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ABSTRAKT 
Predložená dizertačná práca sa zaoberá štúdiom združeného transportu tepla a vlhkosti 

v stavebných konštrukciách. V úvodnej časti sú stručne zhrnuté poznatky z hľadiska metodológie 

posudzovania a hodnotenia stavebných konštrukcií so zameraním na vlhkosť dostupné ako u nás 

tak aj v zahraničí. Mimo popisu metód a analýzy ich rozdielov sú na príkladoch naznačené postupy, 

identifikované ich vlastnosti a objasnený aplikačný rámec jednotlivých metód. Uvedené príklady 

nedokladujú iba ukážku postupov, ale naznačujú ich limity a vo vzájomnom porovnaní sú 

identifikované úskalia aplikácie jednotlivých modelov. V rámci práce je uvedené aj základné 

pojednanie o materiálových parametroch nevyhnutných pre tieto typy výpočtov. Z hľadiska teórie 

transportu tepla a vlhkosti práca objasňuje niekoľko otázok definovaných zadaním. Napĺňanie 

jednotlivých cieľov je v teoretickej rovine realizované analýzou a výpočtami. Výpočty sú realizované 

nielen známymi metódami, ale aj vyvinutým komplexným algoritmom implementujúcim simultánny 

transport tepla a vlhkosti založený na báze konečných prvkov, umožňujúci uvažovať aj nelineárne 

správanie sa materiálových parametrov. V praktickej rovine práca obsahuje popis a výsledky dvoch 

experimentov. Stručne je v práci obsiahnutý aj popis vyvinutého elektronického zariadenia pre zber 

dát z experimentálnych modelov. Výsledky získané z experimentov sú konfrontované ako 

s jednoduchšími tak pokročilejšími teoretickými modelmi. V závere práce je obsiahnutá diskusia, 

ktorá v sebe integruje syntézu získaných poznatkov. Stručne rekapituluje prínos práce pre vedný 

odbor, inžiniersku prax a naznačuje smery pre ďalšiu prácu v tejto oblasti. 

Kľúčové slova: Transport tepla a vlhkosti, stavebná konštrukcia, stavebná fyzika, vlhkosť  

ABSTRACT 
This dissertation thesis is focused on the study of simultaneous transport of heat and moisture 

in building components. First, the introduction briefly summarises current international state of 

the art in assessment and evaluation of building components focused on moisture. Besides 

description of methodological approaches and analysis of differences between them, the 

approaches are modelled using examples which help to identify their properties and explain the 

application framework of the methods. These examples do not only illustrate the procedures, they 

also indicate their limits and identify the pitfalls of models’ application in comparison with each 

other. Next, the thesis includes basic introduction to material parameters necessary in numerical 

modelling. Moreover, solutions to questions from the assignment are discussed from the point of 

view of the theory of heat and moisture transport. To fulfil the thesis’ objectives, theoretical 

analysis and calculations were implemented. Calculations were carried out not only by well-known 

methods, but also using an own-developed complex algorithm which implements simultaneous 

heat and moisture transport modelling based on finite element methods and which allows to 

implement nonlinear behaviour of material properties. Furthermore, the thesis contains 

description of and results from two experiments. A brief description of an electronic device 

developed and used for the experiments is included. Experimental results are confronted with 

both simplified and advanced theoretical models. At last the thesis concludes with discussion of 

acquired findings, brief summary of potential contribution of this work to the field of building 

science and engineering practice, and indication of the directions for further development.  

Keywords: Heat and moisture transport, building component, building physics, moisture 
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Posudzovanie stavebných konštrukcií z hľadiska stavebnej fyziky má v našich zemepisných 

šírkach dlhodobú tradíciu. Vývoj v tejto oblasti zaznamenal v poslednom storočí dramatický rozvoj 

a tento novovznikajúci odbor začal riešiť problémy, ktoré so sebou postupne prinášali inovatívne 

trendy v stavebníctve. Po prvej a druhej svetovej vojne prišli nové architektonické smery a stavby 

sa postupne začali odhmotňovať. Výstavba sa postupne racionalizovala, využívala stále viac 

subtílnejšie konštrukcie a nové progresívne materiály a stavebné systémy. Spolu s rozvojom 

techniky sa v budovách začali používať nové koncepty technických zariadení pre tvorbu 

vnútorného prostredia. Preto si stavby začali vyžadovať čoraz väčšiu pozornosť aj z hľadiska 

stavebnej fyziky. Vývoj stavebnej fyziky bol vo vtedajšom Československu spočiatku inšpirovaný 

prácami zahraničných autorov z bývalého Sovietskeho zväzu a Nemecka. Medzi najznámejšie 

práce partia komplexné publikácie o stavebnej fyzike ruského autora Fokina [1], ktoré vyšli 

v mnohých vydaniach alebo odborné články Helmuta Glasera [2]  zamerané na predikciu 

kondenzácie vodných pár v konštrukcii. Nemožno ale prehliadnuť ani osobitý prínos autorov z 

Československa ako Halahyja [3], Mrlík [4] či Řehánek [5] a iných. Ich práce často vyústili do 

unikaných poznatkov a metód, ktoré nemali vtedy vo svete obdobu a mnohé z nich výrazne 

predbehli svoju dobu. V rámci Československa boli asi od päťdesiatych rokov v rámci VÚPS a SAV, 

ale aj niektorých technických vysokých škôl, realizované rozsiahle výskumné práce a výskumné 

úlohy, zaoberajúce sa problémami a poruchami stavebných konštrukcií, úzko súvisiace so 

stavebnou fyzikou. V nasledujúcich štyridsiatich rokoch vniklo množstvo nových metód a do praxe 

sa dostalo veľa nových poznatkov. V porevolučných rokoch s príchodom nových systémov 

a materiálov, a zmeny celkovej miery izolácie u budov, sa postupne upustilo od hodnotenia 

niektorých aspektov, nakoľko už ich prejavy prestali byť tak závažné, ako tomu bolo predtým. Tieto 

však stále majú svoje miesto v histórii a dokladujú vysokú úroveň riešenia problematiky v našej 

spoločnosti. 

Nielen vývoj v stavebníctve zaznamenal v posledných desaťročiach dramatický rozvoj. 

Pravdepodobne v žiadnej oblasti spoločnosti nebol vývoj v posledných dekádach tak prudký 

a dramatický, ako je tomu vo výpočtovej technike. Nie je tomu tak dávno, keď boli pre praktické 

výpočty v inžinierskej praxi uplatniteľné iba postupy používajúce tabuľky, nomogramy, neskôr 

logaritmické pravítka a kalkulačky. Z tohto dôvodu sa preferovali jednoduché numerické alebo 

grafické metódy. Tento postup so sebou prinášal celý rad zjednodušujúcich predpokladov. 

Posudzovali sa iba medzné stavy, teda najnepriaznivejšie situácie, ktoré by mohli nastať. Tento 

stav v mnohých oblastiach zostal zachovaný dodnes, a tak aj v dnešnej stavebnej praxi sú často 

používané iba zjednodušené výpočtové metódy. Výpočty sú takto síce jednoduché a ľahko 

kontrolovateľné, ale iba zriedkakedy odrážajú úplnú realitu príslušných javov a nedokážu 

uspokojivo zodpovedať niektoré dnešné otázky. Koncom dvadsiateho storočia, so zavedením 

výpočtovej techniky vo všetkých oblastiach nášho každodenného života, sa začali objavovať snahy 

o inovatívnejší prístup aj v oblasti stavebnej fyziky. Prichádzajú prvé počítačové programy, ktoré 

nielen dokážu automatizovať zdĺhavé a prácne výpočtové či grafické postupy, ako program Teplo 

[6], ale niektoré zavádzajú aj nový pojem ako „numerické modelovanie“ alebo „simulácia“. Tieto 

nástroje poskytujú úplne nový pohľad a umožňujú inovatívnejší prístup. Ich komplexné poňatie 

prináša možnosť overiť nie len limitné stavy, ale sledovať aj odozvu systému na základe podnetov 

meniacich sa v čase. Je možné tak vytvoriť virtuálny predpoklad budúceho vývoja vybraného javu 

a následne použiť takto získané výsledky k optimalizácii návrhu v každom smere. V niektorých 

prípadoch sa dokonca prestalo pozerať na konštrukciu ako samostatný prvok a v súčasnej dobe 

prevláda snaha pozerať na budovu ako celok v interakcii s vnútorným a vonkajším prostredím ako 



 

 

3 ÚVOD 

uvádza Bielek [7] a Ponechal [8]. Takýto prístup je určite zaujímavý a inovatívny, no na druhej strane 

táto koncepcia prináša svojou zložitosťou celý rad nových problémov. Mimo enormných 

požiadaviek na vedomosti a skúsenosti užívateľov takýchto programov, získane výsledky veľmi 

závisia od poňatia modelu a dát vstupujúcich do výpočtu. Pri absencii kvalitných vstupných údajov 

a skúseného užívateľa tento proces vyústi do veľmi presných výpočtov s nepresnými číslami, čo 

nemôže priniesť očakávaný správny výsledok. Napríklad v oblasti stavebnej mechaniky sa 

numerické modelovanie konštrukcií a budov stalo sa už bežnou praxou. Softvér v tejto oblasti 

dokáže nielen vytvoriť model budovy v troch rozmeroch a simulovať množstvo rozličných 

kombinácií, zaťažovacích stavov, ale umožňuje simulovať aj postupné zaťažovanie v procese 

výstavby a riešiť aj rôzne dynamické úlohy, či sledovať reologické javy. Naopak v určitých oblastiach 

ako je stavebná tepelná technika sa už síce objavili komerčné programy ako WUFI [9] alebo 

DELPHIN [10], no stále nenašli tak široké uplatnenie v stavebnej praxi a zostávajú skôr doménou 

vysokých škôl a výskumných inštitúcií. 

Niektoré metódy hodnotenia v oblasti stavebnej fyziky už s mierou izolácie dnešných 

konštrukcií, koncepcie stavieb a ich technických systémov stratili praktický význam. Mohlo by sa 

zdať, že tento trend bude pokračovať, no opak je pravdou. V súčasnosti sa objavujú čoraz  viac 

problémy nové, ktoré si vyžadujú ešte väčšiu pozornosť. O tom že, nie všetky inovácie a zmeny 

musia smerovať iba k lepšiemu, dokazuje aj fakt, že sa v zahraničí ustálil aj relatívne nový termín 

„SBS - Sick Building Syndrome“. Dalo by sa povedať, že niektoré súčasné stavby, aj keď využívajú 

najmodernejšie materiály a technológie, nedosahujú komfortu a trvanlivosti stavieb stavaných 

v minulosti. Z pohľadu vývoja stavebníctva je potrebné si uvedomiť, že v minulosti neboli budovy 

a ich vnútorné prostredie tak koncepčne poňaté a užívané ako je tomu dnes. Pre obvodové steny 

sa využívali zväčša jednovrstvové konštrukcie, prípadne viacvrstvové konštrukcie kombinovali 

materiály s veľmi podobnými fyzikálne-technickými  vlastnosťami. Pre zaistenie tepelnej pohody 

v zimných mesiacoch boli ako zdroj tepla využívané lokálne zdroje tepla na tuhé palivo, často 

s vysokou teplotou teplo-výmennej plochy, ktorá kompenzovala asymetriu sálania v priestore. 

S postupom času boli tieto systémy nahradené ústrednými systémami vykurovania, spočiatku 

s vyššími teplotami vykurovacieho média a následne nízkoteplotnými úspornými systémami 

regulovanými na základe E-T kriviek. Pôvodné lokálne zdroje tepla na tuhé palivá, prípadne 

neskoršie ústredné vykurovanie s vysokou teplotou média ,nijako neobmedzovali vetranie a 

infiltráciu v budovách. Budovy boli tvorené vzduchotesnými masívnymi stenami, a netesnosti 

výplní otvorov nepredstavovali pre lokálne zdroje tepla s vysokým výkonom žiadny problém. Práve 

naopak, nadmerné vetranie bolo nevyhnutné ako zdroj vzduchu pre lokálne zdroje tepla, ktoré tento 

vzduch potrebovali k svojej činnosti. Až energetická kríza začiatkom osemdesiatych rokov začala 

podnecovať prvé snahy o úsporu energie vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti, a teda aj 

v stavebníctve. Snahy o úsporu energie sa začali uskutočňovať najmä implementáciou vyššej 

miery tepelnej izolácie u obálky budov, inovatívnejšími stavebnými výrobkami a materiálmi, ale aj 

novými technickými zariadeniami. Dlesek [11] už v tomto období uvádza príklady používania rôznych 

druhov obnoviteľných zdrojov energie na území vtedajšieho Československa a vo svete. Spočiatku 

v stavebnej praxi nebolo toľko praktických skúseností s izoláciami a často ich použitie bez 

rozmyslu do nových aplikácií vyústilo v krátkodobom horizonte do porúch a problémov. Preto začali 

byť v tomto smere iniciované rôzne výskumné úlohy, ktoré spomína najmä Mrlík [12], [13] a Koželuha 

[14], [15]. Veľmi zaujímavé zhrnutie dokumentujúce unikátne vybavenie a pokročilé metódy 

vtedajšieho VÚPS Praha pracovisko Gottwaldow (dnešný Zlín) je uvedené v odborných článkoch 

časopisu „Zdravotní technika a vzduchotechnika“ [16], [17] z roku 1971 a [18] z roku 1980. 
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Kým cena energie a jej obmedzené zdroje podnietili záujem o úsporu energie v budovách, bol 

v stavebníctve transport tepla konštrukciou obmedzovaný iba z praktického dôvodu a to priaznivou 

povrchovou teplotou na strane interiéru. Na ich základe boli odvodené prvé požiadavky na tepelný 

odpor stavebnej konštrukcie. Tieto parametre boli spočiatku určované pre prerušované režimy 

vykurovania s takzvaným útlmovým režimom. Z tohto obdobia pochádza množstvo metód, ktoré  

spolu s vývojom požiadaviek podrobne popisuje Řehánek [5]. Neskôr, keď dôsledkom miery 

tepelnej izolácie v konštrukcií stratil útlmový režim zásadný význam na vývoj povrchovej teploty, 

prešlo sa k zjednodušeným výpočtom vychádzajúcich z ustáleného teplotného stavu. Až 

v neskoršej dobre sa začali ukazovatele tepelného odporu využívať ako nástroj energetickej 

optimalizácie a ich hodnota zásadne prevýšila predošlé praktické ,hygienické alebo komfortné 

dôvody. Vývoj týchto požiadaviek za posledné obdobie je názorne vidieť v odborných publikáciách 

autorov Řehánek a kol. [19] a Šála a kol. [20].  

Ako odpoveď na potrebu zvýšenia tepelného odporu stavebných konštrukcií sa v čoraz väčšej 

miere začali využívať koncepty konštrukcií s rozmanitou skladbou materiálov. Postupne sa však 

zistilo, že práve pre takéto konštrukcie môže mať nesprávny návrh vrstiev z hľadiska transportu 

vlhkosti zásadný význam na ich životnosť, spoľahlivosť a funkciu. V minulosti boli tieto problémy 

známe najmä z oblasti plochých striech. Pri obvodových stenách bolo možné vytvoriť 

jednovrstvovú konštrukciu prípadne viacvrstvovú konštrukcií s veľmi podobnými materiálovými 

vlastnosťami jednotlivých vrstiev alebo vhodným radením vrstiev s odlišnými vlastnosťami predísť 

zvyšovaniu vlhkosti v konštrukcii. U plochých striech v podstate neexistuje iná možnosť, ako 

implementovať tepelne izolačnú a hydroizolačnú vrstvu so značne odlišnými materiálovými 

vlastnosťami do jednej konštrukcie v poradí, ktoré nie je z hľadiska vlhkostného režimu konštrukcie 

pre naše klimatické oblasti vhodné. U šikmých striech vytvorenie vetranej vzduchovej medzery, 

ktorá eliminuje nepriaznivý vplyv difúzne nepriepustnej vrstvy v chladnej zóne konštrukcie, 

nepredstavuje žiaden problém. Pri plochých strechách návrh funkčnej a spoľahlivej konštrukcie už 

taký jednoduchý nebol. Mimo obmedzenej materiálovej základne výrobkov chýbali aj skúsenosti 

s metódami posudzovania týchto typov konštrukcií. Mnohé poruchy z tejto doby sú 

dokumentované v publikáciách zaoberajúcimi sa návrhom plochých striech s povlakovými 

krytinami [14] a ich údržbou a obnovou [15]. V určitom období sa dokonca v technickej norme 

objavila záväzná požiadavka vyžadujúca úplne eliminovať kondenzáciu vlhkosti v konštrukcii, čo 

v našich podmienkach bolo používanou metodikou pre bežnú plochú jednoplášťovú strechu 

prakticky nedosiahnuteľné. Odpovede na tieto problémy u plochých striech priniesli nové typy 

strešných konštrukcií. Spolu s dostupnosťou extrudovaného polystyrénu pre stavebníctvo sa 

začali používať strechy s obráteným poradím vrstiev a vznikli aj nové koncepty vetraných 

jednoplášťových a dvojplášťových plochých striech. Boli vypracované nové výpočtové modely a 

metodiky pre overenie správnosti návrhu týchto striech. Problémy nových typov vysoko 

izolovaných a odhmotnených konštrukcií výrazne eliminovali zviazanú energiu, čo sa priaznivo 

prejavilo v celkovej bilancii, no paradoxne priniesli zas problémy v období letnom. Podrobne sa 

problematikou letného obdobia zaoberá vo svojej publikácií Halahyja [3]. 

V posledných dekádach došlo aj k zásadným zmenám v koncepcii riešenia stavieb ich priestorov 

a konštrukcií. Aplikovaná tepelná technika, či už vo forme úspory energie, alebo ochrany 

konštrukcie a stavby pred vlhkosťou sa stáva tak neoddeliteľnou súčasťou správneho 

integrovaného návrhu budovy. Pri pohľade do histórie nadobudneme dojem, že v minulosti bolo 

ďaleko viac prihliadané k širokej komplexnosti tepelnej techniky. Aj riešenie samotných objektov 
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z hľadiska vlhkostných problémov bolo odlišné. Kým v panelovej výstavbe z predrevolučných 

rokoch prakticky nenájdeme miestnosť s produkciou vlhkosti ako kúpeľňu pri obvodovej stene, 

dnes je toto v bytovej výstavbe bežná prax, s ktorou prichádzajú aj mnohé problémy. Z iného 

pohľadu bola v minulosti infiltrácia okien bežnou súčasťou koncepcie vetrania budovy. Dnes, 

v snahe znížiť energetickú náročnosť objektu, sú tieto spôsoby vetrania eliminované kvalitným 

tesnením, čím sa docielil aj signifikantný nárast vlhkosti v interiéri a vynútenie núteného vetrania 

s rekuperáciou. Mrlík [4] dokonca uvádza aj problematiku postupného vysychania nových stavieb, 

no dnes sa na tieto skutočnosti vôbec neprihliada. V súčasnosti sa zdá, ako by sa v stavebnej 

fyzike mierne vytratila pozornosť  vlhkostným problémom stavieb, a primárna pozornosť sa venuje 

ich energetickej náročnosti. V tejto oblasti bolo v posledných rokoch vykonané veľké množstvo 

práce a publikované veľké množstvo literatúry. Medzi najznámejšie pravdepodobne patria 

publikácie Sternová a kol. [21] a Petráš a kol. [22] zaoberajúce sa energetickou certifikáciou 

a auditmi budov. 

Pokiaľ sa ale pozrieme na problematiku transportu vlhkosti, nové publikácie pre odbornú verejnosť 

sú u nás veľmi výnimočné, Vertaľ a kol. [23]. Je to pravdepodobne aj tým, že v rámci teórie 

transportu vlhkosti sú stále oblasti, ktoré nie sú dodnes uspokojivo vysvetlené ,  a tak nie je ani 

možná ich plná aplikácia do inžinierskej praxe novým spôsobom. Výskum v tejto oblasti je veľmi 

zriedkavý a realizovaný najmä v zahraničí. Metodiky zaoberajúce sa vlhkosťou v stavebných 

konštrukciách zostali vo väčšej miere vo svojej zjednodušenej forme u nás zachované dodnes. 

Pristúpilo sa k minimálnym zmenám a zmenené boli iba drobné nuansy. Dnešná doba nám však 

umožňuje s pomocou výpočtovej techniky sledovať niektoré problémy ďaleko podrobnejšie, ako 

tomu bolo v minulosti. Tiež je potrebné si uvedomiť, že sa do praxe začínajú dostávať skladby 

konštrukcií, ktorých správanie plne nezodpovedá predpokladom vytýčených aplikačným rámcom 

zjednodušených metód a doteraz mnohé z nich neboli dlhodobo overené tak, ako tomu bolo a je 

u konštrukcií používaných v minulosti. Tiež s nevyhnutným zvyšovaním miery izolácie budov sa 

u rekonštrukcií niektorých špecifických stavieb stretávame s pojmom „nezateplitelná“  budova. 

Jedná sa o významné staršie budovy, ktorých fasády sú často pamiatkovo chránené a jediný 

spôsob ako znížiť energetickú náročnosť týchto budov je zatepliť ich zvnútra. Posudzovanie 

interiérových zatepľovacích systémov zjednodušenými metódam, ale neodráža realitu,  skreslené 

výsledky často nadobúdajú extrémne hodnoty a nevyhovujú hodnotiacim kritériám. Tu sa tak 

naskytuje priestor pre používanie pokročilejších metód, ktoré môžu komplexnejšie zodpovedať 

niektoré otázky a vytvoriť verný obraz predikcie budúceho vývoja vlhkosti v konštrukcii. Preto sa 

táto práca zaoberá podrobnejším rozborom metód pre hodnotenie transportu tepla a vlhkosti 

v konštrukciách. Analyzované sú ako stacionárne a kvazistacionárne metódy  používané 

v stavebnej praxi dodnes, tak metódy nové, ktoré ešte v stavebnej praxi nenašli také široké 

uplatnenie. Ciele sú orientované nie len na rozbor metód, ale aj na identifikáciu aplikačného rámca, 

nedostatky, možnosti ďalšieho rozvoja v danej oblasti a rozvoj ich aplikácie. 





1. VLHKOSŤ V STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÁCH 

A MATERIÁLOCH 

1. 

Dobré je niekedy navštíviť minulosť, čo tvár má mŕtvu a nemú, 

a pri tej mŕtvote riecť si: i to bola, to bola krása. 

Laco Novomeský  
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Vlhkosť sa v stavebníctve dlhodobo chápe ako niečo nežiaduce, pred čím je potrebné stavbu a jej 

konštrukcie chrániť. Od nepamäti bola venovaná veľká pozornosť ochrane stavebného diela pred 

vlhkosťou a jej účinkami, či už sa jednalo o vlhkosť atmosférickú alebo zemnú. Je dlhodobo známe, 

že fyzikálne a mechanické vlastnosti mnohých materiálov závisia od obsahu vlhkosti. Vysoká 

rovnako ako aj nízka vlhkosť materiálu dokáže spôsobiť nemalé problémy a škody. Mnohé materiály 

potrebujú k zachovaniu svojich vlastností a kvality prostredie s určitou vlhkosťou a teplotou. Ak 

podmienky ich exploatácie výrazne vybočujú mimo tejto oblasti, spravidla dochádza k ich 

znehodnoteniu alebo poškodeniu. Príliš nízka vlhkosť má výrazne nepriaznivý vplyv napríklad na 

drevené materiály, íly, či umelecké diela, v ktorých sa takto objavujú praskliny, materiál stráca 

pevnosť alebo sa znižuje jeho zápalná teplota. Veľmi nízka vlhkosť prostredia neprospieva ani 

elektronickým zariadeniam najmä pre ich zanášanie prachom a je tiež sprevádzaná zvýšeným 

výskytom výbojov statickej elektriny (ESD). Podobne vysoký obsah vlhkosti v materiáli prípadne 

vysoká vlhkosť prostredia dokáže negatívne ovplyvniť niektoré charakteristiky materiálu alebo 

spôsobiť povrchovú kondenzáciu vlhkosti na chladných povrchoch a ich koróziu. U organických 

materiálov sa objavuje riziko biologickej degradácie. Obrázok 1 znázorňuje obvodovú stenu 

rodinného domu poškodenú vplyvom vlhkosti. Zvýšená vlhkosť je pravdepodobne spôsobená 

vplyvom vzlínania zemnej vlhkosti v kombinácii s atmosférickými vplyvmi. Následne vlhká omietka 

na severozápadnej fasáde stráca pevnosť a poškodzovaná niekoľkými zmrazovacími cyklami 

postupne odpadáva. Prostredie so zvýšenou vlhkosťou následne vytvára vhodné podmienky pre 

biologickú degradáciu povrchu. 

 

Obrázok 1 Vplyv vlhkosti na odolnosť omietky voči mrazu na rodinnom dome v Brezanoch (Slávik, 2016) 

Donedávna neboli v stavebníctve vo veľkom rozsahu používané konštrukcie s tak rôznorodou 

skladbou materiálov ako je tomu v poslednom období a preto sa aj ochrana pred vlhkosťou 

v stavebníctve sústredila najmä na spomínanú ochranu spodnej stavby a strechy. Až s nástupom 

používania rôznych materiálov, často s veľmi vysokou senzitivitou vo vzťahu k vlhkosti, je čoraz viac 

potrebné sústrediť sa aj na ich ochranu, nech už sa k nim vlhkosť dostáva akokoľvek formou. 

Stavebné materiáli sa zriedkakedy nachádzajú v absolútne suchom stave. Väčšina z nich je 
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pórovitá a pri ich expozícií vo vlhkom prostredí alebo kontakte s vodou túto vlhkosť absorbujú. 

Vlhkosť sa môže vyskytovať vo forme ľadu, vody alebo vodnej pary. Z hľadiska pôvodu vlhkosti 

v konštrukcii Halahyja [24] vlhkosť rozdeľuje podľa príčiny na: 

• stavebnú, pochádzajúcu z mokrých procesov v dobe výstavby, 

• zemnú, ktorá sa do konštrukcií dostáva z pôdy, 

• atmosférickú, ktorá je obsiahnutá v vzduchu a v zrážkach,   

• hydroskopickú, ktorá je viazaná v materiáli, 

• kondenzovanú vlhkosť, ktorá vzniká rozdielmi vlhkostnými tokmi v konštrukcii, 

• technologickú, ktorá sa môže dostať do konštrukcie počas užívania stavby vplyvom 

prevádzky. 

Preto aby si stavebné materiály zachovali svoje špecifické vlastnosti a mohli tak slúžiť 

stanovenému účelu počas celej navrhovanej životnosti, je potrebné zaistiť, aby zotrvali v takom 

tepelne-vlhkostnom stave, ktorý aj s predpokladateľným výkyvom ich požadované vlastnosti 

negatívne neovplyvní nad prípustnú medzu.   

Zmeny vlhkosti sú u materiálov spravidla sprevádzané objemovými zmenami, zmenou štruktúry 

materiálu, a zmenou fyzikálnych vlastností. Objemové zmeny často vyvolajú ďalšie namáhania 

materiálu, ktoré pri prekročení odolnosti spôsobujú vznik a rozvoj trhlín. Príklady objemových zmien 

v súvislosti so zmenami vlhkosti a teploty popisuje asi najpodrobnejšie Voldřich [25] v publikácií 

zaoberajúcej sa dilatačnými škárami. Najviac sa tieto skutočnosti prejavujú na organických 

materiáloch ako drevo, íl či celulóza. Vyšší obsah vlhkosti znižuje často aj odolnosť voči mrazu alebo 

mechanickému namáhaniu ako uvádza Balík [26]. Najčastejšie sú u nás známe prípady 

poškodených fasád alebo stien v soklovej oblasti, kde mimo zemnej vlhkosti bývajú tieto 

konštrukcie silne namáhané ešte aj odstrekujúcou vodou pri atmosférických zrážkach. Tieto 

poškodenia dokumentujú obrázky 1 a 2.  

 

Obrázok 2 Vplyv vlhkosti na odolnosť tehlového muriva voči mrazu v Slavkove u Brna (Slávik, 2016) 
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Mimo odolnosti materiálu je za jeden z najvýznamnejších vplyvov vlhkosti na materiál v oblasti 

stavebnej fyziky považovaný efekt zvyšovania tepelnej vodivosti. Čím je materiál vlhší, tým je 

spravidla vyššia aj jeho tepelná vodivosť, ktorá najmä u tepelne izolačných a pórovitých 

materiáloch vykazuje extrémny nárast. Obrázok 3 znázorňuje závislosť súčiniteľu tepelnej vodivosti 

na hmotnostnej vlhkosti na základe dát z publikácie [4] a [13]. V týchto zdrojoch sa nachádza asi 

najrozsiahlejšia databáza tepelno-vlhkostných parametrov pre materiály požívané u nás. Ako je 

možné si povšimnúť z obrázku, u niektorých materiálov je nárast tepelnej vodivosti celkom značný, 

a preto si vyžaduje pozornosť. Zvýšením obsahu vlhkosti v materiáli sa často výrazne mení aj jeho 

objemová hmotnosť, čo sa najmä prejavuje pri spracovaní, skladovaní a manipulácií so sypkými 

materiálmi. Výsledný vplyv na objemovú hmotnosť nie je pri známej vlhkosti komplikované vypočítať 

na rozdiel od jej vplyvu na súčiniteľ tepelnej vodivosti. Ďalšia teplo-technická vlastnosť meniaca sa 

výrazne s obsahom vlhkosti je aj merná tepelná kapacita, nakoľko voda ma túto veličinu približne 

štyri krát vyššiu ako ostatné materiáli. 

 

Obrázok 3 Závislosť nárastu súčiniteľu tepelnej vodivosti od obsahu vlhkosti 

Vlhkosť a jej zmeny v materiáli majú vplyv aj na parametre determinujúce transport samotnej 

vlhkosti. Konkrétne sú to difúzna a kapilárna vodivosť. Vplyv vlhkosti je však globálne veľmi ťažko 

kvantifikovať, nakoľko spomínané parametre nie je jednoduché presne merať a sú vo vzájomnej 

interakcii. V tejto oblasti sa dokonca rôznia aj teoretické poznatky v odbornej literatúre. Kým 

niektorí autori považujú súčiniteľ difúznej vodivosti postupne klesajúci až teoreticky k nule pri 

úplnom nasýtení pórovitej štruktúry vlhkosťou v kvapalnej forme, iné zdroje uvádzajú jeho zvýšenie 

v oblastiach zo zvýšenou vlhkosťou vplyvom sériovo-paralelného modelu. V dostupnej literatúre 

stále nie je správanie sa materiálových parametrov popisujúcich vlhkostný transport uspokojivo 

popísané a zdôvodnené. Z teoretických modelov sa dá predikovať síce charakter správania sa 

parametrov, reálnosť nadobúdaných hodnôt je však potrebné kalibrovať experimentami. Veľkú 

úlohu tu zohráva široká rôznorodosť štruktúry samotných materiálov ako aj presnosť a možnosti 

samotných postupov, ktorých rozlíšenie nie je k tomuto účelu stále ešte dostatočné. 

Z hľadiska celej konštrukcie predstavuje zvýšená vlhkosť materiálu najmä riziko preťaženia 

zvýšením jej hmotnosti nad statickú rezervu, čo môže spôsobiť ako ďalšie deformácie konštrukcie 

tak jej náhle zlyhanie. V zeminách prúdenie alebo výskyt vody spôsobuje eróziu pôdy, prúdenie 
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spôsobuje odnášanie jemných častíc alebo v nepriepustných zeminách podmáčanie základov, čo 

sa najčastejšie prejavuje zosunmi prípadne nerovnomerným sadaním častí stavieb. Tento jav je 

možné často pozorovať pri odkvapoch budov vyústených priamo na terén ako to znázorňuje 

obrázok 4.  

 

Obrázok 4 Vyústenie odkvapu priamo na terén ako príčina nerovnomerného sadania časti konštrukcie (Slávik, 2015) 

Konštrukcia so zabudovanými vlhkými materiálmi je zdrojom vlhkosti pre vnútorné prostredie,  čo 

je zjavné najmä v novostavbách pri ich prvých rokoch užívania. Zvýšenie tepelnej vodivosti 

materiálov v konštrukcii môže viesť k zníženiu povrchovej teploty konštrukcie a byť tak zdrojom 

hygienických problémov. Najčastejšie sa s týmto problémom stretávame pri základoch stavieb a 

geometrických tepelných mostoch. Príklad geometrického tepelného mostu je uvedený na obrázku 

5 a naznačuje prítomnosť plesní ale aj zvýšenej vlhkosti. 

 

Obrázok 5 Zvýšenie vlhkosti a výskyt plesní v kúte obytnej miestnosti (Juráš, 2016) 

Dôsledky zabudovania materiálu s rôznou reakciou na vlhkosť môžu byť viditeľné aj z exteriéru ako 

to dokladá obrázok 6. V uvedenom prípade sa pravdepodobne jedná o svojpomocne vyrábané 

tvárnice,  kde má každá iné materiálové vlastnosti, a tak inač viaže vlhkosť. Opačný problém môže 

spôsobovať napríklad zabudovanie suchých materiálov so značnou schopnosťou adsorpcie 

vlhkosti z prostredia. Príkladom sú napríklad sadrokartónové konštrukcie alebo sadrové omietky, 
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ktoré dokážu značne znížiť relatívnu vlhkosť v budovách najmä v zimnom období. Pri kancelárskej 

miestnosti, ktorá má všetky steny a strop zo sadrokartónových konštrukcií dokáže v zimnom 

období poklesnúť relatívna vlhkosť vzduchu pod 20%. Tento jav ma negatívny dôsledok najmä 

v zvýšení výskytu statických výbojov, prašnosti, zvýšenej potreby závlahy kvetov a rastlín. U ľudí sú 

to problémy s vysychaním pokožky, slizníc a dýchacie problémy alebo zvýšene prejavy alergie na 

prach.  

 

Obrázok 6 Vplyv na vonkajšiu fasádu (Slávik, 2016) 

Určité problémy z hľadiska vlhkosti môže vyvolať aj prítomnosť samotnej izolácie na konštrukcii. 

Obrázok 7 znázorňuje stavebné konštrukcie, ktoré sú podchladzované vplyvom dlhovlnnej radiácie. 

Tým, že sú konštrukcie izolované, ich vonkajšia povrchová teplota sa veľmi rýchlo podchladí pod 

teplotu rosného bodu vonkajšieho vzduchu, čo spôsobí kondenzáciu vodných pár na ich povrchu. 

Ich povrchy sú tak často orosené, usadzuje sa na nich prach a vzniká tak prostredie vhodné pre 

rast plesní a rias. Paradoxne vplyvom aplikácie zateplenia s účelom úspory energie táto snaha 

vyúsťuje k problémom a poruchám fasády. Tento problém je známy hlavne z minulosti [27], dnes 

už omietky obsahujú fungicídne prísady, aby sa dôsledky tohto javu potlačili a eliminovali. 

 

Obrázok 7 Vplyv vlhkosti prostredia na izolovanú stavebnú konštrukciu v meste Graz (Slávik, 2013) 
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S kondenzáciou vlhkosti v konštrukcii sú mimo zvýšenia súčiniteľu tepelnej vodivosti izolačných 

materiálov spojené aj ďalšie riziká. Hlavne sa jedná o degradáciu materiálov vplyvom vlhkosti. 

Napríklad vo vetraných plochých strechách môže dochádzať ku kondenzácií vlhkosti na studenom 

plášti a jeho odkvapkávaniu do izolácie. Často v takýchto prípadoch časom dochádza ku korózii 

alebo degradácií oceľových a drevených prvkov ako na obrázku 8.  

 

Obrázok 8 Kondenzácia na plechovej krytine v plochej streche, biotická degradácia (Čekon 2013, Kalousek 2013) 

 

Obrázok 9 Zamrznutý kondenzát v konopnej izolácií (Zach, 2015) 

Vlhkosť prechádzajúca difúziou z interiéru do exteriéru spôsobujúca kondenzáciu sa podieľa nielen 

na zvyšovaní obsahu vody, ale môže v konštrukcii aj namŕzať  ako uvádza obrázok 9. Prechod  vody 

z kvapalného skupenstva na pevné je sprevádzaný objemovou zmenou, čo môže v niektorých 

prípadoch spôsobiť poškodenie materiálu mrazom.  

 

Obrázok 10 Lokálne vydutie asfaltovej povlakovej krytiny vplyvom vyparovania vlhkosti v streche (Slávik, 2003) 
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Poškodenie môže nastať ale aj pri vyparovaní vlhkosti, ako to býva napríklad pri strešných plášťoch. 

Prudká expanzia objemu pri vyparovaní dokáže spôsobiť vydutie a oddelenie povlakovej strešnej 

krytinu od povrchu, ako to uvádza obrázok 10.    

V neposlednom rade transport vlhkosti v materiáloch a konštrukciách ovplyvňuje aj prítomnosť 

soli. V interakcii s vlhkosťou býva prítomnosť soli príčinou nie len estetických problémov, ale 

v súvislosti s kryštalizáciou a zmenami objemu v póroch má vplyv aj na znižovanie pevnosti 

a odolnosti materiálov.   

Zo stručného zhrnutia plynie dôležitosť problematiky vlhkosti v stavebných konštrukciách. Táto nie 

je dôležitá len vo vzťahu ku kondícií materiálu s ohľadom na životnosť a vlastnosti konštrukcie, ale 

súvisí aj s ďalšími dôležitými okolnosťami. Medzi často prehliadaný efekt patrí interakcia 

s vnútorným a vonkajším prostredím, pretože konštrukcia ovplyvňuje stav vnútorného prostredia 

a prejavujú sa na nej všetky negatívne vplyvy vonkajšieho prostredia. Dôležitý je aj typ 

konštrukcie, použité stavebné materiály a ich vzájomná interakcia. Konštrukcia a jej materiály 

spolu s prostredím determinujú procesy , ktoré sa budú odohrávať a správny návrh stavebnej 

konštrukcie musí tieto procesy predpokladať a na základe ich sprievodných javov navrhnúť také 

opatrenia, aby nedochádzalo k ich negatívnym prejavom a bola zachovaná funkcia konštrukcie po 

dobu celej plánovanej životnosti.



2. CIELEA METÓDY DIZERTAČNEJ PRÁCE 

2. 

To, čo dosiahnutím vašich cieľov získate, nie je tak dôležité, 

ako to čím sa v priebehu cesty k týmto cieľom stanete.  

Zig Ziglar 
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Predošlé dve kapitoly načrtli historický vývoj v stavebnej fyzike a na vybraných príkladoch priblížili 

jej dôležitosť v súvislosti s vlhkosťou. Z hľadiska možností dnešnej výpočtovej techniky sa nejaví 

potenciál v tejto oblasti plne využitý. Je tomu tak najmä pre množstvo súvisiacich otázok a 

problémov, ktoré zdá sa nie sú doteraz objasnené a uspokojivo vyriešené. Hlavným cieľom 

dizertačnej práce je preto tieto problémy a nedostatky preskúmať podrobnejšie a skúsiť tak priblížiť 

možnosti využitia komplexnejších metód pre hodnotenie tepelne-vlhkostného transportu bližšie 

stavebnej praxi. 

Ciele dizertačnej práce 
Naplnenie cieľov dizertačnej práce je realizované v týchto oblastiach: 

• zhrnutie súčasného stavu v danej problematike u nás a v zahraničí 

cieľom je teoretické zhrnutie aktuálneho stavu problematiky v oblasti hygrotermálnej 

analýzy stavebných konštrukcií a jej historického vývoja. V tejto časti sú zhrnuté základné 

a už známe teoretické princípy používaných metód a je aj poukázané na ich základný 

aplikačný rámec. Pre lepšiu ilustráciu prístupu jednotlivých metód je ich metodika 

aplikovaná na konštrukciu obvodovej steny panelovej budovy. Obsiahnuté sú metódy 

známe ako u nás tak aj v zahraničí, ktoré sú získané z dostupnej literatúry. Pre uzavretie 

teoretického rámca vedomostí, na túto časť nadväzuje zhrnutie základných materiálových 

parametrov nevyhnutných pre tieto výpočty a tiež základy matematického aparátu 

potrebného pre aplikovanie výpočtových algoritmov. 

• vývoj software a prototypov elektronických zariadení 

práca by nevystačila iba so samotným teoretickým rozborom a preto sú mimo teoretickej 

roviny vyvinuté aj výpočtové algoritmy verifikované na uznávaných benchmarkoch ako aj 

na vyvinutom experimentálnom modeli. Pre naplnenie cieľa bolo vyvinuté elektronické 

zariadenie pre zber dát z experimentu, ktoré je podrobne v práci popísané. Časť sa 

zameriava na oblasti:  

- tvorba výpočtových algoritmov a ich overenie 

- využitie elektroniky pre oblasť výskumu stavebnej fyziky 

• overenie hypotéz a zodpovedanie otázok 

ďalšia skupina cieľov zaoberajúca sa overením hypotéz a otázok v oblasti hygrotermálnej 

odozvy stavebných konštrukcií nadväzuje na zhrnutie, podrobnejšie konfrontuje jednotlivé 

metódy a uvádza rozdiely medzi nimi. Zodpovedané sú najmä otázky: 

- kvantifikácia rozdielov a aplikačného rámca metód 

- voľba matematického a fyzikálneho modelu pre komplexný algoritmus 

- voľba a vplyv okrajových podmienok na výsledok 

- možnosti zjednodušenia komplexného algoritmu 

- reálnosť dosiahnutých výsledkov 

- reálnosť teoretických modelov vnútorných podmienok 

• zhrnutie poznatkov a záver 

získané teoretické poznatky z vykonaných rozborov a experimentov sú následne stručne 

sformulované tak, aby mohli byť prínosom pre vedný odbor a stavebnú prax. V závere je tiež 

poukázané na smery, ktorými by sa mohla ďalšia činnosť v tejto oblasti uberať. 
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Metódy 
Mimo samotnej problematiky stavebnej fyziky práca vyžadovala aj presah do súvisiacich odborov 

ako sú pokročilejšie metódy programovania, digitálna elektronika a numerická matematika. 

Nadobudnutie poznatkov z týchto oblastí bolo nevyhnutné pre zostavenie výpočtového algoritmu 

a pre stavbu elektronických zariadení pre zber dát. 

• štúdium domácej a zahraničnej literatúry 

úvodná teoretická rovina práce pozostáva zo štúdia odborných publikácii a technických 

noriem. U nás väčšina literatúry v tejto oblasti pochádza z predrevolučných rokov. 

V zahraničí bolo publikovaných množstvo rôznych knižných titulov, najmä z krajín ako 

Belgicko, Nemecko, Dánsko, Švédsko, Kanada a výskumných správ ako Annex24 alebo 

Annex41 alebo výskumné správy z bývalého VÚPS Praha - pracovisko Gottwaldov. Celkovo 

bolo k problematike stavebnej fyziky získaných 97 publikácií z ktorých je približne 30 priamo 

zameraných alebo sa zaoberajúcich aj vlhkosťou. Mimo publikácií v knižnej podobe boli 

k práci použité aj poznatky z iných dizertačných prác a odborných článkov. 

• výpočtové algoritmy 

k teoretickým rozborom a analýzam bolo nevyhnutné vypracovanie výpočtových 

algoritmov. Aj keď v súčasnosti sú dostupné niektoré komerčné programy, ktoré síce 

umožňujú hodnotenie ako zjednodušenými tak komplexnejšími numerickými metódami, no 

ich uzavretosť pre účely dizertačnej práce nie je vhodná. Uzavretosťou je možné považovať 

fakt, že nie je možné upravovať výpočtový algoritmus a z programu je možné získať iba 

konečný výsledok vo forme preddefinovanej autorom programu. Preto boli zostavené rôzne 

algoritmy v programovacom jazyku VB.net, ktorých nasadenie umožnilo podrobnejšiu 

analýzu procesov ako aj vytváranie zmien vo výpočte a sledovanie vplyvu rôznych úprav 

výpočtového algoritmu a postupu. 

• prototyp elektronického zariadenia pre meranie 

získanie relevantných dát z experimentálneho modelu je podmienené vhodným zariadením. 

Zariadenie musí obsahovať senzory, ktoré je možné zabudovať do konštrukcie. Nakoľko sa 

nepodarilo nájsť na trhu cenovo dostupné a vhodné zariadenie požadovaných parametrov, 

bolo zariadenie zostrojené na platforme Raspberry PI. 

• experimentálny model 

experimentálne dáta boli získane na dvoch modeloch stien rodinného domu. U prvého 

experimentu bolo kontaktné zateplenie realizované z exteriéru dvomi druhmi 

zatepľovacieho systému. U druhého experimentu sa jedná o vnútorné zateplenie izoláciou 

na báze fúkanej celulózy. Meranie niektorých materiálových parametrov prebehlo v centre 

AdMaS Fakulty stavebnej VUT v Brně. Tieto experimenty majú slúžiť pre overenie a 

porovnanie experimentálne získaných hodnôt a okrajových podmienok prostredí 

s hodnotami vychádzajúcimi z teoretických výpočtov a modelov.  

• analýza výsledkov a syntéza poznatkov 

na základe získaných výsledkov a zhromaždených poznatkov sú vykonané analýzy, ktoré 

umožňujú nájsť odpovede na hľadané otázky a objasňujú hypotézy z oblasti tepelne-

vlhkostného transportu v stavených konštrukciách.





3. PREHĽAD SÚČASNÉHO STAVU HYGROTERMÁLNEJ 

ANALÝZY KONŠTRUKCIÍ 

3. 

Zeptáš-li se, stydíš se za svoji nevědomost teď,  

nezeptáš-li se, stydíš se celý život. 

Japonské príslovie 
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Historický vývoj a súčasnosť 
Pravdepodobne jedna z prvých zmienok o hodnotení konštrukcií z hľadiska vlhkosti je v našej 

literatúre spomenutá v publikácií Halahyju [24] z roku 1959. V knihe je uvedený nielen postup pre 

jednoduché overenie rizika kondenzácie vodných pár v konštrukcii, ale aj jej rozšírenie pomocou 

Schmidtovej diferenčnej metódy na nestacionárnu úlohu s cieľom stanoviť rozloženie vlhkosti 

meniace sa v čase. V tomto spomínaná publikácia ďaleko predbehla svoju dobu najmä preto, že 

vtedy ešte nebola tak dostupná výpočtová technika, ako je tomu dnes. Napríklad v inej literatúre  

iba o pár rokov staršej z roku 1950, Skrbek [28] o vlhkosti z pohľadu kondenzácie vodných pár 

neuvádza nič. Postupne sa s ďalším rozvojom zjednodušená metóda hodnotenia rizika 

kondenzácie vodných pár v konštrukcii stávala súčasťou národných noriem mnohých krajín. Vývoj 

hodnotenia stavebných konštrukcií z hľadiska kondenzácie vodnej pary v konštrukcii vo vtedajšom 

Československu dokumentuje Šála a kol. [20]. 

Zjednodušené výpočtové postupy pre hodnotenie kondenzácie vodnej pary v konštrukcii sa 

najčastejšie označujú termínom Glaserova metóda prípadne Glaserov diagram, podľa svojho 

autora Helmuta Glasera, ktorý túto problematiku prvýkrát publikoval v roku 1958 [2]. V zahraničí je 

obdobný postup známy pod pojmom „Dewpoint method“. Zaujímavá metóda „XY diagram“ 

pomenovaná v zahraničí podľa autora ako „Kieper diagram“, umožňuje prehľadnú grafickú 

interpretáciu nielen tlaku vodných pár,  ale aj teploty v jednom grafe. Jej obdobu dokonca nájdeme 

v Československu v roku 1985 publikovanú Kašíkom [29]. Niektoré z metód boli časom rozširované 

a v súčasnosti existuje ich niekoľko modifikácií. Niektorí autori ako Halahyja [30] uvádzajú postup 

ako zahrnúť vplyv penetrácie konštrukcie vzduchom do priebehu teploty alebo Hens [31] jeho vplyv 

na rozloženie tlakov vodných pár. Kým spočiatku sa jednalo iba o jednoduché metódy overenia 

rizika možnosti tvorby kondenzátu pri určitých stacionárnych okrajových podmienkach, postupne 

boli niektoré z metód upravené aj pre účely vykonania bilancie a bola tak poskytnutá možnosť 

hodnotiť ročný cyklus konštrukcie. V Československu sa v tejto oblasti realizovali medzi rokmi 1950 

až 1989 dlhodobé a rozsiahle výskumné úlohy, najmä vo Výskumnom ústave pozemných stavieb 

v bývalom Gottwaldove, súčasný Zlín. Ďalší významný posun z hľadiska prispôsobenia 

výpočtového modelu, čo najviac reálnej konštrukcii bol výskum zameraný na skutočné 

zabudovanie materiálov. Z tohto obdobia pochádzajú experimentálne overené postupy, ako 

zahrnúť vplyv perforácie kotviacich prvkov pri materiáloch s vysokým difúznym odporom, 

pôsobenie zostavy rôznych materiálov s vysokým difúznym odporom majúce v reálnej konštrukcii 

medzery a škáry ako napríklad obklady, plechové šablóny a podobne. Spôsob ako tieto vplyvy  

započítať vo forme bodových alebo lineárnych doplnkov plošného toku uvádza Mrlík [4] a [13]. 

Bloudek [32] publikoval smernicu pre navrhovanie obvodových plášťov budov, ktoré sú namáhané 

vlhkým vnútorným prostredím. Táto obsahuje nie len zásady návrhu pre občianske, priemyselné 

a poľnohospodárske stavby, ale aj výpočtové postupy. 

Snahy o komplexnejší prístup vo vlhkostnom hodnotení stavebných konštrukcií je možné nájsť 

najmä v zahraničí v dizertačných prácach spracovaných Pedersenom a Künzelom. Pedersenova 

práca [33] z roku 1990 uvádza celkový koncept modelu vrátane popisu počítačového programu 

a ukážky jeho aplikácie. Autor pristupuje k riešeniu systému dvoch diferenciálnych rovníc, v ktorých 

sú zakomponované tri potenciály transportu a to teplota, parciálny tlak vodných pár a kapilárny 

tlak. Mimo rámcového postupu sú tu naznačené niektoré úskalia výpočtu ako je stabilita 

numerickej metódy a eliminácia chýb vznikajúcich lineárnymi aproximáciami nelineárnych funkcií. 

Jeho metóda je založená na metóde konečných objemov, výpočet prebieha iteračne a v rovniciach 
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kombinuje explicitnú a implicitnú schému výpočtu nových krokov pre zaistenie konvergencie 

a stability riešenia. Navrhnutý výpočtový program dokáže zarátať aj účinky hysterézy sorpcie 

materiálu, teda diferenciu medzi sorpciou a desorpciou. V závere práce uvádza niektoré výpočtové 

príklady a diskusiu. Künzelova správa z roku 1994 [34], založená na jeho dizertácií, popisuje ako 

základné transportné javy a materiálové parametre, ktoré ich ovplyvňujú tak výpočtový model pre 

dvojrozmerné úlohy. Ten je založený podobne na diskretizácii prostredníctvom konečných objemov 

ale s výpočtom podľa Crank-Nicolsonovej schémy. Jeho rovnice obsahujú dve premenné a to 

teplotu a relatívnu vlhkosť. V každom kroku sú neznáme premenné počítane iteratívne 

s aktualizovanými transportnými parametrami. Záver je venovaný príkladom a vyhodnoteniu 

výsledkov s diskusiou. Tieto práce je možné považovať za začiatky modernej doby tejto oblasti 

tepelnej techniky ale aj inde vo svete sa objavujú ďalšie počítačové programy. Používanie nových 

výpočtových postupov vyústilo do požiadavky zjednotenia a v roku 1996 tak vzniká séria 

dokumentov pod názvom Annex 24 „Heat, Air and Moisture Transfer in Insulated Envelope Parts“ 

vypracovaná poprednými odborníkmi v tejto oblasti z celého sveta. Tie poskytujú prehľad 

o výpočtových modeloch spolu s referenčnými úlohami [35], zostavení numerického modelu [36], 

o okrajových podmienkach [37] a materiálových parametroch [38]. Annex 24 obsahuje ešte ďalšie 

dve publikácie a to ako predchádzať kondenzácii v konštrukciách v rôznych klimatických oblastiach 

[39] a odporúčania k optimalizácií stavebných konštrukcií v praxi [40]. Celkovo už v tej dobe je 

v publikácií spomenutých 37 algoritmov z celého sveta. Každý z nich sa líši či už v drobných 

nuansách alebo podstatných koncepciách výpočtu. Algoritmy sú klasifikované do deviatich typov.  

Nakoľko aj drobné zmeny v aproximácii či zjednodušenia výpočtového modelu môžu priniesť 

značné diferencie vo výsledkoch, vzniká tak potreba porovnania a validácie výsledkov. Za týmto 

účelom obsahuje Annex 24 sériu niekoľkých úloh tzv. „benchmarkov“ podobne ako bola aj v roku 

2002 vypracovaná séria ďalších piatich úloh pomenovaná HAMSTAD [41].Na týchto úlohách je 

možné otestovať výpočtový algoritmus a porovnať jeho výsledky s výsledkami iných uznávaných 

výpočtových modelov. K tejto sérii piatich úloh je pridané stručné teoretické zhrnutie základných 

princípov a vzťahov pre výpočet. Ďalším rozvojom tejto oblasti tepelnej techniky vzniká podobne 

ako Annex 24 projekt Annex41, ktorý sa už snaží brať do úvahy budovu ako celok. Je štruktúrovaný 

podobne na výpočtové postupy a referenčné príklady [42], materiály [43], okrajové podmienky [44] 

a publikáciu pre prax [45]. 

V stavebnej praxi u nás sa tieto nové poznatky zatiaľ neujali a dodnes sa používanie pokročilejších 

metód nestalo pre stavebnú prax bežné. Používané sú iba kvazistacionárne metódy, ktorých 

použitie nezriedka vedie k dosiahnutiu výrazných rozdielov a to nie len vo vzťahu ku komplexnejším 

metódam či realite, ale aj v porovnaní s výsledkami jednotlivých kvazistacionárnych metód medzi 

sebou. Rozdiely medzi kvazistacionárnymi metódami sú zapríčinené najmä drobnými nuansami 

jednotlivých metodík no na výsledkoch sa prejavujú celkom zásadne. Napríklad pri národných 

normách definovaných ČSN 73 0540 [46] prípadne STN 73 0540 [47] sú trvania výpočtových 

periód stanovené diametrálne odlišným spôsobom v porovnaní s metódou európskou EN 13788 

[48]. Pokiaľ porovnáme národnú či európsku metodiku s metodikou uvedenou v inej odbornej 

literatúre [49] odvolávajúcu sa na nemecké technické normy DIN 4103 [50], je možné si povšimnúť, 

že tu hodnotenie prebieha porovnaním dvoch trojmesačných období medzi sebou. Obdobie 

december až február, považované za zimné, kde pravdepodobne kondenzát vzniká a obdobie jún až 

august, kde by malo dôjsť k jeho odpareniu. Oproti tomu naše národné metodiky využívajú 

referenčné teploty s početnosťou. Súčasná európska metodika zas vychádza z mesačných 
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priemerov. Ako je možné predpokladať z tohto náčrtu, u každého postupu je možné získať odlišný 

výsledok, no tieto sa väčšinou porovnávajú s rovnakými hodnotiacimi kritériami v podobe 

maximálneho množstva skondenzovanej vodnej pary. Mimo zjednodušených metód je možné 

k hodnoteniu pristúpiť v zmysle EN 15026 numerickým výpočtom. 

Z uvedeného je zrejmé, že aktuálne je možné k riešeniu transportu tepla a vlhkosti v stavebnej 

konštrukcii pristúpiť na rôznych úrovniach. Výpočet je tak možné vykonať nielen na úrovni 

zjednodušených metód, ale využiť je možné aj kvazistacionárne alebo komplexnejšie numerické 

metódy. Z hľadiska postupov je východisko možné nájsť v technických normách či už sa jedná 

o stacionárne a kvazistacionárne metódy na národnej alebo európskej úrovni alebo o metódy 

pokročilé.  

Ďalší text približuje základnú koncepciu najznámejších metód. Z hľadiska účelu je metódy pre 

hodnotenie tepelno-vlhkostného režimu možne rozdeliť do štyroch základných skupín: 

 

A. Stacionárne metódy pre overenie kondenzácie vodných pár v konštrukcii 

▪ Glaserová metóda, 

▪ Dew point metóda, 

▪ XY diagram, 

▪ Mapy klimatických oblastí.  

 

B. Stacionárne metódy pre určenie rozloženia vlhkosti v konštrukcii 

▪ Chemický potenciál vlhkosti, 

▪ Glaserova metóda s integráciou kapilárneho transportu. 

 

C. Kvazistacionárne metódy pre bilanciu kondenzácie vodnej pary v konštrukcii 

▪ Bilancia podľa európskej metodiky EN 13 788, 

▪ Bilancia podľa národnej metodiky ČSN 73 0540 / STN 73 0540, 

▪ Bilancia podľa národnej metodiky s integráciou kapilárneho transportu. 

 

D. Numerické (simulačné) metódy 

▪ Numerický výpočet uplatňujúci zásady EN 15 026, 

▪ Všeobecný numerický výpočet. 
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A. Stacionárne metódy pre overenie kondenzácie vodných pár v konštrukcii 

Glaserova metóda 

Metóda bola publikovaná Helmutom Glaserom približne v roku 1958 v časopise Kaltetechnik [2]. Pri 

použití tejto metódy sa teplotný gradient v konštrukcii uvažuje iba pre stanovenie tlaku nasýtených 

vodných pár. Pre výpočet parametrov ovplyvňujúcich difúziu vodných pár z hľadiska teploty sa 

teplotný gradient zanedbáva a najčastejšie sa využíva stredná teplota konštrukcie o hodnote  

10 °C nezávisle od polohy. Priebehy teploty a tlakov vodnej pary sa stanovia ako výsledok 

ustáleného teplotného a vlhkostného stavu, čo znamená, že hustota tepelného a vlhkostného toku 

konštrukciou je uvažovaná konštantná a v čase sa nemení. Je daná iba materiálovými 

vlastnosťami konštrukcie a okrajovými podmienkami prostredia. Pri hodnotení môžu teoreticky 

nastať dva prípady a to stav, keď ku kondenzácií vodných pár v konštrukcií nedochádza a stav 

opačný. V druhom prípade je táto kondenzácia lokalizovaná v určitej zóne, prípadne za určitých 

okolností môže byt zón v konštrukcii viac. Je ich možné stanoviť na základe numerickej alebo 

grafickej metódy. Kondenzačná zóna môže byť identifikovaná vo forme oblasti, prípadne vo forme 

roviny. Často pri viacvrstvových konštrukciách vzniká práve na rozhraní materiálových vrstiev. 

Prítomnosť kondenzácie vodných pár v konštrukcii je možné overiť na základe jednoduchej úvahy. 

Ta je založená na tom, že čiastočný tlak vodných pár neprekročí maximálnu hodnotu 

determinovanú tlakom nasýtených vodných pár, ktorý je v tomto prípade funkciou teploty. Tlak 

nasýtených vodných pár je možné aproximovať pre účely stavebnej fyziky v rozsahu teplôt -30 °C 

až 50 °C funkciou podľa 3.1 pre teplotu pod bodom mrazu a funkciou podľa 3.2 nad ním. 

Obrázok11znázorňuje graf tejto funkcie a je z neho zrejmé, že sa jedná o nelineárnu závislosť. 

Dôsledkom nelineárneho priebehu tejto závislosti je aj priebeh tlakov nasýtených vodných pár 

v stavebných konštrukciách pri gradiente teploty výrazne nelineárny. 

 
𝑝𝑠𝑎𝑡 =  610,5𝑒

21,87𝜃
265,5+𝜃 3.1 

 
 

𝑝𝑠𝑎𝑡 =   610,5𝑒
17,26𝜃

237,3+𝜃 3.2 

 

 

Obrázok 11 Závislosť tlaku nasýtených vodných pár na teplote vzduchu 
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Cieľom metódy je identifikovať priebehy čiastočných a nasýtených tlakov vodných pár a porovnať 

ich vzájomný vzťah. Túto myšlienku ilustruje ľavá časť obrázku 12. Pokiaľ sa v konštrukcii 

nenachádza miesto, kde by čiastočný tlak vodných pár určený výpočtom (pv modrá krivka), 

prevyšoval hodnotu nasýteného tlaku vodných pár (psat červená krivka), v konštrukcii by nemalo 

podľa metódy ku kondenzácií vodných pár dochádzať. Pravá časť spomínaného obrázku znázorňuje 

stav opačný, a to keď konštrukcia takúto oblasť má, potom dochádza ku kondenzácií vodných pár 

v konštrukcii. Skutočný priebeh tlakov vodných pár v konštrukcii je možné určiť výpočtom alebo 

pomocou dotyčníc ku krivke nasýtených tlakov v mieste hraníc kondenzačnej zóny z oboch 

povrchov konštrukcie. Nakoľko prerozdelenie tlaku vodných pár je podľa metódy v ustálenom stave 

závislé iba od difúzneho odporu, robia sa tieto výpočty v mierke difúznych odporov, čo uľahčuje ich 

grafickú interpretáciu. Kondenzácia vodných pár väčšinou nastáva pri viacvrstvových 

konštrukciách. Jej výskyt je najčastejší v našej klimatickej oblasti u bežne užívaných budov najmä 

v zimnom období a to v konštrukciách s vrstvami majúcimi vysoký tepelný odpor na strane interiéru 

ako je napríklad zateplenie obvodových stien zvnútra, prípadne konštrukcie s vysokým difúznym 

odporom na strane exteriéru ako sú napríklad ploché strechy či kombinácie uvedených faktorov. 

V inom, napríklad tropickom klimatickom pásme, môže byť práve u klimatizovaných budov 

problematické obdobie letné. Ku kondenzácii môže dochádzať aj v jednovrstvových skladbách, 

avšak väčšinou táto kondenzácia nie je tak závažná ako tomu môže byť u konštrukcií 

viacvrstvových s vrstvami majúcimi veľmi odlišné materiálové vlastnosti. 

 

Obrázok 12 Priebeh tlakov vodných pár v konštrukcii 

Pre prostredia s rôznymi čiastočnými tlakmi vodných pár oddelenými pórovitým materiálom, ktorý 

má otvorené póry väčšie ako je stredná voľná dráha molekuly vodnej pary 0,28 µm, je možné 

kvantifikovať hustotu difúzneho toku cez tento materiál v zmysle vzťahu 3.3. Z uvedeného vzťahu 

vyplýva závislosť na parciálnych tlakoch vodných pár jednotlivých prostredí, ktoré sú vyjadrené 

gradientom čiastočných tlakov vodných pár a materiálovými vlastnosťami. Tie sú do výpočtu 

začlenené redukciou súčiniteľu difúzie vodných pár vo vzduchu faktorom difúzneho odporu. 

Niekedy sa tento materiálový parameter vyjadruje aj ako súčiniteľ difúzie materiálu uvedeného 

vzťahom 3.4. Súčiniteľ difúzie vodnej pary vo vzduchu aproximuje Schrimerov vzťah 3.5 [31]. 

 
g𝑣 =  −

𝐷

𝜇𝑟𝑣𝑇

𝜕𝑃𝑣

𝜕𝑥
 3.3 

 
 

𝛿 =
𝐷

𝜇𝑟𝑣𝑇
 3.4 
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𝐷 =

2,26173

𝑝𝑎
(

𝑇

𝑇𝑛
)

1,81

 3.5 

 
 

𝑍 =
𝑑

𝛿
 3.6 

 
 𝑠𝑑 = 𝜇𝑑 3.7 

 

g𝑣 hustota difúzneho toku kg.s-1.m-2 
𝐷 súčiniteľ difúzie vodnej pary vo vzduchu m.s-1 
𝑑, 𝑥 hrúbka M 
𝛿 súčiniteľ difúzie vodnej pary S 
𝜇 faktor difúzneho odporu - 
𝑟𝑣 plynová konštanta vodnej pary J.kg-1.K-1 
𝑝𝑎 atmosférický tlak Pa 
𝑝𝑣  čiastočný tlak vodných pár Pa 
𝑝𝑠𝑎𝑡 tlak nasýtených vodný pár Pa 
𝑠𝑑 difúzna hrúbka m 
𝑍 difúzny odpor m.s-1 
𝜃 teplota ° C 
𝑇 termodynamická teplota K 
𝑇𝑛 referenčná termodynamická teplota K 

 

Substitúciou vzťahu 3.4 a 3.6 do vzťahu 3.3 je získaná finálna podoba vzťahu pre hustotu difúzneho 

toku tak, ako je bežne uvádzaná v odborných publikáciách stavebnej fyziky [30]. Nakoľko mnohé 

parametre popisujúce transport vodnej pary vzduchom alebo materiálom sú vyjadrené číslami 

príliš malých alebo príliš veľkých radov a operácie s nimi sú dosť nepraktické, zaviedli sa niektoré 

ich iné formy ako sú faktor difúzneho odporu alebo ekvivalentná difúzna hrúbka 3.7. Faktor 

difúzneho odporu vyjadruje redukciu súčiniteľu difúzie vodnej pary materiálu voči jeho difúzií vo 

vzduchu pri rovnakých termodynamických podmienkach. Nadobúda tak hodnoty od jednej pre 

materiály,  ktoré majú póry tak veľké, že sa v podstate jedná o difúziu vzduchovou vrstvou až 

teoreticky do nekonečna pre materiály difúzne nepriepustné. V minulosti sa pre prepočty používali 

tiež rôzne teplotné funkcie a konštanty odvodené pre atmosférický tlak a strednú teplotu vo forme 

tabuliek a nomogramov. S ohľadom na možnosti dnešnej výpočtovej techniky dnes tieto patria 

histórii a nie je nutné ich uvádzať.  

Pre úplnú kvantifikáciu vlhkostného toku sa tu objavuje ešte jedno úskalie a to prestup vodnej pary 

z priestoru do steny a naopak. Predpokladá sa tu prítomnosť súčiniteľu prestupu vodnej pary , ako 

je tomu pri tepelnom toku. Je ovplyvnený najmä rýchlosťou prúdenia vzduchu a teplotou. 

V odbornej literatúre [4] je uvedený aproximačný vzťah 3.8. 

 
𝛽𝑠 =

9,44 10−4𝛼𝑠

𝑟𝑣𝑇𝑚
 3.8 

 
β𝑠 súčiniteľ prestupu vodnej pary na povrchu kg.s-1.m-2 
𝛼𝑠 súčiniteľ prestupu tepla na povrchu m.s-1 
𝑇𝑚 stredná termodynamická teplota K 
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V norme ČSN 730540 [46] sa uvádzajú pre transport tepla u zvislého povrchu hodnoty súčiniteľu 

prestupu tepla 8 W.m-2.K-1 pre vnútorný povrch a 23 W.m-2.K-1 pre povrch vonkajší. Pre výpočty 

v technickej praxi sa väčšinou súčiniteľ prestupu vodnej pary zanedbáva, nakoľko sa jedná o malú 

hodnotu. Pri difúznom odpore konštrukcie väčšom ako 8,5.108 m.s-1 by prípadná chýba nemala 

presiahnuť 5 %. Tieto hodnoty je dôležité používať najmä pri laboratórnych experimentoch, kde sa 

stanovujú parametre stavebných materiálov. V praktických výpočtoch,  ako bolo spomenuté,  nemá 

ich zanedbanie na výsledok zväčša razantný vplyv s ohľadom na rád čísla a zdroje iných chýb. Mrlík 

[4] uvádza hodnoty pre zvislý vnútorný povrch 5,6.10-10 s.m-1 a 1,8.10-11 s.m-1 pre zvislý vonkajší 

povrch. Ďalšie možné hodnoty sú uvedené napríklad v odbornom článku [51]. 

 

Obrázok 13 Oblasť kondenzácie 

Oblasť kondenzácie a javy v nej v našej literatúre najdetailnejšie popísal Mrlík [4], kde túto oblasť 

rozdelil na niekoľko častí, vymedzená bodmi A, B, W a E. 

• v konštrukcii od povrchu do bodu A ku kondenzácií vodných pár nedochádza a zmena tlaku 

vodných pár je priamo úmerná difúznemu odporu,  

• medzi bodmi A až W sa vlhkosť vylučuje vo forme vody a krivka tlaku vodných pár sa tu 

zhoduje s krivkou tlaku nasýtených vodných pár, 

• medzi bodmi W až E ku kondenzácií nedochádza. V tejto oblasti okolo bodu 0°C a pripisuje 

sa tento jav vplyvu podchladenia a prehriatia. V technickej praxi sa aj v tejto časti 

predpokladá kondenzácia a vylučovanie vlhkosti, 

• medzi bodmi E a B má dochádzať k vylučovaniu vlhkosti vo forme ľadu, 

• od bodu B po ďalší povrch ide už o difúziu vodných pár bez kondenzácie a tlak vodných pár 

je opäť priamo úmerný diferencii difúzneho odporu.  

 

Množstvo kondenzátu je možné stanoviť z rozdielu z hustoty difúzneho toku medzi povrchom 

a bodom A, toku medzi druhým povrchom a bodom B vynásobené časom, ktorý tento tok trvá. 

Získane je tak  priamo množstvo skondenzovanej vodnej pary v kilogramoch na meter štvorcový 

konštrukcie za sekundu podľa vzťahu 3.9. 
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M𝑐 = (

(𝑝𝑖 − 𝑝𝐴)

𝑍𝐴
−

(𝑝𝐵 − 𝑝𝑒)

𝑍𝐵
) 𝑡 3.9 

 
M𝑐 množstvo kondenzátu kg.m-2 
𝑡 Čas s 
𝑝𝑖  tlak vodnej pary v interiéry Pa 
𝑝𝐴 tlak nasýtenej vodnej pary v bode A Pa 
𝑝𝐵 tlak nasýtenej vodnej pary v bode B Pa 
𝑝𝑒  tlak vodnej pary v exteriéry Pa 
𝑍𝐴 difúzny odpor od vnútorného povrchu 

konštrukcie k bodu A 
m.s-1 

𝑍𝐴 difúzny odpor od bodu B k vonkajšiemu 
povrchu konštrukcie  

m.s-1 

 

Postup výpočtu je možné zhrnúť v nasledujúcich krokoch: 

• stanovenie parametrov vnútorného a vonkajšieho prostredia, 

• výpočet priebehu teploty, nasýtených tlakov a teoretických tlakov vodných pár v skladbe, 

• identifikácia možnosti kondenzácie vodných pár v konštrukcii, v prípade 

kondenzácie stanovenie množstva kondenzátu. 

Pre priblíženie postupu je uvedený príklad, ktorý uvádza Řehánek [52]. Jedná sa o železobetónovú 

stenu s izoláciou z expandovaného polystyrénu. Z publikácie sú prevzaté iba parametre 

konštrukcie, prostredia a materiálov. Výpočet bol vykonaný výpočtovou technikou a podrobnejším 

výpočtom boli dosiahnuté mierne odlišné výsledky. Diferencie sú spôsobené najmä väčšou 

hustotou výpočtovej siete, ktorú umožňuje nasadenie výpočtovej techniky a výpočtových 

algoritmov. 

Tabuľka 1 Skladba obvodovej steny 

Názov vrstvy Hrúbka[mm] Objemová hmotnosť 
[kg.m-3] 

Súčiniteľ tepelnej 
vodivosti 
[W.m-1.K-1] 

Súčiniteľ difúznej 
vodivosti 

[s]x109 

Železobetón 0,10 2400 1,570 0,0080 

Expandovaný polystyrén 0,05 36 0,043 0,0028  

železobetón 0,05 2400 1,570 0,0080 

 

Tabuľka 2 Výsledky výpočtu na rozhraniach 

Bod Poloha 
[m] 

Tepelný odpor 
od vnútorného 

povrchu 
[m2.K.W-1] 

Difúzny odpor od 
vnútorného 

povrchu 
[m.s-1] 

Teplota 
[°C] 

Tlak nasýtených 
vodných pár 

[Pa] 

Čiastočný tlak 
vodných 
pár[Pa] 

x R Z 𝜃𝑖 𝑝𝑠𝑎𝑡 𝑝𝑖 

Vnútorný povrch 0,0000 0,1250 0,000 16,9 1927 1401 

A 0,1425 1,1771 27,679 -8,9 286 286 

B 0,1500 1,3515 30,357 -13,2 195 195 

Vonkajší povrch 0,2000 1,3833 36,607 -13,9 182 140 

 

Materiálové parametre uvádza tabuľka 1. Konštrukcia je uvažovaná medzi vnútorným prostredím 

s teplotou vzduchu 20 °C pri relatívnej vlhkosti 60 % a exteriérom s teplotou vonkajšieho vzduchu 

-15 °C pri relatívnej vlhkosti 84 %. Súčiniteľ prestupu tepla na vnútornom povrchu bol použitý 
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s hodnotou 0,125 W.m-2.K-1 a 0,04 W.m-2.K-1 pre exteriérový povrch. Súčinitele prestupu vodnej pary 

boli na oboch povrchoch zanedbané. 

 

Obrázok 14 Priebeh teploty a tlaku vodných pár v konštrukcii 

Z uvedenej grafickej interpretácie metódy na obrázku 14 plynie, že v konštrukcii pri daných 

okrajových podmienkach dochádza ku kondenzácii vodných pár v jednej kondenzačnej zóne 

vymedzenej bodmi A a B, vo vrstve expandovaného polystyrénu. Pri dosadení hodnôt, ktoré uvádza 

tabuľka 2 do rovnice 3.9 a pri uvažovaní času 1 sekunda je určené množstvo kondenzátu vzťahom 

3.10. 

M𝑐 = (
(𝑝𝑖 − 𝑝𝐴)

𝑍𝐴

−
(𝑝𝐵 − 𝑝𝑒)

𝑍𝐵

) 𝑡 = (
1115

27,68. 109
−

55

6,25. 109
) = 31,5  10−9  𝑘𝑔. 𝑚−2. 𝑠−1 3.10 

 
Táto metóda umožňuje v grafickej alebo výpočtovej podobe ešte ďalší rozbor. Je možné spočítať 

potrebný prídavný difúzny odpor konštrukcie tak, aby sa podarilo kondenzácií predísť, prípadne 

stanoviť o koľko je potrebné znížiť difúzny odpor exteriérovej vrstvy.  

Dewpoint method 

Jedná sa o obdobu Glaserového modelu, uvádzanú najmä v zahraničnej literatúre zo Spojených 

štátov. Pri  Glaserovej metóde sa výpočet uvádza v mierke difúznych odporov, čo sa dá veľmi ľahko 

reprezentovať graficky aj pri skladbách s materiálovými vrstvami majúce výrazne sa medzi sebou 

líšiace difúzne vlastnosti. V prípade Dewpoint metódy je zvolená mierka dĺžok v metroch, čo pri 

viacvrstvových skladbách je značne neprehľadné grafické vyhodnotenie v porovnaní s metódou 

podľa Glasera. Metódu popisuje podrobnejšie Trechsel a kol. [53] a [54]. Rovnica 3.11 uvedená 

v spomínaných publikáciách v podstate zodpovedá rovnici 3.3. Jediný rozdiel býva v tom, že 

parametre materiálov bývajú popísané inými jednotkami ako napríklad „perm“ prípadne tlaky nie sú 

vyjadrené v Pascaloch ale v Torroch z čoho vyplýva prítomnosť rôznych konštánt pre prepočet.  
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g𝑣 =  −𝛿
Δ𝑝𝑣

𝑑
 3.11 

 
g𝑣 difúzny tok vrstvou kg.m-2.s-1 
𝛿 súčiniteľ permeability s 
Δ𝑝𝑣 diferencia tlaku vodných pár Pa 
𝑑 hrúbka vrstvy m 

 

 

Obrázok 15 Dew point metóda 

Postup je rovnaký ako pri Glaserovej metóde, schéma ale využíva mierku konštrukcie v metroch, 

a tak pri výskyte kondenzácie sa výsledné čiastočné tlaky vodných pár musia prepočítať podľa 

difúzneho odporu a nie sú tak názorné ako je tomu pri Glaserovej metóde, kde sa dotyčnice dajú 

nájsť aj graficky veľmi jednoducho.  Na obrázku 15 je možné si povšimnúť zlom modrej krivky na 

rozhraní materiálových vrstiev (0,1 m).Pri kvantifikovaní množstva diferencie hustoty difúzneho 

toku je možné dospieť k rovnakým číslam ako je tomu pri Glaserovom modeli.  

XY Diagram 

Metóda uvádza pomerový diagram s osami s oborom hodnôt v rozsahu 0 až 1, kde na zvislej osi je 

vynesený pomer difúznych odporov jednotlivých vrstiev za sebou a na vodorovnej ich tepelných 

odporov. Je podrobne popísaný v odbornej literatúre zo Spojených štátov amerických [53] a 

[54],  jej vznik je možné datovať približne k roku 1976. Výhodou tohto diagramu je, že zavádza 

takzvaný „wetting potential“ formou kriviek v grafe pre určité okrajové podmienky. Rôzne varianty 

konštrukcií teda môžu byť zobrazované v jednom diagrame a porovnávané navzájom medzi sebou. 

 
X =  

𝑅𝑥

𝑅
 3.12 

 
 

Y =  
𝑍𝑥

𝑍
 3.13 
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M𝑐 =
1

𝑍

𝑝𝑖 − 𝑝𝑠𝑎𝑡 − (𝑝𝑖 − 𝑝𝑒)𝑦

(1 − 𝑦)𝑦
 3.14 

 
 ZM𝑐 = 0 3.15 

 
M𝑐 množstvo vyparené kg.m-2.s-1 
𝑝𝑖  diferencia tlaku vodných pár Pa 
𝑝𝑒  hrúbka vrstvy M 
𝑝𝑠𝑎𝑡 Tlak nasýtenej vodnej pary Pa 
𝑌 Pomer difúznych odporov - 
𝑋 Pomer tepelných odporov - 
𝑅𝑥 Tepelný odpor v mieste x m2.K.W-1 
𝑍𝑥  Difúzny odpor v mieste x m.s-1 
𝑅 Celkový tepelný odpor konštrukcie m2.K.W-1 
𝑍 Celkový difúzny odpor konštrukcie m.s-1 

 

 

Obrázok 16 Kieperov diagram pre konštrukciu 

V grafe sa vynesie krivka pre konštrukciu ako funkcia XY a krivky vlhkostného potenciálu „equal 

wetting potential“. Krivka, kde platí vzťah 3.15, sa nazýva hranicou kondenzácie a v grafe na obrázku 

16 je znázornená tmavomodrou farbou. Pokiaľ závislosť XY nepretína túto krivku, ku kondenzácii 

v konštrukcii pri okrajových podmienkach nedochádza. Pre názornosť bol vybratý rovnaký príklad 

železobetónovej steny ako v minulých častiach. Z grafu na obrázku 16 je zrejmé, že závislosť XY 

pretína hranicu kondenzácie, a tak ku kondenzácii v konštrukcii dochádza podobne ako ju pri 

rovnakých okrajových podmienkach identifikovali aj predchádzajúce metódy. Závislosť XY pretína 

krivky „vlhkostného potenciálu“ medzi tlakmi 1000 Pa a 1500 Pa. Interpoláciou medzi krivkami 
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tlakov je možné najnižší bod odhadnúť o hodnote 1150Pa. Dosadením do vzťahu 3.14 je stanovené 

množstvo kondenzátu rovnicou 3.16. 

 𝑍M𝑐 = 1150 
 

M𝑐 =
1150

𝑍
=

1150

36.6 109
= 31,41 10−9  𝑘𝑔. 𝑚−2. 𝑠−1 

3.16 

 

Z hľadiska porovnania s predchádzajúcimi výsledkami sa jedná o približne rovnakú hodnotu, ako 

bola stanovená Glaserovou metódou, drobný rozdiel je zapríčinený nepresným odčítaním 

z nomogramu a chybou interpolácie. Zaujímavé je, že v Československu Kašík [29] publikoval 

podobnú metódu v roku 1985. Mala síce mierne odlišne vyhodnotenie a zrkadlovo prehodené osi X 

a Y, ale princíp vynášania pomerov XY je totožný.  

Mapy klimatických oblastí 

V projekte Annex24 bola v rámci jednej časti „Design parameter used to avoid interstitial 

condensation for a range of climates“ [39] vykonaná parametrická štúdia, ktorá uvádza tri hranice: 

1. maximálny mesačný priemerný tlak vodných pár v interiéry pred začatím kondenzácie 

v referenčnej stene orientovanej na sever pre priemerné januárové klimatické podmienky, 

2. maximálny celoročný priemerný tlak vodných pár v interiéry spôsobujúci nárast 

akumulácie kondenzátu v referenčnej stene orientovanej na sever, 

3. maximálny celoročný priemerný tlak vodných pár v interiéry spôsobujúci nárast 

akumulácie kondenzátu v referenčnej plochej streche. 

Z týchto boli na základe klimatických dát a podmienok vnútorného prostredia stanovené mapy, kde 

sú kontúrami vyznačené jednotlivé hranice tlakov, na základe ktorých sa dá predpovedať riziko 

vzniku kondenzácie vodných pár v konštrukcií. Pre územie Českej a Slovenskej republiky sú hranice 

tlaku vodných pár v interiéry definované na hodnotách 550-500Pa, 1300-1200Pa, 2000-1800Pa. 

Tento spôsob sa však neujal, najmä pre pravdepodobne dosť nereprezentatívnu referenčnú 

konštrukciu. 

B. Stacionárne metódy pre určenie rozloženia vlhkosti v konštrukcii 

Chemický potenciál vlhkosti 

Veľmi zaujímavý spôsob ako stanoviť rozloženie vlhkosti v konštrukcii prípadne v materiáli 

zavedením vlhkostného potenciálu zvádza Mrlík [12] a [4]. Z definície plynie, že sa jedná o zložku 

entalpie vlhkého vzduchu, ktorá je závislá na termodynamickej teplote a relatívnej vlhkosti. 

Chemický potenciál podobne ako relatívna vlhkosť má tú výhodu, že jeho priebeh v konštrukcii má 

byť spojitý nezávisle na prítomnosti rozhraní materiálových vrstiev. Vzťah pre výpočet je uvedený 

v rovnici 3.17.  

 μ𝑢 = r𝑣𝑇𝑙𝑛𝜑 3.17 

 
μ𝑢 Chemický potenciál vlhkosti J.kg-1 
r𝑣 plynová konštanta vodnej pary J.kg-1.K-1 
𝑇 termodynamická teplota K 
𝜑 relatívna vlhkosť - 
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Pomocou chemického potenciálu je možné stanoviť rovnovážnu vlhkosť viacvrstvových 

konštrukcií, rozloženie vlhkosti vo viacvrstvovej stene alebo určiť smer izotermneho toku vlhkosti. 

Túto veličinu je potrebné laboratórne merať a jej hodnoty sú známe iba pre niektoré materiály. 

Glaserova metóda s kapilárnym transportom  

Rozšírenie základného Glaserového modelu uvádza Häupl [49]. Ide o ideu, kde sa uvažuje 

protismerné a súhlasne pôsobenie kapilárneho transportu spolu s difúznym tokom v okolí 

kondenzačnej zóny. Ako je známe, účinky kapilárneho transportu začnú pri náraste vlhkosti po čase 

svojou intenzitou prevládať nad účinkami difúzie vodnej pary. Difúzny tok do kondenzačnej zóny 

začne jej rozširovaním postupne klesať, až kým sa difúzny tok vstupujúci do zóny vyrovná 

s difúznym tokom vystupujúcim zo zóny na druhej strane. Takto by sa množstvo kondenzátu malo 

ustáliť na určitej hodnote. Kondenzát teda nebude narastať do konečna ako je tomu v úvahách pri 

obyčajnej Glaserovej metóde, ktorá kapilárny transport vlhkosti ignoruje. Metóda k svojej aplikácií 

vyžaduje použitie ďalších parametrov popisujúcich kapilárny transport a hranicu hygroskopického 

a kapilárneho nasýtenia.  

Tabuľka 3 Doplňujúce materiálové parametre vrstiev konštrukcie 

Názov Hrúbka vrstvy 
[m] 

Koeficient 
nasiakavosti 

Aw 
[kg.m2.s0.5] 

Hranica 
hydroskopického 

nasýtenia wh 
[kg.m-3] 

Hranica 
voľného 

nasýtenia ws 
[kg.m-3] 

Železobetón 0,10 0,04800 42 150 

Expandovaný polystyrén 0,05 0,00001 1 950 

železobetón 0,05 0,04800 42 150 

 

 

Obrázok 17 Grafické znázornenie metódy na príklade obvodovej steny 

Pre ilustráciu je tento postup výpočtu aplikovaný na príklade železobetónovej steny z minulých 

príkladov. Tabuľka 3 uvádza doplňujúce parametre nevyhnutné pre výpočet. Základné parametre 

boli prevzaté z príkladu pri Glaserovom modeli a doplňujúce údaje z publikácie [49]. Obrázok 17 
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znázorňuje priebehy tlakov vodných pár v konštrukcii a dve oblasti s prítomnosťou kvapalného 

kondenzátu v „nadhydroskopickej“ oblasti. Za nadhydroskopickú oblasť sa považuje taká vlhkosť, 

ktorá prevyšuje hydroskopickú hranicu stanovenú pre materiál. V literatúre sa uvažujú rôzne 

hodnoty, niekde sa uvádza pri relatívnej vlhkosti 80 percent, niekde je to 95 alebo 98 percent. Až 

v tejto oblasti sa začína prejavovať kapilárny transport vlhkosti, v hydroskopickej oblasti sa 

predpokladá transport vlhkosti iba difúziou. Z obrázku plynie že, kým v časti konštrukcie s penovým 

polystyrénom pôsobí kapilárny tok proti smeru toku difúzie, v časti železobetónu sa už jedná 

o súhlasný smer pôsobenia. Táto metóda je charakterizovaná rovnicou 3.18. Súčiniteľ vyjadrujúci 

transport vlhkosti v kvapalnej forme v závislosti na obsahu vody nad hygroskopickou oblasťou je 

uvedený v rovnici 3.19. Odvodenie ďalších rovníc pre výpočet je uvedené v publikácii [49] spolu 

s odkazom na výpočtový program. 

 
g = −

𝐷

𝜇𝑟𝑣𝑇

𝜕𝑝𝑣

𝜕𝑥
+ 𝐷𝑤

𝜕𝑤

𝜕𝑥
 3.18 

 
 

𝐷𝑤 =
𝐴𝑤

2 (𝑤 − 𝑤ℎ)

2(𝑤𝑠 − 𝑤ℎ)3𝜌𝑤
2

 3.19 

 

g hustota vlhkostného toku kg.s-1.m-2 
𝐷 súčiniteľ difúzie vodnej pary vo vzduchu m.s-1 
𝑑, 𝑥 hrúbka m 
𝜌𝑤 objemová hmotnosť vody kg.m-3 
𝜇 faktor difúzneho odporu - 
𝑟𝑣 plynová konštanta vodnej pary J.kg-1.K-1 
𝑤 obsah vlhkosti m3.m-3 
𝑤ℎ hranica hygroskopického nasýtenia m3.m-3 
𝑤𝑠 hranica kapilárneho nasýtenia m3.m-3 
𝑝𝑣 čiastočný tlak vodných pár Pa 

𝐷𝑤 súčiniteľ kapilárneho transportu m2.s-1 
𝐴𝑤 koeficient nasiakavosti kg.m2.s0.5 

 

Hustota difúzneho toku stanovená na základe tejto metódy je 39,78 ng.m-2.s-1. Z výpočtu vyplynuli 

mimo difúznych tokov v ešte ďalšie zistenia. V prvom rade intenzita nárastu kondenzovanej vodnej 

pary získaná podrobnejším výpočtom je na základe tejto metodiky väčšia ako jednoduchým 

výpočtom podľa Glasera čo nespĺňa úvodné predpoklady. Vyplýva to najmä z toho, že mnohé vzťahy 

sú zjednodušené a vypočítavajú hodnotu funkcií lineárnou interpoláciou aj keď sa jedná 

o nelineárne funkcie. Pri porovnaní grafických výsledkov je možné si povšimnúť, rozdieli v hranici 

oblasti s kvapalným kondenzátom v polystyréne na obrázku 17 a polohu bodu A pri kondenzačnej 

zóne na obrázku 14. Nakoľko zjednodušený postup rozšírenej metódy stanovoval túto hranicu za 

predpokladu, že tlak nasýtenych pár medzi bodom na rozhraní materiálu s kondenzáciou 

a vnútorným povrchom má lineárny priebeh, je tým pádom vypočítaná oblasť s kondenzátom 

menšia ako je tomu pri algoritmizovanej výpočtovej metóde podľa Glasera. Tá delí každú vrstvu na 

dopredu stanovený počet bodov a tým viac rešpektuje nelinearitu priebehu tlaku nasýtených 

vodných pár. V nej bola oblasť každého materiálu diskretizovaná sto bodmi. 

Druhý rozdiel sa týka celkového poňatia transportného deju. Kým pôvodná glaserová metóda 

okamžite nastúpy ustálený tepelno-vlhkostný stav, vylepšená metóda zohľadňuje ešte tzv. 

„hydroskopický buffer“ materiálov v skladbe. To znamená, že aj keď ku zvyšovaniu vlhkosti vo 
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vnútrni konštrukcie začne dochádzať hneď ako sa ustáli teplotné pole v konštrukcii, ešte nejakú 

chvíľu potrvá kým sa ustáli aj difúzny tok a materiál v kondenzáčnej zóne sa dostane nad 

hydroskopickú oblasť, čo vyvolá aktiváciu mechanizmu kapilárneho transportu. Pre konštrukciu 

uvedenú v tomto príklade bol čas kým dôjde k naplneniu jej hydroskopického bufferu vypočítaný 

podľa vzťahou metódy stanovený na približne 8,7 dňa. Definitívne ustálený stav, ktorý je uvedený 

na obrázku 17 a ktorému zodpovedá hustota difúzneho toku 39,78 ng.m-2.s-1, aj keď bola v minulom 

odstavci mierne spochybnená jej presnosť, by mala nastať podľa výpočtu za približne 221 dní 

a celkové množstvo kondenzáctu by vo vrstvách by nemalo presiahnuť hodnotu 0,1986 kg.m-2. Za 

kondenzát sa v tejto metóde považuje iba voda v nadhydroskopickej oblasti materiálov. 

 

 

Obrázok 18 Vývoj skondenzovaného množstva vodnej pary 

 

Graf na obrázku 18 znázorňuje priebeh nárastu kondenzátu v konštruckii vypočítaný oboma 

metódami. Pri porovnaní metódy s pôvodnou metódou podľa Glasera je vidieť, že by v konštrukcii 

bolo za toto obdobie už v konštrukcii okolo 1,5 kg.m-2 skondenzovanej vodnej pary. Ako bolo 

uvedené, zjednodušená podoba metódy vykazuje nepresnosti, nakoľko analytické vyjadrenie v 

publikácií odvodených vzťahov je síce platné, ale pri niektorých prípadoch môže dochádzať  ku 

chybám najmä pri lineárnej interpolácii nelineárnych funkcií. Vhodnejším variantom by tak bol 

výpočet založený na hustejšej výpočtovej sieti a algoritmizácie výpočtu.  

Nakoľko metóda narába aj s údajmi o hydroskopickom a voľnom kapilárnom nasýtení, 

a v kondenzačnej zóne je predpokladaná distribúcia obsahu vlhkosti vo forme paraboly, je pre 

každý prierez možné stanoviť obsah vlhkosti a spočítať tak nadhydroskopické množstvo vlhkosti 

pre každý materiál prípadne celú konštrukciu.    
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C. Kvazistacionárne metódy pre bilanciu kondenzácie vodnej pary v konštrukcii 

Prístup európskej metodiky 

Norma EN ISO 13788 [48] hovorí o šírení vlhkosti ako o veľmi zložitom procese, pre ktorého štúdium 

a riešenie je poznanie materiálových vlastností, okrajových podmienok a mechanizmov šírenia 

vlhkosti často nedostatočné. Spomínaný dokument uvádza zjednodušené výpočtové postupy pre 

hodnotenie rizika kondenzácie vodných pár a jeho ročnú bilanciu. Tieto postupy predpokladajú 

transport vlhkosti difúziou vodnej pary na základe priemerných mesačných klimatických dát. Mimo 

identifikácie prítomnosti kondenzácie umožňuje bilanciu v období jedného roku. 

Norma sa zaoberá troma základnými problémami a to: 

• overením rizika kondenzácie vodných pár na povrchu stavebnej konštrukcie, 
• overením rizika kondenzácie vodných pár a jej priebehu vo vnútri stavebnej konštrukcie, 
• určenie teoretického času vysychania konštrukcie alebo jej vrstvy obsahujúcej 

zabudovanú vlhkosť  či vlhkosť nadobudnutú pri po poruche. 

V texte normy je uvedené, že jej výsledky môžu byť skreslené a spoľahlivejšie výsledky sa dajú 

očakávať u ľahkých a vzduchotesných konštrukcií, ktoré neobsahujú materiály s výraznou 

tepelnou alebo vlhkostnou schopnosťou akumulácie. Toto tvrdenie je trochu v rozpore 

s konštatovaním v publikácii Šála a kol. [20]. Dôvody sú také, že táto metóda využíva priemerné 

mesačné hodnoty, ktoré sú vysoko nad minimálnymi teplotami v jednotlivých dňoch v zimnom 

období pre naše klimatické pásmo a práve ľahké konštrukcie bez akumulačnej hmoty môžu ľahšie 

nadobúdať ustálený teplotný stav pri nízkych teplotách, ktoré prístup tejto metodiky 

nepredpokladá. No nakoľko je európska norma platná pre krajiny nachádzajúce sa v rôznej klíme, 

toto nemusí platiť pre krajiny, kde výkyv teploty medzi dňom a nocou nedosahuje taký výrazný 

rozdiel ako je tomu u nás. Navrhnutá metóda sa chápe skôr ako hodnotiaci nástroj a nie je určená 

na presnú predikciu vývoja vlhkosti v čase. Je teda vhodná na porovnanie rozličných konštrukcií 

a posúdenie vplyvu konštrukčných modifikácií s cieľom poukázať na ich konštrukčné nedostatky 

pri porovnaní s hodnotiacimi kritériami. Pri opodstatnených prípadoch norma odporúča využiť 

pokročilejšie hodnotiace prístupy založené na numerických metódach.  

Posudzovanie rizika kondenzácie v dôsledku difúzie vodných pár je založené na už spomínanom 

Glaserovom výpočtovom modeli. Tento nereflektuje celý rad skutočnosti reálneho transportu 

vlhkosti a to najmä zmenu fyzikálnych vlastnosti materiálov zapríčineniu zmenou vlhkosti. Metóda 

tiež neuvažuje s transportom kvapalnej vlhkosti alebo pohyb vzduchu cez netesnosti a vzduchové 

medzery. Metóda využíva Glaserov model pre všetkých dvanásť mesiacov roku. Zo získaného 

súboru dát, sa vykoná analýza. Cieľom je overenie, či množstvo kondenzátu vniknuté v konštrukcii 

kondenzáciou vodných pár neprevyšuje možnosti konštrukcie tento kondenzát odpariť. Mimo 

kondenzátu v chladných zimných mesiacoch, ktorý je očakávaný, môžu nastať ďalšie dva extrémne 

prípady. Prvý je keď ku kondenzácií nedochádza v žiadnom mesiaci, vtedy konštrukcia zostáva 

suchá. Naopak, druhým extrémom je stav, kedy ku tvorbe kondenzátu dochádza v každom mesiaci 

referenčného roku. Norma nestanovuje množstevné limity kondenzátu a tieto je potrebné hľadať 

v iných dokumentoch ako sú napríklad normy národné. Takýto model umožňuje tiež zjednodušene 

modelovať napríklad vysychanie mokrej konštrukcie pri zabudovanej vlhkosti alebo poruche. Za 

počiatočný mesiac bilancie sa určí ten, kde kondenzácia začína, prípadne ten od kedy sa 

konštrukcia v návrhových podmienkach užíva. Pre názornosť je nižšie uvedený výpočet pre 
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konštrukciu z predošlej časti. Výpočet uvádza tabuľka 4 a graficky ich prezentuje obrázok 19. 

Výpočet bol vykonaný s teplotou vnútorného vzruchu 20 °C a relatívnou vlhkosťou 60 %. Okrajové 

podmienky vonkajšieho prostredia boli prevzaté z ČSN 730540 [47]. Tabuľka 4 uvádza bilanciu po 

jednotlivých mesiacoch v roku. 

Tabuľka 4 Výpočet podľa EN ISO 13788 

p
a

ra
m

e
te

r Mesiac 

je
d

n
o

tk
a

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

𝒕𝒆 -1,7 0,1 4,2 9,3 14,3 17,5 19,0 18,6 14,5 9,5 4,1 0,1 ° C 

𝝋𝒊 81.0 80.5 79.0 76.6 73.3 70.4 68.7 69.2 73.2 76.5 79.0 80.5 % 

𝒑𝒊 1401 1401 1401 1401 1401 1401 1401 1401 1401 1401 1401 1401 Pa 

𝒑𝑨 617 695 905 1244 1680 2025 2206 2157 1700 1260 900 695 Pa 

𝒑𝑩 583 663 873 1216 1660 2014 2202 2150 1680 1231 868 663 Pa 

𝒑𝒆 437 495 651 897 1194 1406 1508 1481 1207 908 647 495 Pa 

𝒁𝑨 29.6 29.6 29.6 29.6 29.6 29.6 29.6 29.6 29.6 29.6 29.6 29.6 m.s-1 

𝒁𝑩 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 m.s-1 

𝒈𝒊→𝑨 26.45 23.83 16.73 5.29 -9.41 -21.03 -27.16 -25.48 -10.08 4.78 16.92 23.83 m-2.s-1 

𝒈𝑩→𝒆 23.40 26.91 35.57 51.03 74.64 97.26 111.0 107.0 75.69 51.76 35.38 26.91 m-2.s-1 

𝒈 3.05 -3.08 -18.85 -45.73 -84.05 -118.2 -138.2 -132.5 -85.77 -46.98 -18.46 -3.08 m-2.s-1 

 

 

Obrázok 19 Priebehy čiastočných a nasýtených tlakov vodných pár v konštrukcii 
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Tabuľka 5 Bilancia kondenzácie vodnej pary v kondenzačnej zóne konštrukcie 

Mesiac Množstvo kondenzátu 
[kg.m-2] 

Bilancia za mesiac  
[kg.m-2] 

Január 0.000000 +0.008175 

Február 0.008175 -0.007454 

Marec 0.000720 -0.050478 

Apríl 0.000000 0.000000 

Máj 0.000000 0.000000 

Jún 0.000000 0.000000 

Júl 0.000000 0.000000 

August 0.000000 0.000000 

September 0.000000 0.000000 

Október 0.000000 0.000000 

November 0.000000 0.000000 

December 0.000000 0.000000 

 

Obrázok 19 uvádza priebehy tlakov vodných pár a nasýtených tlakov vodných pár. Na základe 

výpočtu a jeho grafickej interpretácie je vidieť, že ku kondenzácii dochádza iba v prvom mesiaci 

roku, ktorým je január s najnižšou teplotou. Na základe údajov, ktoré sú uvedené v tabuľke 5, je 

evidentné, že počas nasledujúcich dvoch mesiacoch má dôjsť k úplnému vyschnutiu 

skondenzovanej vodnej pary. 

Prístup DIN 4108 

Metóda podľa DIN 4108-3 [50] platná v Nemecku uvažuje pri bilancii dve obdobia pre celú krajinu. 

Obdobie zimné je charakterizované teplotou 20 °C a 50 % relatívnou vlhkosťou pre interiérový 

vzduch a teplotou -5 °C s relatívnou vlhkosťou 80 % pre exteriérový vzduch. Tieto zodpovedajú 

parciálnym tlakom vodných pár 1168 Pa pre interiér a 321 Pa pre exteriér. Obdobie letné je 

charakterizované tlakom vodných pár v interiéri a exteriéri 1200 Pa. Obe obdobia majú predpísanú 

dĺžku 90 dní a aj vonkajšie a vnútorné okrajové podmienky. Kondenzačná zóna, pokiaľ v konštrukcii 

dochádza ku kondenzácií vodných pár, ma následne v letnom období predpísaný nasýtený tlak 

vodných pár v zóne, z ktorého sa vypočítavajú difúzne toky podľa toho o akú konštrukciu sa jedná 

a to buď 1700 alebo 2000 Pa.  

Nemecká norma požaduje splnenie týchto podmienok:  

- Materiály ktoré prichádzajú do styku s kondenzátom nesmú byť poškodené koróziou alebo 

degradáciou, 

- Skondenzované množstvo vodnej pary v konštrukcii musí byť menšie ako množstvo odparené 

v letnom období, 

- Skondenzované množstvo vodnej pary v konštrukcii musí byť menšie ako 1 kg.m-2 alebo  

0,5 kg.m-2 pokiaľ jeden z materiálov na rozhraní kondenzačnej zóny neumožňuje redistribúciu 

vlhkosti kapilárnym transportom, 

- Pri dreve v konštrukcii je neprípustné aby sa zvýšila hmotnostná vlhkosť o viac ako 5 % 

u materiáloch na báze dreva o viac ako 3 %. 

Implementácia výpočtu je uvedená v tabuľke 6. Výpočtom sa zistilo, že množstvo skondenzovanej 

vodnej pary za uvedené obdobie 90 dní je 0,0427 kg.m-2, kým množstvo 0,7625 kg.m-2 sa dokáže 

z konštrukcie v období letnom odpariť. Splnené sú tak všetky štyri podmienky uvedenej normy.  
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Tabuľka 6 Výpočet bilancie skondenzovanej vodnej pary podľa DIN 4108-3 

Parameter Zimné obdobie Letné obdobie Jednotka 

Teplota vonkajšieho vzduchu 𝒕𝒆 -5  ° C 

Relatívna vlhkosť vonkajšieho vzduchu 𝝋𝒆 80 
 

% 

Teplota vonkajšieho vzduchu 𝒕𝒊 20  ° C 

Relatívna vlhkosť vonkajšieho vzduchu 𝝋𝒊 50  % 

Časové trvanie 𝒕 7,776 7,776 s x 103 

Tlak vodných pár v interiéry 𝒑𝒊 1168 1200 Pa 

Tlak vodných pár v exteriéry 𝒑𝒆 321 1200 Pa 

Difúzny odpor k začiatku kondenzačnej zóny 𝒁𝑨 27,68 27,68 x109 m.s-1 

Difúzny odpor od konca kondenzačnej zóny 𝒁𝑩 6,25 6,25 x109 m.s-1 

Tlak vodných pár v kondenzačnej zóne 𝒑𝑺 449 1700 Pa 

Gradient tlaku vodných pár 𝒈𝒊→𝑨 25,98 -18,06 ng.m-2.s-1 

Gradient tlaku vodných pár 𝒈𝑩→𝒆 20,48 80,00 ng.m-2.s-1 

Diferencia gradientu ∆𝒈 5,50 -98,06 ng.m-2.s-1 

Skondenzované množstvo vodnej pary 𝐌𝒄 0,0427  kg.m-2 

Vyparené množstvo vodnej pary 𝐌𝒆  -0,7625 kg.m-2 

 

Bilančný prístup národných noriem ČSN 73 0540 a STN 73 0540 

Historický vývoj hodnotenia kondenzácie vodných pár v konštrukcii v Československu je podrobne 

rozobratý v komentáre k ČSN 73 0540 Šála a kol. [20]. Prístup k pôvodným zneniam normy nebol 

možný a tak text vychádza hlavne zo spomínanej publikácie. Tá uvádza, že prvá zmienka 

o požiadavke na úplné vylúčenie kondenzácie pochádza z roku 1962. Všetky konštrukcie sa 

hodnotili pôvodne pre dve teplotné oblasti a to oblasť s návrhovou teplotou vonkajšieho vzduchu 

do -15 °C vrátane a oblasť s teplotami nižšími. Teplotné pomery sa stanovali na základe normy ČSN 

06 0210 z roku 1956. Teplota vzduchu v miestnosti bola uvažovaná 20 °C a relatívna vlhkosť 

o hodnote 55 %. V neskoršom znení z roku 1964 sa objavuje možnosť pripustenia kondenzácie 

vodnej páry v konštrukcii, pokiaľ táto kondenzácia neohrozí správnu funkciu konštrukcie 

a množstvo kondenzátu nepresiahne stanovené limity. Výpočet sa vykonával s parametrami 

vnútorného prostredia podľa už spomínanej normy a relatívnej vlhkosti vnútorného vzduchu 70 %. 

Tento postup sa však neaplikoval pri konštrukciách s vonkajšou vrstvou majúcou vysoký difúzny 

odpor, ktoré by túto podmienku z fyzikálnej podstaty nedokázali splniť. U týchto konštrukcií sa 

vyžadovala aplikácia vetranej vzduchovej vrstvy. Z tohto obdobia je možné pravdepodobne 

zaznamenať vznik a vývoj vetraných jednoplášťových a dvojplášťových plochých strešných 

konštrukcií, nakoľko návrh strešnej konštrukcie nad niektorými prevádzkami by bol z hľadiska 

požiadavky normy nemožný. Boli stanovené dve teplotné oblasti pre posudzovanie a to -15 °C a -18 

°C s relatívnou vlhkosťou 85 %. V roku 1977 sa oblasti rozšírili o ďalšiu teplotnú oblasť -21 °C 

a relatívna vlhkosť vonkajšieho vzduchu klesla z 85 % na 84 %. Relatívna vlhkosť vnútorného 

vzduchu bola stanovená na hodnotu 60%  pre bežné prípady, s výnimkou miest s vyššou vlhkosťou 

kde sa počítala na základe výmeny vzduchu a produkcie zdrojov vlhkosti. Publikácia ďalej spomína, 

že pri konštrukciách s parotesnou vrstvou na vonkajšom povrchu sa vyžadovalo použitie 

parotesnej vrstvy aj na vnútornom povrchu tejto konštrukcie a rovnovážna vlhkosť materiálov 

obsiahnutých medzi týmito vrstvami nemala presahovať rovnovážnu vlhkosť ustálenú pri 5 °C 

a vlhkosti vzduchu 85 %. Inak sa vyžadovalo použitie vetranej vzduchovej vrstvy. Strešné 

konštrukcie boli z tejto normy vyňaté a mala ich riešiť  samostatná norma ČSN 730544 z roku 1978, 
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ktorá bola revidovaná v roku 1987 a nakoniec zrušená v roku 1994. Metodika dokázala zahrnúť aj 

vplyv slnečného žiarenia u bilancií strešných konštrukcií. Od roku 1994 boli zavedené množstvá 

kondenzátu pre jednoplášťové strechy 0,1 kg.m-2 za rok a pre konštrukcie ostatné 0,5 kg.m-2 za rok. 

Relatívna vlhkosť obvyklých vnútorných priestorov bola stanovená na 60 % a teploty sa stanovovali 

podľa účelu miestnosti. V roku 2002 pri harmonizácii s normou EN ISO 13788 [48] došlo k zmene 

návrhovej relatívnej vlhkosti na 50 % a dodatočnú bezpečnostnú prirážku o hodnote 5 %. V roku 

2005 sa doplnilo v českej norme aj obmedzenie celoročného množstva kondenzátu na percento 

z plošnej hmotnosti materiálu v ktorom kondenzácia vzniká. 

Na základe klimatických dát je územie Českej a Slovenskej republiky rozdelené do troch oblastí 

podľa najnižšej teploty. Dnešný prístup je trochu odlišný ako prístup v minulosti z hľadiska výpočtu. 

Starší spôsob výpočtu je podrobne vysvetlený v odbornej literatúre Halahyja a kol. [30] a Řehánek 

a kol. [52] kde je dokumentovaný aj na príkladoch. Hlavný rozdiel v porovnaní s dnešným modelom 

je v tom, že využíval mierne odlišne stanovenú početnosť dní ako je tomu dnes. Predtým bola 

početnosť dní stanovená tabuľkou a výpočet integrálu krivky, ktorú znázorňuje obrázok 21, využíval 

trojuholníkovú interpoláciu. Pôvodné vzťahy pre výpočet skondenzovaného množstva vodnej pary 

uvádza rovnica 3.20 a pre výpočet množstva vypareného rovnica 3.21. Novší prístup prenásobí 

diferenciu hustoty difúznych tokov iba početnosťou sekúnd pri príslušnej referenčnej teplote 

podľa vzťahov 3.22 a 3.23. Samotná bilancia diferencií difúznych tokov sa vykoná na základe 

Glaserového modelu pre jednotlivé referenčné teploty. 

 

 
M𝑐 =  86400 ∑

Δ𝑔𝑖 + Δ𝑔𝑖+1

2

𝑛

𝑖=1

(𝑛𝑖+1 − 𝑛𝑖) 3.20 

 
 

M𝑒 =  86400 ∑
Δ𝑔𝑗 + Δ𝑔𝑗+1

2

𝑛

𝑗=1

(𝑛𝑗+1 − 𝑛𝑗) 3.21 

 
 

M𝑐 =  ∑ Δ𝑔𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑡𝑖 3.22 

 
 

M𝑒 =  ∑ Δ𝑔𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑡𝑗 3.23 

 
M𝑒 celoročné množstvo vyparenej vodnej pary kg.m-2 
M𝑐 celoročné množstvo skondenzovanej vodnej pary kg.m-2 
M𝑐,𝑙𝑖𝑚 limitné množstvo skondenzovanej vodnej pary kg.m-2 
𝑡 čas s 
𝑖 počet - 
𝑗 počet - 

 

Početnosť dní je stanovená na základe dvojdňových priemerov z určitého klimatického obdobia. 

Výsledkom metódy je porovnanie celkových úhrnov kondenzovanej vodnej pary, ktorá v konštrukcii 

vznikne, a množstva vlhkosti, ktorá sa môže z konštrukcie odpariť. Okrajové podmienky pre interiér 

je možné určiť na základe údajov v národnej technickej norme. V zmysle harmonizácie národných 
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noriem tieto pripúšťajú aj využitie okrajových podmienok na základe európskej normy EN ISO 13788 

[48].  

Tento výpočet je možné zobraziť v tabuľke, ako uvádza tabuľka 7 prípadne v grafe na obrázku 21. 

Z hľadiska vyhodnotenie norma definuje dva typy konštrukcií. Prvou z nich sú konštrukcie bez 

možnosti kondenzácie v konštrukcii, kde musí byť splnená podmienka podľa vzťahu 3.24. Druhá 

skupina konštrukcií s obmedzenou kondenzáciou vodných pár pripúšťa určité množstvo 

skondenzovaných vodných pár, pokiaľ toto neohrozí funkciu a má definované podmienky podľa 

vzťahu 3.25. Pre tieto konštrukcie je potrebné aby celoročné skondenzované množstvo vodnej pary 

bolo menšie ako je prípustné celoročné množstvo skondenzovanej vodnej pary a aj ako množstvo, 

ktoré sa môže celoročne vypariť. Prípustné celoročné množstvo skondenzovanej vodnej pary je 

limitované hodnotami na základe typu konštrukcie, prípadne materiálu v ktorom ku kondenzácií 

dochádza. Aktuálne je to 0,1 kg.m-2 za rok pre ploché strechy a v Českej norme sa pri tejto hodnote 

uvádzajú aj kontaktné zatepľovacie systémy a 0,5 kg.m-2 pre ostatné konštrukcie. V Českej 

republike sú ešte celoročné množstvá kondenzátu obmedzené aj percentami plošnej hmotnosti 

materiálu, v ktorom kondenzát vzniká. Metóda je modifikovaná aj pre strešné konštrukcie, kde je 

možné zahrnúť aj vplyv slnečného žiarenia. Bilančný výpočet sa tak vykoná dvakrát, raz pre teploty 

vonkajšieho povrchu s vplyvom, druhý krát bez vplyvu slnečného žiarenia a nakoniec sa tieto 

hodnoty sčítajú násobené príslušnou početnosťou sekúnd s prítomnosťou slnečného žiarenia 

slnečných a bez počas roku. 

 M𝑐 = 0 3.24 

 

 M𝑐 < M𝑒 ⋀M𝑐 < M𝑐,𝑙𝑖𝑚 3.25 

 
 

Pre ilustráciu výpočtu je tento postup bez vplyvu slnečného žiarenia aplikovaný na príklade 

z predchádzajúcej časti. Postupuje sa tak, že sa Glaserovou metódou identifikuje riziko 

kondenzácie a prípadná zóna pre všetky referenčné teploty. Začína sa od teploty najnižšej, pokiaľ 

v tomto prípadne ku kondenzácii v konštrukcii nedochádza, konštrukcia je v priebehu roku bez 

kondenzácie a výpočet končí. Pri opaku, sa identifikuje kondenzačná zóna, stanovia sa difúzne toky 

a ich diferencia v konštrukcii. Takto sa postupuje pre každú referenčnú teplotu, až pokiaľ pri 

niektorej vyššej teplote už ku kondenzácií nedochádza. Tu sa prevezmú hranice z poslednej 

kondenzačnej zóny, kde sa uvažuje čiastočný tlak zhodný s tlakom nasýtených vodných pár a tým 

začína byť diferencia difúznych tokov oblasti záporná, čo predstavuje vysychanie oblasti. Tabuľka 

7 obsahuje údaje pre výpočtu podľa metodiky národných noriem. Obrázok 20 predstavuje priebehy 

tlakov vodných pár podľa difúzneho odporu. Plnou čiarou sú vykreslené tlaky nasýtených vodných 

pár, čiarkovane sú to čiastočné tlaky vodných pár. Obrázok 21 znázorňuje závislosť vlhkostného 

toku pre kondenzačnú zónu na základe referenčnej  teploty. 
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Tabuľka 7 Bilancia kondenzátu podľa národných noriem 

Index Referenčná teplota Jednotka 

𝒕𝒆 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 ° C 

𝝋𝒊 84 83 82 81 79 76 73 68 59 % 

𝒕 604.8 993.6 2592 5572.8 5788.8 5616 5832 4104 432 s 

𝒑𝒊 1401 Pa 

𝒑𝒆 160 237 345 495 689 932 1244 1588 1866 Pa 

𝒁𝑨 27.68 30.18 30.36 30.36 30.36 30.36 30.36 30.36 30.36 x10-9 m.s-1 

𝒁𝑩 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 x10-9 m.s-1 

𝒑𝑨 286 305 449 659 921 1271 1732 2335 3114 Pa 

𝒑𝑩 195 298 449 659 921 1271 1732 2335 3114 Pa 

𝒈𝒊→𝑨 40.3 36.3 31.4 24.5 15.8 4.3 -10.9 -30.8 -56.4 x10-9 kg.m-2.s-1 

𝒈𝑩→𝒆 5.6 9.8 16.5 26.3 37.1 54.1 78.2 119.6 199.7 x10-9 kg.m-2.s-1 

∆𝒈 34.7 26.6 14.8 -1.8 -21.3 -49.8 -89.1 -150.3 -256.1 x10-9 kg.m-2.s-1 

 

 

Obrázok 20 Priebeh tlakov vodných pár pre jednotlivé referenčné teploty 

Zavedenie presnejších metód pre výpočet bilancie so sebou prináša ďalší problém a to je 

podrobnejšie delenie vyšetrovaných vrstiev na jednotlivé body. Kým v minulosti sa väčšinou 

vyšetrovaná oblasť rozdelila na pár bodov, dnes sú to nasadením výpočtových algoritmov stovky 

bodov alebo tisíce bodov. To ma za následok, že sa hranice kondenzačnej zóny môžu pre jednotlivé 

referenčné teploty posúvať, najmä pokiaľ sa jedná o kondenzačnú zónu a nie rovinu. Otázkou 

zostáva, ako sa s týmto javom vyrovnať vo výpočte. 
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Obrázok 21 Grafická interpretácia bilancie vlhkostného toku kondenzačnej zóny pre jednotlivé referenčné teploty 

Pokiaľ pri niektorej nízkej referenčnej teplote nastáva kondenzácia a pri ďalšej po nej nasledujúcej 

už nie, považuje sa toto miesto za oblasť, kde je vlhkosť a tá sa pri nasledujúcich referenčných 

teplotách vyparuje. Ak je však takýchto referenčných teplôt s kondenzáciou viac, hranice alebo 

jedna zvyčajne hranica A sa v pri jednotlivých referenčných teplotách posúva. Tu nastáva otázka 

ako stanoviť hranice pre výpočet. Pokiaľ totiž uvažujeme hranice z najnižšej referenčnej teploty pri 

ktorej ku kondenzácii dochádza, majú menší difúzny odpor ale aj nižšiu diferenciu parciálnych 

tlakov vodných pár a naopak. V tabuľkách 7 a 8 sú tieto hranice zvýraznené červeno. Je teda ťažko 

pri nelineárnom správaní sa funkcie tlaku odhadnúť, ktorý prístup má menej priaznivý charakter. 

Žiadna dostupná literatúra k tejto problematike nestanovuje pravidlá. Tabuľka 8 uvádza takýto 

výpočet. Hranica kondenzačnej zóny bola stanovená iba podľa prvej referenčnej teploty. Na základe 

výsledkov, je možné si všimnúť, že sú dosiahnuté nižšie hustoty difúzneho toku do kondenzačnej 

zóny a tým aj nižšie množstvá skondenzovanej vlhkosti pri nezmennej hranici bodu A kondenzačnej 

zóny. Tabuľka 9 uvádza výsledky výpočtu v podobe celoročného množstva skondenzovanej vodnej 

pary na meter štvorcový. Pre uvedený typ konštrukcie sa javí výpočet s posunutou hranicou bodu 

A ako prísnejší a dosahuje vyššie množstvo kondenzátu a menšie množstvo, ktoré sa 

z konštrukcie môže odpariť.   

Tabuľka 8 Bilancia podľa národnej normy s hranicami stanovenými podľa prvej referenčnej teploty s výskytom 
kondenzátu 

Referenčná 
teplota 

-15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 Jednotka 

𝒁𝑨 27.68 27.68 27.68 27.68 27.68 27.68 27.68 27.68 27.68 x10-9 m.s-1 

𝒁𝑩 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 x10-9 m.s-1 

𝒑𝑨 286 410 580 784 1045 1378 1802 2335 3002 Pa 

𝒑𝑩 195 298 449 659 921 1271 1732 2335 3114 Pa 

𝒈𝒊→𝑨 40.3 35.8 29.7 22.3 12.9 0.8 -14.5 -33.7 -57.8 x10-9 kg.m-2.s-1 

𝒈𝑩→𝒆 5.6 9.8 16.5 26.3 37.1 54.1 78.2 119.6 199.7 x10-9 kg.m-2.s-1 

𝚫𝒈 34.7 26.1 13.1 -4.0 -24.3 -53.3 -92.7 -153.3 -257.5 x10-9 kg.m-.2s-1 
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Tabuľka 9 Výsledky bilancie kondenzácie vodných pár podľa hraníc kondenzačnej zóny 

Názov  Hodnota 

Mení sa bod A Celoročné množstvo skondenzovanej vodnej pary 0.08584 kg.m-2 

Celoročné množstvo vyparenej vodnej pary -1.66072 kg.m-2 

Nemení sa bod A Celoročné množstvo skondenzovanej vodnej pary 0,08095 kg.m-2 

Celoročné množstvo vyparenej vodnej pary -1,74289 kg.m-2 

 

Tabuľka 10 Výsledky bilancie podľa národných noriem 

Názov Rovnica Hodnota 

Celoročné množstvo skondenzovanej vodnej pary 3.20 0.094226 kg.m-2 

Celoročné množstvo vyparenej vodnej pary 3.21 -1.73222 kg.m-2 

Celoročné množstvo skondenzovanej vodnej pary 3.22 0.08584 kg.m-2 

Celoročné množstvo vyparenej vodnej pary 3.23 -1.66072 kg.m-2 

 

Ďalšie rozdiely je možné si všimnúť použitím staršej a novšej metodiky výpočtu početnosti podľa 

rovníc 3.20 až 3.23. Principiálne sa nejedná o hodnoty, ktoré by zásadne menili výsledok, avšak pri 

hodnotení návrhu konštrukcie niekedy nastávajú situácie, kde splnenie hodnotiaceho kritéria 

determinovaného technickou normou nie je uspokojené práve v rádoch stotín či tisícin vypočítanej 

hodnoty. Rozdiely uvádza tabuľka 10.  

Bilančný prístup národných noriem s integráciou kapilárneho transportu 

Mrlík [4]uvádza návrh metodiky, ako do národnej metodiky celoročnej bilancie skondenzovaného 

množstva vodnej pary zjednodušene integrovať kapilárny transport vlhkosti. Tento prístup je 

načrtnutý v uvedenej publikácii na príklade plochej strechy. 

 J = M𝑐 − M𝑒 ± M𝑙 3.26 

 
 M𝑙 = χ𝑤∇𝑤 𝑡 3.27 

 
 

J celoročné množstvo vlhkosti v kondenzačnej zóne kg.m-2 
M𝑐 celoročné množstvo skondenzovanej vodnej pary kg.m-2 
M𝑒 celoročné množstvo vyparenej vodnej pary kg.m-2 
M𝑙 celoročné množstvo kvapalnej vody odvedené 

kapilárnou vodivosťou 
kg.m-2 

χ𝑤 Súčiniteľ kapilárnej vodivosti m2.s-1 
𝑤 Hmotnostná koncentrácia vlhkosti kg.m-3 
𝑡 čas s 

 
Rovnica pre výpočet bilancie má potom tvar uvedený vo vzťahu3.26. Bilancia sa vykoná obdobne 

ako v predošlom prípade národnej metodiky ku ktorej sa pripočíta vlhkostný tok kapilárnym 

vedením vyvolaný gradientom vlhkosti v materiáli úhrne za celý rok. Tento tok je úmerný súčiniteľu 

vlhkostnej vodivosti a obsahu vlhkosti podľa rovnice 3.27. 

D. Numerické metódy 

Numerické metódy v zmysle ISO 15026 

Medzinárodná norma ISO 15026 [55] definuje aplikáciu numerických metód pre tepelno-vlhkostné 

výpočty zamerané na predikciu jednorozmerného transportu tepla a vlhkosti v konštrukcii, ktorá je 

v styku s neustáleným prostredím na jednej alebo oboch svojich stranách. V dokumente je 
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uvedené, že v porovnaní s ustálenými metódami pre hodnotenie kondenzácie v konštrukcii 

umožňuje detailnejší pohľad na jej vlhkostné správanie. Kým zjednodušené modely často 

zachycujú iba zjednodušený ustálený transport tepla a vlhkosti, tento prístup dokáže zohľadniť ich 

vzájomnú interakciu a spolu s ďalšími javmi aj ich vývoj v čase.  

Použitím tohto modelu je možné vykonať 

• analýzu vysychania počiatočnej vlhkosti konštrukcie alebo materiálu, 

• odhad vývoja vlhkosti v čase a jej rozloženie v jednotlivých materiáloch, 

• výpočet penetračnej hĺbky vlhkosti u konštrukcií exponovaných dažďom, 

• overenie možnosti kondenzácie vodných pár na povrchu konštrukcie vplyvom dlhovlnnej 

radiácie, 

• výpočet straty tepla zapríčinené zvýšeným transportom tepla vplyvom vlhkosti. 

 

Pre aplikáciu postupu sú nevyhnutné vstupy v podobe skladby, orientácia k svetovým stranám 

a sklon stavebnej konštrukcie. Musia byť taktiež známe materiálové parametre a okrajové 

podmienky spolu so súčiniteľmi prestupu tepla a vlhkosti pre jednotlivé prostredia. Správnosť 

výsledkov je tiež závislá na počiatočných podmienkach, výpočtovom intervale a parametroch pre 

kontrolu konvergencie výpočtu. Výstupom sú časovo závislé priebehy teploty a tepelných tokov, 

vrátane ich distribúcie v konštrukcii a distribúcia vlhkosti či relatívnej vlhkosti naprieč skladbou 

a jej časové zmeny. Z výstupov je možne ďalej posudzovať a určiť potrebu energie, s ohľadom na 

ekonomické a ekologické aspekty. Taktiež je možné posudzovanie degradácie (biotické 

napadnutie, hrdza a korózia), objemových zmien, zmien fyzikálnych a technických parametrov 

materiálov alebo vlhkostné poškodenie a životnosť konštrukcie. V dokumente normy je uvedený aj 

takzvaný „benchmark“, teda príklad, na ktorom je možné zostavené algoritmy pre výpočet 

otestovať, a porovnať jeho výsledky s výsledkami referenčného príkladu. Transportné rovnice sú 

založené na princípe zachovania energie a hmotnosti. Transport tepla uvažuje so súčiniteľom 

tepelnej vodivosti závislým na obsahu vlhkosti a uvoľňovanie tepla skupenských zmien vlhkosti. 

Algoritmus implementuje akumuláciu vlhkosti na základe sorpcie, transport vlhkosti difúziou 

a kapilárnym vedením. Z okrajových podmienok vstupujú do výpočtu teplota a vlhkosť, slnečné 

a dlhovlnné žiarenie, zrážky a smer a rýchlosť vetra. Výpočet uvedený v norme by nemal byť 

aplikovaný, pokiaľ konštrukcia obsahuje otvory a praskliny, a ak prevláda vplyv viacrozmerného 

transportu, pri prítomnosti hydraulických, osmotických a elektrických javov, prípadne ak priemerná 

teplota prevyšuje 50°C. Postup uvedený v tejto norme využíva riešenie sústavy dvoch 

diferenciálnych rovníc predstavujúcich šírenie tepla v rovnici prvej 3.28 a šírenie vlhkosti v rovnici 

druhej 3.29. Rovnice sú založené na zachovaní energie a hmoty. Akumulovaná hodnota sa mení 

v čase iba na základe transportu medzi okolitými miestami. 

Predpoklady pre použite metodiky: 

• Konštantná geometria, nedochádza k objemovým zmenám a materiál je dokonale inertný, 

• Nedochádza ku chemickým rekciám, 

• Teplo viazané vyparovaním je rovné teplu uvoľnenému pri kondenzácii, 

• Neuvažuje sa s poškodením alebo starnutím materiálu, 

• Zanedbáva sa hysteréza sorpcie a sorpčné parametre nie sú závislé na teplote, 

• Zmeny teploty a atmosférického tlak neovplyvňujú difúziu vodných pár.  
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(𝑐𝑚𝜌𝑏 + 𝑐𝑤𝑤)

𝜕𝑇

𝜕𝑡
= −

𝜕(𝑞𝑠𝑒𝑛𝑠 + 𝑞𝑙𝑎𝑡)

𝜕𝑥
 3.28 

 

 𝜕𝑤

𝜕𝑡
= −

𝜕(𝑔𝑣 + 𝑔𝑤)

𝜕𝑥
 3.29 

 

Jednotlivé členy: 

 
𝑞𝑠𝑒𝑛𝑠 = −𝜆𝑤

𝜕𝑇

𝜕𝑥
 3.30 

 

 
𝑔𝑣 = −

𝛿0

𝜇𝜑

𝜕𝑝𝑣

𝜕𝑥
 3.31 

 

 
𝑔𝑤 = −𝐾𝑝𝑠𝑢𝑐

𝜕𝑝𝑠𝑢𝑐

𝜕𝑥
 3.32 

 

 𝑞𝑙𝑎𝑡 = −ℎ𝑒𝑔𝑣 3.33 
 

𝜆𝑤 súčiniteľ tepelnej vodivosti W.m-1.K-1 
𝛿0 súčiniteľ difúzie vodnej pary vo vzduchu s 
𝜇𝜑 faktor difúzneho odporu - 

𝐾𝑝𝑠𝑢𝑐
 súčiniteľ vlhkostnej vodivosti s.m-1 

𝑡 čas s 
𝑐𝑚 merná tepelná kapacita materiálu J.kg-1.K-1 
𝑐𝑤 merná tepelná kapacita vody J.kg-1.K-1 
𝜌𝑏 objemová hmotnosť materiálu kg.m-3 
𝑤 hmotnostná koncentrácia vlhkosti kg.m-3 
𝑝𝑣 tlak vodných pár Pa 
𝑝𝑠𝑢𝑐 kapilárny tlak Pa 
𝑇 termodynamická teplota K 
𝑥 šírka M 
ℎ𝑒 latentné teplo J.kg-1 

 

Vnútorné okrajové podmienky je možné zobrať v troch úrovniach. Môžu byť prebrané merané 

hodnoty pre rovnaký typ budovy v obdobnej klimatickej oblasti alebo hodnoty stanovené 

vzduchotechnikou. Okrajové podmienky je možné získať aj hygrotermálnou simuláciou budovy 

alebo ich stanoviť na základe výpočtu produkcie vlhkosti a intenzity vetrania podľa prílohy Cnormy 

ISO 13788 [48].Niektoré hodnoty sú uvedené v prílohe A a C spomínaných európskych noriem. 

Hodnoty súčiniteľu prestupu tepla a vodnej pary pre vnútorné povrchy uvádza tabuľka 11. 

Tabuľka 11 súčinitele prestupu tepla a ekvivalentná difúzna šírka medznej vrstvy 

Smer toku 𝒉𝒄,𝒔𝒊 𝒉𝒓,𝒔𝒊 𝒔𝒅,𝒔𝒊 

Horizontálne 2,5 

5,7휀 

0,008 

Smerom hore 5 0,004 

Smerom dole 0,7 0,03 

휀- Emisivita 0,9 vnútorných povrchov 
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Pre vonkajšie okrajové podmienky sa neodporúča používať referenčné testovacie roky pre výpočet 

potreby energie, nakoľko nemusia byť vhodné pre výpočet vlhkostného režimu. Príloha B normy 

udáva podrobnosti pre použitie dát z TRY. Externé povrchové transportné koeficienty sa vypočítajú 

podľa vzťahov 3.34 až 3.36.  

 ℎ𝑐,𝑠𝑒 = 4 + 4ν 3.34 
 

 ℎ𝑟,𝑠𝑒 = ε𝜎𝑠4T3 3.35 
 

 
𝑠𝑑,𝑠𝑒 =

1

67 + 90𝜈
 3.36 

 

𝑣 rýchlosť prúdenia vzduchu m.s-1 
𝑇 termodynamická teplota K 
𝜎𝑠 Stefan-Boltzmanová konštanta - 
휀 emisivita - 
ℎ𝑐,𝑠𝑒 konvekčná zložka súčiniteľu prestupu tepla na 

vonkajšom povrchu  
W.m-2 .K-1 

ℎ𝑟,𝑠𝑒 radiačná zložka súčiniteľu prestupu tepla na 
vonkajšom povrchu 

W.m-2.K-1 

𝑠𝑑,𝑠𝑒 Ekvivalentná difúzna šírka na vonkajšom povrchu m 
ℎ𝑐,𝑠𝑖 konvekčná zložka súčiniteľu prestupu tepla na 

vnútornom povrchu 
W.m-2.K-1 

ℎ𝑟,𝑠𝑖  radiačná zložka súčiniteľu prestupu tepla na 
vnútornom povrchu 

W.m-2.K-1 

𝑠𝑑,𝑠𝑖 Ekvivalentná difúzna šírka na vnútornom povrchu m 

 

Norma požaduje v rámci výstupov simulácie zdokumentovať podrobne vstupné a výstupné 

hodnoty pre prípad potreby kontroly výsledkov. Podľa protokolu o výpočte, by malo byť možné 

výpočet zopakovať a výsledok overiť. Navrhovaný obsah protokolu podľa normy uvádza tabuľka 28. 

Za vyhodnotením má nasledovať interpretácia výsledkov spolu s ich praktickým vyhodnotením. To 

môže byť poňaté ako porovnania vypočítaných hodnôt s hodnotami limitnými alebo overenie rizika 

akumulácie vlhkosti po porovnaní jedného ročného cyklu. Tiež môže byť overovaný potenciál 

konštrukcie vyschnúť alebo posudzovanie rizika kondenzácie na povrchu a rast plesní či životnosti, 

korózie alebo degradácie materiálu. Pre ilustráciu je uvedený výpočet metódou na príklade 

železobetónovej steny zhodnej so stenou z minulých príkladov. Materiálové parametre boli 

doplnené o izotermu sorpcie [4],  preto má aj mierne odlišné parametre popisujúce hygroskopické 

nasýtenie v porovnaní s príkladom zjednodušenej metódy rozšírenej o kapilárny transport. 

Materiálové parametre sú uvedené v tabuľke 13 a na obrázku 22. Koeficient nasiakavosti bol 

stanovený tiež z materiálových parametrov uvedených v spomínanej publikácii. Klimatické dáta pre 

výpočet boli použité z testovacieho referenčného roku pre Bratislavu [56] a Košice [57]. Pre 

vonkajšie prostredie bola uvažovaná iba teplota a relatívna vlhkosť vonkajšieho vzduchu. Vnútorné 

prostredie bolo vo výpočtoch uvažované s teplotou 20 °C a relatívnou vlhkosťou 60 % počas celého 

modelového roku. Na začiatku simulácie bola konštrukcia uvažovaná v ustálenom stave o teplote 

15 °C a všetky materiály ustálenou vlhkosťou pri 50 % relatívnej vlhkosti v celom profile. Jednotlivé 

materiálové vrstvy boli modelované tak, aby každá obsahovala desať výpočtových bodov s krajnými 

bodmi prepojenými s vedľajšou vrstvou. 
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Tabuľka 12 navrhovaný obsah protokolu 

Dôvod simulácie 
 

• definícia problému a dôvody pre vykonanie výpočtu 
• detailný popis stavebnej konštrukcie 

• ďalšie praktické informácie 
• výstupné parametre 
• trvanie simulácie 

Vstupné podmienky 
 

• počiatočné rozdelenie teploty 
• počiatočné rozdelenie vlhkosti 

• dátum a čas simulácie 
Okrajové podmienky • vonkajšie 

• vnútorné 
• spôsob transformácie klimatických dát 
• špecifikácia transportných povrchových koeficientov 

Materiálové parametre 
 

• materiálové dáta v podobe tabuliek a grafov 
• zdroj materiálových dát 
• predpoklady a aproximácie 
• praktický rozsah 

Model • simulačný nástroj – názov a verzia software 
• validácia s podobným benchmarkom 
• diskretizácia 
• časový krok 
• parametre konvergencie 

Report 
 

• použitá metóda 

• odkaz na použité normy 
• informácie o zhode s benchmarkom 

Zobrazenie výsledkov 
 

• distribúcie teploty a vlhkosti a ich vývoj v čase 
• minimálne a maximálne hodnoty 
• priemerné hodnoty v bodoch 

 

K výpočtu bola použitá diskretizácia metódou konečných prvkov s lineárnou interpoláciou. Priebeh 

relatívnej vlhkosti v konštrukcii počas roku je možné vidieť na trojrozmernom grafe, ktorý uvádza 

obrázok 23. Obalové krivky relatívnej vlhkosti v rámci modelového roku predstavuje obrázok 24. Ako 

je možné si povšimnúť, najvýraznejší výkyv v konštrukcii sa nachádza v betóne na exteriérovej 

strane a v polystyréne prislúchajúcemu tomuto betónu. V týchto miestach rovnako narastá 

relatívna vlhkosť nad hodnotu 90 % práve v mieste, kde aj zjednodušené metódy predpokladajú 

výskyt kondenzácie. Z hľadiska vlhkostnej kapacity materiálu, je však toto zvýšenie vlhkosti stále 

iba v hygroskopickej oblasti. Vývoj množstva vlhkosti v konštrukcii je možné sledovať aj v čase. 

Pokiaľ uvažujeme po sebe nasledujúce roky a celkovú hmotnosť vlhkosť vypočítanú integráciou 

z izotermy sorpcie pre jednotlivé vrstvy a jej elementy, plošná hmotnosť vlhkosti celkovej 

konštrukcie sa dá kvantifikovať a v čase spočítať. Uvádza ju obrázok 25. 

Tabuľka 13 Výpočtové parametre materiálov 

Materiál 𝒅 
[m] 

𝝀 
[W.m-1.K-1] 

𝝔 
[kg.m-3] 

𝝁 
[-] 

𝒄 
[J.kg-1K-1] 

𝒘𝒉 
[kg.m-3] 

𝒘𝒔𝒂𝒕 
[kg.m-3] 

𝑨𝒘 
[kg.m-2.s-0,5] 

Železobetón 0,15 1,58 2400 29 1020 110 160 0,0518 

EPS 0,05 0,04 18 50 1270 20 36 0,0018 

Železobetón 0,05 1,58 2400 29 1020 110 160 0,0518 
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Obrázok 22 Aproximácia sorpčnej izotermy pre betón a polystyrén [4]   

 

Obrázok 23 Vývoj relatívnej vlhkosti v charakteristickom reze konštrukcie počas modelového roku 

 

Obrázok 24 Obalové krivky vývoju relatívnej vlhkosti v charakteristickom reze konštrukcie počas modelového roku 

Šírka konštrukcie Dni 

Relatívna 

vlhkosť 

Exteriér Interiér 
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Obrázok 25 Vývoj hmotnosti vlhkosti v konštrukcii 

Vývoj plošnej hmotnosti vlhkosti začína v prvom roku pri ustálenej relatívnej vlhkosti materiálov 

v prostredí s relatívnou vlhkosťou vzduchu 50 % a teplotou 15 °C. Z uvedeného grafu je názorne 

vidieť, že pri takomto periodickom klimatickom zaťažení konštrukcia každoročne osciluje okolo 

strednej plošnej hmotnosti vlhkosti približne 6,7 kg.m-2 s výkyvom +/- 0,4 kg.m-2. Takýto prístup 

dáva úplne iný pohľad na doterajšie úvahy vychádzajúce zo zjednodušených metód. Konštrukciu je 

si možné predstaviť ako prvok, ktorý nemá iba skondenzované množstvo vodnej pary získané 

v chladnom období a odparené v období teplejšom pre našu klimatickú oblasť, ale ako prvok ktorý 

obsahuje vlhkosť vždy, a jej obsah sa aktuálne mení v čase na základe interakcie s oboma 

prostrediami susediacimi s jej povrchmi. Pokiaľ sa berie do úvahy limitné množstvo celoročnej 

skondenzovanej vodnej pary z hľadiska národných noriem napríklad 0,1 kg.m-2 alebo 0,5 kg.m-2, je 

možné vidieť, že uvedená konštrukcia dosahuje ďaleko vyšší výkyv vlhkosti v hydroskopickej 

oblasti. Aj stredná plošná hmotnosť vlhkosti určená integráciou sorpčnej krivky v čase 6,7 kg.m-2 

niekoľkonásobne prekračuje tieto limity a pritom sa v konštrukcii nachádza a ničomu neprekáža. 

Všeobecné numerické metódy 

Predchádzajúca kapitola popisujúca numerické metódy upravované normou EN 15 026 približne 

zhrnula všetku základnú teóriu spoločne charakterizujúcu numerické metódy pre tepelno-

vlhkostné výpočty stavebných konštrukcií. Samozrejme mimo algoritmov, ktoré sa dajú zostaviť na 

základe princípov známych z obecnej fyziky, ako sú zákony zachovania energie, hmoty, momentov 

a zákony termodynamiky či Fourierové a Fickové zákony, existuje veľké množstvo už vyvinutých 

nástrojov. Z hľadiska rámca sa však medzi sebou líšia iba minimálne, skôr vyžívajú odlišné 

aproximácie, zjednodušenia alebo rôzne kombinácie hnacích potenciálov no získané výsledky by 

sa nemali líšiť. Pravdepodobne medzi najznámejšie patrí software WUFI [9] vyvíjaný Fraunhofer 

inštitútom pre stavebnú fyziku v Holzkirchene a Deplhin [10] vyvíjaný na technickej univerzite 

v Drážďanoch. Objavujú sa však aj mnohé iné či už komerčné alebo ako opensource HAMOPY [58]. 

Dokonca je možné rovnice riešiť aj v prostrediach ako je OpenFOAM, Matlab, Comsol a podobne. 

Niektoré posledné snahy smerovali aj do oblasti spriahnutia vlhkostného správania sa jednotlivých 

komponentov s vnútorným prostredím a celkovým modelom budovy. U nás bola táto problematika 

dokonca riešená v rámci dizertačnej práce Mihálku [59]. Tieto modeli sú však výpočtovo náročné 

a zatiaľ nenašli svoje uplatnenie v praxi, aj keď sa čoraz viac objavujú užívateľsky prívetivé 

výpočtové programy pre komplexné simulácie budov ako je napríklad EnergyPLUS alebo 

DesignBuilder. 





4. STRUČNÝ ÚVOD DO PROBLEMATIKY MATERIÁLOVÝCH 

PARAMETROV 

4. 

Ničoho v živote sa nemusíme báť, 

len to pochopiť! 

Marie Curie-Skłodowská  
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U stacionárnych a kvazistacionárnych metód sú materiálové parametre popísané jednočíselnými 

hodnotami a väčšinou sú získané skúškou podľa normových metodík. Tieto skúšky majú 

predpísané parametre skúšobnej vzorky a aj prostredia, v ktorom sa skúška vykonáva. Vlastnosti 

prostredia pre materiál zabudovaný do stavebnej konštrukcie sa však od vlastností určených 

skúškami v laboratóriu značne líšia a počas životnosti konštrukcie sa výrazne menia. Tepelné 

technické normy u nás poznajú štyri úrovne definície materiálového parametra a to deklarovaná, 

charakteristická, normová a návrhová hodnota. Deklarovaná hodnota je definovaná ako očakávaná 

hodnota pri určitých referenčných podmienkach, ktorú stanoví výrobca materiálu normovou 

skúškou. Normová hodnota predstavuje štatisticky vyhodnotenú hodnotu z meraní alebo výpočtov. 

Charakteristická hodnota je uvedená pre charakteristický stav materiálu determinovaný hodnotou 

pri teplote 23 °C a 80 % relatívnej vlhkosti vzduchu. Návrhová hodnota sa vypočíta z jednej alebo 

druhej hodnoty, avšak už v sebe má zahŕňať vplyvy aktuálnych podmienok návrhu, ktoré sú zväčša 

výrazne odlišné od referenčných podmienok pri získavaní deklarovanej alebo normovej hodnoty. 

Návrhové hodnoty je možné získať meraním alebo transformáciou hodnôt deklarovaných či 

charakteristických tak, aby čo najlepšie vystihli podmienky reálneho zabudovania materiálu do 

konštrukcie. Transformáciu je možné vykonať vzťahmi v zmysle ČSN 73 0540 [46] alebo EN ISO 

10456 [60] a štandardne v sebe zahŕňajú účinok teploty, vlhkosti a starnutia. Pri izolačných 

materiáloch na báze vlákien európska norma uvádza aj spôsob, ako zahrnúť vplyv prúdenia 

vzduchu v takomto materiáli. 

Hlavným problémom reálneho zabudovania materiálu do konštrukcie je, že toto prostredie sa 

výrazne v čase mení a tým sa menia aj parametre a vlastnosti materiálu. Metódy využívajúce 

jednočíselné hodnoty neumožňujú zohľadniť relevantný popis týchto vlastností, preto bývajú 

používané iba pre posúdenie najnepriaznivejšej hodnoty. Modelovanie združeného transportu tepla 

a vlhkosti vyžaduje ďaleko komplexnejší popis materiálových parametrov ako je tomu 

u stacionárnych a kvazistacionárnych metód a ten je potrebné získať pokročilejším laboratórnym 

meraním a kombináciou viacerých metód. Aby bolo možné využiť plný potenciál modelovania, sú 

potrebné funkčné závislosti veličín na celom záujmovom spektre ako je napríklad vzťah obsahu 

vlhkosti v materiáli a kapilárneho tlaku, súčiniteľa tepelnej vodivosti v závislosti na obsahu vlhkosti 

alebo vlhkostnej vodivosti a obsahu vlhkosti. Prehľad laboratórnych metód a parametrov 

potrebných pre hygrotermálne výpočty popisuje napríklad Pflagge [61]. 

Materiálové parametre z pohľadu hygrotermálnych výpočtov je možné rozdeliť do štyroch skupín: 

• Parametre popisujúce všeobecné charakteristiky materiálu 

▪ objemová hmotnosť, 

▪ pórovitosť. 

• Parametre popisujúce šírenie tepla 

▪ súčiniteľ tepelnej vodivosti, 

▪ merná tepelná kapacita. 

• Parametre popisujúce šírenie vlhkosti 

▪ retenčná krivka vlhkosti a rovnovážna vlhkosť, 

▪ kapilárna vodivosť a nasiakavosť, 

▪ difúzia vodnej pary a SP model.  

• Parametre popisujúce transport vzduchu 

▪ súčiniteľ prievzdušnosti. 
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A. Parametre popisujúce všeobecné charakteristiky materiálu 

Objemová hmotnosť 

Objemová hmotnosť materiálu, v zahraničnej literatúre uvádzaná ako „BulkDensity“ vyjadruje 

hmotnosť vzorky materiálu vztiahnutú k jej objemu. Uvádza sa v jednotkách kg.m-3 a označuje sa 

symbolom ρ𝑏. Hmotnosť je možné určiť ako podiel hmotnosti suchej vzorky a jej objemu podľa 

vzťahu 4.1. Niekedy sa v zahraničnej literatúre objavuje aj termín „MatrixDensity“, ktorý vyjadruje 

hmotnosť vzorky k jej objemu bez objemu pórov, tento je popísaný vzťahom 4.2. 

 ρ𝑏 =  
𝑚

𝑉
 4.1 

 
 ρ𝑚 =  

𝑚

𝑉𝑚
 4.2 

 
m Hmotnosť vzorky kg 
ρ𝑏 Objemová hmotnosť materiálu kg.m-3 
ρ𝑚 Objemová hmotnosť matrice kg.m-3 
𝑉 Objem vzorky m-3 
𝑉𝑚 Objem vzorky bez pórov m-3 

 

Pórovitosť 

Je vlastnosť, ktorá výrazne ovplyvňuje materiálové správanie z hľadiska transportu a aj akumulácie 

vlhkosti. Spravidla, čím je materiál pórovitejší, tým ma menšiu objemovú hmotnosť, lepšie tepelno-

tepelnoizolačné vlastnosti a väčšiu citlivosť na vlhkosť, no tieto úvahy je ťažké zovšeobecniť, 

pretože sa nájdu aj výnimky. Pórovitosť môže byť vyjadrená ako celková pórovitosť materiálu 

„Totalporosity“, ktorá uvádza všetky póry v objeme a je označovaná symbolom ϕ. Prípadne môžu 

byť do úvahy brané iba otvorené póry materiálu „Openporosity“, ktoré bývajú, označované 

symbolom ϕ0. Pórovitosť vyjadruje objem pórov materiálu vztiahnutú k jeho celkovému objemu a 

jedná sa o bezrozmerné číslo. 

 
ϕ = 1 −

ρ𝑚

ρ𝑏
=

𝑉𝑝

𝑉
 4.3 

 
 

ϕ0 =
𝑉0

𝑉
 4.4 

 
 

m hmotnosť vzorky kg 
ρ𝑏 objemová hmotnosť materiálu kg.m-3 
ρ𝑚 objemová hmotnosť matrice kg.m-3 
𝑉 objem vzorky m-3 
𝑉𝑝 objem pórov m-3 

𝑉0 objem otvorených pórov m-3 
ϕ0 otvorená pórovitosť - 
ϕ celková pórovitosť - 
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Uvedené parametre sú globálneho charakteru a umožnia iba orientačný pohľad na materiál. Čo je 

rozhodujúce a determinuje mnohé jeho vlhkostné vlastnosti, je distribúcia pórov v objeme a tá 

nedokáže byť popísaná jedným číslom. Distribúcia pórov býva vyjadrená krivkou, ktorá znázorňuje 

početnosť pórov na základe ich polomeru. Príklad takejto krivky je uvedený na obrázku 26. 

 

Obrázok 26 Krivka distribúcie pórov podľa polomeru 

Krivky distribúcie pórov niektorí autori [49], [10] popisujú ako sumu Gausových distribučných 

funkcií. Ako bude uvedené v časti zaoberajúcej sa vlhkosťou, má tento spôsob zásadný význam 

pre matematické vyjadrenie vlhkostných parametrov vychádzajúcich z pórovitosti materiálu.  

 

B. Parametre popisujúce šírenie tepla 

Súčiniteľ tepelnej vodivosti 

Vyjadruje schopnosť materiálu viesť teplo a označuje sa symbolom λ s jednotkou W.K-1.m-1.  

Pri bežných stavebných materiáloch sa jeho hodnota pohybuje v rozsahu 0,04 až 2 W.K-1.m-1. 

Hodnota ako taká, najmä pri pórovitých materiáloch, nie je konštantná. Závisí od teploty materiálu 

a obsahu vlhkosti, a mení sa aj vplyvom degradácie a starnutia materiálu. Kým niektoré materiály 

svoje vlastnosti menia iba nepatrne, iné menia svoje vlastnosti celkom výrazne, či už so zmenou 

vlhkosti alebo teploty. Na týchto zmenách sa podieľajú pri neinertných materiáloch aj objemové 

zmeny. Meranie tepelnej vodivosti je dnes bežná úloha a v praxi býva jej hodnota stanovená 

metódami chránenej teplej dosky EN 8302, meradlami tepelného toku podľa EN 8301 alebo 

kalibrovanej a chránenej teplej komory EN 8990. Väčšina z metód je založená na ustálenom 

teplotnom stave, kde sa kvantifikuje množstvo preneseného tepla cez plochu vzorky pri určitej jej 

hrúbke. 

Tepelná vodivosť sa stanovuje najčastejšie pre stredné teploty 10 °C alebo 23 °C pri suchom 

materiáli alebo kondiciovanom v prostredí pri relatívnej vlhkosti 50% alebo 80%, ak konkrétne 

materiálové alebo výrobkové normy nepožadujú pre stanovenie iné podmienky. V laboratóriách 

centra AdMaS je k tomuto účelu mimo iné využívaný aj prístroj TAURUS TLP 300, obrázok 27 vľavo, 

ktorý umožňuje meranie súčiniteľu teplotnej vodivosti na vzorkách o hrúbke 20 až 80 mm metódou 

chránenej teplej dosky pri rozmere vzorky 300x300mm. 
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Obrázok 27 Meranie tepelnej vodivosti vzorky izolácie na zariadení Taurus TLP300 vľavo, vpravo kalorimeter 

Prístroj funguje tak, že vzorka je umiestnená medzi dve dosky, na ktorých sú udržované rôzne 

teploty. V čase sa súčiniteľ tepelnej vodivosti určuje na základe množstva tepla potrebného na 

ohrev teplejšej dosky a teplotnej diferencie na povrchoch vzorky. Meranie končí, keď sa vypočítané 

parametre v čase výrazne nemenia a dôjde k ustáleniu tepelného toku. Zariadenie umožňuje merať 

tepelnú vodivosť v rozsahu 0,01 až 2,0 W.m-1.K-1 a pri rôznej strednej teplote vzorky. Na pracovisku 

AdMaS bolo možné vykonať sériu meraní rôznych stavebných materiáloch, mimo iné aj niektoré 

materiály z experimentálnej steny. Niektoré z meraných hodnôt uvádza tabuľka 14. 

Tabuľka 14 Súčiniteľ tepelnej vodivosti niektorých meraných materiálov 

Materiál hrúbka Objemová 
hmotnosť 

Súčiniteľ tepelnej vodivosti 
pri strednej teplote vzorky 

mm kg.m-3 W.K-1.m-1 
10°C 20°C 30°C 

Minerálna vlna 82,677 100,17 0,0342 0,0364 0,0389 
EPS 80,402 14,11 0,0393 0,0409 0,0432 
Sádrokartón 25,78 653,7 0,1960 0,1952 0,1953 

 

Merná tepelná kapacita 

Merná tepelná kapacita je získaná ako derivácia entalpie materiálu podľa teploty, vztiahnutá na 

jednotku hmotnosti. Tento parameter vyjadruje množstvo tepla, ktoré je potrebné dodať vzorke 

materiálu, aby sa jej teplota zvýšila o jeden Kelvin pri množstve vzorky jeden kilogram. Označuje sa 

symbolom c a má jednotku J.kg-1.K-1. Rovnako ako pri súčiniteli tepelnej vodivosti aj táto veličina pri 

pórovitých materiáloch nie je konštantou, a je výrazne ovplyvnená prítomnosťou vlhkosti najmä 

v kvapalnej forme, nakoľko merná tepelná kapacita kvapalnej vody prevyšuje hodnotu v 

materiáloch približne štvornásobne. Hodnotu je možné určiť napríklad kalorimetrom na obrázku 27 

vpravo. U niektorých materiáloch môžu prebiehať pri určitej teplote aj fázové zmeny, ktoré majú tiež 

vplyv na výslednú hodnotu. 

Teplotná vodivosť „ThermalDiffusivity“ 

Z uvedených predošlých materiálových vlastností je možné dopočítať ďalšie hodnoty vyjadrujúce 

určité správanie sa materiálu v rámci šírenia tepla. Teplotná vodivosť je daná vzťahom 4.5 a 

vyjadruje pomer schopnosti materiálu viesť teplo k jeho schopnosti teplo uchovávať.  
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α =  

𝜆

𝜌𝑐
 4.5 

 
α Súčiniteľ teplotnej vodivosti m2.s-1 
𝜌 Objemová hmotnosť kg.m-3 
𝜆 Súčiniteľ tepelnej vodivosti W.m-1.K-1 
𝑐 Merná tepelná kapacita J.kg-1.K-1 

 

Tepelná prijímavosť „ThermalEffusivity“ 

Ďalším združeným tepelno-technickým materiálovým parametrom je tepelná pohltivosť. Tento 

parameter je zaujímavý najmä preto, že je možné nájsť analógiu medzi ním a koeficientom 

nasiakavosti pri parametroch popisujúcich vlhkosť. Vyjadruje v doslovnom preklade rozptyľnosť, 

teda schopnosť absorbovať teplo cez svoj povrch do objemu. Rovnica je vyjadrená vzťahom 4.6. 

 β = √𝜆𝜌𝑐 4.6 

 
β Súčiniteľ tepelnej prijimavosti W.s0.5.m-2.K-1 
𝜌 Objemová hmotnosť kg.m-2 
𝜆 Súčiniteľ tepelnej vodisvoti W.m-1.K-1 
𝑐 Merná tepelná kapacita J.kg-1.K-1 

 

Materiálové parametre z hľadiska šírenia tepla je v základnej forme možné vyhľadať v katalógoch, 

či normách alebo v katalógových listoch výrobcov. Problematiku ich merania popisuje množstvo 

materiálových a výrobkových noriem. V našej [30], [52] i zahraničnej [49] , [62] literatúre je možné 

nájsť parametre mnohých materiálov. Pri absencii týchto hodnôt je možné ich relatívne jednoducho 

zmerať. Čo stále chýba, je ich komplexný popis v závislosť na vlhkosti, prípadne na teplote najmä 

pre materiály nové. V minulosti boli v Československu realizované rozsiahle výskumy v tejto 

oblasti, ktorých výsledky sú publikované v [12] a [4]. V uvedených publikáciách sú uvedené 

závislosti, nie len na vlhkosti, ale aj na teplote a dokonca sú pre niektoré materiály uvedené aj 

tepelné vodivosti pod bodom mrazu. 

 

C. Parametre popisujúce šírenie vlhkosti 
Šírenie vlhkosti v pórovitom prostredí je komplexný problém, ktorý v sebe zahŕňa kapilárny 

transport vody, difúziu vodnej pary a pri prievzdušných materiáloch aj konvekciu. Priebeh šírenia 

vlhkosti je výrazne ovplyvnení vlastnosťami materiálu, tvaru pórov, ich distribúciou, teplotou 

a stavom nasýtenia materiálu. Obrázok 28 uvádza spôsoby transmisie vlhkosti v sériovej skupine 

pórov. Spočiatku sa u suchého materiálu uplatňuje iba difúzia podľa Fickovho zákona, prípadne 

konvekcia, až  pri úplne nasýtenom materiáli prejde do prúdenia na základe Darcyho zákona.  

Celkovo je možné túto schému rozdeliť na dve štádiá a to hydroskopickú oblasť uvedenú vľavo 

a nadhygroskopickú oblasť uvedenú vpravo.  
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Obrázok 28 Idealizácia nasýtenia pórovitého prostredia podľa [49] 

 

Hydroskopický interval uvedený na obrázku 28 vľavo má podľa Häupla [49] tieto stavy: 

A. Suchý materiál, lokálne sa objavujú monomolekulárne vrstvy, vlhkosť je transportovaná iba 

difúziou, prípadne konvekciou. 

B. Póry majú steny obalené monomolekulárnymi a polymolekulárnymi vrstvami, vlhkosť je 

transportovaná iba difúziou, prípadne konvekciou. 

C. Malé priemery pórov sú úplne zaplnené vodou, v týchto častiach sa uplatňuje kapilárny 

transport, väčšie póry sú stále voľné a v nich sa uplatňuje iba transport difúziou, prípadne 

konvekciou. 

Nadhydroskopický interval umiestnený na obrázku 28 vpravo má tieto stavy: 

D. Postupne začínajú byť izolované vzduchové oblasti iba vo väčších póroch, v nich sa 

uplatňuje difúzia, väčšina transportu vlhkosti v materiáli sa už realizuje kapilárnym 

transportom. 

E. V materiáli sa nachádzajú iba izolované oblasti vzduchu, v nich sa už difúzia ani prúdenie 

vzduchu cez materiál neuplatňuje, pretože zvyšné póry obsahujú plne nasýtený vzduch, 

ktorý je v rovnováhe, transport vlhkosti sa odohráva iba kapilárnym transportom. 

F. Materiál je plne nasýtený vodou a uplatňuje sa iba kapilárny transport. 

Ako je vidieť z ilustrácie nasýtenia pórovitého prostredia, transport vlhkosti v pórovitom materiáli 

nie je taký jednoduchý, ako sa na prvý pohľad zdá. Uvedená ilustrácia radí póry sériovo za sebou, 

no v skutočnosti sa jedná o systém navzájom sériovo i paralelne prepojených pórov a pórových 

skupín rôznej veľkosti a tvaru. Výsledná podoba transportu je tak ovplyvnená mnohými faktormi 

a aj pri rovnakej vzorke materiálu sa u experimentálnych meraní výsledky môžu líšiť. Mimo iné, tieto 

javy ešte ovplyvňuje teplota a to nie iba prechodom vody na kvapalné alebo tuhé skupenstvo, ale 

objemové zmeny u neinertných materiálov určite vyvolajú aj zmenu tvaru pórovitého prostredia. Do 

tohto procesu vstupujú aj ďalšie vplyvy, ako je starnutie a degradácia materiálu, zanášanie pórov, 

chemické reakcie, elektro-osmotické javy a podobne. Vlastnosti pórovitého prostredia sa pri 
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materiáloch popisujú distribučnými krivkami pórov, ktoré uvádzajú zastúpenie jednotlivých pórov 

podľa ich veľkosti. Vo všeobecnom technickom ponímaní sa vlhkosť v stavebných materiáloch 

vyjadruje troma spôsobmi: 

• hmotnostná vlhkosť „moisture content mass by mass“ 

tiež označovaná ako „moisture ratio“ vyjadruje koľko hmotnosti zaberá vlhkosť vzhľadom 

ku hmotnosti suchého materiálu. Udáva sa v jednotkách kg.kg-1 a označuje sa písmenom χ.  

• objemová vlhkosť „moisture contentvolume by volume“ 

tiež „volumetric moisture ratio“ vyjadruje podiel objemu vlhkosti a objemu materiálu. 

Vyjadruje sa v jednotke m3.m-3 s označením Ψ.  

• hmotnostná koncentrácia vlhkosti „moisture contentmass by volume“ 

prípadne označované aj ako „moisturecontent“ vyjadruje hmotnosť vlhkosti vztiahnutú 

k objemu materiálu. Označuje sa písmenom w  a vyjadruje sa v jednotke kg.m-3.  

Niekedy je množstvo vlhkosti udávané aj v takzvaných stupňoch nasýtenia „moisture saturation 

degree“, ktoré sa udávajú v bezrozmerných číslach s označením S. Tieto vyjadrujú obsah vlhkosti 

vztiahnutý k celkovému maximálnemu obsahu vlhkosti v materiáli. Za ten sa považuje objem 

otvorených pórov. Reálne množstvo vlhkosti tak môže v rámci stupňa nasýtenia nadobúdať rôzne 

hodnoty. Úroveň nasýtenia definovaná napríklad podľa Hensa [31] je uvedená na obrázku 29: 

 

 

Obrázok 29 Stupne nasýtenia materiálu vlhkosťou 
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• suchý materiál „dry material“ 𝑺𝒂 

otvorené póry materiálu obsahujú iba suchý vzduch 

• hydroskopický stupeň nasýtenia„hygroscopic interval“ 𝑺𝑯 

relatívna vlhkosť vzduchu udáva obsah vlhkosti v materiáli. Vlhkosť je viazaná na stenách 

pórov vo forme monomolekulárnych neskôr polymolekulárnych vrstiev. Transport vlhkosti 

sa predpokladá že sa odohráva iba difúziou v otvorených póroch. Najčastejšie táto oblasť 

u hydroskopických materiáloch končí okolo 95 % až 98 % relatívnej vlhkosti  

• kritický stupeň nasýtenia vlhkosti „critical moisture saturation degree“𝑺𝒄𝒓 

nad týmto stupňom nasýtenia začína dochádzať ku kapilárnemu transportu vlhkosti 

v materiáli. Možnosť prirodzeného transportu vzduchu u prievzdušných materiáloch cez 

pórovité prostredie je výrazne znížená 

• kapilárne nasýtenie„capillary moisture saturation degree“ 𝑺𝒄 

otvorené póry sú nasýtené vodou, vzduch sa v póroch vyskytuje iba vo forme uzavretých 

dutín obklopených vodou a prirodzený transport vzduchu cez pórovité prostredie nie je 

možný 

• kritický stupeň nasýtenia pre ľad „critical moisture saturation degree for frost“ 𝑺𝒄𝒓𝒇 

táto hranica definuje stupeň nasýtenia, nad ktorým pri zamrznutí dochádza k 

nenávratnému poškodeniu materiálu mrazom  

• vlhkostné nasýtenie „moisture saturation“𝑺𝒎 

všetky póry sú úplne nasýtené a neobsahujú žiadny vzduch. Reálne je dosiahnutie tohto 

stavu veľmi zdĺhavé a tento proces je možné urýchliť vákuovou technológiou alebo 

varením pri ponorení. 

V niektorej literatúre sú oblasti vymedzené týmito stupňami nasýtenia rozdelené mierne inak. 

Napríklad v publikačných zdrojoch [23] alebo [34] je táto krivka rozdelená do troch oblastí A, B a C. 

• A - oblasť hygroskopická  

tá je v tejto literatúre uvedená s hornou hranicou okolo 97 %  

• B - oblasť kapilárneho nasýtenia 

táto má nadväzovať na hygroskopickú a platiť až po hranicu voľného kapilárneho 

nasýtenia, materiál ma niektoré pórové skupiny nasýtené a kontinuálne spojené vodou, a 

tak môže popri difúzií prebiehať aj kapilárny transport, ktorý dosahuje väčšiu intenzitu  

• C - oblasť presýtenia 

materiál je nasýtený vodou a transport vlhkosti sa odohráva výlučne kapilárnym 

transportom, niektoré pory obsahujú síce vzduch, ten je však izolovaný 

Horná hranica hydroskopickej oblasti je uvádzaná v odbornej literatúre rôzne. Niektoré zdroje 

napríklad [31] uvádzajú jeho hodnotu nad 98 % alebo 99 %. Iné, napríklad [49] uvádzajú ako hranicu 

80 %. Vo všeobecnosti sa dá predpokladať, že aj táto pomyselná hranica nebude u rôznych 

materiáloch na rovnakom mieste. 
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Retenčná krivka vlhkosti a rovnovážna vlhkosť 

Z hľadiska distribúcie pórov, je možné sa pozrieť na obsah vlhkosti mierne odlišným spôsobom. 

Tento prístup je známy najmä z publikácií nemeckých autorov ako Häupl [49], Grunewald [10] 

a Scheffler [63]. Aj u nás Kutílek [64] publikoval tieto závislosti, no sú známe a viac používané skôr 

v geotechnike a mechanike zemín. Krivka distribúcie pórov predstavuje početnosť jednotlivých 

priemerov pórov v objeme. Z hľadiska vlhkosti v materiáli sa všeobecne predpokladá, že menšie 

priemery pórov sú kapilárne aktívnejšie, a preto vysávajú vodu z pórov, z pórov s väčším 

polomerom. Po integrovaní tejto krivky, od najmenšieho priemeru pórov po polomer prislúchajúci 

najväčšiemu nasýtenému priemeru, tak získame obsah vlhkosti. Táto funkcia teda dokáže vyjadriť 

obsah vlhkosti v materiáli v závislosti na polomere najväčšej zaplnenej kapiláry. Matematický zápis 

vyjadruje rovnica 4.7 a grafickú reprezentáciu uvádza obrázok 30. 

 
 ∆𝑤 = 𝑤𝑠 ∫ 𝑓𝑟

𝑟+𝑑𝑟

𝑟

𝑑𝑟 4.7 

 

𝑟 polomer kapiláry m 
𝑤𝑠 maximálny obsah vlhkosti pri nasýtení kg.m-3 
∆𝑤 obsah vlhkosti v materiáli  kg.m-3 
𝑓𝑟 Funkcia distribúcie pórov - 

 

 

Obrázok 30 Vzťah medzi distribúciou pórov a obsahu vlhkosti 

Vlhkosť obsiahnutá v materiáli, ale nebýva vyjadrená v závislosti od polomeru kapilár, skôr býva 

popísaná relatívnou vlhkosťou a kapilárnym tlakom. Vzťah medzi kapilárnym tlakom nad vodným 

meniskom v kapiláre je odvodený na základe povrchového napätia rovnicou 4.8 a naznačený 

obrázkom 31. Na základe vzťahu 4.9, ktorý je známy ako Kelvinova rovnica, je následne možné získať 

vzťah medzi relatívnou vlhkosťou a kapilárnym tlakom nad vodným meniskom v kapiláre. Na základe 

Kelvinovej rovnice tak môžeme vyjadriť závislosti medzi distribúciou pórov v materiáli a obsahu 

vlhkosti v závislosti na kapilárnom tlaku a relatívnej vlhkosti.  

 
𝑝𝑐 =

2𝜎

𝑟𝑚
=

2𝜎𝑐𝑜𝑠𝜃

𝑟
 4.8 

 

 𝜑 = 𝑒𝑥𝑝 (−
𝑝𝑐

𝑟𝑣𝑇𝜌𝑤
) 4.9 
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𝑟 polomer kapiláry m 
𝑟𝑚 polomer zakrivenia m 
𝑝𝑐 kapilárny tlak nad meniskom Pa 
𝜎 povrchové napätie vody N.m-1 
𝜃 Kontaktný uhol rad 
𝜑 relatívna vlhkosť - 
𝑟𝑣 plynová konštanta vodnej pary J.kg-1.K-1 
𝑇 Termodynamická teplota K 
𝜌𝑤 Objemová hmotnosť vody kg.m-3 

 

 

Obrázok 31 Schéma kapiláry a tvaru vodnej kvapky v závislosti od interakcie povrchu a povrchového napätia vody 

Na obrázku 31 vľavo sa jedná o idealizovanú kapiláru, v reálnom materiáli jej tvar nezodpovedá 

kruhovému prierezu, ale sa v šírke aj dĺžke nepravidelne mení. Transport vody v materiáli ovplyvňuje 

aj spôsob ako materiál reaguje s vodou. Známe sú dva základné prípady rozlíšené kontaktným 

uhlom. Pokiaľ kontaktný uhol medzi materiálom a zhlukom molekúl vody má 90°, sily vyvolané 

interakciou medzi vodou a materiálom a materiálom a vzduchom sú v rovnováhe. Pri menšom uhle 

hovoríme o hydrofóbnom materiáli, ktorý odpudzuje vodu v kvapalnom stave a pri väčšom uhle zas 

o materiáli hydroskopickom. Túto skutočnosť ilustruje pravá časť obrázku 31. Na základe týchto 

úvah sa dá odvodiť vzťah medzi kapilárnym tlakom prípadne relatívnou vlhkosťou a nasýtením 

materiálu vlhkosťou, ktoré sú vypočítané na základe funkcie distribúcie pórov. Tieto dve veličiny 

však reprezentujú vlhkostné závislosti odlišných rádov a ich znázornenie uvádza obrázok 32. 

 

Obrázok 32 Vyjadrenie obsahu vlhkosti v závislosti na relatívnej vlhkosti (vľavo) a kapilárnom tlaku (vpravo) 
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Kým relatívna vlhkosť čitateľne popíše závislosť pre nízky obsah vlhkosti v hydroskopickej oblasti 

materiálu, jej popis v nadhydroskopickej oblasti je pre ďalšie účely nepoužiteľný a túto oblasť 

sprehľadni kapilárny tlak. Táto závislosť má zas pre oblasti vysokého tlaku malú čitateľnosť, preto 

sa často tento graf používa v logaritmickej mierke a kombinuje sa s relatívnou vlhkosťou. K popisu 

retenčnej krivky sa tak používa kombinácia metód založených na relatívnej vlhkosti a kapilárnom 

tlaku. Podrobnejšie znázornenie distribúciou pórov, kapilárneho tlaku a relatívnej vlhkosti vo vzťahu 

k obsahu vlhkosti, je uvedené na obrázku 33. Ľavá strana obrázku znázorňuje distribúciu pórov 

podľa rôznych premenných a pravá časť rozlíšenie obsahu vlhkosti podľa nich. 

 

Obrázok 33 Vzťah medzi distribúciou pórov, obsahom vlhkosti, kapilárnym tlakom a relatívnou vlhkosťou 

Z matematického hľadiska sa javí táto teória ako dokonalá, no v realite sa tu objavuje niekoľko 

vplyvov, ktoré výsledky teoretického modelu a odpozorovaného správania sa materiálu pri 

experimentoch medzi sebou vzďaľujú. Jedná sa najmä o hysterérzu, čo je pomenovanie efektu 
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dosiahnutia nižších hodnôt vlhkostí pri adsorpcii, ako je tomu u desorpcie za rovnakých 

termodynamických a vlhkostných podmienok. 

 

Obrázok 34 Rozdielny obsah vlhkosti v materiáli pri adsorpcii a desorpcii 

Podstatu tohto javu znázorňuje obrázok 34 a jeho príčiny sú popisované v literatúre rôzne. Kým 

jedni autori považujú tento fenomén stále za nevysvetlený, iný ako Scheffler [63] pripisujú jeho 

vplyv dôsledkom: 

• „Bottleeffektu“ pri desorpcii, veľké póry sú spojené s prostredím prostredníctvom pórov s 

menšími polomermi, a tak zostávajú zaplnené, až kým nie sú nižšie póry prázdne, 

• inverzného „Bottleeffektu“ pri adsorpcii veľké póry obsahujú uväznený vzduch, ktorý sa 

nemôže z materiálu uvoľniť,  

• rozdielom v kontaktnom uhle vodného menisku v kapiláre pri adsorpcii a desorpcii, 

• fyzikálnym a chemickým zmenám spôsobených vodou ako sú zmršťovanie alebo 

bobtnanie, chemické reakcie. 

Ako vyplýva z obrázku 32, vlhkosť v materiáli je potrebné identifikovať ako v hydroskopickom tak 

nadhydroskopickom intervale. V hygroskopickom intervale pod 95% je možné použiť BET adsorpciu 

pre zistenie pórovitej štruktúry alebo roztoky soli k identifikácií rovnovážnej vlhkosti. Rovnovážna 

vlhkosť sa vyznačuje tým, že kapilárne pórovité prostredie materiálu spolu s prostredím, v ktorom 

je materiál umiestnený, udržuje medzi sebou rovnováhu. Pri nerovnováhe medzi nimi je dôsledkom 

hmotnostný úbytok alebo prírastok vzorky a zmena vlhkosti prostredia. Závislosť medzi obsahom 

vlhkosti vo vzorke a stavom prostredia definovanej relatívnou vlhkosťou a teplotou sa nazýva 

rovnovážna vlhkosť. Podobne ako pri teple má materiál tepelnú kapacitu, tak aj z hľadiska vlhkosti 

má materiál svoju vlhkostnú kapacitu. V porovnaní s mernou tepelnou kapacitou, ktorá sa pre 

bežné stavebné materiáli so zanedbaním vlhkosti môže uvažovať konštantná, pri vlhkosti majú 

funkcie vyjadrujúce jej závislosti nelineárny priebeh. Meranie rovnovážnej vlhkosti materiálov je 

možné vykonať podľa medzinárodnej normy ISO 12571 [65], ktorá špecifikuje dve metódy pre 

stanovenie hygroskopických sorpčných vlastností pórovitých materiálov a to meraním 

v exsikátore a meraním v klimatickej komore. Cieľom metódy je stanoviť závislosť medzi obsahom 

vody v pórovom systéme materiálu a vlhkosti okolitého prostredia. Hodnota sa udáva v percentách 

objemovej hmotnosti vzorky ako hmotnostná vlhkosť prípadne ako hmotnostná koncentrácia 

vlhkosti. Takto stanovená krivka udávajúca závislosť medzi obsahom vlhkosti a relatívnou 

vlhkosťou prostredia sa nazýva izoterma sorpcie. Je možné ju určiť v dvoch režimoch, a to pri 
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vlhnutí alebo vysychaní vzorky. Získaná krivka pri vlhnutí adsorpciou sa nazýva sorpčná vetva, kým 

krivka získaná pri desorpcii materiálu sa nazýva desorpčná vetva. Postup určovania sorpčnej vetvy 

je taký, že sa suchá vzorka o ustálenej hmotnosti vloží do exsikátoru alebo klimatickej komory, kde 

je pri konštantnej teplote séria vzoriek paralelne alebo postupne vystavená relatívnym vlhkostiam 

prostredia s rastúcou hodnotou. Vystavenie určitej relatívnej vlhkosti prebieha dovtedy, kým 

vzorka vykazuje hmotnostné zmeny, čo sa kontroluje vážením. Odporúča sa stanoviť aspoň štyri 

body na základe čoho je následne možné zostrojiť krivku. Postup pre určovanie desorpčnej 

izotermy je obdobný, akurát s obráteným poradím série prostredí a materiál je pred ním potrebne 

navlhčiť. Začína sa s relatívnou vlhkosťou o hodnote 95 %. Vzorky by mali mať viac ako 10 g. 

Referenčné sorpčné izotermy sa stanovujú pre teplotu 23 °C +/- 0.5 °C prípadne 27 °C +/- 0,5 °C 

pre tropické oblasti.  

 

Obrázok 35 Príklad vzoriek prípravy vzoriek materiálu omiteky vľavo, vpravo ich umiestnenie do exikátorov s  roztokmi 
soli a klimatickej komory 

V exlikárotre sa relatívna vlhkosť udržuje roztokom soli, ktorý nad svojou hladinou udržuje určitú 

relatívnu vlhkosť. Hĺbka roztoku soli by mala byť medzi 30- 50 mm. Za ustálenú hodnotu sa 

považuje, ak vzorka nemení svoju hmotnosť za 24 hodín o viac ako 0.1 %. Vzorka sa váži periodicky. 

Odporúča sa voliť relatívne vlhkosti v rozsahu 30-95 %. Roztoky soli a relatívna vlhkosť nad ich 

hladinou pri teplote 23 °C uvádza tabuľka 15. Príklad kondiciovania vzoriek omietky nad roztokmi 

soli v exsikátore a klimatickej komore znázorňuje obrázok 35. 

Tabuľka 15 Relatívna vlhkosť nad niektorými roztokmi soli podľa ISO 12571 

Názov Značka Relatívna vlhkosť 
Hydroxid sodný NaOH 8% 
Uhličitan draselný K2CO3 43% 
Dusičnan horečnatý MgNO3 53% 
Chlorid sodný NaCl 75% 
Chlorid draselný KCl 85% 
Síran draselný K2SO4 97% 

 

Klimatická komora sa môže použiť buď pre zaistenie stabilnej teploty ekslikátorov alebo aj priamo 

ku kondiciovaniu vzoriek. V druhom prípade sa v klimatickej komore nastaví najnižšia relatívna 

vlhkosť a postupne sa vzorka váži, po ustálení sa prejde na ďalšiu vlhkosť. Medzinárodná norma 
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ISO 12570 [66] uvádza stanovenie vlhkosti materiálu sušením pri vyššej teplote a definíciu 

jednotlivých pojmov potrebných pre vyhodnotenie skúšky. Vyššie uvedenou metódou je možné 

stanoviť krivky vetiev sorpcie a desorpcie iba pre hydroskopický interval, približne do relatívnej 

vlhkosti 95 až 97%. Pri vysokých relatívnych vlhkostiach môže dochádzať ku kondenzácií vodnej 

pary na vzorke a stenách ekslikátoru, ktorá môže skresliť množstvo absorbovanej vlhkosti vzorky 

zo vzduchu. Nad touto oblasťou sa retenčná krivka dá popísať pomocou ortuťovej porozimetrie [67] 

alebo pomocou „pressure plate method“ [68].  Príklad aparatúry pre túto metódu je uvedený na 

obrázku 36. Vzorky sa pri tejto metóde nechajú spolu s membránou nasýtiť vodou, a potom sa 

postupne so zvyšujúcim tlakom vážia a zisťuje sa ich hmotnostný úbytok zodpovedajúci 

príslušnému kapilárnemu tlaku. 

 

Obrázok 36 Aparatúra pre „pressure plate“ metódu (TU Dresden, Slávik 2018) 

Kombináciou oboch uvedených metód, ako pre oblasť hygroskopickú a nadhygroskopickú, je 

možné získať body desorpčnej vetvy retenčnej krivky. Na základe nich je možné hľadať pomocou 

Gausových distribučných funkcií a tvaru krivky najpočetnejšie pórové skupiny a získať tak 

matematický popis retenčnej krivky pre celú oblasť. Sorpčnú vetvu je možné získať iba pre 

hydroskopickú oblasť, nadhydroskopiskú je potrebné odhadnúť podľa korelácie rovnovážnej 

vlhkosti pri sorpcii, desoprpčnej vetvy retenčnej krivky a hodnoty voľného kapilárneho nasýtenia.   

Kapilárna vodivosť a nasiakavosť 

Kapilárna vodivosť popisuje transport vlhkosti v kvapalnom skupenstve naprieč sieťou kapilár. 

V rôznej literatúre je uvedená odlišne, nie len označením, ale aj jednotkami a tiež hnacím 

potenciálom. Hodnota súčiniteľu závisí od nasýtenia pórovitého prostredia vodou, teda s obsahom 

vody v materiáli sa mení. Pre jeho meranie nie je normovaná priama metóda. Medzinárodná norma 

ISO 15026 [55] zaoberajúca sa numerickou simuláciou hygrotermálneho transportu sa v tomto 
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odkazuje na európsku normu EN ISO 15148 [69] a na aproximácie založené na koeficiente 

nasiakavosti ako aj na publikáciu [41]. V našej odbornej literatúre [4] sú uvedené niektoré spôsoby 

jej merania a aj výsledky pre niektoré materiály. V zahraničnej literatúre ako [49], [63] sú aj modely 

využívajúce koeficienty nasiakavosti pre jeho kvantifikáciu. Samotný súčiniteľ vlhkostnej vodivosti, 

ako vyplýva z dát uvedených v literatúre, je výrazne nelineárny a jeho veľkosť narastá s rastúcim 

obsahom vlhkosti v materiáli.  

Niektoré teoretické modely odvádzajú jeho hodnotu z grafickej interpretácie na obrázku 37. Tá 

vyjadruje sieť kapilár rôznej šírky, ktoré sú navzájom prepojené v spodnej časti a v závislosti od 

vlhkosti materiálu sa po výške mení ich zaplnenie. Transport vlhkosti je vyvolaný silou 𝑑𝐹𝑐, ktorá je 

spôsobená účinkami kapilárneho tlaku v tenkých kapilárach, ktoré sa snažia vysávať vodu 

zo širších pórov, s ktorými sú prepojené. Proti tomuto pôsobí gravitačná sila 𝑑𝐹𝑔 a trenie na ich 

stenách kapilár 𝑑𝐹𝑓.  

 

Obrázok 37 Schéma odvodenia súčiniteľu kapilárnej vodivosti 

 

 

 
𝑑𝐹𝑐 = −𝑑𝑝𝑐 ∫ 𝜋𝑟2
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𝑟 polomer kapiláry m 
𝑝𝑐 kapilárny tlak nad meniskom Pa 
𝜎 povrchové napätie vody N.m-1 
𝜃 uhol rad 
𝜑 relatívna vlhkosť - 
𝑟𝑣 plynová konštanta vodnej pary J.kg-1.K-1 
𝑇 Termodynamická teplota K 
𝜌𝑤 Objemová hmotnosť vody kg.m-3 
𝜂 viskozita - 
𝑣𝑟 Rýchlosť prúdenia m.s-1 
𝜋 Ludolfovo číslo - 
𝐾𝑤 Súčiniteľ kapilárnej vodivosti s.m-1 

 

Účinky kapilárneho tlaku sú popísané vzťahom 4.10 a vplyv trenia je vyjadrený formulou vo vzťahu 

4.11. Účinky gravitácie vyjadruje vzťah 4.12, no ich prejavy sú zväčša zanedbateľné. Výsledný tok sa 

získa úpravou rovníc 4.14 a je často popísaný súčiniteľom 𝐾𝑤 podľa vzťahu 4.15. Celkový vlhkostný 

tok vplyvom kapilárnej vodivosti sa tak získa zo vzťahu 4.16. 

 
𝑔𝑤 =

𝑑𝑉

𝑑𝑡 𝐴
𝜌𝑤 4.13 

 

 
𝑔𝑤 = −

𝑑𝑝𝑐

𝑑𝑥

0,4343𝜌

8𝜂
∫ 𝑓(𝑟) 𝑟 𝑑𝑟

𝑟𝑥

0

 4.14 

 

 
𝐾(𝑤) = −

0,4343𝜌

8𝜂
∫ 𝑓(𝑟) 𝑟 𝑑𝑟

𝑟𝑥

0

 4.15 

 

 
𝑔𝑤 = −𝐾(𝑤)

𝑑𝑝𝑐

𝑑𝑥
 4.16 

 

Vývoj súčiniteľu 𝐾𝑤 v závislosti na polomere nasýtených pórových skupín  uvádza obrázok 38 

a obrázok 39 na uvádza tento súčiniteľ na základe obsahu vlhkosti v materiáli. 

 

Obrázok 38 Vľavo krivka distribúcie pórov, vpravo znázornenie funkcie kapilárnej vodivosti v závislosti na polomere 
kapilár 
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Obrázok 39 Vľavo krivka distribúcie pórov, vpravo znázornenie funkcie kapilárnej vodivosti v závislosti na obsahu 
vlhkosti 

S narastajúcou vlhkosťou teda narastá aj súčiniteľ kapilárnej vodivosti až do maxima, ktoré 

nastáva pri úplnom zaplnení pórovitého prostredia. Táto maximálna hodnota je zhodná 

s nasýteným prúdením podľa Darcyho zákona. Tento prístup je ale iba teoretický, reálny materiál 

dosahuje mierne odchýlky, ktoré je potrebné upraviť kalibráciou na základe experimentov 

a simulácií. K tomuto na TU Dresden [63] používajú štyri experimenty: 

• Difúzia na mokrej a suchej miske 

• Experiment vysychania 

• Experiment vzlínania vlhkosti 

• Koeficient kapilárnej vodivosti pri nasýtení  

 

Obrázok 40 Kalibrácia modelu kapilárnej vodivosti 

Pomocou rozdielov medzi suchou a mokrou miskou pri meraní difúzneho odporu a teórie sériového 

a paralelného modelu je kalibrovaná prvá časť tejto krivky. Druhá časť krivky sa kalibruje podľa 

výsledkov vysychania vzoriek materiálu. Tretia časť krivky sa kalibruje na základe dát získaných 

z experimentu vzlínavosti, ktorým sa určuje koeficient absorpcie vody. Posledný bod krivky sa získa 

meraním prúdenia pri plnom nasýtení označované aj ako Darcyho prúdenie. Oblasti aplikácie 
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jednotlivých experimentov pri kalibrácií sú naznačené na obrázku 40 a niektoré vybavenie na TU 

Dresden je znázornené na obrázku 41. 

 

Obrázok 41 Laboratórne vybavenie TU Dresden, vľavo aparatúra pre meranie vzlínavosti, vpravo pre vysychanie vzoriek 

Donedávna takýto sofistikovaný spôsob určovania kapilárnej vodivosti a možnosti numerickej 

simulácie neboli možné. Súčiniteľ 𝐾𝑤 predstavuje takzvaný konduktívny model, a pri pohľade na 

rovnicu 4.17 je vidieť, že obsahuje v sebe nie len obsah vlhkosti ale aj kapilárny tlak. 

 
𝜌𝑤

𝑑𝑤

𝑑𝜏
=

𝑑

𝑑𝑥
(𝐾𝑤

𝑑𝑝𝑐

𝑑𝑥
) 4.17 

 

 𝑑𝑤

𝑑𝜏
=

𝑑

𝑑𝑥
(𝐷𝑙(𝑤)

𝑑𝑤

𝑑𝑥
) 4.18 

 

 
𝐷𝑙(𝑤) = 𝐾𝑙(𝑤)

1

𝜌𝑙

𝑑𝑝𝑐(𝑤)

𝑑𝑤
 4.19 

 

Preto sa v minulosti používali takzvané difúzne modely kapilárnej vodivosti, ktorých vyjadrenie 

predstavuje rovnica 4.18. Parciálny tlak bol nahradený pomocou vzťahu 4.19, a ďalšími 

matematickými úpravami ako je Boltzmanová transformácia, sa dá táto rovnica analyticky riešiť. 

Tiež je možné Matanovou metódou vyjadriť difúzny koeficient kapilárnej vodivosti 𝐷𝑙(𝑤). 

 
𝐷𝑙(𝑤) = (𝑤 − 𝑤ℎ)

A𝑤
2

2(𝑤𝑠 − 𝑤ℎ)3𝜌𝑤
2

 4.20 
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𝑤
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𝐷𝑙(𝑤) = 3,8 (

A𝑤

𝑤𝑐
)

2

1000
(

𝑤
𝑤𝑐

−1)
 4.23 

 

 
𝐷𝑙(𝑤) = 𝐷0𝑒

(
𝑤ℎ
𝑤𝑠

𝑙𝑛
𝐷𝑠
𝐷0

)
 4.24 

 

𝐷𝑙(𝑤) difuzivita m2.s-1 

𝐷0 počiatočná difuzivita m2.s-1 
𝐷𝑠𝑎𝑡 difuzivita pri nasýtení m2.s-1 

A𝑤 koeficient nasiakavosti pri čiastočnom ponorení kg.m-2.s-0,5 

𝑤 hmotnostná vlhkosť m3.m-3 
𝑤ℎ hygroskopická hranica vlhkosti m3.m-3 
𝑤𝑠 hranica plného nasýtenia m3.m-3 
𝜌𝑤 objemová hmotnosť kg.m-3 
𝑘 parameter  

 

V odbornej literatúre sú uvedené niektoré ďalšie aproximácie modelov rôznych autorov. Napríklad 

na základe vzťahov 4.20, 4.21, 4.22 [49] alebo podľa Kießla a Künzela 4.23 [35], alebo Krusa and 

Holma 4.24 [63].  

Určovanie výpočtu koeficientu nasiakavosti „water uptake coefficient“ upravuje norma ISO 15148 

[69], tá tento parameter aktuálne pomenováva koeficient absorpcie vody „water absorption 

coefficient“. Má označenie A𝑤 a jednotku kg.m-2.s-0,5 prípadne kg.m-2.h-0,5. Spodná strana vzorky je 

exponovaná voči voľnej vodnej hladine, a v pravidelných časových intervaloch sú merané jej 

hmotnostné prírastky. U nás bola táto vlastnosť v minulosti definovaná ako kapilarita, v súčasnosti 

sa v európskych normách definuje ako nasiakavosť pri čiastočnom ponorení a je vyhodnocovaná 

v iných jednotkách. Príklad určovania vzlínavosti pre EPS na základe dát z [4] a ukážka reálnej 

skúšky z merania vzlínavosti vzorky je znázornená na obrázku 42. 

 

Obrázok 42 Určenie koeficientu nasiakavosti pre vľavo EPS [4], vpravo ukážka z reálnej skúšky vzlínavosti omietky 
(Slávik 2017)  
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Difúzia vodnej pary a SP model 

Hustota difúzneho toku je popísaná rovnicou 4.25 ako závislosť gradientu parciálneho tlaku 

vodných pár, difúznej vodivosti vzduchu a faktora difúzneho odporu materiálu. Súčiniteľ difúzie 

vodnej pary uvedený vzťahom 4.26, nazývaný v angličtine „vapor permeability“, vyjadruje 

schopnosť materiálu prepúšťať vlhkosť vo forme vodnej páry pri jej gradiente. Označuje sa 

symbolom δ a jeho jednotka je s. Tento parameter podobne ako aj iné nie je konštantný a závisí ako 

od teploty tak od vlhkosti materiálu. Občas býva používaný pojem faktor difúzneho odporu 

nazývaný „diffusion resistance factor“, prípadne ekvivalentná difúzna hrúbka „diffuse thickness“. 

Tieto veličiny boli zavedené najmä preto, že hodnoty súčiniteľu difúznej vodivosti sa pohybujú 

vo veľmi malých rádoch. 

 
g𝑣 =  −

𝐷

𝜇𝑟𝑣𝑇

𝜕𝑝𝑣

𝜕𝑥
 4.25 

 
 

𝛿 =
𝐷

𝜇𝑟𝑣𝑇
 4.26 

 
 

𝐷 =
2,26173

𝑝𝑎
(

𝑇

𝑇𝑛
)

1,81

 4.27 

 

 

g𝑣 hustota difúzneho toku kg.s-1.m-2 
𝐷 súčiniteľ difúzie vodnej pary vo vzduchu m.s-1 
𝑑, 𝑥 Hrúbka m 
𝛿 súčiniteľ difúzie vodnej pary s 
𝜇 faktor difúzneho odporu - 
𝑟𝑣 plynová konštanta vodnej pary J.kg-1.K-1 
𝑝𝑎 atmosférický tlak Pa 
𝑝𝑣  čiastočný tlak vodných pár Pa 
𝑝𝑠𝑎𝑡 tlak nasýtených vodný pár Pa 
𝑠𝑑 difúzna hrúbka m 
𝑇 termodynamická teplota K 
𝑇𝑛 referenčná termodynamická teplota K 

 

Stanovenie súčiniteľu difúznej vodivosti je možné na základe metodiky medzinárodnej normy EN 

ISO 12572 [70]. Skúška sa realizuje v skúšobných miskách, kde skúšobná vzorka tesne uzatvára 

vysúšadlo umiestnené v miske pri metóde suchej misky „dry cup“ prípadne nasýtený soľný roztok 

pri metóde mokrej misky „wet cup“. Táto zostava sa umiestni do klimatickej komory s riadeným 

prostredím alebo ekslikátora s roztokom soli a pravidelným vážením hmotnostných zmien sa 

stanový množstvo difundujúcej páry cez vzorku za jednotku času. Norma ďalej uvádza požiadavky 

na veľkosť vzoriek a ich počet. Vzorky sa pred samotným skúšaním kondiciujú v prostredí o teplote 

23 °C +/- 5 °C a relatívne vlhkosť 50 % +/- 5 %.  Skúška môže trvať od pár hodín až do niekoľko dní 

alebo týždňov. Všetko závisí od difúznej priepustnosti a sorpčných vlastností vzorky ako aj jej 

hrúbky. Vzorky sa vážia v pravidelných časových intervaloch. Meranie trvá do doby, kým sa pre 

niekoľko po sebe idúcich intervaloch prírastky na hmotnosti medzi sebou nelíšia o viac ako 5% 

prípadne 10% u nepriepustných materiáloch. Ukážku z merania znázorňuje obrázok 43.      

 𝑠𝑑 = 𝜇𝑑 4.28 
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Obrázok 43Kondiciovanie vzoriek v klimatickej komore, váženie hmotnostného prírastku misky (Zach, 2017) 

Ako je uvedené v popise obrázku 28, v reálnom materiáli bude výsledná transmisia vlhkosti 

výsledkom kombinácie difúzie a kapilárneho transportu, ktorá je ovplyvňovaná nasýteným 

materiálu. Nakoľko v materiáli sa nachádzajú rôzne veľkosti pórov a rôzne prepojené, niektorý 

autori [71], [49] uvádzajú sériovo-paralelný model. Tento je ilustrovaný na obrázku 44 a predstavuje 

ideu, že v materiáli sú sériovo a paralelne usporiadané póry. Pri určitej vlhkosti sú niektoré skupiny 

zaplnené vodou, iné zostávajú voľné.  

 

Obrázok 44 ilustrácia SP modelu a jeho odozva na základe obsahu vlhkosti 

U sériovo prepojených pórov dochádza k zaujímavému efektu. Pri vytvorení vodného menisku 

v úzkej časti póru dochádza pri difúzií na jednej jeho strane ku kapilárnej kondenzácií a na druhej 

strane kapilárnemu odparovaniu. Gradient čiastočného tlaku vodných pár síce zostáva zachovaný, 

ale vzdialenosť difúzie sa zväčšujúcou sa nasýtenou oblasťou zmenšuje čo urýchľuje difúziu. Tento 

jav ilustruje obrázok 45 . 
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Obrázok 45 ilustrácia sériového prepojenia pórov 

Iná situácia nastáva u paralelného transportu pórovým prostredím. Tu je prenesená vlhkosť 

počítaná samostatne v kapilárnom transporte ku ktorému dochádza v plne nasýtených póroch.  

Difúzia funguje iba v otvorených póroch väčších pórových skupín, a tak všetky zaplnené pórové 

skupiny znižujú hodnotu súčiniteľu difúzie vodných pár. Situáciu ilustruje obrázok 46. 

 

Obrázok 46 ilustrácia paralelného prepojenia pórov 

 

Obrázok 47 ilustrácia kombinácie sériových a paralelných pórových skupín 

Kombináciu oboch uvedených modelov získame celkový SP model, ako je uvedené na obrázku 47. 

Na základe obsahu vlhkosti, ktorá determinuje podiel nasýtených pórov v objeme prostredníctvom 

parametra 𝑘 a parametra 𝑚, ktorý vyjadruje pomer medzi zastúpením sériového a paralelného 

modelu, je potom jeho celkový vplyv na súčiniteľ difúzie vodných pár uvedený vo vzťahu 4.25. Ako 
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je možné vidieť z obrázku 48, SP model môže spôsobovať zvyšovanie transportu vlhkosti formou 

difúzie v určitých oblastiach aj o 20%. 

 
g𝑣 =  −

𝐷(𝑇)

𝜇𝑟𝑣𝑇

1 − 𝑘

[𝑚 + (1 − 𝑚)(1 − 𝑘)2]

𝜕𝑝𝑣

𝜕𝑥
 4.29 

 

Obrázok 48 ilustrácia vplyvu SP modelu na účinok difúzie 

Reálna stavebná konštrukcia niekedy nepozostáva iba z jedného homogénneho materiálu 

spojitého vo všetkých smeroch. Často sa jedná o kusové stavivo ako sú tehly, prípadne plošné 

prvky ako sú dosky, laty či obkladačky alebo dlaždice. Nezriedka bývajú vrstvy perforované 

kotviacimi prvkami, ktoré zásadne menia ich difúzne vlastnosti. V určitých prípadoch sa dá 

teoreticky zaviesť predpoklad analógie s elektrickým obvodom stanoviť takzvaný ekvivalentný 

difúzny odpor, no výsledky nemusia byť vždy presné. Za týmto účelom bol v minulosti zrealizovaný 

v Československu výskum, kde boli testované celé vzorky stavebných konštrukcií v zariadeniach 

difúznych skríň spomínaných v niektorých publikáciách [16], [17] a odbornej literatúre [4], [12]. 

V spomínaných publikáciách sa nachádzajú ako výsledky z meraní, tak postupy ako ich aplikovať 

pri výpočtoch. Stanovené sú závislosti difúzneho odporu fóliových a plechových materiáloch od 

perforácie či difúzne odpory škár a stykov. Niektoré praktické poznatky vo vyššie uvedených 

zdrojoch dokonca u niektorých materiálov uvádzajú aj vplyv starnutia materiálu. 

D. Parametre popisujúce transportu vzduchu 
V stavebných konštrukciách určitého typu môže byť významný faktorom ovplyvňujúcim teplotné 

a vlhkostné rozloženie v skladbe aj transport vzduchu. Tento transport nie je žiaduci, býva 

najčastejšie zapríčinený nevhodným návrhom prípadne zlou realizáciou konštrukcie alebo 

poruchami stavebných konštrukcií. Nezriedka je aj príčinou mnohých problémov. Vzduch pri 

prúdení mimo tepla transportuje aj vlhkosť. Miesta ovplyvnené zvýšeným prúdením vzduchu 

zväčša vykazujú nižšiu povrchovú teplotu a vodná para unášaná týmto vzduchom na týchto 

miestach často kondenzuje. Pri niektorých typoch materiáloch je z tohto dôvodu potrebné stanoviť 

ich prievzdušnosť či v ploche alebo v línii na stykoch alebo lokálnych perforáciách. Prievzdušnosť 

má jednotku kg.s-1.m-2.Pa-1 a býva popísaná súčiniteľom prie vzdušnosti označeným 𝐾𝑎, ktorý je 

závislí na tlakovom spáde. 

Zdroje materiálových parametrov 
Vyššie uvedené spôsoby predstavujú súčasný prístup k určovaniu materiálových parametrov. 

Parametre popisujúce transport tepla a vlhkosti sa nie len výrazne menia s teplotou a obsahom 

vlhkosti materiálu, ale aj časom vplyvom degradácie a starnutia prípadne ďalších činiteľov. 
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Štandardné materiálové parametre pre zjednodušené výpočty obsahujú aj národné technické 

normy ako ČSN 73 0540 [47]. Množstvo materiálových parametrov používaných v Československu 

a ich závislosti na vlhkosti obsahujú aj publikácie [4] a [12]. Zo zahraničných publikácií celkom 

kompaktnú databázu obsahujú publikácie z Belgicka [62], Nemecka [49], alebo spojených štátov 

[53] a publikácie z európskych projektov Annex24 [36] a Annex41 [44] obsahujú tiež množstvo 

materiálových dát. Na internete je dostupný katalóg stavebných materiálov projektu 

podporovaného nemeckou vládou MASEA databank [72], ktorý obsahuje značné množstvo 

materiálov.  

Veľa dostupných dát v katalógoch však nezaručuje, že materiály, ktoré obsahujú sa budú zhodovať 

s tými, ktoré sa používajú v našej lokalite dnes, a preto sa pravdepodobne pri riešení 

hygrotermálnych simulácií nezaobídeme bez merania materiálových parametrov. Aj keď zhrnutie 

metód a postupov merania materiálových vlastností môže vyzerať relatívne jednoducho, ich 

aplikácia si vyžaduje veľa času a námahy. Najmä vlhkostné procesy sú dlhodobé, a niektoré 

experimenty tak trvajú od niekoľko týždňov až po niekoľko mesiacov. Z druhého pohľadu, jedna 

a ani tri vzorky nezaručujú dostatočný výber dát, pre ďalšie štatistické spracovanie. Preto je 

potrebné súčasne testovať početnejšie sady vzoriek, s čím rastú nároky na čas, prácu a aj 

finančnú stránku takýchto meraní. Mnohé merania pre zaistenie opakovateľnosti a presnosti 

vyžadujú aj skúsenosti a zručnosti, ktoré sa nadobúdajú až rokmi praxe v laboratóriu.  





5. ZÁKLADY MATEMATICKÉHO APARÁTU 

5. 

Sláb jenom ten, kdo v sebe ztratil víru 

a malý ten, kdo zná jen malý cíl. 

Svatopluk Čech 
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A. Základné rovnice 
Komplexný transportný proces zahŕňa súčasnú kombináciu niekoľkých mechanizmov transportu. 

Je ich možné vyjadriť rovnicami toku prípadne jeho hustoty na diferenčnom objeme. Obrázok 49 

predstavuje diferenčný objem o teplote 𝑇 s rozdielnymi hustotami tepelného toku na jeho 

stranách.  

 

Obrázok 49 Tepelný tok na diferenčnom objeme 

Rovnica 5.1 plynie zo zákonu zachovania energie a vyjadruje, že zmena hustoty tepelných tokov na 

hraniciach diferenčného objemu je priamo úmerná zmene jeho teploty, v závislosti na jeho 

materiálových parametroch. Hustotu tepelného toku vyjadruje rovnica 5.2, ktorého veľkosť je 

ovplyvnená súčiniteľom tepelnej vodivosti a teplotnou diferenciou ako hnacím potenciálom tohto 

javu. 

 
ρ𝑏𝑐

∆𝑇

𝑡
𝑑𝑉 = (𝑞𝑖 − 𝑞𝑖+1)𝑑A = −

∂𝑞

∂x
𝑑𝑥𝑑A 5.1 

 

 
𝑞 = −𝜆

𝜕𝑇

𝜕𝑥
𝑑𝑥 5.2 

 
ρ𝑏 objemová hmotnosť kg.m-3 
𝑐 špecifické teplo J.kg-1.K-1 
𝑇 termodynamická teplota K 
𝑞 hustota tepelného toku W.m-2 
𝜆 súčiniteľ tepelnej vodivosti W.m-1.K-1 
A plocha m2 
V objem m2 
x šírka m 
𝑡 čas s 

 

Obdobným spôsobom je možné odvodiť aj rovnicu 5.3, ktorá vyjadruje zmenu obsahu vlhkosti v 

diferenčonom objeme na základe diferencie difúznych tokov cez jeho hranice. Obrázok 50 uvádza 

jej grafickú interpretáciu. Hustota difúzneho toku je v tomto prípade vyjadrená rovnicou 5.4. 

Hnacím potenciálom je tu gradient tlakov vodných pár a rýchlosť ich transportu je ovplyvnená 

faktorom difúzneho odporu. 

 

 

 
  +1 =   +
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 ∆𝑤

𝑡
𝑑𝑉 = (𝑔𝑣𝑖 − 𝑔𝑣𝑖+1) = −

∂𝑔𝑣

∂x
𝑑𝑥 𝑑A 5.3 

 
 

𝑔𝑣 = −
𝐷

𝜇𝑟𝑣𝑇

∂𝑝

∂x
𝑑𝑥𝑑A 5.4 

 
g𝑣 hustota vlhkostného toku kg s-1 m-2 
𝐷 súčiniteľ difúzie vodnej pary vzduchu m s-1 
𝑇 Termodynamická teplota K 
𝑟𝑣 plynová konštanta W m-2 
𝜇 faktor difúzneho odporu - 
A plocha m2 
V objem m3 
𝑥 hrúbka m 
𝑤 hmotnostná koncentrácia vlhkosti kg m-3 
𝑡 čas s 

 
 

 

Obrázok 50 Difúzny tok na diferenčnom objeme 

Obrázok 51 znázorňuje zmenu vlhkosti v objeme zapríčinenú rozdielnymi hustotami kapilárneho 

toku na hraniciach diferenčného elementu. Hnacím potenciálom pre toky je rozdiel obsahu vlhkosti 

a tok je priamo úmerný súčiniteľu kapilárnej vodivosti ako to uvádza rovnica 5.6. 

 ∆𝑤

𝑡
𝑑𝑉 = (𝑔𝑙𝑖 − 𝑔𝑙𝑖+1) = −

∂𝑔𝑙

∂x
𝑑𝑥 𝑑A 5.5 

 
 

𝑔𝑙 = −𝐾𝑤

𝜕𝑝𝑐

𝜕𝑥
𝑑𝑥 5.6 

 
𝐾𝑤 súčiniteľ kapilárnej vodivosti s 
𝑔𝑙  Hustota kapilárneho toku kg.s-1.m-2 
𝑤 Hmotnostná koncentrácia vlhkosti kg.m-3 
A plocha m2 
V objem m2 
𝑥 hrúbka m 
𝑡 čas s 
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Obrázok 51 Kapilárny tok na diferenčnom objeme 

Rovnice vychádzajú z princípu zachovania hmoty a energie. Počet neznámych môže byť rôzny, 

v závislosti od uvažovaných javov. V základnom režime jednorozmernej úlohy šírenia tepla 

a vlhkosti je možné primárne uvažovať šírenie tepla vedením a vplyv tepla uvoľňovaného pri 

skupenských zmenách, čo popisuje prvá rovnica. Niektorí autori ako Häupl [49], v rovniciach 

uvádzajú aj teplo prenesené kapilárnym vedením vlhkosti, difúziou vodnej pary a teplo prenesené 

tokom vzduchu cez materiál. Z hľadiska transportu vlhkosti sú uvažované javy dva a to difúzia 

a kapilárna vodivosť. Niekedy je ešte uvažovaný transport vzduchu, ktorý môže najmä pri 

prievzdušných materiáloch zásadne ovplyvňovať, ako prerozdelenie teploty a aj vlhkosti v skladbe. 

Ten sa doplní ďalšou treťou rovnicou s neznámou reprezentujúcou tlak. 

 

Obrázok 52 Simultánny transport na diferenčnom objeme 

Zložením uvedených javov získavame finálnu podobu sústavy rovníc 5.7 a 5.8, ktoré sú spolu vo 

vzájomnej interakcii. Prvá rovnica 5.7 vyjadruje transport tepla a druhá rovnica 5.8 popisuje šírenie 

vlhkosti. 

 ∆𝑇

𝑡
(𝑐𝜌 + 𝑤𝑐𝑤)𝑑𝑉 =

∂𝑞

∂x
𝑑𝑥𝑑A + ℎ

∂𝑔𝑣

∂x
𝑑𝑥𝑑A 5.7 

 
 ∆𝑤

𝑡
𝑑𝑉 = −

∂𝑔𝑣

∂x
𝑑𝑥𝑑A +

∂𝑔𝑙

∂x
𝑑𝑥 𝑑A 5.8 
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 ∆𝑇

𝑡
(𝑐𝜌 + 𝑤𝑐𝑤)𝑑𝑉 = −𝜆𝑤

∂2𝑇

∂x2
𝑑𝑥𝑑A − ℎ

𝐷

𝜇𝑤𝑟𝑣𝑇

∂2𝑝

∂x2
𝑑𝑥𝑑A 5.9 

 
 ∆𝑤

𝑡
𝑑𝑉 = −

𝐷

𝜇𝑤𝑟𝑣𝑇

∂2𝑝

∂x2
𝑑𝑥𝑑A + 𝐾𝑤

𝜕2𝑝𝑐

𝜕𝑥2
𝑑𝑥 𝑑A 5.10 

 
𝐾𝑤 súčiniteľ kapilárnej vodivosti s.m-1 
𝑔 hustota tepelného toku W.m-2 
𝑤 hmotnostná koncentrácia vlhkosti kg.m-3 
𝑐𝑤 merná tepelná kapacita vody J.kg-1.K-1 
𝑐 merná tepelná kapacita materiálu J.kg-1.K-1 
𝜌 objemová hmotnosť kg.m-3 
𝑔𝑣 hustota difúzneho toku kg.s-1.m-2 
𝑔𝑙  hustota kapilárneho toku kg.s-1.m-2 
A plocha m2 
V objem m3 
𝑥 hrúbka m 
𝑡 čas s 

 
Obe rovnice sú prepojené navzájom premennými, na čo nadväzujú aj materiálové parametre, ktoré 

môžu byť a často aj sú na nich závislé. Odvodené rovnice 5.9 a 5.10 obsahujú určité zjednodušenia. 

V prvom rade ignorujú transport vzduchu, ktorý môže pri reálnych stavebných konštrukciách 

nastať, najmä pokiaľ sa jedná o konštrukcie suchej výstavby. Taktiež sa zanedbáva transport tepla 

v prenesenej vlhkosti. 

B. Okrajové podmienky 

Okrajové podmienky z hľadiska matematiky 

Z matematického hľadiska sú známe tri typy okrajových podmienok. Podmienka prvého typu, 

nazývaná tiež ako Dirichletová, popisuje hodnotu príslušného poľa na jeho hranici konkrétnou 

veľkosťou. Napríklad, pokiaľ sa jedná o teplotu, hľadané riešenie teploty 𝑇 bude mať túto hodnotu 

𝑘 na danej hranici oblasti 𝑏.   

 𝑇(𝑏) = 𝑘 5.11 

 
Podmienka druhého typu, označovaná tiež ako Newmanová podmienka, implementuje na hranici  

predpísanú hodnotu derivácie, ktorú má riešenie na stanovenej hranici mať. Ako príklad je možno 

uviesť tepelný tok 𝑞 na hranici vstupujúci alebo vystupujúci z oblasti, ktorého derivácia v smere 

kolmom na hranicu 𝑏 bude konštantná o veľkosti 𝑘. 

 ∂𝑞(𝑏)

∂n
= 𝑘 5.12 

 
Podmienka tretieho typu nazývaná tiež Newtonová alebo Robinova, predpisuje deriváciu veličiny 

na hranici poľa, ktorá je lineárne závislá na diferencii hodnoty na hranici a hodnoty v okolitom 

prostredí.  Používa sa napríklad pre popísanie výmeny tepla konvekciou na hranici oblasti. Je ju 

možné zapísať ako deriváciu  tepelného toku 𝑞 na hranici 𝑏, ktorá je úmerná konštante 𝑘 a rozdielu 

teploty na hranici 𝑇(𝑏) a okolitému vzduchu 𝑇𝑎. 
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 ∂𝑞(𝑏)

∂n
= 𝑘(𝑇(𝑏) − 𝑇𝑎) 5.13 

Okrajové podmienky z hľadiska javov a polohy konštrukcie 

Z hľadiska polohy je možné okrajové podmienky rozdeliť na podmienky vnútorného a vonkajšieho 

prostredia. Kým vo vnútornom prostredí zväčša postačí okrajové podmienky definovať teplotou 

a relatívnou vlhkosťou vnútorného vzduchu, vo vonkajšom prostredí je povrch výrazne 

ovplyvňovaný aj inými vplyvmi, a preto je nutné tieto do úvahy začleniť. Jedná sa najmä o radiáciu, 

zvýšenú konvekciu vplyvom vetra a zrážky. Radiácia obsahuje dve zložky, krátkovlnnú zapríčinenú 

slnečným žiarením a dlhovlnnú okolitým prostredím. Zrážky môžu byť ako dažďové tak i snehové 

a z hľadiska orientácie konštrukcie pripadá do úvahy ešte vetrom hnaný dážď. Konvekciu na 

vonkajšom povrchu zintenzívňuje vplyv vetra, ktorý je určený smerom a rýchlosťou.   

Tabuľka 16 Vplyvy prostredia v interiéry a exteriéry 

Vplyv Prostredie 
Vnútorné Vonkajšie 

Teplota + + 
Vlhkosť + + 
Slnečné žiarenie - + 
Dlhovlnná radiácia + + 
Vietor - + 

Zrážky - + 
Vetrom hnaný dážď - + 

 

Vnútorné prostredie 

Celoročný priebeh parametrov vnútorného prostredia nie je nikde definovaný a zriedkakedy sú  

k simulácii dostupné dáta z podobnej prevádzky. V norme ISO 13788 [48] sú v prílohe A uvedené 

dva prípady zjednodušeného postupu, ako ich aspoň približne stanoviť. Prvý spôsob je pre 

kontinentálnu a tropickú klímu na základe grafu na obrázku 53. Platí iba pre obytné 

a administratívne budovy.  

 

Obrázok 53 Interpolačný graf parametrov vnútorného prostredia pre kontinentálnu a tropickú klímu 
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Obrázok 54 Interpolačný diagram pre vlhkostné zaťaženie pre prímorskú klímu 

Teplota vnútorného vzduchu aj relatívna vlhkosť je určená  na základe teploty vonkajšieho vzduchu. 

Relatívna vlhkosť má dve úrovne, a to normálnu „Vlhkosť A“  a vyššiu „Vlhkosť B“ pre miesta 

s vyššou obsadenosťou ľuďmi. Hľadané hodnoty vnútorných okrajových podmienok sa teda iba 

interpolujú na grafe podľa obrázku 53 na základe vonkajšej teploty. Podobný graf uvádza aj norma 

ISO 15026 [55] v prílohe C, akurát hodnoty relatívnej vlhkosti sú mierne menšie. Druhá metóda 

spomínanej prílohy obsahuje interpolačný graf pre navýšenie parciálneho tlaku v interiéri 

definované piatimi triedami. Každá je určená vonkajšou teplotou a triedou, v ktorej sú definované 

rozdiely v parciálnom tlaku medzi vnútorným a vonkajším prostredím. Znázorňuje ich obrázok 54 a 

popisuje tabuľka 17. 

Tabuľka 17 Triedy vlhkosti podľa využitia  

Trieda Typ budovy 
1 Neobsadená budova 
2 Administratívne budovy, obytné budovy so štandardným obsadením a vetraním 
3 Budovy s neznámym obsadením 
4 Športové haly, kuchyne, jedálne 
5 Špeciálne budovy, práčovne, pivovary, plavárne 

 

Relatívna vlhkosť vnútorného vzduchu sa určí na základe vonkajšieho parciálneho tlaku 

a interpolovanej prirážky z grafu na obrázku 54 podľa vonkajšej teploty. V rámci národných noriem 

ČSN 73 0540 [46] a STN 73 0540 [47] sú definované návrhové hodnoty teploty a relatívnej vlhkosti 

jednočíselnými hodnotami podľa účelu prevádzky miestnosti. Normy sa tiež odkazujú na 

harmonizovanú európsku normu EN ISO 13788 [48]. 

Norma EN ISO 15026 [55] definuje tri úrovne vstupných dát vnútorného prostredia 

• na základe meraných hodnôt pre podobnú budovu prípadne definovanú vzduchotechnikou, 

• získane ako výsledok hygrotermálnej simulácie budovy,  

• na základe výpočtu podľa špecifikácie produkcie vlhkosti a intenzity vetrania. 
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Súčinitele prestupu tepla a vlhkosti na povrchu sú pre ISO 15026 [55] spomenuté v tabuľke 11. 

Annex24 [36] uvádza mimo vzťahov k výpočtu hodnoty uvedené v tabuľke 18. Súčiniteľ prestupu 

vodnej pary v medznej vrstve na interiérovej strane interiéri je definovaný v Annex24 [36] vzťahom 

5.14. Podľa zdroju [4] je rovnaký súčiniteľ spomenutý v obdobnom vzťahu 3.8. 

Tabuľka 18 Súčinitele prestupu tepla vnútorného prostredia podľa Annex24 

Poloha Súčiniteľ 
V strede plochy steny 8 

stropu 10 

podlahy 7 
Dvojrozmerný kút 6 
Trojrozmerný kút 4 
Za nábytkom bez prúdenia vzduchu 2 

 

 
𝛽 =

ℎ𝑐

𝜌𝑎𝑐𝑐
= 8,3. 10−4ℎ𝑐 5.14 

 

Vonkajšie prostredie 

Z hľadiska európskej normy EN ISO 13 788 [48] neuvádza žiadne klimatické dáta. Národné normy 

uvádzajú klimatické dáta pre niektoré mestá v rámci Českej republiky a Slovenskej republiky, 

prípadne teplotné oblasti a metodiku, ako túto teplotu a relatívnu vlhkosť stanoviť na základe 

nadmorskej výšky, ale jedná sa iba o mesačné priemery. 

Norma EN ISO 15026 [55] uvádza, že dáta testovacieho referenčného roku pre energetické 

simulácie budov sú dostupné, no nemusia byť pre hygrotermálne simulácie vhodné. Spomínaný 

dokument definuje tri možnosti ako potrebné dáta pre simulácie stanoviť. Príloha B spomínaného 

dokumentu pojednáva o podrobnostiach 

• merané hodnoty z konkrétnej lokality najmenej po dobu 10 rokov, 

• referenčný rok stanovený ako najnepriaznivejší, označovaný ako „Design ReferenceYear“, 

pri tomto  záleží na posudzovaní letného alebo zimného obdobia, 

• v prípade absencie klimatických dát referenčných rokov, sa použijú priemerné teploty 

zhoršené o +/- 2K pri nezmennej relatívnej vlhkosti. 

Annex24 [36] uvádza ako reprezentatívne zdroje aj dáta z meteorologickej stanice do 50 km od 

miesta, pre ktoré sa vykonáva výpočet konštrukcie, s prihliadnutím na lokálne špecifiká, prípadne 

pripúšťa aj použitie testovacích referenčných rokov. Dokument zavádza aj pojem 

„durabilityreferenceyear“ a definuje jeho podobu. „DRY“ je v porovnaní s priemerným rokom, 

chladnejší, vlhší a obsahuje menej slnečného žiarenia. Konvekčná zložka súčiniteľu prestupu tepla 

na vonkajšom povrchu je definovaná vzťahmi 5.15 do 5 m/s vrátane a 5.16 pre rýchlosť vetra nad 5 

m/s. 

 ℎ𝑐 = 5,82 + 3,96𝑣 5.15 

 

 ℎ𝑐 = 7,68𝑣0.75 5.16 
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Vzťah 5.17 uvádza aproximáciu výpočtu teploty oblohy ktorú je možné použiť pre zahrnutie 

dlhovlnnej radiácie. 

 
𝑇𝑠𝑘𝑦 = 𝑇𝑎 (0,8 +  

𝑇𝑑𝑒𝑣

250
)

0,25

 5.17 

 

Tabuľka 19 Súčinitele prestupu tepla vonkajšieho povrchu podľa Annex24 

Konštrukcia Emisivita Prostredie 
do 3.NP 4.-8.NP silne 

exponované 
Stena Vysoká 12 16 33 

Nízka 9 14 33 
Strecha Vysoká 14 25 50 

Nízka 11 20 50 
 

Pre výpočet súčiniteľu prestupu vlhkosti je vzťah obdobný ako vzťah 5.14 uvedený pre interiér.  

 

C. Numerický model 

Diskretizácia 

Model je možné diskretizovať troma metódami. Každá má svoje výhody aj nevýhody, a preto voľba 

konkrétnej metódy výpočtu závisí od viacerých okolností. Metódy podrobne popisuje Majumdar 

[73], Lewis a kol. [74] alebo Dalík [75] 

• Metóda konečných diferencií, 

• Metóda konečných objemov, 

• Metóda konečných prvkov. 

Metóda konečných diferencií sa využíva pre homogénne oblasti. Diferenciálna rovina je popísaná 

diferenciami medzi jednotlivými bodmi naprieč celým poľom, kde jednotlivé diferencie sa 

aproximujú prepisom derivácie funkcie. Riešenie sa hľadá formou vektora, zo vzniknutej sústavy 

rovníc. Metóda konečných objemov popisuje vzťahy medzi deriváciami pomocou diferencií na 

jednotlivých diferenčných objemoch. Body reprezentujúce dané pole sa nachádzajú v tomto 

objeme. Metóda sa využíva najmä v oblastí CFD - Computational fluid dynamic, teda v mechanike 

tekutín. Metóda konečných prvkov využíva pre hľadanie aproximácie danej funkcie na príslušnej 

oblasti jej rozdelením na elementy. Body sú lokalizované vo vrcholoch týchto elementoch. Na 

oblasti týchto prvkov sa pomocou variačných metód hľadá rovnováha s minimom chyby. 

Pôvodne boli výpočtové algoritmy pre predloženú prácu založené na metóde konečných objemov. 

Bolo to pre najmä pre jej prehľadnosť, zrozumiteľnosť a jednoduchosť. Pri výpočtoch sa však 

ukázalo, že nie vždy je jej použitie vhodné. V stavebných konštrukciách dochádza totiž ku 

kondenzácií vlhkosti v konštrukcii najmä na rozhraniach materiálov. Pokiaľ bola použitá 

k diskretizácií oblasti metóda založená na konečných objemoch, výpočtové body sa nachádzali 

mimo rozhrania materiálových vrstiev, čo v určitých prípadoch skresľovalo výsledky výpočtu. 
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Časová schéma 

Diskretizáciu v čase popisuje Majumdar [73]a Lewis a kol. [74]. Je možné ju riešiť viacerými 

postupmi, ako je explicitná alebo implicitná formulácia alebo ich kombinácie. Výpočet ilustruje 

obrázok 55 a jednotlivé rovnice 5.18, 5.19 a 5.20.  

 

Obrázok 55 Pole troch bodov v čase 

Najčastejšie sa využíva explicitná formulácia, ktorá však nie je stabilná pre všetky prípady. Je často 

obmedzovaná maximálnym časovým krokom, ktorý vychádza z transportných a konzervačných 

parametrov najmenšieho elementu v oblasti. Teplota v kroku 𝑡 + 1 sa stanový zo známych teplôt 

v kroku 𝑡 podľa rovnice 5.18. Hľadané pole je tak možné veľmi jednoducho vypočítať.  

 𝑇𝑥,𝑡+1 − 𝑇𝑥,𝑡 = 𝑎(𝑇𝑥−1,𝑡 − 2𝑇𝑥,𝑡 + 𝑇𝑥+1,𝑡) 5.18 

 

Implicitná metóda nevyžaduje podmienku stability a zostáva stabilná pre všetky prípady. 

Vypočítava teploty síce z kroku 𝑡, ale implementuje do rovníc rovnováhu tepelných tokov v čase 𝑡 +

1. Tým je zaručená stabilita za cenu zložitejšieho výpočtu, kde je potrebné z takýchto rovníc pre 

pole zostaviť maticu a hľadať vektor riešenia. 

 𝑇𝑥,𝑡+1 − 𝑇𝑥,𝑡 = 𝑎(𝑇𝑥−1,𝑡+1 − 2𝑇𝑥,𝑡+1 + 𝑇𝑥+1,𝑡+1) 5.19 

 

Crank-Nicolsonova metóda využíva lineárnu kombináciu dvoch schém uvedených vyššie a rovnako 

je bezpodmienečne stabilná.  

 
𝑇𝑥,𝑡+1 − 𝑇𝑥,𝑡 = 𝑎

(𝑇𝑥−1,𝑡 − 2𝑇𝑥,𝑡 + 𝑇𝑥+1,𝑡)

2
+ 𝑎

(𝑇𝑥−1,𝑡+1 − 2𝑇𝑥,𝑡+1 + 𝑇𝑥+1,𝑡+1)

2
 5.20 

 

Implementácia priebehov nelineárnych funkcií do výpočtového algoritmu 

Hľadanie riešenia diferenciálnej rovnice aproximáciou nelineárnych konzervačných parametrov 

lineárnou funkciou spôsobuje chybu. Túto chybu je možné eliminovať takzvanou Newton-

Ralphsonovou metódou, ktorá hľadá príslušné riešenie pomocou niekoľkých iterácií. Metódu 

podrobnejšie popisuje Dalík [75] a Matejdes [76]. Je ju možné znázorniť na priebehu nelineárnej 

funkcie na obrázku 56, ktorý znázorňuje izotermu sorpcie. Pri známej diferencii hmotnostnej 

koncentrácie vlhkosti napríklad 30 kg.m-3 a derivácií v bode 1 je určená nová hodnota relatívnej 

vlhkosti v bode 2 na hodnotu niekde okolo hodnoty 77 % relatívnej vlhkosti. Takto určená hodnota 

však nie je správna, správnu hodnotu označuje bod 3 s hodnotou relatívnej vlhkosti približne 72 %. 
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Pri obyčajnej výpočtovej schéme je ako výsledok určená výšia relatívna vlhkosť v bode 2 a nie 

správna relatívna vlhkosť, ktorá zodpovedá bodu 3. 

 

Obrázok 56 Chybne získaná relatívna vlhkosť pri aproximácii derivácie konštantou 

Obrázok 57 Iteračný proces Newtorn-Ralphsonovej metódy 

 
𝑥𝑛+1 = 𝑥𝑛 −

𝑓𝑥

𝑓𝑥
′ 5.21 

 

 |𝑥𝑛−1  −  𝑥𝑛| ≤ 휀 5.22 

 

Pri Newton-Ralphsonovej schéme, je postupnými iteráciami na základe rovnice 5.21 dosiahnutá 

taká hodnota, ktorá zodpovedá prípustnej chybe 휀 podľa rovnice 5.22. Takýto postup určí správnu 

hodnotu a výpočet je síce pomalší, ale stabilnejší a konverguje k správnemu výsledku. 

Numerické riešenie sústavy rovníc 

Riešenie sústavy rovníc je možné vykonať viacerými metódami v závislosti od tvaru matice. 

Z uvedených jednorozmerných úloh najčastejšie vznikajú riedke pozitívne definitné matice 

u ktorých, použitie priamych metód nie je z hľadiska výpočtovej náročnosti efektívne. Z tohto 

dôvodu sa využívajú metódy ako je tridiágonálna a Thompsonova metóda alebo metódy iteračné. 

Viac informácií k týmto metódam je v publikáciách ako Majumdar [73] a Dalík [75]. 





6. VÝPOČTOVÝ ALGORITMUS 

6. 

Je skvelé osláviť úspech, 

ale dôležitejšie je vziať si ponaučenie z neúspechu. 

Bill Gates 

  



  

 

90 RICHARD SLÁVIK – DIZERTAČNÁ PRÁCA 

Spomínaná sústava diferenciálnych rovníc reprezentovaná vzťahmi 5.7 a 5.8 obsahuje parametre 

s nelineárnym charakterom. Analytické riešenie sústavy takýchto rovníc nie je mimo špecifických 

prípadov možné a riešenie je nutné hľadať numerickými metódami. Pre výpočet jednorozmerných 

úloh bol zostavený algoritmus, ktorý využíva diskretizáciu výpočtovej oblasti metódou konečných 

prvkov s výpočtovými bodmi vo vrcholoch jednotlivých elementov. Ako hnací potenciál sú 

uvažované teplota, relatívna vlhkosť a hmotnostná koncentrácia vlhkosti. Algoritmus bol napísaný 

v programovacom jazyku VB.net v programe Microsoft VisualStudioComunity [77]. Obrázok 

z animácie výpočtu tohto spomínaného programu znázorňuje obrázok 58. Program počas výpočtu 

graficky znázorňuje rozloženie teploty a relatívnej vlhkosti v skladbe na ľavom grafe. V pravom 

grafe sú znázornené tlaky nasýtených a teoretických vodných pár a hmotnostná koncentrácia 

vlhkosti v jednotlivých vrstvách konštrukcie.  

 

Obrázok 58 Animované grafy výpočtového programu 

Schému výpočtu ilustruje vývojový diagram na obrázku 59. Výpočet prebieha tak, že sa v prvom 

kroku z geometrie a materiálových parametrov zostaví pole konečných prvkov. Vo zvolenom 

časovom kroku sa zo vstupného poľa teploty a vlhkosti na základe okrajových podmienok vypočíta 

priebeh teploty so zanedbaním účinkov vlhkostného transportu prostredníctvom implicitnej 

časovej schémy. Z poľa teplôt a okrajových podmienok relatívnej vlhkosti sa následne implicitne 

pomocou takzvaného „prediktora“ stanoví predpokladaný priebeh relatívnej vlhkosti, ktorá by 

zodpovedala ustálenej difúzií vodných pár medzi prostrediami pri danej distribúcii teploty 

v konštrukcii. V ďalšom kroku sa hľadá vektor relatívnej vlhkosti, ktorého hodnoty ležia medzi 

hodnotami pôvodnej relatívnej vlhkosti a ustálenými hodnotami určenými prediktorom. Transport 

vlhkosti je implementovaný Crank-Nicolsonovou schémou, čo znamená, že sú uvažované toky 

medzi jednotlivými elementmi ako priemerné hodnoty v celom uvažovanom časovom intervale. Do 

výpočtu sú zahrnuté toky difúziou vodnej pary a kapilárnym transportom. Difúzia využíva ako hnací 

potenciál tlak vodných pár, ktorý je závislý na relatívnej vlhkosti a teplote. Kapilárny transport je 

hnaný rozdielmi v hmotnostnej koncentrácii vlhkosti v nadhydroskopickej oblasti alebo 

alternatívne kapilárnym tlakom. Nový vektor relatívnej vlhkosti sa hľadá prostredníctvom Newton-

Ralphsonovej metódy tak, aby bol zohľadnený nelineárny priebeh aproximácie sorpčnej krivky. 

Algoritmus postupuje s počiatočne nastaveným časovým krokom definovaným na začiatku 
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výpočtu. Jednotlivé výsledky sú hľadané v postupných časových krokoch iteráciami. Pokiaľ dôjde 

k nestabilnému správaniu sa algoritmu a získaný výsledok nekonverguje k očakávaným hodnotám, 

algoritmus adaptabilne zmení časový krok na menší časový úsek. Interval sa rozdelí na menšie 

časové úseky a celý postup iterácie sa zopakuje. 

 

Obrázok 59 Vývojový diagram algoritmu 
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Výsledkom takejto iterácie je nový vektor teplotného poľa a poľa relatívnej vlhkosti. Na základe 

získaných hodnôt sa vykoná aktualizácia a stanovia sa odchýlky nových hodnôt poľa teploty a poľa 

relatívnej vlhkosti. Celý postup sa opakuje, až kým nie sú teplotné diferencie zmien a diferencie 

zmien relatívnych vlhkostí dosiahnuté aktualizáciou nižšie ako je stanovené kritérium ukončenia 

iterácie. Pre teplotu bola zvolená hodnota 0.01 K a pre relatívnu vlhkosť 0.01 %. Po splnení 

nastavených podmienok algoritmus prejde na ďalší časový krok, ktorý vypočíta na základe 

relatívnej vlhkosti a teploty v bodoch stanovených v kroku minulom a nových okrajových 

podmienok. 

Okrajové podmienky na jednotlivých stranách sú do algoritmu zadávané v časových intervaloch 

podľa potreby. Medziľahlé hodnoty sú dopočítané lineárnou interpoláciou. Celkovo je možné 

zadávať teplotu a relatívnu vlhkosť vzduchu prislúchajúcu k povrchu konštrukcie, prípadne jeho 

povrchovú teplotu. Na povrch je možné ešte stanoviť dopadajúcu intenzitu slnečného žiarenia 

prípadne dlhovlnnej radiácie. Algoritmus je koncipovaný tak, aby materiálové parametre bolo 

možné zadávať v nelineárnej forme formou takzvaného slovníka. Materiálové parametre je možné 

špecifikovať na základe teploty alebo vlhkosti pre určitý rozsah hodnôt. Medziľahlé hodnoty sú 

lineárne interpolované. Pri výpočtoch sa jedná najmä o vlhkosť a sú takto zadávane sorpčné krivky. 

Ďalej môžu byť takto zadávané aj parametre súčiniteľu difúznej alebo kapilárnej vodivosti prípadne 

vodivosti tepelnej, pokiaľ sú k tomuto dáta a vplyv vlhkosti sa na konkrétnom parametre výrazne 

prejavuje.   

Verifikácia algoritmu prebehla na úlohe „Benchmark 1“, ktorá je súčasťou dokumentu HAMSTAD 

WP2 [41]. Tá predstavuje plochú strechu s nosnou betónovou konštrukciou, ktorá je z exteriéru  

opatrená izoláciou proti vode s vysokým difúznym odporom a zo strany interiéru doplnená 

tepelnou izoláciou. Konštrukcia je vzduchotesná. Dĺžka výpočtu je 5 rokov pri klimatickom zaťažení 

definovanom okrajovými podmienkami teploty a relatívnej vlhkosti. Tie sú určené v textových 

súboroch spolu s materiálovými parametrami. Počiatočná vlhkosť betónovej konštrukcie sa na 

začiatku výpočtu blíži nasýteniu a počas sledovaného obdobia začne vysychať. Algoritmus je 

považovaný za vyhovujúci, ak sú výsledky ním získané v medziach tolerancie chyby určenej na 

základe matematickej štatistiky vyhodnotením údajov vypočítaných uznávanými programami. 

Tieto medze sú na obrázkoch 60 až 65 znázornené čiarkovanými čiarami. 

 

Obrázok 60 Priebeh plošnej hmotnosti vlhkosti v betónovej časti konštrukcie za 5 rokov 
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Obrázok 61 Priebeh plošnej hmotnosti vlhkosti v betónovej časti konštrukcie v prvom roku 

Výpočet prebehol vyššie popísaným algoritmom a konštrukcia bola modelovaná dvoma vrstvami 

a to izoláciou a betónovou vrstvou. Vplyv hydroizolácie bol začlenený ako prídavný difúzny odpor k 

súčiniteľu prestupu vodnej pary na vonkajšom povrchu konštrukcie podľa zadania úlohy. Oba prvky 

modelu boli modelované desiatimi konečnými prvkami. Časový krok výpočtu predstavoval 5 minút. 

Obrázok 60 a 63 predstavujú priebeh plošnej hmotnosti jednotlivých prvkov konštrukcie za celé 

sledované obdobie v hodinových hodnotách. Medze tolerancie sú uvedené ako limity čiarkovanými 

krivkami. Obrázok 61 a 64 podrobnejšie znázorňuje priebeh prvého roku sledovaného obdobia. 

Obrázok 62 a 65 približujú posledný rok výpočtu.  

 

Obrázok 62 Priebeh plošnej hmotnosti vlhkosti betónovej časti konštrukcie v priatom roku 

 

Obrázok 63 Priebeh plošnej hmotnosti vlhkosti izolácie za 5 rokov 
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Obrázok 64 Priebeh plošnej hmotnosti vlhkosti v izolácií v prvom roku 

 

Obrázok 65 Priebeh plošnej hmotnosti vlhkosti v izolácií v piatom roku 

Z uvedených grafov vyplýva, že výsledky z vytvoreného algoritmu sa až na drobné lokálne odchýlky 

v izolačnom materiáli nachádzajú v tolerančných medziach referenčnej úlohy. Príčiny drobných 

lokálnych odchýlok je možné pripisovať rozdielnej diskreditácií oblastí vo forme hustoty 

výpočtových bodov, nakoľko táto nebola v rámci referenčnej úlohy nikde spomenutá. Výpočtový 

algoritmus je teda na základe uvedenej analýzy možné považovať za vhodný a verifikovaný pre 

ďalšie výpočty. 



7. ELEKTRONIKA 

7. 

Úspech sa nedosiahne bez chýb. 

John Clerk Maxwell 
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Pre overenie teoretických modelov je potrebná ich konfrontácia s experimentálnymi výsledkami. 

Tie boli získané z modelov meraním, prostredníctvom senzorov a elektronických zariadení 

popísaných v tejto časti. Použité boli najmä digitálne senzory kalibrované výrobcom a zber dát 

z týchto senzorov bol riešený zariadením postaveným pre konkrétny účel. 

Teplotné senzory 

Pre účely dizertačnej práce po prvých pokusoch bolo od používania RTD senzorov upustené. 

Bezkontaktné teplomery poskytujú tiež zaujímavý spôsob merania teploty, avšak neistotu do 

merania vnáša správne určenie optických vlastností materiálu a prípadné skreslenie odrazeným 

žiarením. Pre meranie teploty sa za najvhodnejšie javia digitálne teplotné senzory. Pri veľmi 

presných aplikáciách je však vhodnejšie použiť analógové senzory s väčším rozlíšením a menšou 

chybou merania rady pt100 alebo pt1000. 

 

Obrázok 66 Teplotné senzory, a) pt100, b) DS18b20, c) MLX90614 

Analógové RTD senzory 

Teplotné senzory „resistance temperature detectors“, sú senzory, ktoré menia svoj odpor na 

základe teploty. Existujú dva základné typy NTC a PTC, teda s negatívnym a pozitívnym teplotným 

koeficientom. Medzi najznámejšie patria Pt100, Pt1000. Senzory vyžadujú pre zachovanie 

presnosti precíznu aplikáciu. Medzi hlavné problémy patria prechodové odpory, ktoré je potrebné 

eliminovať viacvodičovým zapojením a vyžadované je vysoké rozlíšenie A/D prevodníka, prípadne 

aplikácia operačného zosilňovača s udržaním nízkej hodnoty šumu. 

Digitálne senzory - MaximIntegrated DS18B20 

Digitálny senzor DS18B20  od firmy MaximIntegrated [78] umožňuje merať teplotu v rozsahu od -

55 °C do 125 °C s nastaviteľným rozlíšením od 9 do 12bitov, čo predstavuje rozlíšenie teploty 

merania od 0,5 °C do 0,0625 °C. Chyba merania závisí od pásma, v ktorom sa meraná teplota 

nachádza. Napríklad v rozsahu od -10 °C do +85 °C je to meraná hodnota ovplyvnená chybou do +/- 

0,5 °C. Podľa údajov výrobcu, senzor meria teplotu na princípe diferencie dvoch zdrojov 

elektrického napätia typu „bandgap“. Jeden z nich má deterministicky popísanú závislosť napätia 

na teplote, kým druhý svoje napätie v závislosti na teplote nemení. A/D prevodník vykoná prevod 

a na základe rozdielov napäťových úrovní zdrojov je určená teplota. Senzor vyžaduje napájanie od 

3 V do 5,5 V. Ku komunikácií so senzorom je používaná zbernica 1wire. Každý senzor ma unikátnu 

64 bitovú adresu, čo predstavuje výhodu, že na jednej zbernici môže pracovať viac zariadení 

a každé z nich je samostatne adresovateľné. Komunikácia so senzorom poskytuje ešte možnosť 

kontroly chýb vo forme CRC. 

a) b) c) 
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Bezkontaktný digitálny teplotný senzor 

Bezkontaktný teplotný senzor MLX90614 firmy Melexis [79] meria teplotu objektu na základe 

intenzity elektromagnetického žiarenia vyžarovaného telesom. Termočlánok spolu s obvodom pre 

spracovanie signálu je obsiahnutý v puzdre TO-39. Obvod obsahuje nízkošumový zosilňovač so 17 

bitovým A/D prevodníkom. Zariadenie je kalibrované výrobcom a poskytuje výstupný signál pre 

zbernicu I2C s rozlíšením 0,02 °C. Rozsah merania je pre podmienky od -40 do 125 °C pre teplotu 

snímaného objektu v rozsahu od  -70 do 380 °C. Presnosť je v závislosti od meranej hodnoty, pre 

aplikácie uvedené v tejto práci je možné uvažovať približne 0,5 K pre teploty nad 0 °C a 1 K pre 

teploty pod 0 °C. 

Teplotne-vlhkostné senzory 

Z hľadiska tepelne vlhkostných senzorov pre zabudovanie do konštrukcie sa najviac osvedčili 

senzory firmy SENSIRION SHT25. Senzory od firmy Honeywell, pokiaľ boli exponované v mieste 

s vysokou relatívnou vlhkosťou, postupne prestali fungovať. 

 

Obrázok 67 Tepelno-vlhkostné senzory, a) HIH 4602C, b) HIH 6131 a 6021, c) SHT25 

Analógové 

Analógový senzor HIH-4602C firmy Honeywell [80] znázornený na v sebe kombinuje kapacitný 

senzor pre meranie relatívnej vlhkosti vzduchu a platinový RTD senzor triedy 2B pre meranie 

teploty. Senzor je vybavený hydrofóbnym filtrom chrániaci proti kondenzácií a prachu. Senzor 

relatívnej vlhkosti má takmer lineárnu závislosť napätia na relatívnej vlhkosti vzduchu. Chyba 

merania relatívnej vlhkosti je +/- 3,5 % RH a teploty je približne +/-0,4 °C pri teplote 20 °C. 

Digitálne 

Teplotne-vlhkostné senzory HIH6021, HIH6131 a HIH8131 firmy Honeywell [81], sú vyrábané vo 

viacerých modifikáciách, ako komunikačného protokolu tak prítomnosti hydrofóbneho filtra. Pre 

účely tejto práce boli použité senzory komunikujúce protokolom I2C s hydrofóbnym filtrom. 

Jednotlivé rady sa líšia presnosťou. Výrobca pri rade 6131 uvádza chybu merania menej 4 % pri 

relatívnej vlhkosti a 0,5 °C pri teplote. Pre aplikáciu boli senzory HIH6131 umiestnené na malú dosku 

plošného spoja, kde sú umiestnené dva kondenzátory potrebné k činnosti. Senzory rady HIH6021 

boli pripojené priamo na kábel spolu s kondenzátorom. V oboch prípadoch boli ich kontakty a spoje 

opatrené izolačným lakom.  

Teplotne-vlhkostné senzor firmy SENSIRION a SHT25 [82] udávajú kalibrovaný digitálny výstup. 

Relatívna vlhkosť je stanovená kapacitným elementom a teplota na základe zdroja napätia typu 

„bandgap“. Analógové signály sú spracované 14 bitovým ADC prevodníkom a ďalšími obvodmi. 

Výrobca udáva, že každý zo senzorov je individuálne kalibrovaný, kde kalibračné konštanty sú 

programované do pamäti senzoru. Senzor využíva pre komunikáciu zbernicu 2-wire tiež nazývanú 

I2C. Presnosť senzora je udávaná v závislosti na type pre teplotu +/-0,4 °C pri teplote 25 °C a pre 

a) b) c) 
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vlhkosť +/- 3 % v rozsahu 10-90 % RH. Chyba merania nie je konštantná, priebehy sú uvedené 

v dokumentácií výrobcu. 

Diódy 

Pre približné meranie intenzity slnečného žiarenia bola použitá dióda typu PIN BPW34 spoločnosti 

VISHAY [83]. Táto dióda je citlivá v spektre slnečného žiarenia, a tak po jej kalibrácii a oprave 

kosínusovej chyby je pomocou nej možné stanoviť približnú intenzitu slnečného žiarenia. Chybu 

takéhoto merania je možno odhadovať do 10 % z meranej hodnoty. 

Meteorologická stanica 

Parametre vonkajšieho prostredia, ako sú smer a rýchlosť vetra a zrážky, boli merané pomocou 

hardware dodávaného firmou Maplin. Jedná sa o zrážkomer, anemometer pracujúci s pulzným 

výstupom a ukazovateľ smeru vetra dávajúci napäťový výstup. Presnosť týchto zariadení nie je 

dostupná. 

 

Obrázok 68 Vľavo dióda BPW34, vpravo meteorologická stanica 

Zapojenie analógových senzorov 

Zapojenie analógových senzorov vyžaduje vyriešiť prevod ich signálu na digitálnu hodnotu. 

Analógové senzory sú rôzne, niektoré majú priamo napäťový výstup, ktorého napätie je závislé od 

hodnoty a takýto signál stačí digitalizovať A/D prevodníkom. Takýmto príkladom môže byť senzor 

HIH4602C pri meraní relatívnej vlhkosti. Iné senzory napríklad menia svoj odpor a tu je potrebné 

zostrojiť pomocný obvod pre meranie. Jednoduchý napäťový delič, s doplnením rezistoru, nemusí 

byť vždy dostatočný a niekedy je vyžadované využitie operačného zosilňovača, ako je tomu pri 

dióde BPW34 alebo odporového mostíku s použitím A/D prevodníka s vysokým rozlíšením ako je 

tomu napríklad u platinových RTD senzoroch PT100 alebo PT1000. K tomuto účelu sa osvedčili 

obvody LTC2418 [84] spoločnosti Linear. Ako operačné zosilňovače boli k diódam BPW34 použité 

zosilňovače TLC271 [85] firmy Texas Instruments.  

Zapojenie digitálnych senzorov a zariadení 

Pre použitie digitálnych senzorov boli použité niektoré známe zbernice. Bity sú na všetkých 

vyvolané podobným spôsobom, a to uzemnením komunikačnej linky pripojenej cez zdvíhací rezistor 

k napájaciemu napätiu. 

• 1-wire – predstavuje jednoduchú zbernicu spolu s rovnako pomenovaným komunikačným 

protokolom. Dátový transfer prebieha impulzmi po jednej linke. Linka vždy obsahuje jedno 

zariadenie typu „master“, ktoré riadi komunikáciu a jedného alebo viacerých účastníkov. 

Dĺžka jednotlivých pulzov je predpísaná v rádoch milisekúnd. 
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• 2-wire – tiež známa zbernica ako I2C už pre komunikáciu používa dva vodiče. Jeden 

obsahuje informáciu o takte označovaný ako „Clock“, druhý dáta označený ako „Data“. 

Forma komunikácie je podobná ako pri 1wire, linka obsahuje jedno zariadenie typu „Master“, 

ktoré riadi komunikáciu a vytvára taktovaciu frekvenciu na linke „Clock“. Frekcencia linky 

býva 100kHz prípadne 400kHz. 

• SPI – zbernica využívajúca obojsmernú komunikáciu. Dátový tok využíva dve nezávislé linky 

pre súčasnú obojsmernú komunikáciumedzi zariadením typu„Master“ a „Slave“, linku 

„Clock“ s taktovacou frekvenciou a selektor s označení „Chipselect“. Frekvencia linky sa 

pohybuje do 100Mhz. 

Digitálne zbernice majú určité obmedzenia vyplývajúce z princípov ich fungovania a sú definované 

štandardami. Viac informácií napríklad v zdrojoch výrobcov senzorov [86], [87] a [88]. Zbernica I2C 

a SPI je primárne vyvinutá pre použitie v doskách s plošnými spojmi. Nakoľko sa niekedy jedná 

o vysoké frekvencie, sú tieto linky obmedzené maximálnou dĺžkou vedenia a jeho kapacitou. Pri ich 

prekročení môže dochádzať ku chybám v komunikácií a je potrebné znížiť rýchlosť komunikácie. 

Zbernica SPI a I2C bola v týchto projektoch využitá s malou frekvenciou. Zbernica I2C bola použitá 

aj pre pripojenie mnohých digitálnych senzorov na jednej linke s dĺžkou približne 25 metrov. Pre 

elimináciu kapacity takto rozsiahleho vedenia boli použité prepínače typu „multiplex“ PCA9544, 

ktoré rozdeľujú túto linku na menšie úseky, kde každý senzor je na samostatnom kanáli. Riadiaca 

jednotka vždy zapne iba kanál so senzorom, ktorý chce merať, a tak kapacita celej sústavy 

neovplyvňuje komunikáciu na linke. Pri dlhších trasách boli použité I2C transceivery P82b96. 

Zbernica 1wire je s nárokmi na kapacitu linky menej náročná. Výrobca uvádza príklady s dĺžkami 

okolo 100 metrov a viac v rôznej hviezdicovej alebo kaskádovej topografii. Pre senzory sa osvedčil 

plochý telefónny kábel, najmä pre jeho priaznivú cenu, pri dlhších trasách boli použité káble 

s krútenými pármi kategórie Cat5e. 

Raspberry PI 

Raspberry PI [89] je rada počítačov o veľkosti kreditnej karty takzvaný „single-boardcomputers“ čo 

znamená, že celý počítač je obsiahnutý na jednom plošnom spoji.  

 

Obrázok 69 Počítač Raspberry PI s pripojenými senzormi cez multiplexovú dosku 
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Hlavnou výhodou mimo ceny tohto zariadenia je oproti iným počítačom prístup k GPIO, čo sú 

digitálne vstupy a výstupy. Zariadenie tak umožňuje jednoducho pripojiť hardware vlastnej výroby 

a vlastným softwarom prostredníctvom týchto portov s pripojenými zariadeniami alebo senzormi 

komunikovať. Obrázok 69 znázorňuje použite Raspberry PI pre zber dát prepojené s multiplexovou 

doskou. Počítač je založený na systémovom čipe Broadcom BCM2835. V závislosti od verzie 

zariadenie pracuje s taktom procesora 700MHz a RAM pamäťou 256MB. Pre ukladanie dát slúži SD 

karta, na ktorej je aj operačný systém. Zariadenie je vybavené USB portami, sieťovým rozhraním 

LAN, video portom HDMI a zvukovou kartou. Pracuje s Linuxovými distribúciami operačných 

systémov. Ako operačný systém sa pre tieto aplikácie osvedčil systém Raspbian. Pre komunikáciu 

s počítačom cez vzdialenú plochu prostredníctvom internetu bol použitý software XRDP, aj keď 

počítač umožňuje pripojenie periférií a monitora, takéto ovládanie bolo z hľadiska obsluhy 

pohodlnejšie. Zber dát zo zariadení bol naprogramovaný kombináciou jazykov Python a C++, 

ktorého rutiny boli spúšťané cez Cron v pravidelných intervaloch.  

MikrokontrolérATmega328 

8bitový mikrokontrolér obsahujúci 32KB flash pamäť  1KB EEPROM a 2KB SRAM. Čip obsahuje 26 

vstupov a výstupov označovaných „general purpose inputs outputs“. Na šiestich alebo ôsmich 

vstupoch v závislosti od verzie (DIL28 / 32 TQFP) je možné použiť integrovaný 10bitoý A/D 

prevodník. Čip ďalej obsahuje zbernice SPI, I2C a UART komunikačné rozhrania.  

 

Obrázok 70 Mikrokotrolér ATmega328 v puzdre 32 TQFP na ľavej doske ovláda zvyšné tri dosky, ku ktorým sa pripájajú 
jednotlivé teplotne-vlhkostné senzory 

 

Obrázok 71 Zostava piatich jednotiek založených na ATmega328 pre pripojenie senzorov DS18B20 a jednej centrálnej       
jednotky založenej na platforme Raspberry PI pre zber dát s napájacím zdrojom v plastovej krabici 
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Programovanie môže byť jednoduché pomocou rozhrania Arduino IDE, prípadne robustným 

programátorom ako Atmel ICE. Mikrokontrolér tak dokáže byť základom pre jednoduché autonómne 

zariadenie slúžiace na zber dát ako na obrázku 70, prípadne byť súčasťou zložitejšieho systému, 

ako je uvedené na obrázku 71. 

Výstup dát zo zariadení 

Dáta získavané pri meraní sa pri bežných komerčných zariadeniach  najčastejšie ukladajú priamo 

v zariadení do internej pamäte alebo na SD kartu. Pri uvedených prototypoch elektronických 

zariadení je samozrejme možné zvoliť obdobný postup, ale sú tu ešte dôležité aspekty, ktoré je 

potrebné brať do úvahy. Pri netradičných aplikáciách, najmä so senzormi inštalovanými do skladby, 

ktoré sú určené k inému účelu, musí byť zaistená funkcia zariadenia, teda výpadok niektorého zo 

senzorov by nemal vyradiť z činnosti ostatné časti zariadenia. Druhým dôležitým aspektom je 

pribežná kontrola a získavanie dát, nakoľko sú zariadenia zväčša inštalované na rôznych miestach, 

je vhodné nejakým spôsobom umožniť kontrolu na diaľku. V rámci spomínaných systémov bola táto 

situácia riešená tak, že zariadenia sú pripojené do siete internet a odosielajú merané dáta a to buď 

všetky alebo aspoň niektoré v pravidelných intervaloch do MSSQL databázy.  

 

Obrázok 72 Ukážka výstupu na webovej stránke v sieti internet zo zariadenia na Obrázok 70 

Takto je možné získať prehľad o priebehu merania z ľubovoľného miesta, dáta je možné kedykoľvek  

stiahnuť a následne ich vyhodnocovať na počítači alebo pomocou webových aplikácií priamo na 

servery. Využiť je možné komunikáciu prostredníctvom LAN modulov, ale je možné použiť aj moduly 

WiFi prípadne GSM či LTE modulmi a iné.





8. TEORETICKÁ ANALÝZA 

8. 

Kritizovat – to znamená usvědčit autora, že to nedělá tak,  

jak bych to dělal já, kdybych to uměl. 

Karel Čapek 

  



  

 

104 RICHARD SLÁVIK – DIZERTAČNÁ PRÁCA 

V úvode práce bola uvedená séria otázok, ktorých zodpovedanie je jej predmetom teoretickej časti 

predloženej práce. Doterajší text popisoval najmä súčasný stav problematiky, jej teoretický rozbor 

a vývoj podporných prostriedkov pre účely práce. Tieto sú potrebné na to, aby bolo možné vykonať 

analýzy a hypotézy overiť alebo vyvrátiť.  

V nasledujúcich textoch sú podrobnejšie rozobraté: 

A. kvantifikácia rozdielov medzi metódami a ich aplikačný rámec 

➢ vplyv kapilárneho transportu u stacionárnych metód, 

➢ rozdiely medzi kvazistacionárnymi metódami na národnej a európskej úrovni, 

➢ rozdiely medzi kvazistacionárnymi a komplexnejšími metódami, 

➢ obalové krivky metód. 

B. voľba matematického a fyzikálneho modelu pre komplexný algoritmus 

➢ diskretizácia, 

➢ kombinácia hnacích potenciálov. 

C. voľba a vplyv okrajových podmienok na výsledok 

➢ premenlivosť okrajových podmienok, 

➢ voľba počiatočných podmienok výpočtu, 

➢ signifikantnosť neštandardných okrajových podmienok. 

D. možnosti zjednodušenia komplexného algoritmu pre potreby praxe 

➢ vplyv teploty, 

➢ hydroskopická oblasť, 

➢ hysteréza. 
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A. Kvantifikácia rozdielov medzi metódami a ich aplikačný rámec 

Vplyv kapilárneho transportu u stacionárnych metód 

Množstvo skondenzovanej vodnej pary a jeho vývoj v čase vypočítaný na modeli s uvažovaním 

vplyvu kapilárneho transportu v materiáli sa značne odlišuje od množstva, určeného bežným 

vypočítom, ktorý uvažuje iba transport vlhkosti difúziou. Dôležitá je aj skutočnosť, že pri kapilárnom 

transporte často nedochádza k lineárnemu nárastu jeho obsahu do nekonečna, ale iba do určitej 

hodnoty, kedy sa difúzny tok konštrukciou ustáli. 

 

Obrázok 73 Priebeh nárastu kondenzátu v čase 

V príklade železobetónovej steny z kapitoly Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov., je potrebných 

221 dní so stálymi tepelno-vlhkostnými okrajovými podmienkami, kým dôjde k ustáleniu množstva 

kondenzátu v konštrukcii na hodnote 0,19 kg.m-2. U druhého modelu bez kapilárneho transpotu, 

ktorý neuvažuje redistribúciu vlhkosti a zmeny pomerov vlhkostného toku, je táto hodnota za tento 

čas už okolo 0,65 kg.m-2. To je viac ako trojnásobok s tendenciou ďalšieho nárastu, ako to dokladá 

obrázok 73. Zahrnutie kapilárneho transportu signifikantne znižuje vypočítané množstvo 

kondenzátu a tento spôsob umožňuje aj započítanie hydroskopickej kapacity materiálov 

konštrukcie. Tá vytvára posunutie modrej krivky približne o 8,7 dní, čím sa správanie konštrukcie 

viac približuje k realite. Pre bežnú aplikáciu metódy v praxi však stále u niektorých materiálov 

chýbajú parametre ako je koeficient nasiakavosti a hranice hydroskopického a voľného nasýtenia. 

Metódu nie je vhodné aplikovať bez použitia výpočtovej techniky, nakoľko lineárne aproximácie 

použité v zjednodušenom manuálnom výpočte spôsobujú značné nepresnosti. Výpočet je takto 

nepresný a zložitý pre použitie.  

Metóda s implementáciou kapilárneho transportu je vhodná pre konštrukcie, v ktorých dochádza 

ku kondenzácii vodných pár v kapilárne aktívnom materiáli alebo na jeho hranici a povrchy 

konštrukcie sú dlhodobo exploatované v stálych tepelno-vlhkostných podmienkach. V porovnaní 

so základnou podobou Glaserovej metódy tento spôsob reálnejšie vystihuje správanie sa 

materiálov a nárast vlhkosti v konštrukcii. Po doplnení materiálových parametrov a vývoji 

výpočtových algoritmov, by mohla metóda nájsť svoje uplatnenie v stavebnej praxi práve 

u takýchto typov konštrukcií.  
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Rozdiely medzi kvazistacionárnymi metódami na národnej a európskej úrovni 

Aj keď použitie národnej a európskej metodiky kvazistacionárnych metód dosahujú vo výsledkoch 

značné rozdiely, obe sú u nás považované za rovnocenné. V kapitole 3 boli obe podrobne popísané 

a na príklade ukázaný postup výpočtu. Európskou metodikou bolo celoročné množstvo 

skondenzovanej vodnej pary v železobetónovej stene stanovené na 8,175 g.m-2 za rok. Národnou 

metodikou je to 94,226 g.m-2 za rok čo je približne 11,5 krát viac.  Obe hodnoty vyhovujú limitnému 

kritériu v zmysle platných technických noriem, ktoré aktuálne predpisujú maximá 0,1 kg.m-2 pri ČSN 

73 0540 [47] a 0,5 kg.m-2 pri STN 73 0540 [47] pre takúto konštrukciu. Miera ich rozdielnosti je však 

priveľká, najmä ak má byť porovnávaná s rovnakými hodnotiacimi kritériami. Dôvod diferencií je 

v rozdielnosti aplikácie okrajových podmienok výpočtu. Národná metodika obsahuje referenčné 

teploty s ďaleko nižšou teplotou vonkajšieho vzduchu, ako sú  jej mesačné priemery používané 

metodikou európskou. Obrázok 74 ilustruje červenou krivkou priebeh teploty v roku získaný 

z testovacieho referenčného roku TRY [56]. Na tomto obrázku sú modrou krivkou znázornené 

vypočítané priemery teploty pre jednotlivé mesiace. Hodnoty uvedené v technických normách pre 

bilanciu kondenzátu síce nevychádzajú konkrétne z týchto hodnôt TRY, no uvedeným spôsobom je 

možné naznačiť príčinu týchto rozdielov. 

 

Obrázok 74 Priebeh teploty vonkajšieho vzduchu počas roku a mesačné priemery pre jednotlivé mesiace 

 

Obrázok 75 Zoradenie podľa teploty v rámci roku 

Obrázok 75 znázorňuje zoradenie hodnôt teploty v roku od najnižšej po najvyššiu teplotu, z čoho je 

možné následne určiť početnosť pre jednotlivé referenčné teploty, tak ako je tomu pri metodike 
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národnej. Priemerovaním teploty pre jednotlivé mesiace dôjde k odstráneniu krátkodobých 

extrémov teploty v  období jednotlivých mesiacov, ktoré sa pri vyhodnocovaní početnosti v rámci 

roku zlúčia. Výsledkom takéhoto zoradenia teplôt je, že konštrukcia, aj keď sa nejedná o veľké 

časové obdobie, sa nachádza pre národnú metodiku v ustálenom tepelno-vlhkostnom stave 

s nízkou teplotou na strane exteriéru. Práve v takomto období dochádza u mnohých konštrukcií  

v našich klimatických podmienkach ku kondenzácií vodných pár. 

Z fyzikálneho hľadiska, zoskupenie času s nižšou teplotou do jedného obdobia, nemusí byť pre 

všetky prípady vhodné. Tento postup by bol správny iba za predpokladu, ak by konštrukcia veľmi 

rýchlo nadobúdala ustálené teplotno-vlhkostné stavy a nedochádzalo by k niekoľkým prechodom 

medzi kondenzáciou a vyparovaním v rámci mesiaca ale iba jednému plynulému prechodu v rámci 

celého roku. Takto aplikovaný postup nebude viesť k určeniu reálnej hodnoty celkového množstva 

skondenzovanej vodnej pary v konštrukcii. Z hľadiska princípu národnej metodiky sa dá povedať, že 

výsledkom je iba úhrnný súčet potenciálne možného skondenzovaného a vypareného množstva 

vodnej pary v konštrukcii za celý rok, kým európska metodika sa snaží zachytiť aj jeho vývoj v čase. 

Porovnávať z tohoto pohľadu výsledok národnej metodiky reprezentujúci absolútne úhrny, ktoré 

nemusia byť a pravdepodobne u mnohých konštrukcií ani nikdy nebudú dosiahnuté, s limitmi 

v norme sa nejaví ako úplne správne. U mnohých konštrukcií bude množstvo vlhkosti 

v kondenzačnej zóne prechodmi medzi kondenzáciou a vyparovaním sa v čase nepravidelne meniť, 

a tak nie je jasné, aké maximálne množstvo vlhkosti v konštrukcii bude počas roku dosiahnuté. 

V neprospech národnej metodiky vypovedá aj úvaha podľa Häupla [49] pojednávajúca o integrácií 

kapilárneho transportu. Ako bolo výpočtom naznačené, konštrukcia často potrebuje niekoľko dní, 

aby naplnila svoju hydroskopickú kapacitu a na to, aby sa dostala do ustáleného vlhkostného stavu 

s maximálnym obsahom skondenzovanej vodnej pary, potrebuje ďalšie desiatky alebo stovky dní 

v ustálených tepelno-vlhkostných podmienkach. Ak do úvahy berieme časové konštanty uvedené 

národnou metodikou normy ako 604 993 alebo 2 592 000 sekúnd, tieto predstavujú približne iba 

7 alebo 30 dní pre najnižšie referenčné teploty. Uvedené intervaly nie sú v reálnej klíme kontinuálne 

a sú prerušené výrazne teplejšími intervalmi, v ktorých môže byť kondenzácia vodných pár 

prerušená a dochádzať k odparovaniu. Pokiaľ konštrukcia obsahuje kapilárne aktívne materiály, 

spravidla dochádza k aktivácií ďalšieho mechanizmu transportu vlhkosti a tým k redistribúcií 

vlhkosti. Z tohto dôvodu množstvo vlhkosti v konštrukcii nenarastá lineárne do nekonečna, ale 

môže sa ustáliť na určitej hodnote a jej vývoj má v tomto prípade spravidla logaritmický priebeh. 

Vypočítaný obsah vlhkosti v podobe množstva skondenzovaných vodných pár teda bude pri použití 

kvazistacionárnych metód v mnohých prípadoch značne nadhodnotený.  

Prísny pohľad národnej metodiky pravdepodobne nebude svojím úhrnným množstvom 

determinovaným nereálnym kumulovaným priebehom okrajových podmienok poskytovať pravdivý 

obraz o hygrotermálnej odozve konštrukcie. Naopak medzinárodná metodika poskytne aj 

informáciu o vývoji vlhkosti v rámci roku. Referenčné okrajové podmienky u medzinárodnej 

metodiky sú vypočítané na základe mesačných priemerov, takže viac dokážu zohľadniť striedanie 

sa chladných a teplých dní v mesiaci, ako ich úhrn vo forme početnosti dní alebo hodín či sekúnd 

v rámci roka, ktoré uvažuje metodika národná. S ohľadom na uvedené úvahy je možné považovať 

výsledky európskej metodiky za menej prísne a poskytujúce hodnovernejší obraz tepelno-

vlhkostnej odozvy z hľadiska množstva skondenzovanej vodnej pary. Národná metodika by však 

mohla byť uplatnená v prípadoch, kde skondenzovaná vodná para sa z kondenzačnej zóny nemá 

možnosť sa tak rýchlo odpariť ako v nej kondenzuje.  
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Rozdiely medzi kvazistacionárnymi a komplexnejšími metódami 

Komplexnejšie metódy umožňujú sledovať vývoj priebehu tepelno-vlhkostného správania sa 

konštrukcie v čase a to nie len pri ustálených okrajových podmienkach, ale okrajové podmienky 

prostredí sa môžu v čase ľubovoľne meniť. Táto zmena okrajových podmienok je nasledovaná 

zmenami teplotných a vlhkostných profilov v konštrukcii. Rozbor a ilustrácia rozdielov 

kvazistacionárnych a komplexných metód je realizovaná na štyroch typoch konštrukcií uvedených 

v tabuľke 20. Kvazistacionárny výpočet sa vykonal podľa národnej aj európskej metodiky, 

komplexnejší výpočet sa realizoval zostrojeným algoritmom popísaným v kapitole 6. Vnútorné 

prostredie bolo u všetkých prípadov a metód uvažované s teplotou vzduchu 20 °C a relatívnou 

vlhkosťou 50 %. Pre vonkajšie prostredie boli vo výpočte uvažované parametre definované 

národnou normou ČSN 730540 [46] a pre komplexnejšiu metódu boli uvažované klimatické 

podmienky testovacieho referenčného roku pre Bratislavu [56]. Skladby konštrukcií sú uvedené 

v tabuľkách 21 až 24. Bilancia kondenzácie vodných pár podľa európskej metodiky je uvedená 

v tabuľke 25 a celkové výsledky metód v tabuľke 26. Množstvo vlhkosti v konštrukcii je 

u numerického výpočtu uvedené vo forme plošnej hmotnosti vlhkosti, ktorá predstavuje integrál 

zo sorpčnej krivky jednotlivých konečných prvkov komponentov konštrukcie. 

Tabuľka 20 Typy konštrukcií pre výpočet 

Označenie Schéma Tip a popis 

A 

 

Železobetónová stena panelovej budovy zo 
železobetónu s tepelnou izoláciou 

z expandovaného polystyrénu 

B 

 

Murovaná stena z tehál CDm, obojstranne 
opatrená omietkou 

C 

 

Plochá železobetónová strecha z interiéru 
zateplená materiálom na báze minerálnej 

vlny (skladba zhodná s príkladom 
z verifikácie WP2 HAMSTAD) 

D 

 

Ľahká stena drevostavby izolovaná 
minerálnou vlnou a z vonkajšej strany 

zateplená penovým polystyrénom 
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Tabuľka 21 Skladba konštrukcie A 

 

Názov Hrúbka 
[m] 

Súčiniteľ 
tepelnej 
vodivosti 
[W.m-1.K-1] 

Faktor 
difúzneho 
odporu [-] 

Špecifické 
teplo 

[kJ.kg-1/K-1] 

Objemová 
hmotnosť 

[kg.m-3] 

Železobetón 0,100 1,580 29,00 1020 2400,0 

EPS 0,050 0,040 50,00 1270 18,0 

Železobetón 0,050 1,580 29,00 1020 2400,0 

      

 

Prvá konštrukcia označená „A“ predstavuje obvodovú železobetónovú stenu panelovej budovy 

s tepelnou izoláciou z penového polystyrénu. Celoročné množstvo skondenzovanej vodnej pary 

určenej podľa národnej metodiky je 0,0636 kg.m-² a množstvo 1,5444 kg.m-² sa dokáže 

z konštrukcie počas roku odpariť. Podľa metodiky európskej je celoročné skondenzované 

množstvo vodnej pary v konštrukcii 0,0196 kg.m-² so svojím maximom na konci februára. Numerický 

výpočet plošnej hmotnosti vlhkosti v konštrukcii na základe testovacieho referenčného roku je 

zobrazený na obrázku 76. Určil maximum plošnej hmotnosti vlhkosti v konštrukcii na hodnote 6,414 

kg.m-² a minimum na hodnote 5,488 kg.m-², čo predstavuje výkyv v plošnej hmotnosti vlhkosti 

konštrukcie približne 0,926 kg.m-² počas celého roku.  

Tabuľka 22 Skladba konštrukcie B 

 

Názov Hrúbka 
[m] 

Súčiniteľ 
tepelnej 
vodivosti 
[W.m-1.K-1] 

Faktor 
difúzneho 
odporu [-] 

Špecifické 
teplo 

[kJ.kg-1.K-1] 

Objemová 
hmotnosť 

[kg.m-3] 

Omietka 0,020 0,750 11,00 840 1600,0 

Tehla 0,365 0,500 8,00 960 1500,0 

Omietka 0,020 0,900 18,00 840 1600,0 

      

 

Tehlová stena z muriva CDm označená ako „B“, podľa národnej metodiky vykazuje v oblasti 

tehlového muriva celkové ročné množstve skondenzovanej vodnej pary 0,0244 kg.m-² a množstvo 

4,2885 kg.m-² sa dokáže z konštrukcie za rok vypariť. Podľa európskej metodiky ku kondenzácii 

v tejto konštrukcii vôbec nedochádza, nakoľko v konštrukcii dochádza podľa stacionárnych metód 

ku kondenzácii vodnej pary až pri vonkajšej teplote nižšej ako -10°C. Podľa grafu na obrázku 77 je 

výkyv v plošnej hmotnosti vlhkosti v konštrukcii počas roku približne 0,77 kg.m-² s minimom na 

hodnote 0,78 kg.m-² a maximom na hodnote 1,55 kg.m-². 

Tabuľka 23 Skladba konštrukcie C 

 

Názov Hrúbka 
[m] 

Súčiniteľ 
tepelnej 
vodivosti 
[W.m-1.K-1] 

Faktor 
difúzneho 
odporu [-] 

Špecifické 
teplo 

[kJ.kg-1.K-1] 

Objemová 
hmotnosť 

[kg.m-3] 

Izolácia MV 0,050 0,033 9,46 1000 73,9 

Železobetón 0,100 2,752 259,58 800 2200,0 

Fólia 0,001 1,000 380000,00 800 2200,0 
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Konštrukcia „C“, reprezentujúca plochú strechu, podľa národnej metodiky vykazuje celoročné 

množstvo skondenzovanej vodnej pary 3,092 kg.m-² a vyparené množstvo 3,767 kg.m-². Metóda 

podľa EN normy identifikovala kondenzát o množstve 3,256 kg.m-² za rok s maximom v šiestom 

mesiaci. Podľa simulácie na obrázku 78 je maximum plošnej hmotnosti vlhkosti 16,39 kg.m-² 

a minimum 13,39 kg.m-²  čo predstavuje rozsah približne 3,23 kg.m-². 

Tabuľka 24 Skladba konštrukcie D 

 

Názov Hrúbka 
[m] 

Súčiniteľ 
tepelnej 
vodivosti 
[W.m-1.K-1] 

Faktor 
difúzneho 
odporu [-] 

Špecifické 
teplo 

[kJ.kg-1.K-1] 

Objemová 
hmotnosť 

[kg.m-3] 

sadrokartón 0,025 0,160 10,00 1000 1800,0 

Izolácia MV 0,150 0,033 1,00 1000 150,0 

OSB 0,022 0,200 50,00 1000 1800,0 

EPS 0,080 0,040 50,00 1000 18,0 

      

 

Ľahká konštrukcia drevostavby „D“ vykazuje podľa národnej metodiky úhrnné množstvo 

kondenzátu za celý rok 1,45 kg.m-² s množstvo 6,015 kg.m-² sa dokáže z konštrukcie odpariť. 

Európska metodika stanovila úhrnné množstvo skondenzovanej vodnej pary na 1,53 kg.m-² 

s maximom v treťom mesiaci. Podľa simulácie na obrázku 79 je stanovené maximum plošnej 

hmotnosti vlhkosti na 4,02 kg.m-² a minimum 2,61 kg.m-². Rozsah sa teda pohybuje v rozmedzí 1,41 

kg.m-².  

Tabuľka 25 Bilancia kondenzátu podľa metodiky EN 13788 

A  B  C  D 

    

M Prírastok Spolu M Prírastok Spolu M Prírastok Spolu M Prírastok Spolu 

- kg.m-2 kg.m-2 - kg.m-2 kg.m-

2 
- kg.m-2 kg.m-2 - kg.m-2 kg.m-2 

12 0,00204 0,00204 12 0 0 11 0,068868 0,06886 12 0,129144 0,129144 

1 0,01575 0,01779 1 0 0 12 0,466081 0,53494 1 0,403078 0,532222 

2 0,00184 0,01964 2 0 0 1 0,713281 1,2482 2 0,509857 1,042079 

3 -0,03881 0 3 0 0 2 0,805193 2,05342 3 0,36407 1,406149 

4 0 0 4 0 0 3 0,644254 2,69767 4 0,126164 1,532313 

5 0 0 5 0 0 4 0,475089 3,17276 5 -0,27968 1,252632 

6 0 0 6 0 0 5 0,083785 3,25655 6 -0,78659 0,466042 

7 0 0 7 0 0 6 -0,4197 2,83684 7 -1,12332 0 

8 0 0 8 0 0 7 -0,79739 2,03945 8 0 0 

9 0 0 9 0 0 8 -1,03841 1,00104 9 0 0 

10 0 0 10 0 0 9 -0,97957 0,02148 10 0 0 

11 0 0 11 0 0 10 -0,4287 0 11 0 0 

 

 



 

 

111 TEORETICKÁ ANALÝZA 

Tabuľka 26 Prehľad výsledkov výpočtu 

Metodika Veličina Konštrukcia 
A B C D 

Národná  norma Celoročné množstvo odparenej vodnej pary 1,5444 4,2890 3,767 6,015 

Celoročné množstvo skondenzovanej vodnej pary 0,0636 0,0244 3,092 1,450 

Európska norma Celoročné množstvo skondenzovanej vodnej pary 0,0196 0,0000 3,256 1,530 

Numerický výpočet Výkyv plošnej hmotnosti vlhkosti v konštrukcii 0,9260 0,7700 3,230 1,410 

 

 

 

Obrázok 76 Ročný priebeh plošnej hmotnosti vlhkosti v konštrukcii „A“ určený numerickým výpočtom 

 

 

Obrázok 77 Ročný priebeh plošnej hmotnosti vlhkosti v konštrukcii „B“ určený numerickým výpočtom 
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Obrázok 78 Ročný priebeh plošnej hmotnosti vlhkosti v konštrukcii „C“ určený numerickým výpočtom 

 

 

Obrázok 79 Ročný priebeh plošnej hmotnosti vlhkosti v konštrukcii „D“ určený numerickým výpočtom 

Príklady „A“ a „B“ poukazujú na výrazné rozdiely medzi kvazistacionárnymi metódami a numerickou 

metódou výpočtu a tiež medzi kvazistacionárnymi metódami vôbec. Naopak v prípade konštrukcií 

„C“ a „D“ sú získané hodnoty z jednotlivých výpočtov k sebe relatívne blízko. Podľa tvaru kriviek 

vývoja plošnej hmotnosti vlhkosti a typov konštrukcii sa dá povedať, že u konštrukcií „A“ a „B“ 

dochádza ku kondenzácií podľa kvazistacionárnych metód iba v krátkom časovom období roka a to 

pri veľmi nízkych teplotách v časti blízko k exteriéru. Podľa kriviek vývoja plošnej hmotnosti vlhkosti 

v konštrukcií na obrázkoch 76 a 77 je evidentné, že plošná hmotnosť vlhkosti neustále kolísala aj 

v rámci jednotlivých dní, kým pri konštrukciách „C“ a „D“ majú krivky na obrázkoch 79 a 78 plošnej 

hmotnosti vlhkosti takmer hladký sínusový priebeh. Tiež podľa zjednodušených 

kvazistacionárnych metód sú ich kondenzačné oblasti aktívne väčšie časové obdobie nakoľko sa 

nachádzajú hlbšie v konštrukcii. Výsledky získané rôznymi metódami sú v tomto prípade navzájom 

k sebe bližšie.  
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Z hľadiska rozdielov medzi výsledkami kvazistacionárnych metód záleží hlavne na polohe 

kondenzačnej zóny z hľadiska teploty. Pokiaľ je kondenzačná zóna lokalizovaná v chladnej zóne 

blízko exteriérovému povrchu konštrukcie s výraznými výkyvmi teploty, budú rozdiely medzi 

zjednodušenými metódami navzájom výraznejšie a národná metodika bude vykazovať vyššie 

hodnoty celoročného skondenzovaného množstva vodnej pary.  

Obsah vlhkosti nezávisí pri komplexnejšej metóde iba na diferenciách parciálnych tlakov vodnej 

pary vyvolanej v jednotlivých miestach konštrukcie. Výsledok ovplyvňujú aj materiálové parametre, 

ktoré determinujú možnosti akumulácie a redistribúcie vlhkosti a aj počiatočný stav materiálu. 

Pokiaľ by sme pristupovali k hodnoteniu požiadaviek na maximálne prípustné množstvo 

skondenzovanej vodnej pary z absolútnych hodnôt plošnej hmotnosti vlhkosti vypočítané 

komplexnejšou metódou, ani jedna konštrukcia by nevyhovela požiadavkám národných noriem 

s obmedzením 0,1 kg.m-2 alebo 0,5 kg.m-2. Konštrukcia sama totiž obsahuje niekoľko kilogramov 

vlhkosti viazanej v materiáli, čo poskytuje úplne iný pohľad na túto problematiku. Konštrukciu je 

možné si predstaviť ako prvok, ktorý neobsahuje iba vodu vo forme celoročného skondenzovaného 

množstva vodnej pary, ktoré spravidla narastie v chladnom období a odparí sa v období teplejšom 

pri klimatických podmienkach strednej Európy. Metodika pracuje s modelom konštrukcie ako 

s prvkom, ktorý obsahuje vlhkosť vždy, a jej obsah sa mení v interakcií s oboma prostrediami v 

čase. Pokiaľ sa berú do úvahy spomínané limity množstva vlhkosti za rok je možné vidieť, že 

uvedené konštrukcie dosahujú ďaleko vyšší výkyv vlhkosti, ako je stanovený limit. Dokonca aj ich 

priemerná hodnota niekoľko násobne prevažuje tieto limity, a pritom táto vlhkosť ničomu nemusí 

vadiť.  

Obalové krivky 

Kvazistacionárne metódy je možné ešte s komplexnými metódami porovnať z hľadiska vývoja 

teploty a vlhkosti v skladbe. Porovnanie sa vykoná tak, že sa z jednotlivých referenčných teplôt, 

mesiacov alebo hodinových hodnôt vynesú do grafu minimálne a maximálne hodnoty, ktoré 

definujú takzvané obalové krivky. Toto je ilustrované na konštrukcii „A“. Obalové krivky pre priebehy 

teploty sú uvedené na obrázku 80. Priebehy teploty určené numerickým výpočtom na základe TRY 

sú znázornené modrou farbou a tvoria hornú aj spodnú hranicu. Výpočet z národných hodnôt 

vymedzuje menší, avšak stále dosť široký úsek najmä v chladnejšom období. Najmenšiu oblasť 

vymedzujú dáta mesačných priemerov používané európskou metodikou. 

 

Obrázok 80 Obalové krivky priebehov teploty 
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Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že postup podľa národnej metodiky sa blíži viac k skutočnosti, 

ktorú by mal s veľkou pravdepodobnosťou reprezentovať výpočet podľa testovacieho 

referenčného roku. Situácia je však zložitejšia a objasní ju obrázok 81. V ňom je zobrazená aj 

závislosť početnosti hodín príslušnej teploty v rámci prierezu konštrukcie. Ako je možné vidieť, 

obalové krivky síce skutočne dosahujú v rámci roku extrémnych výkyvov, no s ohľadom na 

početnosť v týchto miestach charakterizovanú grafom na obrázku 81 sa nejedná o veľké časové 

úseky. Z grafu je možné si povšimnúť, že na exteriérovej strane, ktorá je znázornená na spodnej 

časti obrázku majú najväčšiu početnosť v rámci roku práve teploty od -1 °C do približne 20 °C, čo 

z tohto pohľadu dáva za pravdu metodike európskej normy. Časy pre jednotlivé referenčné teploty 

v sekundách znázorňuje obrázok 82. 

 

Obrázok 81 Priestorové zobrazenie početnosti teploty v hodinách v reze konštrukcie 

 
Obrázok 82 Početnosť príslušnej referenčnej teploty v sekundách 

Podobne sa dá postupovať pri relatívnej vlhkosti a obalové krivky zostrojené touto metodikou sú 

znázornené na obrázku 83. Obalová krivka získaná z výpočtu podľa testovacieho referenčného 

P
o

č
e

tn
o

s
ť 

[h
] 

Teplota [°C] 

 



 

 

115 TEORETICKÁ ANALÝZA 

roku vyfarbená bledomodro medzi modrými krivkami nevykazuje v konštrukcii také veľké výchylky, 

ako kvazistacionárne metódy. Dôvodom je najmä hydroskopická kapacita, ktorá značne retarduje 

vlhkostné pochody, kým kvazistacionárne metódy uvažujú ustálené tepelno-vlhkostné stavy. 

Obalové krivky z kvazistacionárnych metód ignorujúce akumuláciu vlhkosti a jej nelineárne 

správanie tak vykazujú väčšie výchylky. Jedine pri exteriérovom povrchu je výkyv relatívnej vlhkosti 

stanovený numerickým výpočtom väčší, čo odzrkadľuje dynamiku klimatického zaťaženia na 

povrchu v rámci roku. 

 

Obrázok 83 Obalové krivky pre priebeh teploty 

 

Národná metodika v tomto prípade dokáže lepšie zachytiť extrémne nízke hodnoty teploty 

v konštrukcii, no z hľadiska jej početnosti v roku však toto zväčša nebude mať zásadný význam na 

vývoj vlhkostného režimu konštrukcie, lebo sa bude jednať o krátke časové úseky. Viac sa nízke 

teploty pravdepodobne prejavia u ľahkých konštrukcií bez výraznej akumulačnej schopnosti. 

Z hľadiska relatívnej vlhkosti obe metódy dosahujú ťažko predpovedateľné hodnoty. Vlhkostné 

zmeny sa vplyvom hydroskopických vlastností neustaľujú tak rýchlo ako je tomu u teploty, a preto 

sa dá predpokladať, že krivky určené mesačnou metódou budú mať mierne lepšiu výpovednú 

hodnotu než je tomu u metodiky národnej.  
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B. Voľba matematického a fyzikálneho modelu 

Diskretizácia 

Pri vývoji výpočtového algoritmu boli testované dve diskretizácie a to metóda konečných objemov 

a metóda konečných prvkov. Metóda konečných objemov sa pre tieto typy výpočtov neosvedčila. 

Za štandardných okolností sú výsledky dosiahnuté oboma metódami síce zhodné, no ako sa 

ukázalo pri výpočtoch, existujú aj určité prípady, kedy môže metóda konečných objemov výsledky 

skresliť. Vzťahovanie a popis transportu vlhkosti k bodom v strede elementu spôsobovalo problém 

pri rozhraniach materiálových vrstiev s výrazne odlišnými vlastnosťami pokiaľ u nich dochádzalo 

ku kondenzácii vodných pár. Problém ilustruje obrázok 84 na príklade plochej strechy s izoláciou 

na strane interiéru HAMSTAD WP2 [41]. Na rozhraní styku izolácie a železobetónového prvku by 

malo v uvedenom prípadne dochádzať ku kondenzácii vodných pár. Kým železobetón dokáže 

redistribuovať vlhkosť kapilárnym transportom, izolácia v uvedenom príklade vďaka svojim 

materiálovým vlastnostiam determinovanými nulovým koeficientom kapilárnej vodivosti kapilárny 

transport neumožňuje. Pri diskreditácii metódami je síce v bodoch prípadoch správne určená 

teplota, ale popis transportu vlhkosti  popísaný medzi bodmi je rozdielny.  

 

Obrázok 84 Metóda diskretizácie 

Pri diskretizácii podľa MKP dochádza ku kondenzácii vlhkosti v bode 4, kde sa táto vlhkosť dokáže 

redistribuovať do priľahlej železobetónovej vrstvy (ľavá časť obrázka 84). Pri diskretizácii 

prostredníctvom MKO dôjde k stanoveniu súčiniteľu kapilárnej vodivosti medzi bodmi 3 a 4 na 

nulovú hodnotu, čo spôsobí jeho akumuláciu v bode č. 3. a k redistribúcií vlhkosti v betóne tak 

vôbec nedôjde (pravá časť obrázka 84).  Pri  diskretizácií metódou konečných prvkov tento problém 

nenastane. Z tohto pohľadu sa javí vhodnejšie uprednostniť pre tieto typy výpočtov metódu 

konečných prvkov pred metódou konečných objemov najmä v úlohách, kde sa analyzujú javy 

z vlhkosťou v nadhydroskopickej oblasti pri rozhraniach kapilárne aktívnych a neaktívnych 

materiáloch. 

Kombinácia hnacích potenciálov 

Transportná rovnica vlhkosti môže byť založená na rôznych vlhkostných potenciáloch. Niektoré 

algoritmy využívajú relatívnu vlhkosť ako veličinu determinujúcu ostatné transportné 

a konzervačné parametre materiálov, iné hmotnostnú vlhkosť či hmotnostnú koncentráciu 

vlhkosti. Niekedy je k tomuto účelu využívaný aj kapilárny tlak. Pri výpočtoch všetky spôsoby 

kombinácie konvergovali k správnemu výsledku avšak, pri použití kapilárneho tlaku v rovniciach bol 

výpočet značne pomaly ako dôsledok výpočtu exponenciálnej funkcie, čo pri iteračnom procese 
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riešenia značne predlžovalo výpočtový čas úloh. Z hľadiska výpočtu sa však najviac osvedčilo 

riešenie sústavy rovníc založené na teplote a relatívnej vlhkosti. 

C. Vplyv okrajových podmienok 

Zanedbanie premenlivosti okrajových podmienok 

Reálna klíma, ktorá obklopuje stavebnú konštrukciu sa nezriedka mení, v určitých prípadoch 

dokonca celkom výrazne. Kým komplexnejšie numerické metódy dokážu tento vývoj sledovať a vo 

výpočte zohľadniť, kvazistacionárne metódy často využívajú iba priemerné hodnoty. Naskytá sa tak 

otázka, ako zanedbanie premenlivosti okrajových podmienok a založenie výpočtu na 

priemerovaných hodnotách dokáže výpočet ovplyvniť. Pre identifikáciu miery vplyvu tejto 

premenlivosti bola vykonaná séria výpočtov na dvoch modeloch konštrukcie. Jedná sa 

o konštrukciu uvedenú v predošlej časti označenú ako „B“ a tú istú konštrukciu opatrenú 

kontaktným zatepľovacím systémom o hrúbke 8 cm na báze penového polystyrénu.  

 
Obrázok 85 Zdrojové údaje a priemery teploty vonkajšieho vzduchu 

 
Obrázok 86 Zdrojové údaje a priemery relatívnej vlhkosti vonkajšieho vzduchu 

Klimatické parametre boli prevzaté z referenčného roku v hodinovom kroku. Pre iné časové kroky 

boli následné spočítané denné, týždenné a mesačné priemery. Graficky sú vypočítané hodnoty 
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teploty vonkajšieho vzduchu a jeho relatívnej vlhkosti uvedené na obrázkoch 85 a 86. Pre každú 

konštrukciu bol vykonaný výpočet za obdobie desiatich rokov. Priebeh plošnej hmotnosti vlhkosti 

v tehlovej stene s murivom CDm je viditeľný na obrázku 87. Z obrázku desaťročného cyklu sa zdá, 

že tendencie priebehu sa u všetkých časových krokoch zhodujú s miernymi odchýlkami 

v extrémnych hodnotách. Vývoj vlhkosti sa po prvom roku prakticky ustáli do periodického režimu 

a dosahuje výkyv približne 0,8 kg.m-2. Obrázok 88 zobrazuje jeho priebeh v poslednom roku výpočtu. 

V detailnejšom priebehu je vidieť, že kým rozdiely vo výpočte na základe hodinových a denných dát 

sú v letnom období prakticky zanedbateľné, v období zimnom už je ich rozdiel mierne výraznejší. 

Výpočet na základe týždenných a mesačných hodnôt pri takto detailnejšom zobrazení vykazujú 

väčšie rozdiely aj keď ich tendencie sú zhodné.  

 
Obrázok 87 Výsledok priebehu plošnej hmotnosti vlhkosti počas desaťročného cyklu pre konštrukciu B 

 

 

Obrázok 88 Výsledok v desiatom roku výpočtu pre konštrukciu B 
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Rovnaký výpočtový postup bol aplikovaný na tú istú konštrukciu zateplenú s expandovaným 

polystyrénom. Počas prvého roku vysychá zabudovaná vlhkosť, po ktorom sa ročný cyklus ustáli 

s výkyvom okolo 0,4 kg.m-2. Pri pohľade na desaťročný cyklus zachytený obrázkom 89, sa javí 

tendencia vývoja vlhkosti zhodná pre výpočty nezávisle od časového kroku. Pri výpočte 

s podrobnejším časovým krokom, ktorý využíva hodinové dáta alebo denné priemery dochádza 

k výraznejším výkyvom v porovnaní s výpočtami založenými na dátach s väčším časovým krokom. 

Obrázok 90 zachycuje posledný rok desaťročného cyklu zateplenej steny. Podobne ako pri 

konštrukcii bez zateplenia je aj tu výraznejší rozdiel medzi hodnotami podrobnejších časových 

krokoch v letnom a zimnom období. 

 

Obrázok 89 Výsledok priebehu plošnej hmotnosti vlhkosti počas desaťročného cyklu pre konštrukciu B zateplenú 
expandovaným polystyrénom 

 

Obrázok 90 Priebeh v desiatom roku pre konštrukciu B zateplenú expandovaným polystyrénom 
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Na základe výpočtov vykonaných na oboch uvedených modeloch je možné povedať, že používanie 

dlhšieho časového kroku výpočtu prináša skreslenie absolútnych hodnôt vlhkosti, avšak tendencie 

vývoja zostávajú zachované. Pre zachovanie presnosti výpočtu sa však javí najvhodnejšie použitie 

hodinových dát, nakoľko priemerované hodnoty množstvo vlhkosti v konštrukcií skresľujú 

a z hľadiska možnosti výpočtovej techniky nemajú väčšie časové kroky prakticky význam. 

Signifikantnosť neštandardných vplyvov prostredia 

Vo výpočtoch tepelno-vlhkostnej odozvy stavebnej konštrukcie sa pre okrajové podmienky používa 

najčastejšie teplota a relatívna vlhkosť vzduchu priľahlého prostredia. Reálna konštrukcia je však 

v prostredí vystavená aj ďalším vplyvom. Najvýraznejšie sa vplyvy vonkajšieho prostredia prejavujú 

na priebehu teploty a vlhkosti v konštrukcii najmä slnečným žiarením, vetrom a zrážkami. Niektoré 

konštrukcie orientované najmä voči oblohe, sú výrazne ovplyvnené aj dlhovlnnou radiáciou. 

Naskytá sa tak otázka, do akej miery má zanedbanie týchto vplyvov dopad na výsledok. Pre tento 

účel bola konštrukcia južnej tehlovej steny z muriva CDm minulého príkladu ešte prepočítaná v 

ďalších troch alternatívach klimatického zaťaženia. Analyzovaná je ako konštrukcia pozostávajúca 

iba z murovanej steny opatrenej omietkami, tak opatrená dodatočným kontaktným zateplením. 

Mimo štandardného zaťaženia teplotou a relatívnou vlhkosťou boli na exteriérový povrch ešte 

pridané vplyvy slnečného žiarenia a dlhovlnnej radiácie. Zrážky neboli pre tento účel dostupné. 

Konštrukcia bola zaťažená klimatickými podmienkami testovacieho referenčného roku pre 

Bratislavu. Alternatíva označená v grafoch ako „Air“ uvažuje model s vplyvom konvekcie na 

vnútornom a vonkajšom povrchu. Alternatíva „Air+Sun“ označuje model aj s uvažovaním vplyvu 

slnečného žiarenia s pohltivosťou 50 % a časom dopadu slnka medzi 6 až 18 hodinou. Kombinácia 

„Air + IR“ zahŕňa vplyv dlhovlnnej radiácie, teda povrch konštrukcie vyžaruje energiu na základe 

štvrtej mocniny svojej teploty a emisivity, ktorá bola uvažovaná s hodnotou 0,93 v kontraste 

dopadajúcej energie z polovice hemisféry oblohy. Nejedná sa o presný výpočet, nakoľko nie sú 

dostupné presné dáta, odkazujúca energia z povrchu bola uvažovaná polovičnou hodnotou, čo by 

sa malo priblížiť zvislej konštrukcii. Posledná alternatíva zahŕňa všetky tri vplyvy súčasne. Model 

bol vypočítaný v období desiatich rokoch, aby došlo k ustáleniu vlhkosti v periodickom priebehu.  

 
Obrázok 91 Detailnejší pohľad na posledný rok simulácie modelu s expandovaným polystyrénom 

Obrázok 91 znázorňujúci priebeh plošnej hmotnosti vlhkosti v konštrukcii naznačuje, že pri 

spomínanej konštrukcii zateplenej expandovaným polystyrénom dokáže uvažovanie ďalšieho 
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vplyvu prostredia posunúť vývoj plošnej hmotnosti približne o 0,2 kg.m2. Pri uvažovaný všetkých 

vplyvov je výsledné množstvo nižšie ako je tomu iba pri uvažovaní konvekcie. Naopak uvažovanie 

iba dlhovlnnej zložky radiácie mierne navyšuje množstvo vlhkosti v konštrukcii. Obrázok 92 

reprezentujúci konštrukciu bez zateplenia vykazuje väčšie rozdiely. Obdobne ako v predošlých 

príkladoch započítanie všetkých vplyvov prostredia ma za následok zníženie obsahu vlhkosti 

v konštrukcii. Iba pri započítaní konvekcie s dlhovlnnou radiáciou dochádza k miernemu navýšeniu 

obsahu vlhkosti. Rozdiely sú pri tomto modeli vyššie a dosahujú posun krivky približne o 0,4 kg.m2 

pri obdobných tendenciách priebehu. 

 
Obrázok 92 Detailnejší pohľad na posledný rok simulácie modelu pôvodnej steny 

Klimatické zaťaženie v podobe slnečného žiarenia, dlhovlnnej radiácie a zrážok signifikantne 

ovplyvňuje tepelno-vlhkostné správanie sa konštrukcie a tým aj množstvo vlhkosti v konštrukcii. 

Na zvolenom príklade sa ukázalo, že kým započítanie všetkých vplyvov malo priaznivý účinok 

a obsah vlhkosti sa v konštrukcii znižoval, pri započítaní vplyvu samotnej dlhovlnnej radiácie 

a konvekcie bol efekt opačný. Z uvedeného vyplýva, že účinok nie je možné zanedbať najmä pri 

konštrukciách kde sú prejavy dlhovlnnej radiácie výrazné, ako sú napríklad severné fasády 

a ploché strechy. Pre absentujúce klimatické údaje a materiálové parametre nebolo možné do 

analýzy začleniť aj vplyv zrážok a vetrom hnaného dažďa. Z informácií uvedených v [90] je však 

možné sa domnievať, že zanedbanie vplyvu zrážok nie je vhodné na exponovaných náveterných 

častiach fasád. Pri ostatných konštrukciách zanedbaním ďalších vplyvov, najmä slnečného 

žiarenia, dôjde k navýšeniu obsahu vlhkosti a tým znevýhodnením podmienok, čo je pre účely 

analýzy akceptovateľné. Z hľadiska priebehu plošnej hmotnosti zateplenej a nezateplenej 

konštrukcie je možné si povšimnúť, že kým nezateplená konštrukcia vysychá od jari celé letné 

obdobie, kde sa nachádza aj minimum vlhkosti, zateplená konštrukcia znižuje obsah svojej vlhkosti 

v období zimnom a na jar. V období letnom naopak svoju vlhkosť mierne zvyšuje. 

Vplyv počiatočných podmienok 

Ako je vidieť z obrázku 89, konštrukcia v tomto prípade po aplikácií zatepľovacieho systému na 

báze expandovaného polystyrénu vysychá približne rok, kým sa odstráni vlhkosť z mokrého 

procesu pri aplikácií a ďalšie obdobia už nasledujú periodicky sa opakujúce priebehy. Z tohto 

pohľadu je počiatočné rozloženie vlhkosti dôležité a dokáže zásadne ovplyvniť vývoj priebehu 
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teploty a vlhkosti v začiatočnom období. Viac k problematike počiatočnej vlhkosti stavieb 

a konštrukcií je uvedené napríklad [4] alebo [91]. 

D. Zjednodušenie komplexného algoritmu 

Poňatie sústavy rovníc 5.7 a 5.8 s ohľadom na okrajové podmienky a materiálové parametre príliš 

komplikované a pre potreby stavebnej praxe je potrebné hľadať zjednodušenia.  

Vplyv teploty 

Zjednodušenie môže poskytnúť zanedbanie závislosti rovníc teploty na vlhkosti. Zo sústavy rovníc 

uvedených v rovníc 5.7 a 5.8 plynie ovplyvnenie teplotného poľa difúziou, teda konkrétnejšie 

latentným tepla pri fázových premenách a vplyv vlhkosti materiálu na tepelnú kapacitu materiálu 

a tepelnú vodivosť. Otázku do akej miery zanedbanie tohto člena rovnice môže ovplyvniť výsledok 

sa snaží zodpovedať nižšie uvedený výpočet. Výpočet bol vykonaný na príklade plochej strechy 

z práce HAMSTAD WP2 [41] a nižšie grafy reprezentujú výsledky. 

 

Obrázok 93 Porovnanie výsledkov vplyvu teploty pre betón 

 

 

Obrázok 94 Porovnanie výsledkov pre izoláciu 

Ako je vidieť na obrázkoch 93 a 94 zanedbaný člen rovnice v uvedenom prípade prispieva 

k ovplyvneniu výsledkov iba zanedbateľnou mierou a prakticky nemá vplyv na výpočet sledovaných 

parametrov. Zanedbaním týchto vzťahov v rovnici sa zjednoduší výpočtový algoritmus a systém 

jeho konvergenčných kritérií. Možnosti tohto zjednodušenia vychádzajú aj z účelu, pre ktorý sa 

simulácia vykonáva. Pre zisťovanie obsahu vlhkosti v konštrukcii toto nemá zásadný význam, ale 
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u zisťovania priebehu teplôt, teplotné pole už môže byť kapacitou a tepelnou vodivosťou výrazne 

ovplyvnené. 

Hysteréza 

Väčšina hygroskopických materiáloch vykazuje mierne odlišné správanie sa pri procese nárastu 

vlhkosti a vysychaní. Mnoho výpočtových algoritmov túto skutočnosť prehliada, a používa iba 

sorpčnú alebo desorpčnú vetvu krivky vyjadrujúcu rovnovážnu vlhkosť. U väčšiny materiálov má 

sorpčná vetva krivky sorpcie nižšie obsahy vlhkosti prislúchajúce relatívnym vlhkostiam do 80% 

a následne začína strmosť krivky narastať. Desorpčná krivka naopak od vysokých vlhkostí klesá 

s klesajúcou relatívnou vlhkosťou pomalšie až pri nižších relatívnych vlhkostiach začne jej strmosť 

narastať. Aký je ich rozdiel pri výpočte pri uvažovaní alebo zanedbaní rozdielu medzi sorpciou 

a desorpciou naznačuje obrázok 95. Je tu uvedená tehlová stena zateplená s kontaktným 

zatepľovacím systémom s izolantom na báze EPS za obdobie troch rokov. Oranžová krivka 

znázorňuje priebeh relatívnej vlhkosti vypočítaný pri zanedbaní hysterézy s uvažovaním dát iba 

sorpčnej vetvy krivky sorpcie.  

 

Obrázok 95 Porovnanie vplyvu hysterézy na vývoj relatívnej vlhkosti  

 

Obrázok 96 Priblíženie obdobia 1.9.2014 až 1.9.2015 
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Obrázok 97 priblíženie obdobia 1.9.2015 až 1.9.2016 

 

Obrázok 98 priblíženie obdobia 1.9.2016 až 1.9.2017 

Žltá krivka tiež zanedbáva hysterézu a používa k výpočtu parametre desorpčnej vetvy sorpčnej 

krivky. Šedá krivka uvádza výsledky výpočtu po zohľadnení hysterézy a uvažovaní ako sorpčnej a 

tak desorpčnej vetvy sorpčnej krivky. Modrá krivka uvádza výsledky experimentálneho merania 

konštrukcie. Pri pohľade na vývoj relatívnej vlhkosti je evidentné, že použitie sorpčnej krivky 

spôsobuje výraznejšie a rýchlejšie zmeny relatívnej vlhkosti, ako je tomu pri použití desorpčnej 

krivky. Uvažovanie hysterézy a implementácia oboch kriviek ma za následok rýchlejšie zvyšovanie 

vlhkosti a pomalšie vysychanie tak ako je tento jav odpozorovaný na reálnych materiáloch. Obrázok 

96 znázorňuje podrobnejšie obdobie prvého roku, obrázok 97 druhý a obrázok 98 následne 

posledný rok. Konštrukcia obsahuje na začiatku výpočtu zvýšenú vlhkosť, ktorá následne vysychá. 

Tento trend pri používaní jednej krivky lepšie vystihuje použite desorpčnej vetvy sorpčnej krivky 

alebo implementácia hysterézy. V ďalších obdobiach už rozdiely nie sú také výrazné a menia sa 

veľmi nepravidelne. Na začiatku roku sa k výsledkom merania približuje výpočet s uvažovaním 

hysterézy, v druhej polovičke roku zas skôr výpočet bez hysterézy s dátami sorpčnej krivky pre 

desorpciu. V závere obdobia je opäť najbližšie k meraniu krivka s hysterézou  a následne krivka 

s desorpčnou vetvou sorpčnej krivky. Obrázok 99 uvádza vývoj plošnej hmotnosti vlhkosti 
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v konštrukcii za celé obdobie troch rokov. Ako je vidieť, pri výpočte s dátami sorpčnej krivky 

materiálu je určená spodná oranžová krivka. Pri uvažovaní dát desorpčnej vetvy je výpočtom 

získaná šedá krivka. Pri uvažovaní hysterézy je získaná krivka žltá, ktorá leží medzi oboma.  

 

Obrázok 99 Vplyv hysterézy na plošnú hmotnosť vlhkosti v konštrukcii 

Diferencia medzi sorpčnou a desorpčnou vetvou krivky je niekedy značná a v niektorých prípadoch 

sa výrazne prejavuje aj na výsledkoch výpočtu hlavne pri vyššej vlhkosti. Spravidla u dlhodobého 

zvyšovania alebo znižovania vlhkosti bude pravdepodobne tento jav veľmi výrazný a výsledky 

získane odlišnými aproximáciami sa budú tak výrazne líšiť. Pri bežných výpočtoch v hygroskopickej 

oblasti do 80 % relatívnej vlhkosti sa tento rozdiel nemusí výrazne prejaviť. V záujme zachovania 

presnosti výpočtu je však vhodné implementovať hysterézu materiálu a tým obe krivky 

výpočtového algoritmu, pokiaľ sú k tomu dostupné dáta.   

Hydroskopická oblasť 

Pre väčšinu materiálov je možné použiť konštantné materiálové parametre transportu a u väčšiny 

materiálov aj zanedbať kapilárny transport, najmä pokiaľ sa bude výpočet odohrávať 

v hydroskopickej oblasti. Pri taktom modeli sorpčné krivky môžu byť uvažované lineárne, a obsah 

vlhkosti v materiáli sa dá popísať konštantou podobne ako je to mu pri mernej tepelnej kapacite. 

V tomto prípade je možné zostaviť jednoduchý algoritmus šírenia tepla a difúzie vodnej pary 

vhodný pre väčšinu úloh v stavebnej praxi u konštrukcií, kde sa ich materiály  nachádzajú 

v hydroskopickej oblasti. 





9. EXPERIMENTÁLNE OVERENIE 

9. 

Jediný zdroj vedomostí je skúsenosť. 

Albert Einstein 
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A. Stena s vonkajším kontaktným zatepľovacím systémom 

Popis experimentu 

Overenie numerického modelu a identifikácia miery jeho rozdielov sú realizované na 

experimentálnej stene v Rajeckých Tepliciach, ktorá pozostáva z troch skúšobných segmentov. 

Účelom experimentuje získanie informácií o priebehu teploty a relatívnej vlhkosti v jednotlivých 

skladbách reálnej konštrukcie a ich porovnanie s teoretickým výpočtom. Jedná sa o južnú 

obvodovú stenu rodinného domu, za ktorou sa nachádza obytná miestnosť. Obrázok 100 zobrazuje 

schému experimentálneho modelu a rozmiestnenie senzorov. Segment „III.“ predstavuje pôvodnú 

stenu z keramických dutinových tehál CDm. Stena je z exteriéru opatrená jadrovou omietkou 

s brizolitom a z interiéru jadrovou a štukovou omietkou. Z vonkajšej strany bola pôvodná fasáda v 

roku 2000 natretá silikónovou fasádnou omietkou. Ďalšie dva segmenty predstavujú totožnú 

stenu opatrenú dodatočnými kontaktnými zatepľovacími systémami. Segment „II.“ má izolant na 

báze expandovaného penového polystyrénu a segment „I.“ má izolant z minerálnej vlny. Dosky 

izolantu boli lepené k podkladu približne na 40 % ich plochy podľa technologického predpisu 

výrobcu a technickej normy ČSN 73 2901 [92]. Z vonkajšej strany je kontaktný zatepľovací systém 

ukončený základnou vrstvou a silikátovou omietkou žltej farby. 

 

Obrázok 100 Schéma skladby konštrukcie a rozmiestnenia meraných bodov 

 

Tabuľka 27 uvádza skladby testovaných segmentov od interiéru spolu s hrúbkami jednotlivých 

vrstiev. Šírka izolovaných segmentov je 1,5 m a bola zvolená tak, aby deformácie teplotného poľa 

vzniknuté geometriou ovplyvňovali merané veličiny v menšom rozsahu ako je chyba merania 

a rozlíšenie použitých senzorov. Fotografia z realizácie fasády a finálna podoba fasády je uvedená 

na obrázku 101. 
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Obrázok 101 Pohľad na výstavbu (vľavo) a hotové testovacie segmenty (vpravo) 

 

Tabuľka 27 Skladby testovaných segmentov 

Segment s MV (I.)  Segment s EPS (II.)  Segment pôvodnej konštrukcie (III.) 

názov vrstvy hrúbka  názov vrstvy hrúbka  názov vrstvy hrúbka 

Interiérová maľba -  Interiérová maľba -  Interiérová maľba - 

Vnútorná omietka 20  Štuková omietka 20  Vnútorná omietka 20 

Tehlové murivo CDm 365  Tehlové murivo CDm 365  Tehlové murivo CDm 365 

Vonkajšia omietka 25  Jadrová omietka 25  Vonkajšia omietka 25 

Silikónová farba -  Silikónová farba -  Silikónová farba - 

Lepidlo/Vzduch 5  Lepidlo/Vzduch 5   

EPS polystyrén 80  Minerálna vata 80  

Základná vrstva 5  Základná vrstva 5  

Silikátová omietka  1.5  Silikátová omietka 1.5  

 

 

Obrázok 102 Vizualizácia modelov testovaných segmentov 
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Zariadenie pre zber dát 

Zber dát z experimentálneho modelu je zabezpečený elektronickým zariadením založeným na 

platforme Raspberry PI, ku ktorému je pripojená multiplexová doska. Bloková schéma celého 

zariadenia je uvedená na obrázku 103. Multiplexová doska má štyri prepínače PCA9544 so 

šestnástimi kanálmi I2C, na ktorých sú paralelne pripojené jednotlivé I2C senzory, jeden 1wire kanál 

s digitálnymi teplomermi DS18B20 v hviezdicovej topografii siete a osem A/D kanálov 

s prevodníkom MCP3208 pre analógové senzory. Pri I2C zariadeniach bol paralelný systém zvolený 

preto, aby v prípadne poruchy niektorého zo senzorov bolo možné jeho odpojenie a neboli na ňom 

závislé ďalšie senzory. Senzory sú pripájané telefónnym káblom zakončeným konektorom RJ11. 

Obrázok 104 zachycuje celú elektronickú zostavu pred jej inštaláciou. Elektronická časť zariadenia 

je umiestnená v interiéry na meranej stene a je zobrazená na obrázku105. 

 

Obrázok 103 Bloková schéma meracieho zariadenia 

Tabuľka 28 rekapituluje senzory použité na meranie teploty a relatívnej vlhkosti v skladbách a 

prostredí. Pre tento účel sú použité senzory Honeywell HIH6131 a HIH6021. Senzory sú umiestnené 

v malých dutinách na rozhraniach materiálov. Každý zo senzorov má špecifickú adresu a adresu 

multiplexu. Celkovo je inštalovaných osem tepelno-vlhkostných senzorov v skladbe a ďalšie dva sú 

použité v prostredí pre meranie parametrov interiéru a exteriéru. Použité tepelno-vlhkostné 

senzory majú relatívne vysokú chybu merania teploty a tak pre zvýšenie presnosti teploty boli 

k týmto senzorom paralelne pridané digitálne teplomery DS18B20. Informáciu o ich polohe uvádza 

tabuľka 29. Povrchové teploty na segmentoch sú merané ako digitálnymi senzormi DS18B20 tak 

infračervenými teplomermi MLX90614 značky MELEXIS, ktorých zoznam uvádza tabuľka 30. Okrem 

snímania teploty  povrchu je jeden IR teplomer použitý aj pre meranie teploty okolia pred exteriérom 

fasády. Teplota vonkajšieho vzduchu, približná intenzita kolmo dopadajúceho slnečného žiarenia 

na stenu a teplota okolia sú snímané priamo pred fasádou, ďalšie klimatické dáta sú prevzaté 

z lokálnej meteorologickej stanice na streche objektu. 
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Obrázok 104 Zostava zariadenia a senzorov pred inštaláciou 

 

Obrázok 105 Pohľad na stenu zo strany interiéru 

 

Tabuľka 28 Prehľad teplotne-vlhkostných senzorov v skladbách 

označenie typ senzoru adresa umiestnenie 
v skladbe 

skladba označenie 
v grafoch Senzor Multiplex 

HIH 1 6131 0x41 0x76 2 medzivrstva 2 II. - EPS EPS2 (A) 
HIH 2 6031 0x46 0x73 3 medzivrstva 1 II. - EPS EPS1 (B) 
HIH 3 6131 0x30 0x76 3 medzivrstva 2 I. - MV MV2 (A) 
HIH 4 6131 0x43 0x76 4 medzivrstva 1 I. - MV MV1 (B) 
HIH 5 6031 0x44 0x77 1 medzivrstva 2 I. - MV  
HIH 6 6031 0x45 0x77 2 medzivrstva 2 II. - EPS  
HIH 7 6131 0x40 0x77 3 medzivrstva 1 II. - EPS  
HIH 8 6031 0x20 0x77 4 medzivrstva 1 I. - MV  

HIH 9 6031 0x27 0x74 1 interiér   
HIH 10 6031 0x27 0x74 3 exteriér   

 
  



  

 

132 RICHARD SLÁVIK – DIZERTAČNÁ PRÁCA 

Tabuľka 29 Prehľad teplotných senzorov v skladbách 

označenie adresa umiestnenie skladba steny 
Ts1 000004C24BD5 Exteriérový povrch pôvodný stav 
Ts2 000005A0AB17 Interiérový povrch minerálna vata 
Ts3 000004C3BCE7 medzivrstva 2 polystyrén 
Ts4 000004E22723 medzivrstva 2 minerálna vata 
Ts5 000004C3C870 Interiérový povrch pôvodný stav 
Ts6 000005A01B6C Interiérový povrch polystyrén 
Ts7 000004E204CC medzivrstva 1 polystyrén 
Ts8 000004C3F9D7 medzivrstva 1 minerálna vata 

 
Tabuľka 30 Prehľad infračervených teplomerov na povrchoch skladieb 

 
označenie 

adresa umiestnenie skladba steny 
senzor multiplex 

Tsm1 0x5a 0x73 2 exteriér minerálna vata 
Tsm2 0x52 0x74 1 interiér pôvodný stav 

Tsm3 0x50 0x74 2 exteriér pôvodný stav 
Tsm4 0x54 0x74 3 exteriér – teplota okolia  
Tsm5 0x64 0x73 1 exteriér polystyrén 
Tsm6 0x55 0x74 4 interiér polystyrén 
Tsm7 0x64 0x74 4 interiér minerálna vata 

 

V interiéri je teplota a relatívna vlhkosť vzduchu snímaná senzorom Honeywell HIH6021, približne 

300 mm od vnútorného povrchu steny vo výškovej úrovni senzorov v segmentoch. Merané profily 

sa nachádzajú približne jeden meter nad podlahou interiéru. Dáta zo senzorov sú zberané 

a ukladané každé dve minúty. V pravidelných intervaloch sú odosielané aj do MS SQL databázy 

v sieti internet, aby bolo možné priebežne sledovať vývoj meraných veličín v segmentoch 

a správanie sa zariadenia na diaľku. 

Dáta z merania 

Celkovo sa podarilo zachytiť obdobie od 4.9.2014 do 7.7.2017 a meranie naďalej prebieha. Pre účely 

ďalšej práce s numerickými modelmi je teda k dispozícii približne obdobie 1037 dní , čo predstavuje 

asi 35 mesiacov zachycujúce tri obdobia zimné a štyri letné. Počas merania došlo k niekoľkým 

výpadkom systému, ktoré boli zapríčinené výpadkom elektrickej siete aj chybou zariadenia. 

Významnejšie výpadky v roku 2015 boli zaznamenané celkom tri, v júly, auguste a septembri, kde 

najdlhší trval približne týždeň. V roku 2016 chýba obdobie šiestich mesiacov od júna až do 

decembra. Chýbajúce medziľahlé hodnoty počas výpadku sú nahradené buď lineárnou 

interpoláciou, pokiaľ sa jedná o krátke obdobie alebo dátami z inej meteorologickej stanice Žilinskej 

univerzity v Žiline. Obrázok 106 znázorňuje merané priebehy teploty a relatívne vlhkosti vonkajšieho 

a vnútorného vzduchu. Chýbajúce obdobie doplnené z meteorologickej stanice v Žiline je na 

grafoch znázornené  šedou farbou. Chýbajúce dáta okrajových podmienok v interiéry boli lineárne 

interpolované. Obrázok 107 znázorňuje priebeh teploty a relatívnej vlhkosti v jednotlivých 

medzivrstvách oboch testovacích segmentov. Podobne ako je tomu pri klimatických dátach, aj 

tieto sú konzistentné až na výpadky. Počas prvých mesiacov merania však prestal fungovať senzor 

„EPS2“, ktorý je umiestnený v skladbe s expandovaným polystyrénom pod základnou vrstvou. Tieto 

dáta absentujú pre celú zvyšnú časť merania. 
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Obrázok 106 Priebeh teploty a relatívnej vlhkosti v interiéry a exteriéry 

 

Obrázok 107 Priebeh teploty a relatívnej vlhkosti v skúmaných bodoch na rozhraniach materiálových vrstiev 
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Z hľadiska teploty je ich možné nahradiť výsledkami z digitálneho teplomera DS18B20, nakoľko ich 

meranie je ďaleko presnejšie, no relatívnu vlhkosť nie je možné zistiť nakoľko prestal fungovať aj 

záložný senzor v meranom bode. Pravdepodobne oba teplotne-vlhkostné senzory boli zničené 

dlhodobou expozíciou v prostredí s vysokou vlhkosťou na rozhraní polystyrénu a základnej vrstvy. 

 

Materiálové parametre 

Výpočet bol vykonaný s materiálovými parametrami špecifikovanými v tabuľke 31. Pôvodná 

konštrukcia je stena z tehlového muriva opatrená omietkami a výpočet preberá materiálové 

parametre z publikácie [4]. Počiatočná teplota a vlhkosť pôvodnej konštrukcie bola odhadnutá na 

základe niekoľkoročnej simulácie s dátami testovacieho referenčného roku. 

Tabuľka 31 Materiálové parametre skladby segmentov steny v Rajeckých Tepliciach 
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označenie 𝑑 𝑛 𝑐 𝜌 𝑤ℎ𝑦𝑔 𝑤𝑠𝑎𝑡  𝜆 𝜇 𝐴 𝜑0 𝜃0 

Jednotka mm - J.kg-1.K-1 kg.m-3 kg.m-3 kg.m-3 W.m-1.K-1 - kg.m-2.s-0.5 % °C 

Omietka 0,020 3 840 1600 10,88 300 0,880 11 0,045 60 18 

Tehla 0,365 6 960 1500 3,74 350 0,500 8 0,145 70 18 

Omietka 2 0,025 3 790 2000 18.6 300 0,900 25 0,045 85 18 

Lepidlo 0,010 5 1000 620 17.92 59.36 0,900 25 0,045 98 18 

Vzduch 0,005 2 1000 1,2 - - 0,025 1 - 80 18 

EPS 0,080 5 1270 20 1.00 40 0,045 20 0,001 90 18 

            Minerálna vlna 0,080 5 840 100 - 540 0,045 1 0,000 90 18 

Základná vrstva 0,008 4 840 1800 44.8 148.4 0,800 10 0,045 98 18 

Omietka 0,002 - 1000 1800 - - 0,800 25 - - - 

 

Nové materiály ako sú izolácie, omietky a stierky preberajú materiálové parametre z technických 

listov výrobcu a doplnené sú izotermou sorpcie a koeficientom nasiakavosti pri voľnej hladine 

z publikácií [49], [53] a [38]. Nové komponenty segmentov vznikajúce mokrým procesom boli 

uvažované s relatívnou vlhkosťou vypočítanou na základe údajov o spotrebe vody k spracovaniu 

a sorpčnej izotermy. K lepiacim stierkam výrobca udáva 5 až 6 litrov vody pre 25 kilogramov suchej 

zmesi a podľa údajov technického listu je jej spotreba je približne 3-6 kg.m-2 pri lepení a stierkovaní. 

Obsah vody v mokrej hmote teda predstavuje hmotnostnú koncentráciu vlhkosti približne 145-150 

kg.m-3 čo zodpovedá približne 98 % relatívnej vlhkosti na krivke izotermy sorpcie. Sorpčné 

parametre vo vzťahu hmotnostná koncentrácia vlhkosti a relatívna vlhkosť sú uvedené v tabuľkách 

32 a 33. Pri materiáloch, kde je vo výpočte uvažovaná aj desorpcia je táto v tabuľke popísaná vo 

forme „sorpcia/desorpcia“. Závislosť tepelnej vodivosti na vlhkosti nebola vo výpočte uvažovaná, 

rovnako ako faktor difúzneho odporu bol uvažovaný konštantný v celom spektre relatívnej vlhkosti. 

Súčiniteľ kapilárnej vodivosti bol vypočítaný na základe vzťahov uvedených v publikácií [49], na 

základe súčiniteľu nasiakavosti v závislosti na obsahu vlhkosti. 
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Tabuľka 32 Sorpčné parametre materiálov 

Relatívna 
vlhkosť 

Materiál  Relatívna 
vlhkosť 

Expandovaný 
polystyrén 

 Relatívna 
vlhkosť 

Minerálna vlna 

Omietka Tehla 

% kgm-3 kgm-3  % kgm-3  % kgm-3 

0 0 0,2  0 0,00 / 0,00  0 0 

20 3 0,41  20 0,60 / 0,40  33 0,2 

40 4 0,82  44.5 0,82 / 0,80  50 0,5 

60 5 1,7  65.1 - / 0,96  80 0,7 

80 11 3,74  84.5 - / 1,11  93 1,1 

95 21 10  95.1 - / 1,40  95 1,57 

100 300 350  97.9 1,00 / 1,60  97 2,2 

    100 40,00 / 
40,00 

 99 4,36 

       99,5 6,74 

       99,9 18,20 

       99,95 27,70 

       99,99 70,00 
   

    100 544,00 

 

Tabuľka 33 Sorpčné parametre novej omietky a základnej vrstvy 

Relatívna 
vlhkosť 

Materiál  Relatívna 
vlhkosť 

Materiál 

Omietka 2, 
Základná 

vrstva 

Lepidlo  Omietka 2, 
Základná vrstva 

Lepidlo 

% kg.m-3 kg.m-3  % kg.m-3 kg.m-3 

10 0,00/0,00 0,00/0,00  96 31,89/111,60 37,20/111,60 

20 3,09/10,80 3,60/10,80  97 36,00/126,00 42,00/126,00 

30 4,63/16,20 5,40/16,20  98 40,11/140,40 46,80/140,40 

40 5,66/19,80 6,60/19,80  99 60,17/210,60 70,20/210,60 

50 6,69/23,40 7,80/23,40  99,1 62,23/217,80 72,60/217,80 

60 7,71/27,00 9,00/27,00  99,2 64,29/225,00 75,00/225,00 

70 9,26/32,40 10,80/32,40  99,3 66,34/232,20 77,40/232,20 

80 11,31/39,60 13,20/39,60  99,4 68,40/239,40 79,80/239,40 

90 15,94/55,80 18,60/55,80  99,5 70,46/246,60 82,20/246,60 

91 23,66/82,80 27,60/82,80  99,6 72,51/253,80 84,60/253,80 

92 25,20/88,20 29,40/88,20  99,7 74,57/261,00 87,00/261,00 

93 26,23/91,80 30,60/91,80  99,8 76,63/268,20 89,40/268,20 

94 27,77/97,20 32,40/97,20  99,9 78,69/275,40 91,80/275,40 

95 28,80/100,80 33,60/100,80  100 300,00/300,00 300,0/300,0 

 

Pri materiáloch z exteriérovej strany konštrukcie, v ktorých sa výrazne mení vlhkosť, je uvažované 

aj s hysterézou. Krivka izotermy sorpcie tak používa sorpčnú aj desorpčnú vetvu. Graficky sú tieto 

dáta reprezentované obrázkom 108. V jeho hornej časti sú detailnejšie uvedené oblasti nízkej 

vlhkosti, v spodnej časti celé spektrum. 
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Obrázok 108 Sorpčne izotermy materiálov použitých pre výpočet 

Okrajové podmienky výpočtov 

Okrajové podmienky vonkajšieho prostredia boli merané pred fasádou cca 200 mm. 

Zaznamenávané boli teplota a vlhkosť vonkajšieho vzduchu, približná intenzita slnečného žiarenia 

pomocou fotodiódy a ekvivalentná teplota okolia pred fasádou pomocou IR teplomeru. Vo 

vnútornom prostredí bola meraná iba teplota a vlhkosť vnútorného vzduchu.  

 

Obrázok 109priebeh teploty vnútorného vzduchu a teploty na vnútornom povrchu 

Na obrázku 109 je možné si povšimnúť rozdiely medzi povrchovou teplotou na vnútornom povrchu 

izolovanej steny z expandovaného polystyrénu a teplotou vzduchu v miestnosti. V zimnom období 

sa diferencia medzi nimi zväčšuje, kým v období letnom je ich priebeh takmer identický, čo je 
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spôsobené malými rozdielmi teploty medzi vnútorným a vonkajším vzduchom v letnom období. 

Obrázok 110 zobrazuje priebeh teploty vonkajšieho vzduchu a povrchovej teploty na segmente 

zateplenom expandovaným polystyrénom. Povrchové teploty oboch zateplených segmentov sú na 

oboch povrchoch takmer identické, líšia sa akurát špičkovými hodnotami pravdepodobne 

ovplyvňovanými tepelnou zotrvačnosťou konkrétnej konštrukcie. 

 

Obrázok 110 Priebeh teploty vonkajšieho vzduchu a teploty na vonkajšom povrchu 

Numerická simulácia transportu tepla a vlhkosti bola vykonaná algoritmom popísaným v kapitole 

6. Okrajové podmienky pre výpočet boli zadávané v hodinových intervaloch vypočítané z meraných 

hodnôt. Časový krok výpočtu bol uvažovaný adaptabilný, s maximálnym krokom 6 minút. Medziľahlé 

hodnoty okrajových podmienok boli lineárne interpolované. Pre výpočet poľa teplôt boli použité 

teploty merané na povrchoch testovacích segmentov a to najmä pre elimináciu chýb stanovenia 

teploty na vnútornom povrchu. Pre výpočet vlhkostného poľa boli použité hodnoty teploty 

a relatívnej vlhkosti vzduchu v interiéry a exteriéry. Okrajové podmienky v miestach kde neboli dáta 

v dostupné výpadkom systému, boli dopočítané pomocou lineárnej interpolácie medzi poslednými 

zaznamenanými hodnotami. Súčiniteľ prestupu vodnej pary použitý pre oba povrchy bol 2e-8 s.m-1, 

na strane exteriéru bol pripočítaný ešte vplyv silikátovej omietky, ktorá nie je modelovaná ako 

materiál ale iba ako prídavný difúzny odpor.  

Výsledky výpočtu 

Výsledky pre segmenty sú uvádzané v dvoch referenčných miestach a to pred a za izoláciou 

segmentu. Bod „1“ sa nachádza medzi izoláciou a pôvodnou omietkou vo vrstve (dutine) lepidla tiež 

označený ako medzivrstva 1, bod „2“ sa nachádza medzi základnou vrstvou a izoláciou zo strany 

exteriéru označený pôvodne ako medzivrstva 2. Obrázky 111 a 112 znázorňujú porovnanie priebehu 

teploty a relatívnej vlhkosti vypočítaných v kontraste s hodnotami meranými v stene zateplenej 

expandovaným polystyrénom. Podobne obrázky 113 a 114 uvádzajú vypočítané priebehy teploty 

a relatívnej vlhkosti na segmente s minerálnou vlnou v porovnaní s meranými hodnotami. Obrázok 

115 uvádza rozdiely medzi meraním a výpočtom pre kontrolné body segmente s EPS a Obrázok 116 

uvádza rozdiely pre segment s MW. Tabuľka 34 uvádza rozdiely v podobe maximálnej, minimálnej 

a priemernej hodnoty v období 8/2014 – 6/2016. Z pohľadu minimálnej a maximálnej hodnoty sa na 

prvý pohľad môže zdať že sa jedná o veľmi veľké rozdiely, no v tomto prípade sa jedná o špičkové 

hodnoty. Tieto sú zapríčinené napríklad časovým posunom, prípadne miernym rozdielom 

v rýchlosti odozvy simulácie voči modelu. Tendencia vývoja hodnoty je ale správna. Z hľadiska 

priemerných rozdielov sa jedná o prijateľné hodnoty. 
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Obrázok 111 Priebehy teploty v kontrolnom bode 1 segmentu s EPS 

 

 

Obrázok 112 Priebehy teploty v kontrolnom bode 2 segmentu s EPS 
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Obrázok 113 Priebehy teploty v kontrolnom bode 1 segmentu s MW 

 

 

Obrázok 114 Priebehy teploty v kontrolnom bode 2 segmentu s MW 
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Obrázok 115 Rozdiely medzi meranými a vypočítanými teplotami v kontrolných bodoch segmentu s EPS 

 

 

Obrázok 116 Rozdiely medzi vypočítanými a meranými teplotami v kontrolných bodoch segmentu s minerálnou vlnou 
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Tabuľka 34 Rozdiely medzi simuláciou a meraním pre obdobie 8/2014 – 6/2016  

 Relatívna vlhkosť Teplota 

Skladba EPS MW EPS MW 

Rozhranie 1 2 1 2 1 2 1 2 

R
o

zd
ie

l Minimálny -11,52% -54,45% -34,28% -46,22% -1,67 -7,10 -2,11 -4,38 

Priemerný 0,52% 6,71% 1,97% -1,38% -0,14 0,16 -0,31 -0,02 

Maximálny 10,53% 71,01% 35,21% 29,86% 3,06 9,03 4,00 5,42 

 

V skladbe s izolantom na báze EPS je rozhranie 2 pre relatívnu vlhkosť značne skreslené, nakoľko 

došlo k výpadku senzoru. U rozhrania ostatných troch segmentov je s ohľadom na možnú chybu 

merania 5 % determinovanú výrobcom možné hovoriť o veľmi dobrej zhode. Obdobne je tomu aj pri 

teplotách. Priemerné odchýlky medzi výpočtom a meraním sa pohybujú v menších veľkostiach, ako 

je maximálna chyba merania senzora určená výrobcom o veľkosti 0,5 K. Aj z tohto pohľadu je 

možné hovoriť o veľmi dobrej zhode. Hodnota teploty a relatívnej vlhkosti zistená výpočtom závisí 

najmä od tepelnej kapacity materiálu a dát reprezentujúcich izotermu sorpcie a desorpcie. 

S ohľadom na to, že niektoré parametre neboli presne zmerané pre materiály použité v skladbe 

konštrukcie ale jedná sa o parametre prevzaté z rôznych zdrojov, je možné hodnoty získané 

výpočtom považovať za dostatočne presné.  

Na obrázkoch 117 až 130 sú uvedené detailnejšie priebehy teplôt a relatívnej vlhkosti pre kontrolné 

body na rozhraní izolácie a pôvodnej steny u oboch skladieb. Obrázky sú uvedené pre oblasť na 

začiatku výpočtu v čase medzi 18.9.2014 až 18.10.2014  a potom každý rok na začiatku v mesiaci 

január a jún.   

Na začiatku meraného obdobia, koncom roku 2014, je u oboch testovacích segmentoch približne 

rovnaká tendencia priebehu teploty medzi meraním a experimentov, avšak z merania sú získané 

mierne väčšie výkyvy denných a nočných teplôt približne o 1 K. U relatívnej vlhkosti sú dosiahnuté 

obdobne tendencie u merania aj experimentu, no neskôr u segmentu s minerálnou vlnou dôjde pri 

výpočte k posunutiu priemernej hodnoty relatívnej vlhkosti nižšie vzhľadom na meranú hodnotu 

približne o 10 %. Na začiatku roku 2015 u segmentu s EPS sa teploty až na drobné rozdiely 

v špičkách takmer zhodujú, pri segmente s minerálnou vlnou je celý priebeh teploty posunutý 

približne do 1K. Aj u tohto segmentu sa objavujú lokálne vyššie hodnoty meranej teploty ako je 

vypočítaná algoritmom. Z hľadiska relatívnej vlhkosti u oboch segmentoch pri rovnakej tendencii 

vývoja, merané hodnoty dosahujú približne o 10% väčšiu hodnotu relatívnej vlhkosti, ako je tomu pri 

výpočte. V letnom období roku sú u oboch segmentoch získané rovnaké teploty, s drobným 

rozdielom v špičkových hodnotách a u relatívnych vlhkostí taktiež dochádza k dobrej zhode.  

V zimnom období roku 2016 postupne s klesajúcou teplotou vonkajšieho vzduchu dochádza 

k miernemu zvýšeniu rozdielov medzi meranou a vypočítanou teplotou, kde vypočítaná hodnota je 

mierne vyššia, tendencie vývoja však zostávajú zachované. U relatívnych vlhkostí aj naďalej 

pretrváva dobrá zhoda vo výsledkoch výpočtu s meranými hodnotami. V letnom období roku 2016 

dôjde  k zmenšenie rozdielov teploty medzi meraním a výpočtom a postupne začína narastať 

rozdiel medzi meranými hodnotami a výpočtom u relatívnej vlhkosti pri skladbe s EPS.   

V ďalšom zimnom období začiatku roku 2017 dochádza k zvýšeniu rozdielu medzi meraným 

a vypočítanými teplotami, u relatívnych vlhkostí stále zostáva dobrá zhoda. V lete roku 2017 

obdobne ako v lete roku 2016 je dosiahnutá dobrá zhoda u teplôt, u relatívnych vlhkostí je 

v segmente s EPS zaznamenaný väčší rozdiel.  
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Obrázok 117 Vývoj teploty a relatívnej vlhkosti v období 18.9. až 18.10.2014 v stene s izolantom na báze EPS 

 

Obrázok 118 Vývoj teploty a relatívnej vlhkosti v období 18.9. až 18.10.2014 v stene s izolantom na báze MW 
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Obrázok 119 Vývoj teploty a relatívnej vlhkosti v období 1.1. až 30.1.2015 v stene s izolantom na báze EPS 

 

Obrázok 120 Vývoj teploty a relatívnej vlhkosti v období 1.1. až 30.1.2015 v stene s izolantom na báze MW 
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Obrázok 121 Vývoj teploty a relatívnej vlhkosti v období 1.6. až 30.6.2015 v stene s izolantom na báze EPS 

 

Obrázok 122 Vývoj teploty a relatívnej vlhkosti v období 1.6. až 30.6.2015 v stene s izolantom na báze MW 
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Obrázok 123 Vývoj teploty a relatívnej vlhkosti v období 1.1. až 30.1.2016 v stene s izolantom na báze EPS 

 

Obrázok 124 Vývoj teploty a relatívnej vlhkosti v období 1.1. až 30.1.2016 v stene s izolantom na báze MW 
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Obrázok 125 Vývoj teploty a relatívnej vlhkosti v období 1.6. až 30.6.2016 v stene s izolantom na báze EPS 

 

Obrázok 126 Vývoj teploty a relatívnej vlhkosti v období 1.6. až 30.6.2016 v stene s izolantom na báze MW 
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Obrázok 127 Vývoj teploty a relatívnej vlhkosti v období 1.2. až 1.2.2017 v stene s izolantom na báze EPS 

 

Obrázok 128 Vývoj teploty a relatívnej vlhkosti v období 1.2. až 1.2.2017 v stene s izolantom na báze MW 
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Obrázok 129 Vývoj teploty a relatívnej vlhkosti v období 1.6. až 30.6.2017 v stene s izolantom na báze MW 

 

Obrázok 130 Vývoj teploty a relatívnej vlhkosti v období 1.6. až 30.6.2017 v stene s izolantom na báze MW 
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Z hľadiska porovnaní teploty je vidieť, že z globálneho pohľadu vývoja veličiny k rozdielom medzi 

meraním a výpočtom dochádza hlavne v zimnom období, čo pravdepodobne naznačuje na 

nepresnosti v popise tepelnej vodivosti niektorých materiálov. Z určitého pohľadu sa dá 

predpokladať, že tepelná vodivosť použitej minerálnej vlny by mala byť mierne vyššia, nakoľko je 

uvažovaná vo výpočte s rovnakou hodnotou ako aj polystyrén a v najchladnejších obdobiach roku 

je u skladby s minerálnou vlnou zaznamenaná mierne zvyšujúca sa diferencia. Z pohľadu oboch 

segmentov môže byť aj tepelná vodivosť tehlového muriva mierne podhodnotená. Tieto úpravy by 

teoreticky mohli zabezpečiť lepšiu zhodu výsledkov výpočtu s meranými hodnotami. U rozdieloch 

špičkových hodnôt bude pravdepodobne zdrojom chýb merná tepelná kapacita materiálov, ktorá 

sa podieľa na tlmení odozvy zmien teplôt. Nakoľko merané hodnoty dosahujú väčší výkyv, dá sa 

domnievať, že parametre uvažované vo výpočte budú pravdepodobne mierne nadhodnotené. 

Tendencie vývoja hodnôt sú však správne. 

Pri relatívnej vlhkosti v určitých obdobiach dochádza k dobrej zhode nielen v podobe tendencie 

vývoja, ale aj odozvy, avšak nájdu sa aj obdobia kedy dochádza k miernemu posunu medzi oboma 

krivkami. Z počiatku roku dochádza u minerálnej vlny k rýchlemu vysychaniu, čo sa prejaví 

posunutím krivky približne o 10%. Toto je spôsobené pravdepodobne kombináciou absencie 

presnej sorpčnej a desorpčnej charakteristiky materiálu. Táto chyba sprevádzaná nízkym difúznym 

odporom má pravdepodobne za následok rýchlejšie vyschnutie teoretického modelu v porovnaní 

s experimentom a vznik diferencie. V druhej polovici experimentu sa už jedná u minerálnej vlny 

o dobrú zhodu medzi hodnotami z merania a experimentu. U relatívnej vlhkosti segmentu 

s izoláciou na báze polystyrénu dochádza k dobrej zhode paradoxne v období zimnom, keď je 

u meranej teploty zaznamená hodnota o 1 K nižšia ako je tomu u výpočtu. Teplotná diferencia 

v kombinácií s neistotou konzervačných parametrov sorpcie a desorpcie polystyrénu môžu byť 

príčinou týchto rozdielov. Aj keď sa z pohľadu dosiahnutých odchýlok v teplote a relatívnej vlhkosti 

môže zdať rozdiel medzi meraním a výpočtom väčší, získané tendencie vývoja sú správne.  

Porovnanie obalových kriviek 

Konfrontáciu obalových kriviek stanovených z numerického výpočtu a merania uvádza obrázok 131 

pri segmente s expandovaným polystyrénom. Obalové krivky reprezentujú vždy hornú a spodnú 

hranicu teploty a relatívnej vlhkosti stanovenú pre jednotlivé medzné stavy. V grafoch je vynesená 

čiarkovane aj ročná priemerná hodnota. Hodnoty z meraných bodov sú do grafu vynesené formou 

zvislej čiary ,ktorá spája tri body. Horný bod predstavuje maximálnu hodnotu, spodný minimálnu 

a stredný priemernú hodnotu v rámci sledovaného obdobia. Z hľadiska priebehov teploty sa 

v oboch rokoch hodnoty v bodoch 1 a 2 zhodujú. U relatívnych vlhkostí sú v bode 1 identifikované 

mierne rozdiely a bod 2 pre problémy so senzormi v tejto rovine nie je možné uvažovať.  

Obrázok 132 obdobne uvádza obalové krivky pre segment s minerálnou vlnou. Ako u teplôt tak aj 

pri relatívnych vlhkostiach sa merané hodnoty zhodujú s výsledkami identifikovanými výpočtom. 

Výraznejší rozdiel je identifikovaný iba v bode 1 pri jeho hornej hranici. Ten je spôsobený tým, že 

tento maximálny extrém a aj priemerná hodnota je stanovená zo súboru hodnôt, kde absentujú 

dáta z obdobia 10/2016 až 1/2017. Tieto, ako je možné vidieť z obrázku 107 v zimnom období roku 

2015 dosahujú hodnoty blízko 95 %. Práve tieto absentujúce hodnoty teda znižujú hornú hranicu 

meraného rozsahu a aj jeho priemernú hodnotu. Vypočítané hodnoty obalových kriviek 

identifikované numerickým algoritmom dosahujú dobrú zhodu v kontrolných bodoch s dátami 

získanými meraním zo senzorov. 
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Obrázok 131Obalové krivky v porovnaní s meranými hodnotami pre segment s EPS izolantom 

 

Obrázok 132 Obalové krivky v porovnaní s meranými hodnotami pre segment s MW izolantom  
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Na základe metodiky normy EN ISO 13788 [48] boli určené obalové krivky oboch segmentov pre 

teplotu a vlhkosť určenú z meraných dát ako mesačných priemerov. Tieto sú porovnané 

s meranými hodnotami získaných zo senzorov. Obrázok 133 uvádza v hodnej časti obalové krivky 

pre rok 2015 a v spodnej časti pre rok 2016 testovacieho segmentu s izolantom z expandovaného 

polystyrénu. Rok 2014 je vynechaný s ohľadom na vysychajúcu vlhkosť a rok 2017 pre absentujúce 

klimatické dáta v dobre spracovania tejto časti. 

 

Obrázok 133 Obalové krivky v porovnaní s meranými hodnotami pre segment s EPS izolantom 

Z hľadiska teplôt je vidieť, že aj keď priemerné teploty sa približne zhodujú, na oboch rozhraniach 

je európskou metodikou uvažovaný nižší rozsah teplôt ako bol zistený meraním. V roku 2016 je 

zhoda u teplôt mierne lepšia v oblasti bodu 1, nakoľko sa jednalo podľa meraných dát v lete 

o mierne chladnejší rok v porovnaní s rokom 2015. U relatívnych vlhkostí je rozdiel medzi 

vypočítanými hodnotami a hodnotami zistených meraním väčší nie len u obalových kriviek ale aj 

v oblasti priemerných hodnôt. Rozhranie v bode 2 sa nedá porovnať, nakoľko senzor prestal 

fungovať. Rozhranie 1  v roku 2015 dosahuje väčšie rozdiely, priemerná hodnota leží nad hranicou 

obalovej krivky pravdepodobne v dôsledku vysychajúcej vlhkosti. V roku 2016 už sa približuje do 

oblasti obalových kriviek.  

Obrázok 134 uvádza obalové krivky a priemerné hodnoty v konfrontácií s meraním pre stenu 

s izolantom na báze minerálnej vlny. Teploty dosahujú obdobné rozdiely ako u druhého izolantu, ale 

u relatívnych vlhkostí je situácia mierne odlišná. Výkyv zistený meraním dosahuje výrazne vyššie 

hodnoty. V roku 2015 je priemerná hodnota relatívnej vlhkosti mierne vyššia, v roku 2016 sa už 

približuje.  
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Obrázok 134 Obalové krivky v porovnaní s meranými hodnotami pre segment s MW izolantom 

Rozdiely v teplotách plynú primárne z odlišného rozsahu teplôt vstupných okrajových podmienok. 

U relatívnych vlhkostí sú vyššie hodnoty relatívnej vlhkosti spôsobené pravdepodobne vplyvom 

zabudovanej vlhkosti, ktorá postupne vysychá a v roku 2016 už nastáva väčšia zhoda. Sekundárne 

môže byť relatívna vlhkosť ovplyvnená aj väčším výkyvom teploty a tento jav je prítomný najmä 

v oblasti vrstiev blízko exteriéru, kde sa prejavuje vplyv slnečnej alebo dlhovlnnej radiácie, ktorý 

v krátkom čase výrazne mení teplotu povrchu konštrukcie v porovnaní s priemernou teplotou 

vonkajšieho vzduchu určenej ako mesačný priemer.  

Na základe metodiky národnej normy STN 730540 [47] resp. ČSN 730540 [46] boli obdobným 

spôsobom určené obalové krivky pre oba segmenty. K výpočtu boli použité dáta 

o teplotách, relatívnej vlhkosti a dobe trvania referenčnej teploty z technickej normy. Vnútorné 

podmienky boli uvažované celoročne s teplotou 21 °C a relatívnou vlhkosťou 55 %. Obrázok 135 

uvádza priebehy pre roky 2015 a 2016 pre segment s izolantom na báze expedovaného 

polystyrénu. Z hľadiska dosiahnutých teplôt sú spodné hranice ďaleko bližšie ako tomu bolo pri 

európskej metodike, no horná hranica v oboch bodoch prípadoch presahuje obalovú krivku 

podobne ako u predošlej metóde. U relatívnej vlhkosti maximálne hodnoty prevyšujú hornú 

hranicou v oboch prípadoch. V roku 2015 hodnota zistená meraním výrazne prevyšuje hodnotu 

ročného priemeru v bode 1, v ďalšom roku už rozdiely nie sú tak výrazné. Obrázok 136 uvádza tie 

isté krivky pre segment  steny s izolantom na báze minerálnej vlny.  
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Obrázok 135 Obalové krivky v porovnaní s meranými hodnotami pre segment s EPS izolantom 

 

Obrázok 136 Obalové krivky v porovnaní s meranými hodnotami pre segment s MW izolantom 
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U teplôt je stav veľmi podobný ako v predošlom prípade, u relatívnej vlhkosti je rozsah sú výrazné 

rozdiely identifikované najmä u hodnej hranice, kde vlhkosť získaná meraním značne prevyšuje 

hodnú hranicu identifikovanú výpočtom. Rozdiely zistené u teplôt sú identifikované najmä 

v horných hraniciach, a to preto, že referenčné teploty ignorujú prítomnosť možných vyšších alebo 

nižších povrchových teplôt vplyvom slnečného a dlhovlnného žiarenia. Výrazne sa prejavujú najmä 

v letnom období. U rozdielov relatívnej vlhkosti zhodu ovplyvňuje najmä prítomnosť zabudovanej 

vlhkosti v roku 2015. V roku 2016 už je zhoda medzi priemernými hodnotami lepšia. 

Porovnanie obsahu vlhkosti v segmentoch 

Kvazistacionárne metódy,  vychádzajú z posudzovania konštrukcie v ustálenom teplotnom stave. 

Pre tieto metódy bola v interiéri uvažovaná teplota 21 °C a relatívna vlhkosť 55 %, prípadne 

priemerné mesačné hodnoty určené meraním. Ani u jednej použitej kvazistacionárnej metódy 

nedochádza pri návrhových podmienkach ku kondenzácií vodnej pary v konštrukcii. Z tohto dôvodu 

bilanciu kondenzátu podľa národnej ani európskej metodiky nie je možné vykonať, nakoľko 

referenčné a priemerné teploty v jednotlivých obdobiach sú ďaleko vyššie ako sú teploty, pri 

ktorých by ku kondenzácií vodných pár v konštrukcii má podľa teoretického Glaserovho modelu 

dochádzať. 

Vývoj celkového množstva vlhkosti v konštrukcii, stanovený numerickým algoritmom vztiahnutý na 

plochu 1 m2 je vizualizovaný na obrázku 137. Pri detailnejšom pohľade na výsledky je evidentný 

nielen pokles, ale aj nárast vlhkosti v rámci každého roku približne v rozsahu 0,6 kg.m-2. Toto 

zistenie je v rozpore s výsledkami zjednodušených metód. Spočiatku je v oboch skladbách 

prítomná vlhkosť približne v rovnakom obsahu. Chvíľu dochádza k vysychaniu oboch konštrukcií no 

s nastávajúcimi klimatickými podmienkami začne obsah vody v oboch konštrukciách mierne 

narastať. Konštrukcia s izolantom na báze expandovaného polystyrénu obsahuje vyšší  obsah 

vlhkosti ďalšie tri mesiace, kým konštrukcia s izolantom na báze minerálnej vlny už v tomto čase 

prevažne vysychá až do začiatku apríla. Od začiatku apríla dochádza k miernemu zvýšeniu vlhkosti 

v oboch konštrukciách a dosahuje hodnoty približne 1,5 až 1,6 kg.m-2. Tato hodnota s miernymi 

výkyvmi je v konštrukcií prítomná až do konca roku, kde v zimnom období dôjde k jej k zníženiu 

u oboch konštrukcií smerom k hodnote 1,0 kg.m-2. Celý cyklus sa v ďalšom roku opakuje. Na obrázku 

je akurát skreslený absentujúcimi dátami pre okrajové podmienky, ktoré boli lineárne interpolované 

alebo nahradené z inej meteorologickej stanice v období 10/2016 až 1/2017.  

 

Obrázok 137 Priebeh plošnej hmotnosti vlhkosti konštrukcie 
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Obrázok 138 Hmotnosti vody v jednotlivých častí skladieb a ich vývoj (hore exteriér, dole interiér) 
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Spravidla pri hodnotení stavebných konštrukcií zjednodušenými Glasserovými metódami  

dochádza pre naše klimatické podmienky k prírastku kondenzátu v zimnom období a v letnom 

naopak k jeho znižovaniu. Presné hodnoty hmotnostnej vlhkosti jednotlivých vrstiev síce neboli 

doteraz overené, no u oboch konštrukcií sledovaných meraním a konfrontovanými aj numerickými 

metódami sa zdá, že dochádza k situácií úplne opačnej. V zimnom období je obsah vlhkosti 

postupne znížený a až na jar a v lete dochádza k jej nárastu.  

 

Obrázok 139 Vývoj vlhkosti v stene s izolantom EPS 

 

Obrázok 140 Vývoj vlhkosti v stene s izolantom MW 

Detailnejší pohľad na vývoj plošného obsahu vlhkosti v jednotlivých vrstvách konštrukcie je 

uvedený na obrázku 138. Ako je vidieť z obrázku 138 a obrázku 140, k nárastu vlhkosti v rámci roku 
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dochádza najmä vo vrstve muriva a bývalej exteriérovej omietky v letnom období. Miernemu 

nárastu vlhkosti dochádza aj u iných vrstiev umiestnených od izolantu smerom do exteriéru a to 

v období zimnom. Avšak obsah ich vlhkosti s ohľadom na ich hrúbku nie je taký výrazný ako je tomu 

u muriva alebo omietky, a preto signifikantný nárast vlhkosti  je v konštrukcii zaznamenaný 

v období letnom a v zimnom období následne dochádza k jej znižovaniu. Tento cyklus sa periodicky 

opakuje s drobnými výkyvmi a zmenami počasia v rámci roku. 

Zhodnotenie 

U  experimentálnej steny kvazistacionárne metódy neidentifikovali prítomnosť skondenzovanej 

vodnej pary a žiadna z nich nedokáže akokoľvek popísať a predikovať správanie sa vlhkosti 

v hydroskopickej oblasti materiálov. Stacionárne a kvazistacionárne metódy spravidla v našich 

klimatických podmienkach u konštrukcií vykazujú nárast vlhkosti v zimnom období roku. Pri 

pohľade na vývoj obsahu vlhkosti identifikovaný numerickým výpočtom, nárast vlhkosti v exteriéry 

v letnom období paradoxne spôsobuje u predmetnej konštrukcie mierne zvýšenie hydroskopicky 

viazanej vlhkosti v období letnom. Z hľadiska obsahu vlhkosti sa jedná približne o výkyv 0,6 kg.m-2, 

ale táto hodnota môže byť zásadne ovplyvnená zvolenými materiálovými parametrami. Z jej 

veľkosti je vidieť, že prevyšuje limity definované národnými normami platné pre kvazistacionárne 

metódy. Výsledky numerického výpočtu sú vo veľmi dobrej zhode s experimentálne meranými 

hodnotami.  

Pre hodnotenie oboch typov konštrukcií z hľadiska materiálovej bázy v podstate nebol zistený 

rozdiel. Oba izolanty aj keď mali mierne odlišné správanie sa pri vysychaní konštrukcie po jej  

realizácií, nakoniec v priebehu roku dosahujú zhodné rozloženia teploty. Aj tendencie vývoja 

vlhkosti u oboch sú v podstate rovnaké, aj keď izolácia s minerálnou vlnou dosahuje výraznejšie 

výkyvy relatívnej vlhkosti. Obsah vlhkosti v oboch segmentoch prepočítaný na základe izotermy 

sorpcie je takmer zhodný. Z tohto pohľadu sa javia oba kontaktné zatepľovacie systémy pre tento 

typ konštrukcie a na základe doteraz zozbieraných dát ako rovnocenné. 

B. Stena z vnútorným zateplením 

Popis experimentu 

Experimentálna stena sa nachádza na rodinnom dome v Mokrých Lazcoch pri Ostrave. Pôvodná 

konštrukcia tehlovej steny neobytného podkrovia bola zvnútra v roku 2016 v rámci rekonštrukcie 

objektu a výstavby obytného podkrovia zateplená celulózovou izoláciou. Interiér tvorí 

sadrokartónový obklad s parozábranou na systémovom profile. Jedna stena je orientovaná na juh 

a druhá na sever. Model experimentálnej steny je uvedený na obrázku 141.   

Zariadenie pre zber dát 

Podobne ako v minulom prípade je postavené na platforme Raspberry PI. Senzory pre meranie 

teploty a relatívnej vlhkosti v skladbách boli použité SHT25. Dáta sú zberané do databázy MS SQL 

v 15 minútových intervaloch. Senzory sú umiestnené priamo do stien, aby bola stabilizovaná ich 

poloha sú uchytené k drevenému profilu. Mimo stien sú monitorované aj skladby striech, vnútorné 

a vonkajšie prostredie.  

Dáta z merania 

Meranie prebieha od 18. 2. 2016, avšak stavba začala byť užívaná približne od 1. 5. 2016. 

Analyzované sú dáta až do obdobia 31. 7. 2017. 
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Obrázok 141 Schéma experimentálneho modelu 

Materiálové parametre 

Materiálové parametre k výpočtu sú prevzaté priamo z meraní realizovaných v centre AdMaS [93], 

doplnené  ostatnými zdrojmi [4] a [53]. Pre účely simulácie boli transportné parametre uvažované 

konštantou hodnotou a hodnoty uvádza tabuľka 35. Sorpčné krivky graficky uvádza obrázok 142 

a hodnotami popisuje tabuľka 36. 

Tabuľka 35 Materiálové parametre skladby segmentov steny v Mokrých Lazcoch 
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Označenie 𝑑 𝑛 𝑐 𝜌 𝑤ℎ𝑦𝑔 𝑤𝑠𝑎𝑡  𝜆 𝜇 𝐴 𝜑0 𝜃0 

Jednotka mm - J.kg-1.K-1 kg.m-3 kg.m-3 kg.m-3 W.m-1.K-1 - kg.m-2.s-0.5 % °C 

Sadrokartón 0,0125 3 1020 640 111 163 0,142 9 - 70 18 

Parozábrana 0,0001 1 1270 20 - - - 500
0 

- 70 18 

Celulózová izolácia 0,300 10 1500 47 - - 0,044 2 - 60 18 

Tehla 0,150 5 960 1500 4,74 350 0,86 8 0,145 60 18 

Omietka 0,015 3 840 1800 10,88 300 0,88 19 0,045 60 18 
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Tabuľka 36 Hodnoty sorpčních kriviek použitých materiálov 

Celulóza Sadrokartón Omietka Tehla 
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% kg kg-1 kg m-3 % kg kg-1 kg m-3 % kg kg-1 kg m-3 % kg kg-1 kg m-3 

0 0,0% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,01% 0,2 

50 6,2% 1,86 20 0,90% 5,76 20 0,14% 2,56 20 0,07% 1,1 

80 22,2% 6,66 30 1,20% 7,68 40 0,24% 4,32 40 0,10% 1,57 

95 63,9% 19,17 40 1,40% 8,96 60 0,30% 5,44 60 0,14% 2,16 

96 70,3% 21,09 50 1,70% 10,88 80 0,60% 10,88 80 0,15% 2,45 

98 139,1% 41,73 60 1,90% 12,16 95 1,19% 21,44 95 0,90% 14,4 

100 1184,0
% 

355,2 70 2,20% 14,08 100 16,67% 300 100 13,81% 221 

   
80 2,70% 17,28 

      

   
90 3,60% 23,04 

      

   
95 4,30% 27,52 

      

   
100 80,60% 515,84 

      

 

 

Obrázok 142 Sorpčné krivky použitých materiálov 

Okrajové podmienky 

Pre výpočet boli použité okrajové podmienky získané meraním v mieste stavby. Časť exteriérových 

okrajových podmienok je nahradená TRY pre Ostravu [94], nakoľko senzor bol spočiatku 

umiestnený v podkrovnom priestore a nie exteriéry, čo skresľuje jeho teplotu. Súčiniteľ prestupu 

tepla na vonkajšom povrchu je použitý s hodnotou 23 W.K-1.m-2 a pre interiér 8 W.K-1.m-2. Súčiniteľ 

prestupu vodnej pary bol uvažovaný na oboch stranách 2.10-8 s.m-1. Ostatné vplyvy prostredia boli 

zanedbané. 
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Výsledky výpočtu 

Porovnanie priebehov teploty v kontrolných bodoch simulácie s výsledkami merania uvádza 

obrázok 143. Vypočítaná teplota je viac v zhode s meranými hodnotami pravej konštrukcie 

orientovanej na sever. Obrázok 144 uvádza porovnanie vývoja relatívnej vlhkosti v kontrolných 

bodoch simulácie s výsledkami merania v stene. Z hľadiska meraných hodnôt sú oba výsledky 

merania podobné, vypočítané hodnoty algoritmom sa k ním adekvátne blížia a sledujú ich 

tendenciu.  

 

Obrázok 143 Porovnanie priebehu teploty meranej senzormi a vypočítaných hodnôt 
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Obrázok 144 Porovnanie priebehu relatívnej vlhkosti meranej senzormi a vypočítaných hodnôt 

Porovnanie obalových kriviek 

Porovnanie obalových kriviek determinovaných technickými normami, reprezentujúce 

kvazistacionárne metódy, uvádzajú obrázky 145 a 146. Národná metodika síce pokrýva lepšie nízke 

teploty v skladbe z hľadiska extrémnych hodnôt, no výrazne nadhodnocuje maximálne hodnoty 

u relatívnej vlhkosti. Metodika  podľa európskej normy uvažujúca mesačné priemery síce nepokryje 

extrémne hodnoty teploty, no vykazuje lepšiu zhodu s priemernými hodnotami relatívnej vlhkosti 
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Obrázok 145 Obalové krivky teploty a relatívnej vlhkosti podľa národnej metodiky 

 

Obrázok 146 Obalové krivky teploty a relatívnej vlhkosti podľa európskej metodiky 

 

Obrázok 147 Obalové krivky teploty a relatívnej vlhkosti určené numerickým výpočtom 
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zistenej experimentálnym meraním. Obalovú krivku vypočítanú na základe numerického algoritmu 

uvádza obrázok 147. Ako z hľadiska teploty tak z hľadiska relatívnej vlhkosti vypočítané obalové 

krivky numerickou metódou vykazujú adekvátnu zhodu s hodnotami získanými experimentom. 

Obsah vlhkosti v stene 

Obsah vlhkosti v materiáloch integrovaný podľa sorpčnej krivky naprieč skladbou vizualizuje 

obrázok 148 a obsah vlhkosti v nadhydroskopickej oblasti uvádza obrázok 149.  

 

Obrázok 148 Rozloženie obsahu vlhkosti v materiáloch steny a jeho priebeh v roku 

 

 

Obrázok 149 Rozloženie nadhydroskopickej vlhkosti v stene a jej vývoj v roku 
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Z pohľadu jej vývoja je vidieť významnejší nárast iba v krajných vrstvách na strane exteriéru. 

V skladbe konštrukcií dochádza k redistribúcií vlhkosti a jej obsah má periodicky charakter bez 

rastúcej tendencie. Z pohľadu nadhydroskopickej vlhkosti je táto lokalizovaná iba v omietke na 

strane exteriéru, prípadne v murive v zimných mesiacoch roku. 

 

Obrázok 150 vývoj celkovej plošnej hmotnosti vlhkosti v konštrukcii a iba vlhkosti v nadhygroskopickej oblasti  

U kvazistacionárnych metód, národná metodika predikuje množstvo skondenzovanej vodnej pary 

na úrovni 0,0759 kg.m-2 s možnosťou odparenia sa 1,353 kg.m-2. Európska metodika nepredpokladá 

vznik vlhkosti v príčinnej súvislosti s kondenzáciou vodných pár v konštrukcii vôbec. Numerický 

model stanovil priemerný obsah plošnej vlhkosti v konštrukcii na hodnotu 1,73 kg.m-2 s ročnou 

amplitúdou 0,24 kg. m-2. 

Zhodnotenie 

Obdobne ako u predošlej konštrukcie, kvazistacionárne modely, aj tu vykazujú odlišné výsledky ako 

medzi sebou tak s experimentálnym meraním. Národná metodika relatívnu vlhkosť v konštrukcii 

značne nadhodnocuje, kým európska metodika je v tomto prípade bližšie k meraným hodnotám. 

Obe kvazistacionárne metódy však nepokryjú celkový rozsah dosahovaných teplôt v konštrukcii. 

Numerická simulácia dokáže ďaleko lepšie vystihnúť správanie sa konštrukcie a nadobúdané 

hodnoty a tendencie sú tak vo veľkej zhode s experimentom. Z pohľadu vlhkosti v stenách sa javí 

jej vývoj ako periodicky ustálený bez tendencie ďalšieho nárastu. Zvýšená vlhkosť v zimnom období 

sa redistribuuje v materiáloch a v letných mesiacoch sa odparí. K významnejšiemu nárastu 

vlhkosti v nadhydroskopickej oblasti dochádza iba v omietke a tehlovom murive steny v období 

zimnom. Táto vlhkosť je vo zvyšnom období roku opäť znížená.     

C. Overenie modelu exteriérových okrajových podmienok 
Porovnanie početnosti referenčných teplôt určených z merania v Rajeckých Tepliciach v rokoch 

2014 až 2017 v kontraste národnej kvazistacionárnej metodiky uvádza tabuľka 37 a obrázok 151. 

Roky 2014 a 2017 sú skreslené, lebo neobsahujú dáta z celého obdobia. Ako je vidieť zo získaných 

dát, dáta vypočítané z testovacieho referenčného roku a získané z merania v rokoch 2015 

a 2016majú podobnú tendenciu. Dáta z normy ČSN a STN obsahujú ale výrazne viac hodín s nízkou 
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teplotou a výrazne menej hodín s najvyššou teplotou. Mimo týchto dvoch extrémnych teplôt sú 

ostatné početnosti referenčných teplôt blízko seba u všetkých zdrojov. 

Tabuľka 37 Výpočet početnosti referenčných teplôt 

Referenčná 
teplota 

Meranie Norma TRY 

2014 2015 2016 2017 ČSN a STN TRY BA TRY KE 

-15 12 12 36 66 168 30 54 

-10 30 66 125 184 276 131 147 

-5 83 417 639 277 720 417 671 

0 435 1628 1566 774 1548 1435 1641 

5 710 1748 1756 855 1608 1434 1427 

10 675 1560 1559 922 1560 1521 1442 

15 603 1414 1285 639 1620 1709 1584 

20 178 983 907 488 1140 1253 1221 

25 109 932 911 303 120 830 573 

 

Obrázok 151 Prehľad početnosti referenčných teplôt 

Porovnanie priemerných mesačných teplôt, relatívnych vlhkostí a parciálnych tlakov vodných pár  

získaných z merania, ktoré užíva európska metodika [48] a TRY [56], [57] porovnaní s normovými 

hodnotami národných noriem uvádza obrázok 152. Ako je vidieť z grafickej interpretácie dát, 

priemerné mesačné teploty vykazujú relatívne veľkú zhodu. U relatívnych vlhkostí je rozptyl 

v priebehu roku väčší hlavne v letnom období, čo sa vzápätí prejavuje aj u parciálnych tlakov 

vodných pár.   

Porovnanie meraných hodinových dát s dátami z TRY pre Bratislavu a Košice je uvedené na 

obrázku 153. Evidentná je zhoda v rámci tendencie, aj keď merané dáta voči TRY dosahujú mierne 

vyššie teploty v špičkových hodnotách. Detailnejší pohľad na mesiac január uvádza obrázok 154 

a na mesiac júl následne obrázok 155. Z hľadiska početnosti hodín s nízkou teplotou v porovnaní 

s meraním a s hodnotami z TRY, údaje v národnej norme značne tieto hodnoty nadhodnocujú. 

Priemerné mesačné hodnoty v zmysle európskej metodiky určené podľa [95] a dosahujú celkom 

dobrú zhodu s meraniami a tak isto meraný priebeh teploty v porovnaní s TRY má obdobný priebeh. 
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Obrázok 152 Porovnanie priemerných mesačných hodnôt z merania, testovacieho referenčného roku a údajov z normy 

 

Obrázok 153 Porovnanie TRY a meraných dát 
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Obrázok 154 Detailnejšie porovnanie pre január 

 

Obrázok 155 Detailnejšie porovnanie pre júl 

D. Overenie modelu interiérových okrajových podmienok 
Národná metodika ČSN 73 0540 [46] a STN 73 0540 [47] uvádzajú iba jednočíselné návrhové 

hodnoty, prípadne sa odvolávajú na európsku normu EN 13788 [48]. Európska metodika uvádza dva 

spôsoby „A“ a „B“, ako modelovať vnútorné okrajové podmienky na základe parametrov 

vonkajšieho prostredia. Spôsob „A“ predpisuje na základe teploty vonkajšieho vzduchu teplotu 

vzduchu a jeho relatívnu vlhkosť v interiéry. Spôsob „B“ Predpisuje prirážku parciálneho tlaku 

k parciálnemu tlaku v exteriéry pre interiér. Porovnanie dát získaných prvým modelom je uvedené 

na 156. Do grafov na uvedenom obrázku sú k vypočítaným hodnotám reprezentovaných krivkami 

premietnuté priemerné, minimálne a maximálne hodnoty získané z merania.  
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Obrázok 156 Porovnanie priemerných mesačných hodnôt prvého modelu voľby okrajových podmienok 

 

Obrázok 157 Porovnanie mesačných priemerov parciálneho tlaku vodných pár vypočítané na základe druhého modelu 
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Vypočítaná teplota vnútorného vzduchu sa mierne odlišuje od meraných hodnôt, najmä v zimnom 

období je mierne vyššia a v letnom období mierne nižšia. Relatívna vlhkosť sa približne zhoduje až 

na letné obdobie, kedy je mierne vyššia. Výsledný parciálny tlak vodných pár následne vykazuje 

relatívne dobrú zhodu, až na letné obdobie. Druhá metóda, uvedená na obrázku 157, ktorá 

predpisuje navýšenie parciálneho tlaku vodných pár v interiéry voči exteriéru, vykazuje lepšiu 

zhodu. Zobrazenie distribúcie hodnôt teploty interiérového vzduchu v kontraste s teplotou 

exteriérového vzduchu zachycuje obrázok 158. Podobne je relatívna vlhkosť uvedená na obrázku 

159. Závislosť podľa prvej metódy je uvedená v týchto grafoch červenou krivkou. Prehľad 

distribúcie meraných hodnôt parciálneho tlaku v porovnaní s druhou metódou uvádza obrázok 160. 

 

Obrázok 158 Porovnanie meranej a vypočítanej teploty na základe metódy A v roku 2015 

 

Obrázok 159 Porovnanie meranej a vypočítanej relatívnej vlhkosti podľa metódy A v roku 2015 

 

Obrázok 160 Porovnanie reálnych hodnôt parciálneho tlaku s vypočítanými hodnotami podľa metódy B v roku 2015 
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Obrázok 161 Celoročný priebeh teploty a relatívnej vlhkosti podľa metódy A v porovnaní s meraním 

 

Obrázok 162 Porovnanie meraného parciálneho tlaku a vypočítaného na základe metódy B 

Prehľad vypočítaných hodinových hodnôt teploty a relatívnej vlhkosti podľa spôsobu „A“ a ich 

porovnanie s nameranými hodnotami uvádza obrázok 161. Vývoj rozdielu parciálneho tlaku a a jeho 

predikcia na základe spôsobu „B“ je uvedená na obrázku 162. Z hľadiska teploty sú zimné teploty 

vzduchu v interiéri vyššie ako uvažuje technická norma a v letnom období zase naopak nižšie. 

U relatívnej vlhkosti v zimných mesiacoch je spôsob „A“ celkom blízko meraným hodnotám, no 

v lete sa údaje viac rozchádzajú. U druhého spôsobu „B“ parciálnych tlakov táto celoročne vykazuje 

lepšiu zhodu. 



10. DISKUSIA 

10. 

U nás se vždy platilo více za muziku než za fyziku,  

a proto tady není žádný Einstein. 

Jan Werich 
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V rámci ôsmej kapitoly bol vykonaný teoretický rozbor jednotlivých metód a ich prístupov 

k hodnoteniu a predikcii vývoja vlhkosti v stavebných konštrukciách. V deviatej kapitole sú 

následne konfrontované výsledky niektorých metód s výsledkami merania na experimentálnych 

modeloch. Diskusia zhŕňa poznatky z týchto kapitol v štruktúre cieľov stanovených v druhej 

kapitole. 

kvantifikácia rozdielov medzi metódami a ich aplikačný rámec 
Z hľadiska prístupu boli v úvodnej kapitole metódy pre hodnotenie vlhkostného režimu konštrukcií 

rozdelené do týchto skupín: 

➢  Stacionárne metódy pre overenie možnosti kondenzácie vodných pár v konštrukcii 

▪ Glaserová metóda, 

▪ Dew point metóda, 

▪ XY metóda, 

▪ Mapy klimatických oblastí. 

➢ Stacionárne metódy pre určenie rozloženia vlhkosti v konštrukcii 

▪ Chemický potenciál vlhkosti, 

▪ Glaserova metóda s integráciou kapilárneho transportu. 

➢ Kvazistacionárne metódy pre bilanciu kondenzácie vodnej pary v konštrukcii 

▪ Bilancia podľa európskej metodiky EN 13 788, 

▪ Bilancia podľa národnej metodiky ČSN 73 0540 / STN 73 0540, 

▪ Bilancia podľa národnej metodiky s integráciou kapilárneho transportu. 

➢ Dynamické numerické (simulačné) metódy 

▪ Numerický výpočet uplatňujúci zásady EN 15 026, 

▪ Všeobecný numerický výpočet. 

Rozdiely stacionárnych metód 

Stacionárne metódy je možné rozdeliť na metódy pre overenie možnosti kondenzácie vodných pár 

v konštrukcii a metódy pre určenie rozloženia vlhkosti. Metódy pre overenie možnosti vzniku 

kondenzácie vodných pár dokážu zjednodušene identifikovať, či v konštrukcii môže sa určitých 

okolností dochádzať ku vzniku a hromadeniu vlhkosti v príčinnej súvislosti s kondenzáciou vodných 

pár. Dajú sa veľmi jednoducho aplikovať tým spôsobom, že sa overí najnepriaznivejší teplotný stav 

a pokiaľ tento je vyhovujúci, v konštrukcii by podľa metódy nemalo dochádzať ku kondenzácií 

vodných pár. Na základe rozdielu tokov sa dá približne stanoviť množstvo vodných pár, ktoré 

v konštrukcii skondenzuje. Tieto hodnoty budú ale u väčšiny stavebných konštrukcii skreslené 

a značne nadhodnotené. Bližšie budú vypočítané hodnoty k reálnym množstvám u konštrukcií, 

ktoré nemajú veľkú tepelnú a vlhkostnú kapacitu, neobsahujú hydroskopické materiály, materiály 

s možnosťou kapilárneho transportu vlhkosti a nachádzajú sa dlhodobo v ustálených tepelno-

vlhkostných podmienkach prostredia. Metóda v základnej podobe uvažuje transport vlhkosti iba 

difúziou. Jej vylepšenie implementáciou kapilárneho transportu priblíži výsledky modelu realite 

nakoľko u väčšiny stavebných konštrukcií sú používané hydroskopické a kapilárne aktívne 

stavebné materiály. Implementácia kapilárneho transportu redistribúciou vlhkosti a zmenami 

vlhkostného toku tak signifikantne znižuje vypočítané množstvo skondenzovanej vodnej pary a má 

aj zásadný vplyv aj na jeho ďalší vývoj. Metóda započítava aj hydroskopickú kapacitu materiálov 

konštrukcie, ktorá spôsobuje oddialenie začiatku kondenzácie v takej forme, ako ju predpokladá 

štandardná Glaserova metóda. Výsledkom bude spravidla nelineárny priebeh nárastu vlhkosti 

v kondenzačnej zóne a nájdene takého rovnovážneho stavu, kedy sú toky vlhkosti kondenzačnej 
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zóny v rovnováhe a už nedochádza k ďalšiemu nárastu vlhkosti v konštrukcii. Na základe metódy je 

možné aj predikovať obsahy vlhkosti v jednotlivých materiáloch skladby konštrukcie. Metóda je 

veľmi zaujímavá, aj keď je výpočtovo zložitejšia, a pravdepodobne nájde svoje uplatnenie 

u problémov, ktoré sa vyznačujú dlhodobo stálymi okrajovými podmienkami. Výpočet je pre 

zvýšenie presnosti vhodné vykonať s použitím výpočtovej techniky. Pre jeho bežnú aplikáciu však 

nie sú bežne dostupné niektoré špecifické materiálové parametre pre všetky materiály.  

Predikovanie vlhkostného režimu podľa máp klimatických oblasti sa neujalo a pravdepodobne 

takto popísať problematiku kondenzácie vodných pár v konštrukcii je s ohľadom na rôznorodosť 

používaných skladieb prakticky nemožné. XY metóda pre zobrazenie tepelno-vlhkostných pomerov 

v konštrukcii môže poslúžiť napríklad pre porovnávanie alternatív materiálového a konštrukčného  

riešenia. Je prehľadná, ale svojím charakterom zodpovedá iba Glaserovej metóde. Nedokáže tak 

zohľadniť ďalšie špecifiká, a preto bude vhodná iba pre konštrukcie bez výraznej akumulačnej 

schopnosti tepla a vlhkosti, ktorá neobsahuje hydroskopické a kapilárne aktívne materiály. 

Chemický potenciál vlhkosti síce predstavuje zaujímavú alternatívu, ako nájsť rozloženie vlhkosti v 

konštrukcii, no jeho použitie sa nezaobíde bez laboratórne meraných závislostí, ktoré sú dostupné 

iba pre pár charakteristických materiálov v publikáciách z minulosti. V súčasnosti sa 

pravdepodobne už nikde nemerajú a ich použitie je tak výrazne limitované.  

Odporúčania pre aplikáciu stacionárnych metód 

• modely je možné použiť u konštrukcií, kde dážď, slnko a dlhovlnná radiácia nehrá 

signifikantnú úlohu 
• požitie modelov bude vhodné u konštrukcií s dlhodobo ustálenými okrajovými 

podmienkami, u  premenlivých okrajových podmienok model bude mať výpovednú 

hodnotu skôr iba u konštrukcií, bez výraznej schopnosti akumulácie tepla a vlhkosti, ktoré 

sa dokážu v tomto cykle ustáliť, 
• pre konštrukcie obsahujúce hydroskopické a kapilárne aktívne materiáli je vhodné použiť 

rozšírený model o kapilárny transport, 
• v skladbe musí byť vylúčené prúdenie vzduchu, inak musí byť týmto vplyvom zohľadnená 

zmena teploty a parciálnych tlakov naprieč skladbou, 
• materiály sú dokonale inertné a nemenia svoje fyzikálne vlastnosti s časom alebo 

obsahom vlhkosti a zmenou teploty, 
• výsledky je nutné brať iba ako aproximáciu a používať ich s opatrnosťou. 

rozdiely medzi kvazistacionárnymi metódami na národnej a európskej úrovni 

Kvazistacionárne metódy predstavujú spôsob, ako hodnotiť vlhkostný režim konštrukcie z hľadiska 

celoročného cyklu. Metodika existuje nie len v európskej verzii, ale často aj každá krajina má svoju 

národnú verziu, ktorá má svoje špecifiká, a preto nadobúda odlišné výsledky. Metódy sa s ohľadom 

na harmonizáciu technických predpisov považujú za rovnocenné, a nezriedka sa ich výsledky 

porovnávajú s  rovnakými hodnotiacimi kritériami. Z pohľadu odbornej literatúry [20] sa odporúča 

vykonať hodnotenie oboma metodikami a brať do úvahy menej priaznivý výsledok, prípadne sa 

považuje hodnotenie národnou metodikou za prísnejšie alebo za spôsob ako úplne eliminovať vznik 

kondenzácie vodnej pary v konštrukcii. Autori spomínanej publikácie uvádzajú, že môže byť použitie 

európskej metodiky pre ľahké konštrukcie bez akumulačnej schopnosti dokonca nevhodné.  
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Z hľadiska výsledkov plynúcich z analýzy na štyroch konštrukciách v ôsmej kapitole je zrejmé, že 

sa tento prístup nedá takto jednoducho generalizovať. Zásadné rozdiely medzi národnou podobou 

kvazistacionárnej metódy a metódou európskou boli identifikované v okamihu, keď kondenzačná 

zóna bola lokalizovaná v oblastiach, kde dochádza k výrazným zmenám teploty v čase. Národná 

metodika uvažuje ďaleko nižšie referenčné teploty ako sú u európskej metodiky stanovené 

mesačné priemery. Pokiaľ ku kondenzácií dochádza na okraji konštrukcie pri výrazne nízkych 

teplotách vonkajšieho vzduchu, vznik kondenzátu identifikuje často iba metodika národná a podľa 

európskej metodiky ku kondenzácií vodných pár v konštrukcii vôbec nemusí dochádzať. Národná 

metodika však množstvo kondenzátu početnosťou kumulatívne započítava, čo pri premenlivosti 

vonkajšej klímy nemusí byť z hľadiska kvantifikácie množstva vlhkosti fyzikálne vždy správny 

postup. Pri lokalizácií kondenzačnej zóny v teplejšej oblasti konštrukcie (z pohľadu rozloženia 

teploty v zimnom období) alebo pri jej začiatku na vyšších teplotách väčšinou dochádza k jej 

kontinuálnemu prechodu z kondenzácie do vyparovania v rámci roku. Preto aj výsledky oboch 

metodík sa navzájom približujú. Množstvo a intenzitu vzniku vlhkosti v skladbe však bude výrazne 

ovplyvňovať prítomnosť hydroskopických materiálov a možnosť redistribúcie vlhkosti prítomnosť 

materiálov s umožnením kapilárneho transportu. Správnejšie výsledky je teda možné očakávať 

u konštrukcií bez výraznej vlhkostnej a tepelnej zotrvačnosti, ktoré neobsahujú kapilárne aktívne 

a hygroskopické materiály. Takéto konštrukcie budú rýchlejšie nadobúdať ustálene tepelno-

vlhkostné stavy, ktoré kvazistacionárne metódy predpokladajú. V tomto európska metodika, ktorá 

užíva mesačné priemerné hodnoty dosahuje lepšie predpoklady správnejšieho výsledku. Úlohu tu 

zohráva aj samotný difúzny odpor konštrukcie. Národná metodika uvažuje kumulované početnosti 

teploty, ktoré sa v reálnej klíme v takomto poradí a časovom úseku nenachádzajú. Úseky s veľmi 

nízkymi referenčnými teplotami sú dokonca tak krátke, že sa vlhkostné toky u väčšiny bežných 

stavebných materiálov nedokážu ustáliť. Národná metodika ale môže nájsť svoje uplatnenie 

u konštrukcií, kde je predpoklad vzniku kondenzácie vodných pár medzi nehydroskopickými 

materiálmi, odkiaľ sa bude mať tento kondenzát problém vypariť. Tu by kumulácia referenčných 

teplôt mohla mať zmysel a nie len pri probléme výparu, ale aj s ohľadom na rozdiel medzi sorpciou 

a desorpciou sa dá predpokladať, že znižovanie vlhkosti bude prebiehať o niečo pomalšie ako jej 

nárast. Z hľadiska porovnania oboch kvazistacionárnych metód medzi sebou sa dá povedať, že čím 

bude kondenzačná zóna lokalizovaná v mieste so stabilnejšou teplotou a počas roku trvať 

kondenzácia dlhšie obdobie, tým bude aj väčšia zhoda v získaných výsledkoch medzi oboma 

používanými kvazistacionárnymi metódami.  

Kvazistacionárne metódy je potrebné chápať skôr ako nástroj na predikciu pravdepodobnosti 

vzniku kondenzátu než na exaktný odhad jeho kvantity. Je to dané najmä tým, že kvazistacionárne 

metódy ignorujú množstvo javov ktoré v konštrukciách nastávajú a ktoré zásadne ovplyvňujú 

transport tepla a vlhkosti. Tieto metódy uvažujú ustálené teplotné a vlhkostné stavy a nezahŕňajú 

v sebe efekt akumulácie tepla a vlhkosti, ktorý zásadne ovplyvňuje aktuálny stav a jeho ďalší vývoj. 

Mesačnými priemermi alebo početnosťou v roku je zanedbávaná aj premenlivosť a komplexnosť 

výkyvu parametrov prostredia a to najmä pre exteriér. Metódy sú iba jednorozmerné, aj keď 

o aplikáciu metódy sa pokúšajú niektoré programy AREA [96] a CUBE [97].  

Odporúčania pre aplikáciu kvazistacionárnych metód v základnej podobe 

• model je možné použiť tam kde dážď, slnko a dlhovlnná radiácia nehrá signifikantnú úlohu, 
• u konštrukcie musí byť vylúčené prúdenie vzduchu naprieč skladbou, alebo je nutné 

zohľadniť jeho vplyv na priebeh teploty a parciálnych tlakov vodných pár, 
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• kapilárny transport a redistribúciu vlhkosti v použitých materiáloch je možné zanedbať, 
• metódy budú dávať reálnejšie výsledky u konštrukcií bez výraznej schopnosti akumulácie 

tepla a vlhkosti, 
• bilanciu kondenzátu je vhodné vykonávať skôr na základe mesačných priemerov a teda 

metodikou podľa európskej normy, nakoľko má fyzikálny význam bilancie, 
• bilanciu kondenzátu u ľahkých konštrukcií bez výraznej schopnosti akumulácie tepla 

a vlhkosti je možné z hľadiska bezpečnosti vykonať na základe metodiky národnej normy 

najmä v prípadoch, kde sa dá predpokladať že vyparovanie vlhkosti bude sťažené, 
• ak kondenzácia nastáva v studenej zóne konštrukcie pri povrchu s veľkým výkyvom 

teploty, uprednostniť metodiku mesačných priemerov, 

• pokiaľ kondenzácia nastáva v neutrálnej alebo teplejšej časti konštrukcie prípadne je 

aktívna dlhšie obdobie roku, použitá metóda často nerozhoduje, odporúča sa použiť 

menej priaznivé výsledky, 

• výsledky kvazistacionárnych metód je nutné brať iba ako aproximáciu a používať ich 

s opatrnosťou, 
• použité materiály musia mať predpoklad dokonalej inercie a nemenia svoje fyzikálne 

vlastnosti s časom alebo obsahom vlhkosti a teploty, 
• v konštrukcii nedochádza k chemickým reakciám. 

rozdiely medzi kvazistacionárnymi a komplexnejšími metódami 

Kvazistacionárne metódy dokážu vyjadriť určitý predpoklad, ale je ich potrebné chápať ako nástroj 

pre odhad vzniku kondenzátu a jeho vývoja, než na exaktný odhad jeho kvantity. Odhad vplyvu 

vlhkosti na materiál, konštrukciu jej vlastnosti, funkciu a životnosť je možný iba na základe 

komplexnejšieho numerického algoritmu. Ten dokáže s vhodným popisom materiálových 

parametrov a okrajových podmienok poskytnúť sofistikovanejší a komplexnejší predpoklad 

budúceho hygrotermálneho správania sa konštrukcie. Rozdiely medzi komplexnými 

a kvazistacionárnymi metódami budú identifikované vždy, a to najmä kvôli vlhkostnému „bufferu“, 

ktorým konštrukcia pri numerickom výpočte disponuje, premenlivosti a komplexnosti okrajových 

podmienok. Hydroskopický obsah vlhkosti „buffer“ spôsobí, že konštrukcia podľa komplexného 

modelu často dosiahne ďaleko vyšší obsah vlhkosti, než sú hodnotiace kritéria kvazistacionárnych 

metód. Pri komplexných metódach ale stále chýbajú hodnotiace kritéria a interpretácia správnosti 

výsledku a návrhu závisí od autora výpočtu.  

Komplexnejšie metódy sa ukazujú ako omnoho progresívnejšie a efektívnejšie z hľadiska 

hodnotenia tepelno-vlhkostného režimu konštrukcie. Umožňujú nie len stanoviť množstvo vlhkosti, 

ale určiť aj jeho rozloženie v čase a tým komplexnejšie určiť vplyv vlhkosti na konštrukciu, jej 

materiáli, funkciu a životnosť.  

Odporúčania pre aplikáciu komplexnejších metód 

• model je možné použiť iba pri relevantných materiálových dátach,  
• správnosť výsledkov je podmienená vhodnými okrajovými podmienkami, 
• vo výpočte je potrebné zohľadniť počiatočné podmienky, 
• u konštrukcie by nemalo dochádzať k zmenám geometrie, 
• model nepredpokladá vznik chemických reakcií a osmotických javov. 
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obalové krivky 

Analýzy vykonané prostredníctvom obalových kriviek potvrdili, že kvazistacionárne metódy 

nedokážu spoľahlivo uvažovať široké oblasti nadobúdaných tepelno-vlhkostných stavov v 

konštrukcii. Národná metodika, ktorá používa nižšie vonkajšie teploty, síce dokáže pokryť spodnú 

časť obalovej krivky hodnovernejšie, no v hornej časti obálky teploty ani jedna z kvazistacionárnych 

metód nedokáže pokryť teplotný rozsah z dôvodu absencie slnečného žiarenia. Z hľadiska 

relatívnych vlhkostí zas národná kvazistacionárna metodika značne nadhodnocuje hornú hranicu 

obalovej krivky, v tomto prípade európska metóda dosahuje lepšie výsledky. Ani jedna 

z kvazistacionárnych metód však neodkáže pokryť celú šírku obalovej krivky, ako je tomu pri 

komplexných metódach, nehovoriac o účinku ďalších vplyvov ako je slnečné žiarenie, dlhovlnná 

radiácia alebo vetrom hnaný dážď. 

voľba matematického a fyzikálneho modelu pre komplexný algoritmus 
Na základe analýz sa pre diskretizáciu hygrotermálnych výpočtov javí ako vhodnejší model založený 

na konečných prvkoch. Principiálne je možné výpočty vykonať oboma metódami, avšak metóda 

konečných objemov môže zlyhávať v určitých prípadoch, keď sa v skladbe nachádzajú veľmi 

rôznorodé materiály vedľa seba, prípadne vlhkosť niektorého z materiálov dosahuje extrémne 

hodnoty. Pri kombinácii hnacích potenciálov sa ako najefektívnejšie javí použitie teploty a relatívnej 

vlhkosti. Aj keď kapilárny tlak môže prispieť k presnejšiemu výpočtu najmä v oblasti vyšších 

vlhkostí, výpočet exponenciálnych funkcií značne navyšuje výpočtovú náročnosť algoritmu. 

voľba a vplyv okrajových podmienok na výsledok 

Na prvý pohľad sa môže zdať, že použitie dát s rôznou hustotou záznamu okrajových podmienok by 

malo priniesť výrazne odlišné výsledky. Na základe vykonaných analýz je možné vidieť, že použitie 

podrobnejších dát síce výsledok spresní, no globálne tendencie zostanú zachované aj pri používaní 

priemerovaných hodnôt. Uspokojivé výsledky je teda možné získať aj s použitím denných priemerov 

klimatických dát. Takéto zjednodušenie môže priniesť zjednodušenie výpočtovej náročnosti úlohy, 

avšak u dnešnej robustnosti výpočtovej techniky nie je už prakticky potrebné voliť časový krok 

väčší ako jedna hodina. Ďalšie neštandardné faktory okolitého prostredia ako slnečné žiarenie, 

dlhovlnná radiácia, dážď a vietor majú celkom zásadný vplyv na výsledok, no často tieto dáta nie 

sú dostupné. Pre zlepšenie presnosti výsledkov hygrotermálnych simulácií bude vhodné do 

budúcna tieto parametre podrobnejšie preskúmať, merať a implementovať do výpočtových 

modelov. Vývoj vlhkosti minimálne na začiatku výpočtu významne ovplyvňuje aj počiatočné 

rozloženie vlhkosti a toto je potrebné pri riešení úlohy poznať.    

možnosti zjednodušenia komplexného algoritmu pre potreby praxe 

Pre zjednodušenie komplexného algoritmu je možné použiť redšie okrajové podmienky a určité 

zjednodušenia z hľadiska výpočtového algoritmu alebo materiálového modelu. Pri zanedbaní 

niektorých závislostí ako je napríklad interakcia latentného tepla pri skupenských zmenách, dôjde 

k urýchleniu konvergencie výpočtov. Pri niektorých bežných stavebných konštrukciách je možné 

pri nízkych obsahoch vlhkosti zanedbať aj kapilárny transport a do určitej miery aj zanedbať 

hysterézu alebo linearizovať sorpčnú izotermu. Možné sú aj ďalšie zjednodušenia, avšak iba za 

predpokladu nízkych obsahoch vlhkosti.   

reálnosť dosiahnutých výsledkov 
Deviata kapitola uvádza konfrontáciu výsledkov experimentu a teoretických výpočtov dvoch stien 

a porovnanie modelov okrajových podmienok interiéru a exteriéru s reálnym meraním. Z hľadiska 
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výsledkov sa dá povedať, že komplexný algoritmus dosahuje aj napriek nie úplne presnému poňatiu 

niektorých materiálových parametrov veľmi dobrú zhodu. Zjednodušené metódy v podstate pre 

oba typy konštrukcie neposkytnú žiadnu informáciu o hygrotermálnom režime alebo informáciu 

úplne rozporuplnú. Z oboch uvedených experimentov je pri obalových krivkách vidieť, že 

zjednodušené kvazistacionárne metódy vykazovali značné rozdiely ako medzi sebou tak 

v porovnaní s hodnotami zistenými experimentálne. Numerický algoritmus výrazne lepšie zachytil 

odozvu konštrukcie a jeho hodnoty a tendencie sú vo veľkej zhode s výsledkami experimentálneho 

merania. Odchýlky v špičkových hodnotách síce miestami dosahujú výraznejšie hodnoty, no 

celková tendencia vývoja parametrov zostáva zhodná s experimentálnym modelom. 

Všeobecne sa predpokladá, že u väčšiny stavebných konštrukcií v našich klimatických 

podmienkach dochádza k nárastu vlhkosti v ich skladbách iba v období zimnom a v letnom období 

dochádza k jej znižovaniu. Ako ukázalo meranie a aj numerický výpočet pri prvom experimente, je 

realita komplikovanejšia a nemusí tomu byť vždy tak. Je ale na mieste podotknúť že z hľadiska 

jednotlivých modelov sa jedná o rozdielne vnímanú vlhkosť. Kým zjednodušené modeli predikujú 

vývoj iba kvapalného množstva vlhkosti pochádzajúceho zo skondenzovanej vodnej pary, 

u pokročilejších metód sa jedná o hydroskopickú vlhkosť viazanú materiálom. Tá dokonca často 

prekračuje limity uvedené v technických normách pre kvazistacionárne metodiky. Pre 

komplexnejšie metódy tieto limity stále absentujú. Z určitého pohľadu sa jedná tiež o kondenzáciu 

avšak kapilárnu. Numerický algoritmus dokázal zahrnúť aj počiatočnú vlhkosť, a správne predikoval 

jej vysychanie a jeho ďalší vývoj, ktorý bol potvrdený aj meranými hodnotami.  

Komplexné metódy takto umožňujú sofistikovanejší a efektívnejší nástroj hodnotenia tepelno-

vlhkostného režimu stavebných konštrukcií, a preto by bolo vhodné, ak by sa v budúcnosti rozvoj 

týchto algoritmov a  ich nasadenie v praxi zvyšovalo.





ZÁVER 

Z 

Lepšie je zapáliť čo len malú sviečku, ako preklínať tmu. 

Konfucius 
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Práca sa zaoberá teóriou transportu tepla a vlhkosti vo vzťahu k hygrotermálnej odozve 

stavebných konštrukcií. Motivácia vychádza z množstva otázok, ktoré v tejto oblasti stále nie sú 

uspokojivo zodpovedané. Aj napriek obrovskému pokroku vo výpočtovej technike zaznamenanej 

v posledných rokoch, sú v tejto oblasti stále aplikované iba veľmi jednoduché metódy analýzy, 

ktoré plne nevyužívajú jej možný potenciál.  

V rámci rešerše je v úvodnej časti stručne popísaný význam problematiky ilustrovaný na príkladoch 

niekoľkých porúch a problémov, ktoré sú v príčinnej súvislosti s transportom tepla a vlhkosti. 

Zdokumentovaný je aj vývoj tejto problematiky v rámci odboru stavebnej fyziky u nás a jeho 

implementácia v technických normách. Zhrnutie existujúcich metód pre hodnotenie vlhkostného 

režimu konštrukcií obsahuje metódy používané ako u nás tak aj v zahraničí. Stručne je popísaný ich 

princíp metód a zhrnutý aplikačný rámec spolu s úskaliami ich aplikácie. Štvrtá kapitola približuje 

problematiku materiálových parametrov. Mimo popisu ich významu pre hygrotermálne výpočty sú 

uvedené aj základné závislosti medzi nimi a popísané vplyvy, ktoré ich menia ako aj základné 

spôsoby ich merania. V piatej kapitole je rozobratá teória transportu tepla a vlhkosti, kde sú 

odvodené základné rovnice popisujúce tieto javy a ich vzájomnú interakciu ako aj okrajové 

podmienky a ich implementácia z hľadiska numerickej matematiky.  

Ťažisko práce spočíva v nasledujúcich častiach. Šiesta časť popisuje princíp fungovania 

numerického algoritmu a jeho verifikáciu s uznávaným benchmarkom. Vyvinutý komplexný 

algoritmus založený na metóde konečných prvkov umožňuje riešenie nelineárnych úloh vďaka 

implementácií Newton-Ralpsonovej metódy. Umožňuje tak hygrotermálny výpočet konštrukcie 

s uvažovaním nelineárne závislých materiálových parametrov na základe počiatočného rozloženia 

teploty a vlhkosti pri okrajových podmienok meniacich sa v čase. Algoritmus bol použitý pre 

numerické výpočty ako aj pre overenie niektorých hypotéz zaoberajúcich sa vplyvom okrajových 

podmienok, ich premenlivosti, voľby fyzikálneho a matematického modelu či vplyvu hysterézy 

sorpcie. K realizácií experimentálneho merania bolo potrebné vytvorenie elektronického zariadenia 

pre meranie teplotných a vlhkostných profilov v konštrukciách. V siedmej časti sú zhrnuté 

základné informácie o elektronickom zariadení, jeho koncepte a funkciách. Ôsma kapitola práce sa 

sústredí na teoretickú analýzu spočívajúcu v popísaní rozdielov, medzi jednotlivými existujúcimi 

metódami, priblíženie ich princípov a ich aplikačného rámca a ďalším teoretickým analýzam. 

Jednotlivé metódy boli medzi sebou na príkladoch konštrukcií porovnané, čo ilustrovalo ich 

aplikáciu a možnosti. Na základe analýz ich princípov sú následne definované odporúčania ich 

aplikácie. V rámci experimentov, ktoré sú popísané v deviatej časti, sa u dvoch konštrukcií 

rozličného typu podarilo zozbierať informácie o hygrotermálnej odozve za obdobie niekoľkých 

rokov. Tieto boli konfrontované s teoretickými výpočtami. Na základe meraní interiérových 

a exteriérových klimatických podmienok boli porovnané aj v praxi používané teoretické modely 

okrajových podmienok pre hygrotermálne výpočty.  

Z analýz v predošlých častiach plynie, že numerické metódy predstavujú veľmi progresívny nástroj  

pre oblasť hygrotermálnej analýzy stavebných konštrukcií a môžu tak významnou mierou prispieť 

k zlepšeniu a spresneniu informácií o reálnej hygrotermálnej odozve stavebných konštrukcií. 

Dokážu poskytnúť aj komplexnejšie informácie o vývoji vlhkosti a jej vplyve či životnosti 

konštrukcie, na ktoré kvazistacionárne alebo stacionárne metódy nedokážu odpovedať. Dôležitosť 

komplexnejšieho výpočtu nájde svoje uplatnenie aj pri návrhu vnútorného zateplenia, ktoré je 

u niektorých „nezatepliteľných“ budov jedným spôsobom, ako znížiť ich energetickú náročnosť. Aj 

keď nedostupnosť materiálových parametrov, okrajových podmienok ich nasadenie v bežnej 

stavebnej praxi ešte stále komplikuje, ďalším výskumom a vývojom v tejto oblasti by tieto problémy 

mohli byť v dohľadnej dobe odstránené. 
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Prínos pre rozvoj vedného odboru 
Práca teoreticky zhrnula existujúce poznatky v oblasti hygrotermálnej odozvy stavebných 

konštrukcií a metód jej hodnotenia u nás aj v zahraničí. Overila niektoré hypotézy a zodpovedala 

otázky stanovené v úvode nielen teoretickou analýzou ale aj experimentálne. Analýza identifikovala 

slabé miesta a obmedzenia niektorých metód, čím podrobnejšie definovala úskalia a rozsah ich 

aplikácie.  

Stručne je možné prínosy dizertačnej práce zhrnúť do týchto bodov: 

➢ zhrnutie existujúcich poznatkov pre danú oblasť , 

➢ analýza existujúcich metód u nás a v zahraničí, 

➢ vývoj algoritmov a ich validácia, 

➢ vývoj zariadenia pre meranie teplotných a vlhkostných profilov stavebných 

konštrukcií, 

➢ analýza vplyvu voľby matematického a fyzikálneho modelu, 

➢ analýza vplyvu okrajových podmienok, 

➢ potvrdenie reálnosti výsledkov komplexného algoritmu, 

➢ analýza reálnosti modelov okrajových podmienok, 

➢ identifikácia ďalších potenciálov výskumu a vývoja v oblasti, 

➢ naznačenie smerov ďalšej činnosti. 

Mimo priamych poznatkov plynúcich z práce, je možné koncept vyvinutého elektronického 

zariadenia a overené numerické algoritmy použiť v rámci ďalšieho výskumu. Nasadenie týchto 

nástrojov môže dopomôcť k lepšiemu pochopeniu fungovania a lepšej predstave o hygrotermálnej 

odozve ďalších konštrukcií. Môže tak prispieť k zvýšeniu úrovne teoretických vedomostí alebo 

k vývoju lepších hodnotiacich nástrojov. V tomto môžu pomôcť aj nadobudnuté poznatky 

a skúsenosti zachytené v texte práce. 

Prínos pre prax 
Z hľadiska prínosu pre prax sú komplexne popísané jednotlivé metódy vrátane vstupných 

parametrov,  ich princípov, z nich plynúceho aplikačného rámca, úskalí a obmedzení ich aplikácie. 

Na základe analýz sú z jednotlivých metód v práci uvedené poznatky, ktoré neboli u nás doteraz 

v odbornej literatúre takto podrobne analyzované a publikované. V rámci práce boli vytvorené 

algoritmy a programy kvazistacionárnych a komplexných metód výpočtu, ktoré boli validované a 

môžu byť po úprave užívateľského prostredia uplatnené v praxi pre hodnotenie hygrotermálneho 

režimu stavebných konštrukcií. Aj z hľadiska praxe je možné využiť elektronické zariadenia 

k monitoringu stavebných konštrukcií a vnútorného prostredia budov, ktoré najmä pri neoverených 

riešeniach môžu mať rizikový charakter. Prínos teda spočíva v možnosti využitia teoretických 

a praktických poznatkov z práce, algoritmov a použitia elektroniky pre neobvyklé a rizikové 

aplikácie. Práca tiež môže túto problematiku dostať do širšieho povedomia odbornej verejnosti. 

Ďalší výhľad 
Práca ukázala nielen komplexnosť problematiky a jej slabé miesta, ale aj nevyhnutnú odborovú 

previazanosť výskumu v tejto oblasti. Tento v sebe potrebuje prepojiť poznatky nie len z teórie 

stavebnej fyziky, ale aj numerickej matematiky, počítačového programovania a vývoja 

elektronických zariadení. 
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Aj keď v súčasnosti sú dostupné niektoré softwarové produkty, súčasné problémy rozvoja týchto 

metód do praxe plynú najmä z chýbajúcich materiálových parametrov a okrajových podmienok. 

Práve tieto hrajú vo výpočtoch signifikantnú úlohu. Meranie materiálových parametrov je 

v niektorých prípadoch veľmi problematické a komplikuje ho množstvo faktorov. Štandardne 

výrobcovia stavebných materiálov mnohé parametre potrebné k takto komplexnému výpočtu 

neuvádzajú. Hlavne u vlhkosti sa jedná o veľmi zdĺhavé a finančne náročné experimenty 

a laboratórne merania. Dobrý začiatkom by bolo zhromaždenie a zdokumentovanie informácií 

z výskumných úloh realizovaných v bývalom Československu, ktoré sa u nás realizovali 

v predrevolučných rokoch. V niektorých publikáciách a výskumných správach sa nachádza 

množstvo materiálových parametrov, ktoré doplnené o ďalšie parametre by sa mohli stať dobrou 

základňou materiálových parametrov pre naše krajiny. Aj keď materiály ako SIPOREX alebo ORLEN 

už na našom trhu nie sú dostupné a pravdepodobne ani dnešným absolventom stavebných fakúlt 

nebudú nič pripomínať, stále sa však bude možné so staršími materiálmi stretnúť u mnohých 

stavieb pri ich rekonštrukciách. Istým východiskom by bolo vytypovanie oblastí stavebných 

konštrukcií, pre ktoré by bolo možné materiálové parametre zjednodušiť a vynechať napríklad 

zložitý kapilárny transport a hysterézu, ktoré sa pri ich bežnej aplikácii neuplatňujú.  

Vhodné by bolo sa zaoberať dlhodobým sledovaním klimatických podmienok a vypracovaním 

metodiky pre voľbu okrajových podmienok do výpočtov. Ako sa v práci ukázalo, ich voľba zásadne 

ovplyvňuje výsledok, a preto uvažovanie iba teploty a relatívnej vlhkosti síce priblíži výsledok, ale 

ten nebude úplne správny. Tento bude v reálnej konštrukcii ovplyvnený ďalšími faktormi ako je 

slnečné žiarenie, vetrom hnaný dážď a dlhovlnná radiácia. Bez podrobnejších okrajových 

podmienok a správnej metodiky môže byť výsledok zaťažený nemalou chybou.   

Asi najväčší problém plynie z chýbajúcej metodiky posudzovania. Komplexnejším výpočtom síce 

identifikujeme množstvo vlhkosti v konštrukcii, ale stále nie je jasné čo s ním. Chýbajú limity, 

metodiky hodnotenia a výsledok výpočtu nie je s čím porovnať. Z tohto dôvodu nie je možné ani 

štandardizovane zhodnotiť správnosť navrhnutého riešenia a toto je ponechané výlučne na autora 

výpočtu, jeho skúsenosti a vedomosti. Chýbajú informácie o prípustných množstvách vlhkosti pre 

jednotlivé materiáli a ich prepojenie s ďalšími technickými vlastnosťami ako je napríklad pevnosť, 

odolnosť voči mrazu a korózií či biotickej degradácií. Bez takýchto údajov nebude stále akékoľvek 

pokročilejšia a progresívnejšia metóda v stavebnej praxi zaujímavá a nebude tak ani rozvíjaná. Bolo 

by preto potrebné v tejto oblasti nájsť a popísať tieto prepojenia s ďalšími parametrami, ktoré majú 

výrazný vplyv na životnosť a funkciu stavebnej konštrukcie a ich materiálov a previazať výsledky 

komplexnejších algoritmov s týmito pohľadmi.  

Stručne zhrnuté, ďalšie práce by mali byť smerované najmä k tvorbe databáz materiálových 

parametrov a okrajových podmienok pre výpočty so simultánnym vývojom aplikačnej metodiky 

hodnotenia, ktorá sa nezaobíde bez vytypovania kľúčových parametrov a ich limitov, tak aby bolo 

možné týmito výpočtami overiť funkčnosť, spoľahlivosť a životnosť skladieb stavebnej konštrukcie. 

Bez tohto nikdy nebude dosiahnuté plného potenciálu komplexnejších metód. Následne je priestor 

aj pre ďalší vývoj  výpočtových nástrojov dostupných nie len pre akademickú sféru, ale aj odbornú 

prax a zvýšenie povedomia v tejto oblasti najmä publikačnou činnosťou. Z hľadiska výskumu je tu 

priestor aj pre konfrontáciu komplexných algoritmov s meraniami ďalších typov stavebných 

konštrukcií. Určite oblasť transportu tepla a vlhkosti v rámci stavebnej fyziky ukazuje do budúcna 

veľký potenciál. Slovami profesora Hensa: „Thereis a lot to do...“ 
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ZOZNAM SKRATIEK, SYMBOLOV A ZNAČIEK 
 

skratky 

skratka význam 
A/D Analque to digital - prevodník analógového signálu na digitálne dáta 
AdMaS Advanced Materials and Structures - inštitúcia 
C++ Programovací jazyk 
CRC Cyclic redundancy check - spôsob kontroly prenosu dát 
Cat5e Sieťový štandard pre káble 
DIL Dual in-line package, tvar puzdra integrovaných obvodov 
DRY Design reference year – návrhový referenčný rok 
EEPROM Erasable Programmable Read-Only Memory – Elektronická pamäť 
ESD Electrostatic discharge - elektrostatický výboj 
Flash Nonvolatile memory – zapisovateľná pamäť 
GPIO General purpouse input output – univerzálny vstup/výstup 
GSM Groupe Spécial Mobile - Globální Systém pro Mobilní komunikáciu 
HDMI High Definition Multimedia Interface – výstup videa 
I2C Inter-Integrated Circuit - zbernica  
LAN Local area network 
LTE Long Term Evolution – technológia vysokorýchlostného internetu 
MKD Metóda končených diferencií 
MKO Metóda konečných objemov 
MKP Metóda konečných prvkov 
MS SQL Relační databázový a analytický systém 
PIN Dióda 

RTD Resistance temperature detector 
SAV Slovenská akadémia vied 
SD Solid drive 
SBS Sick Building Syndrome – syndróm chorých budov 
SPI Serial pheriperal interface – zbernica 
SRAM Static Random Access Memory – statická pamäť 

TQFP Tin Quad Flat Package – puzdro integrovaného obvodu 
TRY Test reference year – testovací referenčný rok 
UART Universal Asynchronous Receiver and Transmitter -  zbernica 
VUT Vysoké učení technické 
VÚPS Výskumný ústav pozemných stavieb 
XRDP Remote desktop protokol pre Linuxovú distribúciu 
1wire Zbernica 
WIFI Štandard popisujúci bezdrôtovú komunikáciu 
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symbol definícia jednotka 

𝛂 Súčiniteľ teplotnej vodivosti m2.s-1 

𝜶𝒔 Súčiniteľ prestupu tepla na povrchu m s-1 

𝛃 Súčiniteľ tepelnej prijimavosti W.s0.5.m-2.K-1 

𝛃𝒔 Súčiniteľ prestupu vlhkosti na povrchu kg.s-1.m-2 

𝜹 Súčiniteľ difúzie vodnej pary s 

𝜹𝟎 Súčiniteľ difúzie vodnej pary vo vzduchu s 

𝜺 Emisivita - 

𝜼 Viskozita - 

𝜽 Teplota ° C 

𝜽 Kontaktný uhol rad 

𝝀 Súčiniteľ tepelnej vodivosti W.m-1.K-1 

𝝁 Faktor difúzneho odporu - 

𝒗𝒓 Rýchlosť prúdenia m.s-1 

𝛍𝒖 Chemický potenciál vlhkosti J.kg-1 

𝝅 Ludolfovo číslo - 

𝝆𝒃 Objemová hmotnosť materiálu kg.m-3 

𝛒𝒎 Objemová hmotnosť matrice kg.m-3 

𝝆𝒘 Objemová hmotnosť vody kg.m-3 

𝝈 Povrchové napätie vody N.m-1 

𝝈𝒔 Stefan-Boltzmanová konštanta - 

𝝋 Relatívna vlhkosť -, % 

𝛟 Celková pórovitosť - 

𝛟𝟎 Otvorená pórovitosť - 

𝛘𝒘 Súčiniteľ kapilárnej vodivosti m2.s-1 

𝑨𝒘 Koeficient nasiakavosti kg.m2.s0.5 

𝒄𝒎 Merná tepelná kapacita materiálu J.kg-1.K-1 

𝒄𝒘 Merná tepelná kapacita vody J.kg-1.K-1 

𝒅 Hrúbka, vzdialenosť m 

𝑫 Súčiniteľ difúzie vodnej pary vo vzduchu m.s-1 

𝑫𝒍(𝒘) Difuzivita  m2.s-1 

𝑫𝒔𝒂𝒕 Difuzivita pri nasýtení m2.s-1 

𝑫𝒘 Súčiniteľ kapilárneho transportu m2.s-1 

𝑫𝟎 Počiatočná difuzivita m2.s-1 

𝒇𝒓 Funkcia distribúcie pórov - 

𝐠 Hustota vlhkostného toku kg.s-1.m-2 

𝐠𝒗 Hustota difúzneho toku kg.s-1.m-2 

𝒉𝒄,𝒔𝒆 
Konvekčná zložka súčiniteľu prestupu tepla na vonkajšom 
povrchu  

W.m-2.K-1 

𝒉𝒄,𝒔𝒊 
Konvekčná zložka súčiniteľu prestupu tepla na vnútornom 
povrchu 

W.m-2.K-1 

𝒉𝒆 Latentné teplo J.kg-1 

𝒉𝒓,𝒔𝒆 Radiačná zložka súčiniteľu prestupu tepla na vonkajšom povrchu W.m-2.K-1 

𝒉𝒓,𝒔𝒊 Radiačná zložka súčiniteľu prestupu tepla na vnútornom povrchu W.m-2.K-1 

𝒊 Počet - 

𝒋 Počet - 

J Celoročné množstvo vlhkosti v kondenzačnej zóne kg.m-2 

𝑲𝒑𝒔𝒖𝒄
 Súčiniteľ vlhkostnej vodivosti s.m-1 

𝑲𝒘 Súčiniteľ kapilárnej vodivosti s.m-1 

𝐦 Hmotnosť vzorky kg 
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symbol definícia jednotka 

𝐌𝒄 Celoročné množstvo skondenzovanej vodnej pary kg.m-2 

𝐌𝒄,𝒍𝒊𝒎 Limitné množstvo skondenzovanej vodnej pary kg.m-2 

𝐌𝒆 Celoročné množstvo vyparenej vodnej pary kg.m-2 

𝐌𝒍 Celoročné množstvo odvedené kapilárnou vodivosťou kg.m-2 

𝒑𝒂 Atmosférický tlak Pa 

𝒑𝑨 Tlak nasýtenej vodnej pary v bode A Pa 

𝒑𝑩 Tlak nasýtenej vodnej pary v bode B Pa 

𝒑𝒄 Kapilárny tlak nad meniskom Pa 

𝒑𝒆 Tlak vodnej pary v exteriéry Pa 

𝒑𝒊 Tlak vodnej pary v interiéry Pa 

𝒑𝒔𝒂𝒕 Tlak nasýtených vodný pár Pa 

𝒑𝒔𝒖𝒄 Kapilárny tlak Pa 

𝒑𝒗 Čiastočný tlak vodných pár Pa 

𝚫𝒑𝒗 Diferencia tlaku vodných pár Pa 

𝒓 Polomer kapiláry m 

𝒓𝒎 Polomer zakrivenia m 

𝒓𝒗 Plynová konštanta vodnej pary J.kg-1.K-1 

𝑹𝒙 Tepelný odpor v mieste x m2.K.W-1 

𝒔𝒅 Difúzna šírka m 

𝒔𝒅,𝒔𝒆 Ekvivalentná difúzna šírka na vonkajšom povrchu M 

𝒔𝒅,𝒔𝒊 Ekvivalentná difúzna šírka na vnútornom povrchu m 

𝒕 Čas s 

𝑻 Termodynamická teplota K 

𝑻𝒂 Teplota vzduchu K 

𝑻𝒅𝒆𝒗 Teplota rosného bodu vzduchu K 

𝑻𝒎 Stredná termodynamická teplota K 

𝑻𝒏 Referenčná termodynamická teplota K 

𝑻𝒔𝒌𝒚 Teplota oblohy K 

𝑽 Objem vzorky m-3 

𝑽𝒎 Objem vzorky bez pórov m-3 

𝑽𝒑 Objem pórov m-3 

𝑽𝟎 Objem otvorených pórov m-3 

𝒘 Hmotnostná koncentrácia vlhkosti kg3.m-3 

𝒘𝒉 Hranica hygroskopického nasýtenia m3.m-3 
𝒘𝒔 Hranica kapilárneho nasýtenia m3.m-3 

𝒙 Vzdialenosť m 
𝑿 Pomer tepelných odporov - 

𝒀 Pomer difúznych odporov - 

𝒁 Difúzny odpor m.s-1 

𝒁𝑨 Difúzny odpor od vnútorného povrchu konštrukcie k bodu A m.s-1 

𝒁𝑩 Difúzny odpor od bodu B k vonkajšiemu povrchu konštrukcie  m.s-1 

𝒁𝒙 Difúzny odpor v mieste x m.s-1 

 


