Trajnostna zaščita ovoja stavbe
Irena Hošpel, inž. grad., Wienerberger d. o. o.

V skupini Wienerberger so si zadali zelo ambiciozne in strateške cilje, med dolgoročnimi je
najpomembnejši do leta 2050 implementirati “Evropski zeleni dogovor” in postati podnebno
nevtralen. Postavili so si tudi jasne in merljive kratkoročne cilje do leta 2023: dekarbonizacija s 15 %
manj izpustov CO₂, krožno gospodarstvo s 100-% razvojem proizvodov na način, da se ti ponovno
uporabijo ali reciklirajo, ter skrb za ekosisteme in bioraznolikost na vseh lokacijah, kjer deluje
Wienerberger. Proizvodi in inovativne sistemske rešitve, ki jih razvijajo, zagotavljajo vrhunsko
varnost in zaščito uporabnikov in okolja. Objekte gradijo iz naravnih materialov, ki zagotavljajo
zdravo bivanje in so učinkoviti v vseh pogledih – tako v energijski kot ekonomski učinkovitosti in s
tovrstnimi materiali ustvarjajo trajnost tudi za bodoče generacije.

Trajnostna stavba je stavba, kjer velja načelo skrbnega ravnanja z okoljem in ohranjanja naravnih
virov. Stavba mora imeti čim manj negativnih vplivov na okolje v celotnem življenjskem ciklu stavbe.
Sama gradnja in uporaba objekta mora biti ekonomična in tudi energetsko učinkovita, prijazna do
uporabnika in njegovega zdravja. Objekt mora biti funkcionalen v celotnem življenjskem obdobju,
hkrati pa mora ohranjati družbene in kulturne vrednote.
Ko se lotevamo koncepta načrtovanja zdravih in trajnostnih stavb, se moramo zavedati, da gre za
celovit interdisciplinaren in integriran proces, ki mora vključevati vse strokovnjake, ki sodelujejo pri
projektiranju. Ključno vlogo pri tem procesu prevzema arhitekt, ki povezuje in izbira različne
tehnološke rešitve, ki bodo projekt pripeljale do čim bolj trajnostnih rešitev. Ključno ob tem je, da
gradimo stavbe, ki bodo bodočim generacijam omogočale enake priložnosti, kot jih mi uživamo
danes.
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Zelo pomemben konstrukcijski element trajnostne gradnje je ovoj stavbe. Ta nas varuje pred vsemi
vplivi iz okolja in nam zagotavlja kakovost bivanja. Narejen mora biti iz naravnih materialov, ključen
je pri energetski učinkovitosti stavbe, njeni odpornosti ter življenjski dobi in dodani vrednosti
objekta. Pomembno je, da se za ovoj stavbe uporabi materiale, ki jih bo mogoče ponovno uporabiti
ali reciklirati.

Velikan slovenske arhitekture Jože Plečnik je v svojih projektih velikokrat uporabil fasadno opeko na
vidnem delu fasade. Stavba NUK v Ljubljani je kulturni spomenik, ki je v uporabi že od leta 1941. Tudi
Plečnikova mogočna palača Zavarovalnice Triglav v Ljubljani (iz leta 1928) je lep primer, kako
vsestranska, trajna in uporabna je opeka na fasadi. Zgornje etaže tega objekta krasijo mogočni
opečni stebri, ki dajejo stavbi značaj in videz brezčasnosti.
Projekt, ki nas opominja na našo dediščino, je Grajska Pristava v Ormožu. Arhitektka Maruša Zorec je
skupaj z arhitektoma Mašo Živec in Žigo Ravnikarjem realizirala obnovo tega starega objekta, ki
izhaja iz 18 stoletja. V svoji prvotni nalogi je
ta objekt služil kot pomožni objekt
ormoškega gradu in je bil zaradi dotrajanosti
delno neuporaben. Opeka je bila v tem
projektu uporabljena tudi za izdelovanje
posebnih mrež na fasadi, ki so v objekt
pripeljale svetlobo. Ekipi omenjenih
arhitektov je uspelo ta propadajoči objekt
popolnoma oživiti, saj se danes v tem
objektu nahaja zelo lep arhivski muzej in
ormoška glasbena šola. Vsi našteti primeri
dokazujejo, da ima gradnja iz opečnih
gradnikov neomejeno življenjsko dobo.
Opečne fasade iz fasadne opeke TERCA
Opeka kot osnovni gradnik je lahko polna ali luknjičasta, na razpolago pa je v več dimenzijah.
Najpogostejši format je 240 x 115 x 71 mm, možno pa je izdelati tudi večje ali manjše fasadne opeke.
Na razpolago so barve v zelo širokem spektru, od rdečih, rjavih in sivih, ki jih lahko izbirajo arhitekti.
Tudi površinski videz opeke je lahko različen, od gladkega ali rustikalnega do peskanega.
Tovrstne fasade so trajne in zagotavljajo visoko zaščito pred vplivi iz okolja, objektu pa ohranjajo
dodano vrednost. Izvedba fasadnih opečnih zidov je možna brez ali s prezračevalnim kanalom.
Seveda je izvedba s prezračevalnim kanalom kakovostnejša, saj preprečuje pregrevanje zunanjih
zidov in tako dodatno prispeva k energetski učinkovitosti objektov.
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Fasadni zid s TERCA fasadno opeko povezujejo z nosilnimi konstrukcijskimi elementi s pomočjo
sidranja z nerjavečimi sidri (minimalno 5-7 sider na 1 m²). Pri tem je potrebno vključiti tudi statike, ki
morajo s statičnim izračunom preveriti način in pogostost sidranja. Detajl, ki je potreben pri
opečnem fasadnem zidu, je tudi dilatiranje, ki ga je potrebno izvesti zaradi različnega delovanja
posameznih konstrukcijskih elementov po vertikalah, horizontalah, vogalih in pri večjih odprtinah.
Dilatacijske spojnice je potrebno s trajno elastičnimi materiali nepropustno zapreti, da se prepreči
vdor vlage skozi te odprtine.

Fasadne ploščice TERCA Slip in opečni strešnik
Visok nivo zaščite, trajnosti in barvne obstojnosti objektu brez stroškov vzdrževanja zagotavljajo tudi
tanke glinene ploščice TERCA Slip opeke debeline 22 mm, ki se lepijo na kontaktne fasade ali na
monolitne zunanje zidove. Značilnost teh oblog je, da zidu dajejo popoln videz fasadne opeke.

V primeru konstrukcijske rešitve lepljenja TERCA Slip opeke na opečni zid opeke Porotherm IZO Profi
debeline 44 cm, ki ima že vgrajeno toplotno izolacijo, znaša toplotna prehodnost U=0,14 W/m²K.
Rezultat je monolitni masivni opečni zid, ki ima odlične lastnosti: visoko toplotno izolacijo, visoko
akumulacijo, odlično mehansko odpornost in veliko strižno površino, ki objektu zagotavlja veliko
odpornost v primeru delovanja potresnih sil. Poleg navedenega uporabnik pridobi tudi pri bivalni
neto površini, kar investitorju omogoča večji zaslužek.
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Fasadni plašč se lahko izvede tudi z vgradnjo opečnega
strešnika na fasado. Montaža strešnika na fasado je možna
na kovinsko ali leseno podkonstrukcijo.

Prikazani referenčni objekti Hiša Harmonika in Hiša na Celovški so primer iz prakse, ki potrjujejo
vsestranskost uporabe strešnika na fasadi in možnost individualnega izražanja arhitektov in odlične
umestitve v različna okolja.

Hiša Harmonika — arhitektura: Mika Cimolini

Hiša na Celovški — arhitektura: Gregorc/Vrhovec arhitekti

Več informacij:
Irena Hošpel, M: 031 614 24, E: Irena.Hospel@wienerberger.com
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