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Vazdušna zaptivenost zgrada u Srbiji 

 

Izazov za struku 



Ваздушна заптивеност зграда у Србији 

Površina pluća- 70m2 

20 000 litara vazduha dnevno 

80% vremena u zatvorenom prostoru 

 

 

Čovek- 0,72-1,44 l vode/ 24h 

Kuvanje 0,12-2,00 l vode / 1h 

Kupanje 0,7-2,6 l vode 

Biljke 0,12-0,48 l vode / 24h 

 



Ваздушна заптивеност зграда у Србији 

Max von Pettenkofer - 1858 godina 

20/30m3/h/ po osobi 

Higijenski minimum 0,5 h-1 

 

 

 

Slika: Wikipedia  



Ваздушна заптивеност зграда у Србији 

Zašto se baviti zaptivenošću zgrada? 

 

 

 

 

 

Zaštita zgrada od propadanja 

Povećanje komfora 

UnapreĎenje EE 

 



Ваздушна заптивеност зграда у Србији 

Nekontrolisano „curenje“ vazduha-  

ulazak vlage u konstrukciju 

 povećava rizik od propadanja 

 

      Zaštita zgrada od propadanja 

                                            

 



Ваздушна заптивеност зграда у Србији 

Povećanje komfora 

• Temperatura vazduha 

   20-22 0C  

  

• Srednja temp. zračenja 

  površina Δt < 3 K 

 

• Relativna vlažnost 

   40-50% u zimskom per. 

 

• Broj izmena vazduha 

  25m3/h/ po osobi 

 

• Koncentracija CO2 

  < 500 ppm = parts per mill. 

  < 1000 ppm = parts per mill Temperatura vazduha u prostoru – 0C 
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Ваздушна заптивеност зграда у Србији 

UnapreĎenje EE 

Relativni udeo ventilacionih gubitaka u ukupnim gubicima  

stambenih objekata 

Stare zgrade  

1950/70 
Nove zgrade Niskoenergetske 

zgrade 

ventilacioni 

transmisioni 



Ваздушна заптивеност зграда у Србији 

Implementacija zaptivenosti 

Projektovanje 

IzvoĎenje 

Eksploatacija 
 

 

 



Ваздушна заптивеност зграда у Србији 

Projektovanje 

Norme i standardi 

Definisati vazdušno nepropusni sloj- Pravilo olovke 

Definisati materijale- Predmer i predračun radova 

Definisati način i vreme provere- Dinamički plan 

 

 

 



Ваздушна заптивеност зграда у Србији 

 
Broj izmena vazduha na čas 

Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada 

Tabela 3.4.2.1/2 (SRPS EN ISO 13789) 



Ваздушна заптивеност зграда у Србији 

Projektovanje 

 

 

DIN 4108-7 (2011)-DE 

 

Unapredjenje zaptivenosti 

Gradjevinski proizvodi za zaptivanje 

Izbor proizvoda 

 

 



Ваздушна заптивеност зграда у Србији 

Projektovanje 

 

 

ÖNorm B8110-2 (2011)-AT 

 

Definiše spoj prozora i zida 

Spoljašnje zaptivanje 

Izolacija 

Unutrašnje zaptivanje 

 

 

 

 

 

 



Ваздушна заптивеност зграда у Србији 

Projektovanje 



Ваздушна заптивеност зграда у Србији 

Projektovanje 



Ваздушна заптивеност зграда у Србији 

Projektovanje 

 

ČSN 746077 (2011)- CZ 

Geometrijska tačnost i oblik gradjevinskog otvora 

 Tolerancija ravnosti uložina 

 Tolerancija uložina vertikalno/horizontalno 

 Tolerancija pravog ugla 

Slika: CPK  



Ваздушна заптивеност зграда у Србији 

Projektovanje 

 

ČSN 746077 (2011)-CZ 

Preciznost ugradnje proizvoda 



Ваздушна заптивеност зграда у Србији 

Projektovanje 

ČSN 746077 (2011)- CZ 

Korišćenje pur pene 

 

Pur pena mora biti izabrana i korišćenja u skladu sa 

uputstvima proizvoĎača. Pur pena ne može se koristiti 

kao konstruktivni element za učvršćivanje prozora i ne 

sme se koristiti kao jedini materijal koji ispunjava 

spojnicu, ukoliko ne ispunjava zahteve spojnice i nema 

dovoljnu elastičnost za kompenzaciju dilatacionih 

pokreta na spoju i nije sposobna da obezbedi viši 

difuzni otpor na jednoj strani spojnice u odnosu na 

drugu stranu. 



Ваздушна заптивеност зграда у Србији 

Pri zameni prozora i sistema ventilacije u prostorijama sa kotlom koji 

koriste vazduh za sagorevanje potrebno je predvideti nezavisan 

dovod vazduha. Pri proračunu potrebnog vazduha za sagorevanje ne 

može se računati na nekontrolisanu infiltraciju vazduha.  

Projektovanje 

ČSN 746077 (2011)-CZ 

Instalacija i korišćenje fasadnih prozora i vrata u 

prostorijama sa instaliranim kotlom  



Ваздушна заптивеност зграда у Србији 

Nedostaci pri korišćenju unutrašnjih prostora-  95% svih uzroka 

- ugraĎena vlaga u konstrukciju novogradnje 

- nedovoljno vetrenje pri rekonstrukcijama 

- mikroventilacija nije efikasan sistem vetrenja 

 

Greške prilikom ugradnje 

- loše realizovan spoj prozora sa konstrukcijom 

- loše predloženo rešenje za ugradnju prozora 

 

Greške u samom materijalu 

- loše proizvedeni prozori/vrata 

 

 

Projektovanje 

ČSN 746077 (2011)- CZ 

Uzrok pojave kondenzacije na unutrašnjoj površini prozora/ vrata 



Ваздушна заптивеност зграда у Србији 

Projektovanje 

Slika: PHI  

0,1 h-1 = 5-7 kWh/m2a 

 

 

Definisanje vazdušno nepropusnog sloja 

Pravilo olovke 



Ваздушна заптивеност зграда у Србији 

 

 Kontinuirana malteracija 

 Beton 

 

 

 

 Malteracija generalno nije  

    vazdušno nepropusna! 

 

Projektovanje 

 

Masivna konstrukcija 

  



Ваздушна заптивеност зграда у Србији 

Projektovanje 

 

Masivna konstrukcija 

  



Ваздушна заптивеност зграда у Србији 

 Posebnu pažnju obraditi na ugradnju 

instalacija 

 

 

 Koristiti dozne sa gumenim dodacima ili 

ih silikonirati po provlačenju kablova  

 

 

Projektovanje 

 

Masivna konstrukcija 

  



Ваздушна заптивеност зграда у Србији 

Malterisati  sve površine! 

Projektovanje 

 

Masivna konstrukcija 

  



Ваздушна заптивеност зграда у Србији 

 Preporučeno: 

 Ploče (npr. OSB, MDF) 

 

 Rizik od bušenja: 

 Folije (plastične, aluminijumske) 

 Papiri 

Spojevi moraju biti zaptiveni 

odgovarajućim trakama ili lepkom 

 

 Instalacije moraju biti ispred 

vazdušno nepropustnog sloja kako bi 

smanjili bušenje istog. 

 

 

 

 

 

picture 

Projektovanje 

 

Lagana konstrukcija 

  



Ваздушна заптивеност зграда у Србији 

Projektovanje 

 

Lagana konstrukcija 

  



Ваздушна заптивеност зграда у Србији 

Projektovanje 

 

Lagana konstrukcija 

  



Ваздушна заптивеност зграда у Србији 

Projektovanje 

 

Lagana konstrukcija 

  



Ваздушна заптивеност зграда у Србији 

Izvor: Centrum pasivního domu 

 

Perforiranje vazdušno nepropusnog sloja 

smanjiti na što manju meru 

Projektovanje 

 

Lagana konstrukcija 

  



Ваздушна заптивеност зграда у Србији 

Projektovanje 

Predmer i predračun radova 
 

 

 

Фасадни прозори и врата израђени из шестокоморних ПВЦ профила, 

минималне ширине 80 мм, бела боја. Уградња прозора и врата је РАЛ 

УГРАДЊА помоћу заптивних фолија. Приликом уградње користи се 

унутрашња и спољашна фолија, нискоекспанзиона пур пена и лепак за 

лепљење фолије. У цену улази сав потребан материјал и рад осим 

заптивних фолија. Пре израде браварије све мере узети на 

градилишту, израдити радионичку документацији са детаљима и на 

исту добити сагласност инвеститора. Обрачун по комаду. 

Припрема унутрашњих шпалетни за РАЛ уградњу прозора помоћу 

заптивних фолија. Све неравнине обрадити грађевинским лепком тако 

да шпалетна буде равна за лепљење РАЛ фолије. Унутрашња шпалетна 

ширине 20цм, укупно 135 позиција фасадне столарије. Све комплет  са 

потребним радом и материјалом обрачунати по м1 обрађене шпалетне. 



Ваздушна заптивеност зграда у Србији 

Projektovanje 

Predmer i predračun radova 
 

 

 
Контролни тест заптивености објекта врши се према СПРС EN 13829 

(BlowerDoor). Тест се врши по завршеној малтерацији, по завршеној  

уградњи позиција фасадне столарије, и свих инсталација. Циљ је да се 

детектују слабе тачке у термичком омотачу- места са неконтролисаном 

инфилтрацијом ваздуха. Потом се даје предлог санације истих пре 

извођења завршних радова на објекту. Све комплет  са потребним радом и 

материјалом. 

Финални тест заптивености спроводи се према СПРС EN 13829 

(BlowerDoor), и то по завршетку свих радова.  



Ваздушна заптивеност зграда у Србији 

Projektovanje 

Dinamički plan 
 

 

 



Ваздушна заптивеност зграда у Србији 

Vetar 9-13 m/s....50Pa +50% toplotno opterećenje 

IzvoĎenje radova 

Kontrola kvaliteta zaptivenosti 
 

 



Ваздушна заптивеност зграда у Србији 

 

 

 

SRPS EN 13829  

OdreĎivanje vazdušne propustljivosti zgrada 

Metod ventilatora pod pritiskom 

Blower door test = Test propustljivosti vazduha 
 

IzvoĎenje radova 

Kontrola kvaliteta zaptivenosti 
 

 



Ваздушна заптивеност зграда у Србији 

 

ZAPTIVENOST I GRANIČNE VREDNOSTI 

 

V50*= (V50
-+ V50

+)/2 

  

n50= V50*/ Neto zapremina prostora [h-1] 

  

q50= V50*/ Površina omotača [m3/m2h] 

Država Vrednost Granična vrednost 

DE/AT n50 0,6- 3,0 

N n50 1,5- 2,5 

BE n50 <2 

CH q50 0,8- 3,5 

GB/IE q50 <3 

IzvoĎenje radova 



Ваздушна заптивеност зграда у Србији 

 
BROJ IZMENA VAZDUHA n.................................. ZAPTIVENOST n50  

 
Prema EnEv- Energieeinsparverordnung 

DIN 4108-7 

Način 

ventilacije

Broj izmena 

vazduha

n [h-1]

Zaptivenost

n50 [h-1]

Ventilacija prozorima 0,7 bez zahteva

Ventilacija prozorima + Test zaptivenosti 0,6 <3,0

Komforna mehanička ventilacija + Test zaptivenosti 0,55 <1,5

Vidljiva nezaptivenost 1 u novogradnji 

nije dozvoljeno

Pasivne kuće <0,6

Kontrola kvaliteta zaptivenosti  



Ваздушна заптивеност зграда у Србији 

Zgrada sa prirodnom ventilacijom  n50 < 3 h-1 

 

Zgrada sa komfornom ventilacijom  n50 < 1,5 h-1 

 

Pasivna zgrada  n50 < 0,6 h-1 

 

 

 

 

IzvoĎenje radova 

Kontrola kvaliteta zaptivenosti 
 

 



Ваздушна заптивеност зграда у Србији 

  

 

Kontrola kvaliteta zaptivenosti  

Zgrada iz 1980ih 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5KhRDxSJ0TM
https://www.youtube.com/watch?v=5KhRDxSJ0TM
https://www.youtube.com/watch?v=5KhRDxSJ0TM
https://www.youtube.com/watch?v=5KhRDxSJ0TM


  

 

  

Kontrola kvaliteta zaptivenosti  

Rekonstruisan stan iz 1930ih  
 

 



  

 

  

Kontrola kvaliteta zaptivenosti  

Rekonstruisan stan iz 1930ih  
 

 



Ваздушна заптивеност зграда у Србији 

  

 

  

Kontrola kvaliteta zaptivenosti  

Rekonstruisan stan iz 1930ih  
 

 



Ваздушна заптивеност зграда у Србији 

Kontrola kvaliteta zaptivenosti  

Novogradnja 2008 

 

 
B 

 

 



Ваздушна заптивеност зграда у Србији 

Kontrola kvaliteta zaptivenosti  

Rekonstrukcija stana iz 1960 ih 

 

 
B 

 

 



Ваздушна заптивеност зграда у Србији 

Kontrola kvaliteta zaptivenosti  

Rekonstrukcija stana 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X-HRpN3_QEE
https://www.youtube.com/watch?v=X-HRpN3_QEE
https://www.youtube.com/watch?v=X-HRpN3_QEE
https://www.youtube.com/watch?v=X-HRpN3_QEE
https://www.youtube.com/watch?v=X-HRpN3_QEE
https://www.youtube.com/watch?v=X-HRpN3_QEE


Ваздушна заптивеност зграда у Србији 

Kontrola kvaliteta zaptivenosti  

Novogradnja 2013 

 

 



Ваздушна заптивеност зграда у Србији 

Kontrola kvaliteta zaptivenosti  

Novogradnja 2013 

 

 

Najbolji rezultat  u Srbiji 

n50 = 1,5 h-1 



Ваздушна заптивеност зграда у Србији 

Kontrola kvaliteta zaptivenosti  

Novogradnja 2013 

 

 

Najbolji rezultat  u Srbiji 

n50 = 1,5 h-1 



Kontrola kvaliteta zaptivenosti  

Novogradnja 2013 

 

 



Kontrola kvaliteta zaptivenosti  

Novogradnja 2013 

 

 





Ваздушна заптивеност зграда у Србији 

Kontrola kvaliteta zaptivenosti  

Lagana konstrukcija 

 

 



Ваздушна заптивеност зграда у Србији 

Kontrola kvaliteta zaptivenosti  

Lagana konstrukcija 

 

 



Ваздушна заптивеност зграда у Србији 

Kontrola kvaliteta zaptivenosti  

Lagana konstrukcija 

 

 

n50 = 2,8 h-1 

 

napredak 

 

n50 = 1,2-0,9 h-1 
 

 



Ваздушна заптивеност зграда у Србији 

Kontrola kvaliteta zaptivenosti  

Lagana konstrukcija 
 

 

 



Ваздушна заптивеност зграда у Србији 

Kontrola kvaliteta zaptivenosti  

Lagana konstrukcija 
 

 

 



Ваздушна заптивеност зграда у Србији 

Hvala na pažnji! 

goran@energyconcept.rs 




