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Condensation je preprosta aplikacija, ki deluje na operacijskem sistemu iOS. Obstajata dve različici 
aplikacije, taka za mobilni telefon iPhone ter različica za tablični računalnik iPad. Jaz sem preizkusil 
slednjo. Aplikacija ima povsem preprosto funkcijo in sicer izračunavanje temperaturnega poteka v 
konstrukcijskem sklopu in določitev, če kje pride no nastopa kondenzacije. Uporabniški vmesnik je 
enostaven, saj ima le eno stran, kjer vnašamo podatke in tudi prikazujemo rešitve. Slabost aplikacije 
pa je ta, da ni brezplačna, pač pa je treba zanjo odšteti 10€. 
 
Najprej definiramo robne pogoje, tako da določimo temperaturo in relativno vlažnost znotraj in zunaj 
prostora. Nato po vrsti od notranje proti zunanji smeri nanašamo posamezne plasti. Te lahko 
izbiramo iz že vgrajenega nabora, ali pa jih definiramo sami. 
 
 

 
 
 
Posamezni materiali že imajo vpisane pripadajoče toplotne prehodnosti λ in difuzijske upornosti μ. Te 
lahko po želji pri posameznih že definiranih materialih tudi spreminjamo. Pri tem se pri difuzijski 
upornosti vnašata dve vrednosti μmin in μmax, kar je drugače kot smo to mi počeli pri vajah. To je 
verjetno posledica tega, da program upošteva, da je difuzijska upornost odvisna tudi od temperature.  
 



 
Aplikacija sproti izrisuje shemo sklopa, izračunava toplotno upornost R in prehodnost U ter riše potek 
temperature po sklopu. Pri primerjavi podatkov se je izkazalo, da aplikacija upošteva tudi zračno plast 
na obeh straneh stene, pri čemer upošteva enake prestopne koeficiente, kot smo jih mi na vajah (8 
W/m^2*K za notranjo in 25 W/m^2*K za zunanjo stran). Nerodno je, ker ni možnosti, da bi 
zanemarili vpliv zračne plasti v kolikor bi si to želeli, ali pa bi obravnavali notranjo steno, oziroma 
steno kjer je zaradi vetra vpliv zraka manjši.  Aplikacija opozori, če pride v steni do kondenzacije, kar 
je razvidno tudi iz diagrama, saj se v tem primeru graf temperature in rosišča sekata. Enostavno lahko 
spreminjamo pogoje v prostoru ali debeline plasti in tako vidimo, kaj je potrebno storiti, da ne pride 
do kondenzacije. Tako sestavljen sklop si lahko shranimo za kasnejšo uporabo ali pa rezultate 
posredujemo naprej preko e-pošte. V ta namen se generira poročilo v obliki .PDF, ki vsebuje vse 
podatke in rešitve.  
  



Primer poročila, ki ga generira aplikacija: 

 

 
 
  



Primerjava izračuna 
 
Najprej sem preveril točnost izračuna toplotne prehodnosti in upornosti sklopa. Tu sem moral najprej 
ugotoviti kakšne vrednosti aplikacija uporablja za prestopne koeficiente. Iz podane rešitve za R sem 
izračunal toplotni tok P in nato iz podatka za temperaturo na površini stene dobil pripadajoči 
prestopni koeficient h. ta kot rečeno znašata 8 W/m^2*K za notranjo in 25 W/m^2*K za zunanjo 
stran. 
U in R sem izračunal tudi sam, po znanih enačbah in dobil naslednje rezultate 
 

 
d [m] λ [W/mK] h [W/m^2K] R [K/W] U[W/m^2K] 

zrak,not     8 0,125 8 
mavčna plošča 0,02 0,35   0,057 17,500 
mineralna volna 0,05 0,04   1,250 0,800 
opeka 0,3 0,81   0,370 2,700 
EPS 0,08 0,04   2,000 0,500 
fasada 0,03 1,4   0,021 46,667 
zrak,zuanj     25 0,040 25 

   
CELOTNO 3,864 0,259 

 
Iz primerjave z rezultati, ki jih poda aplikacija vidimo da so razlike zanemarljive, skorja nične. Do njih 
pa pride samo zaradi števila decimalnih mest in zaokroževanja. 
 

 
R [K/W] U[W/m^2K] 

aplikacija 3,87 0,26 
analitično 3,864 0,259 
razlika 0,16% 0,46% 

 
Bolj zanimivo in zahtevno je bilo preveriti pravilnost kontrole kondenzacije. Pri vajah smo na podlagi 
temperatur na površini in relativne vlažnosti izračunali tlak vodne pare na obeh mejah sklopa. Za obe 
te mesti smo tudi iz grafa ali tabel odčitali nasičeni parni tlak. Iz karakteristik materialov in razlike v 
tlaku vodne pare skozi celotni sklop smo izračunali difuzijski tok (j). Nato pa ob pomoči tega tlak vodn 
pare na posamezni meji med dvema plastema. Tako smo lahko izrisali diagram dejanskega tlaka 
vodne pare v odvisnosti od x (oddaljenosti od roba konstrukcijskega sklopa). Iz podatka o temperaturi 
na stiku smo določili še pripadajoči nasičeni tlak in izrisali v isti koordinatni sistem še diagram 
nasičenega tlaka v odvisnosti od x. Če se grafa kjerkoli sekata, potem na tistem mestu pride do 
kondenziranja vodne pare, saj je dejanski tlak višji od nasičenega. 
 
Aplikacija pa ne prikaže diagramov tlakov, pač pa poleg poteka temperature po sklopu izriše še potek 
temperature rosišča, torej temperature pri kateri bi pri vlažnosti, ki nastopa v izbrani točki sklopa, 
voda začela kondenzirati. Da sem torej preveril pravilnost rezultatov sem moral tudi sam izvesti isti 
račun.  
 
Najprej sem iz prehodnosti in spremembe temperature izračunal toplotni tok in nato iz tega in 
posameznih uporov temperature na površini stene in na stikih posameznih plasti. 
  



P= 7,764 W 
 

T [°C] 

   
znotraj 20,0 

ΔT1 0,971 
 

zrak - gips plošča 19,0 
ΔT2 0,444 

 
gips - volna 18,6 

ΔT3 9,705 
 

volna - opeka 8,9 
ΔT4 2,876 

 
opeka - EPS 6,0 

ΔT5 15,528 
 

EPS - fasada -9,5 
ΔT6 0,166 

 
fasada - zrak -9,7 

ΔT7 0,311 
 

zunaj -10,0 
 
 
Pri vajah na faksu, pri nalogah v povezavi z vlažnostjo sten, nismo upoštevali zračnih plasti ob steni, 
aplikacija pa le te upošteva. (zagotovo jih upošteva pri izračunu R in U, ni pa povsem gotovo, da jih 
tudi pri določanju tlaka vodne pare). Tako sem najprej določil tlak vodne pare v prostoru, pri podani 
temperaturi in relativni vlažnosti po enačbi 

𝑝𝑣 = 𝑟 ∗ 𝑝(𝑛)(𝑇) = 𝑟 ∗ 𝐾 ∗ 𝑒
−𝑀∗𝑞𝑖
𝑅∗𝑇  

 
Ker pa se zrak ob steni notri nekoliko ohladi in zunaj malo segreje, se spremeni tudi tlak vodne pare. 
Zato sem najprej iz plinske enačbe izračunal maso vode v prostoru na 1m3 in nato pri znižani 
temperaturi popravljeno vrednost tlaka vodne pare na površini sklopa. 
 

 
T [°C] pn [Pa] pv [Pa] 

znotraj 20,0 2330 1398 
zrak - gips plošča 19,0   1387 
fasada - zrak -9,7   266 
zunaj -10,0 294 265 

 
Iz podatkov za difuzijsko upornost materialov sem nato določil upor posamezne plasti, ter nato iz 
skupnega upora in razlike tlakov vodne pare med površinama konstrukcijskega sklopa še difuzijski 
tok. Iz tega in posameznih uporov, pa potem padce tlaka vodne pare v posamezni plasti 
 

 
μ R [kPa*m^2*h/g] ΔP [Pa] 

gips plošča 10 0,308 38,1 
mineralna volna 2 0,154 19,0 
opeka 7 3,231 399,7 
EPS 35 4,308 532,9 
fasada 23 1,062 131,3 

 
Z odštevanjem spremembe tlaka od začetne vrednosti sem tako dobil potek vrednosti parnega tlaka 
po celotnem zidu. Enačbo za nasičeni prani tlak sem nekoliko preoblikoval in logaritmiral, ter tako 
prišel do izraza za temperaturo, pri kateri je dosežen določeni nasičeni tlak vodne pare.  
 

𝑇(𝑛) =
𝑀 ∗ 𝑞𝑖

𝑅 ∗ ln (𝑝
(𝑛)

𝐾 )
 

 
V tej enačbi sem torej za nasičeni parni tlak vzel dejanski tlak na meji med plastema in tako dobil za 
te točke temperature pri katerih pride za ta tlak do kondenzacije. Potek tlaka vodne pare v steni je 
linearen, iz enačbe pa je jasno razvidno, da potek temperature pri kateri pride do nasičenja ni tak, saj 

𝑅𝑠𝑘𝑢𝑝𝑛𝑖 = �𝑅𝑖 = 9,062
𝑘𝑃𝑎 𝑚2 ℎ

𝑔
 

𝑗 =
∆𝑃

𝑅𝑠𝑘𝑢𝑝𝑛𝑖
= 0,124

𝑔
𝑚2 ℎ

 



nastopa v izrazu naravni logaritem. Tu torej aplikacija naredi največjo poenostavitev v računu, saj 
med temi diskretnimi točkami na mejah med plastmi privzame kar linearni potek. V primeru da je na 
eni meji med plastema T(n) > T, na sosednji pa je ravno obratno, torej je T(n) < T, to ni problematično, 
saj v tem sloju prav gotovo pride do sekanja diagramov v vsakem primeru, ne glede na obliko. Zaradi 
logaritmične oblike pa lahko pride do tega, tudi v sloju pri katerem na obeh robovih velja da je T(n) < 
T.  
 
Končni izračun nam da torej naslednje rezultate 
 

 
T [°C] pv [Pa] T(n) [°C] 

znotraj 20,0 1398 11,97 
zrak - gips plošča 19,0 1387 11,85 
gips - volna 18,6 1349 11,43 
volna - opeka 8,9 1330 11,21 
opeka - EPS 6,0 930 5,88 
EPS - fasada -9,5 397 -6,04 
fasada - zrak -9,7 266 -11,31 
zunaj -10,0 265 -11,36 

 
Če primerjamo zgornji diagram, ki je rezultat analitičnega računa in tistega, dobljenega z aplikacijo 
vidimo, da je ujemanje zelo dobro. 
 
V splošnem je aplikacija zelo preprosta in ima eno samo funkcijo, vendar je zaradi preproste uporabe 
in natančnega izračuna ter dejstva, da jo izvajamo na iPadu, ki ga lahko vedno nesemo s seboj, zelo 
uporabna. Pomanjkljivosti so le te, da ne moremo nadzirati upoštevanja zračne plasti, poenostavitev 
pri poteku temperature nasičenja in nekoliko nejasen potek določenih delov izračuna (ne vemo, ali 
upošteva pri tlaku vodne pare tudi vpliv zračne plasti, prav tako ni jasno, kako na račun vplivata dve 
vrednosti difuzijske upornosti). 
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