














































VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011)

Název konstrukce:  Podlaha na terénu

Rekapitulace vstupních dat
Návrhová vnit ní teplota Ti: 20,0 C
P evažující návrhová vnit ní teplota TiM: 20,0 C
Návrhová venkovní teplota Tae: -15,0 C
Teplota na vn jší stran  Te: -15,0 C
Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai: 20,6 C
Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%)

Skladba konstrukce
íslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-]

  1 Vlysy 0,0115      0,180 157,0
  2 flexibilní lepící tmel Ceresit 0,005      0,780 25,0
  3 Cemix CemLevel 0,060      1,200 10,0
  4 PE folie 0,0001      0,350 144000,0
  5 Isover EPS 100 Grey 0,100      0,031 50,0
  6 Hydrobit V 60 S 35 0,0035      0,210 250000,0
  7 Beton C 25/30 XC1 0,100      1,230 17,0

I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2)
 Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =  0,747
 Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =  0,933

 Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost
 na vnit ním povrchu 80% (kritérium vylou ení vzniku plísní).

Pr m rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p i hodnocení skladby mimo
tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce.
Nelze s ní proto prokazovat pln ní požadavku na minimální povrchové teploty
zabudované konstrukce v etn  tepelných most  a vazeb. Její p evýšení nad požadavkem
nazna uje pouze možnosti pln ní požadavku v míst  tepelného mostu i tepelné vazby.

II. Požadavek na sou initel prostupu tepla ( l. 5.2 v SN 730540-2)
 Požadavek: U,N  =  0,45 W/m2K
 Vypo tená hodnota: U =  0,28 W/m2K
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N.

 Vypo tený sou initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných
 most  (nap . krokví v zateplené šikmé st eše).

III. Požadavek na pokles dotykové teploty ( l. 5.5 v SN 730540-2)
 Požadavek: mén  teplá podlaha - dT10,N = 6,9 C
 Vypo tená hodnota: dT10 =  4,91 C
 dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLN N.

Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software



VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011)

Název konstrukce:  Sokl

Rekapitulace vstupních dat
Návrhová vnit ní teplota Ti: 15,4 C
P evažující návrhová vnit ní teplota TiM: 20,0 C
Návrhová venkovní teplota Tae: -15,0 C
Teplota na vn jší stran  Te: -15,0 C
Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai: 16,0 C
Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%)

Skladba konstrukce
íslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-]

  1 Zdivo CP 1 0,650      0,800 8,5
  2 Sklodek 40 Special Mineral 0,004      0,210 50000,0
  3 Isover EPS sokl 3000 0,080      0,035 100,0

I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2)
 Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =  0,719
 Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =  0,927

 Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost
 na vnit ním povrchu 80% (kritérium vylou ení vzniku plísní).

Pr m rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p i hodnocení skladby mimo
tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce.
Nelze s ní proto prokazovat pln ní požadavku na minimální povrchové teploty
zabudované konstrukce v etn  tepelných most  a vazeb. Její p evýšení nad požadavkem
nazna uje pouze možnosti pln ní požadavku v míst  tepelného mostu i tepelné vazby.

II. Požadavek na sou initel prostupu tepla ( l. 5.2 v SN 730540-2)
 Požadavek: U,N  =  0,45 W/m2K
 Vypo tená hodnota: U =  0,30 W/m2K
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N.

 Vypo tený sou initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných
 most  (nap . krokví v zateplené šikmé st eše).

III. Požadavky na ší ení vlhkosti konstrukcí ( l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)
Požadavky: 1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.

2. Ro ní množství kondenzátu musí být nižší než ro ní kapacita odparu.
3. Ro ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok,

nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot).

Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti
materiálu v kondenza ní zón iní:
zóna . 1: 0,144 kg/m2,rok (materiál: Sklodek 40 Special Mineral).
Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok

Vypo tené hodnoty: V kci dochází p i venkovní návrhové teplot  ke kondenzaci.

V konstrukci dochází b hem modelového roku ke kondenzaci.
Kond.zóna . 1: Max. množství akum. vlhkosti Mc,a = 0,0129 kg/m2

Na konci modelového roku je zóna suchá.

 Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.
 Ma,vysl = 0 kg/m2 ... 2. POŽADAVEK JE SPLN N.
 Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN N.

Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software



VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011)

Název konstrukce:  Obvodová st na

Rekapitulace vstupních dat
Návrhová vnit ní teplota Ti: 20,0 C
P evažující návrhová vnit ní teplota TiM: 20,0 C
Návrhová venkovní teplota Tae: -15,0 C
Teplota na vn jší stran  Te: -15,0 C
Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai: 20,6 C
Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%)

Skladba konstrukce
íslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-]

  1 Zdivo CP 1 0,800      0,800 8,5
  2 Vláknité konopné desky 2 0,100      0,040 6,0
  3 deska Steico universal 0,022      0,048 5,0

I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2)
 Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =  0,747
 Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =  0,941

 Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost
 na vnit ním povrchu 80% (kritérium vylou ení vzniku plísní).

Pr m rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p i hodnocení skladby mimo
tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce.
Nelze s ní proto prokazovat pln ní požadavku na minimální povrchové teploty
zabudované konstrukce v etn  tepelných most  a vazeb. Její p evýšení nad požadavkem
nazna uje pouze možnosti pln ní požadavku v míst  tepelného mostu i tepelné vazby.

II. Požadavek na sou initel prostupu tepla ( l. 5.2 v SN 730540-2)
 Požadavek: U,N  =  0,30 W/m2K
 Vypo tená hodnota: U =  0,24 W/m2K
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N.

 Vypo tený sou initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných
 most  (nap . krokví v zateplené šikmé st eše).

III. Požadavky na ší ení vlhkosti konstrukcí ( l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)
Požadavky: 1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.

2. Ro ní množství kondenzátu musí být nižší než ro ní kapacita odparu.
3. Ro ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok,

nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot).

Vypo tené hodnoty: V kci nedochází p i venkovní návrhové teplot  ke kondenzaci.

 POŽADAVKY JSOU SPLN NY.

Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software



VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011)

Název konstrukce:  st echa

Rekapitulace vstupních dat
Návrhová vnit ní teplota Ti: 20,0 C
P evažující návrhová vnit ní teplota TiM: 20,0 C
Návrhová venkovní teplota Tae: -15,0 C
Teplota na vn jší stran  Te: -15,0 C
Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai: 20,6 C
Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%)

Skladba konstrukce
íslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-]

  1 Sádrokarton 0,0125      0,220 9,0
  2 Isocell FH - I 0,0002      0,350 26875,0
  3 Vláknité konopné desky 2 0,040      0,040 6,0
  4 Vláknité konopné desky 2 0,160      0,040 6,0
  5 OSB desky 0,022      0,130 50,0
  6 Difflex 100 0,0003      0,350 200,0

I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2)
 Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =  0,747
 Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =  0,955

 Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost
 na vnit ním povrchu 80% (kritérium vylou ení vzniku plísní).

Pr m rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p i hodnocení skladby mimo
tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce.
Nelze s ní proto prokazovat pln ní požadavku na minimální povrchové teploty
zabudované konstrukce v etn  tepelných most  a vazeb. Její p evýšení nad požadavkem
nazna uje pouze možnosti pln ní požadavku v míst  tepelného mostu i tepelné vazby.

II. Požadavek na sou initel prostupu tepla ( l. 5.2 v SN 730540-2)
 Požadavek: U,N  =  0,24 W/m2K
 Vypo tená hodnota: U =  0,19 W/m2K
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N.

 Vypo tený sou initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných
 most  (nap . krokví v zateplené šikmé st eše).

III. Požadavky na ší ení vlhkosti konstrukcí ( l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)
Požadavky: 1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.

2. Ro ní množství kondenzátu musí být nižší než ro ní kapacita odparu.
3. Ro ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok,

nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot).

Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti
materiálu v kondenza ní zón iní: 0,429 kg/m2,rok
(materiál: OSB desky).
Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok

Vypo tené hodnoty: V kci dochází p i venkovní návrhové teplot  ke kondenzaci.

Ro ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0370 kg/m2,rok
Ro ní množství odpa itelné vodní páry Mev,a = 1,7180 kg/m2,rok

 Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.
 Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN N.
 Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN N.

Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software


