanjem ogljika oziroma snovi, kjer se pojavlja ogljik, pride do nastajanja Ogljikovega 
oksida. V stanovanju se pojavlja povsod, kjer se uporabljajo peči na trdno gorivo, naftne derivate 
kot je kurilno olje, bencin ali petrolej in peči oziroma toplotni hranilniki za ogrevanje tople vode 
na zemeljski plin (metan). Povečane koncentracije s CO zelo pogosto najdemo tudi v domačem 
hišnem okolju med običajnim delovanjem kurilnih naprav.

Med delovanjem peči, ogrevanjem toplotnih hranilnikov za toplo vodo lahko torej vrednosti CO 
presegajo tiste, določene s standardi o varnosti uporabnikov. Ogljikov oksid tudi gori. Spodnja 
eksplozijska meja znaša 12,5 vol % ali 125.000 pum. Ta raven je zelo visoka, izjemoma lahko 
nastane med kurjenjem, ko je oskrba z zrakom omejena. Pri teh vrednostih se lahko CO vname. 
Pojav v povezavi s tem, ko CO nastaja med kurjenjem in se hipoma vžge ob vstopu svežega zraka, 
imenujemo povratni udar.

V prostoru pride v največ primerih do nastanka prevelikih koncentracij CO zaradi premajhnega 
dovoda svežega zraka ali preslabega odvoda izgorelih produktov in tudi zaradi slabo očiščenih 
dimnikov.
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Preglednica št. OP/50:

Zahteve za dovod zraka do kurilne naprave po uredbi (MFeuVO)

Vrsta kurišča 
Skupna nazivna toplotna moč

Zahteve za dovod zraka za zgorevanje 1) 
v prostoru namestitve ogrevalnega kotla

Od zraka v prostoru neodvisen 
ogrevalni kotel

- Na splošno veljajo pravila za plinske kotle, ki ne zahtevajo 
zraka v prostoru delovanja.

Od zraka v prostoru odvisen
ogrevalni kotel z močjo 
do 35 kW 
skupne nazivne moči

- Z odpiranjem oken ali vrat na prosto in obseg vsaj 4 m3 na 1 kW
 nazivne toplotne moči, ali
- tako imenovana povezava kotla s prezračevanjem (glej sliko O/62b) 
z navezavo s sosednjimi prostori in odvodom na prosto ali
- z dpiranjem odprtin, ki vodijo na prosto s svetlim presekom najmanj 
150 cm2  ali z dvema odprtinama, ki ima vsaka 75 cm2 ali z odprtino z 
enakim presekom, ki vodi na prosto.

Od zraka v prostoru odvisen 
ogrevalni kotel z močjo 
preko 35 kW in ne več kot 50 
kW skupne nazivne moči

Z odprtino, ki vodi na prosto s presekom najmanj 150 cm2 ali z dvema 
odprtinama, vsaka s 75 cm2 ali z enakovrednim presekom, ki vodi na 
prosto.

Od zraka v prostoru odvisen 
ogrevalni kotel z močjo 
več kot 50 kW 
skupne nazivne moči

Ena odprtina, ki vodi na prosto ali odprtina z minimalnim prečnim 
presekom najmanj 150 cm2, z dodanim 2 cm2 za vsak kW nad 50 kW 
nazivne toplotne moči. Zahtevani presek lahko razdelimo na več kot 
dve odprtini.

1)Odprtine za dovod zraka za zgorevanja in dovodne cevi ne smejo biti zaprte. 
Zahtevani presek je lahko prekrit z mrežo ali podobno, vendar zaradi tega ne sme biti zožen. 
Prezračevalni vod, mora imeti enak pretok oziroma enak prerez.

Dovod zraka pri ogrevalnih kotlih do 35 kW
Za dovod zraka, ki je potreben pri zgorevanju v ogrevalnih kotlih z nazivno toplotno močjo do 35 
kW, velja na splošno za večino ogrevalnih kotlov v enodružinskih in več družinskih hišah, kjer je 
takšno prezračevanje mogoče izvedljivo. 

Pod tem razumemo, da dovajamo zrak do kurišča, ki je v povezavi z drugimi prostori:

Neposredni dovod (A): zadostno zračenje za zgorevanje je v tem primeru prisotno, če je:

Razvrstitev prostorov eden za drugim (tako imeno-
vano zgorevanje zraka v prostoru) Kadar sta vrata in 
okno nameščeni na zunanjo stran oziroma na pros-
to, je lahko ogrevalni kotel priključen neposredno in 
kadar je prostor neposredno povezan s sosednjim 
prostorom in znaša prostornina 4 m3 na kW nazivne 
moči ogrevalnega kotla. 

Če ima prostor, kjer je nameščen ogrevalni kotel vsaj 
eno okno in vrata speljana na prosto se prostornina 
prišteje. 

 Â Slika št. O/61 – Neposredna povezava
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Posredna povezava (B):

Zagotavlja zadosten dotok zraka za izgorevanje tudi:

Če je kotlovnica v drugem prostoru in 
ima vsak prostor posebej najmanj eno 
okno ali vrata na zunanji strani, ki je ve-
zan na skupni prostor (brez oken in vrat 
na zunanji strani) in če je obseg prosto-
rov z oknom in vrati na zunanji strani in 
ima prostor skupno 4 m3 na kW nazivne 
moči kotla se lahko prostornina, prišteje.

 Â Slika št. O/62 – Posredna povezava

Prostori, ki služijo za prezračevanje prostora z nameščenim ogrevalnim kotlom, če je ta v stano-
vanju, potem mora biti stanovanje v istem nadstropju. Stopnice, ki vodijo skozi več nadstropij (na 
primer, vrstne hiše) niso primerne. 

Prostor, kjer je nameščen ogrevalni kotel v povezavi z drugimi prostori, morajo biti povezani z 
zračnimi odprtinami minimalne velikosti 150 cm2. Odprtine za dovod zraka do kurišča ne smejo 
biti priprte oziroma zaprte v času delovanja kurilne naprave. Okna v prostoru morajo biti odprta, 
da se prostor zaradi zgorevanja v kurišču lahko prezračuje. Pri namestitvi večjega števila kurilnih 
naprav se upošteva skupna toplotna moč za istočasno delovanje vseh vgrajenih kurilnih naprav.

Posebne zahteve za plinske peči

 ¾ Plinske peči z zagotovljenim pretokom zraka z več kot 7 kW nazivne toplotne moči in če so 
nameščena v stanovanju ali v prostorih za podobno uporabo so lahko le, če je zagotovljen do-
vod svežega zraka in odvod s posebnimi napravami, ki nevarnim izpušnim plinom preprečujejo 
dostop v bivalne prostore.

 ¾ Plinske peči brez nadzora plamena, so lahko nameščene le v prostorih, kjer je za-
gotovljen mehanski sistem prezračevanja in z minimalno petkratno menjavo zraka.                                     
Za gospodinjske kuhinjske aparate ustreza zunanji pretok zraka do 100 m3/h.

 ¾ Plinske peči brez izpušnega sistema so lahko nameščene le, če so vgrajene posebne varno-
stne naprave, ki preprečijo koncentracijo ogljikovega monoksida (CO) v prostoru namestitve 
nad 30 ppm.

 ¾Ogrevalni kotli za utekočinjeni naftni plin: namestitev v prostorih, kjer so tla na kateri koli 
točki več kot 1 m pod zemeljsko površino, je dovoljeno le:

 ¾ če je ogrevalo oziroma ogrevalni kotel opremljen s protipožarnim nadzorom in je zago-
tovljeno, 

 ¾ da tudi pri izključenem ogrevalu s protipožarnim nadzorom za tekoči naftni plin v nevar-
nosti ne prihaja do vtoka plina v dovodno instalacijo ali, da se preko mehanskega prezra-
čevalnega sistema varno odvaja.
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Primer izračuna za zgorevalni zrak:
Ogrevalni kotel z 10 kW je lahko nameščen v prostoru (z odpiranjem oken) z 12 m2 površine in 
svetle višine 2,50 m, če je ta na voljo.

12 m2 x 2,50 m = 30 m3 

30 m3 : 4 m3/kW = 7,5 kW, 

prostornina ne zadošča za delovanje kotla
V sosednjem prostoru (z odpiranjem oken) in ima 8 m2 površine, 
v višino pa meri 2,50 m. 
V skupni povezavi je zgorevalnega zraka za:

(12 + 8) x 2,50 m = 50 m3 

50 m3 : 4 m3/kW = 12,5 kW

Zadostuje namestitev ogrevalnega kotla z močjo 10 kW (< 12,5 kW) je dopustna.

3.1.2  Prostori za namestitev ogrevalnega kotla

Nedovoljena mesta za vgradnjo
Ogrevalni kotli ne smejo biti nameščeni:

 ¾ na stopniščih, razen v stanovanjski hiši z dvema stanovanjema
 ¾ na hodnikih, če je hodnik tudi pot za evakuacijo stanovalcev
 ¾ v garaži, razen, če je zrak v prostoru neodvisen od dimnih plinov, in če notranjost garaže ni 
toplejša od 30 °C.

Namestitev ogrevalnega kotla v prostorih s prezračevalnim sistemom
Od zraka odvisen zaprt prostor, stanovanje oziroma drugi bivalni prostori primerljivih velikosti, 
v katere s pomočjo ventilatorja dovajamo svež zrak na primer, s prezračevanjem, toplozračnim 
ogrevanjem ali kakšnim drugim primerljivim dovajanjem, lahko imajo nameščen ogrevalni kotel, 
če je omogočeno:

 ¾ hkratno delovanje ogrevalnega sistema in da so vgrajene vse naprave, ki preprečuje tvorjenje 
nevarnih dimnih plinov 

 ¾ da se dimni plini odvajajo preko teh sistemov ali
 ¾ glede na vrsto gradnje in izračunanih prezračevalnih vrednosti, zagotovljeno varno delovanje 
in preprečevanje nastajanja nevarnih podtlakov v prostoru s kurilno napravo.

Protipožarne zščitne zahteve

 ¾  Kurišča morajo biti odmaknjena od gorljivih materialov oziroma kjer je v prostoru nameščeno 
pohištvo ali pa vgraditi vmesno zaščito, ki je vzdržljiva vsaj do temperature 85 °C. V naspro-
tnem primeru, ko v bližini ni gorljivih materialov, zadostuje razdalja najmanj 40 cm.

 ¾ Preden namestimo kurišče za kurjenje s trdnimi gorivi, je treba tla obložiti z ognjevzdržno 
zaščito, ki sega pred kurišče vsaj 50 cm in na straneh minimalno 30 cm od vrat za polnjenje z 
gorivom.

 ¾ Pri odprtih kaminih mora biti pohištvo oziroma drugi elementi iz gorljivih materialov odmak-
njeni navzgor in na straneh v razdalji vsaj 80 cm. Pri porazdelitvi z obojestranskim prezrače-
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 ¾ Gradbene predpise posameznih držav
 ¾ Odlok za ogrevanje v posameznih državah
 ¾ VDI 2050 (za ogrevalne sisteme)
 ¾ Tehnične predpise za plin (TRGI)
 ¾ Tehnične predpise za utekočinjeni naftni plin (UNP) in še
 ¾ številna različna pravila za načrtovanje.

Kot primer je prikazana kurilnica s toplo-
vodnim ogrevalnim kotlom za centralno 
ogrevanje na trdna goriva z nazivno močjo 
≥ 50 kW z opisom ključnih vgradnih delov in 
opreme. Prikazane so tudi kurilnice za ogre-
vanje s kurilnim oljem.

Pri namestitvah kurilnih naprav za teko-
ča ali plinasta goriva veljajo lažje zahteve. 
Pri okvari ali podobno se zahteva takojšna 
ustavitev dovoda za gorivo in 3 cm visok 
prag pri vratih.

 Â Slika O/63 – Kotlovnica z dovodom 
svežega in odvodom odpadnega zraka

V kurilnici morata biti za prezračevanje prostora vgrajeni dve odprtini, ena zgoraj in ena na spo-
dnji strani prostora, ki vodita v in iz prostora. Minimalni presek odprtine mora znašati 150 cm2 ali 
izvedba s prezračevalnim kanalom s primerljivim presekom. Presek odprtine se lahko izračuna 
na osnovi odvoda zgorevalnega zraka.

 Â Slika O/64 – Kurilni-
ca za toplovodni sistem 
ogrevanja z ogrevalnim 
kotlom za trdno gorivo do 
50 kW

Prostori se ne smejo uporabljati drugače, razen za namestitev toplotne črpalke, kombinirane 
proizvodnje toplote in nepremičnih motorjev z notranjim izgorevanjem ali za hrambo goriva. Ne 
sme biti neposredne povezave z bivalnimi prostori, razen tistih, za potrebe izvajalca. Prostornina 
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mora biti velika najmanj 8 m3, višina do stropa pa najmanj 2 m. Izhod neposredno na prosto ali v 
koridorju, ki izpolnjuje zahteve za nujne potrebe. 

Sliki št.O/64 in O/65 
prikazujeta namesti-
tev ogrevalnega ko-
tla za trdna, tekoča 
in plinasta goriva, 
komplet s potrebnimi 
napravami za dovod 
svežega in z odva-
janjem odpadnega 
zraka.

 Â Slika O/65 - Ku-
rilnica z namestitvijo 
toplovodnega kotla

3.1.4      Centralne ogrevalne enote

Mesto postavitve
Namestitev osrednje ogrevalne enote za ogrevanje več stanovanjskih objektov ali stavb je po-
membno od kraja, kjer so nameščeni ogrevalni kotli, pri čemer je pomemben hiter dostop do vseh 
glavnih porabnikov.

Pomembne so predvsem naslednje točke, na katere je treba posvetiti pozornost:

 ¾ Dovod zraka za izgorevanje
 ¾Najkrajše možne razdalje za hranjenje goriva, zlasti pri ogrevanju na trdna goriva
 ¾ Lokacija dimnika v zgradbi in možnost rednega vzdrževanja oziroma čiščenja.

Razen tega se predvsem za večje naprave zahteva:

 ¾ Dobra proti zvočna izolacija predvsem za bivalne prostore
 ¾ Protipožarne zahteve
 ¾ Evakuacijske poti in druge varnostne zahteve
 ¾Možni škodljivi učinki zaradi dostave, nakladanja, odlaganje prahu, vonja, itn.

Prosto stoječe osrednje kotlovnice
Večji sistemi ogrevanja, ki služijo za večje število stavb, so običajno v ločeni stavbi »centralnega 
ogrevanja«. Ta objekt po navadi stoji v osrednjem delu naselja ter s preprosto povezavo za nala-
ganje in skladiščenje goriva. 

Dimnik pri takšnem sistemu za večje število ogrevalnih kotlov, se običajno izvede kot samostojen 
dimnik. Pri zelo velikih kurilnih napravah za ogrevanje stoji neposredno ob kotlovnici z okoli 500 
kW še strojnica, delavnica, umivalnica in garderobni prostori za zaposleno osebje.
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Kotlovnica v kleti
Običajno je ogrevalni sistem v kleti, če je stavba v zemeljski ravni tal in podkletena. To omogoča 
udobno vodoravno porazdelitev cevne instalacije v kleti. V takšnih primerih so instalacijski ra-
zvodi nameščeni pod strop kleti, od koder so po dvižnih vodih speljani v vsako nadstropje. Gleda-
no s strani statike sicer ni posebnih težav, je pa treba opozoriti, da obstaja nekaj težav pri namesti-
tvi in vzdrževanju ogrevalnih kotlov, rezervoarjev in podobno. Pred izvedbo morajo razmišljanja 
vključevati potrebno zračenje za zgorevalni zrak in vse potrebno prezračevanje v kotlovnici. Vsi 
skupni prostori za operaterje običajno zahtevajo naravno svetlobo in prezračevanje.

Kotlovnica na podstrešju
Številne idejne zasnove za prenovo podstrešnih prostorov so v največji meri ustvarile zahteve za 
gradnjo kurilnic na podstrešjih. Z analizo obstoječega stanja, zahtev za izvajanje načrtov za pre-
novo obstoječih podstrešij, so se v zadnjih letih izkazali, kot ugodna stanovanjska rešitev. Večina 
podstrešij je dejansko nedokončan gradbeni objekt, ki ga je treba še samo zaključiti. 

S številnimi gradbenimi, izolacijskimi, sanitarnimi in ogrevalnimi deli je mogoče objekt zaključiti. 
Ključnega problema še ne dolgo nazaj je bilo ogrevanje, saj statika ni dopuščala vgradnje težkih 
gradbenih materialov in težkih ogrevalnih kotlov s priključitvijo na klasično grajeni dimnik itn. 

Tudi spravljanje kuriva v tako visoka podstrešja je predstavljal za številne nerešljivo težavo. 

Preglednica št. OP/51:
Referenčne vrednosti za dimenzije kotlovnice in strojnice (po VDI2050 in drugih virih)

Skupna
toplotna moč
v kW

Približna površina
kotlovnice
m2  1)

Svetla višina
kotlovnice h
m   2)

Osnovna površina
strojnice
m2

do 35 3)

≥ 2,00  4)

do 50 8

do 70 14 ≥ 2,10
≥ 2,40do 100 18

do 200 25
≥ 3,00

do 300 30

do 400 35
≥ 3,50 pribl. 10 - 20

do 500 40

do 700 45
≥ 4,00 pribl. 20 - 35

do 1000 50

do 1500 60
≥ 4,50 pribl. 35 - 55

do 2000 65

do 5000 85
≥ 5,00 pribl. 70 - 120

do 10000 100
1) Brez oskrbe s toplo vodo: Pri ločeni postavitvi toplotnega hranilnika za toplo sanitarno vodo je potrebna še enkrat večja 
osnovna površina.
2) Dodatek pri kotlih s čiščenjem z zgornje strani: svetla višina  h1 med zgornjo stranjo ogrevalnega kotla in stropom ali med 
kotlom in stropnim nosilcem:   h1 > 1,50 m za Q > 150 kW; h1 > 1,80 m za Q > 350 kW.
3) Po odredbi MFeuVO minimalno 4 m3 prostornine za 1 kW ogrevalne moči.
4) V danih primerih, če so različne višine prostora, je treba paziti na dolžino, širino in površino (DŠV).
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dimovodne cevi. »LAS« sistem je poseben primer dimnika kjer je konstrukcija tuljave izvedena v 
skupni cevi (cev v cevi). Po zunanji strani dimne tuljave vstopa v kurilno napravo predgret zgore-
valni zrak, v notranjosti dimne tuljave pa se gibljejo izstopajoči dimni plini. Material dimne tuljave 
dopušča utekočinjanje dimnih plinov, zato je na dnu tuljave, izveden tudi sistem za zbiranje in 
odvajanje nastalega kondenzata.

 Â Slika O/108 Dimnik za kurjenje z različnimi vrstami kuriva
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Odvod dimnih plinov skozi prezračevalni sistem
Odvod dimnih plinov iz plinskih kotlov z zagotavljanjem pretoka skozi prezračevalni jašek je do-
voljen pod pogoji, kot so zapisani v TRF. To pomeni, da mora biti površina prostora, kjer je nameš-
čena kurilna naprava dovolj velik in da je zagotovljen dovod zraka za zgorevanje.
Priključek odvodne dimne cevi v prezračevalni jašek mora biti višje od odprtine za odpadni zrak. 
Poleg tega mora biti v izstopni odprtini zagotovljen pretok dimnih plinov iz plinskega kurišča pod 
spodnjim robom odprtine za odpadni zrak. 

(Glej sliko O/107, kjer so prikazani različni primeri za odvod dimnih plinov iz plinskega kurišča 
v prezračevalni jašek).Priključek (izpušna dimna cev ali izpušni kanal) je odvod dimnih plinov, 
skozi del med kuriščem s plinom, ki vodi na prosto skozi različne odvodne sisteme ali na primer v 
dimnik. Odvodne dimne cevi in pribor iz kovine so izdelani po DIN 1298 in se ujemajo s priključki 
za kurilne naprave, dimne cevi, zgibe in kolena, za plin. Cevi in   pribor izdelani iz vlaknastega ce-
menta, morajo imeti minimalno debelino stene 7 mm.

Različna kurišča priključena na dimno napravo so prikazana na sliki št. O/108. Dobro načrtovani, 
z ustrezno mero in v skladu s predpisi izveden odvod dimnih plinov je pomemben prvi pogoj za 
gospodarno in neškodljivo delovanje ogrevalne naprave. Zahteve za načrtovanje dimnih izpušnih 
sistemov so podane v predpisih o ogrevanju v malih kurilnih napravah po DIN 18 160 in po pred-
pisih, ki so določeni na državnih oziroma lokalnih ravneh. 

Predpisi za kurilne naprave so ločeni za »dimnike« in za »odvodne cevi dimnih plinov«. Pri kurje-
nju s trdnimi gorivi smemo uporabljati samo dimnike, kjer se pri izgorevanju lahko odlagajo saje. 
Pri kurjenju s tekočimi oziroma plinastimi gorivi pa lahko izgorele pline vodimo skozi odvodne 
cevi. Tuljava mora biti odporna proti vlagi in kislini. Posebno pozornost je treba posvetiti zu-
nanjemu delu dimnika, ki je izpostavljen vremenskim vplivom. Nosilni del dimnika mora biti iz 
materiala, ki omogoča trdnost tudi pri največji obremenitvi.

3.3.1 Lega in postavitev

 Â Slika O/109 – Dimna 
odprtina mora segati preko 
vrha strehe

Po možnosti, če pri večjem številu kurilnih naprav obstaja možnost, da jih združimo po skupinah 
in izpušnih sistemih, ki potekajo znotraj stavbe. Na podlagi kakovosti, oblikovanju in funkcional-
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4. INSTALACIJE
4.1     Materiali za cevne instalacije

Še vedno se veliko centralnih ogrevanj izvaja z varjenimi jeklenimi cevmi. Poleg tega se v zadnjih 
letih uporabljajo vse več tankostenske jeklene in bakrene cevi ter za talna in stenska ogrevanja 
cevi iz plastičnih snovi.

Jeklene cevi
Ločimo različne vrste cevi:

 ¾ srednje in težke navojne cevi EN 10216
 ¾ brezšivne jeklene cevi (vročevodne) EN 10217
 ¾ tankostenske jeklene cevi (precizne jeklene cevi ali natančno izdelane cevi).

Cevni navojni spoji (fitingi) se pri ogrevalni tehniki uporabljajo le, če je treba cevno povezavo 
pogosteje odklopiti, na primer pri povezavah radiatorjev, ogrevalnih kotlov, črpalk, toplotnih hra-
nilnikov, zapornih ventilov itn. 

Pri tesnjenju naštetih povezav služijo ploščata tesnila ali tesnjenja s konusi in maticami. Za večje 
preseke cevnih povezav se uporabijo prirobnice s tesnili in vijaki.  

Navojne cevi
Na voljo so cevi z debelo steno, da se lahko nanjo vrežejo navoji. Cevi izdelujejo z dvema različni-
ma stenama in sicer:

 ¾ kot srednje težka navojna cev in
 ¾ kot težka navojna cev.

Za ogrevanja so namenjene predvsem srednje težke brezšivne navojne cevi (črne, kar pomeni ne 
pocinkane). Za višji tlak pridejo v poštev črne, težke navojne cevi. Nazivni premer DN kaže prib-
ližni svetel notranji premer cevi v mm.

Preglednica št. OP/75:
prikaz uporabnih dimenzij jeklenih cevi.

Nazivna velikost
cevni navoj

zunanji premer

Srednje težka
navojna cev

(po DIN 2440)

Težka
Navojna cev

(po DIN 2441)

DN Cevni navoj

Ф 
zunanji navoj

da
mm

Debelina
Stene

S1
mm

Ф
Notranja

d1
mm 

Teža
cevi

kg/m

Debelina
stene

S2
mm

Ф
Notranja

d2
mm

Teža
Cevi

kg/m

6 R 1/8 10,2 2,00 6,2 0,407 2,65 4,9 0,493
8 R ¼ 13,5 2,35 8,8 0,650 2,90 7,7 0,796

10 R 3/8 17,2 2,35 12,5 0,852 2,90 11,4 1,020
15 R ½ 21,3 2,65 16,0 1,220 3,25 14,8 1,450
20 R 3/4 26,9 2,65 21,6 1580 3,25 20,4 1,900

25 R 1 33,7 3,25 27,2 2,440 4,05 25,6 2,970
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kolutih in tanko stenske cevi lahko zatiskamo brez vložnih tulcev, vendar je priporočljivo cev na 
spojnem mestu predhodno ”kalibrirati”.

Preglednica št. OP/77: 
Dimenzije za brezšivne, hladno vlečene natančno izdelane jeklene cevi z zunanjo izolacijo po DIN EN 10 305

Ф zunanji x
deb. stene

mm

Ф zunanji,
z zunanjim

PVC plaščem
mm

Debelina
Stene

S
mm

Ф notranji
di
 

mm

Teža

Kg/m

10 x 1,2 12

1,2

7,6

0,305
12 x 1,2 14 9,6

15 x 1,2 17 12,6

18 x 1,2 20 15,6

22 x 1,5 24

1,5

19,0 0,824

28 x 1,5 30 25,0 1,052

35 x 1,5 37 32,0 1,320

42 x 1,5 44 39,0 1,620

54 x 1,5 56 51,0 2,098

Izvedbo profesionalnega stiskalnega sistema lahko uporabljamo pri različnih izvedbah cevnih 
priključkov. Običajne priključke uporabljamo pri toplotnem ogrevanju s črpalko do 110 °C in 6 
barov tlaka (preizkusni tlak 16 barov), solarnih sistemih itn. 

Večplastne cevi, bolj poznane pod nekdanjim imenom alu-
mplast imajo danes zaradi visoke kakovosti in zanesljivosti 
veliko zaupanje številnih strokovnjakov po celem svetu. 
Proizvajalec cevi Uponor je postavil skoraj boljšo alternati-
vo jeklenim, bakrenim in plastičnim cevem. Z leti se je delež 
večplastnih cevi povečal in še raste, predvsem na račun no-
vogradenj, kjer te cevi izpolnjujejo zahteve za hitro in ka-
kovostno vgradnjo. Osnovna aluminijasta cev je zaščitena 
z notranjo in zunanjo plastjo polietilena. Vse plasti so med 
seboj trajno povezane s pomočjo vmesnih veznih plasti in 
izdelane po standardu DIN 16833.

Cev je mogoče preprosto upogibati in se kasneje ne ravna. 
Montaža je izvedena s postopkom zatiskanja veznih členov 
in cevi. Spoji po sistemu zatiskanja so za vgradnjo prepros-
ti, trajni in neločljivi.

 Â Slika št. O/129 – Način zatiskanja tanko stenske na-
tančno izdelane cevi poteka z električnim ali mehanskim 
orodjem

Povezava je narejena z uporabo električno mehanskega stiskalnika, pri čemer se tankostenska 
jeklena cev vključno s spojnim kosom pri montaži ne deformira. Tesnost povzroča deformirani 
presek tesnilnega gumijastega obroča, ki je narejen za delovanje v vroči vodi in z veliko vzdržlji-
vostjo proti staranju.
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Bakreni spojni kosi služijo za povezavo cevi v različnih siste-
mih. Na voljo so različnih oblik in dimenzij ter s pripadajočim 
materialom za hitro in preprosto izgradnjo želene bakrene in-
stalacije.

So pa na voljo tudi oblikovni deli za sistem spajanja z zatiska-
njem. Mogoča je vgradnja bakrenih cevi in oblikovnih delov za 
izvedbo ogrevalnih, sanitarnih in plinskih instalacij.

 Â Slika O/130 - Oblikovni deli za spajkanje.

4.1.3    Plastične cevi

Pri instalacijah ogrevalnih sistemov se v uporabi vse bolj uveljavljajo cevi iz plastičnih materialov. 
Za uporabo so primerne naslednje cevi, ki so na voljo na trgu:

 ¾ Cevi iz polibutilena (PB) v skladu z DIN 16 968
 ¾ Cevi iz polipropilena (PP) v skladu z DIN 8078
 ¾ Cevi iz zamreženega polietilena visoke gostote (PE-X, prej PU) izdelane v skladu z DIN 16 
892, na primer za talna ogrevanja

 ¾ Cevi iz PE-Xa materiala, v skladu s standardom DIN 16892 in DIN ISO 15875, tesnost na kisik v 
skladu z DIN 4726.

 ¾ Večslojne cevi, ki so kombinacija plastične in kovinske cevi (sredinski nosilni sloj je izdelan iz 
aluminija, ki ga z notranje in zunanje strani ščiti sloj iz PE-RT, PE-X, PP-R ali PB).

Pri talnem ogrevanju se plastične cevi vgrajujejo neposredno v tla oziroma v estrih in pri stenskem 
ogrevanju neposredno v steno. Na voljo so tudi cevi, ki so nameščene v zaščitni cevi iz PE. Notranja 
cev je izdelana iz PE-X in se uporablja do 6 bar pri temperaturi do 95 °C, glej preglednico OP/79.

Preglednica OP/79a:
PE-X-cevi po sistemu »cev v cevi« in večslojne Uponor PE-Xa cev, iz PE-RT, PE-X, PP-R ali PB.

Oznaka (ф da 
x s)
 mm

PE-X-notranja cev Zaščitna cev

Ф znotraj di v mm Cev teža v kg/m Ф znotraj  X Ф zunaj) 
d1 x d2 mm

Cev teža  v 
kg/m

16 x 2,0 12,0 0,090 19 x 24 0,077

20 x 2,0 16,0 0,103 23 x 28 0,092

25 x 2,3 20,4 0,169 28,5 x 34 0,108

32 x 2,9 26,2 0,268 36 x 42 0,160

Priključki za plastične cevi: 
Poleg varjenja cevi in povezav z lepljenjem so na razpolago tudi oblikovni deli, kot so spojke, od-
cepi itn., vključno z navojnimi povezavami iz nerjavečega jekla po sistemu zatiskanja ali spojnih 
kosov z navojem, izdelanih iz temprane litine ali medenine. 
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 Preglednica št.: OP/79b:
Večslojne cevi, ki so kombinacija plastične in kovinske cevi (sredinski nosilni sloj je izdelan iz aluminija, ki ga z notranje in 
zunanje strani ščiti sloj iz PE-RT, PE-X, PP-R ali PB).

 Dimen. (Фda x s) mm Ф notranji di   mm Teža cevi kg/ m Vsebnost vode l/m Radij krivljenja mm

16x2,0 12,0 0,105 0,113 80

20x2,25 15,5 0,148 0,190 100

25x2,5 20 0,211 0,314 125

32x30 26 0,323 0,531 160

40x4,5 31 0,508 0,803 200

50x5 40 0,745 1,320 250

63x6 51 1,224 2,042 315

75x7,5 60 1,788 2,827 -

90x8,5 73 2,545 4,185 -

110x10 90 3,597 6,362 -

Povezovanje večslojnih cevi: 
Večslojne cevi se v ogrevalni tehniki večinoma spajajo s pomočjo sistema za zatiskanje. Ob tem 
se uporabljajo priključki za zatiskanje in posebne čeljusti, ki z deformiranjem zatisnejo cev in 
priključek v takšni meri, da se doseže med spojem popolna tesnost. 

Priključki za zatiskanje so lahko kovinski ali plastični. Videz priključka in orodja za zatiskanje je 
prikazan na sliki št. O/131.

Elektrohidravlično orodje za zatiskanje spojnih cevnih delov 
dimenzij 10 - 76 (108) mm. 

Opremljeno je z univerzalnim motorjem različne moči, hidrav-
lično črpalko, varnostno sklopko, samodejnim povratnim ho-
dom, vrtljivo glavo. 

Orodje je relativno lahko in vsebuje pogonski stroj v kovinskem 
kovčku. Ob uporabi primernih klešč je orodje UPONOR uporab-
no za različne vrste oblikovnih delov.

 Â Slika št. O/131 - Sistem spajanja cevi z zatiskanjem

Plastične cevi predvsem večslojne se vse bolj uporabljajo v ogrevalnih sistemih, še posebej pri 
sistemih za delovanje z nizko temperaturo ogrevalnega medija. 

Vse večja je tudi uporaba pri cevnih razvodih do radiatorjev ali za talne in stenske ogrevalne sis-
teme. Velika prednost je zaradi odpornosti proti koroziji, preprosti vgradnji in zaradi gladkih po-
vršin, ki ne motijo delovanja v notranjih površinah. 

Poleg tega se večslojne cevi dobavljajo skupaj z že vgrajeno toplotno izolacijo različnih debelin 
(4, 6, 9 in 13 mm), kar vgradnjo poenostavlja in pospeši njen potek. Najpogosteje uporabljene so 
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5. NAMESTITEV OGREVALNIH NAPRAV
5.1. Ogrevalni kotli

5.1.1 Pregled in vrste razvrstitev ogrevalnih kotlov

Preglednica št. OP/82 prikazuje pregled različnih vrst in sistemov ogrevalnih kotlov za centralno 
ogrevanje, ki temeljijo na naslednjih dejstvih. Para, vroča voda, vroč zrak za ogrevanje, toplotne 
črpalke in sončna energija, so posebej obravnavani v naslednjih poglavjih. Pomembno vprašanje 
pri izbiri ogrevalnega sistema je izbira primernega proizvajalca toplote oziroma ogrevalnega ko-
tla. Poleg vrste goriva in možnosti za shranjevanje goriva igrajo pri tem glavno vlogo gospodarski, 
okolijski in tehnični vidiki s strani uporabnikov:

 ¾ Vrsta izdelave in mesto postavitve
 ¾ Izbira materialov in življenjska doba
 ¾ Dimenzioniranje
 ¾ Učinkovitost
 ¾ Regulacija in krmiljenje
 ¾ Enostavnost vzdrževanja
 ¾ Če obstaja zamenljivost z drugimi vrstami goriva itn.

Če mogoče obstaja zakon, ki je predpisan z odlokom za nadzor pooblaščenega ministrstva, je tre-
ba predhodno za namestitev pridobiti soglasje za kakovost in delovanje kurilne naprave. Odjem, 
periodični nadzor in meritve izhodnih dimnih plinov, opravljajo pristojna okrajna dimnikarskega 
podjetja. 

Iz nadzora dimnikarskega podjetja so izvzete: 

 ¾ Kurilne naprave na trdna goriva s kurilno močjo do 15 kW
 ¾ Oljne in plinske kurilne naprave s toplotno močjo do 4 kW, kakor tudi posamezne sobne ogre-
valne naprave s toplotno močjo do 11 kW

 ¾ Kurilne naprave za uporabo metanola, etanola alkohola, vodika, bioplina, jamskega plina itn. 
 ¾ Zemeljski plin in kotli za uplinjanje
 ¾ Oljne ogrevalne naprave, ki so namenjene izključno za ogrevanje sanitarne vode do 28 kW
 ¾ Dvojno (bivalentno) ogrevanje s toplotno črpalko ali s sončnimi sprejemniki.

Načini izgradnje po DIN 4702

Posebni ogrevalni kotli so namenjeni za določeno vrsto goriva.
Ker je izgorevalna komora optimalno zasnovana za določeno gorivo, imajo posebne vrste ogre-
valnih kotlov izjemno visok izkoristek izgorevanja in so zato v veliki meri v uporabi. Za ogrevanje 
posameznih stanovanj in stanovanjskih hiš se njihova uporaba vedno bolj povečuje. V največjem 
porastu je vgradnja stenskih ogrevalnih kotlov za kurjenje s plinom, lahkim kurilnim oljem in v 
zadnjem času je v največjem porastu ogrevanje z lesno biomaso, še posebej velik je v velikem 
poastu ogrevanje z lesnimi peleti. Zaradi boljše toplotne zaščite zgradb postaja vse večja uporaba 
nizkotemperaturnih ogrevalnih kotlov za utekočinjanje (kondenzacija). Zaradi tega delujejo te 
vrste kotlov brez nevarnosti poškodb, ki jih povzroča utekočinjanje dimnih plinov v običajnih 
ogrevalnih kotlih. Izdelava nizkotemperaturnih ogrevalnih kotlov zahteva kakovostni in proti ko-
roziji odporni material. Najprimernejši so kotli iz litega železa ali iz nerjavnega jekla.
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Stoječi kombinirani ogrevalni kotel navadno na-
mestimo tam, kjer se bo morda kasneje uporablja-
la druga vrsta goriva, morda zgolj občasno, ali če 
se morda kdaj uporabljajo za kurjenje tudi trdna 
goriva. 

Seveda mora biti zato urejeno tudi požarno obmo-
čje, ki je namenjeno za obe vrsti goriva.

  Slika št. O/153 – Kombinirani stoječi ogrevalni 
kotel za kurjenje s trdnimi, tekočimi ali plinastimi 
gorivi

Ogrevalni kotli z dvojnim kuriščem 
So vsekakor primerni za uporabo trdnih, tekočih ali plinastih goriv. Spremembo oziroma samo 
menjavo iz trdnega na tekoče ali plinasta goriva, in obratno lahko opravi upravljavec sam, toda 
brez vgradnje kotla in gorilnika. 

Ogrevalni kotli z dvojnim kuriščem lahko imajo eno 
ali več kurišč, ločene ali skupne dimovode in skupni 
dimni priključek. Za trdna, tekoča ali plinasta gori-
va kotlov ni mogoče hkrati uporabljati z vsemi naš-
tetimi gorivi. 

Kurjenje se izvaja izmenjevalno z dvema ločenima 
kuriščema, eno kurišče zraven drugega. To je po 
pravilu za les, premog, olje ali plinasta goriva. Ku-
rišče pri izmenjevalnih ogrevalnih kotlih in presek 
dimnika nista optimalno zasnovana za obe vrsti 
goriva. 

  Slika št. O/154 – Ogrevalni kotel z dvojnim 
kuriščem

Ogrevalni kotli z dvojnim kuriščem so smiselni le, če je oskrba s kurivom pogosto neredna in v 
primerih, ko želimo za ogrevanje uporabljati cenejše gorivo (kot svoj les) in podobno. Ogrevalni 
posebni kotli z dvema ločenima kuriščema so za takšno uporabo najbolj primerni.

Velikost ogrevalni kotlov
Velikosti ogrevalnih kotlov se ne razlikujejo po dimenzijah, temveč po toplotnih močeh. Spodnje 
meje dimenzij niso jasno opredeljene. Razlike med blagovnimi znamkami se močno razlikujejo. 
Preglednica št. OP/83 opisuje različne uporabne vrednosti in dimenzije posebnih kotlov. V pre-
glednici št. OP/84 pa so prikazane najbolj pogosto uporabljene velikosti  raznih ogrevalnih kotlov.
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Preglednica št. OP/83:
Različne uporabne vrednosti in dimenzije posebnih kotlov.

Tipične uporabne

vrednosti 

Približne dimenzije se nanašajo v centimetrih (cm)

Širina Globina Višina 

Stanovanje, enostanovanjska hiša 45 – 60 35 - 50 85 – 95

Enostanovanjska hiša 
Stanovanjska hiša z 2 - 5 etažami
Manjši lokal za obrtno dejavnost

38 – 80 50 – 100 75 – 140

Večja stanovanjska hiša
Obrtni in drugi industrijski objekti
Šole, otroški vrtci itn.

50 – 100 70 – 200 100 – 175

Velika stanovanjska naselja
Upravna poslopja
Bolnišnice itn.

od 90 naprej od 90 naprej  od 200 naprej 

Preglednica št. OP/84:
Dimenzije ogrevalnih kotlov

Vrsta ogrevalnega kotla Približna vrednost toplotne moči 
ogrevalnega kotla

Stenski ogrevalni kotli do 25 kW

Mali ogrevalni kotli do 50 kW

Srednje veliki ogrevalni kotli  50 do 500 kW

Veliki ogrevalni kotli preko 500 kW 

Materiali za izdelavo ogrevalnih kotlov

Litoželezni ogrevalni kotli: 
Zaradi visoke odpornosti proti koroziji kotlov iz litega železa imajo ti kotli dolgo življenjsko dobo 
in visoko zanesljivost delovanja. Slabost je, da so v primerjavi s kotli iz jekla, skoraj dvakrat težji 
in imajo višjo občutljivost na vročo in hladno vodo. Uporaba je na splošno omejena na majhne in 
srednje velike kotle.

Večji kotli iz litega železa so sestavljeni iz posame-
znih eden za drugim sestavljivih členov, skozi kate-
re votline teče voda (podobno kot pri radiatorjih iz 
litega železa), ki so medsebojno spojeni s posebno 
navojno spojko in tesnilom. Ta sestavljena oblika og-
revalnega rezervoarja za vročo vodo s kuriščem in 
z izgorevalnim dimovodom so za kurjenje s trdnim 
gorivom opremljeni komplet z rešetko za odvajanje 
pepela, kot je prikazano na sliki. 

  Slika št. O/155 – Sestavljivi členkasti litoželezni 
ogrevalni kotel
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Z ustreznim izračunom potrebnega števila členov se lahko izračuna točno potrebna toplotna moč 
ogrevalnega kotla in velikost. Manjši in srednje veliki ogrevalni kotli iz litega železa so danes veči-
noma narejeni in tovarniško sestavljeni.

Jekleni ogrevalni kotli
V preteklosti so se jekleni ogrevalni kotli večinoma uporabljali zaradi stabilnosti pri visokem vod-
nem tlaku in zaradi visokih temperaturnih nihanj, kar je bilo značilno predvsem za velike ogre-
valne kotle. 

Popravila so preprosta z varjenjem. Jekleni kotli so 
še posebej primerni za delovanje pri visokem tlaku 
in pri visokih temperaturah. Slaba stran pri teh 
vrstah ogrevalnih kotlov je nemogoča nadaljnja 
širitev, kot je to mogoče izvesti pri litoželeznih ogre-
valnih kotlih. To pomanjkljivost lahko nadomestimo 
z uporabo večjega števila kotlov. Vgradnja večjega 
števila vrstnih kotlov se danes le še redko uporablja, 
saj obstaja povečano tveganje za korozijo.

  Slika št. O/156 - Jekleni ogrevalni kotel

Prednost je poleg manjše teže predvsem preprosta izdelava v kakršni koli obliki in majhna to-
plotna neobčutljivost pri pomanjkanju vode in pri mešanju s hladno vodo. Na sliki št. O/156 je 
prikazan izdelani jekleni ogrevalni kotel, za kombinirano kurjenje. 

Danes so jekleni ogrevalni kotli varjeni in se izdelujejo v različnih velikostih, na primer, kot mali, 
srednje veliki in veliki kotli, ki so izdelani kot končna enota ter so namenjeni za splošno uporabo. 

Globoko temperaturna korozija:
Zaradi temperature dimnih plinov, ki je pod točko rosenja, približno 40... 60 °C se v notranjosti 
ogrevalnega kotla med prekinitvami delovanja gorilnika, ki deluje po sistemu „On-OF- delovanje« 
pride znotraj gorilne komore do utekočinjanja dimnih plinov. Utekočinjeni kondenzat se nato 
skupaj z žveplovim dioksidom odvaja z dimnimi plini ter zelo hitro povzroči korozijo v ogreval-
nem kotlu. 

Da bi to preprečili, moramo kurišče zaščititi s korozijsko odpornimi premazi ali materiali, kot 
so razne zlitine, emajli ali plastične prevleke itn. ali z ustreznimi ukrepi kot so povečan nadzor 
in povišanje temperature v povratnem toku ogrevalnega medija za ogrevanje v tolikšni meri, da 
temperatura rosišča v času prekinitve gorilnika na stenah kotla ni presežena.

Nadaljnje izboljšanje predstavlja sestavljena in samodejno regulirana ogrevana vezna površina iz 
Siluminga in jekla, kjer je toplotni tok med fazo delovanja ogrevanja in v času mirovanja gorilnika 
ter toplotnega pretoka med obema veznima toplotnima površinama regulirana in je tako prepre-
čena kritična točka rosišča   (glej sliko O/157).
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Ogrevalnim kotlom za kurjenje s tekočimi ali plinastimi gorivi lahko zaradi ugodnejše cene ali 
kot alternativo dodamo ogrevalni kotel za kurjenje s trdnimi kurivi. Takšni kotli zagotavljajo višjo 
stopnjo varnosti na podeželju, kjer je les kot poceni kurivo ali celo kot alternativa za dobavo to-
plote na žagah, tesarstvu, kmetijstvu, poslovnih stavbah, itn.

Ogrevalni kotli za kurjenje s premogom ali koksom

Zgornje odgorevanje:
Preprost način izgorevanja z visoko zmogljivostjo, 
primerno za prekinjeno delovanje. Moči ogrevanja 
se zelo razlikujejo glede ravni polnjenja. Nalaga-
nje goriva se izvaja preko zgornjih vrat na sprednji 
strani kotla. Žal pa imajo vse te vrste ogrevalnih ko-
tlov zelo slab izkoristek pregorevanja, saj dosegajo 
le okoli 55 do 65 odstotni izkoristek in je za okoli 10 
odstotkov višji, kot pri kotlih s spodnjim dogoreva-
njem. Prednostna je uporaba le manjših ogrevalnih 
kotlov.

  Slika O/166 – Ogrevalni kotel z zgornjim odgo-
revanjem

Spodnje odgorevanje: 
Polnjenje z gorivom se izvaja z zgornje strani kotla 
preko lijakasto oblikovanega polnilnega jaška, kjer 
izgorevanje ni mogoče. Žerjavica izgoreva enako-
merno izpod napolnjenega goriva, kjer lahko daljši 
čas in zaradi mogoče dobre regulacije oddaja to-
ploto. 

Odvod dimnih plinov je usmerjen ob strani polnil-
nega lijakastega jaška v dimno tuljavo. Ta vrsta og-
revalnih kotlov je priporočljiva predvsem za večje 
ogrevalne sisteme.

  Slika O/167 – Ogrevalni kotel s spodnjim 
odgorevanjem

Prednostna zasnova za male in srednje velike ogrevalne kotle je izdelava členkastih kotlov iz lite-
ga železa. Nakladanje goriva, odstranjevanje pepela in čiščenje poteka v manjših napravah ročno, 
pri večjih sistemih so na razpolago naprave za samodejno čiščenje preko tekočih trakov, transpor-
tnega polža in cevastih verižnih transporterjev (glej sliko O/166. Regulacija ogrevanja se izvaja s 
termostatskim nadzorom zračnega ventila, ki ureja dobavo zraka za zgorevanje. 

Glede na vrsto zgorevanja je razlika pri pečeh po načinu izgorevanja, ki lahko poteka z zgornje ali 
s spodnje strani.
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Tako imenovani kotli za kurjenje z vsemi vrstami goriva so 
primerni za ogrevanje z lesenimi odpadnimi kosi, vključno s 
šoto, premogom ali koksom. 

Kotli imajo velik polnilni jašek, ki vključuje tudi vstavljanje 
večjih kosov lesa oziroma lesnih cepanic, ki zagotavljajo 
ogrevanje tudi od 6 do 8 ur. 

Elektronska regulacija omogoča samodejni nadzor izgore-
vanja vključno z dovodom primarnega in drugega zraka. 

  Slika št. O/169 – Ogrevalni kotel za kurjenje z lesom

Ob kotlih za kurjenje z lesom so pogosto 
poleg njih nameščeni še kotli za kurjenje s 
kurilnim oljem ali plinom, kot spremljevalni 
kotel. 

To je še posebej priporočljivo, če so za kur-
jenje na voljo poceni ali lastna drva v za-
dostnih količinah in s samodejnim preklo-
pom na drugo gorivo. 

Pri novih stavbah ljudje pogosto vgrajujejo 
sodobne ogrevalne kotle z dvojnim kuriščem 
in z optimalno zasnovano dimno napravo za 
dve kurišči.

  Slika št. O/170 – Ogrevalni spremljeval-
ni kotel za les

Ogrevalni kotel za uplinjanje
Ogrevalni kotel za uplinjanje deluje izključno na trdna goriva. Zasnovan je na sodobni in napredni 
tehnologiji izgorevanja. Moderni kotli za uplinjanje deluje predvsem po zaslugi sodobne tehno-
logije za uporabo lesa tako, da iztisnejo najboljši učinek delovanja in pri tem še varujejo okolje. 
Delujejo po principu spodnjega dogorevanja, ki s pomočjo ventilatorja v kurišču ustvarja podtlak 
in vleče plamen iz gornjega polnilnega prostora v spodnji iz šamota izdelani zgorevalni prostor. 
Tako se les učinkovito uplini, ne da bi začela goreti kompletna naložena količina lesa v zalogovni-
ku. Nalaganje je preprosto in udobno, čiščenja pa zaradi popolnega izgorevanja skoraj ni. 
Kotle izdelujejo od 12 kW toplotne moči naprej (slika O/171). Kotli za uplinjanje lesa in z ven-
tilatorskim dotokom zraka zagotavljajo optimalni izkoristek lesa in so opremljeni s standardno 
serijsko vgrajeno kotlovno regulacijo ogrevalnega sistema in s keramično rešetko. Učinkovita to-
plotna podlaga, katalitično dodatno izgorevanje in dolg dimni vlek zagotavljajo odvod najnižjih 
emisijskih vrednosti in visok izkoristek.
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Veliko kurišče zagotavlja nalaganje polen dolžine 
do 0,5 m, pri izvedbi do 70 kW tudi polena do dolži-
ne 0,80 m. Trajanje izgorevanja je odvisno glede na 
vrsto lesa in v povprečju lahko traja od 8 do 12 ur. 
Zaradi učinkovitega zgorevanja s tehniko uplinjanja 
lesa in visoke gorilne temperature v območju 1.200 
°C omogočajo nizke emisijske vrednosti in malo pe-
pela. Kotli za uplinjanje lesa so opremljeni z vgraje-
nim varnostnim toplotnim izmenjevalnikom.

Naprava ima vgrajen elektrostatični filter, ki zago-
tavlja čistost plina in okoljevarstveno neoporečnost 
naprave. Poleg plina je glavni odpadek pepel, ki ni 
klasificiran kot nevarni odpadek.

  Slika O/171 – Ogrevalni kotli za uplinjanje in 
kurjenje s trdnimi gorivi

Kotli za uplinjanje lesa z visokim učinkom:
Pri novejših zelo kakovostnih kotlih za uplinjanje lesa z močjo približno od 13 do 40 kW, je enota 
uplinjanja z zgorevanjem vključena neposredno v moč kotla. V velik polnilni prostor iz nerjaveče-
ga jekla se lahko nalagajo do 55 cm dolgi hlodi, lesni sekanci in obdelani lesni briketi, da izgoreva-
nje traja tudi do 12 ur brez dodatnega polnjenja. 

Nazivna toplotna moč se lahko nenehno prilagaja s spreminjanjem brezstopenjskega delova-
nja od 50 do 100 % na trenutno toplotno obremenitev. Izkoristek pri tem lahko znaša do 92 %. 
Odstranjevanje pepela je potrebno le vsaka dva tedna.

Preglednica št. OP/87: 
Dimenzije lesnega kotla za uplinjanje

Mere v mm
Toplotna moč v kW

13-26 20-40

Širina 915 915

Globina 1014 1014

Višina 1493 1693

Teža 580 kg 650 kg

Polnjenje prostora 150 l 215 l

Način delovanja:
Cepanice oziroma polena bodo kljub napolnjenemu prostoru v kurišču in s pomanjkanjem kisika 
samo tlela. To ne povzroča plamena, četudi lesni plin za razvoj plamena potrebuje kisik. Z izsilje-
nim vlekom s pomočjo ventilatorja prečrpamo ustrezno količino plina v keramično zgorevalno 
komoro in jo obogatimo s kisikom.

Gorljivi lesni plin izgoreva čisto in z visokimi temperaturami, tako pri delni, kot   tudi pri polni 
obremenitvi. Samodejna regulacija toplote deluje že nekaj minut po zagonu s temperaturo za 
optimalno izgorevanje. 
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Toplotna učinkovitost znaša več kot 85 %. Hkrati pa plameni, ki se širijo za steklom na vratih og-
revalnega kotla, dajejo v dnevnem prostoru prijetno vzdušje. Vgrajeni podajalni vijak deluje točno 
v določenih intervalih, ki so odvisni predvsem od količine peletov v izgorevalni posodi ogrevalne-
ga kotla. Samodejni vžig se zgodi s pomočjo žarilnega keramičnega vložka. 

Polnilni jašek in toplotno tipalo tvorita dvojno zaščito proti povratnemu izgorevanju. S tristopenj-
skim ventilatorjem je zagotovljena vedno pravilna in zadostna količina odvoda
dimnih plinov. 

Čas izgorevanja je odvisen od velikosti in zaloge zbiralnika 
goriva. Pri izgorevanju 50 kg peletov je poraba goriva (mi-
nimalna/maksimalna moč) med 20 do 100 urami. Čiščenje 
in odstranitev pepela je zlahka dostopno. 
V ogrevalnem obdobju je mesečno praznjenje in čiščenje 
dovolj. Odpadni pepel se lahko uporablja kot idealno gnoji-
lo za vrt. Samodejno delujoči ogrevalni kotli na lesne pelete 
ponujajo veliko učinkovitost in kot nevtralno izgorevanje s 
CO2, (pred izgorevanjem iz zraka odvzeti CO2 se pri izgore-
vanju ponovno sprosti), kar je vsekakor dobra alternativa 
za konvencionalne kurilne naprave, ki delujejo na kurilno 
olje ali plin. 

  Slika O/172 – Ogrevalni kotel za lesne pelete z vodnim 
toplotnim izmenjevalnikom (za primarno ogrevanje)

Preglednica št. OP/88: 
Mere ogrevalnih kotlov na lesne pelete

Mere v mm 1) 
Toplotna moč v kW

10-35 13-45

Skupna širina kotla 590 720

1100 1220

globina 770 830

višina 1350 1470

Dimna cev:

premer 160 180

višina 1200 1320
1) Mere različnih proizvajalcev se zelo razlikujejo

Veliko je govora o finih prašnih delcih, ki so veliko breme na novejših ogrevalnih kotlih, kjer se-
gajo odpadni dimni plini pod 20 mg/m3. Veliko dodatno izboljšanje je na primer mogoče doseči 
z vgradnjo ustreznih filtrov. Morda še večjo in pomembnejšo vlogo lahko v bližnji prihodnosti 
pri ogrevanju pričakujemo s pomočjo žita, o čemer se še za zdaj le razpravlja. Tu so pomembni 
predvsem etični razlogi in   tudi tehnični vidiki. Je pa zanimivo, saj znaša energijska gostota za žito 
skoraj enako (4 do 4,5 kg / kWh) kot pri lesnih peletih.

Razlog za takšna razmišljanja so zagotovo zaradi slabe kmetijske politike v zadnjih letih, ki so 
privedle do nenadnega padca cen žit. Od leta 1999 je tržna cena žita precej pod vrednostjo goriva.
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vrst sistemov daljinskega ogrevanja za vasi in mesta, katere toplotna moč dosegajo tudi preko 
2200 MW. Obnovljivi viri te vrste energije pokrivajo trenutno preko 25 % energetskih potreb v 
državah s te vrsto razvito tehnologijo. Posebni ogrevalni kotli za kurjenje s slamo imajo posebej 
izdelano kurišče, kjer lahko poteka izgorevanje slame v balah nepretrgano tudi po več ur. Samo-
dejni vlečni pogon z vrtečim se rotorjem skrbi, da slama izgoreva enakomerno in čisto oziroma, 
da se ne zleplja.

Legenda k sliki:
1. Vrata za polnjenje; 2. 
Skladišče z gorivom s samo-
dejnim vlečnim pogonom; 3. 
Rezilo iz nerjavečega jekla z 
rotorjem za rahljanje slame 
pri izgorevanju; 4. Kurilni 
prostor; 5. Vlek dimnih pli-
nov iz kurišča s samočišče-
njem; 6. Prostor za žerjavi-
co; 7. Zabojnik za pepel; 8. 
Ogrevalne površine napol-
njene z vodo v ogrevalnem 
kotlu.

  Slika št. O/174: Ogrevalni kotel za kurjenje s slamo pakirane v bale

5.1.4  Kotli za tekoča goriva

a)  Posebni kotli za ogrevanje s kurilnim oljem

Ogrevalne kotle je mogoče dobro regulirati, očistiti 
prah in ostanek majhne količine pepela. Kurilno olje 
je mogoče zlahka prevažati v vseh količinah in ga 
tudi skladiščiti. Cena kurilnega olja je kljub obču-
tno višjih stroškov energije še vedno relativno nizka, 
tako da se uporaba ogrevalnih kotlov za ogrevanje 
s kurilnim oljem še vedno uvršča med najbolj stro-
škovno ugodne ogrevalne sisteme. 

  Slika O/175 – Posebni oljni ogrevalni kotel brez 
toplotnega hranilnika

Pri posebnih ogrevalnih kotlih na olje iz litega železa ali jekla se za njihovo samodejno delovanje, 
danes praktično ne potrebuje nobeno dodatno delo ali nadzor.

Za ogrevanje s kurilnim oljem, ločimo olje z oznako EL (ekstra lahko), ki ga uporabljamo pred-
vsem v gospodinjstvih in težko (S) olje, ki je uporabno samo za velike industrijske naprave. Ku-
rilno olje »S« je za uporabo v zelo gosto tekočem stanju in ga je zato treba pred uporabo ogreti.
Slaba stran je visoka vsebnost žvepla, ki se ustvarja v ogrevalnem kotlu ter se v povezavi z žvep-
lovim dioksidom odvaja v dimnih plinih. 
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Plinski ogrevalni kotel s tlačnim gorilnikom za večje učinke 
so zgrajeni podobno kot gorilniki za oljne ogrevalne kotle, 
ki delujejo z visokim tlakom in razprševanjem goriva ter so 
eden z drugim zamenljivi. 

Plinski gorilniki z vgrajenim ventilatorjem so veliko bolj 
učinkoviti, vendar so glasnejši in bolj občutljivi na motnje 
kot atmosferski gorilniki. Na sliki je prikazan ogrevalni 
kotel za ogrevanje s plinskim gorilnikom z vgrajenim ven-
tilatorjem.

  Slika O/184 - Ogrevalni kotel za ogrevanje s plinskim 
gorilnikom z vgrajenim ventilatorjem

Nadzor plamena se opravlja enako kot pri ogrevalnih kotlih, ki jih ogrevamo s kurilnim oljem, 
in sicer z optičnim nadzorom plamena oziroma termoelektričnim ali ionizacijskim tokom. Da se 
plin ne dovaja brez zraka, je vgrajeno varovalo, ki izključi dovod plina, kadar zraka ni v zadostni 
količini. 

Gorilnik izklopi tudi tlačno stikalo (presostat) za zrak v primeru izpada dovoda zraka za zgoreva-
nje. Naprava za nadzor plamena meri ionizacijski tok. 

Če plamen ne ustreza po nastavljenem programu, pride do varnostnega izklopa gorilnika. Pred 
ponovnim zagonom je čas za prečiščenje kotla 30 sekund. Plin se dovaja preko zapornega ventila, 
plinskega tlačnega regulatorja preko magnetnega ventila, ki ga krmili kotlovni termostat, k plin-
ski šobi, od koder preide v mešalno komoro, kjer se pomeša z zrakom. 

Kotlov za utekočinjanje ne smemo priključiti na ob-
stoječo dimno napravo. Glede na to, da dimne pline 
močno ohlajamo, moramo upoštevati tudi določene 
zahteve glede materialov, iz katerih so narejene di-
mne tuljave, saj kondenzat vsebuje različne kisline, 
ki so škodljive za okolje. Materiali dimnih tuljav mo-
rajo biti korozijsko odporni na agresivni kondenzat.

Vrednost pH kondenzata zemeljskega plina se giblje 
od 3 do 5. Kondenzat je zaradi CO2, ki se z vlago veže 
v ogljikovo kislino, rahlo kisel. Vrednost pH konden-
zata posebno lahkega kurilnega olja se giblje med 
1,5 in 3. Ker vsebuje H2SO4, je kondenzat izredno 
agresiven. Pri napravah z manjšo močjo, primer za 
enodružinske hiše, lahko kondenzat odvajamo ne-
posredno v kanalizacijo. 

  Slika O/185 – Plinski ogrevalni kotli za utekoči-
njanje
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Uporaba plinskega kotla za 
utekočinanje v kompaktni 
izvedbi je učinkovita, zah-
valjujoč neverjetnemu iz-
koristku 98 % pri pretvorbi 
zemeljskega plina v toploto, 
ob aktivnemu prispevku k 
varovanju zraka v vašem 
okolju.

  Slika O/186 - Plinski 
stenski ogrevalni kotel 
za utekočinjanje z vsemi 
hidravličnimi priključki 

Hidravlična povezava
Povezava oziroma priklop ogrevalnega plinskega kotla za utekočinjanje mora zagotoviti, da se 
temperatura vode v povratnem vodu ne meša z vročo vodo iz pretoka za ogrevanje. Vgradnji 4-po-
tnega mešalnega ventila se je treba izogibati. Če pa je treba, na primer za stensko ali talno ogre-
vanje, se priporoča vgradnja 3-potnega mešalnega ventila. Kadar je dovoljen maksimalni pretok 
skozi ogrevalni kotel za utekočinjanje, ki je nižji od obtočne hitrosti v ogrevalnem sistemu, je 
potrebna izvedba tako imenovane hidravlične uravnovešenosti.  

Pridobljena energija 
Pridobljena energija, ki jo dobimo pri kotlih za utekočinjanje v primerjavi z nizkotemperaturnimi 
ogrevalnimi kotli zaradi nizkih temperatur jo lahko, dodatno uporabimo, kot utekočinjeno pod 
točko rosišča za ogrevanje, s čimer znaša prihranek okoli 5 - 9 %.  

Za tehniko utekočinjanja 
obstaja preprosta razlaga. 
Tehnika utekočinjanja je 
učinkovita zaradi velikega 
izkoristka ogrevalnega ko-
tla. Toda kaj je skrivnost ko-
tlov za utekočinjanje?

  Slika O/187 – Pridoblje-
na energija s plinskim ko-
tlom za utekočinjanje

S tehniko utekočinjanja lahko zmanjšamo porabo plina in hkrati varujemo okolje, saj za pridobi-
vanje toplote izkorišča energijo, ki se sprošča ob utekočinjanju nastale vodne pare. Pri zgorevanju 
se vodik v gorivu veže s kisikom, da preko zgorevalnega zraka preide v vodno paro. Ta vodna para 
vsebuje toplotno energijo, ki se pri običajnih ogrevalnih sistemih izgubi zaradi vročih dimnih pli-
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Odgovarjajočo opremo za nevtralizacijo kondenzata je tre-
ba prilagoditi s kotlom in z dimno napravo, ki je odporna 
proti kislini v kondenzatu. 
Ker je pH vrednost nastalega kondenzata precej nižja kot 
pri običajnih odpadnih vodah, lahko to privede do resnih po-
škodb kanalizacijskega sistema.
Zahteve za nevtralizacijo kondenzata se povzemajo po nem-
škem delovnem listu ATV A - 251. Potreba za nevtralizacijo 
kondenzata je pri plinskih kotlih odvisna od toplotne moči 
kotla. Pri kotlih na kurilno olje pa je nevtralizacija konden-
zata obvezna. Nevtralizacija se izvede v posodi, ki je lahko 
vgrajena v samem kotlu ali v dimovodnem sistemu. Razen 
agresivnih snovi vsebuje kondenzat tudi kovine, ki so nevar-
ne za okolje in jih ne moremo odstraniti z običajnimi postop-
ki čiščenja odpadnih voda. 
V primeru nejasnosti se mora pri upravnem organu povpra-
šati v kolikšni meri je dovoljeno spuščanje.

  Slika O/189 – Vrednosti za različne tekočine

Odvod nad streho:
Običajne dimne naprave so zaradi nizkih odvodnih plinov in gradbeno fizikalnih pogojev za od-
vod dimnih plinov iz zgorevalnega kotla neprimerni. Zaradi posebne značilnosti so dimni plini, ki 
prihajajo iz zgorevalnega kotla potrebni posebne izpeljave.

Odvod dimnih plinov: Poleg zraka v prostoru, potrebnega za nemoteno izgorevanje v kurilnih 
napravah pridejo v poštev sistemi-zrak-odvodni plini v koncentrični izvedbi pri novih kotlih. 
Takšna naknadna vgradnja pri obstoječih kotlih pa je vprašljiva. Prvotni, s podtlakom delujoči 
dimniki so se spremenili tako, da delujejo zdaj z nadtlakom. 
Kot material prihaja v ospredje vse bolj plastika in drugi korozijsko obstojni materiali kot so ner-
javeče jeklo, aluminij, posebno steklo in keramika. 

  Slika O/190 – Minimalni odmik dimne cevi plinskega ogrevalnega kotla za utekočinjanje

Posebej za plinske kotle se trudijo proizvajalci izdelati kombinirane zgorevalne - zračne odvodne 
sisteme dimnih plinov, ki bi omogočali delovanje kotla neodvisno od zraka v prostoru. Prizadeva-
jo si predvsem, da naredijo enotno napravo, ki bo združena s kotlom in jo bo mogoče preprosto 
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Ogreta voda s pomočjo napajalne črpalke steče iz pretočne-
ga grelnika vode v enega ali v večje število ločeno postavlje-
nih cilindrične oblike hranilnikov za toplo vodo (D). Preko 
tri potnega mešalnega ventila, je izveden tudi priključek na 
ogrevanje s toplo vodo iz ogrevalnega kroga (B).  

Velikost naprave je v glavnem odvisna od časa polnjenja, 
temperature predtoka in v temperaturni razliki vode. Na 
osnovi velikega volumna in potrebne količine tople vode 
mora biti toplotni hranilnik večje velikosti. Takšne naprave 
zahtevajo za namestitev relativno velik prostor. 

Zaradi tega je zelo primerno, da so v ogrevalnem sistemu 
čim nižje temperature v predtoku. Končna naložbena vred-
nost za vgradnjo takšne naprave v enostanovanjsko hišo z 
okoli 100 m2 bivalnih površin in s približno 25 do 50 kW 
potrebne toplotne moči znaša okoli 600 € / kW in potrebno 
velikost za namestitev naprave 3 - 6 m2.

  Slika O/191 – Vgradnja toplotnega hranilnika za nepos-
redno in posredno ogrevanje tople vode

Keramični blok toplotni hranilnik
Keramični blok toplotni hranilniki delujejo enako kot peči, ki shranjujejo toploto skozi nočni tok. 

Jedro toplotnega hranilnika v glavnem sestavlja opeka iz Magnezi-
ta, ki je odporna proti visokim temperaturam med 600 in 800 °C. 
Ogreti zrak se uporablja neposredno za ogrevanje z ali s pomočjo 
toplotnega izmenjevalnika z vročo vodo. Regulacija temperature 
v grelnikih zraka je podobna kot pri akumulacijskih grelnikih, ki 
so opremljeni s termostatsko nadzorovanim pogonom lopute, ki 
usmerja pretok zraka v celoti ali delno preko kratke vezave skozi 
jedro hranilnika, zato dosežemo zaželeno kombinacijo temperatu-
re. Toplotni bloki iz litega železa, ki se segrejejo na približno 600 °C, 
proizvajajo paro, ki se nato pretvori v drugem toplotnem izmenje-
valniku v vročo vodo (ali vročim zrakom).

  Slika O/192 – Toplotni hranilnik iz litega železa

Pomembno pri vseh električnih grelnikih je dobra toplotna izolacija za dolgotrajno shranjevanje 
toplote, ki je še posebej pomembna za toplotni blok hranilnik. Da lahko deluje popolnoma samo-
dejno, je pomembna tudi vodena in z zunanjo regulacijo povezana proizvodnja toplote.

5.1.7 Gorivne celice za ogrevanje

Vodik predstavlja veliko perspektivo v prihodnosti za energetsko oskrbo človeštva pri izrabi ne 
fosilnih goriv. Poleg tega lahko Vodik z elektrolitskim postopkom in s fotonapetostnim  sistemom 
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proizvede električni enosmerni tok.

Uporaba vodikove tehnologije je zanimiva tudi za ogrevanje 
prostorov. Z njo lahko na čelu soproizvodnje toplote in električ-
ne energije, pridobimo elektriko z visoko učinkovitostjo, hkrati 
pa toploto uporabljamo za ogrevanje. Neposredno pretvorbo 
sončnega sevanja v električno energijo je eden od najbolj pri-
vlačnih načinov za uporabo te vrste energije. Iz sončne energije 
pridobljeni enosmerni tok, ki ga lahko proizvajajo z elektrolizo 
vodika, se nato shrani in pri potrebi uporabi v gorivnih celicah 
za proizvodnjo elektrike in toplote. Na razvoju gorivnih celic 
dela že več let, veliko raziskovalnih skupin predvsem za ogre-
vanje prostorov, kot decentralizirano soproizvodnjo toplote in 
električne energije v domovih.

  Slika O/193 – Prikaz zgrajene gorivne celice

Izgorevanje v gorivnih celicah je popolnoma neslišno in brez mehansko gibljivih delov vodika in 
kisika, ki izgorevata skupaj (»hladno izgorevanje«), kjer kot končni produkt ostane le voda. Ker 
gorivna celica ne vsebuje nobenih delov, ki so občutljivi na obrabo, je delovanje zelo preprosto za 
vzdrževanje v času delovanja. 

Prednost je velika kapaciteta shranjenega vodika z visokim učinkom pri proizvodnji električne 
energije, ki znaša okoli 40 % in pomeni za okolju prijazno zgorevanje.

Način delovanja
Proces poteka obratno kot v elektrolizi vodika: V dveh poroznih in za plin prepustni elektrodi 
(anoda in katoda), ki sta med seboj ločeni, se vodijo ioni skozi membrano elektrolitov, kjer vodik 
in kisik reagirata elektrokemično drug na drugega. Na anodi, vodikovi elektroni prodrejo ele-
ktrolitske membrane in reagirajo na katodni strani s kisikom, kjer se pretvorijo v vodo. Pri tej 
tihi reakciji se elektroni izmenjujejo. Membrana iz elektrolitov je samo za prepuščanje vodikovih 
protonov in prisili elektrone, da opravijo ovinek preko električnega tokokroga, kjer teče elektrika. 
Hkrati se sprošča toplota, ki se lahko uporablja za ogrevanje prostorov in sanitarne vode. 

Obstajajo različne vrste gorivnih celic z različnimi temperaturami. Ker je membrana prepustna za 
protone (»Proton Exchange Membrane«) glej sliko št. O/193, kjer je prikazana PEM gorivna celi-
ca. Za večje zmogljivosti so gorivne celice razporejene v vrstni vezavi in se vključujejo zaporedno.
Različni proizvajalci trenutno delajo na razvoju gorivne celice za zgorevanje zemeljskega plina za 
ogrevanje, za eno in več družinske hiše kot tudi mala podjetja. Preizkusi morajo biti pripravljeni 
v naslednjih nekaj letih. Predvideni tržni potencial za grelnike z gorivnimi celicami v Evropi je bil 
predviden za vgradnjo že od leta 2010 pa naprej.

Uporaba
Ker je proizvodnja vodika trenutno še vedno relativno draga za široko uporabo, gorivne celice na 
splošno še niso na voljo. V tem trenutku še vedno potekajo raziskave za vrste goriv za ogrevalne 
naprave, ki delujejo z zemeljskim plinom, iz katerega v prvi stopnji zemeljski plin (CH4) pretvori-
mo v vodik, ki se nato napaja z gorivno celico.  

Poleg vodika in bioplina ali bioetanola trenutno potekajo še raziskave za njihovo primernost upo-
rabe v gorivnih celicah. Slika št. O/194 prikazuje delovanje solarne gorivne celice za ogrevanje.
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 ¾ 25 °C na delovnih mestih, kjer je stalno stoječe delo
 ¾ 28 °C v stanovanjskih objektih, pisarnah in podobnih prostorih

Po DIN EN 1264 je najvišja dovoljena temperatura 29 °C v območju bivalnega okolja in 35 °C v 
robnih območjih oziroma v prostorih, kjer se človek zadržuje le krajši čas.

 ¾ 32 °C v kopalnicah, ob plavalnih bazenih in robnih območjih po DIN EN 1264 z največjo dovo-
ljeno temperaturo 33 °C.

S tem, da temperature talnih površin niso previsoke, ne sme specifična toplotna moč v prostoru 
presegati zahtevane vrednosti. Toplotna moč tal je odvisna od razlike med površinsko tempe-
raturo in temperaturo prostora. Z zahtevano temperaturo okoli 20 °C lahko dobimo povprečne 
toplotne moči, kot so prikazane v preglednici.

Preglednica OP/102: 
Povprečna toplotna moč in površinske temperature tal

Površinska temperatura tal v °C Specifična toplotna moč q v W/m2

25 65

26 72

27 84

28 96

29 108

30 120

31 132

32 145

 ¾ Pri novogradnjah ali obnovljenih objektih znašajo toplotne zahteve običajno pod 100 W/m2, 
tako da temperatura 29 °C ni presežena. 

 ¾ Pri slabo toplotno izoliranih starih stavbah talno ogrevanje ne dosega zadostnih toplotnih po-
treb, zato morajo biti dodatno vgrajeni radiatorji, da ne presegamo maksimalnih površinskih 
temperatur tal v prostoru.

 ¾Na obrobnih območjih z dovoljeno višjo toplotno močjo je lahko razmik med položenimi cevmi 
ožji, da se pridobi višja temperatura na površini tal, če je to potrebno.

Preglednica OP/103: 
Toplotne obloge in povprečna temperatura ogrevalnega medija

Talna obloga (primer) L m2 ∙ K/W Povprečna temperatura grelnega medija

 Neugodne za vgradnjo 0,15 50 °C 

Preproga, PVC obloga, keramika 0,075 približno 45 °C

Hrastov parket 0,05 45 °C

PVC obloga 0,030 42 °C

Iz keramičnih plošč 0,02 55 °C

Za dovodne cevne instalacije so temperature iz energijskih razlogov nizke, zato je vrsta talne 
obloge (kot izolacijski učinek) ključnega pomena. Izračuni se v bistvu naredijo za najbolj neugo-
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  Slika št. O/258 – Stensko ogrevanje z okrasnimi grelnimi letvami in s stenami kot grelna telesa.

Zaradi relativno nizkega toplotnega učinka, približno 250 W/m2, in tako imenovanega »coanda 
učinka« ne proizvajajo bistvene konvekcije, temveč enakomerno povišajo temperaturo stene 
(»toplotni ovoj«) in jih lahko označimo, kot stensko ogrevanje. Regulacijski sistemi so na razpola-
go glede na določene potrebe. 

Robne ogrevalne letve predstavljajo najpreprostejši na-
čin stenskega ogrevanja. Za vgradnjo ni nobenih poseb-
nih zahtev in so cenovno dostopne. 

Na sliki je prikazana vgradnja robnih grelnih letev, iz-
delanih iz aluminija, v katere lahko vgradimo tudi vtič-
nice za jaki tok, TV in računalnike.

  Slika O/259 – Vgradnja robnih grelnih letev

Temperirano ogrevanje
Temperirano ogrevanje ovoja zgradbe je alternativa konvencionalnim načinom ogrevanja v 
zgradbah in preprečevanju nastajanju vlage, predvsem pa primerna za sanacijo starejših zgradb. 
Toplotno izolacijo in zaporo proti vlagi v spodnjem delu zidu navzven, lahko zanemarimo. 

V podnožju zunanjih sten in v višini oken, pod omet, namestimo cevi, ki jih ogrevamo s toplo vodo 
ali električnimi ogrevalnimi ploščami. Pri morebitnem nastajanju vlage lahko z minimalnimi 
stroški dosežemo, da stene ogrevamo in obenem sušimo. Razen, da odpravimo vlago v objektu, 
zmanjšamo tudi toplotne izgube ter prostore enakomerno ogrevamo z relativno nizkimi stroški. 
Toplota v objektu je porazdeljena enakomerno, zato je tako ogrevanje primerno predvsem za 
ogrevanje sakralnih objektov.

S toplo vodo ogrevane cevi, kot neke vrste konvektorje namestimo z ali brez lamel, na zunanje 
stene. S prekritjem ogrevalnih cevi z okrasnimi lamelami spremenimo funkcijo ogrevanja, ki je 
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Odprta raztezna posoda:
Vsak proizvajalec toplote v odprtem sistemu mora biti neposredno povezan z odprto raztezno po-
sodo, ki je na najvišji točki sistema in je povezana z ozračjem. Raztezna posoda mora poskrbeti, da 
zaradi ogrevanja in ohlajevanja ogrevalne vode prevzamejo spremembe prostornine vode zaradi 
spreminjajoče se temperature, glej sliko O/309. 

Varnostna cev za pretočno in povratno instalacijo:
Vse grelne naprave oziroma ogrevalni kotli morajo biti priključeni na raztezno posodo. Pri odpr-
tih sistemih je raztezna posoda nameščena na najvišji točki ogrevalnega sistema. 

Od grelne naprave do raztezne posode mora biti vgrajena varnostna cev (VP - varnostni pretok). 
Na varnostnem pretoku ne sme biti vgrajena nobena zaporna armatura. 

Zaradi možne zamrznitve mora biti spodnji del raztezne posode povezan na povratno linijo og-
revalnega sistema. Varnostne cevi omogočajo pri odprtem sistemu, raztezanje vode v raztezni 
posodi. 

Odvečna voda, ki nastane zaradi raztezanja, odteče skozi prelivno cev na prosto oziroma nazaj v 
kurilnico in v kanalizacijski odtok. 

Pri zaprtih sistemih je ogrevalna naprava varovana z varnostnim ventilom, raztezke vode pa prev-
zema zaprta raztezna posoda. 

Na sliki O/307 pa je prikazan celoten ogrevalni sistem z odprto raztezno posodo. Nazivni premer 
d varnostne cevi je odvisen od velikosti in zmogljivosti ogrevalne naprave oziroma ogrevalnega 
kotla.

Varnostni predtok:               d = 15 + 1,4 F  v mm (min. 19 mm)

Varnostni povratni vod       d = 15 + 1,0  F  v mm 
F   Nazivna toplotna moč proizvajalca toplote v kW

Oprema za nadzor delovanja
Za varno in učinkovito delovanje, mora biti ogrevalni sistem 
opremljen z:

  Napravo za spremljanje pogojev delovanja, kot so tempe-
ratura, tlak, in v nekaterih primerih tudi količina vode v siste-
mu (odprti sistemi)

  Napravo za kontrolo delovne temperature in / ali napaja-
nje z energijo 

  (Če je potrebno) opremo za nadzor obratovalnega tlaka v 
ogrevalnem sistemu

  Slika O/307 – Odprta raztezna posoda z varnostno preliv-
no cevjo
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Različne varnostne naprave so podrobno opisane v nadaljevanju.

Raztezna posoda
Raztezne posode so izdelane v skladu z DIN 4807-1, DIN EN 13 831 in so potrebne za prilagodi-
tev povečanja obsega ogrevane vode v ogrevalnih sistemih. Povezane morajo biti s proizvajalcem 
toplote preko cevi, ki ne sme imeti vgrajene nobene zapore.

Zaprta raztezna posoda:
Danes se v ogrevalnih sistemih večinoma vgrajujejo raztezne posode za zaprti sistem. Zaprte 
raztezne posode so nameščene čim bližje ogrevalnemu kotlu neposredno na povratni vod cevne 
instalacije. Prednost zaprtih razteznih posod je predvsem zaradi manjše prostornine, ki jo zavze-
majo. Običajno je vgrajena v kotlovnici, v manjših obratih in vse bolj pogosto tudi v kompletu ob 
samem kotlu. 

Pomembno pred vsem je dejstvo, da topla voda nima nobene povezave z zunanjim zrakom, zaradi 
česar so toplotne izgube majhne, prav tako je izredno majhen vstop kisika. Zaprte raztezne poso-
de s spremenljivim tlakom so izdelane s prostornino od 8 do 10.000 litrov. 

Za manjše ogrevalne sisteme zadoščajo posode od 8 do 200 litrov. Del notranjosti posode je na-
polnjen z dušikom, ki je od vode ločen z membrano oziroma z balonom. Membrana je narejena 
iz sintetičnega materiala po DIN 4807. Prednost balonaste membrane je, da jo lahko po izrabi 
oziroma poškodbi zamenjamo. V primeru, ko se poškoduje membrana, je treba zamenjati celotno 
posodo.

Preglednica OP/10: 
Določanje velikosti razteznih posod (qmax = 110 oC), izdelanih po DIN EN 12828.

Nastavljeni tlak varnostne-
ga ventila 3,0 bar 2,5 bar 2,0 bar

Začetni tlak po v bar 0,5 1,0 1,5 0,5 1,0 1,5 0,5 1,0

Količina vode v l Volumen raztezne posode v l (litrih)

25 2,1 2,7 3,9 2,3 3,3 5,9 2,8 5,0

50 4,2 5,4 7,8 4,7 6,7 11,8 5,6 10,0

75 6,3 8,2 11,7 7,0 10,0 17,7 8,4 15,0

100 8,3 10,9 15,6 9,4 13,4 23,7 11,3 20,0

150 12,5 16,3 23,4 14,1 20,1 35,5 16,9 30,0

200 16,7 21,8 31,2 18,8 26,8 47,4 22,6 40,0

250 20,8 27,2 39,0 23,5 33,5 59,2 28,2 50,0

300 25,0 32,7 46,8 28,2 40,2 71,1 33,9 60,0

350 33,3 38,1 54,6 32,9 46,9 82,9 39,5 70,0

400 43,6 62,4 37,6 53,6 94,8 45,2 80,0

Zaprti sistemi so opremljeni s tlačno raztezno posodo in varnostnim ventilom, vezne cevi so pre-
mera minimalno 15 mm. Varnostni vod ne sme imeti vgrajenih zapornih organov. 

Tlačna posoda je določena glede na maksimalno delovno temperaturo in če so dodani dodat-
ki proti zmrzovanju (mešanica voda - glikol) moramo, da preprečimo uparjanje v sistemu pri 
maksimalni temperaturi 135 stopinj Celzija, vzpostaviti v posodi večji tlak od 3 barov nadtlaka 
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kroženja vode mora biti izvedena kratka vezava s povratno loputo DN 20. Raztezno posodo, kot 
tudi cevi na neogrevanem podstrešju, je treba zaradi varnosti pred zmrzaljo zaščititi.  Slabost 
odprtih ogrevalnih sistemov je zaradi velikega izparevanja vroče vode in vstopanja kisika v sis-
tem. Pri vgradnji je treba upoštevati, da je zaradi manjše kontaktne površine z zrakom vsekakor 
primernejša stoječa izvedba, glej sliko O/309.

Prelivna cev:
Preko prelivne cevi, ki je speljana od raztezne posode nazaj v kotlovnico, je omogočen varen iztok 
viška vode. Zato mora biti prelivna cev vgrajena do približno enake višine kot cev varnostnega 
pretoka in ne sme biti manjša od DN 25, da je zagotovljen varen odtok viška ogrevalne vode.  

Prelivna cev je hkrati uporabna tudi za prezračevanje in mora biti speljana tako, da je v kotlovnici 
omogočen tudi nadzor nad iztekom vode.

Razna varnostna in delovna oprema
Za varno delovno opremo, ki se uporablja za nemoteno delovanje pri različnih sistemih ogreva-
nja, so potrebni:

Regulator temperature (RT)
Naloga regulatorja temperature je, da vodi nadzor in izvaja v naprej nastavljene temperaturne 
vrednosti.

Varnostno temperaturno varovalo (VTV)
Temperaturno varovalo (TV) in varnostno temperaturno varovalo (VTV) prekine pri fiksno ome-
jeni nastavljeni temperaturi dovod goriva in daje po padcu temperature gorilnik ponovno v po-
gon.

Varnostno temperaturno omejevalo (VTO)
Temperaturno omejevalo (TO) izključi pri doseženi nastavljeni temperaturni vrednosti ogrevalno 
napravo in jo zaklene. Pri varnostnem temperaturnem omejevalu je ponoven zagon možen le 
ročno z vklopom za to namenjenega stikala.

Varnostna U cev

Varnost U cev je izdelana po DIN 4750 in je povezana z og-
revalnim kotlom preko višine vodnega stolpa z ozračjem in 
preprečuje nastanek dovoljenega delovnega tlaka. 

Z višino vodnega stolpa (H) se določi obratovalni tlak sis-
tema. Varnostne U cevi so primerne predvsem pri parnih 
ogrevanjih, glej sliko.

Zaradi preseženega največjega dovoljenega tlaka se odpre 
varnostni ventil, ki izpusti na prosto vročo vodo, da se v sis-
temu zniža tlak. 

  Slika O/310 – Varnostna U cev
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6. POSEBNE NAPRAVE
6.1 Parno ogrevanje

Parni ogrevalni sistemi se uporabljajo za prenos toplote namesto tople ali vroče vode. Sistemi za 
ogrevanje s paro se na podlagi pomanjkljivosti, zlasti zaradi njihove slabe vodljivosti, v stanovanj-
skih stavbah, danes že praktično ne uporabljajo več.

V industriji lahko paro razen ogrevanja izkoristijo tudi za druge namene. Njena uporaba je pri-
merna za daljinska ogrevanja. Običajno je na odvzemnem mestu vgrajen toplotni izmenjevalnik 
(protitočni aparat) za prehod pare v vročo vodo.

6.1.1    Nizkotlačno parno ogrevanje

Primernost ogrevanja z nizko tlačno paro (NTP)

Prednosti:
Zaradi velike razlike gostote med parnim vodom in povratnim vodom kot tudi zaradi nizke vztraj-
nosti pare, omogoča parno ogrevanje brez pomoči (črpalke) veliko krožno silo, ki jo z veliko hit-
rostjo pretoka dosega v nasprotju z vročevodnim sistemom ogrevanja, kar pomeni:

 ¾ Hitrejše ogrevanje
 ¾Manjše velikosti cevi
 ¾Manjše ogrevalne površine zaradi višjih površinskih temperatur 
 ¾Mogoč je dolg vodoravni cevni razvod tudi do 500 m
 ¾Nižji naložbeni stroški celotnega sistema.

Slabosti: Tudi tukaj so prisotne številne slabosti:

 ¾ Višje toplotne izgube v kotlu in cevnem sistemu zaradi visoke temperature medija in toplotne-
ga prenosa in s tem večja poraba goriva ter višjih stroškov delovanja

 ¾ Omejena obvladljivost kotla in ogreval, saj mora biti v vseh ogrevalih še vedno prisotna para s 
temperaturo nad 100 °C. Omejitev odvajanja toplote je mogoče le s prekinitvami, ki pa vodi do 
velikega nihanja temperature v prostoru.

 ¾ Zaradi izredno visoke temperature na površinah ogreval je veliko kroženje prahu 
 ¾ Velik hrup zaradi vodnega udara, ki nastaja med ogrevanjem in hlajenjem sistema.

Način delovanja
Voda v parnem kotlu, kateri stoji običajno na najnižji točki sistema se segreta voda nad 100 °C 
upari, (glej sliko O/313). Nato z nadtlakom približno 0,5 bara začne z izpodrivanjem zraka, ki je 
v parnem vodu cevnega sistema do radiatorjev, kjer odda njeno shranjeno toploto, ki znaša okoli 
2256 kJ/kg = 632 Wh/kg para in se nato utekočini (kondenzira). Z utekočinjanjem oddaja para 
uparjalno toploto. Preko povratne cevne instalacije (kondenzata) se nato v obratni smeri v obliki 
vode vrne v parni ogrevalni kotel, kjer se nato cikel začne znova.

V stanovanjskih objektih se uporablja odprto nizkotlačno parno ogrevanje, ki deluje s tlakom, niž-
jim od 1,0 bara. Na vstopu v radiator je nameščen običajni ventil z dvojno regulacijo za radiator, ki 
mora biti odporen na visoko temperaturo pare. Nasproti toplovodnemu ogrevanju so pri parnem 
ogrevanju temperature pare precej višje, kajti vodna para za ogrevanje deluje s temperaturo okoli 
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Prezračevanje in odzračevanje: 

Barvna predstavitev cevne instalaci-
je po DIN 2404

Parni vod (PV)  -  oranžna 
Povratek (kondenz) (KV) zelena 
Prezračevaln vod (ZV) rjava
Radiatorji  -  rumena

1 Nizkotlačni parni kotel
2 Varnostna U cev
3 Parni vod
4 Suha linija kondenzata
5 Mokra linija kondenzata
6 Delovno tlačno območje (DTO)
7 Delovni tlak
8 Normalni vodostaj
9 Zračni vod z odzračniki.

¾ Slika¾O/314¾–¾Nizkotlačno parno 
ogrevanje s spodnjo razdelitvijo

Pri ogrevanju, zatečeni zrak, ki se nahaja v ceveh lahko izstopi in se pri ohlajenem zraku ponovno 
vrne v sistem in se nato v suhi instalaciji kondenzata z nakopičenim zrakom v zračnem cevnem 
loku DN 15 odzrači oziroma odvede na prosto. 

Suha kondenzacijska instalacija mora imeti vgrajen iz cevi izdelani lok DN 15 za odvod zraka. Mo-
kra cevna instalacija za kondenzat ima nad mejo delovnega tlaka lastno prezračevalno instalacijo, 
ki sta ena z drugo povezana.

Delovanje in oprema za varno delovanje 

Legenda¾k¾sliki

Tako kot pri vročevodnem ogrevanju je tudi pri parnem ogrevalnem 
kotlu zahtevana varnostna oprema:

Varnostna pokončna U cev po DIN 4750 z zbirno posodo za omeji-
tev najvišjega dovoljenega delovnega tlaka (A), po novi smernici je 
dovoljena tudi alternativa z varnostnim ventilom, za delovni tlak do 
1,0 bara
Manometer, za parni tlak (B)
Kazalno steklo (prozorno steklo) z markacijo za najvišji, srednji in 
najnižji vodostaj (C)
Morebitna opozorilna signalna piščal za opozorilo pri nizkem vodo-
staju ali previsokem kotlovnem tlaku (D)

¾ Slika¾O/315¾- Parni kotel z vso potrebno varnostno opremo 
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Preglednica¾OP/108:¾
Nazivni premer varnostnih cevi, ki so izdelane po DIN 4750-1

Nazivni premer DN 32 40 50 65 80 100 125 150

Nazivna toplotna moč 
parni kotel v kW do 41

41
do
64

64
do

134

134
do

326

326
do

651

651
do

1093

1093
do

1860

1860
do

3256

Radiatorji in cevne instalacije:
Pri nenehnih spremembah imajo para - kondenzat in zrak, velik vpliv na radiatorje saj povzročajo 
pri parnem ogrevanju, da ti zlahka korodirajo. 

Jeklenih radiatorjev, zato ni več dovoljeno vgrajevati v parne sisteme. 
Primerni so predvsem radiatorji, izdelani iz litega železa. Namenjeni so 
za delovanje s povprečno temperaturo ogrevanja Tm= 100 °C. 

Radiatorji so običajno priključeni na parno instalacijo na zgornjo stran 
cevnega razvoda, saj para lažje narašča navzgor in tako se ne more 
kondenzat prelivati v parovod (glej sliko O/317).

Da se prepreči prehod pare skozi radiator in se prebije v kondenzacijski 
cevni razvod, je treba vgraditi na spodnji izhodni strani radiatorja par-
no zaporo oziroma odvajalo kondenzata.

¾ Slika¾O/316¾– Litoželezni radiator

V radiator vteka para kot v zaprt prostor. In če si predstavljamo, da je 
tak prostor zaprta soba in ima pod stropom odprtino, skozi katero prite-
ka para, vemo, da bo določen čas para lebdela pod stropom in se počasi 
ohlajala na hladnih površinah. Zaradi ohlajanja se utekočinja in nato 
kot kondenzat, počasi po stenah izliva proti tlom.

¾ Slika¾O/317¾–¾Priključek dvižnega voda na horizontalni vod

Odprtina na vratih te sobe mora biti dovolj velika, da bo lahko skoznjo ušel zrak, ki ga je spodrinil 
oblak pare, ki se nato skupaj s kondenzatom vrača proti ogrevalnemu parnemu kotlu. S tlakom 
reguliramo količino toplote, ki jo odda para. 

Šele, ko se bo mejna ravnina med oblakom pare in zrakom nad njo spustila do tal, začne skozi 
spodnjo odprtino iztekati kondenz. 

Do odvajanja pare ne sme priti. Vtok pare mora biti uravnan tako, da je pri najvišjem tlaku v kotlu 
mejna ravnina blizu, vendar ne čisto do tal.

Da preprečimo izstop pare iz radiatorja, vgradimo na radiator posebno 
varovalo oziroma zaporo kondenzata (odvajalnik kondenzata), ki pare 
ne prepušča. V njem je vgrajeni kovinski meh, ki se ob dotiku s paro, 
katera ima višjo temperaturo kot zrak ali kondenzat samodejno zapre 
in prepreči izstop pare.

¾ Slika¾O/318¾– Odvajalo kondenzata
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Opomba, za toplotne zmogljivosti: 
Novejši normativi, zapisani po DIN 4703-1 ne vsebujejo več nobenih informacij o toplotni moči 
radiatorjev iz litega železa, kot so se običajno uporabljali za sisteme ogrevanja s paro. Ti so odslej 
v skladu z DIN EN 442-2 podani s strani proizvajalca. Navedene toplotne zmogljivosti prikazane v 
preglednici OP/109, ki so po predhodnem DIN 4703-1, so torej le približne vrednosti. Za podrob-
nosti glej strokovno literaturo.

Preglednica OP/109:¾
Dimenzije radiatorjev iz litega železa, izdelani v skladu z DIN 4703-1. Toplotna moč za (Tm = 80 °C, θi = 20 °C).Izračuni za 
prehod na druge temperature glej preglednico OP/64.

Vgradna mera v mm Površina člena 
m2

Toplotno oddajanje po členu  1)  
W/na členVgradna višina h1 Razmik priključkov h2 Vgradna  globina b

280 200 250 0,185 92

430 350

70 0,0900 55

110 0,128 70

160 0,185 93

220 0,255 122

580 500

70 0,120 68

110 0,180 92
160 0,255 126

220 0,345 162

680 600 160 0,306 147

980 900

70 0,205 111

160 0,440 204

220 0,580 260
1)Glej opombo na robu

Cevovodi za parno ogrevanje:
Dimenzije cevi so približno enakih dimenzij, kot so pri ceveh za vročevodna ogrevanja. Velikosti 
so običajno manjše kot za ogrevanje s toplo vodo, vendar ne pod DN 15. Kondenzacijske instala-
cije so za približno polovico premera parnih cevi. Vgrajene so lahko neposredno v zemljo, vendar 
so tako težje dostopne, kar je predvsem težava zaradi velike korozivnosti. Zaradi visokega tlaka 
v cevni instalaciji, je treba tlak pred vstopom v objekt potrošnika znižati oziroma dušiti. Zato je 
v vsakem objektu priključna postaja, kjer lahko previsoki tlak pare znižamo na ustrezno višino. 
Na priključni postaji je nameščena še vsa potrebna dodatna oprema, kot je regulacija s primeša-
vanjem ohlajene vode, ki je nastavljiva po želji porabnika. Pri parnih ogrevanjih je cevno omrežje 
med seboj povezano iz zvarjenih jeklenih cevi. Najpogosteje so položene na prostem, zakopane v 
zemljo ali vgrajene v pripravljene betonske kanale, kinete in primerno toplotno izolirane. 

Pri raztezkih, ki so veliki predvsem v cevni instalaciji s paro, so cevi obložene tako, da se lahko 
premikajo v osni smeri. Pomembno je predvsem, da prevzemajo zdaljšanja, ki nastajajo vsled 
sprememb temperatur. Zato so potrebni tudi kompenzatorji ali iz cevi izdelane lire. Tudi pri par-
nem ogrevanju so lahko cevni razvodi, speljani v kleti ali na podstrešju. Cevni razvodi so speljani 
s padcem v smeri toka pare. Para in kondenzat tečeta v isti smeri in se ne ovirata. Za večje cevne 
razdalje se izvede instalacija stopničasto. Priključitev navpične cevi za paro na vodoravni parni 
cevni razvod se vedno izvede z zgornje strani cevi (slika O/317). S tem preprečimo izlivanje kon-
denzata, ki se nabira v spodnjem delu vodoravnega cevnega razvoda v pokončni parni vod.
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S slike je razvidna temperaturna raven tal v 
sezoni, ki znaša od 0 do 20 m globine. V glo-
bini 20 m temperatura ni odvisna od sezone 
in znaša približno 10 °C. Z naravnim sonč-
nim sevanjem se temperatura tal v povpre-
čju poveča za približno 3 °C. V globini 100 m 
znaša temperatura tal približno 13 °C. S tem 
je omogočeno delovanje enovalentne toplo-
tne črpalke čez celo leto.

¾ Slika¾O/348¾-¾Temperaturna raven tal 

Kot zunanji zbiralnik (absorber) označujemo toplotni sprejemnik ali izmenjevalnik, ki ima veliko 
površino in uporablja energijo okolja, kot je sončno sevanje, zunanji zrak in uporaba padavin, 
tako da preko slanice v toplotni črpalki temperatura pade pod temperaturo okolja in lahko toplo-
tni tok iz okolja neprekinjeno doteka.

Za razliko od sončnih sprejemnikov niso odvisni samo od neposrednega in difuznega sončnega 
sevanja, temveč uporabljajo poleg tega tudi občuteno toploto, zrak, veter in dež, predvsem pa 
latentno toploto pri spremembi agregatnega stanja, na primer pri nedoseganju rosišča zraka (to-
ploto utekočinjenja) ali zmrzali ivja (kristalizacija ali zamrznitev toplote), ki je znatno višja kot 
normalna uporaba toplote (OP/113).

Preglednica¾OP/113:¾Zunanji sprejemniki

Toplotni vir

Senzibilna (temperatura) Latentno (stanje)

Sonce

KondenzacijaZrak

Veter

Vlaga
Kristalizacija

Dež 

Z integracijo v gradbenih komponentah se delno nudijo tudi boljše oblikovalne možnosti kot pri 
sončnih sprejemnikih in so lahko v povprečju cenovno ugodnejši.

V povezavi s hranilnikom, na primer, da imamo podzemni ledeni hranilnik toplote oziroma laten-
tni hranilnik (glej točko e) zakopan v globino zemlje, je mogoče, da toplotno energijo uporabimo 
za izravnavo pri nezadostni toplotni energiji v nekaj dnevih. S tem lahko nezadostno oskrbo s 
toploto za nekaj dni premostimo tako, da toplotna črpalka sprejeme energijo iz hranilnika.

Vrste toplotnih sprejemnikov
Razlikujemo različne osnovne vrste sprejemnikov:

 ¾ Ploščati sprejemniki, poimenovani po postavitvi kot energijska streha, fasadna energija ali 
energija v energetski ograji

 ¾ Kompaktni sprejemniki v različnih oblikah, kot so energijska skladovnica, energetski steber, 
energetski blok itn.

 ¾Masivni sprejemniki, so izvedeni kot trdne komponente stene.
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Zmanjšana kompaktna oblika in visoka stopnja mon-
tažnih sestavnih delov, znatno zmanjša stroške izdelave 
in montaže, ter ima veliko večjo prilagodljivost glede 
postavitve, izdelani pa so lahko neodvisno od razpolo-
žljivega prostora stavbe. Zato so še posebej primerni za 
obstoječe stavbe. Uporaba sončne energije pri kompak-
tni zasnovi je mogoča le v omejenem obsegu.

¾ Slika¾O/351 – Kompaktni sprejemnik

Energetska skladovnica, energijski blok, steber, stolp, ograja, toplotni sprejemniki itn. imenujemo 
sprejemnike, ki so neodvisni od zgradbe in so postavljeni kot kompaktne enote za sprejemanje 
toplote iz okolja. 

Masivni sprejemnik
Masivni sprejemnik je narejen iz navpično razporejene trdne zunanje stene, kot je na primer ste-
na garaže, balkonski napušč, oporni zid, in podobno. V beton so vstavljene cevne zanke, skozi 
katere teče slanica, ki stene hladi in jim hkrati odvzema toploto. 

Pri pravokotnih površinah je mogoče tudi v zimskem času, ko 
je sonce nizko, pridobljeno toploto uporabiti za ogrevanje pro-
storov. Zaradi velike količine shranjene toplotne mase se oddaja 
toplote v prvi fazi prestavi.

Zunanje stene ogrevanih stavb morajo seveda biti z zunanje 
strani navznoter dobro toplotno izolirane, običajno vsaj z 10 do 
20 cm debelo toplotno izolacijsko plastjo, tako da ne prihaja do 
dodatnih toplotnih izgub.

¾ Slika¾O/352¾- Masivni toplotni hranilnik

Sprejemniki v kombinaciji s hranilniki
Za premostitev nezadostne oskrbe z energijo pri nizkih temperaturah okolja je pri enovalentnem 
oziroma samostojnem delovanju potreben dovolj velik hranilnik, ki lahko toploto najprej začasno 
in potem, ko energijo potrebujemo, da jo lahko s toplotno črpalko, odvzamemo. V hranilniku lah-
ko s pomočjo toplotne črpalke dosežemo ohladitev do zaledenitve. 

K hranilnikom prištevamo:

 ¾ Podzemni hranilnik, ki je sestavljen s cevovodi, povezanimi v register in vgrajen, približno 2 m v 
globini zemlje

 ¾ Ledeni latentni hranilnik, nameščen v stavbi ali zakopan zunaj v zemlji

 ¾Masivne trdne plošče za temeljenje, ki imajo vgrajene cevne registre. Osnovna plošča mora 
biti toplotno izolirana z zgornje strani, proti zemlji pa brez toplotne izolacije, saj toplota, ki se 
uporablja, priteka z zemlje (O/352, masivni hranilniki).

Vprašanje velikosti hranilnika je odvisno od moči sprejemnika in velikosti toplotne črpalke. Še 
posebej je zanimiva količina toplote, ki jo pri zamrznitvi hranilnika, dejansko dobimo brezplačno.
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Ko toploto potrebujemo jo 
s pomočjo toplotne črpalke, 
odvzamemo in ogrevanje se 
nadaljuje s slanico, ki vodi 
odvzeto toploto z zemlje 
do hranilnika, kjer poskrbi 
za njegovo odmrznitev. Ta 
postopek ima zaradi nepo-
srednega ali razpršenega 
sončnega sevanja številne 
prednosti.

¾ ¾ Slika¾ O/353¾ - Strešni 
sprejemnik v kombinaciji s 
podzemnim hranilnikom. 
Enovalentni način delovanja

Pri ohlajevanju 1 litra vode za 1 K (točno od 15,5 do 14,5 °C), bo količina toplote 4,18 J = 1,16 Wh 
dobljena brezplačno. Pri zamrznitvi 1 litra vode pri 0 °C do ledu pri 0 °C je ta količina za 80 krat 
večja, zato je 332 kJ = 93 Wh brezplačne. To velja podobno tudi za druge medije latentnih hra-
nilnikov. Za številne hranilnike je v delovanju zaradi nihanja do točke zamrznitve dokaj ugodno. 

Običajno je toplotna črpalka, oskrbljena s toploto, ki jo prejme preko toplotnega sprejemnika. Pri 
odvečni toploti se ta lahko shrani v zemeljskem hranilniku. Kadar ni zadostne oskrbe, potem se 
lahko iz zemeljskega hranilnika dodatno odvzame shranjena toplota. Iz teh razlogov lahko enova-
lentna toplotna črpalka deluje samostojno in zelo gospodarno.

Toplotna črpalka je opremljena s sistemom toplotne dezinfekcije z občasnim segretjem vode na 
65 oC, kar omogoča varovanje pred pojavom obolenja z boleznijo Legionela. Amortizacija naložbe 
se povrne v nekaj letih. Z vgradnjo toplotne črpalke pridobimo veliko tudi iz ekološkega vidika, saj 
neposredno iz nje ni odvajanja škodljivih snovi.

Legenda k sliki: 

1 Preklopni ventil za strešni sprejemnik
2 Preklopni ventil za zemeljski hranilnik
3  Obtočna črpalka
4  Raztezna posoda
5  Varnostni ventil.

¾ Slika¾O/354¾– Povezava sprejemnikov v 
enovalentnem delovanju z ogrevalnim sis-
temom
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6.3.4 Povezava v ogrevalni sistem

Ko se, vključi v sistem ogrevanja, je treba razlikovati enovalentno in dvovalentno delovanje.

Enovalentna¾toplotna¾črpalka
Enovalentna toplotna črpalka običajno 
ogreva s toplo vodo ogrevalni sistem za 
ogrevanje z nizko temperaturo. To je dovolj 
za shranjevanje toplote v masi tal ali sten, 
kjer se temperatura zadrži tudi v času mo-
rebitnih prekinitev ali izklopov toplotne čr-
palke, glej sliko.

¾ Slika¾O/356¾– Enovalentna toplotna čr-
palka s ploskovnim ogrevanjem

Pri enovalentnem načinu pogona toplotne črpalke deluje črpalka samostojno kot proizvajalec 
toplote. Pogoj za to je, da čez vse leto obstaja toplotni vir. Na primer podtalnica, odpadne vode, 
toplota z zemlje in okolja itn. 

Ogrevalni sistem mora biti usklajen z maksimalno predtočno temperaturo toplotne črpalke. Ra-
zen ogrevanja objekta lahko uporabljamo toploto iz okolja za pripravo sanitarne vode. 

Če deluje enovalentna toplotna črpalka za ogrevanje z radiatorji, tudi z vmesnim toplotnim hra-
nilnikom, dodatno zagotovimo potrebno toploto v času odklopa in se izognemo prepogostim 
vključitvam toplotne črpalke.

Dvovalentna toplotna črpalka

Toplotna črpalka se lahko priključi na zelo preprost način preko 4-potnega mešalnega ventila. To 
povezovanje je še posebej uporabno pri naknadni priključitvi toplotne črpalke v obstoječi kon-
vencionalni sistem ogrevanja, ki ga prav tako izvedemo s priključitvijo preko mešalnega ventila, 
(slika O/357).

Pri dvovalentni toplotni črpalki je za delova-
nje potreben še drugi vir toplote ali pogon, 
običajno je to ogrevalni kotel. Preklop na og-
revalni kotel ali samo vklop le tega je odvisen 
od zahtevanega in pridobljenega učinka, kot 
tudi spodnje meje temperature toplotne čr-
palke. To temperaturo imenujemo dvovalen-
tna temperatura ali dvovalentna točka. 

¾ Slika¾O/357¾– Dvovalentna TČ za nepos-
redno povezavo s povratnim vodom

Pri dvovalentni toplotni črpalki za ogrevanje sanitarne vode lahko vzporedno deluje tudi ogreva-
nje z radiatorji z višjimi temperaturami. 

Ravno zato, je potreben vmesni toplotni hranilnik. Povezava se naredi s pomočjo, tri potnega ven-
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7 PRIMERI
7.1 Določila o varčevanju z energijo
V nadaljevanju so prikazana določila o varčevanju z energijo po EnEV (Odlok o varčevanju z ener-
gijo) iz leta 2002, ki so prikazana za enodružinske hiše. Posamezni stopnje za računalniška izra-
čunavanja bodo podrobneje pojasnjena v naslednji knjigi.

7.1.1    Določanje toplotnega prenosa na površine, A in ogrevane prostorni-
ne zgradbe Ve

Preglednica OP/116: Ugotavljanje toplotnega prenosa površine A

Gradbeni del Opombe Bruto površina Odbitek za okna m2

(ZZ) Zunanji zid - jug
(ZZ) Zunanji zid - zahod
(ZZ) Zunanji zid - sever
(ZZ) Zunanji zid - vzhod

izračun
površina

Stran O/104

37,73
55,10
54,56
55,10

26,98
9,13

10,29
7,70

40,75
45,97
44,16
47,40

Vsota AAW                =     178,28

(Z) Zid - jug
(Z) Zid - zahod
(Z) Zid - sever
(Z) Zid - vzhod

izračun
površina

Stran O/104

26,98
9,13

10,29
7,70

-
-
-
-

26,98
9,13

10,29
7,70

Vsota AAW              =    54,10

D1
D2
AB

Površina strehe
Navzven

Podstrešje
Stranske stene

41,88
90,22
31,86

-
-
-

41,88
90,22
31,86

  Vsota AD + AB          =  163,96

G1

G2
G3

K neogrevani kleti:
Kletna plošča
Kletne stene

Tla proti zemlji
Kletne stene/zemlja

97,26
58,64
36,01
18,39

-
-
-
-

97,26
58,64
36,01
18,39

Vsota AG                   = 210,30

Vsota A = AAW + AW + AD + AAB + AG  = 606,64 m2

Določitev prostornine ogrevane stavbe Ve m3

Izrez B – B
Izrez A - A

2 x 4,375 x (4,75 x 5,50 + 4,99 x 4,50 + 4,12 x 1,50 + 0,24 x 1,375)=
3,24 x (6,24 x 1,375 + 9,74 x 7,50 + 6,24 x 1,50 + 174 x 1,50)  =

482,04
303,26

Vsota ogrevane prostornine ogrevane  Ve 785,30 m3

7.1.2    Izračunavanje dejavnika A/Ve in uporabne površine zgradbe AN

Za ugotavljanje maksimalno dovoljenega oziroma potrebne primarne energije in maksimalno do-
voljenega toplotnega prenosa (v postopku 3) se najprej iz zgoraj ugotovljenih podatkov v obliki 
dejavnika, A/Ve, izračuna tudi za uporabne površine stavbe AN.



POGLAVJE 7: PRIMERI           327

Preglednica OP/117: 
Oblika dejavnika A/Ve in uporabna površina stavbe AN

Tvorjenje oblike dejavnika A/Ve

A/Ve = 606,64 : 785,30 0,77 m-1

Ugotavljanje uporabne površine zgradbe  AN m2

AN = 0,32 x Ve  =  0,32 x 785,30  = 251,30 m2

Postopek 1:
Najprej se izračunajo različni toplotni prenosi ogrevanih okoliških površin A in tudi površine, 
ki obdajajo obseg ogrevane zgradbe Ve. Izračun posameznih zunanjih površin (površina ovoja 
zgradbe z ogrevano prostornino) je razvidna s slike O/370. Neogrevani zimski vrt zanemarimo 
in pri izračunu uporabimo poenostavljeni postopek (vključeno je samo osnovno okno). Izračun 
rezultatov so povzeti iz preglednice št.  OP/116.

Postopek 2:
Dejavnik oblike  A/Ve je sestavljen iz vsote prenosa toplote okolja, razdeljen s temi zaprtimi povr-
šinami v obsegu ogrevane stavbe. Uporabna površina stavbe je izpeljana iz ogrevane prostornine 
stavbe, ki ne ustreza bruto talnim površinam po nadstropjih. Za izračun zunanjih površin ogre-
vanega objekta sledi, ločeno po različnih gradbenih delih, kot so prikazani v preglednici 116 za 
prereze B - B, ki vključuje klet, pritličje in nadstropje ter v prerezu, A - A za pritličje in nadstropje.

Postopek 3: 
Določanje dovoljenih najvišjih ravni za potrebno letno primarno energijo in speci�ičnih toplotnih 
izgub pri prenosu toplote, po preglednici OP/118.

Postopek 4: 
V tem koraku je pri poenostavljenem postopku povpraševanja po letni potrebi toplote Qh za 
ogrevanje izvedeno po energetski bilanci. To pomeni, da se izračun izvede na osnovi toplotnih in 
prezračevalnih izgub kot tudi pridobljene toplote solarne energije. Za izračun prenosa toplotnih 
izgub je potrebno, da dodamo U-vrednost posameznih gradbenih delov.

Postopek 5:
Pitna sanitarna voda, neodvisno od števila uporabnikov se izračuna v pavšalni vrednosti.

Postopek 6:
Izračunavanje porabe goriva za posamezne naprave po naslednjih podatkih:

Preglednica št. 117/a:
Poraba goriva naprave v številu

Ogrevane uporabne površine
AN v m2

150 200 300

qh= Qh/AN v kWh/(m2 ∙a) Naprava število porabe ep

40 1,91 1,80 1,68

50 1,79 1,70 159

60 1,70 1,62 1,53

70 1,65 1,60 1,50

80 1,59 1,52 1,45

90 1,55 1,50 1,42
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Zunanje stene (ZZ) z okni - jug:
2x 4,375 x 5,50                                           =
3,24 x 60,5                                                 =

48,13
19,60

Skupaj                                                         = 67,73

Zahod = vzhod:
 4,99 x 5,50                                                  =
 4,75 x 6,00 – 1,74 x 1,50/2 + 0,24 x 1,875 =

27,45
27,65

Skupaj = 55,10

Sever (mansardno okno-slabo st.)
2 x 4,375 x 4,50                                          =
3,24 x 4,65                                                  =

39,38
15,07

Skupaj = 54,45

Okno, zahod (Z)
4 x 1,76 x 2,26                                           =
 1 x 2,76 x 4,01                                          =

15,91
11,07

Skupaj = 26,98

Zahod 
 2 x 1,135 x 2,26                                       =
2 x 1,135 x 1,76                                           =

5,13
4,00

Skupaj                                                          = 9,13

Sever
2 x 1,35 x 1,76                                           =
4 x 0,76 x 0,76                                            =

4,00
2,31

Skupaj                                                         = 6,31

1 x 1,76 x 2,26 (ŠV)                                    = 3,98

Vzhod:
1 x 1,135 x 2,26                                         =
1 x 1,135 x 1,76                                           =
2 x 1,135 x 1,385                                            =

2,56 
2,00
3,14

7,70

Površina strehe, navzven (D1):
Streha proti slemenu (D2):
2 x 4,375 x (4,75 + 3,25) + 3,24 x 6,24=
2 x 1,135 x 1,385                                            = 90,22

Stranski zid (SZ):
2 x 4,375 x 1,875 + 2 x 4,12 x 1,875      = 31,86

Kletna plošča (G1):
2 x 4,375 x (4,99 + 1,375 + 4,75)          = 97,26

Stene v neogrevani kleti (G1):
2 x (6,24 x 2,825 + 4,75 x 1,375 + 3,50 x 
1,45                                                         = 58,64

Kletna tla nad zemljo (G2)
3,24  x (6,24 + 1,375 + 3,50)                                       = 36,01

Kletna tla k zemlji (G3)
3,24  x (2,825 + 2,85)                                         = 18,39

Slike v prerezih A, B in C - so primerne za izračunavanja toplotnih prenosov površin, A in prostor-
nine zgradbe Ve.
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7.1.3    Izračun max. letnih izgube energije Qp« (Qmaks) in maksimalnih do-
voljenih toplotnih izgub HT 

Preglednica OP/118: 
potrebna letna primarna energija in speci�ične toplotne izgube pri prenosu toplote

Letne potrebe po primarni energiji (Qp max)

Qp« v kWh/(m2∙a)
Odvisne od toplotne potrebne toplotne površine zgradbe 
AN

Speci�ično za toplotni prenos 
na površine oblog, A, ki so od-
visne od toplotnih izgub 
HT  v W/(m2∙K)

Razmerje
A/Ve

Stanovanjske, razen 
tistih, ki so v stolpcu 3.

Stanovanjska 
stavba, ogreva-
nje tople vode 

pretežno z elek-
trično energijo

Qp′ v
kWh/(m3∙a),
odvisno od 
ogrevane 

prostornine 
stavbe Ve

Druge 
stavbe

Ne stanovanj-
ska zgradba 
s površino 

oken ≤  30 % 
in stanovanja

ske stavbe

Ne stanovanj-
ska zgradba s 
površino oken 

> 30 % 

1 2 3 4 5 6

≥ 0,2 66,00+2600/(100+AN) 88,00 14,72 1,05 1,55

  0,3 75,53+2600/(100+AN) 95,53 17,13 0,80 1,15

0,4 81,06+2600/(100+AN) 103,06 19,54 0,68 0,95

0,5 88,58+2600/(100+AN) 110,58 21,95 0,60 0,83

0,6 96,11+2600/(100+AN) 118,11 24,36 0,55 0,75

0,7 103,64+2600/
(100+AN) 125,64 26,77 0,61 0,69

0,8 111,17+2600/
(100+AN) 133,17 29,18 0,49 0,65

0,9 118,70+2600/
(100+AN) 140,70 31,59 0,47 0,62

1,0 126,23+2600/
(100+AN) 148,23 34,00 0,45 0,59

≥ 1,05 130,00+2600/
(100+AN) 152,00 35,21 0,44 0,58

Vmesne vrednosti v preglednici se izračunajo po naslednji enačbi: 
Korak 2:   Qp«   =  50,94 + 75,29 ∙ A/Ve  +  2600/(100 + AN)          v kWh/(m2 ∙ a)
Korak 3:   Qp«   =   72,94 + 75,29 ∙ A/Ve                                                v kWh/(m2 ∙ a)
Korak 4:   Qp′   =     9,90 + 24,10 ∙ A/Ve                                                 v kWh/(m3∙ a)
Korak 5:   HT′   =     0,30 +   0,15 ∙ A/Ve                                                 v kWh/(m2∙ a)
Korak 6:   HT′   =     0,35 +   0,24 ∙ A/Ve                                                 v kWh/(m2∙ a)

A     Vsota prenosa toplote iz okoliških površin objekta je podana v m2, ki mejijo s prostornino  
        ogrevanega prostora. Odločilne so predvsem zunanje mere.
Ve    Prostornina ogrevane stavbe v m3 je toplota prenesena iz okoliških površin, A in je pokrita.
AN   Uporabna površina stavbe v m2, ki se pri stanovanjski zgradbi izračuna:   AN = 0,32 ∙ Ve

a) Maksimalne dovoljene potrebe po primarni energiji QP«

(Qmax = QP / AN), v odvisnosti od A/Ve po preglednici št. OP/118, stolpec 2 (pri pripravi tople vode 
pretežno z el. energijo stolpec 3): Pri razmerju od A/Ve okoli 0,77 h-1 se dobi:
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Preglednica OP/119:
Izračunavanje toplotnih izgub pri prenosu toplote HT

Gradbena del U-vrednost W/(m2∙K) Površina Ai m
2 Dejavnik Fxi U ∙ Ai ∙ Fxi - W/K

Pregl. št. OP/120 OP/116 OP/119 -

HT  = Σ(Fxi ∙ Ui ∙ Ai) + UWB ∙ Askup.     Skupaj: 239,82 W/K

Preverjanje: je HT′ = H
T
 / A

skup.
 < H

T
′ dovoljeno?

H
T
′ = 239,82 / 606,67 =  0,395 W/(m2 ∙ K) < 0,495!

Prva uredba za varčevanje z energijo je izpolnjena!
Treba je tudi preveriti, ali je zgornja meja dovoljene vrednosti toplotnih izgub prekoračena v 
nasprotnem primeru, je treba del toplotne zaščite na določenih mestih izboljšati. Za izračun to-
plotnih izgub pri prenosu toplote je treba najprej opredeliti U vrednost posameznih gradbenih 
sestavnih delov (glej preglednico OP/120).

Določitev koe�icienta za prenos toplote U
U vrednosti za različne komponente gradbenih delov so določene v skladu z znanimi pravili in za 
lažje izračunavanje so prikazani v različnih preglednicah.

Preglednica OP/120: 
U vrednosti posameznih gradbenih delov

Gradbeni 
del Gradnja Po

preglednici
U-vrednost
W/(m2∙K)

ZZ

Vse površine zunanjih zidov:
Zid iz lahke opeke 36,5 cm.
λR = 0,12 W/(m∙K),
obojestransko ometano

OP/121 0,31

Z
HT

Lesena okna/vrata, zvočno zaščiteno
Steklo, Ug = 1,2 W/(m2∙K),
UW = 1,3 W/(m2∙K), g = 80 %

OP/125 1,30

D1

Površina strehe, zunanja stran strehe
Razmik med špirovci 80 cm, 18+4 cm
Izolacija,  λR = 0,030 W/(m∙K)

OP/126 0,15

D2 
Strop k neogrevanem podstršju, zgrajeno enako kot D1:
Razmik med špirovci 80 cm, 18+4 cm
Toplotna izolacija,  λR = 0,030 W/(m∙K) 

OP/126 0,15

AB
Stranske stene k nedograjenemu podstrešju:
24 cm Hlz,  λR = 0,030 W/(m∙K) 
8 cm,  λR = 0,030 W/(m∙K) 

OP/123 0,29

G1

Kletna plošča v notranjosti neogrevane kleti, brez stopnišča:
Železobetonska plošča debeline 16 cm in s 6 + 8 = 14 cm
toplotne izolacije,
λR = 0,035 W/(m∙K), 5 cm debeline estriha

OP/127
(B) 0,23

G1

Kletni zidovi (stopnišče) v neogrevani kleti:
24 cm Hlz,  λR = 0,036 W/(m∙K), brez toplotne izolacije in
Obojestransko ometani OP/123 1,05
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Etažne plošče
Za toplotno zaščito je pomembna predvsem stropna ozi-
roma talna plošča med ogrevanimi in neogrevanim delom 
objekta. Ta se razlikuje po treh načinih temperaturne od-
pornosti, in sicer:
- Primer, A: stropna plošča proti izdelanem podstrešju:
Rsi + Rse = 0,13 + 0,08 = 0,21  (m2 ∙ K)W
- Primer B: Strop v neogrevani kletni etaži:
  Rsi + Rse =  0,17 + 0,17 = 0,34 (m2 ∙K)/W
- Primer C: Tla v ogrevani kletni etaži, talna plošča:
Rsi + Rse  = 0,17 + 0,00 = 0,17 (m2 ∙ K)/W

  Slika O/374 - Skica za izračun toplotne obremenitve (primer-
java s prerezom B-B na sliki O/370). 

Prekritje proti zunanjem zraku matematično ustreza primeru A.

Preglednica OP/127: 
U vrednosti masivnih plošč iz železobetona

Toplotna prevodnost,
λR  v W(m∙K)

U-vrednost v W / (m 2 K) pri debelini plošče na stropu
d strop  približno 16  do 18 cm

Debelina toplotne izolacije  d  DA(1+2)  v cm

Železobeton Toplotna izolacija 6 8 10 12 14 16

Primer A Strop k ne obdelanem podstrešju

2,1
0,040
0,035
0,030

0,55
0,49
0,43

0,43
0,38
0,33

0,35
0,31
0,27

0,30
0,27
0,23

0,26
0,23
0,20

0,23
0,20
0,18

Primer B Strop k neogrevani kletni etaži

2,1
0,040
0,035
0,030

0,51
0,46
0,41

0,41
0,36
0,32

0,34
0,30
0,26

0,29
0,26
0,23

0,25
0,23
0,20

0,23
0,20
0,17

Primer C Talna plošča v ogrevani kleti, nad zemljo

2,1
0,040
0,035
0,030

0,56
0,50
0,44

0,44
0,39
0,34

0,36
0,32
0,28

0,31
0,27
0,23

0,27
0,23
0,20

0,23
0,21
0,18

 1) Strop, vključno s 5 cm plavajočim cementnim estrihom, λR = 1,40 W(m∙K), vendar računano brez talne 
obloge ali drugih dodatnih slojev.

7.2    Toplotna obremenitev in stroški
Centralna ogrevanja v enodružinskih hišah in priprava tople sanitarne vode, ogrevanja s kurilnim 
oljem in podobno so v naslednjem poglavju prikazani na osnovi raziskav. Osnovni projekti, pro-
jekti v prerezih in drugi pogledi so prikazani v predhodnem poglavju.
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Razlaga oznak k sliki O/374

Št. Oznaka Oznake za posamezne gradbene dele, ki so v skladu z DIN EN 12 831 
in z odstopanjem od EnEV. 

03 ZV Zunanja vrata (vhodna vrata)

04 ZVst Vrata s steklom za prehod v zimski vrt 

05 SPz Strešna površina proti zunanji strani (SP1)

06 SPsl Strešna površina pod slemenom strehe (SP2)

07 SSnp Stranska stena na neogrevanem podstrešju (SS)

08 TKn Tla nad neogrevano kletjo. Klet = kletna plošča (KP1)

09 KSn Kletne stene (stopnišče) proti neogrevani kleti (KP1)  

10 KTos Kletna tla (ogrevano stopnišče) tla nad površino zemlje (KT2)

11 KSos Kletne stene (ogrevano stopnišče), kletna tla nad zemljo (KS3)

  Slika 374b - Skica za izračun toplotne moči (primerjava tudi s prerezom B-B na sliki str. 449).

Skupna toplotna obremenitev se izračuna po naslednji formuli:

, ,        v  Wp T p V pF = F + F

Približni izračun za toplotne potrebe po formuli: ΦT,prib.  

, int,( 0,10) ( )     v  WT p k k k i ef A U θ θF = ∑ ⋅ ⋅ + ⋅ −

Približni izračun porabe toplote za prezračevanje po naslednji formuli: ΦV,prib.  
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, int,0,27 0,6 ( )     v  WV p e i eV θ θF = ⋅ ⋅ ⋅ −

Predpostavka: 

n = 0,6 h-1, V
b
 = V

ogrev.
 ≈ 0,8∙V

e 
 in p∙c ≈ 1,2 kg/m3∙1000 J/(kg∙K) ≈ 0,34 Wh/(m3∙K).

Približna skupna vrednost toplotne obremenitve Fu  za zgradbo

Preglednica OP/128: 
V preglednici so prikazani podatki za približnI izračun ogrevalne moči

Gradbeni del
Toplotne 

izgube
(pregl. OP/27) 

fk
-

Ak
m2

Uk
W/m2∙K

∆UWB
W/m2∙K

Uk + 0,10
W/m2∙K (θint,i- θe) ΦT,k W

ZZ Zunanji zid 1,00 178,28 0,31 0,10 0,41 36 3 631,41

ZO Zunanje okno 1,00 43,03 1,30 0,10 1,40 36 2 168,71

ZV Zunanja vrata 0,80 3,98 1,30 0,10 1,40 36 446,34

ZVst Vrata v neog. 
zimski vrt

0,80 11,07 1,30 0,10 1,40 36 160,47

SPz navzven 0,90 41,88 0,15 0,10 0,25 36 239,23

SPsl k neogrevano
slemenu

0,80 90,22 0,15 0,10 0,25 36 649,58

SSnp k neog. s. steni 0,80 31,86 0,29 0,10 0,39 36 357,85

TKn k neog. kleti 0,80 97,26 0,23 0,10 0,33 36 924,36

KSn k neog. kleti 0,80 58,64 1,05 0,10 1,154 36 1 942,16

KTos kletna tla nad 
ze.

0,40 36,01 0,27 0,10 0,37 36 191,86

KSos kletna tla nad 
ze.

0,40 18,39 0,29 0,10 0,39 36 103,28

ΦT,u  = Vsota vseh transmisijskih toplotnih izgub = 9.915

FV,u  = vsota toplotnih izgub za prezračevanje = 0,27 ∙ 0,6 ∙ 785 36             = 4.579

Φu    = ΦT + ΦV  =  vsota približne toplotne obremenitve za celotno zgradbo =  14 495,12

Opomba:
Grob izračun na podlagi poenostavljenih postopkov, ki so v skladu z DIN EN 12 831, pokaže ena-
ko, kot tudi za toplotno obremenitev ogrevanja razmeroma visoke vrednosti v primerjavi s pred-
hodnim standardom DIN 4701, kar pa je treba upoštevati pri izračunu zahtev po gorivih.

Gra�ični prikaz za približne toplotne obremenitve Φu

Še preprostejši način od računskega, vsaj za običajne stavbe je za ugotavljanje speci�ične toplotne 
moči s pomočjo gra�ičnega prikaza. To se lahko naredi samo približno s pomočjo toplotne moči 
Fspec. in diagrama (temperatura - korekcijski faktor f temp ter po preglednicah št. OP/46; 47; in 
48. Je pa seveda to le groba ocena (glej sliko O/375).
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7.3. Ogrevalne sistemi za enodružinske hiše
7.3.1. Predpostavka

Za primer je prikazan izračun za enodružinsko stanovanjsko hišo s toplovodnim ogrevanjem z 
radiatorji. Kot dodatno je v dnevnem prostoru vgrajen odprti kamin za ogrevanje v prehodnem 
obdobju. Priprava tople sanitarne vode je izvedena s solarnim ogrevanjem, ki je izdelano skla-
dno s po EnEV.

Preglednica OP/129: 
Podatki za ogrevalni sistem v eno družinski hiši

Ogrevani volumen V 785,30 m3

Uporabna površina zgradbe AN 251,30 m2

Letna zahteva po toploti QH po EnEV 15 569,50 kWh

Približna moč ogrevanja Φprib. 14 500 W

Približna poraba goriva Ba 1804 l kurilnega olja

7.3.2.  Izvedba instalacij v tlorisu

V naslednjih shemah tlorisov po nadstropjih in navpičnih cevnih razvodov za ogrevalne sisteme 
so prikazani: Enocevni sistem z vodoravno razdelitvijo v toplotno izolacijskem sloju. Enocevni 
sistem je od dvižnega voda speljan v toplotno izolacijskim slojem kot krožni vod in je povezan z 
grelnimi telesi, preko predtočne napeljave in napeljave povratnega voda. 

Prav tako lahko uporabimo kombinacijo horizontalne in vertikalne razdelitve. V vsakem primeru 
ima vsako grelno telo lasten regulacijski ventil. Pri horizontalni razdelitvi ima v kratki povezavi, 
pri izhodu za ogrevanje, dodatno zapiralo. Danes na trgu ponujajo armature odgovarjajoče kom-
binacije za regulacijo in zaporo. V dnevni sobi in kopalnici je prikazana izvedba s talnim ogreva-
njem.

Za ogrevanje enodružinske hiše se najprej izvede idejna zasno-
va in določi način ogrevanja. Že pred izvedbo je treba določiti, 
s katerim gorivom bomo ogrevali ali s trdnim, tekočim oziroma 
plinastim gorivom itn. 

V sodobno grajenih in toplotno dobro izoliranih objektih se v pre-
hodnem obdobju priporoča ogrevanje s kaminsko pečjo v dnev-
nem prostoru. 

Priprava tople sanitarne vode pa se že v veliki meri opravlja s 
sončnimi sprejemniki.

 

  Slika O/376 – Detajlni prikaz v prerezu
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Razvoj ogrevalnih kotlov in 
sistemov je vedno bolj zniževal 
temperaturo ogrevalnega me-
dija. Danes ločimo številne vrste 
ogrevalnih kotlov. Med najpo-
gosteje vgrajene prištevamo 
nizkotemperaturne kotle, pri 
katerih se temperatura vode gi-
blje med 40 in 75 oC. Pomembno 
je, da je dimnik ustrezno dimen-
zioniran, da se prepreči nasta-
janje kondenzata, preden dimni 
plini, izstopijo na prosto. Klet 
je primerna za razvod cevnih 
instalacij, ki so speljane do po-
sameznih ogreval.

  Slika O/377 – Tloris 
kleti s kurilnico in cevnim 
omrežjem

Ogrevanje z radiatorji, ki so 
opremljeni s termostatskimi 
ventili, je energijsko varčno in 
zanesljivo ogrevanje. Za vsak 
prostor posebej določimo po iz-
računu pretok tople vode skozi 
radiator (hidravlična uravno-
vešenost) in s tem dosežemo 
enakomerno ogrevanje vseh 
radiatorjev. Pri novogradnjah in 
adaptacijah se v večini primerov 
odločimo za enocevni ogrevalni 
sistem.

  Slika O/378 – Tloris nad-
stropja za ogrevanje z eno-
cevnim sistemom

Izkoristek ogrevanja je najbolj učinkovit pri nizkotemperaturnem ogrevalnem sistemu, kjer, je 
ogrevalni medij tudi pod 40 oC. 

Pri ohlajanju dimnih plinov pod rosišče nastajajo različne kisline, zato sedanje sodobne ogrevalne 
kotle in dimne tuljave izdelujejo iz kakovostnih materialov, ki so odporni proti jedkemu konden-
zatu. 

V manjših kuriščih pri izgorevanju enega kubičnega metra zemeljskega plina nastane malo manj 
kot liter kondenzata, v celi kurilni sezoni pa se nabere za skoraj tri kubične metre.
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Z veliko površino toplotnega 
telesa praktično s celotno tal-
no površino postanejo tla velik 
radiator, ki oddaja toploto. To 
nam omogoča, da že majhna 
razlika med želeno temperaturo 
in temperaturo tal zadostuje za 
ogrevanje prostora. Tako ima-
mo z nizko temperaturo vode v 
ogrevalnem sistemu, še manjše 
izgube in hkrati kar najmanjšo 
konvekcijo. Za prostore, ki jih 
ogrevamo le občasno, je dobro, 
da vgradimo ogrevanje z radi-
atorji.

  Slika O/379 – Tloris og-
revalnega sistema v pritličju 
stanovanjske hiše

7.2.3. Shema dvižnih vodov

Mešalni krog I: 

Za ogrevanje z radiatorji

Enocevni sistem ogrevanja z radiatorji:
Posamezni radiatorji so razporejeni eden za drugim, priporočljivo 
največ do štirje na posamezen ogrevalni krog. Radiatorji so opre-
mljeni s termostatskimi ventili in priključeni na krožni cevni ra-
zvod. Zaradi namestitve instalacije na cevnem razvodu v kleti se 
pojavi problem v izolaciji, kadar so cevi nameščene pod stropom 
kleti. Slika prikazuje radiator za enocevni sistem s termostatskim 
ventilom z možnostjo regulacije zgoraj ali spodaj radiatorja.

  Slika O/380 - Radiator za enocevni sistem s termostatskim 
ventilom z možnostjo regulacije na zgornji ali na spodnji strani. 

Temperatura predtoka temelji na zunanje temperature (zunanje temperature na severni strani) 
neposredno iz ogrevalnega kotla s povezavo z zvezno regulacijo. Nizko temperaturni radiatorji z 
različnimi vgradnimi dolžinami, višinami, globinami in vgradnjo po obremenitvi ogrevanja.

Mešalni krog II: 

Za talno ogrevanje
Regulacija temperature ogrevne vode v predtoku se izvaja s primešavanjem vode iz povratnega 
voda s pomočjo, tri potnega mešalnega ventila, glej sliko O/288. Vgradnja plastičnih cevi iz VPE se 
izvede, kot je prikazano na sliki O/230 v cementni estrih nad plastjo toplotne izolacije. Ogrevala 
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so oštevilčena glede na svoj položaj v tlorisu. V izvedbenem načrtu (montažni načrt) so prikazane 
velikosti in tip posamezne vrste ogrevala, ki je v skladu z ustrezno toplotno močjo za ogrevanje in 
opredeljen z velikostjo ogrevalnih cevi. 

  Slika O/381 – Shematski prikaz dvižnih vodov v stanovanjskem objektu

Razmik med cevmi

Razmik med cevmi se izvede s pomočjo določenih tabel, kjer se predvidijo tudi robna območja z 
manjšim medsebojnim razmikom cevi. Priključitev se izvede preko razdelilnika, ki je nameščen 
v omarici. 
Na podlagi načrta strojnih instalacij, vam bo zagotovljena vgradnja sodobnega in po meri prilago-
jenega sistema, ki bo brezhibno deloval in vam omogočil brezskrbno bivanje.

Vprašanje ni le, kako kakovostno ogrevalno napravo postaviti, ampak tudi in predvsem, kako 
dobro bo delovala v sklopu celotnega ogrevalnega sistema. Bistveno razmišljanje pri odločitvi 
mora biti usmerjeno k zagotavljanju energetskih izkoristkov znotraj celostnega cevnega sistema 
instalacij. 

Izbrati je treba najboljšo celostno rešitev, s katero boste ob razpoložljivi energiji, ki vas bo ogreva-
la, dosegali tudi njene največje prihranke.
Energetski izkoristki so vprašanja, ki se zastavljajo vsakemu graditelju, še preden se odloči za 
naložbo.

Razdelilnik običajno namestimo na hodniku, kopalnici ali drugem prostoru, z ustrezno toplotno 
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izolacijo in kjer je talna obloga iz vode odpornih materialov, kot je keramika in podobno. Shemat-
ski prikaz dvižnih vodov v stanovanjskem objektu je prikazan na sliki O/380.

Natančno izdelavo cevnih instalacij za ogrevanje izvedejo projektanti za centralna ogrevanja ozi-
roma pooblaščena podjetja za izvedbo del.

Kotlovnica (kuril-
nica)
• Podstavek za skup-
no namestitev og-
revalnega kotla in 
hranilnika za toplo 
vodo  
• Vrata s 3 cm viso-
kim pragom. Do 50 
kW ogrevalne moči 
ogrevalnega kotla, 
je mogoče odpiranje 
vrat navznoter
• Okno z izrezom 
stekla za dovod zra-
ka velikosti > 150 
cm2

• Stikalo ob vratih, 
na približno 1,85 
m višine za izklop v 
nujnem primeru.

  Slika O/382 - 
Ogrevalni kotel in 
razdelitev ogreval-
nega sistema 

7.2.4. Prostor za namestitev ogrevalnega kotla, shramba kurilnega olja in dimnik

Porazdelitev ogrevanja
• Nizko temperaturno ogrevanje, posebni ogrevalni kotli za ogrevanje s kurilnim oljem in opre-
mljen z zvezno regulacijo kotla.

Dva mešalna ogrevalna kroga:

Mešalni krog I:
Radiatorji
Predtok = A, povratni vod = B
Štiri z zaporami ločene zanke enocevnega sistema:
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