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 Potreba po večji energijski učinkovitosti stanovanjskih objektov 

  Več steklenih površin, zlasti na južnih fasadah 

  Steklo se (še) ne upošteva kot nosilni material 

  Kakšen je vpliv odprtin na horizontalno nosilnost in togost stenskih 

   elementov kot osnovnih nosilnih elementov   
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Integracija različnih profilov  

Industrija 

Študentske 
delavnice 

Seminarji Raziskave - konstrukcije 

Raziskave – energijska 
učinkovitost 



1. Les kot gradbeni material 

• naravni material 

• majhna masa 

• približno enaka natezna in tlačna 

trdnost 

• približno dvakrat ugodnejše razmerje 

E/ρ kot pri betonu,  

• zelo dober toplotni izolator λ= 0.13 W/mK , 

• absorber zvoka   zelo dobri 

akustični efekti. 

Prednosti 



2. Montažna lesena gradnja 

• odlične gradbeno fizikalne lastnosti, 

• ekološka neoporečnost vgrajenih 

materialov, 

• bistveno manjša poraba energije že 

pri pripravi materialov za vgradnjo, v 

času uporabe in razgradnji, 

• hitrost gradnje, 

• relativno dobra potresna varnost. 

 

Prednosti 



Razširjenost lesene gradnje po svetu 

 

• Kanada    95 % 

• ZDA    65 % 

• Japonska   50 % 

• Skandinavija   70 % 

• Velika Britanija   10 %   

• Škotska    50 % 

• Nemčija                7 %    

• Bavarska    30 % 

• Avstrija               8 %    

• Štajerska    30 % 

• Slovenija                            7% 
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Massive Structural Systems Lightweight Structural Systems 

Log 
construction 

Solid timber 
construction 

Linear skeletal 
systems 

Timber-frame 
construction 

Frame 
construction 

Planar frame 
systems 

Balloon-frame and 
Platform-frame 
construction 

Frame-panel 
construction 



Les - steklo 

Zagotoviti: 

1. energijsko učinkovitost, 

2. stabilnost objekta 







3. Montažni okvirni panelni sistem  

 malopanelni sistem  

  (b = 1.25 m) 

 

 

 

 velikopanelni sistem  

   (nx1.25 m < 12.5 m) 

 

Modularnost 
 
MALOPANELNI SISTEM  VELIKOPANELNI SISTEM 
 

 
 





4. Vpliv odprtin 



Poznane računske metode upoštevanja deleža odprtin: 

a.) Eurocode 5 – Metoda A 

     omejitve: / 

 

b.) Eurocode 5 – Metoda B 

     omejitve: samo za lesne obložne plošče 

 

c.) Yasumura, Sugiyama (1984) 

     omejitve: samo za lesne obložne plošče 

 

d.) Šupek, Dujič, Žarnič (2008) 

     omejitve: samo za križno lepljene plošče 

 

e.) Kozem, Premrov (2011) 

     omejitve: / 

 

 

 



e.) Kozem Šilih, Premrov (2011) 

Numerični model je bil izračunan s programom SAP 2000 in programom DIANA. 

 

Model upošteva: 

 

- okvirni stenski elementi so linijski in izotropni, njihovo materialno obnašanje je   

linearno-elastično, 

 

- obložna plošča je modelirana kot dvodimenzionalna z ravninskim napetostnim 

stanjem, njeno materialno obnašanje do pojava razpok je linearno-elastično, 

 

- popustljivost veznih sredstev v priključni ravnini se upošteva s podajnimi   

vzmetmi, katerih togost se lahko spreminja, 

 

-  določitev nelinearnega (krhkega) obnašanja obložnih plošč (MVP) pri 

nateznih napetostih in posledičnega pojava razpok, 

 

-  natančnejše modeliranje natezne podpore stenskega elementa. 

 

  

 



4.1 Eksperimentalna analiza upoštevanja deleža odprtin 

1. Testna skupina O1 

ho = 127.2 cm in bo = 84.2 cm (obložna plošča sestavljena)  

 

2. Testna skupina O2 

 

ho = 127.2 cm in bo = 57.2 cm  

 

 

3. Testna skupina O3 

 

ho = 127.2 cm in bo = 84.2 cm (odprtina izrezana iz obloge)  

 

 



O1 O2 O3 



O1 O3 



Horizontalna togost - izmerjeni pomiki 



Vpliv na togost - eksperimentalno 



Vpliv na nosilnost - eksperimentalno 



4.2. Matematični model 
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4.3. Dodatna numerična analiza 

Geometrijski podatki za panela OM in OV 



Primerjava F-w diagramov do pomika w = 20 mm  



Panel 
Nosilnost Togost 

Fcr Fu Ki 

G2 1,00 1,00 1,00 

OM 0,88 0,89 0,62 

O2 0,52 0,59 0,29 

O1 0,28 0,39 0,15 

OV 0,19 0,27 0,04 

Deleži nosilnosti in togosti obravnavanih stenskih panelov  





Vpliv na togost 



Vpliv na nosilnost 



Kako pa naprej ? 




