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Abstrakt 

Příspěvek analyzuje výsledky experimentálního měření a numerické simulace průběhů teplot 
uvnitř lehké dřevěné konstrukce v zimním a letním období. Vyhodnocuje vhodnost použití 
teoretických numerických metod pro predikce teplotního pole ve stavební konstrukci vystavené 
nestacionárním okrajovým podmínkám. 
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Abstract 

The paper compares the results of experimental measurements and numerical solution of a 
temperature within a light wooden structure in winter and summer. Suitability of theoretical 
numerical methods for the prediction of thermal behavior of building structures is evaluated. 

Keywords 

Numerical simulation of the temperature field, experimental measurements of the 
temperatures inside the structure, lightweight building structure. 

 1 ÚVOD 
Základním cílem příspěvku je porovnání výsledků experimentálního měření a numerické 

analýzy tepelného chování obvodové konstrukce [1] reálné dřevostavby v zimním a letním období. 
Účelem výzkumu je ověření vhodnosti použití numerické simulační metody pro predikci teplotního 
chování lehkých stavebních konstrukcí na bázi dřeva, které má významný vliv na tepelnou pohodu 
vnitřního prostředí [2, 3]. 
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Experimentální měření průběhů teplot probíhalo na reálné dřevostavbě v pasivním standardu 
umístěné v areálu Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava. Dřevostavba je využívána jako Výzkumné 
a inovační centrum Moravskoslezského dřevařského klastru a Fakulty stavební a je vybavena řadou 
měřících senzorů monitorujících nejen průběhy teplot, ale i vlhkosti a dalších veličin ve vnitřním 
prostředí, ve stavebních konstrukcích a v podzákladí. 

Pro teoretickou analýzu tepelného chování obvodové konstrukce byla zvolena numerická 
implicitní metoda – metoda konečných prvků, která je pro řešení zejména nestacionárních 
vícerozměrných tepelných úloh vhodnější než metoda analytická. Podstata metody spočívá 
v diskretizaci prostoru, resp. času. Numerické metody umožňují získat řešení tepelného (resp. 
teplotního) problému v konečném počtu diskrétních míst (uzlů) zvolené sítě a to v celé oblasti, nebo 
její části. Pro numerický simulační výpočet byl použit program ANSYS.  

Porovnání výsledků experimentálního měření a numerické simulace tepelného chování 
obvodové stěny dřevostavby bylo provedeno pro dva vybrané detaily (viz Tab. 1), které se odlišují 
materiálovou skladbou a orientací vůči světovým stranám: detail 1 (skladba A, jižní fasáda), detail 2 
(kout, skladba B, severozápadní fasáda). Oba detaily byly hodnoceny pro zimní a letní období. 
Teoretická analýza obou detailů byla provedena pro reálné okrajové podmínky pro zimní a letní 
období získané experimentálním měřením. 

 2 VÝSLEDKY EXPERIMENTÁLNÍHO MĚŘENÍ 
Obvodové konstrukce posuzované dřevostavby jsou řešeny jako difúzně otevřené 

s dřevovláknitou tepelnou izolací. V Tab. 1 jsou uvedeny skladby posuzovaných detailů obvodové 
stěny, v Tab. 2 jsou uvedeny základní tepelně technické vlastnosti použitých stavebních materiálů. 

Tab. 1: Skladby obvodové stěny dřevostavby v posuzovaných detailech 

Detail 1 (skladba A) 
Tloušťka vrstev 

d [m] 
Detail 2 (skladba B) 

Tloušťka vrstev 
d [m] 

deska Fermacell 0,015 deska Fermacell 0,015 

tepelná izolace Steico Flex 0,060 tepelná izolace Steico Flex 0,060 

deska Fermacel Vapor 0,015 deska Fermacel Vapor 0,015 

tepelná izolace Steico 
Flex/nosník Steico Wall SW90 

0,300 
tepelná izolace Steico 

Flex/nosník Steico Wall SW90 
0,300 

deska Fermacell 0,015 deska Fermacell 0,015 

tepelná izolace Steico Therm 0,080 tepelná izolace Steico Special 0,100 

tepelná izolace Steico Protect 0,060 větrotěsná pojistná fólie  

omítka Baumit 0,007 odvětrávaná vzduchová mezera 0,040 

  cementotřísková deska Cetris 0,012 

Tab. 2: Tepelně technické vlastnosti stavebních materiálů 

Stavební materiály 
Objemová 
hmotnost 

Součinitel 
tepelné vodivosti 

Měrná 
tepelná kapacita 

Součinitel 
teplotní 

vodivosti 
  [kg/m3]  [W/(m.K)] c [J/(kg.K] a [m2/s] 

deska Fermacell 1250 0,320 1000 2,56.10-7 

tepelná izolace Steico Flex 50 0,039 2100 3,7.10-7 

tepelná izolace Steico Therm 160 0,043 2100 1,28.10-7 

tepelná izolace Steico Protect 250 0,053 2100 1,00.10-7 

tepelná izolace Steico Special 240 0,047 2100 0,93.10-7 

dřevo 400 0,180 2510 1,8.10-7 

omítka Baumit 1800 0,800 850 5,23.10-7 
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V obvodových stěnách jsou zabudovány snímače, které dlouhodobě monitorují průběhy teplot 
(a také vlhkosti) v příčném profilu konstrukcí. Jednotlivé pozice snímačů (celkem 5 v každém profilu 
– viz obr. 1) mají umožnit sledování teplotního chování konstrukce s ohledem na různé faktory - vliv 
skladby konstrukce, vliv orientace konstrukce na světové strany, vliv tepelných vazeb (kouty), vliv 
odvětrávané mezery na vnější straně konstrukce apod.  

 
 Obr. 1: Umístění teplotních snímačů uvnitř detailu 1  

Současně je měřena teplota venkovního vzduchu (stíněné teplotní čidlo na severní fasádě) 
a vnitřní teplota (teplota vnitřního vzduchu i celková vnitřní teplota vzduchu) v jednotlivých 
místnostech. 

Na obr. 2 a obr. 3 je znázorněn časový průběh naměřených teplot v detailu 1 obvodové stěny 
v zimním období pro vybrané dva dny v měsíci lednu (26.1. - 27.1. 2013), kdy teploty venkovního 
vzduchu dosahovaly nízkých hodnot blížící se hodnotám normovým [4]. 
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Obr. 2: Časový průběh vnější povrchové teploty obvodové stěny (detail 1)  
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Obr. 3: Časový průběh teplot uvnitř obvodové stěny (detail 1) 

Naměřené průběhy teplot ukazují, jakým způsobem se konstrukce díky svým tepelně 
izolačním vlastnostem vyrovnává s nízkými teplotami na vnějším povrchu v zimním období. Zatímco 
vnější povrch konstrukce je zatěžován rozdílem povrchových teplot v průběhu dne od -13,9 C 
do -3,1C, vnitřní vrstvy konstrukce včetně vnitřního povrchu vykazují velice malé odchylky 
v teplotách (17,8 C až 18,8 C). Přičemž průběh vnitřní povrchové teploty je ovlivněn vnitřní 
teplotou vzduchu a provozním režimem vytápění. 

Na obr. 4 a obr. 5 je znázorněn časový průběh naměřených teplot v detailu 1 obvodové stěny 
v letním období pro vybraný den (8.8. – 9.8. 2013), kdy teploty venkovního vzduchu dosahovaly 
vysokých hodnot blížící se hodnotám normovým [5]. 

V průběhu dne 8.8. byla naměřena maximální vnější povrchová teplota konstrukce 43,8 C a 
minimální vnější povrchová teplota konstrukce 19,8 C. Zatímco vnitřní vrstvy konstrukce včetně 
vnitřního povrchu vykazují velice malé odchylky v teplotách od 31,6 C do 33,4 C. Časový rozdíl 
mezi maximem teploty na vnitřním povrchu konstrukce a maximem teploty na vnějším povrchu 
konstrukce (vzduchu) nazýváme fázovým posunutím teplotních kmitů . V případě detailu 1 vychází 
hodnota fázového posunutí v hodnoceném dni 25 hod. 
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Obr. 4: Časový průběh vnější povrchové teploty obvodové stěny (detail 1)  
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Obr. 5: Časový průběh teplot uvnitř obvodové stěny (detail 1)  

Z průběhu teplot je zřejmé, jakým způsobem se konstrukce dokáže vyrovnat s působením 
velkého rozdílu teplot na vnějším povrchu během dne.  

Naměřené vyšší vnitřní teploty vzduchu byly ovlivněny provozním režimem větrání, kdy 
v rámci zajištění stejných okrajových podmínek pro měření nebyl vnitřní prostor ochlazován 
větráním venkovního vzduchu v nočních hodinách. 

V detailu 2 obvodové stěny (kout) byla v průběhu dne 8. 8. naměřena maximální vnější 
povrchová teplota konstrukce 39,2 C a minimální vnější povrchová teplota konstrukce 21,1 C. 
Na teplotě se projevil vliv odvětrávané vzduchové mezery a také severozápadní orientace 
hodnoceného detailu.  

 3 NUMERICKÝ SIMULAČNÍ VÝPOČET 
Pro numerické modelování tepelného chování stavební konstrukce byl použit numerický 

výpočet metodou konečných prvků v programu ANSYS. Celý proces přípravy a výpočtu simulačního 
modelu v programu ANSYS lze rozdělit do tří základních fází: 

Preprocessing – příprava vstupních dat. Řešené modely obvodových konstrukcí byly 
vytvořeny pomocí plošných konečných prvků typu PLANE55 (obr. 6, obr. 7). Každý materiál byl 
definován pomocí tepelně technických vlastností: objemové hmotnosti, měrné tepelné kapacity, 
součinitele tepelné vodivosti. V rámci tvorby sítě byly přiřazeny jednotlivým plochám modelu jejich 
atributy, celý prvek byl rozdělen sítí s hustotou 0,01 m a byly vytvořeny uzly.  

  
Obr. 6: Numerický model typu PLANE55 obvodová stěna (detail 1) 
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Obr. 7: Numerický model typu PLANE55 – kout obvodových stěn (detail 2) 

Processing – výpočet (numerické jádro). Analýza výpočtu byla řešena jako dvourozměrná 
stacionární a nestacionární úloha. Nestacionární úloha vyžaduje zadání času a časového kroku. 
Pro výpočet byl použit minimální časový krok 100 s a maximální časový krok shodný s časovým 
krokem měření (3600 s). Celková délka hodnoceného časového úseku byla zvolena 24 hodin.  

Počáteční podmínka výpočtu, která popisuje rozložení teploty v tělese na počátku děje v čase 
t0, byla do výpočtu pro letní období řešena pomocí referenční teploty  = 30 C. Tato teplota byla 
ověřována simulačními výpočty, aby počáteční teplotní stav konstrukce odpovídal skutečným 
naměřeným teplotám v čase t0. Pro zimní období byla počáteční podmínka rozložení teploty uvnitř 
konstrukce nejdříve nastavena pomocí simulačního výpočtu teplotního pole za stacionárních 
podmínek (pro detail 1: se = -6,5 C, si = 18,8 C, pro detail 2: se = -5,0 C, si = 17,1 C) a tento 
stav byl dále použit jako počáteční podmínka pro nestacionární výpočet. Počáteční podmínka 
rozložení teplotního pole byla ověřována simuačními výpočty, aby počáteční teplotní stav konstrukce 
v čase t0 odpovídal skutečným naměřeným teplotám. 

Okrajové podmínky nestacionárního výpočtu pro zimní období byly definovány pro vnější 
stranu konstrukce pomocí podmínky 1. druhu Dirichletovy - vnější povrchové teploty konstrukce 
byly dosazeny z reálných naměřených hodinových hodnot v časovém úseku od 6,00 hod. dne 26.1. do 
5.00 hod. dne 27.1 2013. Pro vnitřní stranu konstrukce byla nastavena okrajová podmínka 1. druhu 
Dirichletova – průměrná vnitřní povrchová teplota konstrukce sim = 18,8 C, která byla uvažována 
konstantní v celém časovém úseku 24 hodin pro detail 1 a pro detail 2 byla uvažována konstantní 
povrchová teplota sim = 17,1 C.  

Okrajové podmínky nestacionárního výpočtu pro letní období byly definovány pro vnější 
stranu konstrukce pomocí podmínky 1. druhu Dirichletovy - vnější povrchové teploty konstrukce 
byly dosazeny z reálných naměřených hodinových hodnot pro den 8.8. 2013 (od 1,00 hod. do 24,00 
hod.). Pro vnitřní stranu konstrukce byla nastavena okrajová podmínka 1. druhu Dirichletova – 
vnitřní povrchová teplota konstrukce si = 32,1 C, která byla uvažována konstantní v celém časovém 
úseku 24 hodin pro detail 1 a pro detail 2 byla uvažována konstantní povrchová teplota si = 33,2 C. 

Postprocessing – zpracování dat. V tab. 3 a tab. 4 jsou uvedeny výsledné naměřené 
a vypočtené teploty v jednotlivých pozicích teplotních snímačů pro dva řešené detaily obvodové 
stěny ve vybrané hodiny v obou reprezentativních dnech pro zimní a letní období.  
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Tab. 3: Průběhy teplot v příčném profilu řešených detailů v zimním období  

Číslo pozice teplotního snímače 5 4 3 2 1 
 Teploty v detailu 1 – jižní fasáda [C] 

Experimentální měření 27.1. 2013 v 
5,00 hod 

-10,1 0,4 8,2 15,5 18,8 

ANSYS – b) pro naměřené okrajové 
podmínky v 5,00 hod 

-10,1 0,2 8,5 15,7 18,8 

 Teploty v detailu 2 – severozápadní kout [C] 
Experimentální měření 27.1. 2013 v 
5,00 hod 

-9,6 -5,0 0,1 9,8 17,1 

ANSYS – b) pro naměřené okrajové 
podmínky v 5,00 hod 

-9,6 -5,7 0,4 10,2 17,1 

 

Z uvedených hodnot v tab. 3 je zřejmé, že výsledky numerické simulace průběhů teplot uvnitř 
konstrukce se přibližují skutečným naměřeným teplotám v dané konstrukci. Rozdíly teplot se 
pohybují maximálně v rozmezí 0,3 C.  

V detailu 2 (kout) je ve výsledcích patrný vliv deformace teplotního pole v místě tepelné 
vazby [6], kdy v příčném profilu dochází k výraznějšímu ochlazení konstrukce. Vyšší vnější 
povrchová teplota v detailu 2 (než v detailu 1) je ovlivněna odvětrávanou vzduchovou mezerou. 

 

Tab. 4: Průběhy teplot v příčném profilu řešených detailů v letním období  

Číslo pozice teplotního snímače 5 4 3 2 1 
 Teploty v detailu 1 – jižní fasáda [C] 

Experimentální měření 8.8. 2013 ve 14 
hodin  

43,0 28,0 29,5 31,0 32,1 

ANSYS – b) pro naměřené okrajové 
podmínky ve 14 hodin 

43,0 29,0 30,1 31,1 32,1 

 Teploty v detailu 2 – severozápadní kout [C] 
Experimentální měření 8.8. 2013 ve 14 
hodin 

37,7 28,2 29,2 31,4 33,2 

ANSYS – b) pro naměřené okrajové 
podmínky ve 14 hodin 

37,7 28,9 29,5 30,5 33,2 

 

Z uvedených hodnot v tab. 4 je zřejmé, že výsledky numerické simulace průběhů teplot uvnitř 
konstrukce se přibližují skutečným naměřeným teplotám v dané konstrukci. Rozdíly teplot se 
pohybují maximálně v rozmezí 1 C.  

Nižší vnější povrchová teplota v detailu 2 (než v detailu 1) je ovlivněna odvětrávanou 
vzduchovou mezerou. 
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 4 ZÁVĚR 
Cílem příspěvku bylo porovnání výsledků experimentálního měření a numerické simulace 

teplotního pole v obvodové konstrukci reálné dřevostavby v zimním a letním období. Účelem 
výzkumu bylo ověření vhodnosti použití numerické simulační metody pro predikci průběhů teplot 
uvnitř lehkých stavebních konstrukcí na bázi dřeva. Zhodnocení uvedených výsledků lze shrnout do 
následujících bodů: 

 Použití numerických simulačních metod pro predikci průběhů teplot uvnitř stavebních 
konstrukcí se jeví jako vhodný nástroj – průběh vypočtených teplot v jednotlivých 
pozicích teplotních snímačů koresponduje s naměřenými hodnotami.  

 Výsledky simulačních výpočtů vychází s dostatečnou přesností na straně bezpečnosti.  

 Simulační výpočty při uvažování nestacionárního přenosu tepla se více přibližují svými 
výsledky k naměřeným veličinám a poskytují podrobnější informace o tom, jak se 
v závislosti na čase a změnách okrajových podmínek mění rozložení teplot v konstrukci, 
než simulační výpočty při uvažování stacionárního přenosu tepla.  
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