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Abstrakt  
P�ísp�vek se zabývá �ešením výpo�etního ov��ování pr�b�hu podchlazování vn�jších povrch� 
zateplených objekt� vlivem vyza�ování tepla do jasné no�ní oblohy a následného vzniku 
povrchové kondenzace vodní páry. No�ní kondenzace vody na povrchu stavebních konstrukcí 
zp�sobuje dlouhodob� zvýšenou vlhkost vn�jší omítkové vrstvy. Vysoká vlhkost podmi�uje 
povrchovou degradaci materiálu. 
 
No�ní podchlazování vn�jších povrch� st�n zateplených budov zap�í�i�uje relativn� vysoká 
hustota radia�ního tepelného toku z vn�jšího povrchu stavební konstrukce sm�rem do 
atmosféry. U zateplených budov s povrchovými omítkovými vrstvami izolovanými tepelnou 
izolací od tepla akumulovaného ve stavební konstrukci tak dochází vlivem vyza�ování tepla k 
podchlazování subtilního omítkového souvrství. Bilancováním tepelných tok� lze prokázat 
ochlazování povrchu stavební konstrukce, p�i�emž rychlost ochlazování a celkové snížení 
povrchové teploty pak závisí zejména na výsledku bilance tepelných tok� v�etn� vnit�ních 
zdroj� tepla z kondenzace vodní páry a na tepeln� akumula�ní schopnosti povrchové vrstvy. 
D�sledkem snížení povrchové teploty je za jistých podmínek vznik povrchové kondenzace ze 
vzdušné vlhkosti a není-li st�na b�hem dne vystavena oslun�ní, aby se voda mohla p�es den 
odpa�it, bývá d�sledkem dlouhodobá vlhkostní saturace vn�jších vrstev omítky. Tento stav 
podmi�uje povrchovou degradaci materiálu. 
 
Je zjevné, že ke zmín�nému podchlazování dochází díky pom�rn� nízké tepeln� akumula�ní 
schopnosti subtilní st�rkové omítky na vn�jším povrchu kontaktního zateplovacího systému a 
díky jejímu tepelnému odizolování od ostatních konstrukcí, tak se spolu s ú�inky 
klimatického p�sobení vytvá�í periodicky podmínky pro vznik vodního kondenzát� na 
vn�jším povrchu st�ny. Nedostate�né oslun�ní st�n, zejména severn� orientovaných povrch�, 
v praxi podmi�uje výskyt tzv. biokoroze vegetací �as. 
 
Možností, jak se vyhnout výše zmín�nému procesu je výb�r a následné použití nát�r� s nízkou 
emisivitou. Snížení hodnoty emisivity vn�jšího povrchu zateplovacích systém� zp�sobí 
pokles úrov�e hustoty vyza�ovaného tepelného toku. 
 
P�í�inou vytvá�ení kondenzátu jen za jasných nocí je skute�nost, že vodní pára sice 
dlouhovlnné zá�ení významn� pohlcuje, ale pokud �ást páry zkondenzuje do kapalné fáze, 
pohltivost se zvyšuje až pokryje celé spektrum. P�i obla�nosti pak na zemský povrch zá�í 
spodní rovina obla�nosti, která je teplejší než pozadí nad ní. 
 
Studiem teplotních a vlhkostních pom�r� ve vn�jším prost�edí a na vn�jším povrchu st�ny lze 
prokázat, že proces povrchové vlhkostní saturace nastává v no�ní dob� a není omezen pouze 
na jarní �i  podzimní období. Podmínky k tomu nastávají v pr�b�hu celého roku.  



 
Do výpo�tového modelu byly krom� vn�jších podmínek klimatického p�sobení zahrnuty 
fyzikální mechanismy ší�ení tepla vedením a sáláním, dále mechanismy ší�ení vlhkosti difúzí 
a efúzí vodní páry a kapilárním vedením kapalné vody. Krom� toho jsou ve výpo�tu zahrnuty 
vnit�ní zdroje latentních tepel vznikajících p�i fázových p�em�nách vody.  
 
Vlastní algoritmus byl naprogramován v prost�edí programovacího jazyka Pascal, vlastní 
výpo�et zahrnuje itera�ní postup stanovení veli�in teploty a materiálové vlhkosti ve 
vybraných rovinách, zejména u vn�jšího okraje st�ny. Vzhledem k pomalému postupu 
stávajícího výpo�tu se p�edpokládá jeho další optimalizace, zejména využití ú�inn�jší iterace. 
Cílem modelování bylo u vybraných skladebných typ� obvodových konstrukcí stanovit 
interval zm�n vlhkostní saturace, vymezit projev emisivity r�zných druh� fasádních nát�r� a 
definovat míru vlivu sálavé složky na celkových tepelných ztrátách v závislosti na absolutní 
teplot� a teplotním spádu mezi povrchem konstrukce a okolím (okolními objekty). Ukazuje 
se, že zvýšený vlhkostní obsah stavebních materiál� v podpovrchové zón� u vn�jšího líce je 
v praxi p�í�inou �ady degrada�ních proces�, které jsou iniciovány p�ítomnou vlhkostí. 
 
Pod�kování: Tento p�ísp�vek byl vypracován za podpory projektu GA �R 103/05/H044 a 
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