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ÚVOD 
Jednou z klíčových otázek současné doby je zajištění nízké energetické náročnosti budov. 
V Evropě připadá 40 % spotřeby energie na zajištění provozu budov [1], z toho značná část 
(kolem 70 %) tvoří energii na vytápění. 

Zajištění požadavku tepelné pohody obytných prostor vyžaduje po větší část roku dodávku 
tepelné energie na vytápění. Stav tepelné pohody vnitřního prostředí se vymezuje vztahem 
teploty vzduchu a teploty okolních povrchů, ovlivňuje ji také rychlost proudění vzduchu. 
Souhrnný stav uvedených parametrů vystihuje tzv. operativní teplota. Optimálního stavu 
tepelné pohody lze dosáhnout, ve smyslu kombinace teploty vzduchu a teploty povrchů, i 
jinými způsoby. Teplota obvodové konstrukce je závislá na rozdílu teploty vzduchu v 
exteriéru a v interiéru, tepelném odporu konstrukce, podmínkách proudění vzduchu a do 
určité míry také na tepelném přenosu sáláním. Zejména u méně izolovaných konstrukcí, 
především u domů starší zástavby, bývá povrchová teplota vnitřní strany obvodových stěn až 
o několik stupňů Celsia nižší než teplota vnitřního vzduchu. V takovém případě bude 
operativní teplota rovněž snížena, a to i o několik stupňů v závislosti na dispozici místnosti. 
Zároveň se může projevovat nepříjemná asymetrie v tepelném sálání. 

Množství energie z povrchu vysálané nebo odražené souvisí s materiálovou vlastností zvanou 
emisivita. Pokud má povrch materiálu dostatečně nízkou emisivitu, lze jej označit jako 
nízkoemisivní, projevující se jako „tepelné zrcadlo“. Lze uvažovat o cíleném ovlivnění 
operativní teploty pomocí nízkoemisivních povrchových úprav, kdy tepelné sálání může být 
potlačeno nebo naopak podmíněno. To bude souviset s účinností odrazu a reálnou teplotou 
konstrukce. 

Dalším využitím je kombinace nízkoemisivní povrchové úpravy se sálavým vytápěním. Lze 
tím dosáhnout zvýšení účinku otopného systému, kdy pasivní nízkoemisivní stěna protilehlá k 
aktivně vyhřívané (alternativně chlazené) stěně realizuje její tepelný odraz. Takové 
uspořádání navíc poskytuje výhodu v okamžité odezvě v porovnání s případem, kde se sálavý 
tepelný tok dopadající na pasivní stěnu pohlcuje a akumuluje ve stěně, což vede k 
pozvolnému nárůstu povrchové teploty. 

Lze zaznamenat akademickou publikační činnost a také aktivitu některých zahraničních 
společností, které nabízí nízkoemisivní povrchové úpravy jako doplněk k zateplení budov 
klasickou izolací, v současném prostředí tuzemského trhu stavebních hmot však nejsou finální 
povrchové úpravy s nízkou emisivitou nabízeny. Popsané mechanismy, které mají vést k 
úspoře energie, mají jistá omezení.  

Potenciálně ještě vyšší míru tepelné úspory lze dosáhnout využitím odrazu tepelného záření 
na principu tzv. retroreflexe. Pokud je totiž využito směrového odrazu zpět ve směru zdroje, 
dochází tím ke snížení ztráty vyzařováním u daného objektu. V tom případě by bylo možné 
snížit vnitřní teplotu v prostoru při zachování stejné úrovně tepelné pohody. 

Předmětem práce je studium materiálově fyzikálních vlastností úprav interiérových ploch v 
budovách, především obytných, s potenciálním využitím nízkoemisivních povrchů. Při 
docílení nízké emisivity lze předpokládat změnu v rozložení radiačních teplot a s tím 
spojenou úsporu energie pro dosažení tepelné pohody. Samostatnou kapitolu mé práce tvoří 
využití retroreflexe v oblasti infračerveného záření vydávaného uživateli, která může ovlivnit 
operativní teplotu jednotlivých osob. 
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1 VYMEZENÍ PROBLEMATIKY PRÁCE 
V předchozích letech byla na ÚTHD FAST VUT Brno pod vedením S. Šťastníka 
vypracována řada prací, které byly věnovány vlivu emisivity různých částí staveb. Disertační 
práce [2], kterou vypracoval R. Steuer v roce 2006, se věnovala tématu snížené emisivity 
vnějšího povrchu kontaktního zateplovacího systému. Při nižší emisivitě povrchů 
prokazatelně dochází k menší míře podchlazení těchto povrchů radiačním sáláním vůči 
obloze. Lze tak předcházet saturaci povrchu vzdušnou vlhkostí, a tím předcházet růstu řas. 
Zároveň se jistou měrou sníží tepelný tok obálkou budovy. 

Disertační práce [3], kterou vypracoval J. Hollan v roce 2010, je věnována nízkoemisivní 
meziokenní úpravě jako efektivnímu způsobu snížení tepelné ztráty oken. Bylo prokázáno, že 
pokovené fólie mohou přinášet značné zlepšení součinitele prostupu tepla. Jejich aplikace je 
přitom nenáročná a energetická návratnost je velmi příznivá. 

P. Šot vypracoval v roce 2014 diplomovou práci [4], ve které prováděl praktická měření 
tepelného odporu izolací sestavených ze souvrství nízkoemisivních fólií. Tento druh izolací se 
vkládá do obvodové zdi a střešních konstrukcí, kde může plnit roli plnohodnotné tepelné 
izolace. 

Tato dizertační práce je věnována nízkoemisivním povrchovým úpravám v interiérech budov 
v souvislosti s prokázáním vlivu nízkoemisivních povrchů na tepelnou pohodu i s potenciálem 
snížení nároků na vytápění. To navazuje na tématiku studia materiálů se sníženou emisivitou, 
která je dlouhodobě řešena na Ústavu technologie stavebních hmot a dílců na Fakultě stavební 
Vysokého učení technického v Brně. 
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2 VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ BUDOV 

2.1 POJEM TEPELNÉ POHODY 

Pro posouzení vnitřních tepelných podmínek a jejich vlivu na jedince byla zavedena 
charakteristika „tepelná pohoda vnitřního prostředí“. Tepelná pohoda je pocitový stav, který 
člověk vnímá při pobytu v daném prostředí. Exaktní vyhodnocení je komplikované, protože 
vnímání tepelné pohody je individuální, a to v závislosti na věku, pohlaví, zdravotním stavu, 
dále na oblečení, prováděné činnosti nebo předchozí expozici; rozdílně bude vnímána teplota 
prostředí, pokud do něj vstoupíme z prostoru s vyšší či nižší teplotou. Proto se posouzení 
provádí na základě statistického vyhodnocení. 

Tepelná pohoda vyjadřuje stav, kdy je dosaženo takových podmínek, které zajišťují, že se 
člověk po tepelné stránce cítí příjemně. Je tedy dosaženo harmonie mezi tepelnou produkcí 
člověka a okolního prostředí. Hranice tepelné pohody mohou být zjišťovány dotazníkovou 
metodou, kdy testované osoby reagují na dotazy ohledně tepelných vlastností vzduchu 
v místnosti a zároveň jsou zaznamenávány okolní parametry. Dalším způsobem je měření 
fyziologických změn člověka – pocení, teplota a vlhkost pokožky. Tato pozorování se 
provádějí v klimatických komorách [5]. 

2.2 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ TEPELNOU POHODU 

Faktory, které mají vliv na vnímání tepelné pohody lze rozdělit do několika skupin, které 
budou déle uvedeny. 

2.2.1 Faktory vnitřního prostředí 

Jedná se o parametry prostředí, které je možné objektivně měřit.  

Teplota vzduchu ai [°C] je teplota vzduchu v interiéru. Nezapočítává se do ní podíl sálavé 
složky z povrchů okolních konstrukcí.  

Střední radiační teplota r [°C] je fiktivní společná rovnoměrná teplota povrchů vnitřních 
konstrukcí, při které by byl podíl sálavého tepelného přenosu roven skutečnosti. 

Operativní teplota o [°C] je teplota fiktivní izotermní ideálně černé plochy, se kterou by 
subjekt sdílel stejné množství tepla radiací a konvekcí jako se skutečným prostředím.  

Efektivní teplota ef [°C] je teplota prostoru při relativní vlhkosti φ = 50 %, která způsobí 
stejné celkové tepelné ztráty z pokožky jako ve skutečném prostředí. Dva prostory se stejnou 
efektivní teplotou vyvolají stejné reakce organismu, i když tyto prostory mají rozdílnou 
teplotu i vlhkost vzduchu. Podmínkou je však stejná rychlost proudění vzduchu. 

Vlhkost vzduchu – nejčastěji je používána relativní vlhkost φ [RH, %], která udává stupeň 
nasycení vzduchu vodní parou nebo měrná vlhkost x [g.kg–1], což je hmotnostní množství 
vodní páry v 1 kg suchého vzduchu. 

Rychlost proudění vzduchu wa a jeho turbulence. Rychlost vzduchu w ovlivňuje přenos 
tepla prouděním a odpařováním vlhkosti z pokožky. Při vyšších rychlostech také může 
způsobit nepříjemný pocit průvanu. 

Vztah jednotlivých parametrů je zachycen na následujícím grafu. 
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Graf 1: Přijatelná rozmezí vnitřní 
operativní teploty a vlhkosti 

vzduchu podle [2] 

2.2.2 Faktory ovlivňující tepelně vlhkostní zátěž 

Tepelně vlhkostní zátěží se rozumí jakákoliv změna fyziologického stavu organismu 
způsobená tepelně vlhkostní změnou. Člověk do okolního prostředí odvádí teplo, které sám 
produkuje jednak svou bazální metabolickou činností, dále pak jako teplo vzniklé při výkonu 
fyzické námahy. Metabolická složka závisí na věku, pohlaví, ale například i na denní době. 
Druhá složka se vztahuje k náročnosti prováděné činnosti a ke vnitřnímu prostoru, neboť bývá 
nastavena odlišná teplota pro kancelář či pro tělocvičnu. Pokud by nebyla zajištěna možnost 
ochlazování organismu, mohlo by to vést k poškození zdraví. Organismus si proto obvykle 
udržuje optimální teplotu uvnitř těla kolem teploty 36,5 °C ± 0,5 °C. Typická teplota na 
povrchu kůže bývá nižší a může být i snížena, pokud je osoba vystavena chladnému prostředí. 
To se děje snížením průtoku krve v podkožních kapilárách. Pokud je třeba zvýšit odvod tepla, 
jsou cévy naopak rozšířeny, takže se teplota kůže zvýší, což vede k vyššímu odvodu tepla 
prouděním, ale také sáláním, pro které je lidská kůže obzvláště dobře adaptována, neboť má 
vysokou emisivitu na úrovni ε ≈ 0,98. Další mechanismus – evaporace – je účinným 
mechanismem odvodu přebytečného tepla a v krajním případě se projevuje viditelným 
pocením. Tento případ se však se stavem tepelné pohody vylučuje. 
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Obrázek 1: Rozložení povrchové teploty 
člověka v teplém a v chladném prostředí 

podle [6] 

Energetická bilance lidského těla je vztažena k ploše povrchu těla. Celkovou tepelnou bilanci 
těla vyjadřuje následující rovnice [1]: 

   ,atrresevkrcmaku qqqqqqqqq   (1)  

Kde je: qaku ........... akumulovaný měrný tepelný výkon organismu [W.m–2], 

 qm ............. metabolický měrný tepelný výkon [W.m–2], 

 qc .............. měrný tepelný výkon sdílený konvekcí [W.m–2], 

 qr .............. měrný tepelný výkon sdílený radiací [W.m–2], 

 qk .............. měrný tepelný výkon sdílený kondukcí [W.m–2], 

 qev............. evaporační měrný tepelný výkon [W.m–2], 

 qtr ............. termoregulační měrný tepelný výkon [W.m–2], 

 qa .............. adaptační měrný tepelný výkon [W.m–2]. 

 

Úplný popis vztahů je možné nalézt například v práci [7]. Pro další úvahy vedené v této práci 
je důležité, že tepelný tok konvekcí a radiací nabývají přibližně stejných hodnot a společně 
tvoří hlavní podíl tepelné výměny. 

2.2.3 Faktory osoby 

Jedná se o vliv metabolismu a oblečení. Hodnoty metabolismu se obvykle vyjadřují pomocí 
jednotky met, která je 58,2 W.m–2 a vychází z plochy povrchu těla průměrné osoby 1,72 m2 a 
energetickým výdejem 100 W, což odpovídá dospělé stojící osobě. Tepelný výkon 
průměrného člověka se pohybuje v rozmezí 70 až 700 W, což dává měrný tepelný výkon na 
jednotku plochy lidského těla 40 až 410 W.m–2. To odpovídá hodnotě od 0,7 met pro 
odpočinek až po 7,0 met při těžké fyzické práci. 

Oblečení má zásadní vliv na odvod tepla z lidského těla do okolí. Pro vyjádření izolační 
schopnosti byla zavedena jednotka clo odpovídající tepelnému odporu R = 0,155 m2.K.W–1. 
Hodnota 1 clo odpovídá izolační schopnosti pro běžný pánský oblek s bavlněným spodním 
prádlem. Celková hodnota clo pro soubor oblečení je 0,82 násobek součtu jednotlivých částí 
oblečení. Clo nabývá hodnot od 0 pro osobu bez oblečení až po 4 pro polární oblečení. 
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Obrázek 2: Izolace souborů oblečení v 
jednotkách clo podle [8] 

2.2.4 Ostatní faktory 

Mezi ostatní faktory ovlivňující vnímání tepelné pohody patří adaptace organismu na 
venkovní klima (aklimatizace), adaptace na vnitřní prostředí (aklimace), tělesné dispozice, 
věk a pohlaví, dále pak například konzumace jídla a pití. Tyto faktory je obtížné normativně 
postihnout, mají však nezanedbatelný vliv na vnímání tepelné pohody. 

2.3 MODEL PMV/PPD 

Tepelná pohoda může být hodnocena objektivním měřením hodnot nebo pomocí 
subjektivního vnímání, které vystihuje, jak pociťuje velká skupina lidí tepelnou pohodu při 
určitých okrajových podmínkách. Norma je založena na hlasování 1300 osob. S ohledem na 
statistickou robustnost lze sestavit statické hodnocení a dosáhnout relativní spokojenosti u 
nejméně 80 % osob. Z takového principu vychází i norma ČSN EN ISO 7730: „Ergonomie 
tepelného prostředí – Analytické stanovení a interpretace tepelného komfortu pomocí výpočtu 
ukazatelů PMV a PPD a kritéria místního tepelného komfortu“ [9]. 

Norma využívá model PMV/PPD kde je: 

o PMV – Predicted Mean Vote, tedy předpověď středního tepelného pocitu a 

o PPD – Predicted Percent of Dissatisfied People, tedy předpověď procentuálního 
zastoupení nespokojených osob. 

Tato mezinárodní norma uvádí parametry tepelné pohody pro mírné tepelné prostředí. 
Stanovuje metodu předpovědi tepelného pocitu a stupně tepelné nepohody, tedy 
nespokojenosti lidí vystavených mírnému prostředí a popisuje podmínky tepelného prostředí 
přijatelné pro tepelnou pohodu. Norma je použitelná pro osoby vystavené vnitřnímu prostředí, 
kde je cílem dosažení stavu tepelné pohody, nebo ve vnitřních prostorách, kde dochází 
k mírným odchylkám od tepelné pohody.  

2.3.1 Předpověď středního tepelného pocitu (PMV) 

PMV ukazatel předpovídá střední tepelný pocit, který odpovídá volbě velké skupiny osob, 
která hodnotí svůj pocit na sedmibodové škále – viz Tabulka 1. 
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Tabulka 1: Sedmibodová stupnice tepelných pocitů 

+3 horko 

+2 teplo 

+1 mírně teplo 

 0 neutrální 

-1 mírně chladno 

-2 chladno 

-3 zima 
 

PMV se vyjadřuje pomocí rovnic: 
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kde: M metabolismus ve wattech na metr čtvereční [W.m-2], 
 W užitečný mechanický výkon ve wattech na metr čtvereční [W.m-2], 
 lcl tepelný odpor oděvu v metrech čtverečních a kelvinech na watt [m2.K.W-1], 
 fcl povrchový faktor oděvu, který je definován jako poměr povrchu oděného 
  člověka k povrchu neoděného člověka [-], 
 θa teplota vzduchu [°C], 
 θr radiační teplota [°C], 
 var relativní rychlost proudění vzduchu [m.s-1], 
 pa parciální tlak vodní páry [Pa], 
 hc součinitel přestupu tepla konvekcí [W.m-2.K-1], 
 θcl teplota povrchu oděvu [°C]. 
PMV lze vyjádřit pro různé kombinace metabolismu, izolace oděvu, teplotu vzduchu a 
okolních konstrukcí, má se však používat jen pro hodnoty PMV mezi -2 a +2. Těchto šest 
hlavních parametrů by mělo nabývat hodnot v následujícím rozmezí: 

 M  46 W.m-2 až 232 W.m-2 (0,8 met až 4 met), 
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 lcl 0 m2.K.W-1 až 0,310 m2.K.W-1 (0 clo až 2 clo), 

 θa 10 °C až 30 °C, 

 θr 10 °C až 40 °C, 

 var 0 m.s-1 až 1 m.s-1, 

 pa 0 Pa až 2700 Pa. 

 

2.3.2 Předpověď procentuálního podílu nespokojených (PPD) 

Zatímco PMV vyjadřuje průměrný teplotní vjem z daného prostředí pro velkou skupinu lidí, 
předpověď procentuálního podílu nespokojených – PPD – umožňuje stanovit kvalitativní 
předpověď podílu nespokojených s teplotou prostředí. Pro účely normativních požadavků lze 
za nespokojené považovat ty osoby, které na sedmibodové stupnici uvedené v Tabulka 1 volí 
hodnoty horko, teplo, chladno nebo zima. 

Je-li určena hodnota PMV, vyjádří se PPD následují rovnicí: 

  24 2179,003353,0exp95100 PMVPMVPPD    (6) 

Tabulka 2: Rozložení hodnocení individuálního tepelného pocitu pro různé hodnoty 
středního tepelného pocitu  

PMV PPD 
Předpověď hlasování osob % 

0 -1, 0 neb  +1 -2, -1, 0, +1 nebo +2 

+2 75 5 25 70 

+1 25 30 75 95 

+0,5 10 55 90 98 

0 5 60 95 100 

-0,5 10 55 90 98 

-1 25 30 75 95 

-2 75 5 25 70 

 

Grafické vyjádření předchozího vztahu je uvedeno v  Graf 2. 
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Graf 2: Předpověď procentuálního podílu nespokojených (PPD) jako funkce předpovědi 
středního tepelného pocitu (PMV) podle [9] 

 

Při zohlednění fyzické zátěže a oblečení lze odečíst optimální hodnoty operativní teploty 
z Graf 3.  

 

Graf 3: Průběhy optimální operativní teploty, která odpovídá PMV = 0 jako funkce 
energetického výdeje a tepelného odporu oděvu podle [9] 
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2.3.3 Místní diskomfort 

Hodnoty PMV a PPD vyjadřují diskomfort z tepla nebo chladu. Nespokojenost s teplotním 
stavem však může být způsobena také velkým vertikálním rozdílem teplot, nerovnoměrným 
osáláním, příliš chladnou podlahou nebo průvanem. Pro lehkou tělesnou činnost, převážně 
vsedě, v zimních podmínkách v otopném období, je potřeba dodržovat následující podmínky: 

o operativní teplota musí být v rozmezí 20 °C a 24 °C (tj. 22 °C ± 2 °C), 

o rozdíly teploty vzduchu mezi 1,1 m a 0,1 m nad podlahou (úroveň hlavy a kotníku) 
musí být menší než 3 °C, 

o relativní vlhkost vzduchu musí být mezi 30 % a 70 %, 

o teplota povrchu podlahy musí být normálně mezi 19 °C a 26 °C, ale topné systémy 
v podlaze mohou být navrženy pro teplotu 29 °C, 

o střední rychlost vzduchu musí být menší než cca 0,3 m.s-1, 

o asymetrie radiační teploty dle následující tabulky:  

Tabulka 3: Asymetrie radiační teploty podle [9] 

Teplý strop Chladná stěna Chladný strop Teplá stěna 

<5 °C <10 °C <14 °C <23 °C 
 

Stanovení PMV lze provést řešením uvedené rovnice, odečtem z tabulek nebo přímým 
měřením pomocí integrovaného čidla. 

2.3.4 Požadavky na tepelnou pohodu na pracovišti 

Podle Nařízení vlády č. 523/2002 Sb. [10] je operativní teplota θ0 hodnotícím kritériem pro 
tepelnou pohodu v pracovním prostoru. Toto kritérium respektuje kromě teploty vzduchu θa i 
střední radiační teplotu θr, která byla dříve uváděna jako účinná teplota okolních ploch a v 
zahraniční literatuře se označuje jako MRT – Mean Radiant Temperature. Svou roli hraje i 
rychlost proudění vzduchu wa. Operativní teplota se stanoví podle vztahu: 

    rar A  0     (7) 

kde A je funkcí rychlosti proudění vzduchu – uvádí Tabulka 4. 

 

Tabulka 4: Závislost koeficientu A pro výpočet operativní teploty na rychlosti 
proudění vzduchu podle [10] 

va [m.s-1] 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8 1,0 

A [-] 0,50 0,53 0,60 0,65 0,70 0,75
 

Pokud je rychlost proudění vzduchu menší než 0,2 m.s-1, lze operativní teplotu nahradit 
výsledkem měření pomocí kulového teploměru θg [°C]. 
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3 ZPŮSOBY ŠÍŘENÍ TEPLA 
Šíření tepla se realizuje třemi způsoby, a to: 

o vedením (kondukcí), 

o prouděním (konvekcí), 

o sáláním (radiací). 

Principy těchto mechanismů přenosu tepla se využívají při popisu šíření tepla ve stavebních 
konstrukcích [11]. 

3.1  VEDENÍ (KONDUKCE) 

Tento způsob přesunu tepelné energie se realizuje v pevných látkách, také v tekutinách, 
případně v plynech, pokud nenastává jejich proudění. Principem šíření tepla je přenos pohybu 
částic hmoty, který je přímo úměrný jejich energii. Vnitřní částice kmitají v oblasti své 
rovnovážné polohy, působí na atomy ve svém bezprostředním okolí a předávají jim část své 
hybnosti, což se projevuje přenosem tepla, jež vede k vyrovnání teploty v daném objektu. 
Většina stavebních materiálů je pórovitých, a tak se v nich odehrává i řada dalších jevů. Šíření 
tepla vedením se popisuje Fourierovými zákony:  

    
dx

d
qk

     (8) 

 

    
2

2

x
a





 



    (9) 

 

kde: qk hustota tepelného toku kolmá na směr proudění [W.m-2], 
 λ součinitel tepelné vodivosti [W.m-1.K-1],  
  teplota [°C], 
 x směr proudění tepelného toku, souřadnice [m], 
 τ čas [s] a 
 a součinitel teplotní vodivosti [m2.s-1]. 

Rovnicemi se popisuje přímá úměra mezi hustotou tepelného toku a teplotním spádem 
v závislosti na součiniteli tepelné vodivosti materiálu a časově závislé šíření tepla vedením 
v jednom směru.  

3.2 PROUDĚNÍ 

Je způsob přenosu tepelné energie, který typicky nastává v kapalinách i v plynech – pro účely 
této práce především ve vzduchu. 

Proudění může být přirozené nebo nucené. Příčinou přirozeného proudění bývá změna 
objemové hmotnosti kapalin a plynů v závislosti na teplotě. V gravitačním poli dochází ke 
vzniku vztlakové síly – jejím typickým příkladem je teplý vzduch stoupající vzhůru. To je 
principem teplovzdušného vytápění či vztlaku teplovzdušného balónu. Nucený pohyb je 
vyvozen například od ventilátoru, který vzduchu udílí hybnost. 

Pokud se teplotně liší, dochází na rozhraní tekutiny a pevné látky k přestupu tepla. V případě, 
že je rychlost proudění jen malá, což je většinou i případ vnitřních prostor při přirozeném 
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proudění, obvykle nastane laminární proudění. Vlivem viskozity vzduchu se při povrchu 
pevné látky vytváří tzv. mezní vrstva, která má těsně při povrchu rychlost proudění rovnu 
nule a se vzdáleností od povrchu rychlost proudění plynule vzrůstá. U vyšších rychlostí 
proudění může docházet k turbulentnímu proudění, které intenzivně promíchá proudící 
vzduch i při povrchu tělesa, což zintenzivní přestupové jevy. 

Exaktní řešení přestupu tepla za reálných podmínek bývá velmi náročné, řeší se zpravidla 
počítačovou simulací. Pro výpočty platí Newtonova okrajová podmínka, popisuje se rovnicí: 

 

     airscc hq       (10) 

 

kde: qc hustota tepelného toku [W.m-2], 
 hc součinitel přestupu tepla při proudění [W.m-1.K-1], 
 θs teplota povrchu [°C] a 
 θair teplota vzduchu [°C]. 

 

Obrázek 1: Znázornění přestupového jevu 
na rozhraní stěny; tepelný tok směřuje 

z teplejší stěny do chladnějšího vzduchu; 
rychlost proudění vzduchu vzrůstá se 

vzdáleností od stěny, zároveň klesá jeho 
teplota;  

převzato z [2] 

Stanovením součinitele přestupu pro proudění se zabývalo více badatelů a jimi navržená 
řešení se mírně odlišují. 

Součinitel přestupu tepla je definovaný pro svislou stěnu. Pokud je uvažovaný tepelný tok 
zdola nahoru, hodnota bývá asi o 30 % vyšší, při tepelném toku shora dolů je pak asi o 30 % 
menší. To lze vysvětlit pohybem vzduchu nad teplou vodorovnou plochou, jako je podlahové 
vytápění, kdy se teplý vzduch vlivem vztlaku zdvihá a uvolňuje prostor pro chladnější 
vzduch. Proces přestupu tepla do vzduchu je tak intenzivnější než v případě stropního 
vytápění, kde se ohřátý vzduch obvykle trvale drží pod stropem. 
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Graf 4: Závislost hodnoty 
součinitele přestupu tepla 
v závislosti na rozdílu 
teploty konstrukce a 
teploty vzduchu 
v interiéru dle různých 
autorů podle [3] 

3.3 SÁLÁNÍ (RADIACE) 

Každý hmotný objekt s teplotou vyšší než absolutní termodynamická teplota vyzařuje 
elektromagnetické vlnění. Principem elektromagnetického vyzařování je tepelný pohyb 
vnitřních částic hmoty, které se stávají dipólovými zářiči, emitujícími elektromagnetické 
vlnění. Vlnová délka a intenzita záření závisí na teplotě a materiálové charakteristice 
materiálu. Sálání je popsáno několika fyzikálními vztahy. 

3.3.1 Stefanův-Boltzmannův zákon 

Vztah pro vyjádření hustoty tepelného toku vyzářené povrchem tělesa určuje Stefanův-
Boltzmannův zákon:  H = ε . cč . T4      (11) 

kde :  H  intenzita vyzařování povrchu [W.m–2], 
 ε emisivita povrchu tělesa [-], 
 cč Stefanova-Boltzmannova konstanta [cč ≈ 5,67032.10–8 W.m–2.K–4] a 
 T termodynamická teplota tělesa [K]. 

 

Graf 5: Průběh intenzity 
vyzařování H0 
povrchem černého 
lambertovského zářiče v 
závislosti na teplotě 
podle Stefanova - 
Boltzmannova zákona 
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3.3.2 Planckův vyzařovací zákon 

Spektrální rozložení vyzářené energie se popisuje pomocí Planckova vztahu pro spektrální 
rozložení vyzařování, který uvažuje dokonale černé těleso a lambertovský povrch. Dochází k 
vyzařování do celého poloprostoru s emisivitou rovnou jedné. 

Poznámka: Zrcadlový, fyzikálně tzv. spekulární povrch, směruje odražené záření pouze do směru odrazu, difuzní 
povrch, tzv. lambertovský, odráží záření dopadající v jakémkoli úhlu rovnoměrně do všech směrů. 
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    (12) 

kde: Hλ0  spektrální vyzařování absolutně černého tělesa [W.m–2.m–1], 
 λ  vlnová délka elektromagnetického záření [m], 
 h Planckova konstanta = 6,62618.10–34 J.s, 
 c rychlost světla ve vakuu = 299 792 458 m.s–1, 
 k Boltzmannova konstanta = 1,38066.10–23 J.K–1. 

 

Graf 6: Graf spektrálního vyzařování černého lambertovského povrchu do celého 
poloprostoru pro vysoké teploty. Převzato z [2]. 

Z grafů je patrné, že se vzrůstající teplotou se energie vyzařuje na kratších vlnových délkách. 
Například velmi rozžhavené těleso se jeví žluté a s klesající teplotou se posouvá do červeného 
zbarvení, dále tmavne, až se při teplotě asi 550 °C stane okem nepostřehnutelné, ačkoliv lze 
vyzařování pocítit jako žár. Sluneční záření s teplotou kolem 5500 K má svou maximální 
intenzitu sálání na vlnové délce 550 nm, tedy asi uprostřed viditelného spektra. Lidské oči se 
v evolučním procesu vyvinuly tak, aby co nejlépe využily dostupného zdroje světla. Lidské 
tělo s povrchovou teplotou 34 °C nejvíce vyzařuje na vlnové délce kolem 10 μm.  
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Graf 7: Graf spektrálního vyzařování černého lambertovského povrchu do celého 
poloprostoru pro nízké teploty. Převzto z [2]. 

 

3.3.3 Emisivita 

Pro zohlednění schopnosti jednotlivých materiálů vyzařovat je zavedena materiálová vlastnost 
emisivita ε [-], která vyjadřuje poměr mezi vyzařováním reálného povrchu a teoretického 
maxima vyzařování. Emisivita reálného povrchu se zpravidla mění s vlnovou délkou, je tedy 
zaveden pojem spektrální emisivity ελ [-], který popisuje emisivitu pro danou vlnovou délku. 
Spektrální vyzařování reálného tělesa je pak dáno vztahem: 

      0 


H
d

dH
H      (13) 

V závislosti na spektrální emisivitě materiálu byly zavedeny fyzikální pojmy: 

o absolutně černé těleso – jedná se o ideální fyzikální vlastnost s ε = 1, 
o ideálně šedé těleso – materiál, který má emisivitu 0 < ε < 1 a vykazuje identickou 

emisivitu v širokém spektru vlnových délek. V praxi se tak chovají například lesklé kovy, 
o šedé těleso – materiál, který má emisivitu 0 < ε < 1 a jeho spektrální emisivita se mírně 

mění v závislosti na vlnové délce, 
o dokonale bílé těleso – jedná se o fyzikální vlastnost s ε = 0, 
o selektivní absorbér/zářič – je povrch, který vykazuje výrazně odlišnou emisivitu pro různé 

vlnové délky. 
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Graf 8: Ilustrativní 
vyjádření vztahu 

spektrální emisivity 
vzorku a teploty 

vyzařování v závislosti na 
teplotě povrchu; emisivita 
pro jednotlivé teploty činí 
0,60, 0,53 a 0,27 pro 20, 
100 respektive 400 °C; 

uvedené křivky spektrální 
hustoty vyzařování jsou 

normalizovány. 

Směrové vyzařování tělesa je v idealizovaném případě popsáno tzv. lambertovským zářičem, 
který vykazuje stejnou emisivitu pro jakýkoliv vyzařovací úhel. U reálných materiálů se však 
emisivita zpravidla mění s odklonem od normály. Vzhledem k tomu, že se měření emisivity 
provádí zpravidla pod úhlem blízkým normále, zavádí se korekční koeficient, který 
normálovou emisivitu koriguje na emisivitu hemisférickou. 

 

Obrázek 2: Průběhy směrové emisivity εγ(γ) různých povrchů – (a) pro vybrané nekovy, 
(b) pro vybrané kovy; převzato z [2] 
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3.3.4 Kirchhoffův zákon  

Vztah emisivity a reflektance popsal G. Kirchhoff ve své práci z roku 1860 [12]. 
Elektromagnetické vlnění, které dopadá na pevnou látku, může být v závislosti na své vlnové 
délce buďto odraženo, s podílem ρ, nebo pohlceno, s podílem α, nebo transmitováno, 
s podílem τ. Podle zákona zachování energie musí platit  ρ + α + τ = 1  (14) 

U většiny běžných materiálů je složka průchodu vlnění na vlnových délkách infračerveného 
záření rovna nule. Materiály jsou pro tepelné záření „neprůhledné“ a dostáváme:  

    ρ + α = 1      (15) 

Odsud platí:    ρ – 1 = α; α – 1 = ρ    (16) 

Z Kirchhoffova zákona vyplývá, že absorbance α, tedy míra pohltivosti dopadajícího záření, 
je rovna úrovni vyzařování energie z povrchu tělesa, tedy již dříve zmíněné emisivitě ε. Dále 
platí, že emisivita je doplňkem reflektance, tedy míry odrazivosti povrchu a naopak. Je třeba 
uvést, že tyto vztahy platí pro každou vlnovou délku zvlášť, tedy: 

    αλ = ελ       (17) 

V praxi se výše popsaná zákonitost projeví tak, že povrch s nízkou emisivitou, například 
leštěný hliník, se nejenom radiačně pomaleji ohřívá, ale také pomaleji chladne. 

3.3.5 Beerův zákon 

Pohlcování elektromagnetického vlnění při průchodu určitým prostředím popisuje Beerův 
zákon. Úbytek energie záření na jednotkovou vzdálenost je dán absorpčním koeficientem 
βa [m-1], ve vztahu k ni a λ rovnicí:  

     

 i

a

n4
      (18) 

Mějme základní intenzitu záření I0 v počátečním bodě x = 0, toto záření nechť prochází 
homogenním médiem ve směru x. Intenzita záření v libovolném bodě bude: 

       xaeIxI 


 0,     (19) 

     
 

)(
0,

xe
I

xI xa






      (20) 

kde τλ je transmitance vyjadřující poměr intenzity záření, procházející látkou po délce x a 
nebylo jí absorbováno. 
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3.4 TEPELNÉ ZTRÁTY BUDOV 

V podmínkách Střední Evropy je po větší část roku v obytných budovách udržována teplota 
vnitřního prostředí θi vyšší než je teplota vnějšího prostředí θe. V důsledku rozdílu teplot obou 
prostředí dochází ke vzniku teplotního spádu, na kterém je přímo závislý tepelný tok 
obvodovou konstrukcí. Druhým zdrojem tepelných ztrát je potřeba výměny vzduchu a i zde je 
ztráta přímo úměrná rozdílu teplot θi a θe. 

Celkovou energetickou bilanci budovy popisuje Obrázek 3. V praxi se ukazuje, že největší 
podíl na tepelných ztrátách představuje prostup tepla obvodovou konstrukcí a tepelná ztráta 
větráním, přičemž obě složky představují přibližně srovnatelný díl. Pro prostup tepla 
obvodovými konstrukcemi do vnějšího prostředí je možné vyjádřit jako podílový příspěvek 
jednotlivých konstrukcí, jak je uvádí Obrázek 4. Jednotlivé podíly tepelných ztrát 
konstrukcemi či větráním jsou však závislé na konkrétním provedení budovy a jeho vybavení 
technologiemi, jako například rekuperací tepla. Pro potřeby této práce je možné vyvodit 
závěry, že tepelná ztráta prostupem je z 50 až 80 % tvořená obvodovými stěnami a střešní 
konstrukcí. Přibližně polovina celkových ztrát připadá na tepelnou ztrátu větráním. 

Protože platí již výše popsaná přímá úměra mezi rozdílem teplot a tepelnou ztrátou objektu, 
lze vyjádřit potenciální úsporu nákladů na vytápění v závislosti na rozdílu teplot θi a θe.  

 
Obrázek 3: Energetická bilance podle ČSN EN 832; dominantní tepelná ztráta objektu je tvořená 
prostupem a větráním, přičemž obě složky jsou přibližně srovnatelné; převzato z [13] 



 19

Obrázek 4: Znázornění 
rozložení tepelných ztrát 
prostupem jednotlivými 
prvky rodinného domu; 

podíl stěny a střechy 
dominuje s kumulativním 
součtem 50 až 80% ztrát 

podle [13] 

3.4.1 Prostup tepla konstrukcí 

Součinitel prostupu tepla U dle [14] vyjadřuje izolační schopnost konstrukce a k ní 
přilehlých vzduchových vrstev při šíření tepla. Vztah je vázán k tepelnému odporu R stěny, 
přičemž vzájemný vztah vyjadřují následující rovnice: 

   
Tsesi RRRR

U
11




      (21) 

      sesiTsesi RRRRR
U

R 
1

   (22), 

kde: Rsi tepelný odpor při přestupu na vnitřní straně konstrukce [m-2.K.W-1], 
 Rse tepelný odpor při přestupu na vnější straně konstrukce [m-2.K.W-1]. 

Hodnoty pro odpor při přestupu tepla dle normy jsou uvedené v Tabulka 5. 

Tabulka 5: Normové hodnoty tepelných odporů při přestupu tepla [11] 

Povrch Směr tepelného toku Tepelný odpor [m2·K/W] Označení 

Vnější Bez rozlišení 0,04 Rse 

Vnitřní 

Horizontální 0,13 

Rsi Vzhůru 0,1 

Dolů 0,17 

V této práci je klíčový především tepelný odpor při přestupu na vnitřní straně konstrukce. 
Normový požadavek je zjednodušením výrazu, kdy tento člen v sobě spojuje složku sálání a 
přestup tepla prouděním. Pro povrchy s nižší emisivitou je tak reálný odpor při přestupu tepla 
odlišný. 
Odpor při přestupu tepla na povrchu interiéru je vyjádřen na základě vztahu: 

    
rcsi

si hhh
R




11
     (23), 

kde: hsi součinitel přestupu na vnitřním povrchu [W.m-2·K-1], 
 hc součinitel přestupu tepla prouděním [W.m-2·K-1] a 
 hr součinitel přestupu tepla sáláním [W.m-2·K-1]. 
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Příspěvek těchto dvou složek k výslednému součiniteli hsi ukazuje Graf 9. Z výsledků je 
patrné, že celková hodnota součinitele přestupu tepla hsi ~ 7 W.m-2.K-1 vykazuje příslušný 
odpor při přestupu tepla Rsi = 0,14 m2.K.W-1, tedy přibližně normou požadovanou hodnotu.  

Graf 9: Vliv sálání 
a proudění na celkový 
součinitel přestupu tepla; 
platné pro vnitřní svislou 
konstrukci s přirozeným 
prouděním a emisivitou 
povrchů 0,9 

Na složku součinitele přestupu tepla sáláním má vliv jednak emisivita povrchu stěny, ale také 
případná snížená emisivita vnitřních povrchů. Byla sestavena tabulka odporu při přestupu 
tepla v závislosti na různé kombinaci emisivit povrchu stěny a průměrné emisivity povrchů 
v interiéru. Výpočet uvažuje interiér jako poloprostor s rovnoměrnou teplotou θi. Hodnoty 
jsou platné pro přirozené proudění s rozdílem teplot θi – θsi  3 K. 

Tabulka 6: Vypočítaný odpor při přestupu tepla pro povrch vnitřní stěny se sníženou 
emisivitou a sníženou emisivitou vnitřních povrchů 

Emisivita 
stěny [-] 

Střední emisivita 
vnitřního prostoru [-] 

Odpor při přestupu 
tepla Rsi [m2·K/W] 

0,9 0,9 0,14 

0,5 0,9 0,19 

0,3 0,9 0,23 

0,2 0,9 0,27 

0,5 0,5 0,22 

0,3 0,3 0,28 

0,2 0,2 0,31 
 

3.4.2 Vliv emisivity na povrchovou teplotu konstrukce 

S nárůstem hodnoty přestupového odporu Rsi je spojen pokles povrchové teploty konstrukce. 
Tím je vyvolán nižší teplotní spád v samotné stěně, a tím i nižší tepelná ztráta. Snížení vnitřní 
povrchové teploty podmíněně souvisí s povrchovou kondenzací či zvýšenou navlhavostí. Při 
dlouhotrvající kondenzaci to může vést k výskytu plísní. Takový stav je nepřípustný a má tak 
význam stanovit meze, ve kterých snížená emisivita povrchu nevede k rizikovému stavu. 

Na povrchovou teplotu konstrukce má vliv: 
o tepelný odpor konstrukce, 
o přestupový odpor, 
o okrajové podmínky, tedy i teplota interiéru a exteriéru. 
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Pro posouzení vlivu emisivity byla vypočítána závislost povrchové teploty na izolační 
schopnosti modelové stěny o tloušťce 40 až 340 mm a hodnotě součinitele tepelné vodivosti 
λ = 0,04 W.m-1.K-1. Výslednou hodnotu součinitele prostupu tepla U pro modelovou stěnu 
ukazuje Graf 10. Výsledky byly vypočítány pro okrajové podmínky teploty interiéru 
θi = 20 °C a venkovní teplotě θe = 0 °C. Tato teplota byla zvolena jako blízká průměrné 
venkovní teplotě v prosinci pro oblast Brna. Výsledky v grafické podobě prezentuje Graf 11.  

 

Graf 10: Závislost součinitele prostupu tepla U na tloušťce izolace;  
z průběhu křivky je zřejmé, že dvojnásobné navýšení izolační schopnosti vyžaduje 

dvojnásobnou tloušťku izolace 

 

Graf 11: Vztah výpočtové povrchové teploty na hodnotě součinitele prostupu tepla 
konstrukcí a emisivitě povrchu. 

 

 Pro přehlednost jsou hodnoty z grafu číselně uvedeny v Tabulka 7. 

 



 22

 

Tabulka 7: Výpočtové povrchové teploty v závislosti na součiniteli prostupu konstrukcí 
a emisivitě povrchu 

U [W.m-2.K-1] 
Emisivita povrchu stěny [-] 
0,9 0,5  0,3 0,2 

1,00 17,6 16,9 16,3 15,9 
0,67 18,3 17,8 17,4 17,0 
0,50 18,7 18,3 17,9 17,7 
0,40 19,0 18,6 18,3 18,1 
0,33 19,1 18,8 18,6 18,4 
0,29 19,2 19,0 18,8 18,6 
0,25 19,3 19,1 18,9 18,8 
0,22 19,4 19,2 19,0 18,9 
0,20 19,5 19,3 19,1 19,0 
0,18 19,5 19,3 19,2 19,1 
0,17 19,5 19,4 19,3 19,2 
0,15 19,6 19,4 19,3 19,2 
0,14 19,6 19,5 19,4 19,3 
0,13 19,6 19,5 19,4 19,3 
0,13 19,7 19,5 19,4 19,4 
0,12 19,7 19,6 19,5 19,4 

 

Některé výpočtové modely však naznačují, že snížení povrchové teploty může podmínit vyšší 
vnitřní rychlost proudění u povrchu konstrukce. Výsledná bilance je tak pravděpodobně 
o něco složitější. Pro teplotu prostředí θai = +21 °C a vlhkost RH = 50 % je teplota rosného 
bodu θw = +10,1 °C. Pro RH = 70 % je to již θw = +15,3 °C a tato hodnota je již hraniční pro 
stěnu s hodnotou U = 1 W.m-2.K-1. 

3.4.3 Vztah geometrických tepelných mostů a k povrchovým teplotám 
konstrukce  

Nízkoemisivní povrchová úprava zpravidla vede ke snížení povrchové teploty u obvodové zdi 
v otopném období. Tento jev je třeba respektovat a při návrhu zamezit nepřijatelnému stavu 
příliš nízké povrchové teploty, která by mohla nastat zejména v kombinaci s dalšími faktory, 
jako jsou typické geometrické teplené mosty v konstrukci, jak je popisuje následující graf.  
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Graf 12:  Rozložení povrchových teplot v blízkosti rohu a vztah vlhkosti vzduchu 
k povrchové kondenzaci podle [15] 

Z grafu je zřejmý vztah mezi povrchovou teplotou stěny a vzdáleností od rohu, tedy typického 
geometrického tepelného mostu. Nižší teplota je zde způsobená kombinací několika faktorů. 
Jedná se o nepříznivý poměr z vnější strany ochlazovaných ploch ku vnitřnímu povrchu, 
relativně nižší úroveň proudění vzduchu a patrně také určitý vliv vzájemného osálání 
chladných povrchů. Graf také prezentuje případ, kdy je v rohu umístěn nábytek, například 
skříň. V takovém případě dochází k výraznému snížení povrchových teplot, protože dochází 
k omezení proudění vzduchu, ale především je stěna nábytkem zacloněna proti vnitřním 
relativně teplým povrchům uvnitř místnosti. Sálání se pak realizuje mezi povrchem stěny a 
přilehlou stěnou nábytku, u které se reálná teplota blíží teplotě povrchu stěny.  

Dalším aspektem zachyceným v grafu je měřítko relativní vlhkosti, které se vztahuje 
k vykresleným průběhům teplot v ploše grafu. Z graficky vyjádřeného vztahu je možné 
vyčíst, že pro případ nezacloněného rohu a teplotu vnitřního vzduchu 20 °C je kondenzace 
vyloučena pro vlhkost vzduchu nižší než 60 %. V ploše stěny pak kondenzace nehrozí při 
vlhkosti nižší než 85 %. V případě zacloněného rohu jsou tyto hodnoty posunuty zhruba o 15 
% níže. Druhá osa vztažená k teplotě vnitřního vzduchu 16 °C naznačuje, že riziko 
kondenzace je relativně nižší při nižší teplotě vzduchu. Za předpokladu, že nízkoemisivní 
povrchová úprava umožní nižší teplotu vzduchu při ekvivalentní operativní teplotě, lze 
předpokládat pozitivní efekt, kdy upravená konstrukce s reálně nižší povrchovou teplotou 
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bude méně ohrožena povrchovou kondenzací. Na druhou stranu ve vzduchu o nižší teplotě 
způsobí zdroj vlhkosti, jako například vaření, poměrově vyšší nárůst relativní vlhkosti než 
v případě vzduchu o něco teplejším. 

Z grafu je patné, že k výraznému snížení povrchové teploty dochází ve vzdálenosti méně než 
0,2 metru od uvažovaného rohu. Pro tuto oblast by tedy bylo vhodné nízkoemisivní 
povrchovou úpravu neaplikovat, případně její efekt neutralizovat následným povrchovou 
úpravou. 
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4 NÍZKOEMISIVNÍ MATERIÁLY 

4.1 VLIV NÍZKOEMISIVNÍCH ÚPRAV NA VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ 
BUDOV 

V následující kapitole je shrnuta rešerše vlivu snížené emisivity na energetické nároky 
vnitřního prostředí. Rešerše se zaměřuje především na vliv na potřebu energie pro vytápění, 
která je v našich klimatických poměrech dominantní. 

V článku [16] je prezentován výstup z počítačové simulace řešené formou dynamiky proudění 
(Computational Fluid Dynamics – CFD) pro místnost, ve které se v jednotlivých výpočetních 
modelech upravovala emisivita povrchů mezi hodnotami 0,9 a 0,1. Modelově se předpokládá, 
že jedna stěna místnosti je vnější stěnou a je ochlazována. V modelované místnosti byly dále 
přítomny spotřebiče reprezentované ledničkou a sporákem. Vytápění zajišťoval deskový 
radiátor o výkonu 500 W, který byl cyklicky spínán dle aktuální teploty prostředí. Scénář 
simulace zachycuje tři hodiny provozu, kdy se místnost vytápí z teploty 15 °C na 
požadovanou teplotu 20 °C. Teplota byla sledována v referenčním objemu 0,6 x 0,6 x 0,3 m, 
který je situován 1 m od podlahy u stěny protilehlé ke stěně obvodové. Požadovaná teplota 
byla dosažena v čase cca dvou hodin.  

Tabulka 8: Vstupní parametry výpočtového modelu pro simulaci podle [16]  

Konstrukce 
Součinitel prostupu tepla U 

[W/m2.K] 
Okrajové 

podmínky1) 
 Emisivita2) 

Vnější obvodová stěna 0,73 -1,8/27,8 °C 0,9/0,1 

Vnitřní stěny 8,0  20/23 °C 0,9/0,1 

Strop Nedefinován Adiabatické 0,9/0,1 

Podlaha Nedefinován Adiabatické 0,9 
 

1) zimní/letní teploty  

2) emisivita povrchů se mění v různých výpočtových módech kromě podlahy

 

Hodnotícím kritériem byla průměrná spotřeba tepelného zdroje v průběhu experimentu, 
respektive porovnání se stavem, kdy mají všechny vnitřní povrchy emitanci 0,9. 
Z modelování vyplynul poznatek, že snížení emisivity na vnitřních stěnách snížilo spotřebu 
energie o 24 % a na stropu, kde se předpokládá úspora 12 %. Pokud jsou všechny povrchy 
opatřeny nízkoemisivní úpravou, předpokládá se celková úspora až 30 %. V modelu je řešen 
i případ letních podmínek, kdy se teplota v místnosti mírně zvýší, a to maximálně o 1 K, což 
je hodnoceno jako přijatelné vzhledem k úspoře v otopné sezóně. Modelový případ opomíjí 
operativní teplotu a řeší relativně krátký časový úsek. 

Jiná výpočetní simulace [17] řešila obdobnou CFD situaci s následujícími okrajovými 
podmínkami: místnost 4 x 5 x 3 metry s oknem a dveřmi, která má dvě exteriérové, a tedy 
ochlazované stěny. Vytápění místnosti na požadovanou operativní teplotu 20 °C zajišťuje 
v jednom případě konvekční jednotka pod oknem, v druhém případě radiační panel v centrální 
části stropu. Emisivita povrchů byla pro jednotlivé výpočetní situace alternována mezi 
hodnotami 1 a 0,2, a to pro všechny povrchy kromě podlahy. 
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Tabulka 9: Vstupní parametry výpočtového modelu pro simulaci podle [17]  

Konstrukce 
Součinitel prostupu tepla 

[W/m2.K] 
Okrajové 
podmínky 

 Emisivita1) 

Vnější obvodové stěny 0,30 -15 °C 0,2/1 

Vnitřní stěny, strop, 
dveře 

Nedefinován Adiabatické 0,2/1 

Podlaha Nedefinován Adiabatické 1 

Okno 1,2 -15 °C 0,2/1 
 

1) emisivita povrchů se mění v různých výpočtových módech kromě podlahy 

 

Obrázek 5 a Obrázek 6 prezentují posun izoterm operativní teploty spojených se změnou 
emisivity povrchu. 

Obrázek 5: Pole operativních teplot 
v případě emisivity ε = 1 povrchů podle [17] 

Obrázek 6: Pole operativních teplot v případě 
emisivity povrchů ε = 0,2 podle [17] 

Výsledky naznačují, že je možné dosáhnout úspor 3 % v případě konvekčního vytápění a 6 % 
u radiačního panelu, vztaženo k energii použité pro vytápění prostoru na operativní 
teplotu 20 °C. 

Disertační práce [18] řešila optimalizaci tepelného komfortu v kabině malého dopravního 
letadla a jedním z uvažovaných parametrů byl i vliv emisivity povrchů. Konkrétně se 
modeloval vliv tří úrovní emisivity, a to vysoké 0,9, střední 0,6 a nízké 0,3. Z provedených 
simulací byl vyvozen závěr, že vliv nízké emisivity pro tepelný komfort relativně malý a 
předpokládaný metalický vzhled takové úpravy se jeví jako nevhodný. 

Studie [19] založená na přímém měření přínosu nízkoemisivní úpravy byla řešena pomocí 
teplotní figuríny. Testování probíhalo ve speciální klimatické komoře, řešené jako místnost o 
rozměrech 3 x 3 x 2,44 metrů. Všechny povrchy, tedy čtyři zdi, podlaha i strop, jsou 
temperovány s přesností na ± 0,1 °C. Teplota místnosti byla nastavena na operativní teplotu 
21 °C měřenou globálním teploměrem. Potřebnou energii dodávala podlaha, která tak 
představovala podlahové vytápění. Testované nátěry, tedy referenční standardní barva 
s hodnotou emisivity ε = 0,9 i nízkoemisivní nátěr s hodnotou emisivity ε = 0,5, byly 
naneseny na papírovou tapetu a s ní poté připevněny ke stěnám klimatizační komory. Pro 
zajištění korektního měření byla povrchová teplota všech povrchů dále sledována tepelným 
čidlem.  
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Obrázek 7: Geometrie experimentu; 
tepelná figurína je umístěna do středu 

klimatické komory podle [19] 

Obrázek 8: Dokumentační fotografie z 
experimentu podle [19] 

Simulovány byly tři případy, které reprezentují různou úroveň tepelné izolace obvodové 
stěny: 

o s prostupem tepla U = 1,64 W.m-²K-1 jako interpretace historické zástavby, 
o s prostupem tepla U = 1,11 W.m-²K-1 odpovídající starým domům ze sedmdesátých let 

20. století a 
o s prostupem tepla U = 0,12 W.m-²K-1 odpovídající požadavku na novodobé stavby. 

Z takto zvolených parametrů byla dopočítána očekávaná povrchová teplota pro okrajové 
podmínky e = -5 °C a i = 20 °C, která byla následně nastavena v klimatizační místnosti.  
Měřicí postup spočíval ve vytemperování místnosti na požadovanou teplotu g = 21 °C, 
hodnoty tepelného toku zjištěné na figuríně byly stanoveny jako referenční hodnota. V dalším 
kroku byly stěny místnosti pokryty nízkoemisivní úpravou a zopakoval se stejný postup jako 
v předchozím případě, teplota místnosti byla udržována na požadované teplotě g = 21 °C. 
Ve třetím kroku se snižovala teplota v místnosti na úroveň, na které bylo dosaženo 
referenčního tepelného toku na figuríně. Figurína byla nastavena na měřící mód, ve kterém 
byla fixována její teplota jádra na 36,4 °C a vnitřní tepelný odpor na úrovni 0,054 m2.K.W-1. 
Celkový tepelný tok mezi jádrem a povrchem figuríny byl ovlivněn pouze teplotou povrchu 
figuríny. Vyhodnocení potenciálních tepelných úspor tak bylo vyjádřeno z rozdílu 
povrchových teplot obvodových konstrukcí a snížené teploty, jak uvádí Tabulka 10. 

Tabulka 10: Míra potenciálních úspor energie při aplikaci nízkoemisivní povrchové úpravy 
podle [19] 

Modifikované 

konstrukce 

Typ 
budovy 

Teplota θsi 
obvodové stěny

Potenciální úspora 

θ = 21 °C θ < 21 °C

Dvě obvodové stěny + strop 

Historická 14,7 °C 15 % 22 % 

Stará 16,4 °C 12 % 19 % 

Nová 19,6 °C 8 % 16 % 

Jedna obvodová stěna 
Historická 14,7 °C 15 % 17 % 

Stará 16,4 °C 14 % 17 % 
 

Závěry této studie ukazují, že lze pomocí snížení emisivity vnitřních konstrukcí dosáhnout 
úspory energie. Potenciál pro energetickou úsporu je dán snížením povrchové teploty stěn, 
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možností nastavení nižší teploty vzduchu a částečně i přímým odrazem tepelného sálání 
lidského těla od ploch se zvýšenou reflektancí. Potenciál pro úspory je zejména u starší 
zástavby s nižší mírou tepelné izolace stěn. 

Z uvedeného přehledu vyplývá, že od nízkoemisivních úprav lze očekávat určitou míru 
tepelné úspory na vytápění v otopné sezóně. Jednotlivé literární zdroje se však rozcházejí 
v úrovni celkového přínosu; panuje shoda, že největší přínos je možno očekávat v případě 
budov s menší mírou tepelné izolace. U novostaveb je očekávaný přínos do 10 %. 

4.2 REŠERŠE NÍZKOEMISIVNÍCH MATERIÁLŮ 

Cílem kapitoly je zmapovat materiály a materiálové koncepce, které lze využít pro vytvoření 
nízkoemisivních povrchů. Jednotlivá řešení lze rozdělit na základě materiálové koncepce.  

Zjevně nejsnazším přístupem je vytvoření nízkoemisivních povrchů s využitím přirozeně 
nízké emisivity kovů. Zajímavý materiálový přístup řeší kompozity využívající rozdílů 
v indexu lomu. Je tak možné pozměnit míru tepelného vyzařování bez přítomnosti běžného 
metalického pigmentu. Ještě jiný přístup nabízejí kompozity, které alternují chování materiálů 
díky specifickým jevům na rozhraní materiálů při použití nanočástic. 

4.2.1 Nízkoemisivní povrchy na bázi kovů 

Kovové povrchy přirozeně vykazují nižší hodnotu emisivity než běžné stavební materiály. 
Lze proto uvažovat o přiznaném použití kovové plochy, ale taková aplikace by byla spíše 
ojedinělým designovým prvkem. Optický vjem z lesklého kovového povrchu by bylo 
potřebné pro interiérovou aplikaci maskovat. To je možné provést přidáním kovu do nátěru 
nebo užitím vhodného kovového povrchu v souvrství. 

V nedávné době bylo možné zaznamenat zvýšený zájem o nízkoemisivní nátěry pro 
využití ve stavebním sektoru. Jedním z nich je metalický pigment [20] používaný do 
interiérových barev, který začali přidávat někteří výrobci nátěrů např. [21]. 

Článek [22] prezentuje produkci nízkoemisivních polymerních fólií, které mohou být 
probarveny. Je tak docíleno konvenčního optického vjemu se zabarvením dle zvolených 
požadavků, a to při emisivitě kolem 0,3. Výsledek je vytvořen díky optimálnímu poměru 
kovového pigmentu a vhodného barviva rozptýleného do samotné fólie při výrobě. Tyto 
výsledky byly dále prezentovány například i v informačním bulletinu [23], kde jsou dále 
specifikovány některé poznatky ohledně nízkoemisivních fólií. Je možné je s úspěchem 
aplikovat jak z exteriérové, tak z interiérové strany. V případě interiérové aplikace je potřeba 
provést posouzení, protože nižší povrchová teplota je spojená s rizikem povrchové 
kondenzace. Na exteriérové straně může nízkoemisivní vrstva naopak zabránit povrchové 
kondenzaci při zamezení nočního radiačního ochlazování. Potenciální přínos pro snížení 
prostupu tepla konstrukcí je vyjádřen jako 47 % v případě samotné fólie či tkaniny (například 
v případě stanů), 17 % u staré zástavby a 6 % v případě nové zástavby. Je tedy zřejmé, že 
poměrný přínos klesá s narůstajícím tepelným odporem samotné konstrukce. 
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Obrázek 9: Schéma možných 
materiálových koncepcí probarvených 

nízkoemisivních fólií; funkční metalický 
pigment je rozptýlen v matrici probarvené 

pigmentem nebo je metalický pigment 
kompletně inkapsulován s barevným 

pigmentem a následně rozptýlen v matrici 
podle [23] 

Graf 13: Spektrální emisivita fólií; 
neprobarvená nízkoemisivní fólie vykazuje 

velmi nízkou úroveň emisivity, která je 
zvýšena přítomností pigmentu o cca 20 %, 

přesto zůstává na relativně nízké úrovni 
podle [23] 

Článek [24] pojednává o přípravě a testování nízkoemisivní povrchové úpravy vytvořené 
práškovým lakováním. Vyladěním procesu bylo dosaženo optimální polohy pigmentu těsně 
pod povrchem polymerní vrstvy, která tak dle autorů pigment chrání před dlouhodobou 
degradací, ale stále snižuje emisivitu. Celkově bylo dosaženo emisivity méně než 0,5. Když 
byl tímto postupem modifikován kovový okenní rám, vedlo to ke 20% snížení prostupu tepla 
tímto rámem. Postup byl patentován jako [25]. 

Zajímavý přístup k tvorbě povrchu s velmi nízkou emisivitou prezentuje článek [26]. Místo 
promíchání matrice a kovu, které vede ke kompromisnímu výsledku, je zde na anorganický 
podklad aplikována tenká vrstva koloidního stříbra. Po zahřátí na teplotu 150 až 200 °C po 
dobu 30 minut došlo ke slinutí stříbrné vrstvy a vznikl tak kompaktní povrch s velmi nízkou 
emisivitou 0,04 při tloušťce 400 nm. Metoda má zjevnou výhodu v možnosti aplikace na 
nejrůznější povrchy, pro které by vakuové napařování bylo nevhodné. 

Patent [27] uvádí technické vylepšení pro produkci armádního kamuflážního materiálu, který 
sestává ze souvrství polyetylenu a funkční hliníkové fólie. Hliníková vrstva má zajistit snížení 
vyzařování v IR spektru, zatímco polymerní vrstva zajišťuje požadované zabarvení a úroveň 
emisivity. 

Patentová přihláška [28] předkládá možnost produkce nízkoemisivního pigmentu na základě 
strukturované fólie. Zjevnou výhodou je možnost produkce běžně dostupnými technologiemi, 
kdy se rozstříháním tenké fólie na jemné částice vytvoří pigment aplikovatelný v nátěru. 

Obrázek 10: Nízkoemisivní pigment 
podle [28]; na nosné polymerní fólii (1) 

je oboustranně napařená hliníková vrstva 
(2), na kterou je nanesená krycí barevná 

vrstva (3), souvrství je následně 
mechanicky rozděleno na drobné plochy 

využitelné jako funkční pigment. 
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Střední až vysoké míry prostupnosti pro vodní páry lze dosáhnout několika způsoby. 
Evidentní možností je perforace, která však musí být dostatečně jemná, pokud je žádoucí, aby 
nebyla zjevná. Perforace může vést k průniku kapalné vody a prostupu vzduchu, což může 
vést k tepelným ztrátám. Materiálové řešení nabízí například produkt odvozený od patentové 
přihlášky [29], který deklaruje vysokou míru difuze vodní páry při přijatelně nízké 
emisivitě 0,18 [30]. Technické řešení vychází z nosné fólie na bázi regenerované celulózy, na 
kterou je nanesen lak sestávající z lístkového kovového pigmentu ve vhodném polymerním 
laku. 

V článku [31] je popsána nízkoemisivní textilní struktura založená na stříbrných vláknech, 
která mají nanometrové rozměry. Textilní struktura umožňuje vysokou míru difuze vodní 
páry, přesto však struktura dle autorů neumožňuje prostup tepelného záření lidského těla, 
protože typická vzdálenost mezi vlákny, asi 300 nm, je řádově menší než charakteristická 
vlnová délka daného tepelného záření. Autoři uvádějí, že dochází k 90% odrazu tepelného 
záření. Materiál je možné i opakovaně prát, při prvních dvou cyklech dokonce došlo 
k poklesu elektrického odporu, což se vysvětluje odplavením přebytečného polymerního 
pojiva. Celková hmotnost namáčením (dip-coating) aplikované vrstvy se udává 0,1g.m-2, což 
výrazně snižuje materiálové náklady. Zajímavým prvkem tohoto materiálu je i možnost využít 
strukturu jako přímý tepelný zdroj na principu odporového vytápění. 

Obrázek 11: Nízkoemisivní textilní 
struktura z nanovláken s podílem 
stříbra; charakteristický rozměr 
vláken je kolem 50 nm, typická 
vzdálenost (velikost pórů) asi 
300 nm. Zdroj [31] uvádí, že 

dochází k více než 90% odrazu 
tepelného záření lidského těla. 

4.2.2 Materiály na jiné než kovové bázi 

Podle [32] emisivní chování kompozitu z polyuretanu a nanoskopických částic TiO2 (~35 nm) 
v rozsahu vlnových délek 8–14 µm vykazoval samotný polyuretan hodnotu emisivity 0,945, u 
krystalické formy TiO2 byla stanovena hodnota emisivity 0,925. Jejich kombinací vznikl 
kompozit, který emitoval na úrovni 0,538. Autoři uvádějí jako možné vysvětlení pozměnění 
molekulárních vibračních módů díky mezifázovému fenoménu. 

Zajímavým materiálem je v tomto ohledu sulfid kademnatý CdS, podle [33] se uvádí, že nátěr 
kadmiové žluti má emitanci 0,28–0,33. O využití sulfidu kademnatého pro snížení emisivity, 
specificky pro vojenské účely, se uvažovalo již před třiceti lety [34]. Simulace a 
experimentální ověření naznačily možnost dosažení emisivity kolem 0,5 při aplikaci CdS do 
IR transparentního pojiva. Novější literatura [35] uvádí dosažení emisivity 0,01 u kompozitu 
nanočástic CdS (10–20 nm) rozptýlených v přírodním polymeru. Byla také pozorována přímá 
úměra mezi velikostí částic a mírou emisivity, kdy menší částice nabízí větší povrch, více 
hraničních atomů, a tedy i více prostoru pro povrchové efekty, které vedou k menší míře 
vyzařování tepelné energie. Zjevnou nevýhodou je pro stavební účely samotná přítomnost 
kadmia, kvůli které je tato cesta patrně nevhodná.  
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Patent [36] uvádí možnost vytvoření speciálního povrchu pro zajištění multispektrálního 
maskování pro vojenské účely. Potlačení infračervené stopy je zajištěno přídavkem vhodných 
polovodičů např. na bázi In2O3 či SnO2 (oxid india a cínu). Tyto materiály vykazují 
reflektanci v infračerveném spektru, ve viditelné části spektra jsou však transparentní a 
využívají se tak i pro nízkoemisivní skla. Tím, že je materiál transparentní, usnadňují 
probarvení materiálu ve viditelné části spektra.  

Patent [37], publikovaný též jako český patent [38], prezentuje možnost přípravy nátěrů 
s odrazem IR záření založených na vhodném poměru indexů lomu jednotlivých vrstev. 
Základním předpokladem funkčnosti je transmitance jednotlivých materiálů u zájmové oblasti 
spektra. V patentovém prohlášení č. 3 se uvádí jako možnost využití dutých mikrokuliček 
z IR průsvitného materiálu (příklad uvádí silikon a fluorid vápenatý) ve vhodném IR 
transparentním polymeru, s emitancí 30 % v širokém spektru vlnových délek, kromě oblasti 
3–6 µm. Další možností je vytvoření funkčního pigmentu složením tří vrstev, přičemž 
prostřední vrstva má refrakční index nižší než vrstvy okrajové a jejich tloušťka je zvolená 
s ohledem na požadovanou vlnovou délku. Refrakční index je dle patentu možné upravovat 
vhodnou příměsí submikrometrových částic či příměsí vzduchových kavit. 

Článek [39] prezentuje výrobní proces pro produkci fotonických krystalů na bázi speciálního 
IR transparentního skla na bázi germania (Ge33As12Se55). Postup výroby spočívá ve vytvoření 
matrice z mikrosfér z oxidu křemíku o jednotné frakci. Ty jsou následně sintrovány, 
infiltrovány IR transparentním sklem s následným rozpuštěním SiO2 matrice (Obrázek 12). 
Pigment vykazuje vysokou propustnost v širokém IR spektru, kromě úzké zájmové oblasti, 
kde se projevuje vysokou mírou odrazu. Pro zamýšlené účely je takovýto pigment nevhodný 
pro svou nízkou účinnost v rámci širokého spektra tepelného vyzařování, mohl by však mít 
smysl pro potlačení radiačního ochlazování. Otázkou je však cena výsledného produktu.  

Obrázek 12:Fotonické krystaly jako speciální pigment pro IR maskování;  
nalevo matrice z SiO2 sfér vyplněná speciálním IR transparentním sklem; napravo výsledná 

struktura fotonického krystalu, která vznikne odleptáním SiO2 matrice podle [37] 

Uznaný patent [40] prezentuje nátěr na bázi vodivého polymeru jako například polyanilinu, 
kde samotný polymer vytváří pojivo. Dalšího zlepšení vlastností je dosaženo přídavkem 
malého množství práškového kovu – jako příklad se uvádí hliník s velikostí částic pod 2 µm 
v množství cca 10 % hmotnostních. Deklarovaná emisivita je kolem 30 %. Příměs kovového 
pigmentu je díky nízkému podílu a malé velikosti částic snadno překryta pigmenty 
požadované barvy.  
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4.3 VYUŽITÍ RETROREFLEXE PRO OVLIVNĚNÍ TEPELNÉ 
POHODY  

Popsané mechanismy potenciálních úspor energie však mají jisté limity, které patrně nejdou 
překonat bez kompromisu v otázce tepelné pohody. Posunutí hranice úspor je patrně možné se 
zapojením inovativního přístupu k odrazu tepelného záření na principu tzv. retroreflexe. 
Pokud je docíleno směrového odrazu zpět ve směru zdroje, dochází k efektivnímu snížení 
ztráty vyzařováním, a to právě u daného objektu. V takovém případě by bylo možné snížit 
celkovou teplotu v prostoru, a přesto zachovat stejnou úroveň tepelné pohody. 

4.3.1 Pojem retroreflexe 

Pojmem retroreflexe se označuje specifický odraz záření, který se vyznačuje tím, že záření 
dopadající na plochu s retroreflexní schopností je do značné míry odraženo zpět ke zdroji. 
Takový povrch bude dále označován jako retroreflexní povrch či prvek – RRP. 

Obrázek 13: Rozdílné způsoby odrazu [41] 

Mechanismu retroreflexe se využívá v řadě odvětví, především v dopravním značení a 
bezpečnosti v dopravě obecně. Retroreflexe je využívána i v přesné optice, například 
v geodézii. Další využití mají retroreflektory při stanovení polohy objektu v prostoru 
v robotice, ale například i u družic na oběžné dráze Země. Retroreflexní panely byly umístěny 
i na povrch Měsíce pro provádění přesných měření vzdálenosti na základě času letu paprsku 
světla. Většina těchto prvků však využívá oblast světla, nebo blízkého infračerveného záření. 
Další možností je využití retroreflexe pro stanovení složení atmosféry pomocí infračervené 
spektroskopie, kdy se záření vysílá po dráze desítek až stovek metrů a je směrově odraženo 
zpět ke zdroji spojeném s analyzátorem. Zde jsou použity RRP se schopností odrážet v oblasti 
infračerveného záření. 

Pro dosažení retroreflexe lze použít: 

o koutový reflektor, někdy též označovaný jako prizmatický odražeč, 

o sférický odražeč nebo 

o speciální případy geometrie jako např. speciální rotační paraboloid  

4.3.1.1  Retroreflexní sféry 

Relativně jednoduchým systémem retroreflexe je využití sféry, která je prostupná pro 
zamýšlené elektromagnetické spektrum. Tento princip je hojně využíván v dopravním 
značení. Vytváří se tak, že se do čerstvého nátěru nasype jemná frakce skleněných sfér 
s typickou velikostí pod 1 mm. Tyto sféry jsou do značné míry exponovány svou vrchní 
polovinou, zatímco spodní část je fixována v zasychajícím bílém nátěru. Nevýhodou systému 
je poměrně nízká účinnost – jen asi 25 %. Určitého zlepšení je možno dosáhnout, pokryje-li 
se zadní polosféra vhodným reflexním materiálem. Výhodou je naopak velmi široký úhel, 
ve kterém dochází k efektu retroreflexe. Z pohledu dlouhovlnného infračerveného záření je 
problematická volba vhodného materiálu, který musí být výrazně transparentní pro uvažované 
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vlnové délky. Takovým materiálem by mohl být například NaCl, KCl, ZnS, nebo germanium. 
Zajímavostí je, že přírodními retroreflexními sférami jsou kapky rosy. 

 
Obrázek 14: Sférický retroreflexní prvek, 
běžně využívaný v dopravním značení [41] 

Obrázek 15: Princip koutového odražeče [41]

4.3.1.2 Koutový reflektor 

Geometricky se jedná o jednoduchý princip, protože koutový reflektor je založen na třech na 
sebe navzájem kolmých rovinách. Princip odrazu naznačuje Obrázek 15. Základní a 
nejrozšířenější geometrie RRP jsou založené na periodicky se opakující struktuře se základní 
plochou tvaru čtverce nebo trojúhelníku.  

 

Obrázek 16: Model povrchu s koutovými 
reflektory ze čtvercových ploch 

Obrázek 17: Model povrchu s koutovými 
reflektory z trojúhelníkových ploch 

Bylo navrženo a uplatněno více geometrických uspořádání, řada z nich byla publikována jako 
patentové přihlášky. Jedním z prvních byl patent z roku 1943 [42], na který se odkazuje více 
než stovka dalších patentových spisů. To ukazuje na velké úsilí vynaložené na zdokonalení 
tvaru, protože ve svém základním uspořádání je značná část RRP nevyužita, tj. část paprsků je 
odražena jinam než ke zdroji. To lze řešit specificky tvarovaným povrchem, který je tvořený 
pouze efektivní plochou. 

Obrázek 18: Optimalizace povrchu RRP; 
vlevo je uveden standardní RRP 

z trojúhelníkových ploch, výsek efektivní 
plochy je zvýrazněn; napravo je sestava 

výseků efektivních ploch [43]. 

 

4.3.1.3 Speciální případ rotačního paraboloidu 

Velmi zajímavým je i další z možných řešení [44]. Tato konstrukce retroreflektoru byla 
objevena jako velmi dobré řešení otázky postulované I. Newtonem kolem roku 1680 a lze ho 
dohledat pod klíčovým slovem „Newton’s aerodynamic problem“. Pro účely mé práce je 
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podstatné, že řešení poskytuje tvar povrchu, který vykazuje retroreflexní vlastnosti v širokém 
rozmezí úhlů, kromě úzké výseče kolmo k povrchu se jedná o celý zbytek poloprostoru, jak 
lze vidět na obrázcích 8 až 10. Z konstrukčního hlediska je pro toto řešení diskutabilní 
geometrická přesnost provedení. Celková účinnost je dána počtem odrazů, které jsou u tohoto 
uspořádání vždy tři a poměrem efektivní plochy k ploše celkové. 

 

Obrázek 19: Retroreflexní rotační 
paraboloid – trojnásobná ukázka funkčnosti 

retro reflektoru v širokém rozsahu úhlů 
podle [44]  

 

4.3.2 Retroreflexe tepelného záření 

V předchozí části byly prezentovány principy, na kterých je možné vytvořit retroreflexi záření 
a jakým způsobem se běžně využívá. Pro zamýšlený účel retroreflexe je zřejmě potřeba 
uvažovat o specifikách tepelného záření. Jedná se především o fakt, že tepelné záření je 
většinou pevných látek intenzivně pohlcováno, a je tedy potřeba hledat technická a 
materiálová řešení, která umožňují dosažení smysluplné účinnosti zpětného odrazu. 

Specificky pro téma zpětného odrazu tepelného záření byla provedena intenzivní rešerše, 
nicméně byly nalezeny jen tři patentové publikace, přitom dvě z nich jsou z nedávné doby. 

Patentová přihláška [45] z roku 1979 představuje výrazné snížení ztrát sáláním 
v technologických procesech při vhodném rozmístění RRP. Za příklad je uváděna manipulace 
se vzorky při vysokých teplotách nebo snížení tepelné ztráty sáláním pece při otevření 
vstupního otvoru. Zajímavým aspektem je další navýšení účinnosti, kdy se část záření, která 
není primárně odražena zpět ke zdroji při dopadu na první plochu RRR, navrací odrazem od 
druhé plochy RRP. Princip uveden na Obrázek 20. 

 

Obrázek 20: Princip zvyšování účinnosti 
retroreflexe pomocí pomocné RRP plochy 

(2), která zpětně odráží záření které je 
jinak rozptýleno při dopadu na hlavní 

plochu RRP (1) 

Obdobný princip řeší i patentová přihláška [46] z roku 2012, která navrhuje využít retroreflexi 
k navýšení účinnosti radiačního ohřevu v různých technologických procesech. Příklad užití 
uvádí Obrázek 21. 
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Obrázek 21: Princip využití RRP pro zvýšení 
účinnosti radiačního ohřevu dle [46] 

Pro cíle práce je však patrně nejdůležitější patentová přihláška [47], protože se velmi úzce 
kryje se záměrem úspory nákladů na vytápění zvýšením tepelné pohody díky retroreflexi 
tepelného záření zpět k osobám přítomným v místnosti. Tento souběh cíle práce a již podané 
patentové přihlášky byl zjištěn v průběhu práce. Patentová přihláška uvažuje o využití RRP 
v různých částech místnosti, a to jak pro pokrytí stěn, tak i různých povrchů. Zmiňuje se ale i 
ve vnějším prostředí. Ukázka prezentovaných možností aplikace je na následujících 
obrázcích. Některé aplikace jsou patrně přínosné, u některých je potenciální přínos 
diskutabilní z důvodů jen velmi limitovaného úhlu sálání (ve smyslu anglického pojmu view 
factor).  

   
 

Obrázek 22: Různé způsoby využití RRP pro zvýšení tepelné pohody osob dle [47] 

 

4.4 MĚŘENÍ EMISIVITY  

Norma ASTM C835 [48] popisuje kolorimetrické stanovení emisivity vzorku. Metoda je 
považována za absolutní, lze ji tedy použít pro navázání standardů pro normu ASTM C 1371 
[49], která popisuje použití přenosného emisometru. 
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4.4.1 Přenosný emisometr 

 

Obrázek 23: Schéma přenosného emisometru [49] 

Měřící hlava je zahřátá na cca 50 °C a krátce přiložena k měřenému vzorku, jeho 
nadměrnému přehřátí brání chladič; výstup z měření je založený na rozdílu teplot získaných z 
nízko a vysokoemisivních elementů, ty jsou od vzorku vzdálené cca 3 mm, protože jsou 
zapuštěné do měřící hlavy, průměr měřící hlavy je asi 50 mm; Výsledná hodnota emisivity je 
stanovená v porovnání se standarty o známé emisivitě. [49] 

4.4.2 Hemisférický absolutně černý zářič 

Norma ČSN EN 16012 [50] uvádí měřící post pomocí hemisférického absolutně černého 
zářiče. Metoda je velmi jednoduchá a spočívá v porovnání odečtených hodnot vůči 
standardům se známou emisivitou. Vzhledem k vysoké teplotě přístroje je patrně potřeba 
určitá praxe a zručnost pro dosažení opakovatelnosti výsledků. 

 

Obrázek 24: Hemisférický absolutně černý zářič; Převzato z [50] 

V tomto případě je kavita přístroje (1) vyhřátá na 100 °C a poskytuje tedy silný tepelný 
radiační tok, který interaguje se vzorkem (2) a část odraženého záření je směřována na snímač 
(3), který převádí dopadající tepelné záření na elektrický signál; výsledná hodnota emisivity 
je stanovená v porovnání se standardy o známé emisivitě. [50] 
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4.4.3 Kalorimetrické měření 

Přesné kalorimetrické měření je možné provádět na aparatuře, kterou schematicky znázorňuje 
Obrázek 25. Zařízení umožňuje stanovit emisivitu jak při kryogenních teplotách [51], což je 
důležité například pro vesmírný výzkum, ale také teplotách blízkých pokojovým [52]. 

Obrázek 25: Přesné kalorimetrické 
měření emisivity; měření je prováděno 

ve vakuované cele, která je ponořena do 
lázně kapalného helia; převzato z [51]  

4.4.4 Stanovení emisivity termokamerou 

Pro stanovení emisivních vlastností vzorků je možné použít i standartní termokameru [3] [53]. 
Hodnotu emisivity je možné stanovit buď přímo, a sice nastavením emisivity přímo v přístroji 
tak, aby odpovídala reálné teplotě vzorku změřené kontaktním způsobem, druhou variantou je 
zjištění emisivity při pozdějším zpracování termogramů. Výhodou metody je dostupnost, 
rychlost, ale také možnost zpracovat informace o směrové emisivitě. Nevýhodou je pak 
především omezení jen na pracovní rozsah přístroje – zpravidla 3–5 µm pro vysokoteplotní a 
8–14 µm pro termokamery ve stavební praxi. Dalším aspektem je zkušenost operátora, který 
musí vzít v potaz řadu okolních vlivů [54]. Pokud se však postupuje korektním způsobem lze 
dosáhnout chyby jen ± 5 %  

4.4.5 Integrační sféra 

Pracoviště THD FAST VUT v Brně disponuje měřící aparaturou na principu integrační sféry 
Mid-IR IntegratIR™ od společnosti PIKE Technologies™. Zařízení je určeno k měření 
difuzní reflektance materiálů a funguje jako modulární nástavec infračerveného spektroskopu 
(FTIR metoda).  

Principem zkoušky je proměření vzorku na odraz paprsku infračerveného záření s rozsahem 
od 2,5 do 18 µm vlnové délky. Tento rozsah pokrývá cca 70 % z celkového spektra tepelného 
vyzařování předmětů s teplotou běžnou pro stavební praxi (-10 až 60 °C). Paprsek dopadá na 
vzorek pod úhlem 8° a interaguje s jeho povrchem. Část dopadající energie je pohlcena a část 
odražena. Odražená složka záření je dále difuzně odrážena od povrchu integrační sféry a jeho 
hodnoty pro jednotlivé vlnové délky jsou zaznamenány na dusíkem chlazeném měřícím 
senzoru (čip na bázi slitiny rtuti, kadmia a teluridu) – schéma viz Obrázek 28. 
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Obrázek 26. Schéma uspořádání měřící 
aparatury a princip její funkce integrační 

sféry: 

1 - těleso integrační sféry 

2 – měřený vzorek (etalon) 

3 – senzor 

4 – nádoba na kapalný dusík 

5 – původní paprsek IR záření 

6 – difuzní rozptyl paprsku na vzorku 

Převzato z [55] 

4.4.5.1 Příprava vzorku 

Měřený vzorek musí mít minimální rozměr 30 x 30 mm, maximální rozměry pak 
60 x 150 mm. Celková hmotnost vzorku nemá přesáhnout 0,5 kg. Vzorek a především jeho 
povrch by měly odpovídat reálným podmínkám použití. Podkladní materiál nemá u běžných 
hmot (neprůhledné s aplikační vrstvou více než 20 µm) přímý vliv, ale může se projevit svou 
geometrií (drsnější povrch zpravidla zvyšuje míru pohltivosti). Pro vyloučení nahodilé chyby 
(např. zašpinění povrchu) se doporučují tři vzorky od testovaného materiálu. Není-li 
stanoveno jinak, vzorky se testují vlhkostně a teplotně, kondiciovány na laboratorní prostředí. 

4.4.5.2 Možnosti přístroje 

Na zařízení je možné provádět měření v několika uspořádáních. Především se jedná o měření 
spektrální reflektance vzorků, které jsou přiloženy k hornímu měřícímu okénku (pozice 2 na 
předchozím obrázku). Samotné měření je možné provádět ve dvou módech a to jako měření 
substituční nebo jako měření srovnávací, tzv. Taylorova metoda.  

Při substituční metodě je k měřicímu okénku nejprve přiložen etalon známých vlastností a je 
provedeno základní měření použité jako hodnota pozadí. Pro měření v této práci byl použit 
referenční standart se zlatým, difuzně odrazivým povrchem s odrazivostí ρ = 0,95. Poté je 
k měřícímu okénku přiložen zkoumaný vzorek a je provedeno měření na vzorku. 

Druhou možností je provádění srovnávacího měření Taylorovou metodou. Při tomto měření je 
zkoušený vzorek stále přiložený k měřicímu okénku, referenční měření pozadí se prování 
pomocí odklonění primárního paprsku na povrch zlaté sféry s odrazivostí ρ = 0,95. V druhém 
kroku je překlopením zrcátka primární parsek směřován na povrch zkoumaného vzorku. 
Měřením bylo ověřeno, že tato metoda je vhodná zejména pro vzorky s nízkou odrazivostí, 
protože referenční měření již respektuje podíl energie pohlcované povrchem vzorku. Na 
druhou stranu je měření pomalejší, protože vyžaduje proměření pozadí pro každý vzorek 
zvlášť. Vhledem k povaze zkoumaných vzorků, které měly vesměs vyšší míru odrazu, byla 
měření prováděna substituční metodou. 

Další možností přístroje je měření průsvitnosti (transmitance) vzorků. V tomto uspořádání je 
referenční zlatý povrch stále přiložen k hornímu měřicímu okénku a dotváří tak jednolitý 
vnitřní povrch sféry. Zkoušené vzorky jsou přikládány k bočnímu okénku, kterým do prostoru 
sféry vstupuje primární paprsek. Odečet hodnot s volným okénkem a hodnot naměřených po 
přiložení vzorku poskytují informaci o záření, které prošlo vzorkem. Ztráta intenzity paprsku 
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je dána jednak pohltivostí materiálu a také z části odrazem záření na rozhraní vzduchu a 
vzorku. 

4.4.5.3 Zpracování hodnot 

Výstup z přístroje je potřeba zpracovat v následujících krocích: 
1) Korekce vnitřní chyby přístroje a relativní hodnoty vůči referenci 
2) Přepočet spektrální distribuce na zástupnou jednočíselnou hodnotu 
3) Přepočet reflektance na emisivitu 
4) Případná korekce normálové hodnoty na hodnotu korigovanou. 

Korekce vnitřní chyby přístroje a relativní hodnoty vůči referenci 

Hodnoty naměřené substituční metodou jsou zpravidla zatížené dvojí chybou: 

‐ Jsou vyjádřeny jako relativní vůči požité referenci 

‐ Koule má některé nedokonalosti, dané například mírným rozptylem primárního 
paprsku, který tak nedopadá zcela na vzorek (tj. část neinteraguje se vzorkem 

v primárním odrazu). 

Norma [56] uvádí následující přepočet na reálnou hodnotu: 

   istn
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R  ,
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0 



       (24), 

kde: Rn(λi) činitel odrazu vzorku pro vlnovou délku λi tedy spektrální reflektance, 

 E údaj stanovený měřením vzorku 

 E0 je údaj z přístroje bez vzorku 

 Est je údaj z přístroje odpovídající měření etalonu 

 Rn,st(λi) spektrální činitel normálového odrazu referenčního zrcadla při vlnové délce λi.  

Pro zlatý difúzní povrch je reflektance Rn,st(λi) v rozmezí 0,94 až 0,96. 

Následující graf prezentuje výsledek měření bez vzorku, kdy je měřící otvor ponechán 
prázdný. V ideálním případě by tato hodnota byla rovna nule, tedy veškeré záření měřícího 
paprsku vstupující do zlaté sféry je primárním zrcadlem odkloněno do plochy měřícího 
otvoru. Vlivem drobných nedokonalostí je však malá část záření difúzně odražena na měřící 
čip. Křivka tak vyjadřuje vnitřní chybu měření použitou pro následnou korekci měřených dat. 
Jak je možné vyčíst z grafu, tato odchylka je relativně malá tj. pod 3 %. 

Graf 14: Typický průběh 
hodnot z měření E0 tedy bez 
přítomnosti vzorku. 
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Přepočet spektrální distribuce na zástupnou jednočíselnou hodnotu 

Přepočet spektrální reflektance na jednočíselnou hodnotu celkové normálové reflektance je 
možné provést zjednodušeným výpočtem podle normy, nebo podrobným výpočtem pro 
každou naměřenou vlnovou délku. Tato jednočíselná hodnota respektuje distribuci energie 
podle vlnových délek v závislosti na teplotě termodynamicky černého povrchu vydávajícího 
dané záření. Graf 15 prezentuje spektrální distribuci vybraných vlnových délek. Z grafu je 
zřejmé, že hustota vybraných vlnových délek respektuje váhovou funkci vyzařování černého 
tělesa pro danou teplotu. Nicméně existuje potenciální chyba při normovém výpočtu celkové 
reflektance, kdy zejména u plastů je ve spektru přítomna řada píků, které nemusí tento 
výpočet postihnout, nebo jim naopak přiřadí větší váhu.  

 

Graf 15: Rozložení normou navržených vlnových délek pro výpočet celkové reflektance 
zkoumaného vzorku; rozložení platí pro 10 °C; hodnoty jsou uváděny jako relativní tedy bez 

udání jednotek pro osu Y. 

Proto je v této práci prováděn podrobný výpočet pro jednotlivé měřené vlnové délky 
s váženým průměrem. Hodnota koeficientu váhy je dána Planckovým vyzařovacím zákonem 
pro stanovenou teplotu. V práci jsou využity zpravidla tři úrovně teplot: 

o 20 °C jako běžná pokojová teplota, 
o 100 °C jako teplota, které mohou dosahovat některé sálavé panely a otopná tělesa, 
o 400 °C pro vysokoteplotní sálavé panely. 

Vyšší teploty byly zvoleny především pro ilustraci závislosti výsledné reflektance na teplotě 
vyzařujícího povrchu. Především teploty 400 °C nejsou reálné pro samotné povrchy 
testovaných materiálů, můžou však působit jako selektivní tepelná zrcadla pro vysokoteplotní 
infrazářiče.  

Graf 16 uvádí průběh spektrální reflektance pro několik vybraných polymerních folií. 
Vybrány byly dvě polyetylenové folie probarvené oxidem titaničitým a tři další neprobarvené 
folie z polyetylenu (PE), polyethylentereftalátu (PET) a polymléčné kyseliny (PLA). Uvedené 
křivky byly výpočtově zpracovány dvěma způsoby; normovým postupem a podrobným 
výpočtem pro jednotlivé vlnové délky jak uvádí Graf 17. 
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Graf 16: Spektrální 
průběh reflektance 
vybraných 
polymerních folií, 
měřených proti 
hliníkové vrstvě. 

Graf 17: Hodnoty 
reflektance 
vybraných 

polymerních folií, 
měřených proti 
hliníkové vrstvě 

v porovnání dvou 
výpočtových 

metod. 

 

Přepočet reflektance na emisivitu 

Po stanovení celkové normálové reflektance pro danou teplotu je možné provést přepočet na 
celkovou normálovou emisivitu. Za předpokladu neprůhlednosti vzorků je emisivita 
doplňkem reflektance, jak uvádí rovnice 15 až 16.  

U všech měřených vzorů byla složka transmise nepřítomná - vzorky přirozeně neprůhledné, 
nebo byla neprůhlednost zajištěna doplněním vzorku o reflexní pozadí (zlatý, nebo hliníkový 
povrch). Je tedy možné provést přímý přepočet na celkovou normálovou emisivitu. 

Případná korekce normálové hodnoty na hodnotu korigovanou 

Norma požaduje, aby byla provedena oprava na ztv. celkovou korigovanou emisivitu. 
Přepočet je dán jednoduchým korekčním faktorem v závislosti na celkové normálové 
emisivitě dle následující tabulky. Tato korekce respektuje odlišnou schopnost povrchů 
vyzařovat vzhledem ke kolmici od roviny a pod malým úhlem od povrchu. Normové hodnoty 
jsou odvozené pro hladké povrchy odpovídající povrchovým úpravám skla a není tedy jisté, 
nakolik jsou platné pro případ nedokonalých povrchů, typicky nátěrů. Z tohoto důvodu je u 
měřených vzorků prezentována hodnota normálové emisivity bez této korekce. Ve většině 
uvažovaných případů se navíc uplatňuje odraz blízký normále, jedná se tedy o přijatelné 
zjednodušení. 



 42

Tabulka 11: Faktory pro výpočet korigované emisivity 

Celková normálová 
emisivita εn  

Poměr emisivity ku normálové 
emisivitě ε/εn 

0,05 1,18 
0,1 1,14 
0,2 1,10 
0,3 1,06 
0,4 1,03 
0,5 1,00 
0,6 0,98 
0,7 0,96 
0,8 0,95 
0,89 0,94 

 

Měření byla prováděna s rozlišením 4 cm-1 s 64 odečty (scany). 
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5 NÍZKOEMISIVNÍ POVRCHY 
Jistou úsporu energie na vytápění lze očekávat v místnosti se sníženou emisivitou vnitřních 
povrchů. Tato kapitola je věnována ověření takových povrchů. Byly ověřeny vybrané nátěry a 
fóliové materiály. 

U jednotlivých vzorků byla změřena jejich spektrální reflektance a u fólií také hodnota 
transmitance. Pro měření bylo použito FTIR měření s integrační sférou. Z naměřených hodnot 
byla dopočtena emisivita pro vyzařování při teplotě 20 °C, která koresponduje s teplotou ve 
vnitřním prostředí budov. Pokud vzorky vykazují výrazně proměnnou spektrální 
charakteristiku, byla vyjádřena i emisivita pro jinou teplotu vyzařování. 

5.1 NÍZKOEMISIVNÍ NÁTĚRY 

V této části se věnuji způsobu vytváření nízkoemisivních nátěrů, jejich testování a hodnocení 
účinnosti. Postupně byly ověřeny nátěrové vrstvy: 

o v první části jsou posuzovány komerčně dostupné nátěry, 
o druhá část je věnována vlivu morfologie a velikosti částic kovového pigmentu na 

emisivitu, 
o třetí část je zaměřena na nízkoemisivní nátěry s metalickým vzhledem, 
o čtvrtá část pojednává o možnosti vytváření barevného nízkoemisivního nátěru. 

5.1.1 Posouzení dostupných nátěrů  

V rámci ověření emisivních vlastností jsem proměřil tři v České republice běžně dostupné 
nátěrové hmoty s obsahem hliníkových částic označené jako „stříbřenka“ či metalické nátěry. 
Tyto nátěry byly zakoupeny v maloobchodní síti. Ačkoliv jde u této třídy výrobků zejména o 
jejich estetický aspekt a bariérový účinek kovového pigmentu, lze u těchto nátěrů 
předpokládat i nižší emisivitu, kterou však výrobce neuvádí. 

Vzorky byly připraveny dle pokynů výrobce nanesením na kartonový podklad jemným 
štětcem. Naměřené hodnoty uvádí Graf 18, stručný popis a dopočítané emisivity uvádí 
Tabulka 12. 
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Graf 18: Spektrální reflektance tří nátěrů s obsahem práškového hliníku 

Nátěry vykazují poměrně ustálený průběh spektrální reflektance a mezi vzorky je patrný 
značný rozdíl v reflektanci. 

Tabulka 12: Stručný popis měřených komerčních nátěrů s obsahem hliníku 

Označení Stručná charakteristika vzorku Emisivita při 20 °C 

Nátěr 1 (KN 1) Vodou ředitelný exteriérový nátěr – barva šedá 0,84 

Nátěr 2 (KN 2) 
Vodou ředitelný žáruvzdorný nátěr – barva 
stříbřitá 

0,50 

Nátěr 3 (KN 3) Syntetický nátěr – barva jasně stříbřitá 0,32 
 

 

Z výsledků je patrné, že ne každý nátěr s obsahem hliníku zajišťuje nízkou emisivitu. Ukazuje 
se, že vysokou míru odrazu v IR spektru projevily nátěry s obdobnou vlastností ve spektru 
viditelném, tedy stříbřité, odrazivé. Tato propojenost vyplývá z charakteristiky metalického 
pigmentu, kdy rozměrné ploché vločky využívané pro docílení metalického vzhledu dokážou 
poskytnout dostatečnou plochu pro odraz i dlouhovlnného záření. Zároveň klesá podíl okrajů 
a přechodů mezi jednotlivými vločkami vedoucí ke ztrátám. 

5.1.2 Testování vlivu morfologie 

V další sérii experimentů byl sledován vliv tvaru a velikosti metalického pigmentu na 
výslednou reflektanci. Pro jednotlivé pigmenty byly získány snímky z elektronového 
mikroskopu a je tedy možné hodnotit tvar, kvalitu povrchu, střední velikost částic. Vzorky 
byly získány ze tří zdrojů, jak uvádí Tabulka 13. 
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Tabulka 13: Klíč k popisu použitých kovových pigmentů 

Označení Popis Získáno od 

F 3 druhy práškového hliníku  Fichema.cz 

PK 3 druhy kovových pigmentů Praskovekovy.cz  

EC 1 typ hliníkového pigmentu Eckart.com 
 

5.1.2.1 Složení a příprava měřených vzorků 

Jako pojivo byl zvolen kasein. Tabulka 14 uvádí podíl jednotlivých složek. Dávkování složek 
bylo prováděno na základě měření hmotnosti na vahách s rozlišitelností 0,1 g. Míchání bylo 
prováděno manuálně s dobou míchání dvě minuty. 

Tabulka 14: Hmotnostní poměr jednotlivých složek připravených vzorků 

Složka Hmotnostní podíl [g] 

Pojivo 3 

Kovový pigment 3 

Voda 15 
 

Vzorky byly jemným štětcem nanášeny na tvrdý kartonový podklad, který nevykazoval 
známky deformace vlivem vlhkosti. Povrch vzorků byl kvůli vhodně nastavené konzistenci 
hladký. 

5.1.2.2 Práškový hliník 

První experimenty byly prováděny s práškovým hliníkem. Ten není určen pro vytváření 
lesklých metalických nátěrů a tomu do značné míry odpovídají i získané výsledky. 

Graf 19: Spektrální reflektance nátěrových vzorků připravených s práškovým hliníkem. 
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Vzhledem k morfologii částic hliníku je míra odrazu IR záření nízká a souvisí se vzhledem 
vzorků ve viditelném spektru. Morfologii částic zachycuje následující série snímků 
z elektronového mikroskopu. 

 

Obrázek 27: Vzorek Al F 1; 
snímek z elektronového 
mikroskopu; částice jsou 

sférické o různých 
velikostech; střední hodnota 

cca 7 µm 

Obrázek 28: Vzorek Al F 2; 
snímek z elektronového 
mikroskopu; částice jsou 
oválné a nepravidelné; 

střední velikost cca 3 µm 

Obrázek 29: Vzorek Al F 3; 
snímek z elektronového 
mikroskopu; částice jsou 

nepravidelné; střední 
velikost cca 5 µm 

Se zjištěnými hodnotami reflektance v IR spektru opět do značné míry shodují vizuální 
vlastnosti vzorků, kdy se jako opticky nejsvětlejší jeví vzorek Al F 1, naopak nejtmavší je 
vzorek Al F 3. 

Tabulka 15: Hodnocení vzorků připravených s práškovým hliníkem 

Vzorek Emisivita pro 20 °C Barva 

Al F 1 0,63  

Al F 2 0,67  

Al F 3 0,74  
 

 

Relativně nejvyšší míru reflektance vykazuje vzorek Al F 1, který má jednak největší částice, 
zejména pak v porovnání středních velikostí, dále vykazuje poměrně hladký povrch, obdobně 
jako vzorek Al F 2. Naopak vzorek Al F 3 má velmi nepravidelný tvar a povrch s vyšší 
drsností v porovnání s předchozími dvěma vzorky. Všechny tyto vlastnosti korelují se 
zjištěnou reflektancí. 

Z provedených měření je tedy zřejmé, že tato skupina pigmentů se pro zamýšlené účely nátěrů 
s emisivitou pod 0,5 nehodí. Potenciálně se však může dosáhnout požadované vlastnosti při 
použití materiálu, který by měl střední velikost částic kolem 20 µm s oblým tvarem a 
dostatečně hladkým povrchem. Při splnění těchto požadavků je možné očekávat světle šedé 
zabarvení s difuzním rozptylem světla. 
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5.1.2.3 Lístkové pigmenty 

Pro docílení vysoké míry reflektance je patrně nezbytné využít metalické pigmenty s plošnou 
morfologií. Za tímto účelem byly testovány pigmenty označené EC a PK. Bližší popis 
materiálu, střední velikost částic i hodnotu emisivit udává následující tabulka. 

Tabulka 16: Kovové pigmenty lístkového tvaru 

Označení 
vzorku 

Materiál Velikost částic
D50 [µm] 

Emisivita 
pro 20 °C 

Barva 

EC Al Hliník 50 0,28 Stříbřitá 

PK Al Hliník 25 0,40 Stříbřitá 

PK C Měď 40 0,29 Měděná 

PK B Bronz 30 0,28 Zlatá 
 

 

Graf 20: Spektrální reflektance stanovená pro vybrané kovové pigmenty lístkového tvaru 

Vysoké hodnoty reflektance vykazují vzorky měděného a bronzového pigmentu. Oba tyto 
vzorky mají přibližně stejné chování. Také vzorek EC Al dosahuje vysokých hodnot celkové 
reflektance. U tohoto vzorku je navíc dobře patrná spektrální charakteristika pojiva. Fakt, že 
se tento jev nejvíce projevuje u toho pigmentu, je patrně spojený s kvalitou povrchu. U 
ostatních kovových pigmentů je spektrální charakteristika pojiva jen nevýrazná.  

Nejnižší míru reflektance vykazoval hliníkový pigment PK Al, u kterého navíc docházelo 
k rovnoměrnému poklesu reflektance s nárůstem vlnové délky záření. Za příčinu takového 
výsledku lze považovat tvar a distribuci velikosti částic, jak ukazuje Obrázek 31. Jednotlivé 
lístečky jsou na okrajích roztřepené, což má pravděpodobně negativní vliv na účinnost, 
protože efektivní průřez pro odraz je patrně menší než rozměr samotné částice. Druhým 
aspektem je samotná velikost částic, která je poměrně nejednotná s velkým podílem drobných 
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částic. Pro efektivní odraz záření je ideální rozměr alespoň o velikosti vlnové délky daného 
záření. Pro záření s větší vlnovou délkou je tak patrně menší podíl částic pigmentu 
k realizování odrazu. 

Obrázek 30: Vzorek EC Al; snímek 
z elektronového mikroskopu; částice jsou 

lístkové, jednotné velikosti; střední velikost 
cca 50 µm.  

Obrázek 31: Vzorek PK Al; snímek 
z elektronového mikroskopu; částice jsou 

lístkové; střední velikost cca 25 µm.  

Obrázek 32: Vzorek PK C; snímek 
z elektronového mikroskopu; částice jsou 

lístkové, rozdílných velikostí; střední velikost 
cca 30 µm.  

Obrázek 33: Vzorek PK B; snímek 
z elektronového mikroskopu; částice jsou 

lístkové, dobře definované; střední velikost 
cca 40 µm. 
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Lze předpokládat, že vyšší dávka kovového pigmentu patrně zvýší míru odrazu záření. Tento 
vliv je však závislý i na chování pojiva, případně dalších složek nátěru. Při vyšší dávce 
kovového pigmentu se zřejmě snižuje tloušťka vrstvy pojiva, které obklopuje částici. Tím je 
výrazně redukován podíl záření, které tato vrstva absorbuje. Pokud je tloušťka nátěru pod 
určitou limitní hodnotou, patrně se již významně spektrálně neprojevuje, což dokumentuje 
následující Graf 21. 

Graf 21: Spektrální reflektance nátěru na bázi vodního polyuretanu a hliníkového pigmentu; 
dvojčíslí v popisu vzorku vyjadřuje procentuální podíl pigmentu; křivka REF prezentuje 

samotný polyuretanový nátěr; Planckova vyzařovací křivka se vztahuje k distribuci tepelného 
záření při 20 °C 

Jak je patrné, největší nárůst v reflektanci je dán již malou příměsí kovového pigmentu. Další 
navýšení reflektance je jen pozvolné a eventuálně dosahuje svého limitu dle použitého typu 
metalického pigmentu. U běžných nátěrů je zpravidla limitní hodnotou cca 80% reflektance. 

 

Graf 22: Vliv podílu kovového pigmentu na celkovou reflektanci nátěru 
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5.1.2.4 Příprava probarvených nízkoemisivních nátěrů 

Protože metalický vzhled patrně není vždy žádoucí, má smysl uvažovat o způsobu, jakým by 
bylo možné maskovat kovový pigment ve viditelném spektru, ale zachovat vysokou míru 
reflektance v oblasti tepelného záření.  

Experimentálně byla ověřena možnost potlačení kovového vzhledu příměsí pigmentu na bázi 
oxidu kovu. Pigmenty založené na kovových oxidech bývají zpravidla levné, netoxické, 
chemicky stabilní a mají velmi vysokou krycí schopnost. Míra pohltivosti v oblasti tepelného 
záření může být upravena velmi malou požadovanou tloušťkou. Pro experiment byl zvolen 
zelený oxid chromitý Cr2O3 a červený oxid železitý Fe2O3. Oba barevné pigmenty byly 
zakoupeny v maloobchodní síti. 

Experiment spočíval v přípravě série nátěrů probarvených různou dávkou barevného 
pigmentu. Na vzorcích byla stanovena spektrální reflektance, zhodnocen vizuální vjem 
s ohledem na potlačení metalického vzhledu a nátěr byl dále studován pomocí elektronového 
mikroskopu. 

Vzorky byly připraveny smícháním pojiva, metalického a barevného pigmentu v dávce 20 g 
na jednu záměs. Podíl složek byl stanoven hmotnostně na laboratorní váze s rozlišitelností 
0,01 g, to je s chybou méně než 1 %. Míchání bylo provedeno pomocí malého mechanického 
mixéru s dobou míchání jedna minuta. Procentuální zastoupení složek uvádí příslušné 
tabulky. Nátěr byl nanesen jemným štětcem na kartonový podklad. 

 

5.1.2.5 Zelený nátěr s příměsí oxidu chromitého 

Série vzorků se zeleným pigmentem je dále značena VZ 1 až VZ 5. Složení a výsledky udává 
Tabulka 17. Graf 23 uvádí průběh spektrální reflektance doplněný o krajní hodnoty nátěrů bez 
kovového nebo barevného pigmentu.  

 

Graf 23: Nízkoemisivní nátěry se zeleným zabarvením; EC Al představuje neprobarvený 
nátěr;Ref představuje nátěr bez obsahu hliníkového pigmentu; křivka Planck ilustruje 

distribuci tepelného záření pro 20 °C 
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Grafické průběhy ukazují, že oxid chromitý nevykazuje tak široké absorpční pásmo jaké je u 
oxidu železitého. U měřených vzorků se projevuje pokles reflektance v celém měřeném 
spektru. Výsledné hodnoty emisivity dopočítané pro 20 °C jsou sestaveny v Tabulka 17. 

Tabulka 17: Přehled výsledných emisivit při podílu zeleného pigmentu  

Vzorek Podíl Al Podíl Cr203 Emisivita pro 20 °C Barva 

EC Al 50 % 0 % 0,28  

VZ 1 40 % 20 % 0,38  

VZ 2 33 % 33 % 0,44  

VZ 3 27 % 46 % 0,52  

VZ 4 22 % 56 % 0,63  

VZ 5 20 % 60 % 0,76  

Ref 0 % 50 % 0,91  
 

Hodnocením optického vjemu nátěru bylo zjištěno, že kovový vzhled povrchu se podařilo 
potlačit při podílu barevného pigmentu kolem 50 %, což nastalo u vzorku VZ 3. Tomu 
odpovídá hodnota emisivity ε ~ 0,5. Při vyšších dávkách barevného pigmentu však nastalo 
zvýšení míry emisivity. 

5.1.2.6 Červený nátěr s příměsí oxidu železitého 

Série vzorků s červeným pigmentem je dále značena VČ 1 až VČ 5. Jako pojivo byl pro tuto 
sérii použit polyvinylacetát z důvodu snazší přípravy. Vliv záměny pojiva je pojednán níže. 
Graf 24 uvádí průběhy spektrální reflektance, Tabulka 18 výsledné hodnoty. 

 

Graf 24: Nízkoemisivní nátěry s červeným zabarvením; Planckova vyzařovací křivka se 
vztahuje k distribuci záření při 20 °C 

Jak je z předloženého grafu vidět, příměs pigmentu se projevuje dvěma vlivy; jednak je 
patrný nárůst širokého absorpčního pásu od 12 µm výše, což představuje vliv železitého 
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pigmentu, druhým projevem je zvýšená absorpce pojiva v rozmezí vlnových délek 7 až 10 
µm, což je způsobeno jeho větší vrstvou. Za předpokladu, že jsou všechny pigmentové 
částice, tedy jak hliníkové částice, tak i částice oxidu kovu, rovnoměrně obaleny tenkou 
vrstvou pojiva, je zřejmé, že přítomnost barevného pigmentu na povrchu hliníkového 
pigmentu zvětšuje i vrstvu pojiva. To dokumentují snímky z elektronového mikroskopu 
Obrázek 34 a Obrázek 35. 

Výsledky dopočítané emisivity vzorků pro vyzařování povrchů při 20 °C uvádí Tabulka 18. Je 
zde prezentována i výsledná barva, ačkoliv jednoduchá fotografie nemůže plně zprostředkovat 
vizuální vjem. Vzorek VČ 1 vykazuje v závislosti úhlu dopadu výrazný metalický odraz, pod 
jiným úhlem odstín spíše pastelový. Se zvyšujícím se podílem barevného pigmentu narůstá 
sytost odstínu a u vzorků VČ 4 a VČ 5 je již metalický odlesk eliminován. 

Tabulka 18: Přehled o vlivu množství příměsi barevného pigmentu na výslednou 
emisivitu  

Vzorek Podíl Al Podíl Fe2O3 Emisivita při 
20 °C 

Barva 

VČ 1 40 % 20 % 0,33  

VČ 2 33 % 33 % 0,39  

VČ 3 27 % 46 % 0,42  

VČ 4 22 % 56 % 0,51  

VČ 5 20 % 60 % 0,54  
 

Následující série snímků z elektronového mikroskopu prezentuje vzorek VČ 4.  

Obrázek 34: Vzorek VČ 4; snímek 
z elektronového mikroskopu; na snímku je 

patrná rozdílná kvalita povrchu: nahoře 
jednolitý povrch bez defektů, dole se 

vyskytují nedokonalosti 

Obrázek 35: Vzorek VČ 4 v detailu; snímek 
z elektronového mikroskopu; na snímku je 

patrné obalení jednotlivých hliníkových lístků 
pigmentem se souvislým pokrytím kvůli 

vizuálnímu vzhledu  
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Je zde patrné uspořádání nátěru. Železitý pigment má typickou velikost částic kolem 0,25 µm, 
tedy o jeden až dva řády méně než funkční pigment hliníkový, který má tloušťku přibližně 1 
až 2 µm a plošný rozměr v desítkách mikrometrů. Za předpokladu dosažení určité prahové 
hodnoty může tedy železitý pigment kompletně pokrýt celou plochu hliníkového pigmentu. 
Další zvyšování podílu barevného pigmentu nemůže zvyšovat sytost, sníží však hodnotu 
emisivity. 

5.1.2.7 Vliv pojiva na výslednou emisivitu  

Pro posouzení vlivu pojiva na celkovou emisivitu bylo provedeno porovnání pro vzorek 
probarvený červeným pigmentem Fe2O3 s označením VČ4. Tento vzorek byl vybrán, protože 
přítomnost barevného pigmentu vytváří předpoklad pro relativně vyšší absorpci pojiva, jak 
bylo popsáno výše. 

Byly připraveny dva vzorky se stejným poměrem složek, rozdíl spočíval v použitém pojivu. 
V prvním případě byl použit polyvinylacetát (PVAc), v druhém případě byl použitým 
pojivem kasein. Polyvinylacetát je standardní a patrně nejrozšířenější pojivo pro interiérové 
nátěry. U kaseinu byl učiněn předpoklad nižší absorpce tepelného záření na základě toho, že 
hlavní absorpční píky se nacházejí na kratších vlnových délkách než u ostatních polymerů. 
Hodnota emisivity byla vypočítána pro spektrální distribuci tepelného záření odpovídající 
teplotě zářiče 20 °C, 100 °C a 400 °C, jak uvádí výsledky v Graf 26. 

 

Graf 25: Závislost množství pojiva na hodnotě spektrální reflektance 

Z grafu je patrné, že hlavní absorpční píky charakteristické pro jednotlivá pojiva se promítají 
do různé části křivky popisující distribuci záření při 20 °C. Pro kasein je to mezi 6 až 7 µm 
vlnové délky, tedy oblasti s relativně nižší váhou pro celkovou emisivitu, než v případě 
polyvinylacetátu a absorpcí mezi 7 až 10 µm. 
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Graf 26: Vliv pojiva na emisivitu nátěru; hodnocení je provedeno na vzorku VČ 4 s funkčním 
hliníkovým pigmentem překrytým barevným pigmentem z Fe2O3 

Na základě výsledků, které prezentuje Graf 26, je možné vyvodit, že navzdory předpokladu 
vykazuje vzorek s pojivem na bázi polyvinylacetátu mírně nižší emisivitu než vzorek na bázi 
kaseinu. Tento rozdíl se mírně zvyšuje pro záření s distribucí odpovídající zářiči s vyšší 
povrchovou teplotou. Celkově je však rozdíl v emisivitě obou nátěrů nevýrazný. 

5.1.2.8 Shrnutí 

Kapitola byla zaměřena na vymezení potenciálu nízkoemisivních nátěrů a možnost jejich 
přípravy za použití kovových pigmentů. 

Byla stanovena emisivita u komerčně dostupných nátěrů s podílem hliníkového pigmentu 
s konstatováním, že i nátěry s vysokým kovovým leskem mohou poskytnout emisivitu 0,4 
a méně, často jsou však řešeny v kombinaci s pojivem na syntetické bázi. 

Dalším krokem bylo ověření vlivu morfologie kovového pigmentu na výslednou emisivitu, 
kdy lístkové pigmenty vykazují emisivitu nejnižší. Část vzorků vykazovala emisivitu pod 0,3. 
Navíc u vzorků s bronzovým a měděným pigmentem bylo dosaženo esteticky hodnotného 
vjemu, ale jejich kovový lesk je spojen se spekulárním odrazem. To je může při určitých 
úhlech pohledu činit opticky tmavými.  

Dalším krokem bylo ověření možnosti probarvení nátěru pomocí anorganických pigmentů na 
bázi oxidů kovu. Při zvyšující se dávce pigmentu byla zvyšována sytost tónu barvy a 
postupně potlačen metalický vjem. Při dávce barevného pigmentu postačující k překrytí 
kovového pigmentu měly testované nátěry emisivitu blízkou hodnotě 0,5. Je pravděpodobné, 
že obdobnou hodnotu je možné dosáhnout i při použití hliníkového pigmentu se sférickou 
morfologií, která by vykazovala difuzní rozptyl světla, a nátěr by měl šedou barvu.  

Na základě provedených experimentů lze konstatovat, že pokud se připouští metalický vzhled 
povrchu, je možné běžně vytvářet nátěry s emisivitou 0,7. Pokud se požaduje povrchová 
úprava v barevném odstínu bez metalického vzhledu, lze očekávat hodnoty emisivity 0,5. 
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5.2 NÍZKOEMISIVNÍ FÓLIE 

Je možné uvažovat o nízkoemisivní povrchové úpravě zajištěné pomocí fólie, zpravidla 
tvořené určitým materiálovým souvrstvím, které svým spolupůsobením vytváří požadované 
vlastnosti. 

Těmito vlastnostmi by měla být: 

o emisivita menší než 0,5 a přednostně menší než 0,3, 

o nekovový vzhled, 

o barva bílá, případně možnost barevného tónování dle volby a  

o difuzní rozptyl světla, tedy spíše matný povrch. 

Dále je možné uvažovat o vlivu difuze vodní páry, stínění elektromagnetických vln ve smyslu 
rádiového vysílání a signálu mobilních sítí. 

Je možné dohledat některé informace a možnosti využití nízkoemisních povrchů, často se 
však jedná o starší patenty, z nichž není zcela zřejmé, jaký je vliv jednotlivých materiálových 
komponent a jejich spolupůsobení. Má tedy cenu provést ověření stávajících možností a 
materiálových kombinací pro vytvoření znalostního základu, na kterém je možné vytipovat 
potenciálně využitelné technologie a jejich kombinace.  

 

5.2.1 Přehled využití tapet 

K tématu bylo publikováno několik patentových spisů, dnes již převážně neplatných. Patent 
[57] popisuje tapetu založenou na tenké hliníkové fólii, která je jemně perforována a na svém 
povrchu opatřena tenkou vrstvou barevného laku. 

Patent [58] prezentuje tapetu, která odráží tepelné záření díky přítomnosti tenké hliníkové 
vrstvy. Ta je spojena s podkladním papírovým nosičem a z pohledové strany je překryta velmi 
tenkou probarvenou vrstvou, která potlačuje metalický vzhled. Funkční hliníková vrstva je 
navržena tak, že při procesu výroby dojde k jejímu rozrušení se vznikem velkého množstvím 
vlasových trhlin. To má za následek možnost difuze vodní páry a vyloučení elektrické 
vodivosti kovové vrstvy. Patentový spis však neudává celkovou účinnost při odrazu tepelného 
záření. 

Patent [59] prezentuje jiné řešení pro vyloučení elektrické vodivosti, a to povrchovou vrstvou 
probarveného polymeru. Díky souvislé metalické vrstvě bude takový produkt patrně 
vykazovat vyšší míru odrazu tepelného záření. 

Patent [60] prezentuje laminát založený na dekorativní vinylové povrchové vrstvě, která je 
doplněná tenkou vrstvou hliníku. Ten má zajišťovat tepelnou a vlhkostní bariéru.  

Ačkoliv některé patenty byly opakovaně prodlužovány, a tedy byly patrně využívány, v době 
svého vzniku nenašly široké uplatnění. Nicméně posun ve smýšlení a přístupu k nakládání 
s tepelnou energií dává předpoklad minimálně k revizi těchto materiálů.  

Z poznatků rešerše vyplývá, že je možné řešit fólie požadovaných vlastností v zásadě těmito 
způsoby: 

o povrch hliníkové vrstvy opařit neprůhledným lakem, 

o laminovat hliníkovou vrstvu s neprůhlednou fólií, 

o vytvořit na nosné fólií nízkoemisivní nátěr. 
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Třetí uvedená varianta je částečným přesahem do kapitoly věnované nátěrům. 

5.2.2 Testování potiskových technologií 

Aplikace nátěru v kontrolovaném průmyslovém procesu umožňuje řadu výhod, jako je přesně 
kontrolovaný proces, v zásadě vyšší kvalita povrchu, možnost využití organických 
rozpouštědel, vysoká rychlost nanášení až stovky metrů za minutu, vyšší efektivita využití 
materiálu. Výsledná fólie se pak může rychle aplikovat v místě určení bez potřeby vysychání 
apod. V praxi se využívá několik druhů pojiv často na bázi derivátů celulózy v organickém 
rozpouštědlu. Samotná vrstva laku či nátěru je velmi malá, dle informací výrobce 1–3 g.m-2. 

Obrázek 36: Schéma průmyslového nanášení nátěrů či laků na fólie [61] 

 

5.2.2.1 Potištěný hliník 

Povrchové úpravy hliníkových vrstev jsou běžně využívány v obalové technice a provádí se 
průmyslovým nanášením často s definovaným vzorem v širokém spektru barev. 

Byly vytipovány vzorky obalové techniky, které mají předpoklad pro uplatnění v rámci 
záměru práce. Na těchto vzorcích bylo provedeno měření spektrální reflektance a dopočítána 
emisivita. Na základě výsledků FTIR analýzy bylo určeno složení a to bylo dále potvrzeno 
XPS analýzou. 

 

Graf 27: Výsledky měření spektrální reflektace u vybraných vzorků potištěných 
hliníkových fólií 
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Výsledky měření spektrální reflektance byly zpracovány a byla vypočtena emisivita pro tři 
různé teploty. 

 

Graf 28: Dopočítané hodnoty emisivity u vybraných vzorků potištěných hliníkových fólií 

Z výsledků měření je možné konstatovat, že technologie využívaná pro potisk hliníkové fólie 
v obalové technice vykazuje rozsah emisivit ε = 0,6 až 0,3 v případě záření o teplotě 20 °C. 
Pro záření s vyšší teplotou emisivita výrazně klesá.  

V porovnání vzorků VOK 2 se skupinou vzorků VOK 3 a 4, je patrný významný rozdíl v 
absorpčním pásu 7 až 9 µm, což je patrně vliv podkladního laku. Ten se v některých 
případech využívá jako bariéra pro oxidace, z důvodů hygienických požadavků nebo pro 
snazší potisk, pokud to vyžaduje technologie.  

Pro zkoumané průmyslové laky je vesměs využíván pigment na základě oxidu titanu TiO2. 
Ten vykazuje široký absorpční pás v rozsahu vlnových délek 14 až 22 µm. Je pravděpodobné, 
že by bylo dosaženo snížení emisivity o cca 10 až 20 %, pokud by byl využitý jiný, méně 
absorpční pigment. 

5.2.2.2 Testování metalizovaných polymerních fólií 

Řada produktů je dnes balena do laminovaných fólií sestávajících z polymerní fólie opatřené 
vakuově nanesenou vrstvou hliníku. Tato vrstva má primárně sloužit jako bariéra proti 
vlhkosti a plynům. Lze však předpokládat, že materiál bude vykazovat sníženou emisivitu. Od 
českého producenta obalových materiálů bylo získáno více než třicet vzorků barevných 
metalizovaných fólií. Z experimentů byly předem vyloučena souvrství založená na 
polyethylentereftalátu (PET), pro jeho vysokou absorpci v oblasti vlnových délek 7–12 µm. 
Na následujícím grafu je prezentován průběh spektrální reflektance pro materiály založené na 
polypropylenu (PP). 
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Graf 29: Vzorky metalizovaných PP fólií s barevným potiskem; tloušťka fólie mezi 
vzduchem a metalickou vrstvou je 20 µm; v grafu je uveden i referenční případ PP fólie 

bez potisku; křivka Planck ilustruje průběh vyzařování při 20 °C. 

Výsledky měření spektrální reflektance byly zpracovány a byla vypočtena emisivita pro tři 
různé teploty. 

 

Graf 30: Dopočítané hodnoty emisivity u vybraných vzorků potištěných PP fólií s 
metalizací 

Z provedené série měření vyplývá, že potisk povrchu fólie je většinou spojený nárůstem 
absorpce vlivem laku a pigmentu. V případě pigmentu je pro neprůhlednost opět využitý oxid 
titaničitý (TiO2), který by ale bylo možné nahradit vhodnějším pigmentem. Samotné tónování 
je většinou prováděno organickými pigmenty, které mají zanedbatelný vliv na výslednou 
hodnotu. 

 

 



 59

Odečtem naměřených spekter byla stanovena absorpce: 

o laku 12 %,  

o pigmentu TiO2 19 % a  

o při barevném tónování je vliv na emisivitu do 5 %. 

Je tedy možné předpokládat, že určitého snížení emisivity je možné dosáhnout vyloučením 
laku s tím, že pigment i barvivo budou rozptýleny přímo v polymeru, a to polyetylenu nebo 
polypropylenu.  

5.2.2.3 Testování běžných balících papírů a fólií 

Dalším materiálem, který se běžně vyrábí a má potenciálně nižší emisivitu, jsou některé druhy 
balicích papírů či fólií. Část těchto obalových materiálů je pro zvýšení vzhledového vjemu 
vybavena metalizovanou vrstvou, přes kterou je natištěn určitý vzor. Bylo vytipováno a 
proměřeno více než dvacet vzorků takovýchto fólií. Spektrální reflektance u vybraných 
vzorků je uvedena v Graf 31.  

 

Graf 31: Spektrální reflektance pro vybrané druhy obalových materiálů; křivka Planck 
ilustruje průběh vyzařování při 20 °C 

Hodnoty dopočtené emisivity uvádí Tabulka 19. Je vidět, že i běžné obalové fólie můžou 
vykazovat relativně nízkou hodnotu emisivity. Zejména vzorek s označením Ar 1 má velmi 
nízkou hodnotu emisivity, což koresponduje i s jeho vizuálním vzhledem – vzorek je temně 
modrý, ale zrcadlí okolí. Materiálově je tedy patrně řešen jako tenká vrstva organického laku 
s organickým barvivem. Ostatní vzorky mají metalický vzhled do značné míry potlačen 
patrně pomocí anorganických pigmentů. Prezentované vzorky byly dále využity pro 
experimentální ověření zdánlivé teploty pomocí termokamery. 



 60

 

Tabulka 19: Dopočítané hodnoty emisivity u vybraných vzorků obalových materiálů 

Emisiv
ita pro  

Vzorek 
Ar 1 
modrá 

Ar 2 
červená 

Ar 3 
zelená 

Ar 4 
béžová 

Ar 5 
červená 

Ar 6 
stříbrná 

Ar 7 
zlatá 

Ar8 
zlatá 

Ar8 
bílá 

20 °C 0,16 0,42 0,42 0,44 0,53 0,68 0,47 0,4 0,59 

100 °C 0,15 0,35 0,37 0,37 0,46 0,66 0,46 0,38 0,47 

400 °C 0,12 0,24 0,27 0,26 0,3 0,61 0,48 0,34 0,31 
 

5.2.3 Exerimentální příprava nízkoemisivních fólií 

Z předchozích měření byl vyvozen závěr, že nejnižší míru absorpce lze očekávat při přímém 
probarvení fólie na bázi polyetylenu, či polypropylenu. Za tím účelem byla vytvořena série 
vzorků fólií. Produkce probíhala na laboratorním přístroji v Polymer institutu Brno. Vstupní 
materiál byl nízkohustotní polyetylen (Bralen FB 2-17), který byl pigmentován různou úrovní 
titanové běloby (M-Kolor 00 052). Byly vytvořeny čtyři úrovně pigmentace v různé variaci 
tlouštěk od 5 do 20 µm. Přehled testovaných fólií shrnuje Tabulka 20.  

Vzorky fólií byly testovány na spektrální reflektanci s hliníkovou fólií, tedy předpokládanou 
výslednou podobou kompozitu. Pro porovnání byly testovány i čtyři druhy komerčních PE 
fólií s obsahem bílého pigmentu, tyto vzorky byly získány z maloobchodní sítě, není u nich 
specifikován podíl pigmentu. Obecně se však dá předpokládat, že obsah pigmentu je do 7 %, 
protože vyšší dávkování má vliv na výslednou pevnost fólie.  

Obrázek 37: Produkce PE fólie na laboratorním 
přístroji. Snímek nahoře zachycuje extrudér. Na 

pravém snímku je zachyceno formování fólie 
vzduchem, který je uzavřen mezi výstupní tryskou 

extrudéru a uzavíracími válci nahoře. 

Výsledky spektrální reflektance pro vybrané vzorky DK1 až DK4 prezentuje Graf 32. Jsou 
zde prezentovány fólie srovnatelných tlouštěk, je tak možné sledovat vliv pigmentace na 
změnu absorpce.  



 61

Graf 32: Spektrální reflektance tenkých PE fólií s různým stupněm plnění TiO2; křivka 
Planck ilustruje průběh distribuce tepelného záření pro 20 °C 

Graf  33 prezentuje spektrální reflektanci změřenou u komerčních fólií. Je patrné, že zde 
dochází k výraznému nárůstu absorpce záření zejména s tloušťkou fólie. Vzorek HDPE 
K 16 µm je v dané kombinaci tloušťky a malého stupně pigmentace relativně transparentní, 
jak v IR, tak ve viditelném spektru – opticky se jeví jako velmi průsvitná mléčná fólie. 

 

Graf  33: Spektrální reflektance komerčních PE fólií; křivka Planck ilustruje průběh 
distribuce tepelného záření pro 20 °C 

Pro vyhodnocení vlivu pigmentace a tloušťky byl pro vzorky připravené v laboratoři sestaven 
Graf 34. Je zde zřejmý trend poklesu reflektance pro vzorky s vyšší tloušťkou a při vyšším 
podílu pigmentu.  
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Graf 34: Celková reflektance fólií v závislosti na tloušťce a stupni plnění TiO2 pro 
teplotu 20 °C 

Výsledky v podobě dopočítané celkové normálové emisivity pro jednotlivé vzorky při 
respektování konkrétní tloušťky shrnuje Tabulka 20. 

Tabulka 20: Výsledné hodnoty PE fólií s dopočítanou celkovou normálovou emisivitou 

Vzorek 
Hmotnostní podíl Emisivita pro teplotu 20 °C 

pigmentu TiO2 [%] 20 °C 100 °C 400 °C 

DK1 6 µm 5 0,15 0,13 0,11 

DK2 6 µm 10 0,20 0,16 0,13 

DK2 12 µm 10 0,22 0,18 0,15 

DK3 5 µm 20 0,22 0,17 0,14 

DK3 9 µm 20 0,27 0,22 0,18 

DK4 5 µm 30 0,25 0,19 0,15 

DK4 12 µm 30 0,31 0,24 0,20 

DK4 14 µm 30 0,34 0,26 0,22 

HDPE K 16 µm nestanoven 0,31 0,29 0,23 

HDPE K 40 µm nestanoven 0,44 0,40 0,38 

LDPE K 40 µm nestanoven 0,43 0,39 0,35 

LDPE TA 52 µm nestanoven 0,54 0,48 0,42 
 

 

Vyšší obsah pigmentu je spojen s vyšší mírou neprůhlednosti fólií, tento vliv dokumentuje 
následující série snímků. 
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a)  b)  c)  d)  

Obrázek 38: Ukázka vlivu podílu pigmentu na krycí schopnost fólie; 
a) DK1 6 µm 5 %; b) DK2 6 µm 10 %; c) DK3 5 µm 20 %; d) DK4 5 µm 30 % TiO2 

 

Relativně neprůhledný je až vzorek DK4 se stupněm plnění 30 % TiO2, nicméně pro dosažení 
vytčeného cíle – bílého povrchu, postačuje i menší stupeň plnění. To je dáno materiálovou 
koncepcí – kombinace hliníkové funkční vrstvy maskované probarvenou polymerní fólií. 
Hliníkový povrch sám o sobě je spektrálně „bílý“ a vykazuje vysokou míru reflektance se 
stálou hodnotou v celém viditelném spektru. Opticky problematická je jen vysoká míra 
spekulárního odrazu. Polymerní vrstva nemusí měnit barevnost, tedy vyrovnávat disproporci 
různých vlnových délek. Smyslem vrstvy je zajistit ohyb viditelné složky záření pro docílení 
difuzního rozptylu.  

Hodnocení lze provést vizuálně, ideálně při odrazu zdroje světla. Pro nízkou míru pigmentace 
ve spojení s malou tloušťkou se výrazně projevovala nehomogenita probarvení u vzorku DK1 
6 µm, jeho krycí schopnost je navíc nedostatečná. U vzorku DK2 6 µm bylo částečně 
dosaženo požadovaného difuzního rozptylu, nicméně vzorek vykazuje mírně červené 
zbarvení, patrně spojené s větší vlnovou délkou červené složky světla, která tak má vyšší 
schopnost pronikat danou vrstvou. Uspokojivý vizuální vzhled vykazoval vzorek DK3 5 µm. 
Přijatelný výsledek poskytuje také vzorek DK4 v tloušťce 5 µm. Komerční fólie, kromě 
vzorku HDPE K 16 µm, mají také požadované optické vlastnosti, tyto fólie však vykazují 
relativně vysokou míru absorpce záření, a tedy i relativně vysokou emisivitu.  

Z provedených experimentů vyplývá, že je možné vytvořit souvrství z tenké polyetylenové 
fólie a hliníkové vrstvy, které bude mít výslednou emisivitu 0,25 nebo nižší a zároveň bude 
opticky vnímána jako bílý povrch.  
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5.3 EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ VLIVU NÍZKOEMISIVNÍCH  
ÚPRAV 

5.3.1 Experimentální ověření vlivu nízkoemisivní povrchové vrstvy na 
tepelné toky 

Cílem experimentu je přímé ověření vlivu nízkoemisivní povrchové úpravy na povrchovou 
teplotu konstrukce a vliv na globální teplotu, tedy kombinovaný účinek teploty vzduchu a 
vlivu tepelného sálání okolí. 

Pro měření byla zvolena garáž, která je částečně vytápěna tepelným prostupem z přilehlého 
rodinného domu a tepelnými ztrátami bojleru pro ohřev teplé užitkové vody. Tím je zajištěno, 
že prostor v době měření vykazuje interiérovou teplotu vyšší, než je teplota v exteriéru. Jako 
měřený povrch byla vybrána garážová vrata, protože poskytují neprodyšný, omyvatelný 
povrch, což usnadnilo dočasné nalepení nízkoemisivní fólie. Rozvržení experimentu 
dokumentuje Obrázek 39. 

V průběhu experimentu byla simultánně sledována teplota povrchu pro interiér a exteriér za 
situace, kdy jedna část garážových vrat byla pokryta nízkoemisivní fólií a druhá byla 
ponechána ve své základní podobě s komerční povrchovou úpravou. Dalšími snímanými 
veličinami byly teplota vzduchu pro exteriér a interiér a globální teplota před každým 
z testovaných povrchů. V druhé části experimentu pak byla nízkoemisivní fólie odebrána a 
proběhlo měření, při kterém byly oba měřené povrchy stejné. Tímto referenčním měřením 
byla odhadnuta úroveň potenciální chyby měření. 

Měření globální teploty bylo řešeno improvizovaným způsobem, kdy bylo teplotní čidlo 
zafixováno v centrální části plastové nádoby o objemu 0,5 l. Povrch nádoby byl pokryt 
papírovou páskou, která zajišťuje uniformní emisivitu na úrovni více než 0,9. Takové 
uspořádání vykazuje několik odchylek oproti standardizovanému čidlu globální teploty: jde o 
tvar, umístění do prostoru a případně povrchovou úpravu.  

Válcový tvar improvizovaného snímače evidentně zvýhodňuje vliv vertikálních konstrukcí, 
což je klíčovým prvkem experimentu. Umístění v prostoru 0,6 m nad zemí a 0,5 m od 
konstrukce (oproti 1,1 m nad zemí ve středu měřené místnosti) je také poplatné záměru 
experimentu. Tím, že snímače nejsou zavěšeny či nejsou na tyčovém stojanu, ale jsou 
položeny na lepenkovém podstavci, se vnáší určité zkreslení, to je však částečně eliminováno 
válcovým tvarem, a dále pak stejnou relativní chybou pro oba snímače.  

Povrchová úprava papírovou páskou zajišťuje rovnoměrnou a vysokou míru emisivity 
povrchu. Standardní snímače sice mají povrch černý i ve viditelném spektru, nicméně 
zejména při nízké úrovni osvětlení (dominantní část experimentu probíhala přes noc) je tato 
vlastnost irelevantní, což potvrzují experimentální výsledky jiných autorů [62]. Samotné 
měření globální teploty není navíc prezentováno v absolutních hodnotách, ale v kontextu 
experimentu a zejména pak relativně vůči sobě navzájem. 
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Obrázek 39: Uspořádání experimentu - očíslovaná místa udávají pozici interiérových 
snímačů, snímání povrchových teplot v exteriéru odpovídá poloze snímačů pro povrchové 

teploty v interiéru. Jejich rozpis je uveden v následující tabulce. 

Tabulka 21: Rozpis snímačů v návaznosti na Obrázek 39 

Pozice viz Obrázek 39 Snímaná veličina Hodnota náležící k úpravě* 

1 Povrchová teplota interiér Nízkoemisivní 

2 Povrchová teplota interiér Vysokoemisivní 

3 Globální teplota Nízkoemisivní 

4 Globální teplota Vysokoemisivní 

5 Teplota vzduchu v interiéru Společná 

- 
Povrchová teplota 
v exteriéru 

Nízkoemisivní 

- Povrchová teplota interiér Vysokoemisivní 

- Teplota vzduchu v exteriéru Společná 
 

*) Rozlišuje, zda se měřená hodnota vztahuje k experimentální nízkoemisivní úpravě, nebo k referenčnímu 
povrchu s vysokou emisivitou 

 

Je zřejmé, že pro experiment je důležité znát emisivitu povrchů ovlivňujících měření. Pro tři 
povrchy bylo provedeno přímé měření spektrální reflektance, výsledky měření uvádí Graf 35. 
Pro zbývající povrchy, tedy keramickou dlažbu, stěny a strop se předpokládá emisivita na 
úrovni ε ~ 0,9. 
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Graf 35: Spektrální reflektance materiálů použitých při daném experimentu; papírová páska 
a nátěr garážových vrat vykazují pro teplotu 5 °C reflektanci pod 10 %, u nízkoemisivní 

fólie je to 46 % 

 

Experiment probíhal ve dnech 25. 12. až 26. 12. 2014, kdy první běh byl prováděn 
s nízkoemisivní fólií. Následující den byla fólie odstraněna a teplotní senzory nalepeny zpět 
na původní místo. Pro respektování emisivity měřeného podkladu byl termočlánek ve druhém 
případě přilepen papírovou lepicí páskou. V prvním případě byl fixován hliníkovou lepicí 
páskou, pro potlačení vlivu tepelného záření na senzor. 

Zpracování naměřených údajů je řešeno jako rozdíl mezi teplotou změřenou na části 
s povrchovou úpravou (označená jako M) a na kontrolní části bez úpravy (značená jako R). 
Z průběhu teplot bylo patrné, že zejména exteriérová strana je během dne ovlivněna 
slunečním svitem. Z tohoto důvodu bylo pro měření zvoleno provést vyhodnocení pro časové 
úseky odpovídající noci, s vyloučením výrazných změn teplot tj. od 0:00 do 8:00. Průběh 
teplot zachycuje Graf 36. Graf neuvádí teplotu povrchů stěn, která nebyla kontinuálně 
snímána. Jejich teplota byla o 1 °C nižší než teplota vzduchu. 
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Graf 36: Přehled naměřených hodnot pro daný experiment v období od 25. do 26. 12. 2014  

Vyhodnocení je provedeno jako rozdíl teplot na polovině s nízkoemisivní úpravou 
(značených M) a referenčním povrchem s vysokou emisivitou (značených R). Při druhém 
měření byla emisivita povrchů identická, formální označení je však zachováno. Zhodnocení 
výsledků přínosů nízkoemisivní povrchové úpravy jako rozdíl mezi testovaným a referenčním 
povrchem uvádí Graf 37. Data představují rozdíl mezi teplotami simultánně snímanými na 
dvou polovinách garážových vrat pro obě měření. První měření prezentuje přínos 
nízkoemisivní vrstvy a je značeno modře. Druhé měření je srovnávající, při stejném 
základním povrchu s vysokou emisivitou. Prezentuje tak potenciální chybu měření. Druhá 
sada je značena červeně. 

 

Graf 37: Zpracované výsledky experimentu; 1. Měření představuje přínos nízkoemisivní 
vrstvy; 2. měření představuje potenciální chybu měření; chybové úsečky vyznačují udávanou 

nepřesnost teplotních čidel 
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Z uvedeného grafu je možno vyvodit následující závěry: 
1) Aplikace nízkoemisivní vrstvy způsobí pokles povrchové teploty jak v exteriéru, tak 

interiéru. 
2) Ačkoli se teplota povrchu snížila, měření globální teploty vykazuje teplotu vyšší 

oproti referenčnímu měření. 
3) Rozdíly v teplotách stanovených při referenčním měření jsou pod úrovní rozdílů 

zjištěných při aplikaci nízkoemisivní vrstvy. 

Při aplikaci nízkoemisivní fólie zjevně dochází k pozměnění sálavých tepelných toků, kdy 
upravený povrch radiačně neprojevuje svou reálnou teplotou. To vede k menšímu ochlazování 
okolí, ale k vyššímu podchlazení povrchu samotného, protože není tepelně dotován. Nicméně 
tím, že se povrch projevuje jako tepelné zrcadlo, je zaznamenána mírně vyšší globální teplota 
před fólií, rozdíl je poplatný teplotě okolních povrchů.  

Tím, že je snížena povrchová teplota na vnitřní straně, bude tato plocha o něco více 
ochlazovat vnitřní vzduch procesem konvekce. Toto ochlazení bude navíc také mírně 
navýšeno, protože koeficient přestupu tepla je o něco vyšší pro větší teplotní spád mezi 
teplotou vzduchu a teplotou povrchu 

Pro přesné vyčíslení přínosu by bylo potřebné provést opakovaná měření. Experiment však 
přímým měřením prokazuje pozitivní vliv nízkoemisivního povrchu na vyšší globální teplotu. 

5.3.2 Experimentální ověření efektivního sálání termokamerou 

Termokamera umožňuje znázornit tzv. efektivní sálání z povrchu těles. To se zpravidla skládá 
ze složky vyzařování samotného tělesa a určitého podílu záření odraženého, které je 
vyzařováno okolními povrchy. U běžných stavebních materiálů je tato složka téměř 
zanedbatelná. U nízkoemisivních materiálů je naopak velmi důležitá. Materiál s velmi nízkou 
emisivitou se pak chová jako tepelné zrcadlo. Toho je možné využít například pro zrcadlení 
sálavého toku radiačního ohřevu, nebo potlačení vlivu chladného, nebo naopak teplého 
povrchu, pokud je to žádoucí. Je tak možné cíleně pracovat s vlivem konstrukcí na pocitovou 
(globální) teplotu. 

Pro znázornění reálného vlivu nízkoemisivní úpravy na efektivní sálání povrchu byl zvolen 
následující experiment. Vybraná série fólií byla plošně připevněna k masivní desce 
z hliníkové slitiny a ta byla na tři hodiny umístěna do nevytápěného prostoru, tím byla 
zajištěna teplota desky cca 16 °C. Poté byla deska se vzorky přenesena do prostoru kanceláře, 
vytopeného na 23 °C. Zde probíhalo následné měření. Teplotní rozdíl desky a povrchů 
v místnosti je na termokameře dobře zaznamenatelný.  

Použitá deska z hliníkové slitiny měla rozměr 50 x 50 x 3 cm a hmotnost cca 20 kg. Velmi 
vysoká tepelná vodivost hliníku (asi 230 W.m-1.K-1 v závislosti na teplotě) zajišťuje 
rovnoměrné rozložení teploty v rámci tělesa. Hmotnost desky zajišťuje tepelnou setrvačnost. 

Deska se vzorky byla umístěna na stůl ve vytápěné místnosti (kancelář) jak uvádí Obrázek 40. 
Byla zvolena střední část místnosti pro svou dostatečnou vzdálenost od okna a vnější zdi, aby 
bylo zajištěno stejnoměrné rozložení teploty povrchů, což bylo ověřeno termokamerou. 

Teplota vzduchu v prostředí byla stanovena rtuťovým teploměrem. Teplota stěn a stropu byla 
stanovena termokamerou. Kontaktním měřením byla ověřena hodnota povrchové teploty 
stěny. Zjištěné hodnoty uvádí Tabulka 22. 
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Tabulka 22: Změřené hodnoty vnitřního prostředí v místnosti 

Veličina Stanovená hodnota Měřidlo 

Teplota vzduchu 1,3 m nad podlahou 23 °C +/-1 °C Rtuťový teploměr 

Teplota stěny 23,5 °C +0,6/-0,3 °C Termokamera / teploměr

Teplota stropu 23,6 °C +1,5/-0,6 °C Termokamera 
 

Mezní chyby byly v uvedené tabulce stanoveny jako nejmenší dílek na použitém teploměru 
pro teplotu vzduchu. V případě termokamery byly použity hodnoty stanovené softwarem (viz 
níže), a to průměr a maximální a minimální teplota stanovená na termosnímku. Snímání 
probíhalo v úhlu cca 60°, byl tedy respektován úhel dopadu a odrazu na dráze 
stěna/vzorek/termokamera. 

Obrázek 40: Uspořádaní experimentu – podchlazená 
deska se vzorky je umístěna na stole vedle zdi 

v centrální části vytápěné místnosti. Vzorky byly 
snímány termokamerou tak, že se v nich odráží 

vnitřní zeď a částečně strop. 

Deska se vzorky byla následně snímána termokamerou s pracovním rozsahem 8–14 µm pod 
úhlem asi 60° tak, že se v objektivu na vzorcích se spektakulárním odrazem projevovala 
především přilehlá stěna, případně strop místnosti. Snímání bylo provedeno opakovaně, 
s časovým rozmezím cca jedné hodiny, takže bylo možné zaznamenat změnu v efektivním 
sálání vzorků při postupném vyrovnávání teplot nosné desky a okolního prostředí. 

Rozmístění vzorků na podkladní desce z hliníkové slitiny zachycuje Obrázek 41. Je zde 
testováno osm vzorků, situovaných ve dvou horních řadách. Jako referenční plochy jsou 
použity papír a hliníková fólie jako povrchy s vysokou, respektive nízkou emisivitou. Papír je 
nalevo a hliník napravo ve spodní řadě. 

Termosnímek vzorků na nosné desce ukazuje Obrázek 42. Světlý odstín reprezentuje vyšší 
a tmavá nižší zdánlivou teplotu, respektive efektivní sálavý tok z povrchu. Je zde jasně patrný 
kontrast mezi papírem (Ar 1) a hliníkem (Ar 2), který představuje teplotu blízkou nosné 
desce, respektive zrcadlenou teplotu stěn. Měřené vzorky jsou mezi těmito mezními 
hodnotami. Je možné si také povšimnout kontrastu vzorů daných odlišným složením 
jednotlivých složek potisku, což má vliv na emisivitu. Na snímku je také patrné následné 
softwarové zpracování dat, kdy byla nad každým vzorkem definována plocha, ze které se 
stanovily hodnoty zdánlivé teploty. 
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Obrázek 41: Rozmístění vzorků na 
podkladní desce; měřené vzorky jsou 

v dvou řadách; referenční plochy papír 
a hliníková fólie jsou ve spodní řadě 

Obrázek 42: Termosnímek vzorků na nosné 
desce; světlá reprezentuje vyšší a tmavá nižší 

zdánlivou teplotu. 

 

Vyhodnocení termosnímků bylo provedeno pomocí softwaru FLIR WebViewer [63]. Nad 
každým vzorkem byla definována plocha, ze které se stanovily hodnoty zdánlivé teploty jako 
minimální, maximální a průměrná hodnota. Tyto hodnoty byly následně zaneseny do 
následujícího grafu. 

Čím nižší je emisivita, tím vyšší se jeví zdánlivá teplota – dochází zde k výraznému odrazu 
tepelných povrchů z okolí. Hodnoty pro Ar 9 odpovídají papíru a blíží se reálné teplotě všech 
vzorků (± 0,5 °C). Hodnoty pro Ar 10 odpovídají čistému leštěnému hliníku, který se svou 
velmi nízkou emisivitou (ε < 0,05) blíží teplotě zrcadlených stěn. Jeho reálná teplota se téměř 
neprojeví. Ostatní vzorky jsou mezi těmito mezními hodnotami. Chybové úsečky vyznačují 
maximální a minimální teplotu zaznamenanou na vyhodnocované ploše, která také souvisí se 
zastoupením barev různého složení na vzorku, viz předchozí snímky. 
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Graf 38: Zdánlivá teplota vybraných povrchů při pozorování termokamerou 

Číselné hodnoty zdánlivých teplot a hodnoty emisivit dopočítaných z měření spektrální 
reflektance uvádí Tabulka 23. 

Tabulka 23: Hodnocení zdánlivých teplot z termosnímků 

Plocha viz 
Obrázek 42 

Měření č. 1 [°C] Měření č. 2 [°C] Měření č. 3 [°C] Emisivita 
pro 20 °C max. min. prům. max. min. prům. max. min. prům. 

Ar 1 22,6 20,7 22,2 22,3 21,5 22,0 22,1 21,4 21,9 0,11 

Ar 2 21,0 18,4 19,6 21,5 19,5 20,4 21,6 19,9 20,6 0,42 

Ar 3 20,3 19,1 19,9 21,0 20,1 20,7 21,2 20,3 20,9 0,39 

Ar 4 20,6 17,8 19,6 20,9 19,6 20,3 21,1 19,9 20,5 0,40 

Ar 5 20,0 19,2 19,7 20,3 19,7 20,0 20,6 20,1 20,4 0,40 

Ar 6 19,2 17,8 18,8 19,9 19,1 19,6 20,3 20,1 20,4 0,61 

Ar 7 20,2 19,2 19,9 20,9 20,1 20,6 21,2 19,2 20,6 0,44 

Ar 8 20,9 17,5 19,7 21,4 18,8 20,3 21,5 19,2 20,6 0,37 

Ar 9 17,5 16,3 17,0 18,5 17,8 18,1 19,1 18,5 18,8 0,95 

Ar 10 23,4 21,7 23,0 23,2 20,6 22,7 23,0 20,8 22,6 0,02 
 

Cílem experimentu bylo prokázat reálné ovlivnění efektivního tepelného sálání z konstrukcí 
upravených nízkoemisivními povrchy. Je zřejmé, že povrch s reálnou teplotou o několik 
stupňů nižší, než je průměrná teplota okolního prostředí, se bude projevovat tepelným sáláním 
v závislosti na své emisivitě. Pokud je emisivita povrchu střední až nízká, může se povrch 
jevit jako by měl teplotu o několik stupňů vyšší. To se promítne do energetické bilance 
vnitřního prostoru místnosti a přímo ovlivní radiační složku globální teploty. 



 72

5.4 OVĚŘENÍ VLIVU NÍZKOEMISIVNÍCH POVCHŮ NA 
DISTRIBUCI STŘEDNÍ RADIAČNÍ TEPLOTY 

Na základě předchozích výsledků je možné provést odhad učinku nízkoemisivní povchové 
úpravy na rozložení střední radiační teploty (MRT). Výpočty jsou prováděné s pomocí 
aplikace MRT Analysis v37 [64], která umožňuje stanovit radiační teplotu na základě 
jednoduché geometrie a definované povrchové teploty. I když tato aplikace nepostihuje 
komplexně pocitovou teplotu, lze odvodit očekávaný přínos povrchových úprav. 

V náselujícím případu je uvažována nízkoemisivní povrchová úprava interiérového povchu 
obvodové a tedy ochlazované zdi v otoplném období. V daném případě je vliv povrchové 
úpravy daný jednak poklesem reálné povrchové teploty a zejména změnou efektivní teploty, 
která je dána vyzařováním energie na základě reálné povchové teploty a podílem tepelného 
záření odraženého od povrchu. Tím, že jsou zrdcadleny vnitřní povrchy s teplotou blízkou 
teplotě vzduchu vytápěného porostoru, je tato teplota zpravidla vyšší než reálná teplota, nebo 
efektivní teplota pro stěnu bez nízkoemisivní úpravy. 

Následující graf vyjadřuje vypočítané teploty reálné a efektivní pro tři úrovně součitele 
prostupu tepla a čtyři případy emisivity. Úrovně součinitele tepla jsou zvoleny tak, aby 
postihly případy od špatně zaizolované konstrukce reprezentující starou zástavbu až po případ 
moderní výstavby splňující současné tepelně izolační standardy. Emisivita povrchu je 
navržena úrovni běžné pro většinu stavebních materiálů s hodnotou ε = 0,9 a dále pak pro 
případy povchů se sníženou emisivivou poplatné možnostem demostarovaných v praktické 
části od ε = 0,5 až do úrovně ε = 0,2. Výpočty byly provedeny pro okrajové podmínky 
venkovní teploty θe = 0 ºC a vnitřní teploty θi = 20 ºC, která opovídala i teplotě zrcadlených 
povrchů. 

 

Graf 39: Vliv emisivity na reálnou a efektivní povrchovou teplotu stěny v závislosti na 
emisivitě a součiniteli prostupu tepla  

Z grafu je zřejmé, že největší potenciál nízkoemisivní povrchové úpravy je u starší zástavby, 
nebo konstrukcí které nejsou dostatečně tepelně izolovány. Tyto vypočtené hodnoty byly 
následně dosazeny do modelu místnosti popsaného na následujícím obrázku. 
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Obrázek 43: Model místnosti pro 
simulaci vlivu nízkoemisivní 
povrchové úpravy aplikované na 
interiérové straně obvodové stěny. 

Modelovaná místnost má rozměry 3 x 4 x 2,7 m. Z důvodů použití zvoleného výpočtové 
aplikace je model zjednodušený a neuvažuje okna. Určitým zjednodušením je i jednotná 
výpočtová teplota v rámci plochy jednotlivých stěn, i když je zřejmé, že se tato hodnota bude 
lišit například v blízkosti rohu a napojení příčky na obvodovou stěnu. Smyslem simulace je 
popis základního principu, kdy se očekává změna v rozložení radiační teploty v místnosti na 
základě změny efektivní teploty se změnou emisivity interiérového povrchu obvodové stěny. 
Pro tento účel je považováno popsané zjednodušení za přijatelné. 

V následující sérii grafických výstupů je prezentováno rozložení střední radiační teploty 
(MRT) pro tři případy součinitele prostupu tepla U a tomu odpovídají efektivní povrchové 
teploty, jak je uvádí Graf 39. Výstupy jsou vypočítány pro mezní hodnoty emisivity ε = 0,9 a 
ε = 0,2. Grafy prezentují rozložení radiační teploty v půdorysu místnosti 1,5 m nad podlahou. 

Graf 40 prezentuje případ místnosti s relativně špatně izolovanou stěnou, kdy přibližně třetina 
místnosti má střední radiační teplotu nižší o jeden stupeň než v případě vnitřního rohu. 
Simulace naznačuje, že tento potenciálně nepříjemný teplotní vjem bude eliminován při 
aplikaci nízkoemisivní povrchové úpravy – viz Graf 41. 

Další simulace pro konstrukce s lépe izolovanou obvodovou zdí potvrzuje předpoklad, že vliv 
nízkoemisivní povrchové úpravy je v takovém případě relativně menší. V případě velmi dobře 
izolovaných stěn je přínos úpravy povrchů zanedbatelný – viz Graf 44 a Graf 45. 

Vzhledem k tomu, že radiační složka představuje jen část z celkového teplotního vjemu, je 
vliv povrchové úpravy ještě o něco nižší. Výpočtový model také nepostihuje změnu 
v proudění vzduchu při povrchu chladnější obvodové stěny. Pro takovou simulaci by bylo 
potřeba využít CFD úlohu, což je mimo rámec problematiky věnované materiálovému 
výzkumu. Nicméně prezentované výsledky simulace naznačují, jakým způsobem 
nízkoemisivní povrchová úpravu může pozměnit teplotní vjem člověka v místnosti. 
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Graf 40: Rozložení radiační teploty;  
U = 1 W/m2.K; ε = 0,9; θsi,ef = 17,9 °C 

Graf 41: Rozložení radiační teploty;  
U = 1 W/m2.K; ε = 0,2; θsi,ef = 19,2 °C 

Graf 42: Rozložení radiační teploty; U = 0,5 
W/m2.K; ε = 0,9; θsi,ef = 18,9 °C  

Graf 43: Rozložení radiační teploty;  
U = 0,5 W/m2.K; ε = 0,2; θsi,ef = 19,4 °C 

Graf 44: Rozložení radiační teploty;  
U = 0,12 W/m2.K; ε = 0,9; θsi,ef = 19,7 °C  

Graf 45: Rozložení radiační teploty;  
U = 0,12 W/m2.K; ε = 0,2; θsi,ef = 19,9 °C 
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6 RETROREFLEXNÍ PRVKY 
Jak bylo popsáno dříve, retroreflexního jevu je možné dosáhnout více metodami. Jednodušší 
způsob spočívá ve vytvoření sestavy koutových odražečů. Nejjednodušší konfigurace využívá 
čtvercovou základní plochu. Jedna z jejích vlastností spočívá v geometrické symetrii ve své 
hlavní rovině, což zjednodušuje experimentování a výrobu. Proto byl tento typ vybrán pro 
následující praktickou realizaci experimentů. 

6.1 POČÍTAČOVÁ SIMULACE RETROREFLEXNÍCH PRVKŮ 

V autorském článku [65] byla publikována studie, která provádí počítačovou simulaci 
potenciálního přínosu retroreflexe pro zvýšení tepelné pohody. Cílem bylo počítačově ověřit 
podíl záření, který bude reflektován zpět ke zdroji na základě definované geometrie prostoru. 

Simulace byla provedena v počítačovém prostředí Radiance [65]. Jedná se o soubor programů 
vytvořených pro fotorealistické renderování 3D scén nebo ověření návrhu osvětlení. Výpočet 
je založený na metodě propočtu dráhy jednotlivých paprsků (anglicky ray-tracing) a jejich 
interakci s povrchy, které mají definované vlastnosti jako reflektance, míra difuzního odrazu, 
ale i barva apod. Pro zamýšlený účel je tedy tento program vhodný, protože dokáže zohlednit 
potřebné materiálové vlastnosti. 

6.1.1 Popis modelu 

Simulována byla místnost 3,00 x 4,00 x 2,65 metru, s jedním oknem a dveřmi – viz Obrázek 
43. 

 

Obrázek 44: Geometrie modelu; uprostřed se nachází sféra - zdrojem definovaného záření

Uprostřed místnosti byla situována sféra o průměru 0,15 m, která do prostoru rovnoměrně 
vyzařovala výkonem Mv = 100 lx. Na povrchu sféry byly definovány virtuální senzory 
osvětlení, které z definice respektovaly jen osvětlení přicházející z vnějšího prostoru, tedy jen 
světlo odražené. Díky jejich velkému počtu s různou polohou na povrchu sféry je možné 
definovat intenzitu osvětlení z různých směrů dále označenou Lvγ.  
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Materiál povrchů byl definován následovně:  

o neupravená stěna: hladký rovný povrch s reflektancí ρ = 0,10; s difuzním odrazem; 
o retroreflexní povrch: periodicky se opakující pravoúhlá struktura se základním prvkem 

tvaru čtverce o hraně 5 cm; s reflektancí ρ = 0,95; se zrcadlovým odrazem. 

Obrázek 45: Geometrie retroreflexních prvků; sestava koutových odražečů se čtvercovou 
základnou 

V modelu se postupně prováděla náhrada jednotlivých stěn za retrotroreflexní povrchy, dále s 
retroreflexními povrchy na třech a konečně na všech čtyřech stěnách. Přehled modelovaných 
situací shrnuje Tabulka 24. 

Tabulka 24: Přehled modelovaných situací s rozmístěním modifikovaných stěn 

 Modelová situace 

Stěna č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5 č. 6 č. 7 

X+ zákl. RRP zákl. zákl. zákl. RRP RRP 

Y- zákl. zákl. RRP zákl. zákl. RRP RRP 

X- zákl. zákl. zákl. RRP zákl. RRP RRP 

Y+ zákl. zákl. zákl. zákl. RRP zákl. RRP 
 

Legenda: zkratka zákl. značí běžnou stěnu s nízkou mírou odrazu, zkratka RRP značí retroreflexní povrch 

6.1.2 Výsledky simulace 

Výsledky jsou řešeny ze dvou pohledů. Jednak byla vygenerována tabulka hodnot, která 
definuje intenzitu osvitu odraženým zářením v závislosti na poloze v rámci sféry. Dalším je 
série vizuálních interpretací.  

Obrázek 46: Odraz záření o stěn s retroreflexními prvky  
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Obrázek 46 ukazuje, že vysoká míra odrazu je docílena v centrální oblasti blízké kolmému 
dopadu. Zde se jedná o obecný odraz realizovaný přes všechny tři plochy prvku koutového 
odražeče. S odklonem od kolmice se efektivita retroreflexe snižuje – vzrůstající podíl paprsků 
může dosáhnout jen dvojnásobného odrazu. Hraniční oblast pro zpětný odraz je pak dána 
charakteristicky trojúhelníkovou oblastí. Ve vrcholech pomyslného trojúhelníku se jedná o 
prostý zrcadlový odraz realizovaný jediným odrazem. Ve středu spojnic vrcholů dochází 
ke specifickému případu zpětného odrazu při pouhých dvou odrazech. Je také patrné, že část 
záření, které není zpětně odraženo při prvních třech odrazech, může být nakonec odraženo 
zpět ke zdroji při opakovaném odrazu z okolních retroreflexních ploch. 

a) b)

c) d)

Obrázek 47: Interpretace odrazů při různém stupni pokrytí stěn s retroreflexními prvky; 
modelová situace a) č. 1 b) č. 2 c) č. 5 d) č. 7  

Z virtuálních senzorů byla získána série údajů poskytující komplexní informaci o míře 
odraženého záření v závislosti na poloze snímače na sféře. Vyhodnocení je řešeno jako 

efektivita:   100
v

v

M

L 
     (25), 

kde : η účinnost [%], 
 Mv jednotkový zářivý tok z povrchu [lx] a 
 Lvγ zářivý tok k povrchu z daného směru [lx]. 

Celková účinnost je dána průměrnou hodnotou z celého poloprostoru.  

o Úhlovou činnost pro vybrané případy stěny X+ je možné vidět v Tabulka 25. Data 
představují průřez svislou rovinou kolmou ke stěně. Vzdálenost stěny středu sféry je 
1,5 m. V modelové situaci č. 1 se jedná o referenční případ, kdy mají všechny stěny 
standardní povrch. Vzhledem k poměrně vysoké absorpci základního povrchu na úrovni 
10 %, odražené záření, které se dostane zpět na povrch sféry je pod 1 %. 

o V modelové situaci č. 2 je přilehlá stěna opatřena retroreflexním povrchem, což se projeví 
výrazným nárůstem v podílu zpět odraženého záření. Maximální účinnost při odrazu 
kolmo k povrchu stěny je 63,3 % se blíží teoretické účinnosti ~2/3. Pro jiné úhly účinnost 
rychle klesá. 
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o V modelové situaci č. 3 je stěna X+ opět upravena referenčním povrchem, a retroreflexní 
povrch je na přilehlé stěně Y-. Data indikují, že dochází k mírnému ozáření, které je však 
zanedbatelné v porovnání s předchozím případem. Důvod je také v prakticky kolmé 
poloze zvolené sady senzorů. 

o V modelové situaci č. 4 jsou všechny stěny opatřené retroreflexními povrchem. 
V porovnání se situací č. 2 je znát nárůst účinnosti až o deset procent, což je dáno 
synergickým působením mnohonásobného odrazu. 
 

Tabulka 25: Efekt retroreflexe u stěny X+; data ze senzorů na rovině X–Z; jednotlivé situace 
uvádí Tabulka 24. 

Poloha senzoru Úhel 
Úhlová účinnost retroreflexe ηγ pro situaci 

č. 1 č. 2 č. 5 č. 7 
X Y Z Θ 

1,500 2,0 1,175 -90 0,20 3,26 0,79 8,94 

1,552 2,0 1,182 -75 0,20 6,38 0,72 11,20 

1,600 2,0 1,202 -60 0,20 11,12 0,44 13,49 

1,641 2,0 1,234 -45 0,20 20,16 0,50 25,20 

1,673 2,0 1,275 -30 0,19 40,43 0,40 48,23 

1,693 2,0 1,323 -15 0,18 56,11 0,58 64,56 

1,700 2,0 1,375 0 0,18 63,30 0,80 72,02 

1,693 2,0 1,427 15 0,18 57,88 1,23 68,84 

1,673 2,0 1,475 30 0,19 33,40 1,50 47,15 

1,641 2,0 1,516 45 0,20 14,48 1,25 23,49 

1,600 2,0 1,548 60 0,20 6,40 1,06 12,33 

1,552 2,0 1,568 75 0,21 2,49 0,70 6,49 

1,500 2,0 1,575 90 0,21 1,23 0,76 4,27 
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Graf 46: Grafické vyjádření vlivu retroreflexní úpravy stěn. 

Prostorový Graf 47 poskytuje lepší představu o rozložení příchozího záření z poloprostoru. 
Protože je záření téměř symetrické, je uvedena jen polovina grafu. 

Graf 47: Znázornění úhlové účinnosti zpětného odrazu pro případ situace č. 2 

Dalším aspektem, který má vliv na účinnost odrazu, je vzdálenost od upravené stěny. Jak 
ukazuje i Obrázek 46, při určité vzdálenosti se část teoretické efektivní plochy dostává mimo 
samotnou plochu zdi, a tím klesá celková účinnost odrazu. Situaci zachycuje následující graf, 
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který v sobě integruje výstupy pro rovinu X+ a rovinu Y-, která je v druhém případě bez 
retroreflexní úpravy. 

Graf 48: Porovnání úhlové účinnosti odrazu pro vzdálenost od roviny stěny 1,5 a 2 metry 

6.1.3 Vyčíslení celkové účinnosti 

Potenciální přínos je vyjádřený zprůměrováním úhlových hodnot. Lze vyjádřit přínos pro 
jednotlivé stěny samostatně, což poskytuje dílčí informaci o přínosu pro daný poloprostor.  

Tabulka 26: Vyjádření účinnosti odrazu pro případ jedné stěny X+ 

 
Účinnost zpětného odrazu 

[%] 

Situace č. 1 0,2 

Situace č. 2 24,4 

Situace č. 5 0,8 

Situace č. 7 31,2 
 

Druhou možností je vztahovat hodnoty k celku, kdy je přínos úpravy jednotlivých stěn 
relativně snížen. 



 81

 

Tabulka 27: Vyjádření účinnosti odrazu při započtení celého prostoru 

Modelová situace Retroreflexní úprava účinnost zpětného odrazu [%] 

č. 1 bez úpravy 0,2 

č. 2 Stěna X+ 6,6 

č. 3 Stěna Y- 4,5 

č. 4 Stěna X- 6,3 

č. 5 Stěna Y+ 2,0 

č. 6 Stěny X+, Y-, Y+ 14,8 

č. 7 Stěny X+, Y-, Y+, X- 24,4 
 

Rozprostření účinku retroreflexe prezentuje následující graf. 

 

Graf 49: Interpretace účinnosti retroreflexe v kontextu dispozičního uspořádání místnosti 
pro modelovou situaci č. 7; je patrné, že vliv okna je velmi výrazný, menší měrou se 

projevuje absence RRP v prostoru dveří (vlevo dole) 

6.1.4 Shrnutí poznatků simulace 

Z provedené simulace vyplývá, že je možné dosáhnout poměrně vysoké míry zpětného odrazu 
tepelného záření, až 25 % pro případ jedné stěny. Tento efekt je však poměrně menší při 
započítání celého prostoru. Pokud by však retoreflexním povrchem byly upraveny 4 stěny, je 
možné očekávat přínos na úrovni 25 % v celkové radiační bilanci. Při aplikaci RRP na více 
povrchů se projevuje synergický efekt, kdy se zpětný odraz může vyskytnout při 
několikanásobném odrazu. 

6.2 OVĚŘENÍ PROJEVU RETROREFLEXE TEPELNÉHO ZÁŘENÍ 

Pro ověření koncepce byla nejprve využita plastiková bezpečnostní odrazka. Tento 
bezpečnostní prvek pracuje na principu totálního odrazu světla na rozhraní plast/vzduch, který 
se realizuje na vnitřní straně výlisku. Díky zmíněné symetrii čtvercového uspořádání 
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koutového odražeče lze využít odvrácenou stranu této odrazky. Pro docílení odrazu 
infračerveného záření byl úlomek odrazky katodicky pokoven tenkou vrstvou zlata, které 
vykazuje vysokou míru odrazu tepelného záření, a to více než 95 %. Takto připravený vzorek 
byl porovnáván s referenčním nepokoveným vzorkem, kde se odraz realizoval na povrchu 
polykarbonátu s předpokládanou reflektancí pro tepelné záření kolem 10 %. Obrázek 48 
zachycuje referenční nepokovený vzorek a pokovený vzorek přilepené ke kartonovému 
nosiči. 

Obrázek 48: Pohled na vzorky koutového 
odražeče získaného z polykarbonátové 

bezpečnostní odrazky; vzorek napravo je 
pokoven tenkou vrstvou zlata. 

 

Testování vzorků probíhalo na FAST VUT v Brně pomocí termokamery s pracovním pásmem 
8–14 µm. Ověření konceptu vycházelo z myšlenky kontrastních tepelných podmínek, kdy 
bude vzorek temperován na teplotu nižší, než je zdroj vyzařování. Protože zpětný odraz se 
realizuje s poměrně malým rozptylem, jako zdroj tepelného záření posloužila vlastní 
termokamera i její obsluha. Temperování vzorků bylo prováděno v zimním období 
v exteriéru. Temperování termokamery bylo zajištěno jejím předchozím uložením 
v temperovaném laboratorním prostředí s teplotou asi 20 °C. Vedle měřených vzorků 
koutových odražečů bylo použito plochého hliníkového plechu, který slouží k dokumentaci 
spekulárního (zrcadlového) odrazu – viz Obrázek 49. Vzorky byly snímány pod úhlem 0° a 
40° jak ukazuje schéma na Obrázek 50: Vzdálenost od vzorků byla cca 2 m. 

 

Obrázek 49: Uspořádání vzorků při 
experimentu; hliníkový plech představuje 

plochu se zrcadlovým odrazem 
Obrázek 50: Schéma snímání vzorků 
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Obrázek 51: Termografický snímek pod 
úhlem 0° 

Obrázek 52: Termografický snímek pod 
úhlem 40° 

Získané termosnímky pro úhel pozorování 0° a 40° jsou na Obrázek 51 respektive Obrázek 
52. Je zde patrné, že pokovená část odrazné plochy vykazuje odraz tepelného záření při 
snímání z obou zvolených úhlů, přičemž plochý hliníkový plech umožňuje zachycení odrazu 
jen při kolmém pohledu a nepokovená část odrazné plochy nevykazuje žádný patrný odraz. 

Ve druhé fázi experimentu byla ověřena možnost uplatnění selektivně propustné membrány 
na povrchu RRP. Jak je všeobecně známo, polyolefiny, polypropylen (PP) a polyetylen (PE) 
obsahují v infračervené oblasti kvůli jednoduché stavbě základního řetězce několik 
absorpčních pásem, což způsobuje do značné míry transparentnost pro tepelné záření. Tyto 
fólie je možné dále probarvovat v objemu nebo povrchově potisknout. V závislosti na zvolené 
technologii, množství pigmentu a jeho typu, zejména chemickém složení a velikosti částic, 
mohou i probarvené fólie vykazovat značnou míru prostupu tepelného záření. Pro ověření 
předpokladu byl pokovený vzorek odrazové plochy překryt zelenou PE fólií a tento vzorek 
byl snímkován pod úhlem 0,40° a 60°. Výsledek uvádí následující obrazová dokumentace. 

 

Obrázek 53: Pokovený retroreflexní prvek je 
překrytý probarvenou polyetylenovou fólií  

Obrázek 54: Termografický snímek pod 
úhlem 0° 
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Obrázek 55: Termografický snímek pod 
úhlem 0° 

Obrázek 56: Termografický snímek pod 
úhlem 60° 

Je patrné, že k retroreflexi tepelného záření dochází i skrze zeleně obarvenou polyetylenovou 
fólii. Pro úhel nad 45° není možné retroreflexi pozorovat, což vyplývá z geometrie koutového 
odražeče. Pro velké dopadové úhly by také docházelo ke zvýšené míře odrazu na rozhraní 
vzduch/fólie. 

 

6.3 VLIV RETROREFLEXE 

6.3.1 Příprava vzorků 

Pro provedení ověřovacích experimentů bylo zapotřebí získat dostatečnou plochu vhodného 
materiálu. Jako vhodné řešení byl zvolen polotovar komerční dopravní odrazky tvaru 
rovnostranného trojúhelníku. Tato odrazka je vytvořena z polykarbonátu tlakovým 
vstřikováním. V běžném uspořádání přichází světlo do prvku dopadem na rovnou plochu a je 
částečně – s určitou ztrátou – přeneseno na zadní, profilovanou plochu, kde následně dochází 
k odrazu díky kombinaci úhlu dopadu a vysokého rozdílu v rychlosti šíření v prostředí 
polymeru a vzduchu – v ideálním případě se jedná o totální odraz. Tento mechanismus však 
nelze použít v dané konfiguraci materiálu a rozměrů pro infračervené záření, protože to je 
polykarbonátem silně pohlcováno. 

Sestava koutových odražečů se čtvercovou základní plochou má, na rozdíl od 
trojúhelníkového uspořádání, stejnou geometrii z obou stran hlavní plochy prvku. Tento fakt 
umožňuje jednoduché dosažení infračerveného odrazu díky pokovení profilované části. Testy 
byly provedeny na vzorcích, které byly pokoveny vakuovým napařováním na Přírodovědecké 
fakultě Masarykovy univerzity doc. Slavíčkem. V obou případech byla zvolena tloušťka 
napařené vrstvy v rozmezí 200 až 800 nm.  
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Obrázek 57: Retroreflexní prvky vytvořené z polotovaru bezpečnostní odrazky nanesením 
nízkoemisivního povrchu ve formě tenké hliníkové vrstvy 

6.3.2 Uspořádání experiemntu 

První experiment byl uspořádán v malém měřítku z důvodu omezeného počtu retroreflexních 
prvků. Testovací prostor byl tvořen třemi kusy retroreflexních ploch spojených na svých 
hranách, jak ukazuje Obrázek 58. Sledovaným parametrem byl pokles teploty vzorku v čase. 
Měřeným vzorkem bylo pryžové těleso tvaru válce o hmotnosti 33,3 g. Tento experimentální 
vzorek byl osazen teplotním čidlem s deklarovanou přesností 0,05 °C a byl osazen do 
plastového držáku, který minimalizoval ztrátu vedením s podkladem. Vzorek byl temperován 
na 60 °C v teplovzdušné sušárně s nuceným oběhem vzduchu. Po dosažení ustálené teploty 
byl vzorek neprodleně umístěn do testovacího prostoru. Odečítání teploty bylo prováděno 
automaticky s periodou jedné minuty, data byla ukládána do datalogeru. V dalším kroku byla 
konfigurace experimentu pozměněna náhradou pokovených prvků za standardní prvky bez 
nepokovení a experiment byl zopakován.  

 

Obrázek 58: Sestava tří ploch tvořících 
testovací prostor  

Obrázek 59: Schéma uložení pryžového 
vzorku, plastový držák potlačuje ztrátu tepla 

vedením 
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6.3.3 Výsledky experimentu 

Graf 50 zobrazuje průběh naměřených hodnot. Při experimentu byl zjištěn znatelně pomalejší 
pokles v teplotě u vzorku měřeného s vlivem retroreflexe. Z křivky rozdílu teplot je zřejmé, 
že rychlost ochlazování se odlišuje přibližně do čtvrté minuty. Poté se rychlost ochlazování 
vyrovnává, což se projevuje přibližně konstantním rozdílem teplot mezi jednotlivými průběhy 
ochlazování. Je zřejmé, že při relativně vyšší teplotě vzorku dochází k větší ztrátě tepla do 
okolí. 

 

Graf 50: Průběh ochlazování vzorků; vliv retroreflexe se projevuje relativně vyšší teplotou 
vzorku oproti referenčnímu případu vzorku bez vlivu retroreflexe 

Na základě rozdílu teplot vzorků je možné přibližně stanovit míru retroreflexe. Ochlazování 
vzorku je dáno prouděním vzduchu a tepelným vyzařováním. Vliv vedení je do jisté míry 
potlačen nastavením experimentu a je považován za nevýznamný. Určitým zjednodušením 
budiž i změna teploty prostředí, která je však jistě přítomna – vzorek byl během ochlazování v 
relativně malém prostoru, v obou případech však lze očekávat přibližně stejný průběh. 

Ochlazování přestupem tepla do vzduchu je dáno rovnicí: 

     0TTAhq cc       (26) 

 Součinitel přestupu tepla konvekcí hc pro tak malý válcový vzorek je vyšší než 

v případě rovinné stěny a je dán vztahem: 
4

1

032,1 





 


D

TT
hc    (27) 

kde D je průměr válce.  

Vzhledem k malému rozdílu v posuzovaných teplotách bude do vztahu dosazena střední 
teplota, vznikne tak přijatelná chyba do 5 %.  

Ochlazování radiací je dáno rovnicí:  44
0 TTAqr       (28) 

Spojením rovnic konvekce a sálání platí vztah: 
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       0
44

0 TTAhTTAq c      (29) 

Nyní můžeme dosadit do této rovnice pro oba případy s požadavkem na stejný tepelný tok. 
Protože jde o identickou plochu vzorku, lze vztah upravit pro jednotkovou plochu A = 1. 

Dosazením pro čas experimentu t = 5 minut, kdy vzorky vykazují rozdíl teplot 3,36 °C, lze za 
předpokladu emisivity pryže ε = 0,9 dopočítat zdánlivou emisivitu vzorku ε = 0,53. Výsledek 
naznačuje, že retroreflexe snižuje radiační ochlazování vzorku o 36 %. 

Při daném uspořádaní zabírají retroreflexní prvky asi 75 % z plochy obklopující testovací 
prostor. Pokud tedy uvažujeme účinnost pouze retroreflexních prvků můžeme počítat: 
0,36/0,75 = 0,48. 

6.3.4 Shrnutí experimentu 

Účinnost samotných retroreflexních prvků je tedy v daném případě asi 50%, nicméně poloha 
vzorku při spodní straně dává relativně větší míru součinitele osálání podkladu, tedy 
dřevotřískové desky se standardní emisivitou ε ~ 0,9. Je tedy pravděpodobné, že podkladní 
plocha přispívá k celkové bilanci o něco více než ¼, účinnost retroreflexe vztažená na plochu 
prvků by pak byla ještě o něco větší, blížící se teoretické účinnosti 66 %. 

Provedený experiment prokázal pozitivní vliv retroreflexe na snížení tepelných ztrát sáláním. 
Výpočtem byla stanovena účinnost retroreflexe v daném prostorovém uspořádání cca 36 %, a 
to za předpokladu, že retroreflexní plocha vytváří kolem chráněného objektu poloprostor. Při 
výpočtu teoretické účinnosti odrazu od plochy RRP byla stanovena hodnota blízká 50 %.  

6.4 VÝROBA RETROREFLEXNÍCH PRVKŮ 

Kapitola je věnována možným způsobům výroby RRP a experimentálním ověřením některých 
postupů. Z provedených experimentů jsou vyvozeny závěry, které jsou uplatnitelné v 
potenciální průmyslové produkci. 

6.4.1 RRP se čtvercovou základnou 

Jak bylo uvedeno v předchozí části, RRP je možné poměrně snadno získat pokovením běžně 
dostupných bezpečnostních odrazek, pokud mají čtvercovou základnu. Nevýhodou je zde 
však relativně velká spotřeba materiálu, a tedy i výsledná cena. Dle propočtů je cena za jeden 
metr čtvereční neupravených plastových dílců cca 800 Kč + náklady na pokovení. V případě 
vakuového pokovení je vzhledem k prostorové tuhosti (prvky nejsou ohybatelné) nutné 
uvažovat o relativně neefektivním procesu s cenou v řádech stokorun na metr čtvereční. 
Výhodné by bylo pracovat s tenkými fóliemi, které je možné navíjet do rolí. Pak by bylo 
možné využít pokovovací aparaturu s převíjením uvnitř komory. Díky eliminaci manipulace 
se vzorky, a tedy opětovného evakuování pracovního prostoru, mohou poklesnout náklady až 
na jednotky korun za metr čtvereční. 

Předchozí úvahy vedly k pokusům o přímé tváření průmyslových pokovených fólií. Výhodou 
procesu by byla eliminace nadbytečného plastového materiálu – desetiny oproti jednotkám 
milimetrů v případě komerčních odrazek, přičemž pokovení bylo předem zajištěno 
maximálně efektivním procesem vakuového napařování.  

Bylo experimentováno se dvěma způsoby tváření. S dvoudílnou formou a jednodílnou formou 
při vakuovém tváření.  
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6.4.2 Proces tváření 

6.4.2.1 Tváření v dvoudílné formě 

Byla zhotovena hliníková forma tvořená vzájemně se doplňujícími čelistmi. Základní modul 
tvoří čtverec o straně 5 mm. Při výrobě formy se postupovalo jednoduchým procesem 
sestavení série hřebenů, které měly vyfrézovány drážky s úhlem 90°. Tyto jednotlivé hřebeny 
byly sestaveny za sebe tak, aby vytvářely celkovou sestavu čelistí. Pro zajištění správné 
funkce byly čelisti doplněny vodícími lištami, které vymezily vertikální posuv,  
viz Obrázek 60. 

  

Obrázek 60: Dvoudílná lisovací forma Obrázek 61: RRP získaný z dvoudílné 
lisovací formy 

Byla použita fólie z polypropylenu o tloušťce 0,2 mm s jednostranně nanesenou hliníkovou 
vrstvou bez další povrchové úpravy tj. vysoce reflexní povrch s emisivitou do 0,05, jak je 
vidět v Graf 51. Jedná se o komerční produkt. Zvolená tloušťka byla vybrána jako optimum 
mezi tuhostí a zpracovatelností. 

Mezi čelisti dvoudílné kovové formy byla vložena fólie čtvercového tvaru o hraně 60 mm. Na 
horní čelist bylo uloženo závaží o hmotnosti 3 kg a celá sestava byla uložena do 
horkovzdušné sušárny temperované na 150 °C. Teplota byla zvolena blízko teploty skelného 
přechodu pro polypropylen. Vzorek byl v sušárně ponechán půl hodiny a poté byla celá 
sestava vyjmuta. Pro zachování požadovaného tvaru byl vzorek ponechán ve formě do 
úplného vychladnutí na teplotu laboratorního prostředí.  

Výsledný produkt je zachycen na Obrázek 61. Prvek vykazuje výbornou prostorovou 
stabilitu, nebortí se a má tendenci udržovat rovinný tvar díky pravidelně se opakujícímu 
uspořádání navzájem kolmých ploch. 

Při kontrole geometrie se však ukázalo, že nebylo dosaženo požadované pravoúhlosti 
jednotlivých ploch kvůli nepřesnostem formy. Dodržení ideálního tvaru lze dosáhnout jen při 
velmi přesném geometrickém uspořádání obou protilehlých ploch formy, čehož nebylo při 
dílenském opracování tvářecí formy dosaženo. Proto byla i dále použita jen jednostranná 
forma s vakuovým tvářením. 

6.4.2.2 Vakuové tváření 

Výhodou procesu vakuového tváření je rychlost, úspora nákladů na formu (pouze jedna část) 
a zajištění přesného tvaru. Tento způsob výroby se hodí pro malosériové vzorky, protože je 
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možné pracovat s jednoduchou tvářecí formou, která může být zhotovena z levných a snadno 
opracovatelných materiálů. Pro účely projektu byla zhotovena forma z bukového dřeva, kde 
základní modul tvoří čtverec o hraně 10 mm.  

Pro samotné tváření byl využit profesionální vakuový tvářecí stroj Vacuum Former 750FLB 
dostupný v ateliéru fakulty architektury na Fakultě stavební VUT v Brně. Přístroj pracuje 
s radiačním ohřevem materiálu dle nastavené intenzity a doby expozice, poté je forma 
manuálně přes pákový mechanismus přitlačena ke tvářené desce a zároveň dotlačena proti 
těsnění. Další formovací proces zajišťuje podtlakové odsávání.  

 

Obrázek 62: Přístroj pro vakuové tváření 
Vacuum Former 750FLB [67] 

Při výrobě bylo nutné optimalizovat dobu expozice a intenzitu ohřevu podle stupně výkonu 
sálavých těles. Vliv těchto parametrů na kvalitu produktu dokumentují následující fotografie. 
Příliš dlouhá expozice a velký výkon vedly k porušení hliníkové vrstvy, viz Obrázek 63. Při 
nedostatečném ohřevu fólie nepřesně kopírovala formu, což se projevilo například oblými 
hranami, jak je uvedeno na Obrázek 64. Při vhodné kombinaci parametrů pak výlisek 
vykazoval potřebnou tvarovou přesnost předlohy. Určitou nevýhodou procesu bylo vtištění 
přirozené povrchové struktury dřeva do výlisku. Vzhledem k radiačnímu sytému ohřevu 
materiálu musela být pokovená strana fólie orientována právě směrem k dřevěné formě. Tento 
nedostatek lze odstranit použitím formy s přesně obrobeným povrchem. 

Obrázek 63: Vakuové tváření RRP při době 
ohřevu 30 sekund a maximálním výkonu 

Obrázek 64: Vakuové tváření RRP při době 
ohřevu 10 sekund a středním výkonu 
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Obrázek 65: Vzhled vakuově tvářeného RRP při době ohřevu 15 sekund a středním výkonu 

Při testování vzorků vzniklých tvářením se však objevil jistý nedostatek ve způsobu tváření, 
neboť během procesu tváření přirozeně dochází k protahování fólie asi o 40 % v závislosti na 
poloze, největší protažení odpovídá vrcholům struktury. Při takovém prodloužení se 
souvislost napařené hliníkové vrstvy poruší, což vede v důsledku k poklesu reflektance 
povrchu. To je dokumentováno na Obrázek 66, Obrázek 67 a dále v Graf 51.  

Obrázek 66: Vakuově tvářené RRP fotografované 
proti světlu. Světlé plochy zvýrazňují nedostatky, 

kdy porušení metalické vrstvy umožňuje vyšší 
míru prostupu světla.  

Obrázek 67: Detail metalizované 
polymerní fólie; charakteristického 

porušení povrchové hliníkové 
vrstvy při jednoosém 1,4 násobném 
protažení; snímek z USB optického 

mikroskopu zabírá cca 1 mm 
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Graf 51: Průběhy reflektance pokovených polymerních fólií před a po protažení na 
140 % 

 

Jak je patrné z Graf 51, takto rozrušená fólie vykazovala míru odrazu IR záření pod 60 %. 
Pokles odrazivosti znemožňuje reálné využití takto připraveného materiálu, protože ztráta 
RRP závislá na míře odrazu od jednotlivých ploch je v obecném případě dána třetí mocninou 
reflektance ρ. Tedy pro ρ = 0,6 je účinnost odrazu η ≈ 0,63 = 0,216. 

6.4.3 Shrnutí poznatků pro tváření polymerních fólií 

Předpoklad možného vytváření RRP jednoduchým tvářením z předem pokovené fólie se 
nepotvrdil. Velký problém představuje limita tažnosti metalické vrstvy, která byla u 
testovaného vzorku nedostatečná. Možným řešením je použít jako vstupní materiál pouze 
polymerní fólii a metalizaci provést až následně. Omezením takového přístupu je tuhost 
vytvářených prvků, které není možné ohýbat, což může představovat technologickou 
komplikaci pro vakuové napařování. V případě, že by zvolený základní modul dosahoval jen 
malých rozměrů, například do 1 mm, bylo by možné uvažovat o navinutí tvarované fólie do 
rolí, což by následně umožnilo použít průmyslové vakuové pokovení s příznivou cenou. Pro 
vytváření struktur obdobných velikostí tak existuje technologické omezení retroreflexních 
produktů. 

6.5 KONSTRUKCE RETROREFLEXNÍCH STRUKTUR JINÝM 
PŘÍSTUPEM 

Přímé tváření retroreflexních struktur lisováním naráží na určitá technologická či ekonomická 
úskalí. V dalším výzkumu bylo přistoupeno k možnostem vytváření jednoduchých 
retroreflexních struktur pomocí prostého ohýbání reflexního materiálu tak, aby nedocházelo 
ke ztrátě požadovaných vlastností. 

6.5.1 Skládání hliníkových pásek 

Pro efektivní funkci musí mít povrch vysokou reflektanci, nejlépe ρ > 0,95. Takovou míru 
odrazu může poskytnout jen nedeformovaný, nedegradovaný povrch. Základní myšlenka je 
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tedy založená na koncepci vytváření RRP s hliníkovou fólií, která nebude deformována 
tažením. 

Byl navržen a otestován jednoduchý postup založený na využití série pásek, které jsou 
ohýbány tak, že v ohybech vytváří čtvercové plochy. Tyto polotovary je možné seskládat na 
podkladní formu, která vymezuje základní tvar. Aplikací vhodného lepícího prostředku na 
styku ploch je zajištěna stabilizace výsledné sestavy. Schematický náčrt sestavení polotovarů 
uvádí Obrázek 71. 

Navržený postup představuje výhodu v jednoduchosti výrobního procesu. Určitou nevýhodou 
je potřeba procesu lepení a fakt, že jednotlivé plochy jsou tvořeny třemi vrstvami a 
mezilehlým lepidlem. Vhledem k faktu, že se na povrchu projevují zpravidla jen dvě pásky, je 
možné uvažovat o materiálové alternaci u třetí pásky, která zajišťuje provázanost dvou 
prvních pásek. 

 

Obrázek 68: Schéma sestavení RRP ze série 
profilovaných hliníkových pásek; čárkovaná 
čára vyznačuje napojení jednotlivých bodů. 

Obrázek 69: RRP vytvořený prokládáním 
pásků tenkého hliníkového plechu 

6.5.2 Využití pravouhlých modulárních prvků 

Experimentální demonstrátor byl sestaven ze stavebnice SEVA, která díky své pravoúhlé 
modulární sestavě umožňuje velmi snadno stavět zamýšlenou strukturu. Část výplňových 
plastových ploch byla pokryta plastovou fólií s napařenou hliníkovou vrstvou. Sestava byla 
umístěna do exteriéru a následně byla nasnímána termokamerou s časovým odstupem 
dvanáct minut. Termokamera i s obsluhou byla v čase mezi snímáním v laboratorním 
prostředí s teplotou interiéru cca 20 °C. Z prezentovaných termosnímků je jasně patrný přínos 
termoreflexe, kdy struktura s reálnou teplotou cca 13 °C vykazuje efektivní sálání 
odpovídající teplotě kolem 20 °C. 
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Obrázek 70: Fotografie retroreflexního prvku 
sestaveného v systému SEVA; v pravé části 

je patrná nízkoemisivní úprava  

Obrázek 71: Termografický snímek sestavy 
po umístění do exteriéru; je patrné, že objekt 

má výrazně vyšší teplotu než okolí 

Obrázek 72: Termografický snímek sestavy 
po cca dvanácti minutách v exteriéru; teplota 

objektu je blízko teplotě okolí, zdánlivě 
zvýšená teplota je odrazem termokamery 

s relativně vyšší teplotou 

Obrázek 73: Termografický snímek sestavy 
po cca dvanácti minutách v exteriéru; efekt 

retroreflexe je demonstrován pod jiným 
úhlem než v předchozím případě 

6.6 TESTOVÁNÍ GEOMETRIE RRP 

Je zřejmé, že dosažení dokonalé pravoúhlosti je v praxi těžko proveditelné, nebo spojené 
s neúměrnými náklady. Pro zajištění dostatečné účinnosti je potřeba zajistit kolmost rovin 
RRP v rámci určité tolerance, která umožní zpětný odraz záření s přijatelným rozptylem. 
V případě většiny obytných místností bude dráha paprsku do pěti metrů, ve většině případů 
dva až tři metry. Pro lidské tělo je možné za přijatelnou odchylka považovat rozptyl o méně 
než 20 cm. Tato hodnota umožňuje absorbovat na povrchu těla většinu zpětně odraženého 
záření. 

Pro ověření geometrie byla navržena a ozkoušena metodika založená na fotografii s asistencí 
blesku. Rozvržení experimentu ukazuje následující diagram. 
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Obrázek 74: Schéma experimentálního ověření geometrie RRP; 1 – fotoaparát s bleskem, 2 – 
RRP, 3 – kolimované paprsky záblesku při snímání, 4 – paprsky odražené od RRP při 

snímání, 5 – stín zdroje světla (tělo blesku), 6 – stěna, na které se vytváří výsledný obraz 
snímaný fotoaparátem 

V experimentu je použit fotoaparát s výkonným bleskem. Objektiv fotoaparátu a blesk jsou 
směrovány do opačných stran. Fotoaparát zabírá stěnu, na kterou dopadá světlo blesku 
odražené od RRP při osvícení bleskem. V případě dokonalé geometrie by naprostá většina 
světla dopadla na plochu těla blesku. Odchylky od geometrie způsobí určitou míru úhlového 
rozptylu, který se projeví jako osvětlená plocha kolem stínu těla blesku. Obraz je 
dokumentován snímáním obrazu na zdi, ze kterého je možné následně odhadnout úhlový 
rozptyl. 

Dále jsou prezentovány výsledky testování dvou vzorků: 

o metalizovaná komerční odrazka s modulem 0,2 cm označený jako KO RRP a 
o skládaný retroreflexní prvek s modulem 2,0 cm, který je označen SK RRP. 

Prezentované měření provedeno pro dvě různé vzdálenosti jak uvádí Tabulka 28.  

Tabulka 28: Vzdálenosti při testování geometrie RRP 

Měření v konfiguraci 
Vzdálenost [m] 

L1 L2 

A 1 2,3 

B 1,7 3 
 

Snímky z experimentu byly pro větší názornost převedeny do negativu a byl zvýšen kontrast. 
Jednotlivé snímky jsou doplněny o měřítko vzdálenosti, které je vždy 10 cm. 

Pro vzorek SK RRP je z měření A patrný poměrně rovnoměrný obraz zpětně odraženého 
světla s celkovým průměrem asi 30 cm. V případě měření B je hlavní část odrazu opět 
situovaná do průměru asi 30 cm, je však patrná celkově nižší intenzita s velmi difuzním, 
neostrým okrajem. 

V případě vzorku KO RRP je pro měření A získán obraz s relativně velkým průměrem a 
vysokou intenzitou osvitu (v převráceném zobrazení černá plocha). Velký rozptyl je patrně 
spojený s větší účinnou plochou, která tak odráží z více úhlů. Větší celková účinná plocha 
částečně souvisí se základním modulem koutového odražeče – na okrajích prvku se můžou 
vyskytovat nekompletní koutové odražeče. Pokud je tedy základní modul menší, je menší i 
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okraj bez retroreflexního účinku. V případě měření B je patrná jen malá osvícená plocha nad 
stínem těla blesku. Předpokládá se, že většina záření se odrazila na povrch těla blesku. 

Obrázek 75: Obraz vytvořený retroreflexí od 
vzorku SK RRP pro měření v konfiguraci A 

Obrázek 76: Obraz vytvořený retroreflexí od 
vzorku SK RRP pro měření v konfiguraci B 

Obrázek 77: Obraz vytvořený retroreflexí od 
vzorku KO RRP pro měření v konfiguraci A 

Obrázek 78: Obraz vytvořený retroreflexí od 
vzorku KO RRP pro měření v konfiguraci B 

 

6.7 POVRCHOVÁ ÚPRAVA RRP 

Je zřejmé, že otevřená retroreflexní struktura, která by měla viditelný povrch tvořený 
hliníkovou vrstvou je z estetického hlediska diskutabilní. Navíc zde vystupuje i další aspekt, 
spojený s retroreflexí i pro viditelnou část spektra – světlo dopadající na takovou strukturu by 
bylo odráženo zpět ke zdroji. Všechny tyto potenciální problémy lze vyřešit zakrytím 
retroreflexní struktury pomocí tenké vrstvy, která je vysoce transparentní pro IR složku záření 
a má bílý (případně i jiný) difuzní rozptyl ve viditelné části spektra. Dalšími požadavky je 
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patrně určitá pevnost a trvanlivost. Obdobné technické řešení již existuje pro RRP v oblasti 
světla, jak ukazuje Obrázek 79. 

Obrázek 79: Způsob překrytí RRP fólií pro zajištění požadovaného optického vzhledu; 
1 – RRP, 2 – krycí fólie transparentní pro IR záření, 3 – metalizované odrazné plochy, 4 – 

plocha pro adhezi fólie (2) na RRP (1); podle [68] 

V části věnované přípravě nízkoemisivních fólií bylo ukázáno, že požadované optické 
vlastnosti lze dosáhnout s využitím probarvené polyetylenové fólie. Její použitelnost dokládá i 
následující dvojice snímků pořízená termokamerou v infračerveném spektru 8 až 14 µm 
a běžný snímek dokumentující vizuální vjem. 

Jak je vidět na termosnímku, komerční pokovená odrazka (vlevo), vykazuje silný odraz 
tepelného záření. Uprostřed je stejný prvek překrytý tenkou PE fólií s bílým zabarvením 
a funkce tepelného odrazu zůstává zachována, byť poněkud snížená. Vpravo je nepokovená 
strana odrazky s vysokou emisivitou, která tak dokládá reálnou teplotu prvků. 

Obrázek 80: Prokázání zachování funkce retroreflexe tepelného záření při překrytí 
metalizovanéhoho RRP vhodně probarvenou polymerní fólií 

Dalšího navýšení účinnosti, respektive potlačení ztrát je možné dosáhnout použitím 
antireflexní úpravy obou povrchů. Tento jev nehraje významnou roli v případě jednoduchého 
odrazu od roviny, nicméně je to důležitý aspekt, pokud je cílem dosažení směrového odrazu. 

6.8 ANTIREFLEXNÍ FILTR 

Pro docílení maximální prostupnosti krycí fólie je žádoucí potlačení odrazu (reflexe) na 
rozhraní vzduch/fólie. Pro plasty se běžně udává míra odrazu cca 5 %. K částečnému odrazu 
dochází na základě rozdílné rychlosti šíření elektromagnetického vlnění v těchto prostředích, 
často vyjádřené jako index lomu. Podíl odrazu se vypočítá z rovnice: 
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kde: ρ podíl odraženého záření [-], 

 n0 index lomu pro dané záření v prvním prostředí [-], 

 np index lomu pro dané záření v druhém prostředí [-]. 

Pro uvažovanou aplikaci se zpravidla jedná o optické prostředí vzduchu a polymeru, pro které 
je hodnota indexu lomu n0 ~ 1 pro vzduch a np ~ 1,5 pro polymer (zde polyetylen, 
polypropylen). Dosazením do rovnice získáme hodnotu cca 4 %, což je podíl odražené 
energie na rozhraní vzduchu/polymer pro kolmý dopad paprsku. Reflexe se realizuje i při 
přestupu paprsku z polymeru do vzduchu. Navíc je část energie v prostředí odražená 
opakovaně. Celková reflektance ρc v daném prostředí, a tedy ztráta transmitance daná 
odrazem na obou rozhraních prostředí, je popsána následující rovnicí: 

     





1

2
c      (31) 

Pro případ polymeru s indexem lomu je ρc = 8,3 %. Zejména u tenkých polymerních fólií to 
může tvořit značný podíl na celkové ztrátě transmitance. Druhá část ztrát je podílem energie 
pohlcené materiálem. 

Možným řešením je použití antireflexního filtru, který vytváří rozhraní, pro které je index 
lomu větší než ve vzduchu, ale menší než v samotném polymeru. Ideální hodnotu indexu 
lomu lze stanovit z rovnice: 

     par nnn .0      (32), 

kde: nar index lomu vloženého prostředí antireflexního povrchu [-], 

 n0 index lomu prvního prostředí [-] a 

 np index lomu druhého prostředí [-]. 

Pro uvažovaný případ činí hodnota np = 1,22. 

Optimální tloušťka antireflexního filtru se stanoví podle rovnice:  

     
ar

med
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     (33) 

kde: dar,op optimální tloušťka antireflexní vrstvy [µm], 

 λmed vlnová délka záření, pro kterou je antireflexní povrch navržený [µm] a 

 nar index lomu vloženého prostředí [-]. 

 

Optimální tloušťka antireflexní vrstvy by pro uvažovaný případ měla být dar,op ~ 3 µm. 

Materiál s požadovaným indexem lomu však není dostupný. Této hodnotě se blíží například 
fluorid vápenatý, nebo fluorid hořečnatý, které jsou využívány pro antireflexní povrchy 
v optice, jejich transmitance v IR spektru je však jen omezená [69]. 

Řešení nabízí strukturování povrchu. Je možné využití jevu, kdy materiálová diskontinuita – 
řádově menší než je vlnová délka záření – není paprskem takového záření rozlišena. To 
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umožňuje vytvoření porézní přechodové vrstvy z identického materiálu s určitým podílem 
vzduchu. Pro paprsek se pak taková hybridní vrstva chová jako optické spojité prostředí 
s indexem lomu, který je kombinací indexů lomu vzduchu a daného materiálu. 

Pro vytvoření této hybridní vrstvy je možné zvolit několik cest. Jednou možností je na 
povrchu vytvořit specificky navrženou periodickou strukturu, jakou například prezentuje 
Obrázek 81. Tento přístup je však poměrně náročný, a je tedy nevhodný pro záměr 
nízkonákladové technologie. Druhou možností je na povrchu vytvořit stochastickou strukturu, 
která vzniká samovolně v závislosti na okrajových podmínkách. Charakter stochastické 
struktury prezentuje Obrázek 82 a Obrázek 83. 

 

Obrázek 81: Antireflexní 
povrch tvořený periodickou 

strukturou [70] 

Obrázek 82: Antireflexní 
povrch tvořený stochastickou 

strukturou [71] 

Obrázek 83: Interpretace 
dvoufázové stochastické 

struktury [72] 

6.8.1 Vytvoření stochastického antireflexního povrchu 

Pro vytvoření zamýšlené struktury povrchu je možné vycházet z chemické rozpustnosti 
polyolefinů. Ta je všeobecně velmi malá a jednou z cest je využít jako rozpouštědla xylen za 
zvýšené teploty. Pokud dojde k ochlazení rozpouštědla, v něm rozpuštěný polymer se začne 
srážet a vytvářet mikroskopické shluky, které ve výsledku vytvoří porézní strukturu. Tohoto 
jevu je využíváno pro vytváření superhydrofobních povrchů [72]. Je předpoklad, že 
morfologie struktury je vhodná i pro vytvoření antireflexního povrchu pro tepelné 
infračervené záření. 

6.8.2 Postup přípravy 

Ve 300 ml xylenu byl rozpuštěn 1 g polyetylenové fólie při konstantní teplotě 80 °C, 
udržované po dobu šesti hodin. Během této doby bylo patrné, že i přes počáteční přípravu 
materiálu bylo rozpouštění jen velmi pozvolné. Patrně by bylo možné proces ještě urychlit 
navýšením teploty, protože teplota varu je u xylenu 136 °C. 

Do horkého roztoku byly namáčeny vzorky čiré polyetylenové fólie o tloušťce 146 µm. Doba 
ponoru vzorků byla do pěti sekund a poté byly vzorky vystaveny proudu horkého vzduchu pro 
vzorek s označením AR T, nebo ponechány v laboratorním prostředí pro volný odpar u 
vzorku s označením AR S. Tyto dva přístupy měly za cíl zjistit, zda se vytvoří odlišná 
morfologie v závislosti na rychlosti odparu rozpouštědla.  

Získané vzorky byly snímkovány pomocí elektronového mikroskopu a byla u nich stanovena 
míra prostupu infračerveného záření a míra odrazu. 
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Tloušťka vrstev byla stanovena na základě měření tloušťky fólií před úpravou a po vytvoření 
povrchové vrstvy, za předpokladu stejné tloušťky vrstvy na obou stranách fólie. Pro měření 
byl použit digitální mikrometrický šroub s rozlišitelností 1 µm. 

Tabulka 29: Stanovené tloušťky antireflexních filmů 

Vzorek Tloušťka [µm] Směrodatná odchylka [µm] 

AR T 3,8 0,6 

AR S 3,3 1,5 
 

Tloušťky získaných AR vrstev jsou blízko optimální hodnotě vypočítané optimální tloušťce 
antireflexního filtru dar,op ~ 3 µm. 

Měření antireflexní účinnosti povrchových struktur bylo stanoveno transmisním měřením. 
Měřený vzorek byl umístěn před vstupní okénko do prostoru měřené sféry, horní měřicí otvor 
byl zakryt referencí se zlatým povrchem s difuzním rozptylem, který je identický 
s materiálem sféry. Dopadající paprsek je částečně odražen od obou fázových přechodů, část 
bude také pohlcena samotným materiálem. Měřením se stanoví podíl energie, která pronikla 
do měřicího prostoru integrační sféry. Interakce měřícího paprsku se vzorkem vyjadřuje 
schematicky Obrázek 84. 

Obrázek 84: Schéma interakce paprsku a 
vzorku při měření průchodu paprsku skrze 
vzorek. 

Výsledné hodnoty uvádí následující graf.  

 

Graf 52: Průsvitnost (transmise) stanovená na vzorcích s antireflexním filtrem označený AR 
T a AR S v porovnání s polyetylénovou fólií bez úpravy označenou jako Reference; u obou 
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povrchových úprav je patrné zvýšení propustnosti pro záření v míře cca 4 % 

Z naměřených křivek spektrální transmitance byla dopočtena transmitance pro tepelné záření 
s distribucí odpovídající zdroji s teplotou 20 °C. Výsledné hodnoty uvádí Tabulka 30.  

Je patrné, že způsob odparu rozpouštědla vedl k vytvoření odlišné struktury. U vzorku AR T 
je patrná dobře vyvinutá struktura s charakteristickým rozměrem okolo 2 µm. Typické jsou 
laloky vystupující nad rovinu, patrně vzniklé proudem vzduchu. U vzorku AR S je typický 
rozměr odhadnutý na 1 µm, struktura je jemnější a velmi porézní. 

Tabulka 30: Transmitance pro vzorky s antireflexním filtrem 

Vzorek Transmitance při 20 °C [%] 

Reference 63,7 

AR T 65,9 

AR S 66,3 
 

Snímky z elektronového mikroskopu jsou uvedeny v Obrázek 85 a Obrázek 86. 

 

Obrázek 85: Detail povrchu vzorku AR T, 
připravený vysoušením v proudu horkého 

vzduchu; charakteristický rozměr struktur je 
cca 2 µm. 

Obrázek 86: Detail povrchu vzorku AR S, 
připravený volným vysoušením v prostředí 
laboratoře, charakteristický rozměr struktur 

je cca 1 µm. 

6.8.3 Shrnutí poznatků o antireflexním povrchu 

Jednoduchou technikou namáčení polyetylenové fólie do horkého roztoku s rozpuštěným 
polyetylenem byly připraveny dva vzorky, které se podle způsobu (rychlosti) vysychání 
rozpouštědla lišily svou morfologií. Tyto vzorky byly testovány na transmitanci 
infračerveného záření, tedy průchod paprsku skrze vzorky. 

Je možné předpokládat, že je výhodné dosáhnout co nejrychlejšího odparu či zchlazení, což 
by vedlo k vytvoření jemnější matrice. Je možné, že takového efektu by bylo dosaženo při 
využití studeného proudu vzduchu nebo při vytvoření podtlaku. Varianta podtlakového 
odparu by navíc v průmyslovém nasazení umožňovala zpětné získávání xylenu, což by bylo 
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jak ekonomické, tak ekologické. Dalšího zlepšení procesu by bylo možné dosáhnout využitím 
směsi rozpouštědel, kde by se vedle xylenu, který má poměrně vysoký bod varu, využilo ještě 
rozpouštědlo s nižším bodem varu. Zdroj [71] například uvádí využití butanolu, který má bod 
varu 82 °C. Rychlým odparem této složky ze směsi patrně dojde k rychlému poklesu teploty a 
k navýšení koncentrace polymeru. Oba mechanismy tak přispějí k rychlému vyloučení 
polymeru ze směsi ve formě drobných shluků, které se později spojí pomocí zbytkového 
polymeru vyloučeného na konci odparu rozpouštědla. 
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6.9 STANOVENÍ VLIVU RETROREFLEXE NA TEPELNOU 
ZTRÁTU TEMPEROVANÉHO TĚLESA 

Pro přímé změření vlivu RRP na snížení tepelných ztrát objektu s teplotou vyšší, než je 
teplota okolí, byl navržen následující experiment. Sledovaným kritériem míry tepelných ztrát 
byla celková spotřeba elektricky vyhřívaného tělesa za určitý časový interval, protože se jedná 
o přesně měřitelný parametr. 

Pro experiment bylo vybráno elektrické vyhřívací těleso o deklarovaném výkonu 50 W, které 
má zabudovaný termostat s možností regulace 22 až 32 °C. Byla nastavena teplota termostatu 
32 °C, která odpovídá povrchové teplotě lidského těla. Napájení z elektrické sítě bylo vedeno 
přes digitální měřič spotřeby s deklarovanou přesností ± 2 %. Těleso bylo umístěno do 
plastové nádoby o objemu 1,5 litru naplněné vodou. Tím bylo získáno válcové topné těleso 
s určitou tepelnou setrvačností a definovaným povrchem. Samotný plastový obal nádoby je 
při své tloušťce 0,1 mm pro IR záření neprůhledný, případně je zajištěna vysoká emisivita 
vodní náplní. Tím byla zajištěna vysoká emisivita povrchu ε > 0,9. Rozměry válcovitého 
temperovaného tělesa byly změřeny výška 280 mm a průměr 85 mm. 

Sestava byla uložena na desku z pěnového polystyrenu tloušťky 4 mm, čímž byla zmenšena 
tepelná ztráta vedením do podkladu. Kolem vyhřívaného tělesa byly instalovány čtyři stěny 
z kartonu, které byly na jedné straně opatřený retroreflexními prvky. Pro tento účel byly 
použity pokovené plochy odrazek. V případě referenčního měření byly RRP orientovány 
směrem ven. Pro měření účinnosti odrazu byla plocha s RRP otočená dovnitř měřícího 
prostoru. Rozměr stěny byl 600 x 300 mm, z toho účinná plocha RRP byla 500 x 290 mm. 

Tím, že byl vymezen měřicí prostor mezi stěnami a tepelně izolační podkladní deskou, bez 
uzavření prostoru shora, bylo umožněno plynule odvádět teplo konvekcí. Tak byla zajištěna 
relativně stálá teplota měřící sestavy, kdy se teplota okolního vzduchu dlouhodobě 
pohybovala v rozmezí 8 °C ± 2 °C stejně jako teplota vzduchu v místnosti. Měření probíhalo 
v nevytápěné místnosti s konstantní teplotou prostředí. V místnosti byl vyloučen průvan či 
jinak nucené proudění vzduchu. 

Měření teploty bylo zajištěno termočlánky typu K, s rozlišením 0,1 °C. Odečet dat byl 
prováděn s časovou periodou dvacet sekund a ukládáním dat do datalogeru Ahlborn. 
Termočlánky byla snímána teplota vodní náplně v plastové nádobě a teplota vzduchu 
v okolním prostředí. 

Schematické uspořádání experimentu je znázorněno na následujícím obrázku. 

a)  b)  

 Schéma uspořádaní experimentu; a ) pohled z boku b) pohled shora s vyznačenými 
rozměry  

Bylo provedeno celkem jedenáct měření, která jsou uváděna v následující Tabulka 31.  
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Uspořádání referenční měření označeného Ref, kde do vnitřního prostoru směřovaly 
kartonové stěny s emisivitou ε > 0,9. 

Uspořádání RRP označuje případ, kdy byly do vnitřního prostoru orientovány retroreflexní 
plochy. Uspořádání experimentu P9 RRP + PP představuje překrytí retroreflexních prvků 
čirou polypropylenovou fólií tloušťky 20 µm s transmitancí pro IR záření τ > 0,8. 

Uspořádání P7 A bylo řešeno pomocí hliníkové fólie, která vytvářela rovinný nízkoemisivní 
povrch s emisivitou ε < 0,1. 

Tabulka 31: Popis uspořádání jednotlivých měření a příslušné naměřené hodnoty 

Pořadí 
měření 

Uspořádání 
Teplota [°C] Doba měření 

[hod] 
Spotřeba 

energie [kWh] 
Hodinová spotřeba 

[kWh] Vzduchu Vody Rozdíl 

P1 Ref 
6,1 

± 0,9 
29,2
± 0,7 

23,1 
± 1,1 

12,10 0,179 0,0147 

P2 Ref 
8,5 

± 0,9 
29,3
± 0,5 

20,7 
± 0,5 

7,30 0,108 0,0144 

P3 Ref 
7,7 

± 0,3 
29,2 
± 0,5 

21,5 
± 0,6 

3,46 0,052 0,0138 

P4 RRP 
10,2 
± 1,5 

31,4
± 1,6 

21,3 
± 2,1 

2,52 0,033 0,0115 

P5 Ref 
9 

± 0,1 
29,3
± 0,6 

20,3 
± 0,6 

8,48 0,116 0,0132 

P6 RRP 
8,2 

± 0,1 
29,2
± 0,4 

21,1 
± 0,5 

2,56 0,033 0,0113 

P7 A 
8,7 

± 0,5 
29,8
± 0,8 

21,1 
± 0,9 

9,25 0,140 0,0149 

P8 RRP 
9 

± 0,4 
29,7
± 0,5 

20,7 
± 0,6 

10,44 0,123 0,0115 

P9 RRP + PP 
7,8 

± 0,7 
29,4
± 0,6 

21,6 
± 0,9 

6,20 0,376 0,0124 

P10 RRP 
7,7 

± 0,1 
29,3 
± 0,5 

21,5 
± 0,5 

2,30 0,030 0,0120 

P11 Ref 
7,6 

± 0,2 
29,3 
± 1,1 

21,7 
± 1,1 

6,14 0,089 0,0143 
 

V případě nižší teploty prostředí se realizovala větší tepelná ztráta temperovaného tělesa; 
provedl jsem proto teplotní korekci založenou na rozdílu teploty vodní náplně a okolního 
vzduchu. Z korigovaných hodnot byl vyjádřen procentuální rozdíl, kde měření P11 je 
nastaveno jako 100 %. Korigované hodnoty je možné sestavit do následujícího grafu. 

Typický průběh teplot ukazuje následující graf. Je zde patrné, že pod vlivem RRP dochází 
ke spínání ohřevu v delší periodě a teplota vody (a tedy temperovaného tělesa) je mírně vyšší. 
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Graf 53: Průběh měřených teplot 

 

 

Graf 54: Poměrná hodinová spotřeba na vytápění temperovaného tělesa v závislosti na 
uspořádání experimentu 
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Při porovnání průměrných hodnot získáváme následující graf. 

 

Graf 55: Vyjádření relativní úspory energie na temperování tělesa v závislosti na uspořádání 
experimentu 

Z výsledků experimentu vyplývá: 

o účinkem použití RRP na stěnách měřicí komory došlo k snížení spotřeby tepla na 
temperování tělesa o 18 ± 3 %, 

o v případě překrytí RRP tenkou polymerní fólií činila tepelná úspora 12 ± 2 %, 
o při aplikaci plošného nízkoemisivního povrchu došlo k nárůstu potřeby energie na 

temperování tělesa o 8 ± 2 %. To bylo patrně způsobeno zrcadlením obvodové 
konstrukce místnosti s teplotou nižší než aktuální teplota vzduchu. 

Takto stanovené hodnoty se váží k testovanému geometrickému uspořádání a v případě jiné 
konfigurace se mohou hodnoty úspor lišit. 

Přímým měřením bylo prokázáno, že RRP mají schopnost snižovat energetické ztráty těles 
s teplotou vyšší než je teplota okolí. V případě, že je plocha RRP překryta tenkou polymerní 
fólií, je funkčnost retroreflexe zachována, nicméně částečně snížena, a to v závislosti na 
transmitanci fólie pro tepelné infračervené záření. 

V případě použití nízkoemisivní fólie nastal případ, kdy se od nízkoemisivního povrchu 
zrcadlila chladná obvodová stěna, což se však v důsledku projevilo zvýšením tepelného 
výkonu na temperování tělesa. 
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ZÁVĚR 
Práce je zaměřena na studium nízkoemisivních povrchových úprav interiéru obytných budov 
ve vztahu k úsporám energie pro vytápění. V našich klimatických podmínkách je po větší část 
roku potřeba budovy vytápět či temperovat pro docílení tepelné pohody přítomných osob. 
V teoretické části bylo ukázáno, že složka tepelného sálání má na výslednou tepelnou 
pohodu významný vliv. Je popsáno, jakým způsobem je složka sálání zohledněna ve 
výpočtových modelech i přímých měřeních. 

V rešeršní části práce je v uvedených studiích ukázáno, že vnitřní povrchy v místnostech s 
emisivitou ε = 0,5 a nižší mohou pozměnit celkový teplotní vjem a umožnit dosáhnout 
stejného stavu tepelné pohody při nižší teplotě prostředí, což může vést k úspoře energie na 
vytápění. Dále jsou v práci předloženy možnosti, jak materiálově zajistit nízkoemisivní 
povrch při běžných teplotách prostředí. Bylo ukázáno, že snížení emisivity je možné 
dosáhnout nejenom využitím přirozeně nízké emisivity kovů, ale i jinými způsoby. Využití 
tenké vrstvy kovu, zejména hliníku, je však ekonomicky nejvýhodnější i z pohledu přirozené 
pasivace se jedná o patrně nejvhodnější materiál. Dalším studovaným aspektem je jev 
retroreflexe, který umožňuje posunout hranici účinnosti nízkoemisivních povrchových úprav.  

Experimentální část práce zaujímá dvě hlavní kapitoly věnované nízkoemisivním povrchům 
a retroreflexi tepelného záření. 

První část se zabývá studiem materiálových kombinací, které mají potenciál tvořit finální 
povrchové vrstvy s emisivitou nižší než 0,5 při zachování obvyklého vzhledu povrchu; bílý či 
barevný difuzně odrazivý povrch. Jsou zvoleny dva přístupy: nátěry a fóliové lamináty. 
Nátěry s funkčním kovovým pigmentem byly zkoumány z hlediska morfologie pigmentu, 
vlivu pojiva a možnosti probarvení anorganickými pigmenty. Ukazuje se, že nátěry 
s přiznaným metalickým vzhledem mohou poskytovat emisivitu nižší než ε = 0,3. Ne zcela 
obvyklý metalický vzhled může být designově zajímavý, například u bronzového pigmentu se 
zlatou barvou. Nicméně při požadavku na povrch s potlačením metalického vzhledu a 
barevného provedení bylo dosaženo emisivity ε ~ 0,5. Obdobné hodnoty by patrně dosahoval 
i nátěr s podílem hliníkového pigmentu s oválnou morfologií a velikostí částic kolem 50 µm. 
Takový přístup by nevyžadoval další složky pro potlačení kovových odlesků.  

Při studiu fóliových nízkoemisivních vrstev bylo prokázáno, že řada technologií využívaných 
v obalové technice má potenciál pro vytváření nízkoemisivních povrchů požadovaných 
vlastností. Důležitým aspektem je vhodná kompozice vrstev a materiálové složení. Při jejich 
optimalizaci se dají dnes používané technologie využít k produkci nízkoemisivních souvrství 
s emisivitou blízkou ε ≈ 0,2. 

Experimentálně byl ověřen předpoklad, že nízkoemisivní úprava obvodové konstrukce 
sníží její povrchovou teplotu, nicméně díky odrazu tepelného záření z ostatních konstrukcí se 
globální teplota zvýší. I když je povrchová teplota upravené konstrukce snížena, efektivní 
vyzařování povrchu je na vyšší úrovni, než odpovídá teplotě povrchu. 

Druhá kapitola experimentální části je věnována retroreflexi tepelného záření a možnosti 
konstrukce takového povrchu. Na sérii experimentů byl demonstrován vliv retroreflexe 
tepelného záření a je experimentálně prokázána energetická úspora při využití tohoto jevu. 
Pro studium potenciálního přínosu byl využit počítačový software Radiance. 

Byla testována produkce retroreflexních prvků se schopností zpětného odrazu tepelného 
záření. Na základě poznatků byla navržena a ozkoušena jednoduchá metoda produkce, která 
nevyžaduje náročné technologie a může být využita i jednotlivci. Je navržena metodika 
ověření geometrie retroreflexních prvků. 
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Pro docílení konvenčního vzhledu odrazných ploch, bylo navrženo překrytí prvků 
membránou s vhodnými vlastnostmi. Pro vyšší účinnost systému byl navržen a odzkoušen 
proces pro vytváření antireflexní povrchové úpravy s dvojím účinkem: pro tepelné záření 
vrstva snižuje odraz na rozhraní materiálu a pro viditelné světlo povrch vytváří žádoucí 
difuzní rozptyl. Bylo ukázáno, že retroreflexe tepelného záření může mít významný přínos 
pro snižování energetické náročnosti budov, a to v míře vyšší než u běžných rovinných 
nízkoemisivních povrchů. 

Na základě poznatků uvedených v předložené práci lze shrnout, že lze vytvářet povrchy se 
sníženou emisivitou při zajištění esteticky přijatelného vzhledu. Takové povrchy je navíc 
možné vytvářet pomocí zavedených technologií jen s malou obměnou materiálové koncepce. 
Povrchy mohou být využity pro ovlivnění tepelné pohody v obytných budovách, je však třeba 
respektovat některé specifické vlastnosti spojené například s poklesem reálné povrchové 
teploty. Povrchové úpravy mohou sloužit ke snižování energetické náročnosti budov do 10 % 
a to v závislosti na dispozici stavby a úrovni tepelné izolace. 

Ústřední kapitolu práce tvoří navržená a odzkoušená koncepce směrového odrazu tepelného 
záření formou retroreflexe s využitím soustavy koutových odražečů. Tento princip je unikátní, 
neboť nabízí potenciál až 20 % úspor energie na vytápění. 
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8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
CFD  Computational Fluid Dynamics 

FAST  Fakulta stavební 

IR  infra red – infračervené, nebo též záření 

MRT  Střední radiační teplota 

PE  polyetylen 

PET  polyetylentereftalát 

PLA  polymléčná kyselina 

PMV  Předpověď středního tepelného pocitu 

PP   polypropylen 

PPD  Předpověď procentuálního podílu nespokojených  

RRP  retro reflexní prvek 

ÚTHD  Ústav technologie hmot a dílců 

VUT  Vysoké učení technické 

A  plocha [m2] 

A  funkce rychlosti proudění vzduchu 

a  součinitel teplotní vodivosti [m2.s-1] 

c  rychlost světla ve vakuu [c = 299 792 458 m.s–1] 

cč  Stefanova-Boltzmannova konstanta [cč ≈ 5,67032.10–8 W.m–2.K–4] 

dar,op  optimální tloušťka antireflexní vrstvy [µm] 

E  údaj stanovený měřením vzorku 

E0  je údaj z přístroje bez vzorku 

Est  je údaj z přístroje odpovídající měření etalonu 

H  intenzita vyzařování povrchu [W.m–2] 

Hλ0   spektrální vyzařování absolutně černého tělesa [W.m–2.m–1] 

h  Planckova konstanta [h = 6,62618.10–34 J.s] 

hc  součinitel přestupu tepla při proudění [W.m-1.K-1] 

hsi  součinitel přestupu na vnitřním povrchu [W.m-2·K-1] 

hr  součinitel přestupu tepla sáláním [W.m-2·K-1] 

I  intenzita záření [W.sr-1] 

I0  počáteční intenzita záření [W.sr-1] 

Iλ  spektrální intenzita záření [W.sr-1.m-1] 

k  Boltzmannova konstanta [k = 1,38066.10–23 J.K–1] 

Lvγ  osvit plochy [lux] 
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Mv  vyzařování povrchu [W.sr-1] 

nar  index lomu pro dané záření a materiál [-] 

n0  index lomu pro dané záření a materiál [-] 

np  index lomu pro dané záření a materiál [-] 

ni  imaginární část indexu lomu [-] 

qaku akumulovaný měrný tepelný výkon organismu [W.m–2] 

qm metabolický měrný tepelný výkon [W.m–2] 

qc měrný tepelný výkon sdílený konvekcí [W.m–2] 

qr měrný tepelný výkon sdílený radiací [W.m–2] 

qk měrný tepelný výkon sdílený kondukcí [W.m–2] 

qev evaporační měrný tepelný výkon [W.m–2] 

qtr termoregulační měrný tepelný výkon [W.m–2] 

qa  adaptační měrný tepelný výkon [W.m–2] 

qc  hustota tepelného toku [W.m-2] 

R  tepelný odpor [m2.K.W–1] 

Rsi  odpor při přestupu na vnitřní straně konstrukce [m-2.K.W-1] 

Rse  odpor při přestupu na vnější straně konstrukce [m-2.K.W-1] 

T  termodynamická teplota tělesa [K] 

U  součinitel prostupu tepla konstrukcí [W.m-2·K-1] 

wa  rychlost proudění vzduchu [m.s-1] 

x   měrná vlhkost vzduchu [g.kg–1] 

x  směr proudění tepelného toku, souřadnice [m] 

α  pohltivost, absorbance [-] 

βa  absorpční koeficient [m-1] 

ε  emisivita [-] 

εγ  směrová emisivita [-] 

η  účinnost [-] 

λ  vlnová délka elektromagnetického záření [m] 

λ  součinitel tepelné vodivosti [W.m-1.K-1] 

λmed  vlnová délka záření, pro kterou je antireflexní povrch navržený [µm] 

  teplota [°C] 

ai  teplota vzduchu v interiéru [°C] 

θair  teplota vzduchu [°C] 

e  teplota v exteriéru [°C] 

ef  efektivní teplota [°C] 
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θg  teplota stanovená kulovým teploměrem [°C] 

i  teplota prostředí interiéru [°C] 

o  operativní teplota [°C] 

r  střední radiační teplota [°C] 

θs  teplota povrchu [°C] 

si  teplota povrchu stěny v interiéru [°C] 

si,ef  efektivní teplota povrchu stěny v interiéru [°C] 

Θ, Ψ  úhel [°] 

ρ  odrazivost, reflektance [-] 

ρn,(λi)  spektrální činitel normálového odrazu vzorku při vlnové délce λi. 

ρn,st(λi)  spektrální činitel normálového odrazu referenčního zrcadla při vlnové délce λi. 

τ  čas [s] 

τ  průsvitnost, transmitance [-] 

φ  relativní vlhkost vzduchu [%]. 
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9 SEZNAM PŘÍLOH 
Bez příloh. 

 


