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ÚVOD 
Odbor stavebná fyzika má v našich zemepisných šírkach dlhodobú tradíciu. Najväčší 

rozmach bol v tomto odbore zaznamenaný v druhej polovici dvadsiateho storočia. Príchod 

nových architektonických smeroch vyústil do zmien celkovej koncepcie stavieb a ich 

vnútorného prostredia, čo si spolu s vývojom nových stavebných materiálov vynútilo 

väčšiu pozornosť pri návrhu stavebných konštrukcií. V tomto období sa tak stretávame 

v zahraničí [1], [2] ale aj u nás [3], [4], [5] s mnohými publikáciami vysvetľujúcimi príčiny 

javov a pojednávajúcimi o metódach overovania ich spoľahlivosti návrhu.  

Obalové konštrukcie budov sú bezpochyby vysoko exponované prvky z hľadiska tepelného 

a vlhkostného namáhania. Rozdiel teplotného zaťaženia niektorých povrchových vrstiev 

obalových konštrukcií budov dosahuje počas roku aj viac ako sto stupňov Celzia. Taktiež 

niektoré povrchy stavebných konštrukcií sú dlhodobo vystavené vysokému vlhkostnému 

namáhaniu. Naproti tomu sa v stavbách snažíme o dosiahnutie pre človeka komfortného 

prostredia, ktoré má byť stabilné. Väčšina stavebných materiálov je pórovitá a tieto 

rozdiely v nich vyvolávajú zmeny a transportne procesy. Transport tepla má svoj význam 

hlavne z pohľadu energetickej náročnosti stavieb, no vývoj rozloženia teploty v konštrukcii 

vieme dnes veľmi dobre predikovať a merať. Nepriaznivé stavy z hľadiska teploty, ktoré 

bývajú predmetom posudzovania, sa spravidla prejavujú extrémnymi hodnotami na 

vnútornom alebo vonkajšom povrchu konštrukcie. Pri transporte vlhkosti je situácia 

o niečo zložitejšia. Rozloženie vlhkosti v konštrukcii závisí od mnohých faktorov a spravidla 

sa zvýšenie vlhkosti prejavuje nie len na povrchoch konštrukcie, ale aj na rozhraniach 

materiálových vrstiev vo vnútri konštrukcie, kde môže byť toto oveľa nebezpečnejšie. 

Prítomnosť vlhkosti v materiáli môže vyústiť do poškodenia konštrukcie a tým stratu jej 

funkcie alebo skrátenie životnosti. Preto je potrebné navrhnúť skladbu konštrukcie tak, aby 

nedochádzalo počas roku k výrazným výkyvom vlhkosti do oblastí, kde by mohlo dochádzať 

k problémom s ohľadom materiálové špecifiká. Stavebný inžinier tak stojí často pred 

úlohou predikovať množstvo vlhkosti v konštrukcii a posúdiť jej vplyv.   

Na konci päťdesiatych rokoch boli vyvinuté zjednodušené metódy pre hodnotenie 

stavebných konštrukcií z hľadiska vlhkosti. Tieto stacionárne metódy spočiatku mali iba 

overovací charakter pre najnepriaznivejší stav, ktorým sa mala vylúčiť kondenzácia 

vodných pár v konštrukcii. Nakoľko nie u všetkých stavebných konštrukcií je možné 

kondenzácii vodných pár predísť úplne, neskôr boli vypracované ďalšie kvazistacionárne 

metodiky umožňujúce hodnotiť celoročný cyklus konštrukcie formou bilancie. Všetky tieto 

metódy pochádzajú najmä z období, kedy boli pre praktické výpočty v inžinierskej praxi 

uplatniteľné iba jednoduché postupy používajúce tabuľky, nomogramy, neskôr 

logaritmické pravítka a kalkulačky. Preferovali sa tak iba jednoduché numerické alebo 

grafické metódy, za cenu mnohých zjednodušení. Posudzované boli iba  najnepriaznivejšie 

možné situácie tiež označované ako medzné stavy. Tento stav v stavebnej fyzike zostal 

zachovaný dodnes, a v stavebnej praxi sú stále používané iba zjednodušené výpočtové 

metódy. Výpočty sú jednoduché, no neodrážajú realitu a často nedokážu uspokojivo 

zodpovedať niektoré dnešné otázky.  
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Koncom dvadsiateho storočia, nástup výpočtovej techniky vniesol do všetkých oblastí 

spoločnosti nové možnosti a výnimkou nie je ani stavebná fyzika. Aj keď teoretické princípy 

fyziky sú známe dlho, ich efektívne riešenie začalo byť dostupné až v tejto dobe a tak sa aj 

tu postupne začali objavovať snahy o inovatívnejší prístup. Do praxe sa dostávajú prvé 

počítačové programy, ktoré nielen dokážu automatizovať zdĺhavé a prácne výpočtové či 

grafické postupy, ako program Teplo [6], ale niektoré zavádzajú aj nový pojem ako je 

„numerické modelovanie“ alebo „simulácia“. Tieto nástroje poskytujú úplne nový pohľad 

na problematiku a umožňujú sofistikovanejší prístup. Ich komplexné poňatie prináša 

možnosť overiť nie len limitné stavy, ale sledovať interakciu systému na základe podnetov 

meniacich sa v čase. Toto umožní vytvoriť virtuálny predpoklad budúceho vývoja modelu a 

následne použiť získané výsledky k optimalizácii jeho návrhu. Model nemusí byť zameraný 

iba mikroskopicky na konštrukciu alebo materiál, ale môže sa sústrediť aj v makroskopickej 

mierke na celú budovu a jej interakciu s vnútorným a vonkajším prostredím ako uvádza 

Bielek [7] a Ponechal [8]. V iných odboroch stavebníctva ako napríklad stavebná 

mechanika je numerické modelovanie konštrukcií a budov dnes celkom bežné. Naopak v 

určitých oblastiach ako je stavebná tepelná technika sa už síce objavili aj komerčné 

programy ako WUFI [9] alebo DELPHIN [10] pre simuláciu nestacionárneho simultánneho 

transportu tepla a vlhkosti, no stále nenašli tak široké uplatnenie.  

Problematika transportu vlhkosti akoby stále zostávala témou, ktorej sa odborná verejnosť 

i publikácie vyhýbajú. Je to pravdepodobne dané aj tým, že v rámci teórie sú oblasti, ktoré 

nie sú dodnes uspokojivo vysvetlené. Metodiky zaoberajúce sa vlhkosťou v stavebných 

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

dodnes. Dnešná doba nám však umožňuje za pomoci výpočtovej techniky sledovať 

niektoré problémy ďaleko podrobnejšie, ako tomu bolo v minulosti. Tiež sa do praxe 

dostávajú skladby konštrukcií, ktorých správanie plne nezodpovedá predpokladom 

vytýčených aplikačným rámcom zjednodušených metód a doteraz mnohé z nich neboli 

dlhodobo overené tak, ako tomu bolo a je u konštrukcií používaných v minulosti. Tiež sa 

u niektorých historických budov stretávame s pojmom „nezateplitelná“, kde jediný spôsob 

ako znížiť energetickú náročnosť stavby je zateplenie zvnútra. Návrh a overenie funkcie 

takéhoto systému však bez komplexnejších metód výpočtu nie sú možné. Tu sa tak 

naskytá priestor pre aplikáciu pokročilejších metód, ktoré môžu komplexnejšie zodpovedať 

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

Preto sa dizertačná práca zaoberá podrobnejším rozborom metód pre hodnotenie 

transportu tepla a vlhkosti v konštrukciách. Analyzované sú zjednodušené stacionárne 

a kvazistacionárne metódy používané v stavebnej praxi dodnes, ale aj nové komplexné 

metódy, ktoré ešte v stavebnej praxi nenašli také široké uplatnenie. Ciele sú orientované 

na rozbor metód a identifikáciu ich aplikačného rámca, pri odhalení nedostatkov 

a možnosti ďalšieho rozvoja v danej oblasti a ich aplikácií.  
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VÝZNAM VLHKOSTI V STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÁCH 
Negatívne dopady vlhkosti alebo jej sprievodných javov na stavebné diela sú dobre známe 

a stretávame sa s nimi u stavieb pravidelne. Od základov až po strechu dokáže prítomnosť 

zvýšenej vlhkosti spôsobiť nemalé problémy a škody. Stavebné materiáli sa veľmi zriedka 

vyskytujú v absolútne suchom stave. Väčšina z nich je pórovitá, a vlhkosť obsahuje vždy. 

Materiál vlhkosť dokáže nadobúdať v rôznych koncentráciách, kde táto následné 

determinuje jeho fyzikálne a mechanické vlastnosti. Mnohé materiáli neohrozuje iba 

vysoká vlhkosť, ale tiež veľmi nízka vlhkosť pre nich môže predstavovať  problém. Výrazne 

zmeny vlhkosti sa prejavujú najmä objemovými zmenami materiálov, stratou ich vlastností 

alebo degradáciou. Funkčná a spoľahlivá stavebná konštrukcia preto potrebuje, aby jej 

materiál zostal vo vyhovujúcom stave po celú dobu jej plánovanej životnosti. 

 

Obrázok 1 Niektoré negatívne prejavy vlhkosti na stavebné konštrukcie  
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Z pohľadu vplyvu vlhkosti na stavebné dielo Halahyja [11] rozdeľuje vlhkosť rozdeľuje podľa 

príčiny na: 

• stavebnú, pochádzajúcu z mokrých procesov v dobe výstavby, 

• zemnú, ktorá sa do konštrukcií dostáva z pôdy, 

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

• hydroskopickú, ktorá je viazaná v materiáli, 

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

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

prevádzky. 

Uvedené príčiny sa môžu u konštrukcií vyskytovať v rôznych kombináciách, podľa účelu 

a prostredia v ktorom je konštrukcia lokalizovaná. Cieľom správneho návrhu stavebnej 

konštrukcie je nájsť také stavebne-technické riešenie, aby materiáli konštrukcie zotrvali  

v tepelno-vlhkostnom stave ktorý aj s predpokladateľným výkyvom ich negatívne 

neovplyvní nad prípustnú medzu. Konštrukcia kde sú tieto predpoklady splnené tak môže 

následne slúžiť stanovenému účelu počas celej navrhovanej životnosti.  

Stav materiálov konštrukcie nie je dôležitý iba vo vzťahu k životnosti a vlastnostiam 

konštrukcie, ale súvisí aj s ďalšími dôležitými okolnosťami. Medzi často prehliadaný efekt 

patrí interakcia s vnútorným a vonkajším prostredím, pretože konštrukcia ovplyvňuje stav 

vnútorného prostredia a prejavujú sa na nej všetky negatívne vplyvy vonkajšieho 

prostredia. Dôležitý je aj typ konštrukcie, použité stavebné materiály a ich vzájomná 

interakcia nakoľko spolu s prostredím determinujú procesy, ktoré sa budú odohrávať.   

 

Obrázok 2 Interakcia konštrukcie s prostredím 

Správny návrh stavebnej konštrukcie musí tieto procesy predpokladať a na základe ich 

sprievodných javov navrhnúť také opatrenia, aby nedochádzalo k ich negatívnym prejavom 

a bola zachovaná správna funkcia konštrukcie po dobu celej plánovanej životnosti. 
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SÚČASNÝ STAV V OBLASTI HODNOTENIA VLHKOSTI 
V súčasnosti sa pre overenie rizika kondenzácie v stavebných konštrukciách používajú 

stacionárne metódy uvažujúce ustálené teplotné a vlhkostné stavy, na základe okrajových 

podmienok v najnepriaznivejšom stave. Dostupné sú k tomuto tieto metódy:  

➢ Glaserová metóda, 

➢ Dew point metóda, 

➢ XY diagram, 

➢ Mapy klimatických oblastí.  

Predchádzajúce metódy slúžia iba na overenie rizika, prípadne množstvo vlhkosti 

pochádzajúce z procesu kondenzácie vodných pár je možné určiť iba u konštrukcií, kde sa 

tieto podmienky nemenia. Nájdenie rozloženia vlhkosti nie je týmito metódami možné a 

k tomuto je potrebné použiť iné stacionárne metódy pre určenie rozloženia vlhkosti 

v konštrukcii: 

➢ Chemický potenciál vlhkosti, 

➢ Glaserova metóda s integráciou kapilárneho transportu. 

Predchádzajúce metódy slúžia iba na overenie rizika, prípadne množstvo vlhkosti 

pochádzajúce z procesu kondenzácie vodných pár je možné určiť iba u konštrukcií kde sa 

tieto podmienky nemenia. U väčšiny stavebných konštrukcií však dochádza v priebehu 

roka k výrazným zmenám vonkajšej klímy, a preto sú k dispozícii ďalšie kvazistacionárne 

metódy, ktoré umožňujú predikovať bilanciu kondenzácie vodnej pary v konštrukcii 

➢ Bilancia podľa európskej metodiky EN 13 788, 

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

➢ Bilancia podľa národnej metodiky s integráciou kapilárneho transportu. 

Ďalším krokom sú numerické (simulačné) metódy, ktoré už predstavujú ďaleko 

sofistikovanejší nástroj. Tieto je možné rozdeliť na:  

➢ Numerický výpočet uplatňujúci zásady EN 15 026, 

➢ Všeobecný numerický výpočet. 

Z prehľadu je evidentné, že k hodnoteniu hygrotermálneho stavu konštrukcie je možné 

pristúpiť na rôznych úrovniach. Každá metóda má svoje špecifiká a určitý aplikačný rámec, 

ktorý musí byť pre dosiahnutie správneho výsledku rešpektovaný.   

V súčasnosti sa v stavebnej praxi u nás používa najčastejšie Glaserová stacionárna 

metóda, prípadne bilancia vlhkostného režimu je uplatňovaná kvazistacionárnou 

metodikou podľa národnej normy ČSN 73 0540 [12] prípadne STN 73 0540 [13], alebo 

európskej normy EN ISO 13788 [14]. Použitie iných metód je u nás nezvyklé a sú známe skôr 

z minulosti alebo zahraničia. 
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U nás bol prvý krát uvádza komplexnejší hygrotermálny výpočet Halahyja [11] v publikácií 

z roku 1959. Z tohto pohľadu ďaleko predbehol svoju dobu, pretože aj vykonanie toho 

najjednoduchšieho výpočtu muselo byť bez použitia výpočtovej techniky neskutočne 

prácne a zdĺhavé.  

V zahraničí sa prvé komplexnejšie práce na túto tému objavujú v deväťdesiatych rokoch. 

Medzi najznámejšie patrí Pedersenova práca [15] z roku 1990 Künzelova správa z roku 

1994 [16] založená na jeho dizertácii. Tieto práce je možné považovať za začiatok novej éry, 

kde sa začínajú objavovať aj prvé počítačové programy. Začína vznikať veľké množstvo 

výpočtových programoch po celom svete. Líšia sa v prístupe k modelovaniu, kombinácii 

hnacích potenciáloch a iných, preto aj získavané výsledky sú značne rozdielne. Toto vyústi 

do medzinárodného projektu pod názvom Annex 24 „Heat, Air and Moisture Transfer in 

Insulated Envelope Parts“ [17], ktorý mapuje stav vo svete, a uvádza teóriu a rozdelenie 

metód, odporúčania k ich aplikácií. Následne vznikajú aj ďalšie úlohy ako HAMSTAD [18], 

ktoré spomínajú základnú teóriu aj referenčné úlohy. Dochádza aj k vzniku medzinárodnej 

normy ISO 15026 [19]. Mohlo by sa zdať že už nič nebráni aplikácií týchto metód do 

inžinierskej praxe, ale opak je pravdou.   

Stacionárne a kvazistacionárne metódy sú veľmi jednoduché, a z tohto pohľadu stačí aj 

veľmi jednoducho porovnať smerné ukázateľne s požiadavkami noriem. U numerických 

metód, aj keď doteraz bolo vykonané veľké množstvo práce, stále chýbajú metodiky ich 

aplikácie. Numerické metódy dokážu vytvoriť verný predpoklad hygrotermalneho vývoja 

v konštrukcii, no tento stále nie je s čím porovnať. Chýbajú limity, s ktorými by bolo možné 

tieto čísla porovnať, informácie o prípustných vlhkostiach rôznych materiáloch, na 

národnej úrovni uznávané materiálové knižnice a okrajové podmienky. Všetky tieto aspekty 

aplikáciu progresívnych numerických metód do stavebnej praxe sťažujú. 
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CIELE A METÓDY DIZERTAČNEJ PRÁCE 
Ako bolo naznačené v úvode, z hľadiska možností dnešnej výpočtovej techniky sa nejaví 

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

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

cieľom dizertačnej práce je preto tieto problémy a nedostatky preskúmať podrobnejšie 

a skúsiť tak priblížiť možnosti využitia komplexnejších metód pre hodnotenie tepelno-

vlhkostného transportu bližšie stavebnej praxi. 

Ciele dizertačnej práce: 

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

- zhrnutie aktuálneho stavu problematiky v oblasti hygrotermálnej analýzy 

stavebných konštrukcií a jej historického vývoja 

- ilustrácia postupov metód na príklade 

- zhrnutie základných materiálových parametrov  

- základy matematického aparátu 

➢ vývoj software a prototypov elektronických zariadení 

- tvorba výpočtových algoritmov a ich overenie 

- využitie elektroniky pre oblasť výskumu stavebnej fyziky 

➢ overenie hypotéz a zodpovedanie otázok 

- kvantifikácia rozdielov a aplikačného rámca metód 

- voľba matematického a fyzikálneho modelu pre komplexný algoritmus 

- voľba a vplyv okrajových podmienok na výsledok 

- možnosti zjednodušenia komplexného algoritmu 

- reálnosť dosiahnutých výsledkov 

- reálnosť teoretických modelov vnútorných podmienok 

➢ zhrnutie poznatkov a záver 

získané teoretické poznatky z vykonaných rozborov a experimentov sú následne 

stručne sformulované tak, aby mohli byť prínosom pre vedný odbor a stavebnú 

prax. V závere je tiež poukázané na smery, ktorými by sa mohla ďalšia činnosť v tejto 

oblasti uberať. 

Metódy naplnenia cieľov: 

➢ štúdium domácej a zahraničnej literatúry 

➢ výpočtové algoritmy 

➢ prototyp elektronického zariadenia pre meranie 

➢ experimentálne modeli 

➢ analýza výsledkov a syntéza poznatkov  
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VÝPOČTOVÝ ALGORITMUS 
Pre účely práce bol vyvinutý jednorozmerný numerický algoritmus umožňujúci výpočet 

nestacionárneho simultánneho transportu tepla a vlhkosti. Je založený na metóde 

konečných prvkov a pre výpočet teploty implementuje implicitnú schému diskretizácie. 

Výpočet vlhkosti je riešený dvojstupňovo, najskôr je na základe prediktora určený 

predpoklad ustáleného vlhkostného poľa zodpovedajúci okrajovým podmienkam, následne 

sa hľadá Newton-Raphsonovou metódou výsledok medzi pôvodným a týmito 

predikovaným vlhkostným poľom. Výsledok sa hľadá iteratívne, kým nie sú uspokojené 

sledované kritéria. Konvergencia je zabezpečená kontrolou smerovania hodnôt a počtom 

iterácií. Pri nestabilnom správaní dôjde k zmenšeniu časového kroku. Materiálové 

parametre je možné popísať v nelineárnej forme a tiež vo vzájomnej závislosti. Okrajové 

podmienky je možné zadávať v jednotlivých časových krokoch. Algoritmus umožňuje 

zadávať teplotu a relatívnu vlhkosť prostredia, ale aj intenzitu slnečného žiarenia 

dopadajúcu na povrch a účinky dlhovlnnej radiácie. Výsledkom algoritmu sú teplotné 

a vlhkostné polia v požadovaných časových intervaloch. Počas výpočtu, sú priebehy 

teplotných a vlhkostných profilov spolu s obsahmi vlhkosti v materiáloch a parciálnych 

tlakoch uvádzané na animovaných grafoch v okne programu.          

 

Obrázok 3 Animované grafy v okne výpočtového programu 

 

 ∆𝑇

𝑡
(𝑐𝜌 + 𝑤𝑐𝑤)𝑑𝑉 = −𝜆𝑤

∂2𝑇

∂x2
𝑑𝑥𝑑A − ℎ

𝐷

𝜇𝑤𝑟𝑣𝑇

∂2𝑝

∂x2
𝑑𝑥𝑑A (1) 

 

 ∆𝑤

𝑡
𝑑𝑉 = −

𝐷

𝜇𝑤𝑟𝑣𝑇

∂2𝑝

∂x2
𝑑𝑥𝑑A + 𝐾𝑤

𝜕2𝑝𝑐

𝜕𝑥2
𝑑𝑥 𝑑A (2) 
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A Plocha m2 
𝑐, 𝑐𝑤 Merná tepelná kapacita materiálu, vody J.kg-1.K-1 
𝐷 Súčiniteľ difúzie vodných pár vo vodzduchu m.s-1 
ℎ Výparné teplo J.kg-1 
𝐾𝑤 Súčiniteľ kapilárnej vodivosti s.m-1 
𝜆𝑤 Súčiniteľ tepelnej vodivosti W.m-1.K-1 
𝜇𝑤 Faktor difúzneho odporu - 
𝑝, 𝑝𝑐  Parciálny tlak vodných pár,  Kapilárny tlak Pa 
𝜌 Objemová hmotnosť kg.m-3 
𝑟𝑣 Plynová konštanta vodnej pary J.kg-1.K-1 
𝑡 Čas s 
𝑇 Termodynamická teplota K 
V Objem m3 
𝑤 Hmotnostná koncentrácia vlhkosti kg.m-3 
𝑥 Hrúbka m 

Numericky sú rovnice implementované v programe popísané vzťahmi (1) a (2). Z hľadiska 

transportu tepla algoritmus uvažuje teplo prenesene vedením a uvoľňované skupenskými 

zmenami pri diferencii difúznych tokov. Druhá rovnica popisuje transport vlhkosti, ktorý je 

realizovaný difúziou a kapilárnym vedením. Výsledky algoritmu boli overené uznávaným 

„benchmarkom“ na úlohe železobetónovej strechy, ktorá je súčasťou dokumentu 

HAMSTAD WP2 [18]. 

ELEKTRONIKA 
Pre merania bol vytvorený a použitý prototyp elektronického zariadenia založený na 

počítači Raspberry PI [20]. Jedná sa o takzvaný „single-boardcomputer“ čo znamená, že 

celý počítač je obsiahnutý na jednom plošnom spoji. Ten využíva Linuxový operačný 

systém Raspbian, programy sú napísané v programovacom jazyku Python a C++.  

K najväčším výhodám v porovnaní s bežnými počítačmi je mimo jeho ceny aj prístup k GPIO 

zbernici, ku ktorej je možné pripájať rôzne senzory. Pre meranie teploty boli použité 

digitálne senzory Dallas DS18B20 [21]. K meraniu teploty a relatívnej vlhkosti boli použité 

senzory Honeywell HIH 6021 a 6131 [22], no tieto sa najmä u aplikácií s veľmi vysokou 

vlhkosťou neosvedčili. Neskôr boli preto používané senzory Sensirion SHT25 [23].  

 

Obrázok 4 a) Raspberry PI, b) DS18B20, c) SHT25, d) HIH6021 a HIH6131 

a) b ) 

d) 

c) 
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TEORETICKÁ ANALÝZA 
V úvode práce bola vytýčená teoretická séria otázok, ktorých zodpovedanie je predmetom 

analýzy v tejto časti práce. Je rozdelená do štyroch hlavných častí,  kde sú porovnané 

rozdiely medzi jednotlivými metódami, popísané rozdiely pri voľbe matematického 

a fyzikálneho modelu, vplyvu okrajových a počiatočných podmienok na výsledok alebo   

možnosti zjednodušenia.     

Prvá časť sa zaoberá kvantifikáciou rozdielov medzi metódami a ich aplikačný rámec. 

Analyzovaný je tu vplyvov kapilárneho transportu u stacionárnych metód a rozdiely medzi 

kvazistacionárnymi metódami na národnej a európskej úrovni, ktoré sú v mnohých 

prípadoch značné. Z hľadiska bilancií a hodnotenia celoročného cyklu je v ďalšej časti 

rozdiskutovaný rozdiel medzi kvazistacionárnymi a komplexnejšími metódami 

a naznačené ich obalové krivky, ktoré vyznačujú rozsah nadobúdaných hodnôt teploty 

a relatívnej vlhkosti.  

Druhá časť sa venuje voľbe matematického a fyzikálneho modelu pre komplexný 

algoritmus. Nakoľko pri výpočtoch je možné použiť rozdielnu diskretizáciu výpočtovej 

oblasti a kombináciu hnacích potenciálov, sú tu uvedené skúsenosti s rôznymi 

kombináciami a uvedené spôsoby, s ktorými boli dosiahnuté najlepšie výsledky.  

Voľba a vplyv okrajových podmienok má signifikantný vplyv na výsledok a venuje sa jej 

tretia časť teoretickej analýzy. Zohráva tu úlohu najmä premenlivosť a detailnosť 

okrajových podmienok, voľba počiatočných podmienok výpočtu a tiež vplyv ďalších 

neštandardných okrajových podmienok.  

Pre potreby praxe je dôležité aj hľadať možnosti zjednodušenia komplexného algoritmu, 

ktoré analyzuje posledná kapitola teoretickej časti. V nej je uvedené do akej miery zohráva 

úlohu zanedbanie previazanosti teploty, alebo ako zjednodušiť výpočet pohybovaním sa 

hydroskopickej oblasti alebo či je možné zanedbať hysterézu materiálov z hľadiska 

vlhkosti.  

 

 

Obrázok 5 a) Početnosti obalovej krivky teploty v hodinách, b) diskretizácia, c) vplyv hysterézy  

  

b ) 

c ) 

a ) 
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EXPERIEMTNÁLNE OVERENIE 
Experimentálna rovina práce je štruktúrovaná do štyroch častí. Prvé dve časti porovnávajú 

teplotné a vlhkostné profily získané z merania na modeloch reálnej stavebnej konštrukcie 

s výsledkami numerického výpočtu zostaveného algoritmu. Ďalšie dve časti porovnávajú 

okrajové podmienky stanovené teoretickými modelmi s hodnotami zmeranými v reálnych 

podmienkach.   

Stena s vonkajším kontaktným zatepľovacím systémom sa nachádza na rodinnom dome 

v Rajeckých Tepliciach. Testovacie pole pozostáva z troch segmentov, jeden predstavuje 

pôvodnú stenu a ďalšie dva sú zateplené kontaktným zatepľovacím systémom. Zateplené 

segmenty sa medzi sebou líšia v izolante, kde jeden je na báze minerálnej vlny a druhý 

penového polystyrénu. Experimentálne segmenty spolu s fotografiou hotovej fasády je 

uvedená na obrázku 6. Experimentálne meranie prebieha od konca augusta 2014 a sú 

merané teplotné a vlhkostné profily v skladbách spolu s klimatickými podmienkami v päť 

minútových intervaloch.  

 

 

Obrázok 6 Modely a experimentálna stena s kontaktným zatepľovacím systémom v Rajeckých 
Tepliciach 

Podobný model predstavuje stena v Mokrých Lazcoch avšak využívajúci zateplenie 

zvnútra. Jedná sa o pôvodné steny obytného podkrovia, ktoré boli zvnútra zateplené 

fúkanou celulózou o hrúbke 300 mm. Táto kontinuálne prechádza do strešného plášťa. 

Z interiéru je izolácia uzavretá parozábranou a sadrokartónovým podhľadom na 

systémových profiloch.  Dáta sú zbierané v 15 minútových intervaloch približne od 

Februára 2016 do augusta 2017. Schéma modelu je uvedená na obrázku 7. 
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Obrázok 7 Schéma experimentálneho modelu 

Z oboch modelov stien boli získané dlhodobé priebehy teplotných a vlhkostných profilov, 

ktoré boli porovnané s výsledkami numerického algoritmu. Tieto dosahujú dobrú zhodu.  

  

Obrázok 8 a) numerický výpočet b) obalové krivky numerického výpočtu v kontraste 
s meraním, c) rozloženie vlhkosti v konštrukcii  

a ) 

b ) 

c ) 
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Pre porovnanie exteriérových klimatických podmienok boli použité dáta z meraní 

v Rajeckých Tepliciach. Porovnané sú ako početnosti jednotlivých teplôt v rámci roku, tak 

ich mesačné priemery a priebehy testovacieho referenčného roku s meranými hodnotami 

na modeli.   

 

 

Obrázok 9 Porovnanie modelov vonkajšieho prostredia s realitou 

 

Porovnanie interiérových modelov okrajových podmienok uvádza štvrtá časť teoretickej 

analýzy. Podobne ako u vonkajších teoretických modelov bolo i u vnútorných modelov 

analyzované do akej miery sa tieto približujú reálnym podmienkam v obytnej miestnosti.  

 

 

Obrázok 10 Porovnanie teoretických modelov vnútorných okrajových podmienok s realitou 
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STRUČNÉ ZÁVERY Z DISKUSIE 
V rámci teoretickej a experimentálnej kapitoly dizertačnej práce boli vykonané analýzy, 

ktorých výsledky stručne zhŕňa táto kapitola. Stacionárne metódy je možné rozdeliť na 

metódy pre overenie možnosti kondenzácie vodných pár v konštrukcii a metódy pre 

určenie rozloženia vlhkosti. Metódy pre overenie možnosti vzniku kondenzácie vodných pár 

dokážu zjednodušene identifikovať, či v konštrukcii môže sa určitých okolností dochádzať 

ku vzniku a hromadeniu vlhkosti v príčinnej súvislosti s kondenzáciou vodných pár. Tieto 

hodnoty budú ale u väčšiny stavebných konštrukcii skreslené a značne nadhodnotené. 

Bližšie budú vypočítané hodnoty k reálnym množstvám u konštrukcií, ktoré sú dlhodobo 

ustálených tepelno-vlhkostných podmienkach, nemajú veľkú tepelnú a vlhkostnú kapacitu, 

neobsahujú hydroskopické materiály a materiály s možnosťou kapilárneho transportu 

vlhkosti. Implementáciou kapilárneho transportu priblíži výsledky modelu k realite a 

signifikantne znižuje vypočítané množstvo skondenzovanej vodnej pary a má aj zásadný 

vplyv aj na jeho ďalší vývoj. Výsledkom bude spravidla nelineárny priebeh nárastu vlhkosti 

v kondenzačnej zóne a nájdene takého rovnovážneho stavu, kedy sú toky vlhkosti 

kondenzačnej zóny v rovnováhe a už nedochádza k ďalšiemu nárastu vlhkosti 

v konštrukcii.  Ostatné uvedené stacionárne metódy sa pre tieto účely aktuálne nejavia byť 

moc výhodné. 

Odporúčania pre aplikáciu stacionárnych metód 

• modely je možné použiť u konštrukcií, kde dážď, slnko a dlhovlnná radiácia nehrá 

signifikantnú úlohu, 

• požitie modelov bude vhodné u konštrukcií s dlhodobo ustálenými okrajovými 

podmienkami, u  premenlivých okrajových podmienok model bude mať výpovednú 

hodnotu skôr iba u konštrukcií, bez výraznej schopnosti akumulácie tepla 

a vlhkosti, ktoré sa dokážu v tomto cykle ustáliť, 

• pre konštrukcie obsahujúce hydroskopické a kapilárne aktívne materiáli je vhodné 

použiť rozšírený model o kapilárny transport, 

• v skladbe musí byť vylúčené prúdenie vzduchu, inak musí byť týmto vplyvom 

zohľadnená zmena teploty a parciálnych tlakov naprieč skladbou, 

• materiály sú dokonale inertné a nemenia svoje fyzikálne vlastnosti s časom alebo 

obsahom vlhkosti a zmenou teploty, 

• výsledky je nutné brať iba ako aproximáciu a používať ich s opatrnosťou. 

Kvazistacionárne metódy predstavujú spôsob, ako hodnotiť vlhkostný režim konštrukcie 

z hľadiska celoročného cyklu. Metodika existuje nie len v európskej verzii, ale často aj 

každá krajina má svoju národnú podobu, ktorá má svoje špecifiká. S ohľadom na 

harmonizáciu technických predpisov sa považujú za rovnocenné, a nezriedka sa ich 

výsledky porovnávajú s  rovnakými hodnotiacimi kritériami aj keď nadobúdajú iné výsledky. 

Z pohľadu odbornej literatúry [24] sa odporúča vykonať hodnotenie oboma metodikami 

a brať do úvahy menej priaznivý výsledok, prípadne sa považuje hodnotenie národnou 

metodikou za prísnejšie alebo za spôsob ako úplne eliminovať vznik kondenzácie vodnej 
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pary v konštrukcii. Autori spomínanej publikácie uvádzajú, že môže byť použitie európskej 

metodiky pre ľahké konštrukcie bez akumulačnej schopnosti dokonca nevhodné. 

Z hľadiska výsledkov plynúcich z analýzy na štyroch konštrukciách v teoretickej časti 

dizertačnej práce je zrejmé, že sa tento prístup nedá takto jednoducho generalizovať. 

Zásadné rozdiely medzi národnou podobou kvazistacionárnej metódy a metódou 

európskou boli identifikované v okamihu, keď kondenzačná zóna bola lokalizovaná 

v oblastiach, kde dochádza k výrazným zmenám teploty v čase. Pri lokalizácií kondenzačnej 

zóny v teplejšej oblasti konštrukcie (z pohľadu rozloženia teploty v zimnom období) alebo 

pri jej začiatku na vyšších teplotách väčšinou dochádza k jej kontinuálnemu prechodu 

z kondenzácie do vyparovania v rámci roku, a preto aj výsledky oboch metodík sa navzájom 

približujú.  Množstvo a intenzitu vzniku vlhkosti v skladbe však bude výrazne ovplyvňovať 

prítomnosť hydroskopických materiálov a možnosť redistribúcie vlhkosti prítomnosťou 

materiálov s umožnením kapilárneho transportu. Správnejšie výsledky je teda možné 

očakávať u konštrukcií bez výraznej vlhkostnej a tepelnej zotrvačnosti, ktoré neobsahujú 

kapilárne aktívne a hygroskopické materiály. Takéto konštrukcie budú rýchlejšie 

nadobúdať ustálene tepelno-vlhkostné stavy, ktoré kvazistacionárne metódy 

predpokladajú. V tomto európska metodika, ktorá užíva mesačné priemerné hodnoty 

dosahuje lepšie predpoklady správnejšieho výsledku. Úlohu tu zohráva aj samotný difúzny 

odpor konštrukcie. Národná metodika uvažuje kumulované početnosti teploty, ktoré sa 

v reálnej klíme v takomto poradí a časovom úseku nenachádzajú. Úseky s veľmi nízkymi 

referenčnými teplotami sú dokonca tak krátke, že sa vlhkostné toky u väčšiny bežných 

stavebných materiálov nedokážu ustáliť. Národná metodika ale môže nájsť svoje 

uplatnenie u konštrukcií, kde je predpoklad vzniku kondenzácie vodných pár medzi 

nehydroskopickými materiálmi, odkiaľ sa bude mať tento kondenzát problém vypariť. Tu by 

kumulácia referenčných teplôt mohla mať zmysel a nie len pri probléme výparu, ale aj 

s ohľadom na rozdiel medzi sorpciou a desorpciou sa dá predpokladať, že znižovanie 

vlhkosti bude prebiehať o niečo pomalšie ako jej nárast. Kvazistacionárne metódy je 

potrebné chápať skôr ako nástroj na predikciu pravdepodobnosti vzniku kondenzátu než 

na exaktný odhad jeho kvantity, nakoľko  ignorujú množstvo javov ktoré v konštrukciách 

nastávajú a ktoré zásadne ovplyvňujú transport tepla a vlhkosti.  

Odporúčania pre aplikáciu kvazistacionárnych metód 

• model je možné použiť tam kde dážď, slnko a dlhovlnná radiácia nehrá 

signifikantnú úlohu, 

• u konštrukcie musí byť vylúčené prúdenie vzduchu naprieč skladbou, alebo je 

nutné zohľadniť jeho vplyv na priebeh teploty a parciálnych tlakov vodných pár, 

• kapilárny transport a redistribúciu vlhkosti v použitých materiáloch je možné 

zanedbať, 

• metódy budú dávať reálnejšie výsledky u konštrukcií bez výraznej schopnosti 

akumulácie tepla a vlhkosti, 

• bilanciu kondenzátu je vhodné vykonávať skôr na základe mesačných priemerov 

a teda metodikou podľa európskej normy, nakoľko má fyzikálny význam bilancie, 
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• bilanciu kondenzátu u ľahkých konštrukcií bez výraznej schopnosti akumulácie 

tepla a vlhkosti je možné z hľadiska bezpečnosti vykonať na základe metodiky 

národnej normy najmä v prípadoch, kde sa dá predpokladať že vyparovanie 

vlhkosti bude sťažené, 

• ak kondenzácia nastáva v studenej zóne konštrukcie pri povrchu s veľkým 

výkyvom teploty, uprednostniť metodiku mesačných priemerov, 

• pokiaľ kondenzácia nastáva v neutrálnej alebo teplejšej časti konštrukcie 

prípadne je aktívna dlhšie obdobie roku, použitá metóda často nerozhoduje, 

odporúča sa použiť menej priaznivé výsledky, 

• výsledky kvazistacionárnych metód je nutné brať iba ako aproximáciu a používať 

ich s opatrnosťou, 

• použité materiály musia mať predpoklad dokonalej inercie a nemenia svoje 

fyzikálne vlastnosti s časom alebo obsahom vlhkosti a teploty, 

• v konštrukcii nedochádza k chemickým reakciám. 

Odhad vývoja vlhkosti, jeho vplyv na materiál, konštrukciu jej vlastnosti, funkciu a životnosť 

je možný iba na základe komplexnejších numerických metód. Ten dokáže s vhodným 

popisom materiálových parametrov a okrajových podmienok poskytnúť sofistikovanejší 

a komplexnejší predpoklad budúceho hygrotermálneho správania sa konštrukcie. 

Komplexnejšie metódy sa ukazujú ako omnoho progresívnejšie a efektívnejšie z hľadiska 

hodnotenia tepelno-vlhkostného režimu konštrukcie. Umožňujú nie len stanoviť množstvo 

vlhkosti, ale určiť aj jeho rozloženie v čase a tým komplexnejšie určiť vplyv vlhkosti na 

konštrukciu, jej materiáli, funkciu a životnosť.  

Odporúčania pre aplikáciu komplexnejších metód 

• model je možné použiť iba pri relevantných materiálových dátach,  

• správnosť výsledkov je podmienená vhodnými okrajovými podmienkami, 

• vo výpočte je potrebné zohľadniť počiatočné podmienky, 

• u konštrukcie by nemalo dochádzať k zmenám geometrie, 

• model nepredpokladá vznik chemických reakcií a osmotických javov. 

Reálnosť dosiahnutých výsledkov bola overená konfrontáciou výsledkov experimentu 

a teoretických výpočtov dvoch stien. Z hľadiska výsledkov sa dá povedať, že komplexný 

algoritmus dosahuje aj napriek nie úplne presnému poňatiu niektorých materiálových 

parametrov veľmi dobrú zhodu. Zjednodušené kvazistacionárne metódy v podstate pre 

oba typy konštrukcie neposkytnú žiadnu informáciu o hygrotermálnom režime alebo 

informáciu úplne rozporuplnú. Komplexné metódy takto umožňujú sofistikovanejší 

a efektívnejší nástroj hodnotenia tepelno-vlhkostného režimu stavebných konštrukcií, 

a preto by bolo vhodné, ak by sa v budúcnosti rozvoj týchto algoritmov a  ich nasadenie 

v praxi zvyšovalo.  

Porovnanie teoretických modelov okrajových podmienok načrtlo mieru ich zhody, a ako 

vhodnejšia pre interiér sa z porovnania javí metóda diferencie parciálneho tlaku.  
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ZÁVER 
Dizertačná práca sa zaoberá teóriou transportu tepla a vlhkosti vo vzťahu k hygrotermálnej 

odozve stavebných konštrukcií. Motivácia vychádza z množstva otázok, ktoré v tejto 

oblasti stále nie sú uspokojivo zodpovedané. Aj napriek obrovskému pokroku 

vo výpočtovej technike zaznamenanej v posledných rokoch, sú v tejto oblasti stále 

aplikované iba veľmi jednoduché metódy analýzy, ktoré plne nevyužívajú jej možný 

potenciál. Práca uvádza význam kontroly vlhkosti v konštrukciách ako aj dostupné metódy 

pre jej hodnotenie a posudzovanie. Uvedené sú aj základne poznatky o materiálových 

parametroch a matematickom aparáte nevyhnutnom pre tieto výpočty. Popísaná je aj 

vyvinutá elektronika, ktorou je možné experimentálne merať teplotné a vlhkostné profily 

v konštrukciách. Teoreticky sú rozanalyzované diskutované témy, a odvodené závery. 

Reálnosť nadobúdaných hodnôt jednotlivých modelov je konfrontovaná s dátami 

získaných z experimentálnych modelov. 

Prínos pre rozvoj vedného odboru práce sa dá chápať v teoretickej rovine ako rešerš 

existujúcich poznatkov v oblasti hygrotermálnej odozvy stavebných konštrukcií a metód 

jej hodnotenia ako u nás aj v zahraničí. Práca overila niektoré hypotézy a zodpovedala 

otázky nielen teoretickou analýzou ale aj experimentálne. Analýza identifikovala slabé 

miesta a obmedzenia niektorých metód, čím podrobnejšie definovala úskalia a rozsah ich 

aplikácie. Stručne je možné prínosy dizertačnej práce zhrnúť do bodov: 

➢ zhrnutie existujúcich poznatkov pre danú oblasť, 

➢ analýza existujúcich metód u nás a v zahraničí, 

➢ vývoj algoritmov a ich validácia, 

➢ vývoj zariadenia pre meranie teplotných a vlhkostných profilov stavebných 

konštrukcií, 

➢ analýza vplyvu voľby matematického a fyzikálneho modelu, 

➢ analýza vplyvu okrajových podmienok, 

➢ potvrdenie reálnosti výsledkov komplexného algoritmu, 

➢ analýza reálnosti modelov okrajových podmienok, 

➢ identifikácia ďalších potenciálov výskumu a vývoja v oblasti, 

➢ naznačenie smerov ďalšej činnosti. 

Mimo priamych poznatkov plynúcich z práce, je možné koncept vyvinutého elektronického 

zariadenia a overené numerické algoritmy použiť v rámci ďalšieho výskumu. Nasadenie 

týchto nástrojov môže dopomôcť k lepšiemu pochopeniu fungovania a lepšej predstave o 

hygrotermálnej odozve ďalších konštrukcií. Môže tak prispieť k zvýšeniu úrovne 

teoretických vedomostí alebo k vývoju lepších hodnotiacich nástrojov. V tomto môžu 

pomôcť aj nadobudnuté poznatky a skúsenosti zachytené v texte práce. 

Z hľadiska prínosu pre prax sú komplexne popísané jednotlivé metódy vrátane vstupných 

parametrov, ich princípov, z nich plynúceho aplikačného rámca, úskalí a obmedzení ich 

aplikácie. Na základe analýz sú z jednotlivých metód v práci uvedené poznatky, ktoré neboli 
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u nás doteraz v odbornej literatúre takto podrobne analyzované a publikované. V rámci 

práce boli vytvorené algoritmy a programy kvazistacionárnych a komplexných metód 

výpočtu, ktoré boli validované a môžu byť po úprave užívateľského prostredia uplatnené 

v praxi pre hodnotenie hygrotermálneho režimu stavebných konštrukcií. Aj z hľadiska 

praxe je možné využiť elektronické zariadenia k monitoringu stavebných konštrukcií 

a vnútorného prostredia budov, ktoré najmä pri neoverených riešeniach môžu mať rizikový 

charakter. Dizertačná práca tiež môže túto problematiku dostať do širšieho povedomia 

odbornej verejnosti. 

Pre ďalší výhľad sa ukázala nielen komplexnosť problematiky a jej slabé miesta, ale aj 

nevyhnutnú odborovú previazanosť výskumu. Aj keď v súčasnosti sú dostupné niektoré 

softwarové produkty, súčasné problémy rozvoja týchto metód do praxe plynú najmä 

z chýbajúcich materiálových parametrov a okrajových podmienok. Práve tieto hrajú vo 

výpočtoch signifikantnú úlohu. Meranie materiálových parametrov je v niektorých 

prípadoch veľmi problematické a komplikuje ho množstvo faktorov.  

Vhodné by bolo sa zaoberať dlhodobým sledovaním klimatických podmienok a 

vypracovaním metodiky pre voľbu okrajových podmienok do výpočtov. Ako sa v práci 

ukázalo, ich voľba zásadne ovplyvňuje výsledok, a preto uvažovanie iba teploty a relatívnej 

vlhkosti síce priblíži výsledok, ale ten nebude úplne správny. Bez podrobnejších okrajových 

podmienok a správnej metodiky môže byť výsledok zaťažený nemalou chybou.   

Asi najväčší problém plynie z chýbajúcej metodiky posudzovania. Komplexnejším 

výpočtom síce identifikujeme množstvo vlhkosti v konštrukcii, ale stále nie je jasné čo 

s ním. Chýbajú limity, metodiky hodnotenia a výsledok výpočtu nie je s čím porovnať. 

Z tohto dôvodu nie je možné ani štandardizovane zhodnotiť správnosť navrhnutého 

riešenia a toto je ponechané výlučne na autora výpočtu, jeho skúsenosti a vedomosti. 

Chýbajú informácie o prípustných množstvách vlhkosti pre jednotlivé materiály a ich 

prepojenie s ďalšími technickými vlastnosťami ako je napríklad pevnosť, odolnosť voči 

mrazu a korózií či biotickej degradácií. Bez takýchto údajov nebude stále akékoľvek 

pokročilejšia a progresívnejšia metóda v stavebnej praxi zaujímavá a nebude ani rozvíjaná. 

Bolo by preto potrebné v tejto oblasti nájsť a popísať tieto prepojenia s ďalšími 

parametrami, ktoré majú výrazný vplyv na životnosť a funkciu stavebnej konštrukcie a ich 

materiálov a previazať výsledky komplexnejších algoritmov s týmito pohľadmi.  

Stručne zhrnuté, ďalšie práce by mali byť smerované najmä k tvorbe databáz 

materiálových parametrov a okrajových podmienok pre výpočty so simultánnym vývojom 

aplikačnej metodiky hodnotenia. Určite oblasť transportu tepla a vlhkosti v rámci 

stavebnej fyziky ukazuje do budúcna veľký potenciál. Slovami profesora Hensa: „Thereis 

a lot to do...“  
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ABSTRACT 
Dissertation thesis is focused on the study of simultaneous transport of heat and 

moisture in building components. First, the introduction briefly summarises current 

international state of the art in assessment and evaluation of building components 

focused on moisture. Besides description of methodological approaches and analysis of 

differences between them, the approaches are modelled using examples which help to 

identify their properties and explain the application framework of the methods. These 

examples do not only illustrate the procedures, they also indicate their limits and identify 

the pitfalls of models’ application in comparison with each other. Next, the thesis includes 

basic introduction to material parameters necessary in numerical modelling. Moreover, 

solutions to questions from the assignment are discussed from the point of view of the 

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

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

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

simultaneous heat and moisture transport modelling based on finite element methods 

and which allows to implement nonlinear behaviour of material properties. Furthermore, 

the thesis contains description of and results from two experiments. A brief description 

of an electronic device developed and used for the experiments is included. Experimental 

results are confronted with both simplified and advanced theoretical models. At last the 

thesis concludes with discussion of acquired findings, brief summary of potential 

contribution of this work to the field of building science and engineering practice, and 

indication of the directions for further development.  

 


