PRIMERJAVA IZRAČUNA TOPLOTNE PREHODNOSTI
STENE Z UPORABO PROGRAMA URSA IN »PEŠ«
IZRAČUNOM

Martin Rus

Cilj naloge je, da preverimo vrednosti izračuna toplotne prehodnosti izbrane stene z računalniškim
programom in »peš« izračunom. Izbral sem program URSA – gradbena fizika.
Obravnavana stena je sestavljena iz petih plasti (apnena malta 3 cm, opeka 20 cm, parna ovira,
mineralna volna 12 cm, opeka 10 cm in podaljšana apnena malta) kot je prikazano na sliki 1.

Slika 1: Sestava obravnavane stene

IZRAČUN Z RAČUNALNIŠKIM PROGRAMOM
Program od uporabnika najprej zahteva vnos podatkov o projektu in stavbi. Omogoča izbiro
katasterske občine in parcelne številke (glej sliko 2) in nato na podlagi teh podatkov določi npr.
projektno zunanjo temperaturo, povprečne mesečne temperature, začetek in konec kurilne sezone
itd. (več na sliki 3).

Slika 2: Podatki o projektu

Slika 3: Klimatski podatki

Sledi vnos podatkov o obravnavani coni (slika4), kar na sam izračun toplotne prehodnosti nima vpliva,
vendar brez teh podatkov program ne dovoljuje nadaljevanja dela.

Slika 4: Podatki o coni

Nato se lahko lotimo samega izračuna, ki nas zanima v tej nalogi. Vse kar je potrebno, je to da
izberemo materiale, ki sestavljajo našo konstrukcijo. Materiale nanašamo v vrstnem redu od
notranjosti proti zunanjosti (slika 5). Ker gre za komercialni program, je večina materialov, ki so na
izbiro, od podjetja URSA, lahko pa si tudi sami izdelamo svoj material s pripadajočimi
karakteristikami. Program omogoča tudi upoštevanje toplotnega upora mejnih plasti ob zunanjih
površinah stene. Vrednosti lahko spreminjamo, vendar privzame vrednosti, ki jih priporoča standard
(Rnotranji = 0,130 m2K/W, Rzunanji = 0,04 m2K/W).
Skupna toplotna upornost znaša:
R = 3,736 m2K/W
Skupna toplotna prehodnost pa:
U = 0,268 W/m2K

Slika 5: Prikaz izračunanih vrednosti

»PEŠ« IZRAČUN
Vrednosti toplotnih prevodnosti λ uporabimo enake kot program.
λ1 = 0,81 W/mK
λ2 = 0,61 W/mK
λ3 = 0,04 W/mK
λ4 = 0,61 W/mK
λ5 = 0,81 W/mK
Izračunamo toplotni upor za vsako posamezno plast z izrazom:

Vrednosti pa znašajo:
R1 = 0,037 m2K/W
R2 = 0,33 m2K/W
R3 = 3,0 m2K/W
R4 = 0,16 m2K/W
R5 = 0,037 m2K/W

Toplotni upor mejnih plasti sem izrazil iz prestopnih koeficientov h, ki smo jih uporabili na vajah.
hnotranji = 8 W/m2K => Rnotranji = 0,125 m2K/W
in
hzunanji = 25 W/m2K => Rzunanji = 0,04 m2K/W
Izračunamo še skupni toplotni upor:
R = Rnotranji + R1 + R2 + R3 + R4 + R5 + Rzunanji = 3,729 m2K/W
Toplotno prehodnosti izračunamo z izrazom:
= 0,268 W/m2K
Dobimo identičen rezultat, kot nam ga je podal računalniški program.

