technologie a materiály izolaãní skla
Zasklení pro nízkoenergetické stavby
Hlavním rysem tohoto druhu staveb je snaha o eliminaci ve‰ker˘ch
únikÛ tepla tak, aby se minimalizovaly náklady na vytápûní.
Otvorové v˘plnû jsou stále nejzásadnûj‰ím zdrojem tûchto únikÛ,
a proto se okna pro nízkoenergetické stavby navrhují relativnû
men‰ích rozmûrÛ a jejich rámy a zasklení jsou optimalizované
pro nejvy‰‰í moÏn˘ stupeÀ izolaãních schopností. Celkové zateplení
v‰ech konstrukcí potom umoÏní pro vytápûní pouÏívat i ménû
v˘konné, ale zato v˘raznû ekonomiãtûj‰í systémy, jako jsou tepelná
ãerpadla nebo rekuperaãní jednotky.
Zlep‰ení tepelnû-izolaãních schopností zasklení se dosahuje pouÏitím
vícekomorov˘ch systémÛ s aplikací vícenásobného umístûní

nízkoemisivní pokovené vrstvy jak na sklech, tak i na meziskelní
teplené fólii. Touto konstrukcí se vyluãují v˘raznûj‰í solární zisky,
ale díky skvûl˘m selektivním vlastnostem jednotliv˘ch pokoven˘ch
vrstev zasklení stále propou‰tí dostateãné mnoÏství svûtla.
V optimalizaci parametrÛ pro nízkoenergetické stavby nemají skla
s tepeln˘mi fóliemi konkurenci. Jsou vhodná pro nízkoenergetické
stavby a jiné objekty vyÏadující nejlep‰í izolaãní schopnosti s relativnû
vysok˘m prostupem svûtla a mírnou regulací solárních ziskÛ.

Prosklené fasády komerãních objektÛ
Souãasné trendy v navrhování nebytov˘ch staveb smûﬁují
k budování otevﬁen˘ch halov˘ch prostor, které dosahují ãím dál
vût‰ích hloubek interiérÛ, které je nutno prosvûtlit. Za tímto
úãelem se postupnû roz‰iﬁují prosklené plochy, kter˘mi se do
interiérÛ pﬁivádí svûtlo. S prostupujícím viditeln˘m svûtlem se
má snahu na oslunûn˘ch stranách dostat do interiéru i solární
energie, která v letních mûsících zpÛsobuje pﬁehﬁev interiérÛ,
kter˘ se musí kompenzovat vynaloÏením v˘razn˘ch finanãních
prostﬁedkÛ na jejich klimatizaci. Velké prosklené plochy jsou
samozﬁejmû i v˘razn˘m zdrojem únikÛ tepla. Pro zasklení je
proto dÛleÏité pﬁivést do interiérÛ dostateãné mnoÏství svûtla,
ale pﬁi tom souãasnû eliminovat procházející solární energii.
Tyto dva poÏadavky se v‰ak navzájem ãásteãnû vyluãují.
Míra schopnosti zasklení vyhovût souãasnû obûma poÏadavkÛm
je charakterizovaná mírou selektivity, která urãuje kvalitu
tohoto typu zasklení. Teoreticky lze dosáhnout maximálnû
pomûru dva (tj. pomûr prostupu viditelného svûtla vÛãi
mnoÏství procházející solární energie) pro jednu selektivní
vrstvu v zasklení. Podle míry oslunûní odvozené od orientace

vÛãi svûtov˘m stranám se potom navrhují svûtelné a energetické
vlastnosti. S uveden˘mi parametry úzce souvisí i dosahovaná
izolaãní schopnost, kde lze v poslední dobû sledovat snahu
o posun k lep‰ím izolaãním schopnostem, neÏ má standardní
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