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Abstrakt
Práca sa zaoberá drevostavbami a optimalizáciami ich obvodových konštrukcií.
Popisuje drevo a jeho vlastnosti, ako aj drevo ako stavebný materiál. Opisuje jednotlivé
konštrukčné systémy, ktoré sa používajú pri výstavbe objektov na báze dreva a rozlišuje
difúzne otvorenú a difúzne uzavretú konštrukciu. Práca poukazuje na energetickú
nenáročnosť a požiadavky nízkoenergetickej výstavby.
V praktickej časti práce sa podrobne charakterizuje a vyhodnocuje problematika
dosiahnutia normou požadovaných tepelno-technických vlastností obvodových konštrukcií
nízkoenergetických

a energeticky

pasívnych

domov,

ako

aj

rôzne

varianty

ich

optimalizovania.

Abstract

The work deals with wooden constructions and optimizations of their peripheral
structures. It describes wood and its properties as well as timber as a building material.
Describes individual construction systems that are used in the construction of wood-based
objects and distinguishes the diffusely open and diffusely closed structure. The work points to
energy inequality and requirements of low energy construction.
In the practical part of the thesis, the problem of achieving the required thermal and
technical properties of the peripheral structures of low energy and energy passive houses, as
well as various variants of their optimization.
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ZOZNAM SAMOSTATNÝCH PRÍLOH
Príloha č. 1 – Poster

1

ÚVOD
Čoraz väčším trendom, či už na Slovensku alebo aj vo svete, je energeticky úsporná

výstavba. S prihliadnutím na ekologickú stránku výstavby sa jedná o výstavbu
z prírodných materiálov, ktoré sú prievzdušné a svojimi vlastnosťami sa vyrovnajú bežne
používaným materiálom, ako je tehla alebo pórobetón. Všetky materiály sú vyrábané podľa
normových požiadaviek. Nízkoenergetický dom musí spĺňať rôzne požiadavky, ako
napríklad, že spotreba tepla v danom objekte nesmie byť vyššia ako 50 kWh/m2 ročne.
Pasívny dom musí mať spotrebu tepla ročne 15 Wh/m2.
Pri návrhu je veľmi podstatný výber vyhovujúcej obvodovej konštrukcie, tepelnej
izolácie ako aj ostatných materiálov, ktoré sa nachádzajú v konštrukcii. Základom
funkčnosti objektu je kvalitné prevedenie prác, ako aj eliminovanie vzniku tepelných
mostov. Výhodou nízkoenergetickej výstavby je rýchlosť prevedenia, ako aj suchá montáž
drevených prvkov.

2

CIEĽE ZÁVEREČNEJ PRÁCE
Predmetom práce je riešenie problematiky optimalizovania materiálovej skladby

obvodových stien na báze dreva z pohľadu dosiahnutia minimálnych tepelno-technických
vlastností, ktoré vyhovujú pre nízkoenergetickú výstavbu domov a zároveň cenovú
dostupnosť pre stavebníkov. Pri optimalizácii obvodových stien z hľadiska dosiahnutia
maximálnej

ekologickosti

používať

prírodné

izolácie.

Z dôvodu

porovnania

konkurenčného izolačného materiálu navrhnúť aj skladbu s izoláciou na báze minerálnej
vlny. Následne vykonať aj rozbor a vyhodnotenie spôsobov optimalizácie.
Hlavné ciele práce:


Návrh obvodových stien na báze dreva pre nízkoenergetické domy a optimalizácia
tepelno-technických vlastností spĺňajúcich minimálne požiadavky.



Návrh obvodových stien na báze dreva pre energeticky pasívne domy
a optimalizácia tepelno-technických vlastností spĺňajúcich minimálne požiadavky.



Vyhodnotenie spôsobov optimalizácie.

Čiastkové ciele práce:


Spracovanie prehľadu stien na báze dreva pre obytné domy.
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Prehľad súčasných tepelno-technických požiadaviek podľa STN 730540 – 2: 2012,
Z1/2016.



Spracovanie prehľadu fyzikálnych vlastností materiálov pre návrh obvodových
stien.



Rozbor spôsobov optimalizácie materiálovej skladby obvodových stien z pohľadu
tepelno-technických vlastností.

3
3.1

SÚČASTNÝ STAV PROBLEMATIKY
Drevo ako konštrukčný materiál

3.1.1 Vlastnosti a zložky dreva
Drevo je v prírode ľahko dostupné, je jedným z prírodných obnoviteľných zdrojov
a vyniká svojimi pozitívnymi vlastnosťami. Ide o surovinu, ktorá má tri zložky: celulózu,
lignín a hemicelulózu – organické polyméry, ktoré sú ľahko poškoditeľné pôsobením
abiotických vplyvov a biologických škodcov. Vyniká skvelými vlastnosťami, ako je
tepelno-izolačná a zvukovo-izolačná schopnosť, má dlhodobú životnosť a je ekologické.
Vedúcimi vlastnosťami sú hlavne dobré účinky na vnútornú klímu, regulovanie vlhkosti,
zvýšený pocit tepla a príjemná vôňa. Jeho životnosť sa pohybuje v rozmedzí 85 – 100
rokov, čím je porovnateľná s ostatnými stavebnými materiálmi a je podmienená správnym
návrhom konštrukcie, druhom dreva použitého v konštrukcii a správnou impregnáciou
proti drevokaznému hmyzu. Ako konštrukčný materiál má na Slovensku ako aj v celej
Európe svoju bohatú históriu.
Neodmysliteľnou vlastnosťou dreva je aj kumulácia tepla. Dom na báze dreva
možno veľmi rýchlo vykúriť, pretože sa priamo zohrieva objem vzduchu vo vnútri budovy
a teplo neuniká do konštrukcie. Jeho nevýhodou je zvuková priepustnosť, ktorá sa dnes už
však dá pomerne ľahko vyriešiť správnou voľbou technológie, vhodným návrhom skladby
drevenice alebo použitím materiálov, ktoré pohlcujú zvuk. [1]
3.1.2 Variabilita dreva
Ako stavebný materiál je drevo veľmi variabilné, je z neho možné vytvoriť takmer
všetko, napríklad rôzne časti bytového interiéru alebo exteriéru, nábytok, drevostavby, lode
a mnoho ďalších užitočných vecí a stavieb. Je možné ho použiť v surovom stave
povrchovo upravené alebo neupravené. Časti z neho, ako aj odpad, sa opätovne používajú
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na rôzne účely, napríklad ako podlahové dielce alebo konštrukčné dosky. Ostatkové
drevené časti je možné využiť aj ako palivo. [2]
3.2

Konštrukčné systémy drevostavieb

3.2.1 Druhy drevostavieb
Drevostavby podľa základných konštrukčných systémov možno rozdeliť na:


Masívne stavby



Hrázdené stavby



Rámové stavby



Stĺpikové stavby



Bunkové stavby



Skeletové stavby



Panelové stavby

3.2.1.1 Masívne drevostavby
K masívnym drevostavbám sa radia trvanlivé a tradičné zrubové stavby a
drevenice, ktoré dávajú vysoký pocit komfortu a estetického pôsobenia. Konštrukcia týchto
stavieb sa skladá z masívnych trámov a profilov, ktoré sú horizontálne kladené na seba, sú
spárované a tvoria minimálne 50% konštrukcie. Ukladajú sa naležato na seba a tak
vytvárajú steny. Medzi nevýhody spomínaného systému sa radia pomerne vysoké náklady,
ako aj tvarová nestálosť objektu, spôsobená zosychaním použitého materiálu.

Obr. č. 3.2.1.1.1 - Masívna drevostavba (Zdroj: www.google.sk)
3.2.1.2 Hrázdené drevostavby
Hrázdené drevostavby sú typické tým, že majú navonok priznanú kostru, pomedzi
ktorú sú uložené pálené tehly spájané maltovinou. Spolupôsobením muriva, kostry a vzpier
(diagonál) je zabezpečená šmyková tuhosť. Zloženie kostry: prah, vzpery, stĺpy, väznice
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a preklady. Tento konštrukčný systém drevostavieb bol populárny najmä v nemecky
hovoriacich krajinách a v severných a západných Čechách. [3]

Obr. č. 3.2.1.2.1 – Hrázdená drevostavba (Zdroj: www.drevostavby.cz)
3.2.1.3 Rámové drevostavby
Rámové drevostavby fungujú na princípe skeletovej konštrukcie vyhotovenej
z drevených trámov, ktorá je vyplnená tepelnou a akustickou izoláciou. Ako opláštenie
takto vyhotovenej konštrukcie sa používajú dosky na báze dreva alebo palubovky.
V porovnaní s murovanými stavbami sú ľahšie, rozmerovo presné a majú lepšie tepelné
vlastnosti, pretože sa vyhotovujú pomocou suchého procesu výstavby, čím sa eliminujú
alebo sú takmer úplne vylúčené objemové zmeny konštrukcie, ktoré sú zapríčinené
vlhkosťou. Vďaka tomu aj samotná výstavba nepomerne kratšia. Tento systém výstavby je
často preferovaný pri výstavbe nízkoenergetických alebo pasívnych domov, pretože
v závislosti na hrúbke steny je schopný dosahovať veľmi nízke hodnoty súčiniteľa
prechodu tepla.
Systém rámovej konštrukcie drevostavieb je rozšírený celosvetovo, ale najviac
rozšírený je v Severnej Amerike a Škandinávii, kde až viac ako 90% rodinných domov sa
stavia týmto spôsobom. Výhody výstavby rámových domov sú rýchla výstavba, suchá
montáž, mnohostrannosť architektonických možností a dobré tepelnoizolačné vlastnosti.
[4]
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Obr. č. 3.2.1.3.1 - Rámová drevostavba (Zdroj: www.google.sk)
3.2.1.4 Stĺpikové drevostavby
Stĺpikové stavby, známe aj pod názvom ,,Two by four“ sú najviac rozšírené v USA.
Konštrukčný systém využíva ako základný prvok stĺpiky s profilmi 50 – 60/100 -140mm.
Na spájanie prvkov sa používajú klince. Montáž stien sa vyhotoví na zemi a po dokončení
sa postaví a osadí na svoje miesto. Opláštenie stien je vyhotovené z OSB dosiek. Stabilitu
a tuhosť konštrukcie zabezpečujú opláštené steny, prípadne sa steny vystužia diagonálami,
ktoré sú zapustené v stĺpikoch stien.

Obr. č. 3.2.1.4.1 – Montáž stĺpikového systému drevostavieb (Zdroj: www.google.sk)
3.2.1.5 Bunkové drevostavby
Bunkové stavby sú vyrábané z vopred vyrobených dielcov. Dielce sa vyrábajú
v priemyselných halách a dovážajú sa priamo na miesto montáže. Vytvorené stavby sú
s podkladom spojené iba inžinierskymi sieťami a preto sú ľahko premiestniteľné z miesta
na miesto. Bunky je možné postaviť aj dve nad seba a vzájomne ich prepojiť.

Obr. č. 3.2.1.5.1 – Bunkový systém drevostavieb (Zdroj: www.google.sk)
3.2.1.6 Skeletové drevostavby
Skeletové stavby sa vyvinuli z hrázdených stavieb bez šikmých vzpier. Nosnú
funkciu v konštrukcii preberajú stĺpy a nosníky a tvoria tzv. nosnú kostru konštrukcie.
Obvodové steny preto tvoria iba výplňovú alebo stužujúcu funkciu.
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Obr. č. 3.2.1.6.1 - Skeletová drevostavba (Zdroj: www.google.sk)
3.2.1.7 Panelové drevostavby
Jedným z čoraz populárnejších pri výstavbe drevodomov je využívanie CLT
panelov. Je jedným z novodobých zástupcov masívnych stavieb. CLT je skratka
z anglického Cross Laminated Timber, čo možno preložiť ako krížom lepené drevo. Ide o
konštrukciu masívnej steny z panelov. Panely sa vyrábajú z vysušených smrekových lamiel
skladaných do vrstiev, orientácia vláken jednotlivých vrstiev je vždy kolmá k susedným
vrstvám. Počet vrstiev v paneli môže byť rôzny, určuje sa ním aj konečná hrúbka panelu.
Samotné lamely sa medzi sebou lepia v priečnom smere, čím výsledný panel získava
výbornú rozmerovú stálosť a vysokú pevnosť. Vďaka svojim vlastnostiam je CLT panel
možné využiť aj na konštrukcie s atypickými tvarmi, preto má investor alebo majiteľ pri
voľbe daného systému takmer úplne voľnú ruku pri návrhu domu.
Panely sa vyhotovujú z borovicového a smrekového dreva v dvoch kvalitách:


konštrukčná



pohľadová.

Pri konštrukčnej kvalite ide o menšiu kvalitu panelov, vzhľadom nato, že sa počíta
s tým, že obe strany panelu budú opláštené. Presne naopak je to u pohľadovej kvalite, kde
sa kladie dôraz na najvyššiu kvalitu pohľadových vrstiev dreva a panel sa stáva prvkom
interiéru. [5]
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Obr. č. 3.2.1.7.1 – Konštrukčná a pohľadová funkcia CLT panelov Zdroj:
www.google.sk)
Pomocou spomínaného konštrukčného systému je možné vyhotoviť celú stavbu, od
konštrukcie stien, stropov až po zastrešenie. Hrúbka panelov pri výrobe je rôzna,
najbežnejšie sú však 62, 84 a 124 mm. Ich výhodou je:


statická funkcia na celej ploche,



veľká variabilita pri návrhu samotnej konštrukcie ako aj vzhľadu budovy



vytvorenie difúzne otvorenej konštrukcie steny.

Medzi nevýhody patrí určite vysoká nákupná cena. [6]
3.3

Obvodový plášť drevostavieb
Obvodový plášť je súhrn všetkých konštrukcií, ktorými sa oddeľuje vnútorný

priestor od vonkajšieho. Tvoria ho konštrukcie strechy, zvislých stien, okien, dverí a iné
výplne otvorov, ktoré sa nachádzajú v obvodovom plášti a ostatných častiach, ktoré
oddeľujú interiér od exteriéru. Už spomínané konštrukcie musia spĺňať radu požiadaviek
pre funkčnosť budovy. Obvodový plášť musí byť navrhnutý tak, aby počas celej svojej
predpokladanej životnosti bezpečne odolával účinkom vonkajšieho aj vnútorného
prostredia.
Obvodové plášte podľa spôsobu montáže obvodového plášťa:


stavenisková montáž



prefabrikácia jednotlivých dielov



panelová montáž

Obvodový plášť drevostavieb v porovnaní inými, bežne používanými materiálmi,
ako napríklad pórobetón alebo keramické tvarovky, má viacero priaznivých vlastností:


obnoviteľný zdroj suroviny na výrobu obvodových plášťov
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ľahko recyklovateľná surovina



rýchly spôsob výstavby



šetrenie obostavaného priestoru z dôvodu, že tepelná izolácia je súčasťou
vytvorenej obvodovej konštrukcie medzi nosnými stĺpikmi a takýmto
spôsobom sa hrúbka steny zmenšuje



nižšia konštrukčná hmotnosť [7]

Obr. č. 3.3.1 – Pôsobenie rôznych vplyvov na obvodový plášť (Zdroj:
www.tuke.sk)
3.3.1 Základné požiadavky na obvodový plášť
3.3.1.1 Konštrukčné požiadavky
Prvou z požiadaviek na výrobky a konštrukcie je mechanická odolnosť a stabilita.
Zvislý obvodový plášť musí mať schopnosť bezpečného prenosu zaťaženia vlastnou tiažou
do podložia a tak eliminovať vznik porúch a deformácií. Taktiež musí byť dostatočne tuhý
a stabilný na odolávanie zaťažení – stálych, náhodilých a mimoriadnych. Konštrukcia musí
byť odolná aj účinkom od zaťaženia zapríčinených teplotnými zmenami.
Zo statického hľadiska vo vzťahu k celkovej konštrukčnej sústave objektu možno
zvislé obvodové plášte rozdeliť:


nosné



samonosné



nenosné závesné



nenosné výplňové. [8]
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Obr. č. 3.3.1.1.1 – Obvodové steny zo statického hľadiska (Zdroj: www.vsb.cz)
3.3.1.2 Tepelno-technické požiadavky
Tepelno-technické vlastnosti materiálov, ktoré tvoria obvodový plášť, v značnej
miere ovplyvňujú celkovú energetickú náročnosť budov a zohľadňujú šírenia tepla, šírenie
vzduchu a šírenie vlhkosti cez konštrukciu a prestup tepla obálkou budovy. Dodržiavaním
tepelno-technických požiadaviek za zamedzuje vzniku tepelno-technických porúch
a zároveň sa zabezpečuje tepelná pohoda pre užívateľov objektu. [9]
,,Podľa normy STN 730540-2 sa požadované tepelno-technické vlastnosti
stavebných konštrukcií a budov zabezpečujú pomocou týchto veličín:


súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie (tepelný odpor konštrukcie)



vnútorná povrchová teplota konštrukcie



vzduchová priepustnosť škár a stykov konštrukcií



potreba tepla na vykurovanie



množstvo skondenzovanej a vyparenej vodnej pary v konštrukcii za rok



tepelná stabilita v miestnosti



tepelná prijímavosť podlahovej konštrukcie.“ [10]

3.3.1.2.1 Súčiniteľ prechodu tepla
Podľa normy STN 730540-2 musí súčiniteľ prechodu tepla U dosahovať vo
vykurovaných alebo klimatizovaných priestoroch s relatívnou vlhkosťou vzduchu ϕi = 80%
také hodnoty, aby bola splnená podmienka:
U  UN

(3.3.1.2.1.1)

kde UN – normalizovaná hodnota súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie [W/(m2.K)]; UN sa
určia z hodnôt R a z príslušných odporov pri prestupe tepla na vnútornom
a vonkajšom povrchu Rsi a Rse podľa STN 73 0540-3 podľa vzťahu:

27

1
Rsi  RN  Rse

UN 

(3.3.1.2.1.2)

kde RN je hodnota tepelného odporu [m2.K/W]. [11]

3.3.1.2.2 Tepelný odpor konštrukcie
Tepelný odpor konštrukcie R je daný vzorcom:

(3.3.1.2.2.1)
kde

R je tepelný odpor [ m2.K/W]
d – hrúbka i – tej vrstvy [m]
λ – súčiniteľ tepelnej vodivosti [W.m-1.K-1] [12]

3.3.1.2.3 Súčiniteľ tepelnej vodivosti
Podľa normy STN 730540-1 sa súčiniteľ tepelnej vodivosti vypočíta zo vzťahu:
q

λ = −grad θ
kde

(3.3.1.2.3.1)

λ je súčiniteľ tepelnej vodivosti [W/(m.K)]
q je hustota tepelného toku [Wm-2]
-grad θ je tepelný spád [K] [13]

3.3.1.2.4 Merná tepelná kapacita
Podľa normy STN 730540-1 sa merná tepelná kapacita vypočíta podľa vzťahu:
1 ΔQ

𝑐 = m.𝛥𝜃
kde

(3.3.1.2.4.1)

c je merná tepelná kapacita [J/(kg.K)]
m je hmotnosť [kg]
Δθ je teplo, ktoré treba dodať pri stálom tlaku materiálu [J]
ΔQ je teplotný rozdiel počiatočnej a konečnej teploty [J] [14]
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3.3.1.2.5 Fázový posun
Podľa normy STN 730540-1 sa fázový posun vypočíta podľa vzťahu:
Ψ = tA1 – tA2

(3.3.1.2.5.1)

Ψ je fázový posun [h]

kde

tA1 je prvý teplotný kmit [J]
tA2 je druhý teplotný kmit [J] [15]
3.3.1.3 Akustické požiadavky
Každá konštrukcia musí byť akusticky chránená, čo znamená, že musí byť odolná
voči šíreniu nežiaduceho zvuku – hluku. Šíreniu zvuku cez konštrukciu sa zamedzuje
použitím materiálov, ktoré zvuk buď pohlcujú alebo ho izolujú.
Nepriezvučnosť obálky budovy môže byť:


vzduchová – stanovuje sa pre zvislé aj vodorovné konštrukcie



kroková – stanovuje sa iba pre vodorovné konštrukcie [16]

3.3.1.4 Požiadavky na denné osvetlenie budov
Zdrojom denného svetla vo vnútri budovy sú presklené časti obvodového plášťa
budovy – okná, balkónové dvere alebo presklené steny a podobne. Presklené časti
obvodového plášťa taktiež veľmi pozitívne vplývajú na psychiku a zdravie človeka. [17]
3.3.1.5 Požiadavky požiarnej bezpečnosti
Pri riešení konštrukcií z hľadiska požiarnej bezpečnosti stavieb sa navrhujú
opatrenia, ktorých cieľom je:


zabezpečiť bezpečný únik osôb, poprípade zvierat alebo majetku



po istú dobu zaručiť stabilitu a únosnosť

nosných konštrukcií a celistvosť

a izoláciu požiarne deliacich konštrukcií


zamedziť rozšíreniu požiaru vo vnútri objektu pomocou požiarnych úsekov



umožniť protipožiarny zásah hasičskej jednotke zaistením požiarnej vody alebo
budovaním prístupových komunikácií a podobne



zabrániť preneseniu požiaru z horiaceho objektu na susedný objekt zaistením
dostatočných odstupov. [18]

29

3.3.1.6 Estetické a architektonické požiadavky
Jednou z úloh obvodového plášťa je jeho estetické pôsobenie na prostredie, do
ktorého bol osadený. Pri návrhu povrchovej vrstvy obvodového plášťa je dôležité
zohľadniť lokalitu, do akej bude objekt osadený, ako aj farebnosť a charakter okolitých
stavieb. [19]
3.4

Drevostavby
Drevostavba je stavebný objekt, pri výstavbe ktorého sa z veľkej časti použilo

drevo (min 50% nosnej konštrukcie). Najčastejšie sa využíva jedľové alebo smrekové
drevo, ale používa sa aj drevo z borovíc a smrekovcov.
3.4.1 Základné prvky a orientácia drevostavieb
Základným prvkom drevostavieb sú veľké presklené časti obvodovej konštrukcie.
V zimnom období sa Slnko nachádza nižšie a slnečné lúče sa dostávajú priamo do budovy
a príjemne ohrievajú jej interiér. Naopak v letnom období je neodmysliteľnou súčasťou
vonkajšie tienenie v podobne žalúzií alebo iných tienidiel, aby sa nežiadúce teplo
nedostávalo do interiéru.
Pri návrhu drevostavby je potrebné myslieť na jej orientáciu vrámci svetových
strán. Vhodným rozložením miestností a presklených častí obálky budovy, sa docieli
energetická úspornosť budovy. Najvhodnejším riešením je orientácia dlhšej časti domu na
južnú stranu objektu, ktorá je počas celého dňa vystavovaná slnečnému žiareniu. [20]
Neodmysliteľnou súčasťou stavieb na báze dreva je rekuperačná alebo klimatizačná
jednotka. V letnom období dosahujú vonkajšie teploty vysoké hodnoty, ktoré sa postupne
dostávajú cez konštrukciu aj do interiéru budovy, preto je potrebné, aby bol objekt
vybavený aj zariadením na prísun studeného vzduchu.
Najväčšie množstvo tepla do budovy dostáva cez strešnú konštrukciu. Dobrou
voľbou je preto aj zelená strecha, ktorá pohlcuje slnečné lúče a do objektu prepúšta len
minimálne množstvo tepla.
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Obr. č. 3.4.1.1 – Rozdiel medzi slnečným žiarením v lete a v zime (Zdroj:
www.efilip.sk)
3.4.2 Ochrana drevostavieb
Pri ochrane drevených stavieb je dôležitá voľba vhodného dreveného materiálu.
Najvhodnejšie na použitie sú trvanlivé dreviny, na ktoré dlhú dobu pôsobili rôzne
klimatické vplyvy. Na vyhotovenie drevených prvkov v exteriéri, napríklad fasáda alebo
detské ihrisko, je vhodný napríklad smrekovec alebo dub.
Pri konštrukčnej ochrane dreva je podstatné udržiavať jeho trvanlivosť. Pozornosť
sa venuje vlhkosti dreva, ktorá by sa mala pohybovať od 6 do 15 %, aby v ňom nevznikali
drevokazné plesne a huby. Taktiež sa musí dbať na voľbu a správne vyhotovenie skladby
konštrukcie, aby sa v nej zamedzilo vzniku nahromadených pár alebo šírenia požiaru.
Ďalší spôsob chránenia drevostavieb je pomocou chemických látok. Drevo sa
napúšťa certifikovanými ochrannými látkami a tak sa zamedzuje nežiaducemu poškodeniu.
Špeciálnou ochranou dreva je ochrana proti poveternostným podmienkam vplývajúcich na
konštrukciu. Konkrétne sa jedná o UV žiarenie a vlhkosť, ktoré eliminujeme pomocou
difúzne otvorených, pružných náterových materiálov. [21]
Statické pôsobenie konštrukcie, ako ďalší spôsob ochrany drevostavieb, musí byť
navrhnuté tak, aby bolo schopné odolávať nasledujúcim zaťaženiam:
-

zaťaženie vlastnou tiažou

-

náhodilé zaťaženie (sneh, vietor)

-

mimoriadne zaťaženie (seizmické)

-

zaťaženie zariadením, osobami
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Rozoznávame pri ňom dva medzné stavy: medzný stav únosnosti (stav, pri ktorom
dochádza ku zlyhaniu konštrukcie, berie sa do úvahy bezpečnosť konštrukcie z hľadiska
zdravia, ochrany ľudí, ako aj majetku a životného prostredia) a medzný stav použiteľnosti
(stav, ktorý sa zlučuje s bežnou prevádzkou konštrukcie, ide hlavne o funkčnosť,
trvanlivosť a pohodlie ľudí).
3.5

Difúzne otvorená a difúzne uzavretá konštrukcia
Pri výbere konkrétnej skladby drevostavby je dôležité si uvedomiť, z akých

materiálov a v akom poradí materiály uložíme do konštrukcie. V poslednej dobe je často
kladená otázka, či použiť skladbu difúzne otvorenú alebo difúzne uzavretú, inak povedané,
akým spôsobom budú prechádzať vodné pary cez konštrukciu. Vodné pary sa v interiéri
budovy tvoria neustále, či už sú to výpary z varenia, tepelné zmeny alebo samotné ľudské
dýchanie. Podstatné je, akým spôsobom odvedieme nahromadenú vodnú paru z interiéru
do exteriéru, či bude voľne prechádzať cez konštrukciu alebo nie. Správanie sa konštrukcie
z hľadiska difúzie vodnej pary závisí predovšetkým na poradí jednotlivých vrstiev
v skladbe konštrukcie. Pri prechode vodnej pary v zimnom období z interiéru smerom von
je dôležité, aby počas svojej cesty nenarazila na žiadnu prekážku a prechádzala len
miestami, kde sú vysoké teploty. V opačnom prípade, teda v miestach s nízkymi teplotami
– najčastejšie vonkajšia časť konštrukcie, sa vodná para zadržuje, skondenzuje a tvorí sa
vlhkosť. Vlhkostné percento je závislé na teplote, pri zvýšenej teplote sa znižuje a pri
nízkej teplote sa zvyšuje. Zníženie teploty do istej medze zapríčiňuje tzv. ,,stopercentné
nasýtenie vodnými parami“ a dochádza ku skvapalňovaniu. Určité množstvo kondenzátu
v konštrukcii je prípustné, len ak v ďalšej fáze odstránime nadobudnutú vlhkosť
v konštrukcii vetraním.
V prípade vzniku vodných pár v konštrukcii je nutné ich eliminovať alebo úplne
odstrániť. Vzniknuté problémy možno riešiť viacerými spôsobmi. Prvý spôsob prechodu
pary nijako nebráni. Para prechádza voľne cez konštrukciu, až v istom mieste skondenzuje
a vytvorí sa vlhkosť. Daná vlhkosť nie je až tak problematická, pokiaľ nevznikne
v materiáli, v ktorom by pri zníženej vlhkosti mohlo dôjsť k strate predpokladanej
životnosti. Druhým spôsobom je použitie parozábrany, ktorou zabránime vodným parám
preniknúť do konštrukcie. Difúzny odpor parozábrany je približne 600 – 900. Najčastejším
materiálom používaným v tejto vrstve je PE fólia. Ide o materiály, ktoré majú vysoký
difúzny odpor. Tretím spôsobom je použitie vrstvy, ktorá sa nazýva parobrzda, ktorej
difúzny odpor je v rozmedzí 100 - 400. Je to materiál, ktorý vodnú paru prepustí do
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konštrukcie, ale len čiastočne. Jedná sa o materiály, ktoré majú stredne vysoký difúzny
odpor.
Súčiniteľ difúzie vodnej pary δ a faktor difúzneho odporu μ vyjadrujú schopnosť
materiálu viesť vodnú paru. Čím je väčšia nepriepustnosť pre vodnú paru, tým je väčšia aj
hodnota daných parametrov. Faktor difúzneho odporu je bezrozmerná veličina, ktorá
vyjadruje, koľkokrát je difúzny odpor určitej vrstvy materiálu väčší ako difúzny odpor
rovnakej vrstvy vzduchu (μ vzduchu je 1). Medzi materiály, ktoré majú vysoký difúzny
odpor patria napríklad plech, PE fólia alebo sklo. Naopak medzi materiály s nízkym
difúznym odporom zaraďujeme minerálnu izoláciu a drevnú hmotu. [22]
3.5.1 Difúzne uzavretá konštrukcia
O difúzne uzavretej konštrukcii hovoríme vtedy, keď je súčasťou skladby
konštrukcie parozábrana. Je uložená pri vnútornom povrchu konštrukcie, aby zabránila
prieniku vodnej pary ďalej do konštrukcie, ako aj vzniku degradácie dreva vplyvom
vlhkosti. Rýchlosť, akou para preniká cez konštrukciu je závislá od toho, aký má veľký
difúzny odpor. Tu nastáva rozpor s konceptom zdravého a ekologického bývania. Pri
požívaní PE fólie, rôznych druhoch lepidiel alebo penového polystyrénu nie je možné
hovoriť o využívaní ekologických materiálov alebo obnoviteľných zdrojov. Taktiež
z pohľadu ekologickej úspornosti je dobré zamyslieť sa, ako sa správajú drevené stavby
počas letného obdobia. Obvodové plášte týchto stavieb majú nízku hmotnosť, vďaka čomu
majú dané objekty malú tepelnú kapacitu a v lete sa často prehrievajú. Na úkor toho je
potrebné chladenie objektu. Náklady spojené s ochladzovaním sú približne 2, až 3-krát
nákladnejšie ako náklady na kúrenie. Z tohto dôvodu a pri takomto zmýšľaní možno aj
drevostavby považovať za energeticky náročné.

Obr. č. 3.5.1.1 - Skladba difúzne uzavretej konštrukcie (Zdroj: www.uspornebydleni.cz)
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Stavby s difúzne uzavretou konštrukciou sú cenovo prístupnejšie, avšak keď sa
v konštrukcii vytvorí vysoký tlak vodných pár alebo sa nejakým spôsobom poruší
parozábrana, nastávajú závažné problémy, ktoré je nutné riešiť. Parozábrana má najslabšie
miesta v oblastiach, kde dochádza k prestupu potrubí, rôznych inštalácii, pri napájaní
parozábrany v detailoch okien a dverí, ako aj pri práci s nekvalitnými materiálmi (rôzne
tmely, pásky a podobne). Preto je dôležité, aby sa už spomínané prestupy riešili odborne
a precízne a pri práci s nimi sa používali aj špecializované materiály určené na konkrétne
účely. Neporušenie tejto vrstvy je pre konštrukciu natoľko podstatné, že v prípade aj
malého poškodenia parozábrany môžu vzniknúť také poruchy, ktoré sú trvalé a nedajú sa
odstrániť. Tesnosť konštrukcie sa dá pomerne jednoducho vyskúšať pomocou Blower door
skúšky, ktorú je oprávnená robiť len špecializovaná firma. Pasívne a nízkoenergetické
domy musia nutne spĺňať tento test. [23]
3.5.2 Difúzne otvorená konštrukcia
Pri difúzne otvorenej konštrukcii hovoríme vtedy, ak sa v skladbe steny
nevyskytuje parozábrana. Táto vrstva je v skladbe steny nahradená tzv. parobrzdou. V
princípe ide o to, že za touto vrstvou sa v konštrukcii smerom von sa nachádzajú už iba
materiály, ktorých difúzny odpor je už iba menší ako difúzny odpor parobrzdy. Vodné pary
voľne prechádzajú cez konštrukciu smerom von. Vzniknutá vlhkosť v konštrukcii, či už je
to zle vyhotovenou parobrzdou alebo zabudovanou vlhkosťou, sa vždy nejakým spôsobom
dokáže odvetrať a nenastane situácia, kedy by sa uzavrela medzi dvomi materiálmi, ktoré
sú málo difúzne priepustné. Pri vyhotovení difúzne otvorenej skladby steny sa preto nesmú
používať materiály, ako napríklad akrylátová omietka alebo tepelná izolácia na báze
polystyrénu. Tepelnú izoláciu je nevyhnutné z vonkajšej strany chrániť pred vonkajšou
vlhkosťou a to napríklad s difúzne priepustnými doskami s uzatvorenými pórmi
z vonkajšej strany alebo difúzne priepustnou fóliou. Návrh difúzne otvorenej konštrukcie
je potrebné overiť pomocou výpočtov. [24]
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Obr. č. 3.5.2.1 - Difúzne otvorená konštrukcia (Zdroj: www.uspornebydleni.cz)
3.6

Metódy zisťovania netesností
Netesnosti obálky budovy pri drevostavbách možno zisťovať viacerými spôsobmi:


pomocou termoanemometra – je to prístroj na meranie prietoku vzduchu, po
priložení senzoru na miesto merania sa na displeji objaví požadovaná
hodnota prietoku vzduchu

Obr. č. 3.6.1 – Termoanemometer (Zdroj: www.test-therm.pl)


pomocou dymovej tyčinky – ide o prístroj, ktorým sa v mieste merania
vyvíja dym a sleduje sa prienik dymu cez konštrukciu do exteriéru

Obr. č. 3.6.2 – Dymová tyčinka (Zdroj: Bc. Zuzana Gustiňáková)


pomocou ľudskej ruky – ide o najjednoduchší spôsob zisťovania netesností,
zisťujú sa priložením rúk na miesto možného prieniku vzduchu (citlivosť
rúk je vyššia pri navlhčení)



pomocou termokamery – prístroj, ktorý funguje na princípe bezdotykového
merania teploty, zaznamenáva teplotu okolitých vecí na základe ich
elektromagnetického žiarenia
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Obr. č. 3.6.3 – Termokamera (Zdroj: Bc. Zuzana Gustiňáková)


pomocou Blower door testu (viď kapitola 3.6.1 Blower door test). [25]

3.6.1 Blower door test
Blower door test, inak povedané test vzduchotesnosti, je detekčná metóda na
zaistenie celkovej vzduchotesnosti budovy a tým pádom aj na zaistenie energetickej
náročnosti budovy. Pred začiatkom samotného testu je nutné, aby sa v budove zaistili
všetky otvory, od okien a dverí, až po prestupy potrubí alebo iné otvory vytvorené
v konštrukcii. Otvory v konštrukcii treba dôkladne utesniť, napríklad prelepením,
tesniacim viečkom alebo pri otvoroch kruhového tvaru (vodovodné potrubie, kanalizačné
potrubie, privádzacie alebo odvádzacie potrubia a podobne) možno použiť tesniaci
,,balónik“.

Obr. č. 3.6.1.1 – Ukážka tesniaceho ,,balónika“ (Zdroj: Bc. Zuzana Gustiňáková)
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Po dôkladnom utesnení prestupov a otvorov si treba dobre vybrať konkrétny otvor
v obvodovej konštrukcii budovy, buď okno alebo dvere, do ktorého sa uloží vzduchotesný
rám. Rám pozostáva z napnutej neprievzdušnej plachty, v ktorej je otvor. Do otvoru sa
umiestni veľkopriemerový ventilátor, ktorého otáčky sa dajú regulovať pomocou počítača.
Zapoja sa meracie sondy, pomocou ktorých sa v objekte vytvára podtlak alebo pretlak.
Súčasťou zariadenia aj je vlastný program, vďaka ktorému môžeme počas celej skúšky
sledovať, aké hodnoty sú v danom čase zaznamenané.
Skúška sa začína spustením ventilátora. V budove vzniká pretlak alebo podtlak až
do momentu, pokiaľ nie je rozdiel tlaku medzi vonkajším a vnútorným prostredím 50 Pa.
Hodnota, ktorá vzniká má označenie n50 a vypočíta sa podielom objemu vzduchu, ktorý sa
do vnútra budovy dostal za jednu hodinu cez nedostatočne utesnené miesta v konštrukcii
k celkovému objemu vzduchu v objekte.
V momente, keď sa docieli požadovaný rozdiel tlaku v interiéri a exteriéri budovy
musí sa zistiť, aké množstvo vzduchu treba dodať dovnútra na vytvorenie pretlaku alebo
opačne, aké množstvo vzduchu treba odobrať na vytvorenie podtlaku, aby sa zachoval
rozdiel tlaku na začiatku. Na koniec sa rozdiel tlaku znižuje na hodnoty 40, 30, 20 a 10 Pa.
Z nameraných hodnôt program hneď po skončení merania vytvorí regresnú priamku –
výsledok merania, vďaka čomu vieme ihneď zanalyzovať vzduchotesnosť daného objektu.
Ak je vzduchotesnosť okien, stien alebo strechy nedostatočná, dochádza k veľkým
únikom tepla, čo sa odrazí na väčšej potrebe vykurovania budovy. [26]

Obr. č. 3.6.1.2 – Ukážka priebehu skúšky Blower door test
(Zdroj:www.casopisstavebnictvi.cz)
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3.7

Tepelná stabilita budovy v letnom období
,,Neustálený teplotný stav miestnosti v letnom období sa prejaví vzostupom teploty

vnútorného vzduchu, ktorý ovplyvňuje najmä:


teplota vzduchu v exteriéri,



slnečné žiarenie, ktoré dopadá na obvodovú konštrukciu a ktoré je prepustené
cez zasklenie budovy,



smer a rýchlosť prúdenia vetra,



teplotné zdroje z interiéru budovy – ľudia, technológie, osvetlenie,



spôsob výmeny vzduchu a vetrania,



tepelná zotrvačnosť konštrukcií miestnosti.“ [27]

„Ak sa najvyššia teplota vnútorného vzduchu v miestnosti θi,max rovná priemernej
teplote vnútorných plôch v miestnosti θs,max, potom platí nasledovné: [28]
θai,max = θs,max = 25,5 °C

(3.7.1)

„Zo stanoveného vzorca vyplýva, že interiérová teplota nemá prekročiť 25,5 °C.
Tepelnú stabilitu v miestnosti možno posudzovať podľa najvyššej hodnoty denného
vzostupu teploty vzduchu v interiéri v letnom období, pričom sa uvažuje s periodickým
a harmonickým priebehom teplotných stavov a priebehov tepla vzduchu v interiéri
a exteriéri budovy. Ustálenie teplôt nastáva po niekoľkých dňoch. Priebeh teplôt vzduchu
vo vnútri miestnosti počas jedného dňa je charakterizovaný pomocou maximálnej
a minimálnej hodnoty (viď Obr. č. 3.7.1). Hodnota najvyššieho vzostupu vnútornej teploty
vzduchu je definovaná rozdielom maximálnej teploty vzduchu: “ [29]
Δ θai,max = θai,max – θai,min“

(3.7.2)
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Obr. č. 3.7.1 – Najvyšší denný vzostup teploty vnútorného vzduchu v letnom období
(Zdroj: Chmúrny Ivan. Tepelná ochrana budov)
Pri stanovení prípustnej priepustnosti slnečného žiarenia do interiéru budovy
možno v budove docieliť také podmienky, pri ktorých nedochádza k prehrievaniu interiéru
budovy v letnom období.
Nepriepustnosť

slnečného

žiarenia

do

objektu

musí

byť

zabezpečená

nepriepustnými vonkajšími tieniacimi prostriedkami pre všetky presklené otvory
v obvodovej konštrukcii.
3.8

Tepelná stabilita budovy v zimnom období
,,Tepelnú stabilitu miestnosti v zimnom období možno hodnotiť pomocou

chladnutia miestnosti (vzduchu a povrchových častí interiéru) po prerušení vykurovania.
Pri obytných budovách sa predpokladá v čase vykurovania (v ustálenom teplotnom stave)
súčtová teplota miestnosti:
θM = θai + θs ≥ 38 °C
kde

(3.8.1)

θai je teplota vzduchu v °C
θs – priemerná teplota vnútorných plôch miestnosti v °C.“ [30]
„Hodnota

teploty

vzduchu

v miestnosti

počas

obdobia

vykurovania

je

predpokladaná na 20 °C. Priebeh teploty vzduchu v miestnosti počas prerušovaného
vykurovania je znázornený na Obr. č. 3.8.1. V intervale t1 možno pozorovať obdobie
kúrenia, interval t2 predstavuje ustálené vykurovanie a interval t3 chladnutie.
Za vyhovujúci stav sa považuje, keď súčtová teplota miestnosti na konci vykurovacej
prestávky dosahuje hodnotu:
θMN(t) = θai(t) + θs(t) ≥ 32 °C
kde

(3.8.2)

t je dĺžka prerušenia vykurovania v h.“ [31]
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Obr. č. 3.8.1 – Charakter priebehu súčtovej teploty miestnosti pri prerušovanom spôsobe
vykurovania (Zdroj: Chmúrny Ivan. Tepelná ochrana budov)
3.9

Koncentrácia oxidu uhličitého v objekte a jeho odvetranie
Oxid uhličitý vzniká v interiéri budovy z rôznych zdrojov, je to napríklad dýchanie

ľudí, od spotrebičov alebo aj vplyvom zateplenia budovy.
Koncentrácia oxidu uhličitého sa najčastejšie vyjadruje v jednotkách ppm (parts per
milion), v mg/m3 alebo v percentách. Prepočet týchto jednotiek je nasledovný: 1000 ppm =
1800 mg/m3 = 0,1%.
Hraničná koncentrácia CO2 je 1000 ppm, čo sa v miestnosti dosiahne veľmi
jednoducho a je potrebné miestnosť vyvetrať. Táto hodnota sa nazýva Pettenkoferovo
kritérium a používa sa už viac ako 100 rokov.
Pri prekročení koncentrácie 1000 ppm sa môže dostaviť pocit ospalosti
a vydýchaného vzduchu, nad 2000 ppm nastáva horšia schopnosť koncentrácie
a u niektorých osôb aj bolesť hlavy. Nad 5000 ppm sa objavuje zrýchlený tep.
Koncentrácia presahujúca 45 000 ppm vedie až k strate vedomia a smrti.
Koncentrácia CO2 závisí aj od vlhkosti vzduchu. V zime, keď je vzduch suchší, je
koncentrácia CO2 inak citeľná a pri koncentrácii v lete. Napríklad pri hodnote cca 1000
alebo 1200 ppm v zime vzduch nepripadá vydýchaný, avšak v lete je to opačne. Vnímanie
množstva oxidu uhličitého je veľmi subjektívne a relatívne. Spravidla ten, kto sedí
v miestnosti, je s kvalitou vzduchu spokojný, zatiaľ čo ten, kto do miestnosti príde zvonku
vníma už vzduch ako vydýchaný. [32]
3.10 Energeticky úsporná budova
Energeticky úsporná budova je podľa STN 730540-2 definovaná ako „budova
postavená a budova s vykonanými stavebnými úpravami zabezpečujúcimi zníženie potreby
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tepla na vykurovanie oproti pôvodnému stavu budovy a spĺňajúca hygienické požiadavky
a tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií.“ [33]
3.11 Nízkoenergetická budova
Nízkoenergetická budova je podľa STN 730540-2 definovaná ako „budova, ktorej
potreba tepla na vykurovanie je aspoň o 50% menšia, ako má bežná budova existujúceho
fondu budov. Pod bežnou budovou existujúceho fondu budov sa rozumie budova
postavená po roku 1983 s tepelno-technickými vlastnosťami podľa platných technických
predpisov do roku 1992.“ [34]
3.12 Ultranízkoenergetická budova
Ultranízkoenergetická budova je podľa STN 730540-2 definovaná ako „budova
navrhnutá tak, aby maximálna potreba tepla na vykurovanie ovplyvnená tepelnotechnickými vlastnosťami stavebných konštrukcií nebola vyššia, ako polovica potreby
tepla na vykurovanie určenej pre nízkoenergetické budovy.“ [35]
3.13 Budova s takmer nulovou potrebou energie
Budova s takmer nulovou potrebou energie je podľa STN 730540-2 definovaná
ako „budova s veľmi vysokou energetickou hospodárnosťou, pri ktorej sa potrebné
takmer nulové alebo veľmi malé množstvo energie na užívanie takejto budovy dosiahne
efektívnou tepelnou ochranou a vo vysokej miere zabezpečí energiou dodanou
z obnoviteľných zdrojov nachádzajúcich sa v budove alebo v jej blízkosti. Preukázanie
dosiahnutia úrovne budovy s takmer nulovou potrebou energie nie je možné podľa
potreby energie (tepla) v budove, ale podľa hodnotenia primárnej energie. Rôzne úrovne
výstavby definované v 2.9 a 2.10 vyžadujú postupné sprísňovanie požiadaviek na
tepelno-technické vlastnosti konštrukcií budovy v kombinácii s technickými systémami
charakteristickými pre každú úroveň výstavby.“ [36]
3.14 Energetická náročnosť budov
Energetická náročnosť budovy závisí od spotreby energie na vykurovanie za rok
v kWh v danej budove. Z tohto hľadiska možno budovy rozdeliť na:


klasické rodinné domy postavené z bežných materiálov, ktoré majú ročnú spotrebu
100 – 300 KwH/m2



energeticky úsporné domy s ročnou spotrebou tepla do 70 kWh/m2



nízkoenergetické domy s ročnou spotrebou tepla do 50 kWh/m2



pasívne domy s ročnou spotrebou tepla do 15 kWh/m2
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domy s nulovou spotrebou energie s ročnou spotrebou tepla do 5 kWh/m2



plusové domy, ktoré vyprodukujú viac energie, ako ich spotrebujú [37]

Obr. č. 3.14.1 – Rozdelenie budov podľa spotreby tepla za rok v kWh (Zdroj:
www.energia.sk)

4

SPÔSOBY OPTIMALIZÁCIE A NÁVRH SKLADIEB OBVODOVÝCH
KONŠTRUKCIÍ
Pomocou optimalizácie konštrukcie z hľadiska tepelno-technických vlastností

možno rôznymi spôsobmi zlepšovať jej parametre a šetriť zastavaný priestor.
Materiálová optimalizácia stien na báze dreva z hľadiska tepelno-technických
vlastností (súčiniteľ prechodu tepla, fázový posun a kondenzácia) pre NED a EPD.
Kritéria optimalizácie:


minimálna hodnota súčiniteľa prechodu tepla U pre NED = 0,22 W/m2K



minimálna hodnota súčiniteľa prechodu tepla U pre EPD = 0,15 w/m2K



difúzne otvorená konštrukcia (bez parozábrany) – prirodzený prechod vodnej
pary, tzv. ,,dýchanie konštrukcie“



fázový posun – čím je väčší, tým je konštrukcia lepšie navrhnutá (doporučená
hodnota je 14 hodín)



povrchová teplota konštrukcie v interiéri Tsi > Tsi, 80% (vznik plesní); Tsi >
Tsi, 100% (vznik orosovania)



šetrnosť k človeku a životnému prostrediu – použitie prírodných materiálov,
ktoré sú recyklovateľné alebo ľahko likvidačné
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produkcia a spotreba oxidu uhličitého pri výstavbe – musí sa viac
vyprodukovať ako spotrebovať



trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov – pri výstavbe používať
ekologické a obnoviteľné materiály, recyklovať odpad a opätovne ho
využívať pri výstavbe

Na optimalizáciu obvodových skladieb z hľadiska tepelno-technických vlastností
bol použitý simulačný program Teplo 2010, ktorý vyhodnocuje a optimalizuje výsledné
tepelno-technické parametre v súlade s normou STN 730540-2.
Spôsoby optimalizácie obvodových stien na báze dreva

4.1

Obvodovú stenu drevostavby možno optimalizovať:
1. návrhom vhodných základných hrúbok tepelnej izolácie materiálu pre
dosiahnutie požadovanej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla U:


tepelná izolácia hlavná v nosných konštrukciách



tepelná izolácia prídavná z exteriérovej strany



tepelná izolácia prídavná z interiérovej strany

2. výberom inovatívnych tepelno-izolačných materiálov – lepší súčiniteľ tepelnej
vodivosti λ tých istých druhov materiálov a zmenšenie ich hrúbky
3. vložením tepelnej izolácie do vzduchových dutín konštrukcie z interiérovej
strany
Vlastnosti použitých TI v skladbách obvodových stien

4.2

V navrhovaných skladbách obvodových konštrukcií sú použité vybrané druhy
prírodných tepelných izolácií. Prírodné tepelné izolácie sú ekologické a vyrábané
z obnoviteľných surovín, čím vedú k trvalo udržateľnému spôsobu života.
Do skupiny prírodných tepelných izolácií sa zaraďuje aj minerálna tepelná izolácia.
Ako surovina nepatrí medzi obnoviteľné zdroje, ale pri nízkoenergetickej výstavbe je často
vyhľadávaná a používaná vďaka svojim vlastnostiam a dobrej cenovej dostupnosti.
4.2.1 Drevovláknitá TI STEICO Flex 036


elastická tepelno-akustická izolácia



najnižšia tepelná vodivosť (λ=0,038 W/(m.K)



ľahká opracovateľnosť



vysoká pevnosť a nízka tvorba prachu [38]
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Obr. č. 4.2.1.1 – TI STEICO Flex 036 (Zdroj: www.ceskytesar.cz)
4.2.2 Minerálna TI ISOVER Uni


dobré tepelno-technické a akustické vlastnosti



hygienicky nezávadný materiál



univerzálne použitie



veľmi dobrá požiarna odolnosť [39]

Obr.č. 4.2.2.1 – TI ISOVER Uni (Zdroj: www.isover.sk)
4.2.3 TI z ovčej vlny Daemwool


použitie pri extrémnych teplotách



pohlcuje škodlivé látky a zápachy a neutralizuje ich na zdraviu neškodné látky



vysoká pohltivosť vlhkosti, čím zamedzuje vzniku kondenzácie v konštrukcii



stojace vlákna zabezpečujú veľmi dobrú stabilitu [40]

Obr. č. 4.2.3.1 – TI Daemwool (Zdroj: www.daemwool.ch)
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4.2.4 Konopná TI Konope Flex


flexibilná TI z vláken konope



dobré zvukové a tepelné parametre



v letnom období zabezpečuje veľmi dobrú tepelnú ochranu



v zimnom období má veľmi dobré tepelnoizolačné vlastnosti



nedochádza k sadaniu TI v konštrukcii – rozmerová stálosť



jednoduché opracovanie



citlivosť ku zdraviu človeka [41]

Obr. č. 4.2.4.1 – TI Konope Flex (Zdroj: www.tepore.sk)
4.2.5 Ľanová TI Naturizol


odolnosť voči hubám, plesniam a škodcom



výborné akumulačné a tepelné vlastnosti



dlhá životnosť



dobrá tvarová stabilita



zdravotná nezávadnosť [42]

Obr. č. 4.2.5.1 – TI Naturizol (Zdroj: www.ekostavivo.cz)
4.2.6 Fyzikálne vlastnosti použitých TI
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Súčiniteľ

Merná

Faktor

tepelnej

tepelná

difúzneho

vodivosti

kapacita

odporu

λ

c

μ

[W/m.K]

[J/kg.K]

[-]

50

0,040

2100

3

Minerálna vlna - ISOVER UNI

45

0,033

940

1

Ovčia vlna - Daemwool

30

0,041

1720

1

Konope - Flex

35

0,042

1600

1,5

Konope - panel

100

0,041

1600

3,9

Ľanová izolácia - Naturizol (40mm)

35

0,038

1550

5,7

35

0,04

1550

5,7

Objemová
Materiál

hmotnosť
ρ
[kg/m3]

Drevovláknitá izolácia - STEICO
FLEX

Ľanová izolácia - Naturizol (nad
40mm)

Tab. č. 4.2.6.1 – Fyzikálne vlastnosti použitých tepelných izolácií
4.3

Návrh skladby obvodovej konštrukcie na porovnanie tepelno-technických
vlastností
Skladba OS – EKO 1

Skladba obvodovej konštrukcie je navrhnutá tak, aby spĺňala základné požiadavky
pre nízkoenergetickú výstavbu a je základnou skladbou pre následné optimalizácie.

5

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY OPTIMALIZÁCIE A ICH ZHODNOTENIE
Navrhnutá skladba obvodovej konštrukcie je optimalizovaná z hľadiska hrúbky

hlavnej tepelnej izolácie (EKO 1 A – EKO 5 A), hrúbky hlavnej s použitím prídavnej
tepelnej izolácie z interiérovej strany (EKO 1 B – EKO 5 B) a z hľadiska obmeny druhov
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hlavných a prídavných tepelných izolácií tak, aby vyhovovala minimálnym hodnotám
tepelno-technických vlastností podľa STN 730540-2 pre NED a EPD.
Pri optimalizácii danej skladby obvodovej konštrukcie boli vylepšované hlavne
hodnoty súčiniteľa prechodu tepla U (požadované hodnoty viď v Tab. č. 5.1), fázového
posunu a kondenzácie vodnej pary v konštrukcii. Čím je fázový posun väčší, tým dlhšie
daná konštrukcia odoláva vysokým teplotám v exteriéri, a predchádza tak prehrievaniu
konštrukcie. Doporučená hodnota fázového posunu je 14 hodín. Doporučená hodnota
množstva skondenzovanej vodnej pary v konštrukcii za rok je maximálne 0,5 kg/m2.rok.

Tab. č. 5.1 – Požiadavky a hodnoty súčiniteľa prechodu tepla U podľa STN 730540-2
(Zdroj: STN 730540-2)
5.1

Drevovláknitá TI STEICO Flex 036

5.1.1 Skladba OS – EKO 1 A; STEICO Flex 036 ako hlavná TI – bez TI v rošte

Na Obr. č. 5.1.1.1 je znázornené rozloženie tlakov vodných pár v jednotlivých
materiálových vrstvách obvodovej konštrukcie vzhľadom na jej ekvivalentné difúzne
hrúbky. Vytvorené tlaky vodnej pary v konštrukcii postupným prestupom cez jednotlivé
časti obvodového plášťa klesajú smerom z interiéru do exteriéru. V mieste stretu
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nasýteného a skutočného tlaku vodnej pary v konštrukcii nastáva kondenzácia vodnej pary.
Toto miesto sa nazýva kondenzačná zóna.

Obr. č. 5.1.1.1– Rozloženie tlakov vodnej pary v typickom mieste konštrukcie OS – EKO
1 A (Zdroj: Teplo 2010)
Na Obr. č. 5.1.1.2 možno sledovať rozloženie teplôt v jednotlivých materiálových
vrstvách konštrukcie vzhľadom na jej ekvivalentné difúzne hrúbky.
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Obr. č. 5.1.1.2 – Rozloženie teplôt v typickom mieste konštrukcie OS – EKO 1 A (Zdroj:
Teplo 2010)
Pri výpočte je dôležité dbať aj na minimálne požadované a výpočtové vnútorné
povrchové teploty konštrukcie, ktoré sú znázornené na Obr. č. 5.1.1.3 . Výpočtové hodnoty
vnútorných povrchových teplôt Tsi musia byť vyššie, ako sú hodnoty Tsi,80% (teplota
vzniku plesní) a Tsi,100% (teplota vzniku orosovania).

Obr. č. 5.1.1.3 – Minimálna požadovaná a výpočtová vnútorná povrchová teplota OS –
EKO 1 A (Zdroj: Teplo 2010)
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Dosiahnuté hodnoty:

Tab. č. 5.1.1.1 – Výsledné hodnoty optimalizácie skladby OS – EKO 1 A
Navrhnutá

základná

skladba

obvodovej

konštrukcie

s celkovou

hrúbkou

konštrukcie 286,5 mm a hrúbkou hlavnej TI STEICO Flex 036 140 mm, bola
optimalizovaná z hľadiska hrúbky hlavnej TI na hrúbky 120 mm, 200 mm a 240 mm pre
dosiahnutie požadovaných hodnôt súčiniteľa prechodu tepla U pre NED A EPD podľa
normy STN 730540-2. Minimálne požadované hodnoty súčiniteľa prechodu tepla U sú
stanovené v Tab. č. 5.1.
Použitím hlavnej TI s hrúbkou 120 mm v danej skladbe obvodovej konštrukcie,
výsledné hodnoty súčiniteľa prestupu tepla U sú nepostačujúce pre výstavbu EPD, ani
NED.
Hlavná TI s hrúbkou 140 mm v danej skladbe má hodnotu súčiniteľa prechodu
tepla U vyhovujúcu výstavbe NED, ale pre EPD je hodnota nepostačujúca.
Pri použití hlavnej TI s hrúbkou 200 mm v danej skladbe obvodovej konštrukcie,
výsledné hodnoty súčiniteľa prechodu tepla U sú priaznivé pre NED, ale naďalej
nepostačujúce pre výstavbu EPD.
Zvýšením hrúbky hlavnej TI v danej skladbe obvodovej konštrukcie na 240 mm
dosahuje súčiniteľ prechodu tepla U hodnoty, ktoré sú vyhovujúce pre výstavbu EPD, ako
aj pre NED.
Pri použití hlavnej TI s hrúbkou 140 mm v konštrukcii NED je fázový posun v
konštrukcii 9,2 hodiny, avšak pri použití hlavnej TI s hrúbkou 240 mm je to až 12,9
hodiny. Pri EPD je fázový posun s hrúbkou hlavnej TI 240 mm 12,9 hodiny.
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5.1.2 Skladba OS – EKO 1 B; STEICO Flex ako hlavná a prídavná TI z interiérovej
strany – s TI v rošte

Na Obr. č. 5.1.2.1 je znázornené rozloženie tlakov vodných pár v jednotlivých
materiálových vrstvách obvodovej konštrukcie vzhľadom na jej ekvivalentné difúzne
hrúbky. Vytvorené tlaky vodnej pary v konštrukcii postupným prestupom cez jednotlivé
časti obvodového plášťa klesajú smerom z interiéru do exteriéru. V mieste stretu
nasýteného a skutočného tlaku vodnej pary v konštrukcii nastáva kondenzácia vodnej pary.
Toto miesto sa nazýva kondenzačná zóna.

Obr. č. 5.1.2.1 – Rozloženie tlakov vodnej pary v typickom mieste konštrukcie OS – EKO
1 B (Zdroj: Teplo 2010)
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Na Obr. č. 5.1.2.2 možno sledovať rozloženie teplôt v jednotlivých materiálových
vrstvách konštrukcie vzhľadom na jej ekvivalentné difúzne hrúbky.

Obr. č. 5.1.2.2– Rozloženie teplôt v typickom mieste konštrukcie OS – EKO 1 B (Zdroj:
Teplo 2010)
Pri výpočte je dôležité dbať aj na minimálne požadované a výpočtové vnútorné
povrchové teploty, ktoré sú znázornené na Obr. č. 5.1.2.3 . Výpočtové hodnoty vnútorných
povrchových teplôt Tsi musia byť vyššie, ako sú hodnoty Tsi,80% (teplota vzniku plesní)
a Tsi,100% (teplota vzniku orosovania).

Obr. č. 5.1.2.3 – Minimálna požadovaná a výpočtová vnútorná povrchová teplota OS –
EKO 1 B (Zdroj: Teplo 2010)
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Dosiahnuté hodnoty:

Tab. č. 5.1.2.1 – Výsledné hodnoty optimalizácie skladby OS – EKO 1 B
Navrhnutá

základná

skladba

obvodovej

konštrukcie

s celkovou

hrúbkou

konštrukcie 286,5 mm a hrúbkou hlavnej TI STEICO Flex 036 140 mm, bola
optimalizovaná z hľadiska hrúbky hlavnej TI na hrúbky 120 mm, 200 mm a 240 mm
a použitím prídavnej TI STEICO Flex 036 hrúbky 40 mm z interiérovej strany konštrukcie
pre dosiahnutie požadovaných hodnôt súčiniteľa prechodu tepla U pre NED A EPD podľa
normy STN 730540-2. Minimálne požadované hodnoty súčiniteľa prechodu tepla U sú
stanovené v Tab. č. 5.1.
Použitím hlavnej TI s hrúbkou 120 mm v danej skladbe obvodovej konštrukcie, sú
výsledné hodnoty súčiniteľa prestupu tepla U nepostačujúce pre výstavbu EPD, ale vhodné
pre výstavbu NED.
Hlavná TI s hrúbkou 140 mm v danej skladbe má hodnotu súčiniteľa prechodu
tepla U taktiež vyhovujúcu pre výstavbu NED, ale pre EPD je hodnota stále nepostačujúca.
Avšak pri použití hlavnej TI s hrúbkou 200 mm v danej skladbe obvodovej
konštrukcie, sú výsledné hodnoty priaznivé pre oba typy budov, aj pre NED, aj pre EPD.
Zvýšením hrúbky hlavnej TI v danej skladbe obvodovej konštrukcie na 240 mm sa
hodnoty súčiniteľa prechodu tepla U opäť zlepšili oproti predchádzajúcim výsledkom a sú
taktiež priaznivé pre oba typy budov, aj pre NED, aj pre EPD.
Fázový posun v tejto skladbe obvodovej konštrukcie EPD s hrúbkou hlavnej TI 200
mm dosahuje hodnotu až 14,5 hodiny a pri zvýšení hrúbky hlavnej TI na 240 mm je
hodnota fázového posunu až 16,2 hodiny. Pri NED s hrúbkou hlavnej TI 120 mm je to 10,7
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hodiny, pri hrúbke 140 mm je to 11,4 mm, pri hrúbke 200 mm je to 14,5 hodiny a pri
hrúbke 240 mm hodnota fázového posunu dosahuje až 16,2 hodiny.
5.2

Minerálna TI ISOVER Uni

5.2.1 Skladba OS – EKO 2 A; ISOVER Uni ako hlavná TI – bez TI v rošte

Na Obr. č. 5.2.1.1 je znázornené rozloženie tlakov vodných pár v jednotlivých
materiálových vrstvách obvodovej konštrukcie vzhľadom na jej ekvivalentné difúzne
hrúbky. Vytvorené tlaky vodnej pary v konštrukcii postupným prestupom cez jednotlivé
časti obvodového plášťa klesajú smerom z interiéru do exteriéru. V mieste stretu
nasýteného a skutočného tlaku vodnej pary v konštrukcii nastáva kondenzácia vodnej pary.
Toto miesto sa nazýva kondenzačná zóna.
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Obr. č. 5.2.1.1 – Rozloženie tlakov vodnej pary v typickom mieste konštrukcie OS – EKO
2 A (Zdroj: Teplo 2010)
Na Obr. č. 5.2.1.2 možno sledovať rozloženie teplôt v jednotlivých materiálových
vrstvách konštrukcie vzhľadom na jej ekvivalentné difúzne hrúbky.

Obr. č. 5.2.1.2 – Rozloženie teplôt v typickom mieste konštrukcie OS – EKO 2 A (Zdroj:
Teplo 2010)
Pri výpočte je dôležité dbať aj na minimálne požadované a výpočtové vnútorné
povrchové teploty, ktoré sú znázornené na Obr. č. 5.2.1.3. Výpočtové hodnoty vnútorných
povrchových teplôt Tsi musia byť vyššie, ako sú hodnoty Tsi,80% (teplota vzniku plesní)
a Tsi,100% (teplota vzniku orosovania).

Obr. č. 5.2.1.3 – Minimálna požadovaná a výpočtová vnútorná povrchová teplota OS –
EKO 2 A (Zdroj: Teplo 2010)
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Dosiahnuté hodnoty:

Tab. č. 5.2.1.1 - Výsledné hodnoty optimalizácie skladby OS – EKO 2 A
Navrhnutá

základná

skladba

obvodovej

konštrukcie

s celkovou

hrúbkou

konštrukcie 286,5 mm a hrúbkou hlavnej TI STEICO Flex 036 140 mm, bola
optimalizovaná z hľadiska hrúbky hlavnej TI na hrúbky 120 mm, 200 mm a 240 mm a
obmenou druhu hlavného tepelnoizolačného materiálu na TI ISOVER Uni pre dosiahnutie
požadovaných hodnôt súčiniteľa prechodu tepla U pre NED A EPD podľa normy STN
730540-2. Minimálne požadované hodnoty súčiniteľa prechodu tepla U sú stanovené
v Tab. č. 5.1.
Použitím hlavnej TI s hrúbkou 120 mm v danej skladbe obvodovej konštrukcie, sú
výsledné hodnoty súčiniteľa prestupu tepla U nepostačujúce pre výstavbu EPD, ani pre
výstavbu NED.
Hlavná TI s hrúbkou 140 mm v danej skladbe má hodnotu súčiniteľa prechodu
tepla U nevhodnú pre výstavbu EPD, ale pre NED je hodnota už vyhovujúca.
Pri použití hlavnej TI s hrúbkou 200 mm v danej skladbe obvodovej konštrukcie, sú
výsledné hodnoty stále nepriaznivé pre EPD a vyhovujúca pre NED.
S hrúbkou hlavnej TI 240 mm sú výsledné hodnoty súčiniteľa prechodu tepla
U priaznivé pre EPD, aj pre NED.
Fázový posun v tejto skladbe obvodovej konštrukcie EPD s hrúbkou hlavnej TI
240 mm má hodnotu 7,6 hodiny a NED s hrúbkou hlavnej TI 140 mm je hodnota fázového
posunu 6,5 hodiny, pri hrúbke 200 mm je to 7,2 hodiny a pri hrúbke 240 mm je hodnota
fázového posunu 7,6 hodiny.
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5.2.2

Skladba OS – EKO 2 B; ISOVER Uni ako hlavná a prídavná TI z interiérovej
strany – s TI v rošte

Na Obr. č. 5.2.2.1 je znázornené rozloženie tlakov vodných pár v jednotlivých
materiálových vrstvách obvodovej konštrukcie vzhľadom na jej ekvivalentné difúzne
hrúbky. Vytvorené tlaky vodnej pary v konštrukcii postupným prestupom cez jednotlivé
časti obvodového plášťa klesajú smerom z interiéru do exteriéru. V mieste stretu
nasýteného a skutočného tlaku vodnej pary v konštrukcii nastáva kondenzácia vodnej pary.
Toto miesto sa nazýva kondenzačná zóna.

Obr. č. 5.2.2.1 – Rozloženie tlakovej vodnej pary v typickom mieste konštrukcie OS –
EKO 2 B (Zdroj: Teplo 2010)
Na Obr. č. 5.2.2.2 možno sledovať rozloženie teplôt v jednotlivých materiálových
vrstvách konštrukcie vzhľadom na jej ekvivalentné difúzne hrúbky.
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Obr. č. 5.2.2.2– Rozloženie teplôt v typickom mieste konštrukcie OS – EKO 2 B (Zdroj:
Teplo 2010)
Pri výpočte je dôležité dbať aj na minimálne požadované a výpočtové vnútorné
povrchové teploty, ktoré sú znázornené na Obr. č. 5.2.2.3. Výpočtové hodnoty vnútorných
povrchových teplôt Tsi musia byť vyššie, ako sú hodnoty Tsi,80% (teplota vzniku plesní)
a Tsi,100% (teplota vzniku orosovania).

Obr. č. 5.2.2.3 – Minimálna požadovaná a výpočtová vnútorná povrchová teplota OS –
EKO 2 B (Zdroj: Teplo 2010)
Dosiahnuté výsledky:
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Tab. č. 5.2.2.1 - Výsledné hodnoty optimalizácie skladby OS – EKO 2 B
Navrhnutá

základná

skladba

obvodovej

konštrukcie

s celkovou

hrúbkou

konštrukcie 286,5 mm a hrúbkou hlavnej TI STEICO Flex 036 140 mm, bola
optimalizovaná z hľadiska hrúbky hlavnej TI na hrúbky 120 mm, 200 mm a 240 mm,
obmenou druhu hlavného tepelnoizolačného materiálu na TI ISOVER Uni a použitím
prídavnej TI ISOVER Uni hrúbky 40 mm z interiérovej strany konštrukcie pre dosiahnutie
požadovaných hodnôt súčiniteľa prechodu tepla U pre NED A EPD podľa normy STN
730540-2. Minimálne požadované hodnoty súčiniteľa prechodu tepla U sú stanovené
v Tab. č. 5.1.
Použitím hlavnej TI s hrúbkou 120 mm v danej skladbe obvodovej konštrukcie, sú
výsledné hodnoty súčiniteľa prestupu tepla U nepostačujúce pre výstavbu EPD, ale
priaznivé pre výstavbu NED.
Hlavná TI s hrúbkou 140 mm v danej skladbe má hodnotu súčiniteľa prechodu
tepla U taktiež nevyhovujúcu pre výstavbu EPD, ale pre výstavbu NED je hodnota
vyhovujúca.
Pri použití hlavnej TI s hrúbkou 200 mm v danej skladbe obvodovej konštrukcie, sú
výsledné hodnoty priaznivé pre EPD, aj pre NED.
Zvýšením hrúbky hlavnej TI na 240 mm sú výsledné hodnoty súčiniteľa prechodu
tepla U priaznivé pre EPD, aj pre NED a v oboch prípadoch dosahujú stále lepšie
parametre.
Fázový posun v tejto skladbe obvodovej konštrukcie EPD s hrúbkou hlavnej TI
200 mm má hodnotu 9,0 hodiny a pri hrúbke hlavnej TI 240 mm dosahuje 9,5 hodiny.
NED s hrúbkou hlavnej TI 120 mm má hodnotu fázového posunu 8,1 hodiny, pri hrúbke
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140 mm je to 8,4 hodiny, pri hrúbke 200 mm má hodnotu 9,0 hodiny a pri hrúbke 240 mm
je hodnota fázového posunu 9,5 hodiny.
5.3

TI z ovčej vlny Daemwool

5.3.1 Skladba OS – EKO 3 A; Daemwool ako hlavná TI – bez TI v rošte

Na Obr. č. 5.3.1.1 je znázornené rozloženie tlakov vodných pár v jednotlivých
materiálových vrstvách obvodovej konštrukcie vzhľadom na jej ekvivalentné difúzne
hrúbky. Vytvorené tlaky vodnej pary v konštrukcii postupným prestupom cez jednotlivé
časti obvodového plášťa klesajú smerom z interiéru do exteriéru. V mieste stretu
nasýteného a skutočného tlaku vodnej pary v konštrukcii nastáva kondenzácia vodnej pary.
Toto miesto sa nazýva kondenzačná zóna.
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Obr. č. 5.3.1.1 – Rozloženie tlakov vodnej pary v typickom mieste konštrukcie OS – EKO
3 A (Zdroj: Teplo 2010)
Na Obr. č. 5.3.1.2 možno sledovať rozloženie teplôt v jednotlivých materiálových
vrstvách konštrukcie vzhľadom na jej ekvivalentné difúzne hrúbky.

Obr. č. 5.3.1.2 – Rozloženie teplôt v typickom mieste konštrukcie OS – EKO 3 A (Zdroj:
Teplo 2010)
Pri výpočte je dôležité dbať aj na minimálne požadované a výpočtové vnútorné
povrchové teploty, ktoré sú znázornené na Obr. č. 5.3.1.3. Výpočtové hodnoty vnútorných
povrchových teplôt Tsi musia byť vyššie, ako sú hodnoty Tsi,80% (teplota vzniku plesní)
a Tsi,100% (teplota vzniku orosovania).

Obr. č. 5.3.1.3 – Minimálna požadovaná a výpočtová vnútorná povrchová teplota OS –
EKO 3 A (Zdroj: Teplo 2010)
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Dosiahnuté výsledky:

Tab. č. 5.3.1.1 - Výsledné hodnoty optimalizácie skladby OS – EKO 3 A
Navrhnutá

základná

skladba

obvodovej

konštrukcie

s celkovou

hrúbkou

konštrukcie 286,5 mm a hrúbkou hlavnej TI STEICO Flex 036 140 mm, bola
optimalizovaná z hľadiska hrúbky hlavnej TI na hrúbky 120 mm, 200 mm a 240 mm,
obmenou druhu hlavného tepelnoizolačného materiálu na TI Daemwool pre dosiahnutie
požadovaných hodnôt súčiniteľa prechodu tepla U pre NED A EPD podľa normy STN
730540-2. Minimálne požadované hodnoty súčiniteľa prechodu tepla U sú stanovené
v Tab. č. 5.1.
Pri použití hlavnej TI s hrúbkou 120 mm v danej skladbe obvodovej konštrukcie, sú
výsledné hodnoty súčiniteľa prestupu tepla U nepostačujúce pre výstavbu EPD, ani pre
výstavbu NED.
Hlavná TI s hrúbkou 140 mm v danej skladbe má hodnotu súčiniteľa prechodu
tepla U nevhodnú pre výstavbu EPD, ale pre NED je hodnota vyhovujúca.
Použitím hlavnej TI s hrúbkou 200 mm v danej skladbe obvodovej konštrukcie, sú
výsledné hodnoty taktiež nepriaznivé pre EPD, ale vyhovujúce pre NED.
S hrúbkou hlavnej TI 240 mm sú výsledné hodnoty súčiniteľa prechodu tepla
U stále nepriaznivé pre EPD, ale vyhovujúce pre NED.
Fázový posun v tejto skladbe obvodovej konštrukcie NED s hrúbkou hlavnej TI
140 mm dosahuje 7,2 hodiny, pri hrúbke hlavnej TI 200 mm je to 9,1 hodiny a pri hrúbke
240 mm je hodnota fázového posunu až 10,0 hodiny.
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5.3.2 Skladba OS – EKO 3 B; Daemwool ako hlavná a prídavná TI z interiérovej
strany – s TI v rošte

Na Obr. č. 5.3.2.1 je znázornené rozloženie tlakov vodných pár v jednotlivých
materiálových vrstvách obvodovej konštrukcie vzhľadom na jej ekvivalentné difúzne
hrúbky. Vytvorené tlaky vodnej pary v konštrukcii postupným prestupom cez jednotlivé
časti obvodového plášťa klesajú smerom z interiéru do exteriéru. V mieste stretu
nasýteného a skutočného tlaku vodnej pary v konštrukcii nastáva kondenzácia vodnej pary.
Toto miesto sa nazýva kondenzačná zóna.

Obr. č. 5.3.2.1 – Rozloženie tlakov vodnej pary v typickom mieste konštrukcie OS – EKO
3 B (Zdroj: Teplo 2010)
Na Obr. č. 5.3.2.2 možno sledovať rozloženie teplôt v jednotlivých materiálových
vrstvách konštrukcie vzhľadom na jej ekvivalentné difúzne hrúbky.
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Obr. č. 5.3.2.2 – Rozloženie teplôt v typickom mieste konštrukcie OS – EKO 3 B (Zdroj:
Teplo 2010)
Pri výpočte je dôležité dbať aj na minimálne požadované a výpočtové vnútorné
povrchové teploty, ktoré sú znázornené na Obr. č. 5.3.2.3. Výpočtové hodnoty vnútorných
povrchových teplôt Tsi musia byť vyššie, ako sú hodnoty Tsi,80% (teplota vzniku plesní)
a Tsi,100% (teplota vzniku orosovania).

Obr. č. 5.3.2.3 – Minimálna požadovaná a výpočtová vnútorná povrchová teplota OS –
EKO 3 B (Zdroj: Teplo 2010)
Dosiahnuté výsledky:
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Tab. č. 5.3.2.1 - Výsledné hodnoty optimalizácie skladby OS – EKO 3 B
Navrhnutá

základná

skladba

obvodovej

konštrukcie

s celkovou

hrúbkou

konštrukcie 286,5 mm a hrúbkou hlavnej TI STEICO Flex 036 140 mm, bola
optimalizovaná z hľadiska hrúbky hlavnej TI na hrúbky 120 mm, 200 mm a 240 mm,
obmenou druhu hlavného tepelnoizolačného materiálu na TI Daemwool a použitím
prídavnej TI Daemwool hrúbky 40 mm z interiérovej strany konštrukcie pre dosiahnutie
požadovaných hodnôt súčiniteľa prechodu tepla U pre NED A EPD podľa normy STN
730540-2. Minimálne požadované hodnoty súčiniteľa prechodu tepla U sú stanovené
v Tab. č. 5.1.
Pri použití hlavnej TI s hrúbkou 120 mm v danej skladbe obvodovej konštrukcie, sú
výsledné hodnoty súčiniteľa prestupu tepla U nepostačujúce pre výstavbu EPD, ale pre
výstavbu NED sú vyhovujúce.
Hlavná TI s hrúbkou 140 mm v danej skladbe obvodovej konštrukcie dosahuje
hodnotu súčiniteľa prechodu tepla U nevhodnú pre výstavbu EPD, ale priaznivú pre NED.
Zväčšením hrúbky hlavnej TI na 200 mm v danej skladbe obvodovej konštrukcie,
sú výsledné hodnoty stále nepriaznivé pre EPD, ale vyhovujúca pre NED.
Použitím hlavnej TI hrúbky 240 mm sú výsledné hodnoty súčiniteľa prechodu tepla
U dostačujúce pre EPD, aj pre NED.
Fázový posun v tejto skladbe obvodovej konštrukcie NED s hrúbkou hlavnej TI
120 mm má hodnotu 9,1 hodiny, pri hrúbke hlavnej TI 140 mm je hodnota fázového
posunu 9,5 hodiny, pri hrúbke 200 mm hodnota stúpa na 10,9 hodiny a pri hrúbke 240 mm
je hodnota fázového posunu až 11,9 hodiny.
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5.4

Konopná TI Konope Flex

5.4.1 Skladba OS – EKO 4 A; Konope Flex ako hlavná TI – bez TI v rošte

Na Obr. č. 5.4.1.1 je znázornené rozloženie tlakov vodných pár v jednotlivých
materiálových vrstvách obvodovej konštrukcie vzhľadom na jej ekvivalentné difúzne
hrúbky. Vytvorené tlaky vodnej pary v konštrukcii postupným prestupom cez jednotlivé
časti obvodového plášťa klesajú smerom z interiéru do exteriéru. V mieste stretu
nasýteného a skutočného tlaku vodnej pary v konštrukcii nastáva kondenzácia vodnej pary.
Toto miesto sa nazýva kondenzačná zóna.

Obr. č. 5.4.1.1 – Rozloženie tlakov vodnej pary v typickom mieste konštrukcie OS – EKO
4 A (Zdroj: Teplo 2010)
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Na Obr. č. 5.4.1.2 možno sledovať rozloženie teplôt v jednotlivých materiálových
vrstvách konštrukcie vzhľadom na jej ekvivalentné difúzne hrúbky.

Obr. č. 5.4.1.2 – Rozloženie teplôt v typickom mieste konštrukcie OS – EKO 4 A (Zdroj:
Teplo 2010)
Pri výpočte je dôležité dbať aj na minimálne požadované a výpočtové vnútorné
povrchové teploty, ktoré sú znázornené na Obr. č. 5.4.1.3. Výpočtové hodnoty vnútorných
povrchových teplôt Tsi musia byť vyššie, ako sú hodnoty Tsi,80% (teplota vzniku plesní)
a Tsi,100% (teplota vzniku orosovania).

Obr. č. 5.4.1.3 – Minimálna požadovaná a výpočtová vnútorná povrchová teplota OS –
EKO 4 A (Zdroj: Teplo 2010)
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Dosiahnuté výsledky:

Tab. č. 5.4.1.1 - Výsledné hodnoty optimalizácie skladby OS – EKO 4 A
Navrhnutá

základná

skladba

obvodovej

konštrukcie

s celkovou

hrúbkou

konštrukcie 286,5 mm a hrúbkou hlavnej TI STEICO Flex 036 140 mm, bola
optimalizovaná z hľadiska výmeny jednej zo stálych zložiek návrhovej skladby obvodovej
konštrukcie STEICO PROTECT na Konope panely s nezmenenou hrúbkou 60 mm, hrúbky
hlavnej TI na hrúbky 120 mm, 200 mm a 240 mm a obmenou druhu hlavného
tepelnoizolačného materiálu na TI Konope Flex pre dosiahnutie požadovaných hodnôt
súčiniteľa prechodu tepla U pre NED A EPD podľa normy STN 730540-2. Minimálne
požadované hodnoty súčiniteľa prechodu tepla U sú stanovené v Tab. č. 5.1.
Použitím hlavnej TI s hrúbkou 120 mm v danej skladbe obvodovej konštrukcie, sú
výsledné hodnoty súčiniteľa prestupu tepla U nepostačujúce pre výstavbu EPD, ani pre
výstavbu NED.
Hlavná TI s hrúbkou 140 mm v danej skladbe má hodnotu súčiniteľa prechodu
tepla U nevhodnú pre výstavbu EPD, ale priaznivú pre NED.
Pri použití hlavnej TI s hrúbkou 200 mm v danej skladbe obvodovej konštrukcie, sú
výsledné hodnoty stále nepriaznivé pre EPD, ale vyhovujúce pre NED.
Pri hrúbke hlavnej TI 240 mm výsledné hodnoty súčiniteľa prechodu tepla
U dosahujú priaznivé hodnoty pre EPD a taktiež pre NED.
Fázový posun v tejto skladbe obvodovej konštrukcie EPD s hrúbkou hlavnej TI
240 mm má hodnotu 8,4 hodiny a NED s hrúbkou hlavnej TI 120 mm dosahuje hodnotu
5,4 hodiny, pri hrúbke hlavnej TI 140 mm je hodnota fázového posunu 5,8 hodiny, pri
hrúbke 200 mm je to 7,4 hodiny a pri hrúbke 240 mm je hodnota fázového posunu 8,4
hodiny.
68

5.4.2 Skladba OS – EKO 4 B; Konope Flex ako hlavná a prídavná TI z interiérovej
strany – s TI v rošte

Na Obr. č. 5.4.2.1 je znázornené rozloženie tlakov vodných pár v jednotlivých
materiálových vrstvách obvodovej konštrukcie vzhľadom na jej ekvivalentné difúzne
hrúbky. Vytvorené tlaky vodnej pary v konštrukcii postupným prestupom cez jednotlivé
časti obvodového plášťa klesajú smerom z interiéru do exteriéru. V mieste stretu
nasýteného a skutočného tlaku vodnej pary v konštrukcii nastáva kondenzácia vodnej pary.
Toto miesto sa nazýva kondenzačná zóna.

Obr. č. 5.4.2.1 – Rozloženie tlakov vodnej pary v typickom mieste konštrukcie OS – EKO
4 B (Zdroj: Teplo 2010)
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Na Obr. č. 5.4.2.2 možno sledovať rozloženie teplôt v jednotlivých materiálových
vrstvách konštrukcie vzhľadom na jej ekvivalentné difúzne hrúbky.

Obr. č. 5.4.2.2 – Rozloženie teplôt v typickom mieste konštrukcie OS – EKO 4 B (Zdroj:
Teplo 2010)
Pri výpočte je dôležité dbať aj na minimálne požadované a výpočtové vnútorné
povrchové teploty, ktoré sú znázornené na Obr. č. 5.4.2.3. Výpočtové hodnoty vnútorných
povrchových teplôt Tsi musia byť vyššie, ako sú hodnoty Tsi,80% (teplota vzniku plesní)
a Tsi,100% (teplota vzniku orosovania).

Obr. č. 5.4.2.3 – Minimálna požadovaná a výpočtová vnútorná povrchová teplota OS –
EKO 4 B (Zdroj: Teplo 2010)
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Dosiahnuté výsledky:

Tab. č. 5.4.2.1 - Výsledné hodnoty optimalizácie skladby OS – EKO 4 B
Navrhnutá

základná

skladba

obvodovej

konštrukcie

s celkovou

hrúbkou

konštrukcie 286,5 mm a hrúbkou hlavnej TI STEICO Flex 036 140 mm, bola
optimalizovaná z hľadiska výmeny jednej zo stálych zložiek návrhovej skladby obvodovej
konštrukcie STEICO PROTECT na Konope panely pri nezmenenej hrúbke 60 mm, hrúbky
hlavnej TI na hrúbky 120 mm, 200 mm a 240 mm, obmenou druhu hlavného
tepelnoizolačného materiálu na TI Konope Flex a použitím prídavnej TI Konope Flex
hrúbky 40 mm z interiérovej strany konštrukcie pre dosiahnutie požadovaných hodnôt
súčiniteľa prechodu tepla U pre NED A EPD podľa normy STN 730540-2. Minimálne
požadované hodnoty súčiniteľa prechodu tepla U sú stanovené v Tab. č. 5.1.
Použitím hlavnej TI s hrúbkou 120 mm v danej skladbe obvodovej konštrukcie, sú
výsledné hodnoty súčiniteľa prestupu tepla U nepostačujúce pre výstavbu EPD, ale
dostatočné pre výstavbu NED.
Hlavná TI s hrúbkou 140 mm v danej skladbe má hodnotu súčiniteľa prechodu
tepla U stále nevhodnú pre výstavbu EPD a vyhovujúcu pre NED.
Pri zväčšení hrúbky hlavnej TI na hrúbku 200 mm v danej skladbe obvodovej
konštrukcii, sú výsledné hodnoty priaznivé pre EPD, aj pre NED.
Pri hrúbke hlavnej TI 240 mm sú výsledné hodnoty súčiniteľa prechodu tepla
U priaznivé pre EPD, aj pre NED.
Fázový posun v danej skladbe obvodovej konštrukcie EPD s hrúbkou hlavnej TI
200 mm má hodnotu 9,8 hodiny a pri hrúbke 240 mm dosahuje hodnotu až 10,9 hodiny.
NED s hrúbkou hlavnej TI 120 mm dosahujú hodnotu fázového posunu 7,8 hodiny, pri
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hrúbke 140 mm je to 8,3 hodiny, pri hrúbke 200 mm je hodnota fázového posunu 9,8
hodiny a pri hrúbke 240 mm až 10,9 hodiny.
5.5

Ľanová TI Naturizol

5.5.1 Skladba OS – EKO 5 A; Naturizol ako hlavná TI – bez TI v rošte

Na Obr. č. 5.5.1.1 je znázornené rozloženie tlakov vodných pár v jednotlivých
materiálových vrstvách obvodovej konštrukcie vzhľadom na jej ekvivalentné difúzne
hrúbky. Vytvorené tlaky vodnej pary v konštrukcii postupným prestupom cez jednotlivé
časti obvodového plášťa klesajú smerom z interiéru do exteriéru. V mieste stretu
nasýteného a skutočného tlaku vodnej pary v konštrukcii nastáva kondenzácia vodnej pary.
Toto miesto sa nazýva kondenzačná zóna.
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Obr. č. 5.5.1.1 – Rozloženie tlakov vodnej pary v typickom mieste konštrukcie OS – EKO
5 A (Zdroj: Teplo 2010)
Na Obr. č. 5.5.1.2 možno sledovať rozloženie teplôt v jednotlivých materiálových
vrstvách konštrukcie vzhľadom na jej ekvivalentné difúzne hrúbky.

Obr. č. 5.5.1.2 – Rozloženie teplôt v typickom mieste konštrukcie OS – EKO 5 A (Zdroj:
Teplo 2010)
Pri výpočte je dôležité dbať aj na minimálne požadované a výpočtové vnútorné
povrchové teploty, ktoré sú znázornené na Obr. č. 5.5.1.3. Výpočtové hodnoty vnútorných
povrchových teplôt Tsi musia byť vyššie, ako sú hodnoty Tsi,80% (teplota vzniku plesní)
a Tsi,100% (teplota vzniku orosovania).
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Obr. č. 5.5.1.3 – Minimálna požadovaná a výpočtová vnútorná povrchová teplota OS –
EKO 5 A (Zdroj: Teplo 2010)
Dosiahnuté výsledky:

Tab. č. 5.5.1.1 - Výsledné hodnoty optimalizácie skladby OS – EKO 5 A
Navrhnutá

základná

skladba

obvodovej

konštrukcie

s celkovou

hrúbkou

konštrukcie 286,5 mm a hrúbkou hlavnej TI STEICO Flex 036 140 mm, bola
optimalizovaná z hľadiska hrúbky hlavnej TI na hrúbky 120 mm, 200 mm a 240 mm
a obmenou druhu hlavného tepelnoizolačného materiálu na TI Naturizol pre dosiahnutie
požadovaných hodnôt súčiniteľa prechodu tepla U pre NED A EPD podľa normy STN
730540-2. Minimálne požadované hodnoty súčiniteľa prechodu tepla U sú stanovené
v Tab. č. 5.1.
Použitím hlavnej TI s hrúbkou 120 mm v danej skladbe obvodovej konštrukcie, sú
výsledné hodnoty súčiniteľa prestupu tepla U nepostačujúce pre výstavbu EPD, ani pre
výstavbu NED.
Hlavná TI s hrúbkou 140 mm v danej skladbe má hodnotu súčiniteľa prechodu
tepla U nevhodnú pre výstavbu EPD, ale pre NED je hodnota vyhovujúca.
Pri použití hlavnej TI s hrúbkou 200 mm v danej skladbe obvodovej konštrukcie, sú
výsledné hodnoty stále nepriaznivé pre EPD, ale vyhovujúce pre NED.
S hrúbkou hlavnej TI 240 mm sú výsledné hodnoty súčiniteľa prechodu tepla
U priaznivé pre EPD, aj pre NED.
Fázový posun v tejto skladbe obvodovej konštrukcie EPD s hrúbkou hlavnej TI
240 mm má hodnotu 10,3 hodiny a NED s hrúbkou hlavnej TI 140 mm má hodnotu
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fázového posunu 7,8 hodiny, pri hrúbke 200 mm je to 9,2 hodiny a pri hrúbke 240 mm je
hodnota fázového posunu 10,3 hodiny.
5.5.2 Skladba OS – EKO 5 B; Naturizol ako hlavná a prídavná TI z interiérovej
strany – s TI v rošte

Na Obr. č. 5.5.2.1 je znázornené rozloženie tlakov vodných pár v jednotlivých
materiálových vrstvách obvodovej konštrukcie vzhľadom na jej ekvivalentné difúzne
hrúbky. Vytvorené tlaky vodnej pary v konštrukcii postupným prestupom cez jednotlivé
časti obvodového plášťa klesajú smerom z interiéru do exteriéru. V mieste stretu
nasýteného a skutočného tlaku vodnej pary v konštrukcii nastáva kondenzácia vodnej pary.
Toto miesto sa nazýva kondenzačná zóna.
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Obr. č. 5.5.2.1 – Rozloženie tlakov vodnej pary v typickom mieste konštrukcie OS – EKO
5 B (Zdroj: Teplo 2010)
Na Obr. č. 5.5.2.2 možno sledovať rozloženie teplôt v jednotlivých materiálových
vrstvách konštrukcie vzhľadom na jej ekvivalentné difúzne hrúbky.

Obr. č. 5.5.2.2 – Rozloženie teplôt v typickom mieste konštrukcie OS – EKO 5 B (Zdroj:
Teplo 2010)
Pri výpočte je dôležité dbať aj na minimálne požadované a výpočtové vnútorné
povrchové teploty, ktoré sú znázornené na Obr. č. 5.5.2.3. Výpočtové hodnoty vnútorných
povrchových teplôt Tsi musia byť vyššie, ako sú hodnoty Tsi,80% (teplota vzniku plesní)
a Tsi,100% (teplota vzniku orosovania).
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Obr. č. 5.5.2.3 – Minimálna požadovaná a výpočtová vnútorná povrchová teplota OS –
EKO 5 B (Zdroj: Teplo 2010)
Dosiahnuté výsledky:

Tab. č. 5.5.2.1 - Výsledné hodnoty optimalizácie skladby OS – EKO 5 B
Navrhnutá

základná

skladba

obvodovej

konštrukcie

s celkovou

hrúbkou

konštrukcie 286,5 mm a hrúbkou hlavnej TI STEICO Flex 036 140 mm, bola
optimalizovaná z hľadiska hrúbky hlavnej TI na hrúbky 120 mm, 200 mm a 240 mm,
obmenou druhu hlavného tepelnoizolačného materiálu na TI Naturizol a použitím
prídavnej TI Naturizol hrúbky 40 mm z interiérovej strany konštrukcie pre dosiahnutie
požadovaných hodnôt súčiniteľa prechodu tepla U pre NED A EPD podľa normy STN
730540-2. Minimálne požadované hodnoty súčiniteľa prechodu tepla U sú stanovené
v Tab. č. 5.1.
Použitím hlavnej TI s hrúbkou 120 mm v danej skladbe obvodovej konštrukcie, sú
výsledné hodnoty súčiniteľa prestupu tepla U nepostačujúce pre výstavbu EPD, ale
dostatočné pre výstavbu NED.
Hlavná TI s hrúbkou 140 mm v danej skladbe má hodnotu súčiniteľa prechodu
tepla U taktiež nevhodnú pre výstavbu EPD, ale pre NED je hodnota vyhovujúca.
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Pri použití hlavnej TI s hrúbkou 200 mm v danej skladbe obvodovej konštrukcie, sú
výsledné hodnoty stále nepriaznivé pre EPD, ale vyhovujúce pre NED.
S pridaním hrúbky hlavnej TI na 240 mm sú výsledné hodnoty súčiniteľa prechodu
tepla U priaznivé pre EPD, aj pre NED.
Fázový posun v tejto skladbe obvodovej konštrukcie EPD s hrúbkou hlavnej TI
240 mm má hodnotu 12,3 hodiny a NED s hrúbkou hlavnej TI 120 mm dosahuje hodnotu
fázového posunu 9,2 hodiny, pri hrúbke 140 mm je to 9,7 hodiny, pri hrúbke 200 mm je to
11,2 hodiny a pri hrúbke 240 mm sa hodnota fázového posunu zvyšuje až na 12,3 hodiny.

6

CELKOVÉ ZHODNOTENIE DOSIAHNUTÝCH VÝSLEDKOV
Vykonaním optimalizácií na navrhnutej skladbe obvodovej konštrukcie pre

výstavbu EPD a NED sa sledované hodnoty tepelno-technických vlastností postupne
zlepšovali. Výsledné parametre možno porovnať vzájomne medzi sebou, a to buď v rámci
použitia jedného druhu TI materiálu, ako aj použitia rôznych druhov TI materiálov.
Optimalizácie prebiehali rovnako vo všetkých prípadoch z hľadiska hrúbky hlavnej
TI na hrúbky 120 mm, 200 mm a 240 mm.
6.1

Porovnanie výsledných hodnôt drevovláknitej TI STEICO Flex 036 a jej
optimalizácií
V skladbe OS – EKO 1 A a OS – EKO 1 B bola použitá drevovláknitá TI STEICO

Flex 036. V prípade A bola použitá len ako hlavná TI vo vnútri konštrukcie a obsahovala
50 mm hrubú vzduchovú dutinu pod sadrokartónovou doskou z interiérovej strany
konštrukcie. Hodnoty súčiniteľa prechodu tepla U pri vykonaných optimalizáciách boli
priaznivé pre EPD pri použití 240 mm s hodnotou 0,149 W/m2.K a pre NED pri použití od
140 do 200 mm s hodnotami od 0,210 – 0,149 W/m2.K. Použitím väčšej hrúbky TI
v konštrukcii sa tepelno-technické parametre zlepšovali a dosahovali požadované hodnoty,
ale zvyšovalo sa aj množstvo použitého materiálu, hrúbka konštrukcie a tým aj cena
stavby.
V prípade B bola TI STEICO Flex 036 taktiež použitá ako hlavná TI, ale
vzduchová dutina sa optimalizovala vyplnením TI materiálom hrúbky 40 mm. Výsledné
parametre dosahujú lepšie hodnoty súčiniteľa prechodu tepla U ako v predchádzajúcom
variante. Parametre súčiniteľa prechodu tepla U požadované pre NED sú splnené vo
všetkých prípadoch vykonanej optimalizácie pre hrúbky 120 mm (U = 0,192 W/m2.K), 200
78

mm (U = 0,146 Wm2.K) aj 240 mm (0,132 W/m2.K). So zvyšujúcou sa hrúbkou TI
v konštrukcii sa hodnoty súčiniteľa prechodu tepla U stále viac vylepšujú a dosahujú veľmi
priaznivé hodnoty. Pre EPD spĺňajú požadované hodnoty súčiniteľa prechodu tepla U iba
skladby s vyššími hrúbkami, konkrétne s hrúbkou 200 mm (U = 0,146 W/m2.K) a 240 mm
(U = 0,132 W/m2.K).
6.2

Porovnanie výsledných hodnôt minerálnej TI ISOVER Uni a jej optimalizácií
V skladbe OS – EKO 2 A a OS – EKO 2 B bola použitá minerálna TI ISOVER

Uni. V prípade A bola použitá len ako hlavná TI vo vnútri konštrukcie a obsahovala 50
mm hrubú vzduchovú dutinu pod sadrokartónovou doskou z interiérovej strany
konštrukcie. Optimalizovaním hrúbky TI na 120 mm, 200 mm a 240 mm sa tepelnotechnické parametre menili a s pribúdajúcou hrúbkou TI sa vylepšovali. Pri EPD hodnoty
súčiniteľa prechodu tepla U dosiahli požadované hohnoty až pri hrúbke hlavnej TI 240 mm
(U = 0,146 W/m2.K). Hodnoty súčiniteľa prechodu tepla U vyhovujúce NED sú priaznivé
taktiež len pri vyšších hrúbkach 200 mm (U = 0,165 W/m2.K) a 240 mm (U = 0,146
W/m2.K).
V prípade B bola TI ISOVER Uni taktiež použitá ako hlavná TI, ale vzduchová
dutina sa optimalizovala vyplnením TI materiálom hrúbky 40 mm. Výsledné parametre
dosahujú lepšie hodnoty súčiniteľa prechodu tepla U vzhľadom na pribúdajúcu hrúbku
hlavnej TI v konštrukcii. EPD dosahujú požadované parametre súčiniteľa prechodu tepla U
pri hrúbkach 200 mm (U = 0,149 W/ m2.K) a 240 mm (U = 0,134 W/ m2.K). Pri NED sú
hodnoty súčiniteľa prechodu tepla priaznivé vo všetkých variantoch optimalizácií
a hodnoty sa pohybujú od 0,134 – 0,196 W/ m2.K.
6.3

Porovnanie výsledných hodnôt TI z ovčej vlny Daemwool a jej optimalizácií
V skladbe OS – EKO 3 A a OS – EKO 3 B bola použitá TI z ovčej vlny

Daemwool. V prípade A bola použitá len ako hlavná TI vo vnútri konštrukcie a obsahovala
50 mm hrubú vzduchovú dutinu pod sadrokartónovou doskou z interiérovej strany
konštrukcie. Výsledné hodnoty sú v navrhovaných skladbách nepostačujúce pre
požadované hodnoty EPD, ale výhodné pre NED pri hrúbkach hlavnej TI 200 mm (U =
0,171 W/ m2.K) a 240 mm (U= 0,151 W/ m2.K).
V prípade B bola TI Daemwool použitá ako hlavná TI, ale vzduchová dutina sa
optimalizovala vyplnením TI materiálom hrúbky 40 mm. Pridaním TI sa parametre
vylepšili a ich hodnoty boli pri všetkých optimalizáciách pre NED priaznivé. Pre EPD sa
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hodnoty taktiež vylepšili, ale požadované hodnoty dosiahla len skladba s hrúbkou 240 mm
9U = 0,139 W/ m2.K).
6.4

Porovnanie výsledných hodnôt konopnej TI Konope Flex a jej optimalizácií
V skladbe OS – EKO 4 A a OS – EKO 4 B bola použitá konopná TI Konope Flex.

V prípade A bola použitá len ako hlavná TI vo vnútri konštrukcie a obsahovala 50 mm
hrubú vzduchovú dutinu pod sadrokartónovou doskou z interiérovej strany konštrukcie.
Znížením hrúbky hlavnej TI na 120 mm boli výsledné hodnoty súčiniteľa prechodu tepla
U nevyhovujúce požadovaným hodnotám, preto sa hrúbky hlavnej TI zvýšili, čím sa
zlepšili výsledné parametre. Pri hrúbke TI 200 mm dosiahli výsledné hodnoty súčiniteľa
prechodu tepla U hodnoty dostačujúce pre NED (U = 0,168 W/ m2.K). Pri hrúbke 240 mm
boli splnené už aj hodnoty súčiniteľa prechodu tepla EPD (U = 0,150 W/ m2.K).
V prípade B bola TI Konope Flex použitá ako hlavná TI, ale vzduchová dutina sa
optimalizovala vyplnením TI materiálom hrúbky 40 mm. Pri všetkých optimalizáciách na
tejto skladbe sú výsledné hodnoty súčiniteľa prechodu tepla U priaznivé pre NED. Pre
EPD sú vhodné len skladby s hrúbkou hlavnej TI 200 mm (U = 0,145 W/ m2.K) a 240 mm
(U = 0,132 W/ m2.K).
6.5

Porovnanie výsledných hodnôt ľanovej TI Naturizol a jej optimalizácií
V skladbe OS – EKO 5 A a OS – EKO 5 B bola použitá ľanová TI Naturizol.

V prípade A bola použitá len ako hlavná TI vo vnútri konštrukcie a obsahovala 50 mm
hrubú vzduchovú dutinu pod sadrokartónovou doskou z interiérovej strany konštrukcie.
Výsledné hodnoty súčiniteľa prechodu tepla U sú priaznivé pre EPD len pri hrúbke hlavnej
TI 240 mm (U = 0,149 W m2.K) a pre NED pri hrúbkach 200 mm (U = 0,168 W/ m2.K)
a 240 mm (U = 0,149 W/m2.K). Nedostačujúce výsledky požadovaných hodnôt dosiahla
len optimalizácia na hrúbku 120 mm (U = 0,230 W/ m2.K).
V prípade B bola TI Naturizol použitá ako hlavná TI, ale vzduchová dutina sa
optimalizovala vyplnením TI materiálom hrúbky 40 mm. Požadované hodnoty súčiniteľa
prechodu tepla U pre NED sú splnené pri všetkých optimalizáciách a pre EPD len pri
hrúbke 240 mm (U = 0,136 W/ m2.K).
6.6

Porovnanie výsledných hodnôt rôznych druhov TI materiálov
Porovnaním výsledných hodnôt optimalizácií všetkých druhov TI možno

konštatovať, že drevovláknitá TI STEICO Flex 036 dosahuje najpriaznivejšie hodnoty
súčiniteľa prechodu tepla U, ako aj fázového posunu v oboch prípadoch (A, B)
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optimalizácie. STICO Flex 036 spolu s ISOVER Uni patria do skupiny materiálov, ktoré
sú na našom trhu najlepšie dostupné. Ostatné vybrané TI materiály – ovčia vlna, konope
a ľan sú taktiež dostupné, ale v menšej miere a sú podstatne drahšie.
Pri výbere druhu a hrúbky TI je dôležité si uvedomiť, že nie je vhodné používať ani
málo, ani veľa TI materiálu. Treba si zosúladiť požadované parametre s výpočtovými
parametrami pre danú konštrukciu a nájsť ideálnu voľbu konštrukčnej skladby pre daný
objekt, ktorá je pre stavebníka cenovo prístupná a spĺňa minimálne požiadavky tepelnotechnických vlastností stanovených v norme STN 730540-2.
Optimálna skladba konštrukcie je taká, ktorá udržuje trvalo udržateľný rozvoj.
V princípe to znamená, že ide o skladbu, ktorá sa skladá z materiálov, ktoré sú ekologické,
trvanlivé, recyklovateľné, prípadne opätovne použiteľné vo výstavbe.
Menej optimálnou možno nazvať voľbu skladby konštrukcie obsahujúcu materiály,
ktoré sú síce prírodné, ale sú vyrábané lepením. Ide najmä o lepené drevo CLT alebo LVL
panelov, ktoré dosahuje požadované tepelno-technické hodnoty, ale v dôsledku lepenia je
ťažšie likvidovateľné.
Výsledky optimalizácie:


používať len potrebné druhy a hrúbky materiálov pre splnenie tepelnotechnických vlastností v nadväznosti na statickú konštrukciu a dosiahnutie
šetrenia prírodnými obnoviteľnými zdrojmi.
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úspora zastavanej plochy a zväčšenie úžitkovej plochy



uplatniteľnosť a cenová dostupnosť v porovnaní s konkurenciou



pri menšej zastavanej ploche môžu byť nižšie investičné náklady

ZÁVER
Navrhnutú skladbu obvodovej konštrukcie ekologického montovaného drevodomu

sa podarilo optimalizovať z rôznych hľadísk. Optimalizácia spočívala v obmene použitých
TI materiálov, v obmene ich hrúbok a v použití prídavnej TI v rošte pod sadrokartónovou
doskou z interiérovej strany konštrukcie.
Z porovnania sledovaných tepelno-technických vlastností obvodovej konštrukcie
možno zhodnotiť individuálne správanie sa jednotlivých konštrukcií vzhľadom na
požadované tepelno-technické vlastnosti podľa normy STN 730540-2. Z dosiahnutých
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výsledkov optimalizácie je zrejmé, že každý TI materiál sa správa v rovnakej skladbe
konštrukcie odlišne. Pre dosiahnutie požadovaných tepelno-technických hodnôt pre NED
alebo EPD je dôležité si správne zvoliť druh a

hrúbku použitého TI materiálu

v konštrukcii.
Nízkoenergetická výstavba si vyžaduje vysokú kvalitu prevedených stavebných
prác, ako aj vysokú kvalitu použitého materiálu. Pri tomto druhu výstavby je podstatné si
vhodne zvoliť TI materiál pre danú konštrukciu, ktorý dosahuje požadované tepelnotechnické parametre, šetrí zastavanú plochu daného objektu, šetrí množstvo použitého
materiálu a v neposlednom rade je šetrný aj k životnému prostrediu.
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