Enota Maribor, Sokolska 46, 2000 Maribor,
Tel.: 02 420 37 92, Faks.: 02 420 37 93

Naročnik: REPUBLIKA SLOVENIJA
Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport
Masarykova cesta 16
1000 Ljubljana

DN: 02-152-18/DV
Maribor, 18.07.2018

P O R O Č I L O
o pregledu strešne kritine športne dvorane objekta

»Dvojezična srednja šola Lendava«

NAROČILO: naročilnica št. N3330-18-0304
z dne 28.06.2018

Nosilca naloge:

Direktor:

Vitoslav Dobnikar, univ.dipl.inž.gradb.

dr. Jakob Šušteršič, univ.dipl.inž.gradb.
p.p. Vitoslav Dobnikar, univ.dipl.inž.gradb.

David Polanec, mag. inž. gradb.

KAZALO VSEBINE

1.0

SPLOŠNO .................................................................................................................... 3

2.0

UGOTOVITVE VIZUALNEGA PREGLEDA IN SONDIRANJA ....................................... 4

3.0

UGOTOVITVE IZVEDENEGA SONDIRANJA ............................................................... 6

3.1

Sonda S1 - sondiranje v predelu južne strešine ......................................................... 6

3.2

Sonda S2 - sondiranje v predelu severne strešine ..................................................... 7

3.3

Sonda S3 - sondiranje v predelu severne strešine ..................................................... 9

4.0

MNENJE, PREDLOGI ZA NADALJNJA UKREPANJA ................................................ 10

Datoteka: RS Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, DSŠ

stran:

2 / 11

Lendava, streha športne dvorane, DN:02-152-18/DV
Objekt:

Dvojezična srednja šolaLendava – šprtna dvorana

datum:

julij 2018

1.0

SPLOŠNO

V preteklosti so bili na strehi športne dvorane in na strehi šolskega objekta Dvojezična srednja
šola Lendava (v nadaljevanju DSŠ Lendava), nameščeni elementi sončne elektrarne, ki so bili
v prejšnjem letu odstranjeni. Zaradi poškodb strešne membrane, Sikaplan 15 G, iz
termoplastične folije, ki so bile zasledene na strehi šolskega objekta, kar povzroča zamakanje
v šolske prostore, je naročnik RS, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ljubljana, na
Inštitutu IRMA d.o.o., Enota Maribor, naročil pregled in sondiranje stanja strešne membrane tudi
na strehi športnega objekta, da se na osnovi ugotovitev izdela predlog sanacije s pripadajočim
popisom del.
Ogled strehe športne dvorane je bil opravljen dne 10.07.2018.

Slika 1: Prikaz lokacije objekta DSŠ Lendava
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2.0

UGOTOVITVE VIZUALNEGA PREGLEDA IN SONDIRANJA

Na podlagi vizualnega ogleda notranjosti športne dvorane, predvsem v predelu strehe in tal
nismo zasledili pronicanja vode skozi strešno kritino oz. posledic pronicanja, ki bi se odražale
na stropni oblogi ali talni konstrukciji – parketu. Zato smo se osredotočili predvsem na pregled
stanja zgornje površine PVC membrane in pločevinaste kape parapetnega zidu.
2.1

Strešna membrana

Na podlagi detajlnega vizualnega pregleda celotne površine strehe objekta, ugotavljamo, da se
je strešna folija v preteklosti že lokalno dodatno tesnila oz. so se opravljala manjša sanacijska
dela kot krpanje manjših prebojev obstoječe folije. Prav tako ugotavljamo, da so na mestih kjer
je v preteklosti bili nameščena sončna elektrarna (v času pregleda je bila sončna elektrarna že
odstranjena), ni prisotnih poškodb zgornjega sloja obstoječe membrane, kot je to primer na
strehi šolskega objekta. Ugotavljamo pa mesta lokalnih prebojev membrane kot je to zasledeno
na severni strešini objekta (slika 2, 3).

Slika 2: preboj membrane na S strešini

Slika 3: preboja membrane na S strešini

Pri pregledu celotne strešne površine nismo zasledili dodatnih poškodb membrane, posamezni
preboji/poškodbe so bile sanirane v preteklosti. Pri pregledu izvedbe membrane v predelu
parapetnega zidu ugotavljamo, da je le-ta položena tudi po zgornji strani zidu.
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2.1

Pločevinasta kapa parapetnega zidu

V predelu pločevinaste kape, nad severnim, zunanjim obodnim zidom - parapetom, se je v
preteklosti izvedlo sidranje skeletne konstrukcije sončne elektrarne, pri čemer ugotavljamo, da
preboji pločevinaste kape niso izvedeni na tak način, da bi bila zagotovljena vodotesnost teh
prebojev (slika 4, 5). Ugotavljamo, da so zavihki pločevinaste kape takšnih dimenzij (višine
notranjega dela ca 30 mm in zunanjega dela ca 65 mm) , ki zagotavljajo pričakovan odkap
meteornih voda ob kombinaciji intenzivnega dežja in intenzivnega vetra. Pločevinaste kape so
nameščene po sistemu stranskega vijačenja v prečno položen pločevinast trak in s sistemom
klip-klap, kar zagotavlja dobro in varno namestitev pločevine na podkonstrukcijo.

Slika 4: pogled na izvedbo pločevinaste kape ob
JZ vogalu objekta

Slika 5: prikaz izvedbe sider za sidranje
konstrukcije sončne elektrarne

Zgotavljamo tudi, da je površina pločevinastih kap v večji meri korodirana (slika 6).
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Slika 6: prikaz korodiranosti površine pločevine kape

3.0

UGOTOVITVE IZVEDENEGA SONDIRANJA
Sonda S1 - sondiranje v predelu južne strešine

3.1

Sondiranje smo izvedli v predelu JZ vogala strehe ca 2,5 m od J zidu in ca 3,5 m od Z zidu in
sicer v liniji pod predhodno odstranjeni dodatno nameščeni membrani pod betonskim
podstavkom sončne elektrarne.
Na podlagi izvedbe sondiranja ugotavljamo sledeče:


vgrajena vodotesna membrana strehe oz. strešna folija je debeline 1,5 mm; vgrajena je
folija Sikaplan 15G kar je ugotovljeno tudi pri pregledu



debelina celotnega sloja toplotne izolacije mineralne volne znaša 18 cm (sestavljena je
iz dveh slojev) (slika 7);



ugotavljamo, da je toplotna izolacija suha, brez sledov vlage;



prav tako ugotavljamo, da na parni zapori ni prisotne vlage (slika 8)
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Slika 7: prikaz sonde S1 in meritev debeline
toplotne izolacije

Slika 8: prikaz pogleda v notranjost sonde
kjer je vidno da na parni zapori ni sledu vode

Sonda S2 - sondiranje v predelu severne strešine

3.2

Sondažno mesto z oznako S2 je bilo izbrano v predelu severne strešine, v liniji pod zaznanim
mestom preboja membrane, v oddaljenosti ca 4 m od S zidu. Na sliki 9 je splošen prikaz mesta
sondiranja.
Na podlagi izvedbe sondiranja ugotavljamo sledeče:


vgrajena vodotesna membrana strehe oz. strešna folija je debeline 1,5 mm; vgrajena je
folija Sikaplan 15G kar je ugotovljeno tudi pri pregledu



debelina celotnega sloja toplotne izolacije mineralne volne znaša 18 cm (sestavljena je
iz dveh slojev) (slika 10);



ugotavljamo, da je toplotna izolacija zgornjega dela popolnoma suha, spodnji sloj pa je
rahlo (na otip komaj) vlažen;



prav tako ugotavljamo, da je na parni zapori prisotna vlaga (slika 11)
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Slika 9: splošen prikaz pozicije sonde S2

Slika 10: prikaz pogleda na sondo in meritev
debeline izolacije

Slika 11: prikaz vlage na parni zapori
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Sonda S3 - sondiranje v predelu severne strešine

3.3

Sondažno mesto z oznako S3 je bilo izbrano v predelu severne strešine, na podobni
oddaljenosti od severnega parapetnega zidu kot je bilo to pri sondi S2. Sonda S3 je izbrana, da
se ugotovi ali je vlaga na S strešini prisotna tudi izven zaznanih poškodb membrane. Na sliki
12 je splošen prikaz mesta sondiranja.
Na podlagi izvedbe sondiranja ugotavljamo sledeče:


vgrajena vodotesna membrana strehe oz. strešna folija je debeline 1,5 mm; vgrajena je
folija Sikaplan 15G kar je ugotovljeno tudi pri pregledu



debelina celotnega sloja toplotne izolacije mineralne volne znaša 18 cm (sestavljena je
iz dveh slojev) (slika 13);



ugotavljamo, da je toplotna izolacija zgornjega in spodnjega dela suha;



prav tako ugotavljamo, da na parni zapori ni prisotne vlage (slika 14)

Slika 12: splošen prikaz pozicije sonde S3

Slika 13: prikaz pogleda na sondo in meritev
debeline izolacije
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Slika 14: prikaz, da na parni zapori ni vlage

4.0

MNENJE, PREDLOGI ZA NADALJNJA UKREPANJA

Na osnovi izvedenih sond S1, S2 in S3 v predelu ravne strehe objekta športna dvorana,
ugotavljamo, da je toplotna izolacija iz mineralne volne, vlažna le v primeru, kjer imamo prisotne
direktne preboje folije ( sonda S2 ), v obeh ostalih primerih je toplotna izolacija popolnoma suha,
pav tako ni zaznati sledi vlage na parni zapori iz PVC folije.
Prav tako ugotavljamo, da odkapna pločevina zagotavlja tesnenje zgornje površine
parapetnega zidu in da je sistem vijačenja/pritrjevanja ustrezen. Seveda pa je nedopustno, da
so na zgornji strani pločevine severnega parapetnega zidu izvedeni preboji za vijačenje sider
za sidranje v preteklosti izvedene konstrukcije sončne elektrarne. Prav tako zaznamo, da so
prisotni procesi korozije zgornja površina pločevine takorekoč po celotnem obodu parapetnega
zidu.
Na podlagi zgoraj navedenih dejstev smatramo, da je potrebno sanacijo strehe izvesti lokalno,
v predelu prisotnih prebojev. Z ozirom na stanje odkapne pločevine pa je le-to potrebno menjati
v celoti, po celotnem obodu.

.
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Streha








zareza termoplastične PVC hidroizolacije v predelu sonde S2, v obliki pravokotnika
dimenzij ca 2 m x 5 m (odvisno od ugotovljene oz. prisotne vlage na parni zapori),
čim bolj proti S zidu, tako, da so prebojna mesta od zgornjega (rob proti slemenu)
odmaknjena vsaj 2 m, odmik od vzdolžnih robov naj znaša levo in desno vsaj 1 m;
sledi odstranitev vgrajene toplotne izolacije (mineralna volna) skupne deb ca. 18 cm
v predelu izvedenega izreza;
opravi se pregled stanja – ugotavljanje poškodb na parni zapori;
vgradnja nove toplotne izolacije iz mineralna volna deb. 18 cm na celotni površini
predhodno odstranjene toplotne izolacije;
vgradnja nove galvanizirane pločevine debeline 0,8 mm, širine 1 m, ki se jo namesti
v liniji izreza tako, da je v pasu 50 cm pod obstoječo folijo, na ostali 50 cm pas pa
se vgradi nova folija;
po očiščenju in pripravi vseh površin (spodnje površine obstoječe folije) se izvede
vgradnja oz. varjenje obstoječe termoplastične PVC hidroizolacijske folije, ojačane
s sintetični vlakni po celotnem obodu, na 50 cm pas pločevine, ki sega pod folijo;
izvede se tudi varjenje nove termoplastične PVC folije na preostali 50 cm pas
pločevine; preko stika med novo in staro folijo si po celotnem obodu privari trak iz
PVC termoplastične folije – kot dodatno varovalo stika

Pločevinasta kapa
 demontaža celoten pločevinaste kape po celotnem obodu (skupna dolžina ca
159,58 m);
 demontaža ozemljitev kape in po izvedbi nove ponovna montaža;
 izvedba nove kape iz barvne pločevine po celotnem obodu, izvedba z dvojnim
zavihkom v predelu vzdolžnega stikovanja in izvedba po sistemu klip-klap, kot je
izvedeno sedaj, razvita širina pločevine ca 68,5 cm;

Pripravila:
Vitoslav Dobnikar, univ.dipl.inž.gradb.
David Polanec, mag. inž. gradb.
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