AKO STAVAŤ DOMY
Z MUROVACÍCH MATERIÁLOV
V ENERGETICKEJ TRIEDE A0

Pre koho je určená
táto brožúra
Martin Mihál
Predseda združenia

Naša aktuálna online publikácia je stručnou pomôckou pre návrh rodinných domov s takmer nulovou potrebou tepla. V tejto brožúre by sme chceli
poukázať na dôležité aspekty navrhovania domov v energetickej triede
A0 s použitím moderných materiálov a zohľadnením ich technických
parametrov. Prinášame vám prehľad najdôležitejších legislatívnych
a normových požiadaviek, informácie k efektívnemu návrhu konštrukcie
a tvaru domu a modelové príklady kombinácií technických zariadení.
Verím, že budúcim majiteľom rodinných domov, ale aj projektantom
a architektom, ako aj svojpomocným staviteľom, poskytne orientáciu,
odborné rady a množstvo hodnotných informácií.
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Združenie výrobcov
murovacích materiálov
Gabriel Szöllösi
Podpredseda združenia

Združenie výrobcov murovacích materiálov (ZVMM) je záujmové
združenie 5 výrobcov – Britterm, Leier, Porfix, Wienerberger a Xella.
Zamestnávame okolo 650 zamestnancov. Vyrábame ekologické stavebné
materiály pre bezpečné, zdravé a úsporné bývanie. Na Slovensku vyrobíme
spolu viac ako 1,5 milióna m3 murovacích materiálov. Hoci vyrábame
pórobetónové tvárnice i tehly, v roku 2018 sme vytvorili združenie. Naším
hlavným cieľom je, aby stavebníci na Slovensku mohli stavať čo
najefektívnejšie, tzn. s maximálnym využitím všetkých výhod moderných
murovacích materiálov.
Murovacie materiály sú pre našu geografickú oblasť typické
a považujeme ich za najvhodnejšie pre stavbu domu. Napriek tradícii sú
zároveň aj jedny z najprogresívnejších stavebných materiálov. Dnešné
murovacie materiály majú 10-krát lepšie tepelnoizolačné vlastnosti ako
pred 40 rokmi. S našimi výrobkami je možné postaviť dom aj v tých
najprísnejších energetických kategóriách.
Výrobcovia murovacích materiálov už viac ako 20 rokov stoja pri snahe
budovať nízkoenergetické budovy. V tejto snahe chce byť nápomocné aj
naše združenie.
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Legislatívne a normové
požiadavky na energetickú
hospodárnosť budov

Predpisy upravujúce EHB
Zákon č. 555/2005 Z. z.
Zákon o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, aktuálne znenie z 25.4.2020
Vyhláška 35/2020 Z. z.
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky z 11. februára
2020, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v znení vyhlášky č. 324/2016 Z.z.
Technické normy
Najvýznamnejšou normou z hľadiska požiadaviek je STN 73 0540-2+
Z1+Z2:2019 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti
stavebných konštrukcií a budov. Časť 2: Funkčné požiadavky.
Stanovuje požiadavky na minimálne tepelnoizolačné vlastnosti
stavebných konštrukcií.
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Budovy s takmer nulovou
potrebou energie
Pod budovou s takmer nulovou potrebou energie sa rozumie budova
s veľmi vysokou energetickou hospodárnosťou. Takáto budova musí mať
zabezpečenú efektívnu tepelnú ochranu a vo vysokej miere použité
obnoviteľné zdroje.
Podľa §5 vyhlášky č. 364/2012 pre všetky nové budovy postavené po
31.12.2020 je minimálnou požiadavkou pre globálny ukazovateľ horná
hranica energetickej triedy A0.
Pre novostavby rodinných domov je povinné spracovať Projektové
energetické hodnotenie (PEH) k stavebnému povoleniu a Energetický
certifikát budovy (ECB) ku kolaudačnému rozhodnutiu.
Projektant je povinný splnenie minimálnych požiadaviek na energetickú
hospodárnosť budovy zahrnúť do projektovej dokumentácie na stavebné
povolenie alebo na povolenie zmeny stavby a výsledok energetického
hodnotenia uviesť v technickej správe projektovej dokumentácie.
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Projektové energetické hodnotenie
Projektové energetické hodnotenie (PEH)
pre projekt na stavebné povolenie posudzuje:

1.

kritérium minimálnych tepelnoizolačných vlastností
stavebných konštrukcií (max. hodnota U)

2.

kritérium min. priemernej výmeny vzduchu

3.

hygienické kritérium (min. teplota vnútorného povrchu)

4.

energetické kritérium (max. merná potreba tepla
na vykurovanie)

Rozsah energetického hodnotenia je definovaný
v Prílohe č.1 vyhl. č. 35/2020 (od 10.3.2020) nasledovne:

1.

tepelnotechnický návrh a posúdenie stavebných
konštrukcií a budovy

2.

energetické posúdenie technického systému budovy

3.

posúdenie globálneho ukazovateľa

4.

prílohy dokladujúce výpočet
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Tieto štyri kritériá na navrhovanie a posudzovanie
stavebných konštrukcií sú záväzné v zmysle vyhlášky č. 532/2002 Z.z., to znamená, že sa musia pri
navrhovaní a uskutočňovaní stavieb záväzne
dodržať.

Energetický certifikát
Energetický certifikát budovy (ECB) je osvedčením o vykonanej
energetickej certifikácii, ktorou sa budova zatrieďuje do
energetickej triedy. Základom energetickej certifikácie
je výpočet a kategorizácia budov. Obsah energetického
certifikátu je popísaný v §7 zákona 555 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov. Vzor energetického certifikátu je v prílohe
č. 5 vyhlášky č. 35/2020.
Zmyslom energetického certifikátu je nielen zatriedenie budovy
do energetickej triedy, ale aj ďalšie zlepšenie energetickej
hospodárnosti a na dosiahnutie tohto cieľa slúži návrh úprav,
ktoré sú súčasťou ECB.

Vzorová tabuľka s návrhom úprav

Vzor energetického certifikátu budovy
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STN 73 0540-2
Zmena 1 a Zmena 2
Od 08/2016 začala platiť Zmena 1, ktorá stanovila prísnejšie požiadavky na
súčinitele prechodu tepla U a potrebu tepla pre budovy v energetickej triede A0,
ktoré mali platiť od roku 2021.
Zmena 2 platná od 07/2019 tieto požiadavky upravila a ponechala ich na úrovni
hodnôt roku 2016. Pôvodné prísnejšie cieľové hodnoty boli označené ako
odporúčané (nie požadované).
Zmenili sa požiadavky na súčiniteľ prechodu tepla otvorových konštrukcii (Uw).
Budú od roku 2021 prísnejšie ako súčasne platné.

Požadované tepelnoizolačné vlastnosti stenových, stropných a strešných konštrukcií pre
obdobie od roku 2021 pre budovy s takmer
nulovou potrebou energie - energetická trieda
A0 - sú na úrovni požiadaviek platných od 2016.

Konštrukcie

Ur2

Vonkajšia stena a šikmá strecha nad
obytným priestorom so sklonom > 45°

0,22

Plochá a šikmá strecha so sklonom ≤ 45°

0,15

Strop nad vonkajším prostredím

0,15

Strop pod nevykurovaným priestorom

0,20

Súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie Ur2 - normalizovaná (požadovaná hodnota) od 1.1.2021 W/(m2 .K)
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Ako navrhovať rodinné domy
v energetickej triede A0

Ako efektívne dosiahnuť požadovanú
hodnotu potreby energie na vykurovanie
Z definície budovy s takmer nulovou potrebou energie vyplýva, že musíme
zabezpečiť efektívnu tepelnú ochranu.
Tepelné straty a zisky môžeme ovplyvniť najmä:

tepelnoizolačnými vlastnosťami
konštrukcií tvoriacich obálku stavby
vhodným tvarom budovy

vhodnou orientáciou na svetové strany

spôsobom vetrania

Tieto faktory treba hodnotiť komplexne a pri návrhu zohľadňovať ich dopad
na celkovú energetickú bilanciu.
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Tepelnoizolačné vlastnosti konštrukcií
Tepelnoizolačné vlastnosti konštrukcií musia vyhovieť požiadavke normy
STN 73 0540-2+ Z1+Z2:2019. Pre dosiahnutie podmienky celkovej potreby tepla
je často potrebné použiť lepšie hodnoty, ako predpisuje norma. Ideálne je používať
pri návrhu vhodný softvér, kde priamo vidíme, ako sa zmenou súčiniteľov prechodu
tepla U mení energetická bilancia budovy. Pre dosiahnutie ekonomickej efektivity
je to veľmi dôležité, lebo medzi hodnotou U konštrukcie, potrebou energie na
vykurovanie a hrúbkou tepelnej izolácie neplatí priama úmera. Z grafu je zrejmé,
že najefektívnejšie je použitie prvých 50 mm tepelnej izolácie a pri hrúbkach 250 mm
je zlepšenie veľmi malé.
Závislosť znižovania primárnej energie od zlepšovania vlastností steny nám ukazuje
modelový príklad na jednopodlažnom dome (bungalove). Pri výpočte sa menila
iba hodnota súčiniteľa prechodu tepla steny, ostatné konštrukcie spĺňali normu
s malou rezervou. Z grafu je zrejmé, že zatiaľ čo vlastnosti steny sa zlepšili
o 27,8 %, dopad na úsporu energie je iba 4 %.

Pri zlepšovaní izolačných vlastností
konštrukcií pri návrhu volíme logicky miesta,
kde to má najväčší efekt v pomere k cene
a zložitosti realizácie. Napríklad pre vyššie
uvedený modelový dom je efektívne pridávať
tepelnú izoláciu v úrovni stropu, lebo je to
významná teplovýmenná plocha a realizácia
spočíva iba v položení hrubšej tepelnoizolačnej dosky, ktorá je lacnejšia ako fasádna
a nemusí sa kotviť.
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Zlepšenie U steny o 1,37 (W/m2.K)
v dôsledku zateplenia 50 mm tepelnej izolácie
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Zlepšenie U steny o 0,23 (W/m2.K)
v dôsledku zateplenia o ďalších 50 mm
tepelnej izolácie
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0,6
0,4

0,32

0,23

0,2

0,18

0,14

0,12

200

250

300

Zvýšenú potrebu energie, a čo horšie, aj poruchy
stavby, môžu spôsobovať tepelné mosty. Napríklad
nesprávne riešená konzola balkóna predstavujúca
tepelný most v dĺžke 4 m spôsobí na rodinnom dome
zhoršenie až o 0,5 kWh/(m2.rok). Navyše sa na
ochladzovanom mieste budú tvoriť plesne a môže
prísť k degradácii konštrukcie vplyvom vlhkosti.
Preto treba pri navrhovaní venovať zvýšenú
pozornosť riešeniu detailov a snažiť sa o
minimalizáciu tepelných strát a dosiahnutie
dostatočnej povrchovej teploty.
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Graf zlepšovania hodnoty U starej steny z plnej tehly hrúbky 300 mm
zateplením tepelnou izoláciou rôznej hrúbky zvyšovanej po 50 mm
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Stena: U (W/(m .K))
Graf vplyvu zlepšovania hodnoty U steny bungalovu
na dopad na znižovanie primárnej energie
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Zlepšenie U steny
Zníženie primárnej energie
Primárna energia

Murovacie materiály spĺňajú aj bez zateplenia
požiadavky pre návrh obvodových stien takmer
nulových domov. Jednovrstvová murovaná stena
je jednoduchá z hľadiska realizácie a vyznačuje
sa dlhou trvanlivosťou a stabilnými vlastnosťami.

N
E

W
S

Vhodná orientácia na svetové strany
Orientácia na svetové strany nám pomáha využívať energiu zo slnka. Otočenie domu o 180° môže mať
taký vplyv ako pridanie tepelnej izolácie na fasádu domu v hrúbke 50 mm. Ideálny rodinný dom dotovaný
teplom zo slnka je z hľadiska tvaru a orientácie kváder s dlhšou stranou s veľkou presklenou plochou
otočenou na juh. Pri návrhu ale musíme zvažovať prehrievanie domu a zabezpečiť regulovateľné
tienenie. Rôzne typy zasklenia na jednom dome členené podľa svetových strán sú tiež jedným z riešení
ako optimalizovať dom. S orientáciou na svetové strany súvisí i zónovanie domu, t.j. prispôsobenie
usporiadania miestností v závislosti od osadenia domu do prostredia.

zima

Využitie solárnych ziskov je možné výrazne
zvýšiť akumuláciou tepla. Murované domy
sú schopné vďaka akumulácii počas
prechodných období na jar a na jeseň
zabezpečiť príjemnú teplotu bez použitia
vykurovania. Všeobecne je vhodné ťažké
konštrukcie umiestniť pri zdroji tepla oslnená plocha, krb alebo iné vykurovacie
teleso, aby sa energia takpovediac
uskladnila a postupne sa uvoľňovala do
interiéru v čase, keď už nesvieti slnko alebo
nehorí oheň v krbe.

leto

Príklad vhodnej orientácie domu s cieľom
využitia solárnych ziskov v zime a ochrany
pred prehrievaním v lete znázorňuje
obrázok. Fasáda domu s veľkými presklenými plochami je orientovaná na juh.
Je doplnená prirodzenými konštrukčnými
prvkami (presah strechy, balkón), ktoré
v zimnom období dovoľujú preniknúť
nízkym slnečným lúčom cez presklené
plochy až do hĺbky domu (obr. hore), ale
v letnom období pôsobia ako tieniace
prvky (obr. dole).
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1,2

Pomer teplovýmennej
plochy k objemu
budovy A/V

1,1
1,0
0,9
0,8

0,7
0,6

Vhodný tvar budovy

0,5
0,4
0,3

Vplyv tvaru budovy pri posudzovaní energetickej hospodárnosti
budov je vyjadrený bezrozmernou veličinou, nazývanou ako
faktor tvaru, ktorý matematicky vyjadríme ako pomer
teplovýmennej plochy obálky (A) a objemu ohraničeného touto
obálkou (V).

140%
130%
120%
110%
100%
90%
80%
70%

Dopad tvaru na potrebu energie na vykurovanie je zásadný.
Vysvetlenie je jednoduché, keď položíme dva rovnaké kvádre
tesne vedľa seba, budeme mať dvojnásobný objem, ale o dve
ochladzované plochy menej ako dva samostatne stojace
kvádre. Ak budova s faktorom tvaru 0,7 bude predstavovať 100 %
potreby energie na vykurovanie, tak budova s faktorom 1,0 bude
potrebovať až 130 % energie a budova s faktorom 0,3 len 60 %
energie na vykurovanie. Faktor tvaru 0,7 zodpovedá napríklad
kompaktnému rodinnému domu s podkrovím a faktor tvaru 1,0
môže mať bungalov obdĺžnikového pôdorysu.

Pri návrhu architektúry domu treba dobre
zvážiť rôzne zložité tvary a výstupky, ktoré
jednak zhoršujú faktor tvaru a často vedú
aj k zložitým detailom a výrazným
tepelným mostom.

60%

Vplyv na
mernú potrebu
tepla na vykurovanie

50%

Zmeny faktora tvaru v závislosti od veľkosti a tvaru budovy
a jeho dopad na mernú potrebu tepla na vykurovanie

33%
Vetranie

10%
Strecha

9%

Tepelné
mosty

18%

19%

Otvorové
konštrukcie

Obvodový
plášť

11%
Podlaha
Podiel tepelných strát cez jednotlivé konštrukcie u konkrétneho dvojpodlažného domu
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Spôsob vetrania
Vetranie je pri návrhu rodinného domu často podceňované. Treba si však uvedomiť, že pri výpočte sa
predpokladá výmena polovice objemu vzduchu v dome za 1 hodinu. Tento vzduch treba v zime ohriať.
V minulosti, pri veľkých únikoch tepla cez obálku, nebol podiel vetrania na celkových stratách tepla taký
významný ako dnes.
Ďalším dôvodom podceňovania je fakt, že výmena vzduchu v realite nedosahuje polovicu objemu za hodinu,
ako je predpísané normou, a tým sú straty energie nižšie ako vypočítané. Domy sú nedostatočne vetrané,
čo je dobré z hľadiska energie, ale zlé z hľadiska zdravia obyvateľov. Kvalitný dom by mal mať vysoký stupeň
vzduchotesnosti. Je to známka dobre navrhnutých detailov a kvalitnej realizácie. Znamená to ale i to,
že vzduch sa nevymieňa cez rôzne škáry ako v starých domoch a bez núteného vetrania sa musíme
spoliehať na otváranie okien.
Rozdiel celkovej potreby tepla toho istého domu s prirodzeným vetraním a s núteným vetraním s rekuperáciou
je cca 30 %. Je to v priemere viac energie, ako uniká všetkými stenami domu. Možností riešenia núteného
vetrania bez alebo s rôznym stupňom rekuperácie tepla je mnoho. Počínajúc centrálnou vetracou jednotkou
s rozvodmi a rekuperáciou tepla a vlhkosti, cez decentrálne vetracie jednotky až po systém automatického
otvárania okien.

Vzduchotesnosť murovaných konštrukcií je zabezpečená kombináciou muriva a omietky, preto je v čase prakticky nemenná. Pri
domoch s veľmi dobrou energetickou hospodárnosťou sa odporúča
ohľadom zníženia infiltrácie dodržať niekoľko zásad, napríklad
omietky aplikovať až po hrubé podlahy, tmeliť vyústenia rozvodov
sietí a starostlivo riešiť napojenia na iné konštrukcie.
15

Ako dosiahnuť
požadovanú hodnotu
primárnej energie

Zásadný vplyv na hodnotu vypočítanej primárnej energie má výber zariadení na prípravu
tepla a zdroj energie (energonosič), ktorý zariadenia využívajú. Štandardný kotol na zemný plyn má
napríklad faktor transformácie a distribúcie energie 0,90 a tepelné čerpadlo vzduch-voda má 2,9. To
znamená, že ak máme mernú potrebu tepla na vykurovanie 10 000 kWh/rok a na ohrev používame
plynový kotol, tak potreba energie sa rovná 10 000 / 0,90 = 11 111 kWh/rok, ale pri tepelnom čerpadle je
to 10 000 / 2,9 = 3 448 kWh/rok. Takto vypočítanú potrebu energiu treba ešte prenásobiť faktorom
primárnej energie. Je to súčiniteľ, ktorý zohľadňuje proces získavania, upravovania, skladovania, premeny
a distribúcie energie po odberné miesto. Výrazne zníženie môžeme dosiahnuť, ak na čiastočné pokrytie
potreby využijeme napríklad fotovoltiku.

Faktor primárnej energie
plyn 1,1

elektrina 2,2

fotovoltika 0,0

To znamená, že pri výpočte primárnej energie sa vynásobí potreba energie
- pri zemnom plyne 1,1 krát............................................11 111 x 1,1 = 12 222 kWh/rok
- pri elektrickej energii 2,2 krát.............................................3448 x 2,2 = 7 586 kWh/rok
- pri elektrine z fotovoltiky0,0 krát...........časť energie z fotovoltiky x 0,0 = 0 kWh/rok

Príklady riešení domov
v energetickej triede A0
Ako príklady ovplyvňovania potreby primárnej energie A0 sme zvolili modelový bungalov
a modelový dvojpodlažný dom, keďže výsledky sa kvôli rozdielnemu faktoru tvaru značne líšia.
Porovnanie variantov bolo spracované za účelom znázornenia vplyvu rôznych technických zariadení
na primárnu energiu. Pre dosiahnutie takýchto výsledkov bolo nutné použiť mierne lepšie hodnoty
súčiniteľov prechodu tepla ako požaduje norma. V riešeniach bez vetrania s rekuperáciou tepla pri
domoch s vyšším faktorom tvaru je potrebné sledovať energetické kritérium (STN 73 0540-2 tab. 9).

Modelový
jednopodlažný
dom (bungalov)
porovnanie variantov s rôznymi
technickými zariadeniami na prípravu
tepla a rôznymi spôsobmi vetrania

Tepelnoizolačné vlastnosti stavebných
konštrukcií modelového domu

Vykurovanie, príprava teplej vody
a vetranie modelového domu

U

Ur2

stena

0,19

0,22

strecha

0,09

0,15

podlaha

0,22

0,37

okná, terasové dvere

0,85

0,85

vstupné dvere

1,4

2,0

Konštrukcia

Ur2: požadovaná hodnota od r. 2021

vykurovanie
elektrické alebo teplovodné podlahové
plynový kondenzačný kotol alebo tepelné čerpadlo vzduch-voda (SCOP=2,9)

ohrev teplej vody
v zásobníku elektrickou špirálou, plynovým kotlom alebo
fototermickými kolektormi (solárny ohrev) 5 m2

vetranie
prirodzené vetranie oknami s výmenou vzduchu n = 0,5 h-1
centrálna rekuperácia s účinnosťou 80 %

doplnkový zdroj tepla
Modelové príklady spracoval Ing. Jozef Kadlečík, energetický audítor, EHB, ARCH ENERGY s.r.o.

18

krb s 20 % podielom na vykurovaní

Prehľad posudzovaných kombinácií technických
zariadení pre RD typu bungalov s faktorom tvaru 0,99

Použité technické zariadenie
krb

elektrické
podlahové
vykurovanie

plynový
kotol

tepelné
čerpadlo

Potreba
energie na
rekuperačná fototermické vykurovanie
jednotka
kolektory

Potreba
primárnej
energie

Energetická
trieda

(kWh/m2.rok)

(kWh/m2.rok)

49

99

A1

X

49

53

A0

V3

X

49

71

A1

V4

X

30

52

A0

49

51

A0

V1

X

V2

X

X

X

V5

X
X

X

Hraničné hodnoty pre energetické triedy:
A0

≤ 54 kWh/m2.rok

A1

≤ 108 kWh/m2.rok

Primárna energia
v dome typu bungalov
Následkom nepriaznivejšieho faktoru tvaru má
bungalov vyššiu potrebu energie na vykurovanie.
Pre dosiahnutie triedy A0 je preto potrebné
využívať vo zvýšenej miere obnoviteľné zdroje
energie. Ďalšie zlepšovanie parametrov
konštrukcií má relatívne malý vplyv na výslednú
hodnotu primárnej energie. Pri tomto type domu
je zatriedenie do triedy A0 bez použitia tepelného
čerpadla, vetrania s rekuperáciou alebo zariadení
využívajúcich obnoviteľné zdroje energie veľmi
problematické.

Vyhodnotenie
Variant V1
Kombinácia
domu typu bungalov
s nepriaznivým faktorom tvaru, a tým
vyššou potrebou energie na vykurovanie
a elektrického podlahového vykurovania,
má za následok primárnu energiu nad
hranicou stanovenou pre takmer nulové
domy.
Elektrické podlahové vykurovanie, resp.
elektrokotol ako energonosič má nepriaznivý faktor primárnej energie fp=2,2.

V tomto modelovom prípade nepomohlo
ani použitie krbu a solárneho ohrevu vody.
Variant V2, V3 a V4
Bungalov s plynovým kotlom bez ďalších
zariadení znižujúcich primárnu energiu
bude zaradený do triedy A1. Ak doplníme
do domu krb, o ktorom predpokladáme,
že preberie 20 %-ný podiel na vykurovaní,
dosiahneme už triedu A0. Energonosič
kusové drevo má veľmi priaznivý faktor
primárnej energie fp=0,1, preto sa vplyv

krbu prejaví veľmi pozitívne. Otázny je
skutočný podiel krbu na vykurovaní,
lebo to závisí od správania sa užívateľov
domu. Použitie vetrania s rekuperáciou
tepla zníži potrebu energie domu na
vykurovanie natoľko, že sa dostaneme
blízko hraničnej hodnoty pre triedu A0
a solárny ohrev vody zníži primárnu
energiu až pod túto hodnotu.

Variant V5
Bungalov s tepelným čerpadlom s
faktorom transformácie a distribúcie
energie 2,9 bude spĺňať hodnotu primárnej energie, lebo tým znížime celkovú
spotrebu energie, a to i napriek nepriaznivému faktoru primárnej energie pre
elektrickú energiu (viď vysvetlenie na
str. 16).
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Modelový
dvojpodlažný
dom
porovnanie variantov s rôznymi
technickými zariadeniami na prípravu
tepla a rôznymi spôsobmi vetrania

Tepelnoizolačné vlastnosti stavebných
konštrukcií modelového domu

Vykurovanie, príprava teplej vody
a vetranie modelového domu

U

Ur2

stena

0,19

0,22

strecha

0,09

0,15

podlaha

0,22

0,37

okná, terasové dvere

0,85

0,85

okná strešné

1,2 + 0,2

1,2 + 0,2

vstupné dvere

1,4

Konštrukcia

2,0

vykurovanie
elektrické alebo teplovodné podlahové
plynový kondenzačný kotol alebo tepelné čerpadlo vzduch-voda (SCOP=2,9)

ohrev teplej vody
v zásobníku elektrickou špirálou, plynovým kotlom alebo
fototermickými kolektormi (solárny ohrev) 5 m2

vetranie
prirodzené vetranie oknami s výmenou vzduchu n = 0,5 h-1
centrálna rekuperácia s účinnosťou 80 %

Ur2: požadovaná hodnota od r. 2021

doplnkový zdroj tepla
Modelové príklady spracoval Ing. Jozef Kadlečík, energetický audítor, EHB, ARCH ENERGY s.r.o.
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krb s 20 % podielom na vykurovaní

Prehľad posudzovaných kombinácií technických zariadení
pre dvojpodlažný RD s faktorom tvaru 0,72
Použité technické zariadenie
krb

elektrické
podlahové
vykurovanie

plynový
kotol

tepelné
čerpadlo

Potreba
energie na
rekuperačná fototermické vykurovanie
jednotka
kolektory

Potreba
primárnej
energie

Energetická
trieda

(kWh/m2.rok)

(kWh/m2.rok)

X

38

91

A1

X

X

a

X

X

X

X

20

55

A1

b

X

X

X

X

19

54

A0

X

38

45

A0

V4

X

38

58

A1

V5

X

38

52

A0

38

41

A0

V1

V2

V3

X

X
X

V6

V2a strecha: U = 0,10 W/m2.K
V2b strecha: U = 0,09 W/m2.K

2

≤ 54 kWh/m .rok

A1

≤ 108 kWh/m2.rok

Priaznivejší faktor tvaru má pozitívny vplyv na
potrebu energie na vykurovanie. V dôsledku toho
nepotrebujeme kumulovať toľko technických
zariadení ako pri prvom modelovom dome, aby
sme znížili primárnu energiu pod hraničnú
hodnotu triedy A0. Pri správnom návrhu obálky
stavby a využití vhodnej orientácie domu - ideálne
s vetraním s rekuperáciou, je možné dosiahnuť
hodnotu blízko úrovne A0 a použiť len malý
doplnkový zdroj využívajúci obnoviteľné energie
na finálne zlepšenie primárnej energie.

Vysvetlivky:

Hraničné hodnoty pre energetické triedy:
A0

Primárna energia
v dvojpodlažnom dome

Vyhodnotenie
Variant V1, V2a a V2b
Elektrické podlahové vykurovanie, resp.
elektrokotol ako energonosič, má
nepriaznivý faktor primárnej energie
fp=2,2. Bez vetrania s rekuperáciou sa
modelový dom nedostal pod hranicu
primárnej energie pre triedu A0. Vďaka
priaznivému tvaru domu a použitiu
vetrania s rekuperáciou sa potreba
energie na vykurovanie vo variante V2
znížila natoľko, že s pomocou krbu a
solárneho ohrevu vody dom možno

zaradiť do triedy A0. Rozdiel medzi
variantmi V2a a V2b je v tepelnoizolačných vlastnostiach strechy. Na
tomto príklade je možné dokázať
dôležitosť optimalizácie domu pri jeho
návrhu. Jedna stotina rozdielu v hodnote
U pri jednej konštrukcii zabezpečila
zaradenie domu medzi takmer nulové
budovy.

Variant V3, V4 a V5
Dvojpodlažný dom s plynovým kotlom
bez ďalších zariadení znižujúcich primárnu energiu bude zaradený do triedy
A1, ale hodnota primárnej energie je len
o 4 kWh vyššia ako hraničná hodnota.
Ak doplníme do domu krb, o ktorom predpokladáme, že preberie 20 %-ný podiel
na vykurovaní, dosiahneme triedu A0
so značnou rezervou. Použitie plynového
kotla a solárneho ohrevu posunie
modelový dom taktiež do triedy A0. Pri

dome s priaznivým faktorom tvaru je
možné nastaviť parametre obálky stavby
tak, že s použitím moderného plynového
kotla a malého zdroja s priaznivým
faktorom primárnej energie, dosiahneme
triedu A0.
Variant V6
Modelový dvojpodlažný dom s tepelným
čerpadlom s faktorom transformácie a
distribúcie energie 2,9 bude spĺňať
hodnotu primárnej energie.
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Materiály budúcnosti
Murovacie materiály prešli v posledných rokoch výrazným kvalitatívnym
vývojom a sú vhodné pre výstavbu takmer nulových domov. V modelových
domoch boli použité súčinitele prechodu tepla pre steny, ktoré murovacie
materiály splnia bez akéhokoľvek dodatočného zateplenia. Parametre
konštrukcií boli zvolené tak, aby boli efektívne z hľadiska tepelnej techniky
a zároveň z ekonomického hľadiska. Na uvedených príkladoch sme
demonštrovali možnosti, ako navrhnúť takmer nulové domy bez výrazného
predimenzovania konštrukcií alebo pretechnizovania domu.
Pre správne fungovanie domov je nevyhnutná individuálna optimalizácia
riešení a kvalitná realizácia stavieb. Murovacie systémy ponúkajú realizačne
jednoduché a zároveň trvanlivé konštrukcie. V jednom výrobku sú skryté
všetky potrebné funkcie. Nosnosť, tepelná a zvuková izolácia, akumulácia
tepla, regulácia vlhkosti a požiarna odolnosť. To sú vlastnosti, ktoré z murovaného domu robia príjemné miesto pre život.
Keď začneme pátrať, prečo máme stavať takmer nulové domy, zistíme, že
je za tým snaha o zníženie uhlíkovej stopy a trvalá udržateľnosť. Je to časť
plánu, ako udržať tento svet pre ďalšie generácie. Murovacie materiály sa
k trvalej udržateľnosti hrdo hlásia - nielenže sú vhodné na stavbu takmer
nulových domov, ale aj ich celý životný cyklus je v súlade s týmito ideami.

22

Vydalo Združenie výrobcov murovacích materiálov, v roku 2020

Lamačská cesta 6749/45

www.zvmm.sk

841 03 Bratislava-Lamač

info@zvmm.sk

Slovenská republika

Murovaný domov

