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Cíle projektu:

• analýza trhu v oblasti tepelných izolací,

• komparativní studie – reakce vybraných druhů tepelných izolací na vlh-
kostní zátěž za různých okrajových podmínek,

• vypracování metodiky na měření nasákavosti tepelných izolací a jejich
srovnání včetně časových a hmotnostních záznamů vysychání,

• vyhodnocení vlhkostní nasákavosti v čase u vybraných tepelných izolací.

Analýza trhu v oblasti tepelných izolací

Tepelná izolace patří k základním stavebním materiálům úzce spojeným s po-
žadavkem lidí udržet v budovách co nejefektivněji potřebnou tepelnou pohodu.
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Tepelně izolačními úpravami se snažíme zabránit ztrátám tepla nebo obrá-
ceně chráníme stavební dílo před nežádoucími účinky působení tepla (v letním
období). Tepelně izolační hmoty jsou charakterizovány nízkým součinitelem pro-
stupu tepla.

Analýza problému vláknitých tepelných izolací

Vláknitá tepelná izolace, v níž se nachází vlhkost v kapalném skupenství, má
sníženou tepelněizolační schopnost. Voda, která má několikanásobně vyšší tepel-
nou vodivost než vzduch, se totiž naváže na jednotlivá vlákna tepelného izolantu
a nahrazuje stojaté molekuly vzduchu. V konečném důsledku tak zvyšuje celko-
vou tepelnou vodivost izolace (obr. 1 a 2). Voda v tepelném izolantu způsobuje
degradaci nosných prvků, korozi kovových konstrukcí, které jsou s ním v přímém
kontaktu, a v neposlední řadě ničí i samotný izolační materiál.

Obr. 1, 2: Mikrostruktura vláknitých izolačních materiálů. Pokud se stojaté
molekuly vzduchu nahradí molekulami vody, značně se zvýší tepelná vodivost
materiálu

Zdroj: http://www.asb-portal.cz/stavebnictvo/poruchy-a-opravy/chyby-
tepelne-izolace-v-konstrukcich-sikmych-a-plochych-strech
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Komparativní studie – reakce vybraných druhů tepelných
izolací na vlhkostní zátěž za různých okrajových podmínek

Analytická studie provedla srovnání tepelných izolací doporučovaných pro izo-
lace šikmých střech – zateplení mezi krokvemi – dle vlivu vlhkosti a několika
dalších tepelných izolací, které v současné době přicházejí na trh.
Pro porovnání bylo vybráno pět druhů tepelných izolací, čtyři na bázi mi-

nerální vlny (2x kamenná vlna a 2x skelná vlna) a jedna z konopných vláken.

Obr. 3: Ponor na 48 hodin Obr. 4: Po vyschnutí

zdroj: foto autora zdroj: foto autora

Novodobé tepelné izolace a jejich reakce na styk s vodou

• Tepelná izolace na bázi polyesteru,

• stříkaná izolační pěna vyrobená na vodní bázi,

• izolace na bázi molitanu,

• izolace z ovčí vlny.

Na fotografiích je názorně vidět, jak diametrálně odlišně reagují tyto izolace
na styk s vodou, přesto se žádný z výrobců ve svých propagačních materiálech
o této vlastnosti nezmiňuje.
Vzhledem k tomu, že na prvním experimentu byla vytvořena kompletní me-

todika přípravy vzorků, odběru, máčení a sušení, pracují na vyhodnocení těchto
vzorků z dlouhodobého hlediska pomocné vědecké síly katedry.
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Obr. 5: Po okamžitém položení Obr. 6: Po 5 minutách kontaktu
na vodní hladinu s vodní hladinou

zdroj: foto autora zdroj: foto autora

Doporučení

• Projektant musí znát veškeré vlastnosti výrobků, které navrhuje, a zvážit
jejich vhodnost pro danou konstrukci (spád, skladba atd.).

• Po hydrofobizované izolaci voda stékala a „dobrovolnéÿ přijímání vlhkosti
bylo malé, po násilném namočení byl návrat do původního stavu proble-
matický.

• Nehydrofobizované izolace nasávaly vodu značnou rychlostí (až do cca
2500 % hmotnostní vlhkosti za minutu), tzn. značné zvětšení zatížení
konstrukce. Návrat do původního stavu se značně lišil dle jednotlivých
výrobců.

• Vzhledem k tomu, že některé izolace se ukazují jako velice citlivé na růst
plísní i při malém zvýšení vlhkosti, je potřeba prověřit tento směr. Dále
bude potřeba provést měření a vyhodnocení i pro další okrajové podmínky,
jako je mráz nebo chladné počasí.

Dosažené výsledky řešení

• Je zpracována kompletní metodika experimentu.

• Výsledky již byly publikovány na mnoha konferencích a konzultovány s od-
borníky na ČVUT.
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• Jsou zpracovány materiály, které budou podkladem pro výuku a měření
v předmětu Stavební hmoty II.

• Katedra již byla oslovena několika výrobními firma k navázání spolupráce
ve výzkumu.

• Byla vytvořena kompletní databáze výrobků, včetně výstavky vzorků.
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