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Razkorak med teorijo in prakso

Integralno načrtovanje? Sodobna tehnologija gradnje?

Koordinacija dejavnosti? Spremljanje učinkov?



Možnosti so 
neomejene



Nekaj dejstev, ki jih ni treba
ponavljati (ali pa č?)

Stavbe (večinoma) preživijo svoje 
investitorje, načrtovalce in izvajalce.

Večja obnovitvena dela opravimo 
približno vsakih 30 let.

Med uporabo stavbe nas zanimajo 
stroški njenega obratovanja in 
vzdrževanja ter kakovost bivanja ali 
dela v njej.

� Kakovost naložbe!



Nekoč:
kakovost � nadzor

Danes:
Kakovost naložbe zagotavljamo v vseh fazah:
• predinvesticijsko načrtovanje,
• projektiranje,
• izvedba,
• obratovanje,
• vzdrževanje.



Informiranost, ozaveš čenost, 
usposobljenost, …

Investitor
Arhitekt
Inženir
Dobavitelj
Izvajalec
Nadzornik
Vzdrževalec
Upravnik
Uporabnik



Načrtovanje

Gradnja

Vzdrževanje

Uporaba

Notranje okolje

Zunanji vplivi

Kakovost



Kakovost 
notranjega 

okolja

Ugodje/udobje/
zadovoljstvo

Toplotno

Svetlobno

Zvočno

Kakovost zraka

Vplivi na 
počutje in 

zdravje

Mikroklimatski 
parametri



Toplotno 
ugodje

Primer:

Temperatura

Vlažnost

Gibanje zraka

Itd.



TOPLOTA

VLAGA

SVETLOBA

ZVOK

KAKOVOST IN 
GIBANJE ZRAKA
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„Standard“ in kakovost gradnje
(kazalniki (npr. kWh/m2a)), merila ipd.)
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Za zagotavljanje (in nadzor) kakovosti 
potrebujemo podrobno izdelane protokole.

• Kdo
• Kdaj
• Kako
• (Zakaj)

(a) Preverjanje rezultatov, nato
popravni ukrepi.

(b) Določitev standardov kakovosti,
nato nadzor izvedbe.

�

�



Trije prakti čni primeri
(nadzor kakovosti izvedbe)



Vgradnja stavbnega pohištva –
včasih zapleteni postopki 
nadzora sploh niso potrebni



Vse fotografije: Neva Jejčič, GI ZRMK





Termografija je neporušna brezkontaktna metoda, s 

katero lahko na podlagi fizikalnih zakonitosti s področja 

toplote bodisi nekaj poiščemo (npr. toplotni most na 

stavbnem ovoju) ali določimo stanje opazovanega (npr. 

pregretost električnih vodnikov).
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S pomočjo termografije prikažemo razporeditev 
površinskih temperatur opazovanega telesa. 
Vsako telo namreč oddaja toploto s sevanjem.

Termografija ni rentgensko slikanje . S termografsko 
kamero tako ne moremo opazovati, kaj je za steno, 
niti npr. ugotoviti sestave stene po njeni globini. Prav 
tako ne moremo določiti površinske temperature 
notranje površine stene, kadar izvajamo zunanjo 
termografijo.

Termografska kamera tudi ne dolo či toplotnih izgub 
skozi opazovano gradbeno konstrukcijo in ne 
izračuna njene toplotne prehodnost i.



Foto: M. Tomšič



• Programska oprema samodejno 
izriše barvno sliko in prilagodi 
vrsto in intenzivnost barv površin 
izbranemu razponu 
temperaturne lestvice.

• Območje, ki je na termogramu 
notranje površine zunanje stene 
obarvano modro, tako ni nujno 
»prehladno« ali »kritično« v 
primerjavi z rdeče obarvanim 
območjem. Obratno velja za 
zunanje posnetke: barve blizu 
rdečega dela spektra ne 
pomenijo nujno »prekomerno 
povišane« površinske 
temperature.



Kaj vidimo in kaj je res



• Temperaturna lestvica (zgornja in spodnja meja) in 
s tem temperaturno območje se praviloma – če ne 
izberemo fiksnega območja - razlikujeta od 
posnetka do posnetka, s tem pa tudi barvni prikaz 
površinskih temperatur.

• Neposredna primerjava dveh posnetkov zgolj na 
podlagi barvnega prikaza tako ni mogoča.
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Test zrakotesnosti
(Meritev prepustnosti za zrak,
Blower Door test)

Blower Door test je 
diagnostično orodje za 
merjenje zrakotesnosti stavb in 
posameznih prostorov.

Olajša lociranje mest prehoda 
(uhajanja) zraka skozi stavbni 
ovoj v zunanjost ali druge 
predele stavbe (npr. garažo, 
podstrešje…).



baudiagnostik-wilting.de

Posebej učinkovita je kombinacija s termografijo.



Najpogostejša uporaba:
• Dokumentiranje zrakotesnosti ovoja,
• ocenjevanje stopnje naravne infiltracije,
• merjenje in dokumentiranje učinkovitosti 

izvedenega tesnjenja stavbe / prostora in
• merjenje pretoka zraka skozi prezračevalne 

sisteme.

Zakaj zrakotesnost?
• Zmanjšanje toplotnih izgub zaradi nenadzorovane 

izmenjave zraka,
• preprečevanje površinske kondenzacije zaradi 

konvekcijskih toplotnih mostov,
• preprečevanje prepiha,
• pravilno in učinkovito delovanje naprav za 

prezračevanje in klimatizacijo.



Blower Door test – pogosta mesta nekontrolirane 
izmenjave zraka



Blower Door test – pogosta mesta nekontrolirane 
izmenjave zraka



Ciljne vrednosti zra čne 
prepustnosti [n 50 (h-1)] - SIST ISO 9972

(1) n50 ≤  3,0 h-1 pri naravno prezračevanih stavbah po predlogu 
prenovljenega Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah 
(PURES-2, 2010)

(2) n50 ≤ 2,0 h-1 pri stavbah z vgrajenim sistemom mehanskega
prezračevanja z več kot 0,7-kratno izmenjavo zraka (PURES-2,
2010)

(3) n50 ≤ 1,5 za nizkoenergijske stavbe ob predvidenem mehanskem
prezračevanju z rekuperacijo (priporo čilo stroke )

(4) n50 ≤ 0,6 za pasivne stavbe (Passivhaus Institut )

OPOMBA: Kontrola v shemah subvencij!



Minneapolis Blower Door
sistemi so sestavljeni iz 
treh ločenih delov:

• ventilator,
• nastavljiva vrata z 
aluminijastim okvirjem z 
notranjo najlonsko 
ploskvijo,
• merilnik zračnega
pretoka skozi ventilator in 
merilnik tlaka.

SIST EN 13829:2001: Toplotne značilnosti stavb -
Ugotavljanje tesnosti obodnih konstrukcij - Metoda tlačne 
razlike z uporabo ventilatorja



• Tipičen Blower Door test obsega vrsto meritev pri 
tlačnih razlikah, ki se spreminjajo od 70 do 15 Pa. 
Meritve se izvajajo pri visokih tlačnih razlikah, saj se 
na ta način ublažijo učinki pritiska vetra in 
dimničnega učinka na dobljene rezultate. 
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