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ZASKLIEVACÍ DIEL S ELEKTRICKY PREPÍNATEĽNÝMI OPTICKÝMI
VLASTNOSŤAMI

Opis
[0001]

Vynález sa týka zasklievacích dielov s elektricky prepínateľnými

optickými vlastnosťami, spôsobu ich výroby a použitia termoplastickej fólie
s luminiscenčným materiálom v takom zasklievacom diely.
[0002]

Sú známe zasklievacie diely, najmä vrstvené tabuľové diely

s elektricky prepínateľnými funkčnými prvkami. Optické vlastnosti funkčných
prvkov môžu byť menené priloženým napätím. Príklad pre to sú elektrochrómne
funkčné prvky, aké sú napríklad známe z US 20120026573 A1 a WO
2012007334 A1. Ďalší príklad sú funkčné prvky SPD (suspended particle
device), ktoré sú napríklad známe z EP 0876608 B1 a WO 2011033313 A1.
Priloženým napätím sa dá ovládať prestup viditeľného svetla elektrochrómnymi
alebo SPD funkčnými prvkami. Zasklievacie diely s takýmito funkčnými prvkami
môžu tiež byť komfortným spôsobom elektricky stmievané.
[0003]

Mnohé prepínateľné funkčné prvky vykazujú obmedzenú stabilitu

z hľadiska dlhodobej životnosti. To platí najmä pre funkčné prvky v zaskleniach
vo vonkajšej oblasti, napríklad v obvodových plášťoch budov alebo v oblasti
okien, kde sú funkčné prvky vystavené slnečnému žiareniu. Ultrafialová časť
spektra ako aj krátkovlnná časť viditeľnej oblasti slnečného žiarenia, najmä
žiarenia s vlnovou dĺžkou menšou než asi 410 nm, vedú k starnutiu funkčných
prvkov. Starnutie sa môže prejavovať napríklad neestetickým sfarbením alebo
zmenou farby funkčných prvkov, ktoré môžu byť homogénne alebo tiež
nehomogénne.

Starnutie

môže

však

tiež

viesť

k zhoršeniu

funkčnosti

prepínateľného funkčného prvku, najmä k zníženému kontrastu medzi stavmi
prepnutia.
[0004]

Zrejmou možnosťou ochrany prepínateľného funkčného prvku pred

UV žiarením a viditeľným žiarením s krátkymi vlnami je zavedenie UV blokátora
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alebo UV absorbéra do zasklenia, napríklad ako povlak alebo zapustenie do
polymérneho filmu. Takéto riešenie je napríklad známe z WO 2012/154663 A1.
Blokátory UV filtrujú žiarenie krátkovlnnej viditeľnej oblasti zo slnečného
žiarenia. Tým je síce funkčný prvok chránený proti starnutiu, ale vytvára sa
zreteľná zmena farby svetla prechádzajúceho zasklievacím dielom do žlta.
Takáto zmena farby je neestetická a najmä typicky nie je akceptovaná
výrobcami áut. Okrem toho takéto blokátory UV znižujú prestup viditeľného
svetla zasklením.
[0005]

Medzinárodná

patentová

prihláška

WO

2011/036010

opisuje

zasklievací diel s integrovaným prepínacím zariadením. Súvrstvie vrstiev
obsahuje elektrochrómnu vrstvu a adhéznu vrstvu s luminiscenčnými časticami
pre optické značenie prepínacieho zariadenia.
[0006]

Úlohou predkladaného vynálezu je priniesť zasklievací diel s elektricky

prepínateľnými optickými vlastnosťami, ktorý vykazuje ochranu prepínateľného
funkčného prvku proti žiareniu v UV oblasti a v krátkovlnovej viditeľnej oblasti.
Zasklievací diel má pritom vykazovať vysoký prestup vo viditeľnej spektrálnej
oblasti a malú zmenu farby svetla, ktoré nimi prechádza.
[0007]

Úloha predkladaného vynálezu je vyriešená zasklievacím dielom

podľa vynálezu s elektricky prepínateľnými optickými vlastnosťami podľa
nezávislého nároku 1. Výhodné uskutočnenia vyplývajú zo závislých nárokov.
[0008]

Zasklievací diel podľa vynálezu s elektricky prepínateľnými optickými

vlastnosťami obsahuje aspoň nasledujúce znaky:
-

vonkajšiu tabuľu a

-

prepínateľný funkčný prvok, ktorý je cez aspoň jednu termoplastickú fóliu
plošne spojený s vonkajšou tabuľou, termoplastickú fóliu plošne spojenú
s vnútornou tabuľou,

pričom termoplastická fólia obsahuje aspoň jeden luminiscenčný materiál.
[0009]

Zasklievací diel (alebo tabuľové usporiadanie) podľa vynálezu je

výhodne určený na to, aby v otvore, napríklad vozidla alebo budovy, oddeľoval
vnútorný priestor voči vonkajšiemu okoliu. Vonkajšia tabuľa je pritom v zmysle
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vynálezu v stave zabudovania dielu privrátená k vonkajšiemu prostrediu.
Prepínateľný funkčný prvok je uložený na strane vonkajšej tabule privrátenej
k vnútornému priestoru. To znamená, že vonkajšia tabuľa je uložená medzi
vonkajším prostredím a prepínateľným funkčným prvkom. Principiálne môže byť
zasklievací diel podľa vynálezu prirodzene tiež použitý vnútri budovy, najmä
keď je tam potrebná ochrana voči UV žiareniu. Vonkajšia tabuľa je potom
uložená medzi zdrojom UV žiarenia a funkčným prvkom.
[0010]

Pod zasklievacím dielom s prepínateľnými optickými vlastnosťami sa

v zmysle vynálezu rozumie nielen zasklievací diel, ktorého optické vlastnosti,
napríklad prestup viditeľného svetla, môžu byť prepínané medzi dvoma rôznymi
stavmi, napríklad nepriehľadným a priehľadným stavom. Rozumejú sa tým tiež
také zasklenia, ktorých optické vlastnosti sú nekonečne variabilné.
[0011]

Zasklievací diel podľa vynálezu obsahuje aspoň jednu termoplastickú

fóliu, ktorá obsahuje aspoň jeden luminiscenčný materiál. Termoplastická fólia
s luminiscenčným materiálom je podľa vynálezu plošne uložená aspoň medzi
vonkajšou tabuľou a prepínateľným funkčným prvkom. Termoplastická vrstva
môže obsahovať ďalšie oblasti, ktoré nie sú uložené medzi vonkajšou tabuľou
a funkčným prvkom. Termoplastická fólia môže napríklad prečnievať cez
funkčný prvok.
[0012]

Slnečné svetlo prestupujúce z vonkajšieho prostredia zasklievacím

dielom dopadá teda najprv na termoplastickú fóliu s luminiscenčným materiálom
a potom na funkčný prvok. Typické termoplastické fólie sú netransparentné pre
ultrafialové žiarenie pod určitou medznou vlnovou dĺžkou, ktorá závisí od
termoplastického materiálu. Táto časť ultrafialovej časti slnečného žiarenia
preto nedopadá na funkčný prvok a nemôže viesť k starnutiu. UV žiarenie nad
medznou vlnovou dĺžkou, ako aj krátkovlnovej časti viditeľnej oblasti spektra, sú
absorbované luminiscenčným materiálom a nemôžu preto rovnako viesť (alebo
môžu viesť len v zreteľne zníženej miere) k starnutiu funkčného prvku. Pod
krátkovlnovými časťami viditeľnej oblasti sa v zmysle vynálezu rozumie najmä
žiarenie s vlnovou dĺžkou menšou než 400 nm alebo rovno 410 nm. Ukázalo sa,
že ochrana funkčného prvku pred žiarením najmä v rozsahu vlnových dĺžok 380
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nm až 410 nm vedie k zreteľne zníženému starnutiu funkčného prvku.
[0013]

Na rozdiel od bežných blokátorov UV však nie je energia žiarenia

jednoducho odfiltrovaná zo slnečného žiarenia. Miesto toho luminiscenčný
materiál znovu vydáva časť energie žiarenia ako luminiskujúce žiarenie, ktoré
má väčšiu vlnovú dĺžku než absorbované žiarenie. V porovnaní s bežnými
blokátormi UV je tým dosiahnutá jednak menšia zmena farby viditeľného svetla
prechádzajúceho zasklievacím dielom. Ďalej je dosiahnutý väčší prestup
viditeľného svetla. To sú veľké výhody predkladaného vynálezu.
[0014]

Elektricky prepínateľný funkčný prvok obsahuje aspoň jednu aktívnu

vrstvu, ktorá má prepínateľné optické vlastnosti. Aktívna vrstva je uložená
plošne medzi vonkajšou a vnútornou transparentnou plošnou elektródou.
Vonkajšia plošná elektróda je pritom privrátená k vonkajšej tabuli a vnútorná
plošná elektróda je odvrátená od vonkajšej tabule. Plošné elektródy a aktívna
vrstva sú typicky uložené rovnobežne s povrchmi vonkajšej tabule. Plošné
elektródy sú spojené s vonkajším zdrojom napätia, spôsobom aký je sám
o sebe známy. Elektrické kontaktovanie je uskutočnené vhodnými spojovacími
káblami, napríklad fóliovými vodičmi, ktoré sú cez takzvané zberné vodiče
(zbernice), napríklad pruhy elektricky vodivého materiálu alebo elektricky
vodivými potlačami, spojené s plošnými elektródami.
[0015]

Prepínateľný funkčný prvok, výhodne aktívna vrstva prepínateľného

funkčného prvku, obsahuje vo výhodnom uskutočnení vynálezu organickú
matricu. Takéto aktívne vrstvy sú zvlášť náchylné na starnutie UV žiarením.
Termoplastickou fóliou podľa vynálezu s luminiscenčným materiálom sú také
funkčné prvky zvlášť účinne chránené pred starnutím.
[0016]

Termoplastická

termoplastický

fólia

polymér,

podľa

výhodne

vynálezu

obsahuje

etylénvinylacetát

aspoň

(EVA)

jeden
a/alebo

polyvinylbutyral (PVB), zvlášť výhodne polyvinylbutyral. Takéto termoplastické
fólie majú malú transparentnosť v ultrafialovej oblasti a hodia sa dobre na
vloženie luminiscenčných materiálov. Termoplastická fólia môže však tiež
obsahovať

napríklad

aspoň

polyuretán,

polyetylén,

polyetyléntereftalát,

polypropylén, polykarbonát, polymetylmetakrylát, polyakrylát, polyvinylchlorid,
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polyacetátovú

živicu,

liatu

živicu,

akryláty,

fluorované

etylénpropylény,

polyvinylfluorid, a/alebo etyléntetrafluóretylén.
[0017]

Hrúbka termoplastickej fólie je výhodne 0,2 mm až 2 mm, zvlášť

výhodne 0,3 mm až 1 mm, napríklad 0,38 mm alebo 0,76 mm. To je zvlášť
výhodné s ohľadom na malú hrúbku tabuľového dielu, stabilné spojenie medzi
vonkajšou

tabuľou

a funkčným prvkom

a ochranou

pred UV žiarením

a krátkovlnovým viditeľným svetlom.
[0018]

Pojem ”luminiscenčný materiál” v zmysle vynálezu zahŕňa najmä

luminiscenčné pigmenty a luminiscenčné farbivá. Luminiscenčný materiál môže
byť napríklad vytvorený ako organické a/alebo anorganické luminiscenčné
zlúčeniny, ióny, agregáty a/alebo molekuly.
[0019]

Luminiscenčný materiál má lokálne excitačné maximum v rozsahu

350 nm až 450 nm, zvlášť výhodne 380 nm až 420 nm. Tým je žiarenie zvlášť
výhodne absorbované v ultrafialovej oblasti a v krátkovlnovej viditeľnej oblasti.
[0020]

Luminiscenčný materiál má výhodne lokálne excitačné minimum

v rozsahu 410 nm až 600 nm, zvlášť výhodne 430 nm až 500 nm. To je zvlášť
výhodné

s ohľadom

na

malé

menenie

farby

svetla

prechádzajúceho

zasklievacím dielom.
[0021]

Luminiscenčný materiál obsahuje výhodne hydroxyalkyltereftalát so

vzorcom R1-COO-Ph(OH)x-COO-R2, pričom R1, R2 je alkylový alebo alyový
zvyšok s 1 až 10 atómami C, Ph je fenylový kruh, OH je na fenylovom kruhu
viazaná hydroxylová skupina a x je celé číslo od 1 do 4. Všeobecný štruktúrny
vzorec je:

[0022]

Takéto luminiscenčné materiály majú zvlášť výhodné absorpčné

a emisné vlastnosti, sú trvanlivo stabilné a dajú sa dobre vkladať do
termoplastickej fólie.
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[0023]

Luminiscenčný

materiál

obsahuje

výhodne

dietyl–2,5-

dihydroxytereftalát. Štruktúrny vzorec je

[0024]

Tým je dosiahnuté zvlášť dobrých výsledkov.

[0025]

Luminiscenčný materiál však môže tiež obsahovať benzopyrány,

naftopyrány,

2H-naftopyrány,

3H-naftopyrány,

2H-naftopyrány,

3H-

fenantropyrány, fotochrómnu živicu, kumaríny, xantíny, deriváty kyseliny
naftalínovej, oxazoly, stilbény, styryly, perylény, naftalimidy, naftaly, fenyly,
xantény, lantanoidy, výhodne Y203:Eu, YV04:TM, Y202S:Pr, Gd202S:Tb
a/alebo ich zmesi.
[0026]

Luminiscenčný materiál je výhodne vložený v termoplastickej fólii.

Priemerná koncentrácia luminiscenčného materiálu v termoplastickej fólii je 0,1
kg/m3 a 20 kg/m3, zvlášť výhodne 1 kg/m3 až 7 kg/m3. V tejto oblasti pre
koncentráciu luminiscenčného materiálu je dosiahnutá zvlášť účinná ochrana
funkčného prvku pred starnutím.
[0027]

Luminiscenčný materiál je homogénne rozdelený cez celú plochu

termoplastickej fólie.
[0028]

Termoplastická fólia neobsahuje výhodne žiadne blokátory UV. Pod

pojmom blokátor UV sa rozumie v zmysle vynálezu materiál, ktorý absorbuje
žiarenie

v ultrafialovej

oblasti

a/alebo

v krátkovlnovej

viditeľnej

oblasti

a absorbovanou energiou žiarenia vydáva nežiarivým spôsobom, najmä
tepelnou relaxáciou. Termoplastická fólia bez blokátora UV má zvláštnu výhodu
vysokej priepustnosti vo viditeľnej oblasti spektra a malej zmene farby svetla
prestupujúceho zasklievacím dielom.
[0029]
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než jednu termoplastickú fóliu s luminiskujúcim materiálom.
[0030]

V jednom uskutočnení vynálezu je prepínateľný funkčný prvok

obsiahnutý

vo

viacvrstvovej

fólii

s elektricky

prepínateľnými

optickými

vlastnosťami. Viacvrstvová fólia obsahuje prepínateľný funkčný prvok plošne
medzi prvou a druhou nosnou fóliou. Viacvrstvová fólia obsahuje v udávanom
poradí aspoň jednu nosnú fóliu, plošnú elektródu, aktívnu vrstvu, ďalšiu plošnú
elektródu a ďalšiu nosnú fóliu. Nosná fólia je cez aspoň jednu termoplastickú
fóliu spojená s vonkajšou tabuľou, pričom termoplastická fólia obsahuje aspoň
uvedený luminiscenčný materiál. Výhoda spočíva v jednoduchej výrobe
zasklievacieho dielu. Funkčný prvok je nosnými fóliami výhodne chránený proti
poškodeniu, najmä proti korózii.
[0031]

Nosné fólie obsahujú výhodne aspoň jeden termoplastický polymér,

zvlášť výhodne polyetyléntereftalát (PET). To je zvlášť výhodné s ohľadom na
stabilitu

viacvrstvovej

etylénvinylacetát

fólie.

(EVA)

Nosné

a/alebo

fólie

môžu

polyvinylbutyral

však

tiež

(PVB),

obsahovať

polypropylén,

polykarbonát, polymetylmetakrylát, polyakrylát, polyvinylchlorid, polyacetátovú
živicu, liatu živicu, akryláty, fluórované etylénpropylény, polyvinylfluorid, a/alebo
etyléntetrafluóretylén. Hrúbka každej nosnej fólie je výhodne 0,1 mm až 1 mm,
zvlášť výhodne 0,1 mm až 0,2 mm. Nosnou fóliou s takou malou hrúbkou sa
celková hrúbka zasklievacieho dielu zvýši len nepodstatne.
[0032]
diel

V jednom uskutočnení vynálezu je zasklievací diel vrstvený tabuľový

z vonkajšej

a vnútornou

tabule

tabuľou

a vnútornej

plošne

tabule

uloženým

s medzi

funkčným

vonkajšou
prvkom

tabuľou

s elektricky

prepínateľnými optickými vlastnosťami. Ako vnútorná tabuľa sa označuje tá
tabuľa, ktorá je v polohe zabudovania privrátená k vnútornému priestoru.
[0033]

Ak je zasklievací diel podľa vynálezu vrstvený tabuľový diel, je

v jednom uskutočnení prepínateľný funkčný prvok uložený na vnútornom
povrchu vnútornej tabule. Pod vnútorným povrchom sa rozumie ten povrch
vnútornej tabule, ktorý je obrátený k vonkajšej tabuli.
[0034]

Ak je zasklievací diel vrstvený tabuľový diel, je v jednom uskutočnení

prepínateľný funkčný prvok vytvorený ako viacvrstvová fólia s elektricky
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prepínateľnými

optickými

vlastnosťami.

Viacvrstvová

fólia

obsahuje

prepínateľný funkčný prvok plošne medzi prvou a druhou nosnou fóliu. Jedna
nosná fólia je aspoň cez prvú termoplastickú fóliu spojená s vonkajšou tabuľou
a druhá nosná fólia je cez aspoň druhú termoplastickú fóliu spojená s vnútornou
tabuľou. Aspoň prvá termoplastická fólia obsahuje pritom luminiscenčný
materiál. Druhá termoplastická fólia môže v princípe rovnako obsahovať
luminiscenčný materiál. Výhodne neobsahuje druhá termoplastická fólia žiadny
luminiscenčný materiál. To je výhodné s ohľadom na lacnú výrobu vrstveného
tabuľového dielu. Výhoda spočíva v jednoduchej výrobe vrstveného tabuľového
dielu. Viacvrstvová fólia s elektricky prepínateľnými optickými vlastnosťami
môže byť pri výrobe jednoducho vložená do súvrstvia, ktoré je potom
laminované bežnými spôsobmi vytvorenia vrstveného tabuľového dielu.
Funkčný prvok je nosnými fóliami výhodne chránený proti poškodeniam, najmä
koróziou, a môže byť pripravený pred výrobou vrstveného tabuľového dielu tiež
vo väčšom počte kusov, čo môže byť žiaduce z ekonomických a spôsobovo
technických dôvodov.
[0035]

Viacvrstvová fólia s elektricky prepínateľnými optickými vlastnosťami

má vo výhodnom uskutočnení okrajové utesnenie. Okrajové utesnenie
zabraňuje

difúzii

chemických

zložiek

termoplastických

fólií,

napríklad

zmäkčovadiel, do aktívnej vrstvy. Tým je znížené starnutie prepínateľného
funkčného prvku. Okrajové utesnenie je napríklad vytvorené ako film alebo fólia
obsahujúca polyimid, ktorá obieha okolo postranných okrajov viacvrstvovej fólie.
[0036]

Funkčný prvok môže byť v princípe každý elektricky prepínateľný

funkčný prvok, aký je sám o sebe známy pre odborníka. Vynález je prirodzene
výhodný najmä v spojení s takými funkčnými prvkami, ktoré starnú pri ožarovaní
ultrafialovým žiarením alebo žiarením v krátkovlnovej viditeľnej oblasti, najmä
funkčnými prvkami, ktoré obsahujú organické materiály.
[0037]

Vo výhodnom uskutočnení vynálezu je aktívna vrstva funkčného prvku

elektrochemicky aktívna vrstva. Takéto funkčné prvky sú známe ako
elektrochrómne funkčné prvky. Prestup viditeľného svetla je závislý od miery
uloženia iónov do aktívnej vrstvy, pričom ióny sú napríklad poskytované
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zásobnou vrstvou iónov medzi funkčnou vrstvou a plošnou elektródou. Prestup
môže byť ovplyvňovaný napätím priloženým k plošným elektródam, ktoré
vyvoláva migráciu iónov. Vhodné funkčné vrstvy obsahujú napríklad aspoň oxid
volfrámu alebo oxid vanádu. Elektrochrómne funkčné prvky sú napríklad známe z
WO 2012007334 A1, US 20120026573 A1, WO 2010147494 A1 a EP 1862849
A1.
[0038]

V ďalšom výhodnom uskutočnení vynálezu obsahuje aktívna vrstva

funkčného prvku kvapalné kryštály, ktoré sú napríklad vsadené do polymérovej
matrice. Takéto funkčné prvky sú známe ako PDLC funkčné prvky (polymer
dispersed liquid crystal). Keď nie je na plošné elektródy priložené žiadne
napätie, sú kvapalné kryštály neusporiadane orientované, čo má za následok
silný rozptyl svetla prechádzajúceho aktívnou vrstvou. Keď sa priloží na plošné
elektródy napätie, kvapalné kryštály sa orientujú v spoločnom smere a prestup
svetla aktívnou vrstvou sa zvýši. Takýto funkčný prvok je známy napríklad z DE
102008026339 A1.
[0039]

V ďalšom

výhodnom

elektroluminiscenčný

funkčný

uskutočnení
prvok.

vynálezu

Pritom

je

obsahuje

funkčný

prvok

aktívna

vrstva

elektroluminiscenčné materiály, ktoré môžu byť anorganické alebo organické
(OLED). Priloženým napätím na plošné elektródy je luminiscencia aktívnej
vrstvy budená. Takéto funkčné prvky sú napríklad známe z US 2004227462 A1
a WO 2010112789 A2.
[0040]

V inom ďalšom výhodnom uskutočnení vynálezu obsahuje funkčná

vrstva funkčného prvku suspendované častice, pričom priložením napätia na
plošné elektródy je možné meniť absorpciu svetla funkčnou vrstvou. Takéto
funkčné prvky sú známe ako SPD funkčné prvky (suspended particle device),
napríklad z EP 0876608 B1 a WO 2011033313 A1.
[0041]

Funkčný prvok môže prirodzene okrem aktívnej vrstvy a plošných

elektród obsahovať ďalšie samé o sebe známe vrstvy, napríklad bariérové
vrstvy, blokovacie vrstvy, antireflexné vrstvy, ochranné vrstvy a/alebo
vyhladzovacie vrstvy.
[0042]

Plocha funkčného prvku môže zodpovedať ploche zasklievacieho dielu.
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Potom sa dosiahne výhodné rovnomerné stmavnutie zasklievacieho dielu
prepínateľným funkčným prvkom. Zasklievací diel môže však alternatívne tiež
obsahovať obiehajúcu okrajovú oblasť šírky napríklad 2 mm až 20 mm, ktorá nie
je vybavená funkčným prvkom, najmä keď je táto okrajová oblasť krytá
upevňovacími prvkami, rámom alebo potlačou. Najmä keď je zasklievací diel
vytvorený ako vrstvený tabuľový diel, je pritom prepínateľný funkčný prvok vnútri
medzivrstvy výhodne chránený proti korózii.
[0043]

Vnútorná a/alebo vonkajšia plošná elektróda sú výhodne vytvorené

ako transparentné elektricky vodivé vrstvy. Plošné elektródy obsahujú výhodne
aspoň jeden kov, zliatinu kovov alebo transparentný vodivý oxid (transparent
conducting oxide, TCO). Plošné elektródy môžu obsahovať napríklad striebro,
zlato, meď, nikel, chróm, volfrám, oxid india a cínu (ITO), oxid zinočnatý
dopovaný gáliom alebo hliníkom a/alebo oxid cínu dopovaný fluórom alebo
antimónom. Plošné elektródy majú výhodne hrúbku 10 nm až 2 µm, zvlášť
výhodne 20 nm až 1 µm a úplne zvlášť výhodne 30 nm až 500 nm.
[0044]

Vonkajšie tabule a/alebo prípadne vnútorné tabule obsahujú výhodne

nepredpäté, čiastočne predpäté alebo predpäté sklo, zvlášť výhodne ploché
sklo, plavené sklo, kremenné sklo, borosilikátové sklo, vápenato-sodné sklo
alebo číre plasty, zvlášť výhodne tuhé číre plasty, najmä polyetylén,
polypropylén,

polykarbonát,

polymetylmetakrylát,

polystyrén,

polyamid,

polyester, polyvinylchlorid alebo ich zmesi. Vonkajšie tabule a/alebo vnútorné
tabule môžu byť číre a transparentné a najmä mať priepustnosť vo viditeľnej
oblasti spektra aspoň 70 %, výhodne aspoň 85 %. Vonkajšie tabule a/alebo
vnútorné tabule môžu však byť tiež tónované alebo farebné a mať napríklad
priepustnosť vo viditeľnej oblasti spektra 20% do 70%.
[0045]

Hrúbka vonkajšej tabule a prípadne vnútornej tabule môže byť

v širokej miere obmeňovaná a byť tak prispôsobená požiadavkám v jednotlivom
prípade. Vonkajšie tabule a/alebo vnútorné tabule majú výhodne hrúbky 0,5 mm
až 15 mm, zvlášť výhodne 1 mm až 5 mm a úplne zvlášť výhodne 1,5 mm až 3
mm, napríklad 1,6 mm, 1,8 mm alebo 2,1 mm.
[0046]

Plocha zasklievacieho dielu podľa vynálezu môže byť v širokej miere
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obmeňovaná, napríklad od 100 cm2 do 20 m2. Výhodne má zasklievací diel
plochu 400 cm2 až 6 m2, aké sú obvyklé pre zasklievacie diely vozidiel
a v zasklievaní stavieb a v architektúre. Zasklievací diel je výhodne rovinný
alebo ľahko alebo silne zakrivený v jednom alebo viacerých smeroch priestoru.
[0047]

Na povrchu termoplastickej fólie s luminiscenčným materiálom,

odvrátenom od vonkajšej tabule, je vo výhodnom uskutočnení vynálezu uložená
bariérová fólia. Bariérová fólia zabraňuje výhodne difúzii luminiscenčného
materiálu do iných fólií zasklievacieho dielu. Bariérová fólia obsahuje výhodne
aspoň jeden polymér, ktorý pri teplotách vyskytujúcich sa pri výrobe
a spracovaní dostatočne nezmäkne, aby umožňoval difúzii luminiscenčného
materiálu. Bariérová fólia môže napríklad obsahovať aspoň PET.
[0048]

Vo výhodnom uskutočnení je medzi prepínateľným funkčným prvkom

a vonkajšou tabuľou uložená ochranná vrstva proti infračervenému žiareniu. Tým
je funkčný prvok chránený pred infračervenými zložkami slnečného svetla, ktoré
môžu vyvolať starnutie. Ochranná vrstva proti infračervenému žiareniu môže byť
napríklad nanesená ako povlak na vonkajšiu tabuľu alebo polymérovú fóliu.
[0049]

Vonkajšie tabule, vnútorné tabule a/alebo fólie medzivrstvy môžu

obsahovať ďalšie vhodné povlaky, aké sú samy o sebe známe, napríklad
antireflexné povlaky, protiadhézne povlaky, povlaky proti poškriabaniu,
fotokatalytické povlaky alebo povlaky odrážajúce tepelné žiarenie (povlaky
s nízkou emisivitou, Low-E).
[0050]

Priepustnosť termoplastickej fólie podľa vynálezu s luminiscenčným

materiálom v rozsahu vlnových dĺžok 380 nm až 410 nm je výhodne menšia
alebo rovná 10 %.
[0051]

Zasklievací diel podľa vynálezu má výhodne hodnotu TUV podľa ISO

13837 (AM 1,5) menšiu alebo rovnú 1 %.
[0052]

Úloha vynálezu je ďalej vyriešená spôsobom výroby zasklievacieho

dielu s elektricky prepínateľnými optickými vlastnosťami, pričom sa aspoň
a) na termoplastickú fóliu uloží alebo sa do termoplastickej vloží aspoň
jeden luminiscenčný materiál,
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b) aspoň jedna vonkajšia tabuľa, termoplastická fólia a prepínateľný
funkčný prvok sa v tomto poradí plošne uložia na seba a
c) funkčný prvok sa cez termoplastickú fóliu spojí s vonkajšou tabuľou.
[0053]

Luminiscenčný materiál môže byť v spôsobovom kroku (a) uložený

s rozpúšťadlom na termoplastickú fóliu, napríklad nástrekom, sieťotlačou,
ofsetovou

tlačou,

atramentovou

tryskovou

tlačou

a/alebo

flexotlačou.

Rozpúšťadlo obsahuje výhodne alkoholy, ketóny, estery, amíny, amidy a/alebo
benzylalkohol. Rozpúšťadlo obsahuje zvlášť výhodne etanol. Najväčší podiel
rozpúšťadla sa stratí odparením po nanesení luminiscenčného materiálu.
Množstvo naneseného luminiscenčného materiálu sa riadi podľa hrúbky
termoplastickej fólie. Výhodne sa nanesie 0,1 g/m2 až 15 g/m2 luminiscenčného
materiálu na termoplastickú fóliu, keď má termoplastická fólia hrúbku 0,76 mm,
zvlášť výhodne 1 g/m2 až 5 g/m2. Pri laminovaní termoplastickej fólie medzi
vonkajšou tabuľou a vnútornou tabuľou sa rozdeľuje luminiscenčný materiál
výhodne rovnomerne v termoplastickej fólii. K laminovaniu dochádza výhodne pri
teplotách 120oC až 170oC, tlaku 10 bar až 15 bar a po dobu 30 min až 240 min.
[0054]

Luminiscenčný

materiál

môže

však

byť

už

pred

výrobou

termoplastickej fólie zmiešaný s termoplastickým východiskovým materiálom.
Luminiscenčný materiál je potom spoločne s termoplastickým východiskovým
materiálom extrudovaný na termoplastickú fóliu podľa vynálezu a je tak
zavedený do termoplastickej fólie.
[0055]

V spôsobovom kroku (b) môže byť funkčný prvok napríklad uložený na

vnútornej tabuli. Aspoň vnútorná tabuľa, termoplastická fólia a vonkajšia tabuľa
sú potom v udanom poradí plošne uložené na seba, pričom povrch vnútornej
tabule vybavený funkčným prvkom je privrátený k termoplastickej fólii.
[0056]

Alternatívne môže byť funkčný prvok napríklad pripravený ako

viacvrstvová fólia s elektricky prepínateľnými optickými vlastnosťami, pričom
vlastný funkčný prvok je uložený medzi prvou a druhou nosnou fóliou.
Termoplastická fólia môže byť uložená na vonkajšej tabuli a viacvrstvová fólia
na termoplastickú fóliu. Ak má byť vyrobený vrstvený zasklievací diel, sú aspoň
vonkajšie tabule, prvá termoplastická fólia, viacvrstvová fólia s elektricky
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prepínateľnými vlastnosťami, druhá termoplastická fólia a vnútorná tabuľa
v uvedenom poradí uložené na sebe. Prvá termoplastická fólia obsahuje podľa
vynálezu luminiscenčný materiál. Druhá termoplastická fólia môže alebo tiež
nemusí obsahovať luminiscenčný materiál.
[0057]

K elektrickému

funkčného

prvku

kontaktovaniu

dochádza

výhodne

plošných
pred

elektród

spojením

prepínateľného

vonkajšej

tabule

a funkčného prvku na vytvorenie vrstveného tabuľového dielu.
[0058]

Spôsobový krok (c) prebieha výhodne pri pôsobení tepla, vákua

a/alebo tlaku. Môžu byť použité spôsoby, ktoré sú samy o sebe známe,
napríklad autoklávovaním, s vákuovým vreckom, s vákuovým prstencom,
kalandrovaním, vákuovými laminovacími zariadeniami alebo ich kombináciami.
[0059]

Zasklievací diel podľa vynálezu sa výhodne použije v budovách,

najmä v prístupovej oblasti a v oblasti okien alebo v dopravných prostriedkoch
pre dopravu po zemi, vo vzduchu alebo na vode, najmä vo vlakoch, v lodiach
a motorových vozidlách, napríklad ako zasklenie zadku, zasklenie postranného
okna a/alebo strešné zasklenie.
[0060]

Zasklievací diel podľa vynálezu môže byť okrem toho spojený

s ďalšou tabuľou na izolačný zasklievací diel.
[0061]

Vynález zahŕňa okrem toho použitie termoplastickej fólie, ktorá

obsahuje aspoň jeden luminiscenčný materiál, v zasklievacom diely s elektricky
prepínateľnými optickými vlastnosťami na ochranu prepínateľného funkčného
prvku pred ultrafialovým žiarením a žiarením v krátkovlnovej viditeľnej oblasti,
najmú v rozsahu vlnových dĺžok 380 nm až 410 nm.
[0062]

Vynález bude ďalej bližšie vysvetlený pomocou výkresov a príkladov

prevedenia. Výkresy sú schematické znázornenia a nie sú v mierke. Výkresy
nijako neobmedzujú vynález. Na výkresoch znázorňujú:
obr.1 rez prvým uskutočnením zasklievacieho dielu podľa vynálezu
s elektricky prepínateľnými optickými vlastnosťami,
obr.2 rez ďalším uskutočnením zasklievacieho dielu podľa vynálezu,
obr.3 rez ďalším uskutočnením zasklievacieho dielu podľa vynálezu,
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obr.4 rez ďalším uskutočnením zasklievacieho dielu podľa vynálezu,
obr.5

starnutie

prepínateľných

funkčných

prvkov

bez

ochrany

a s ochranou pred ultrafialovým žiarením a krátkovlnovým žiarením
viditeľnej oblasti, znázornené pomocou diagramu,
obr.6 priepustnosť bežných termoplastických fólií a termoplastických fólií
podľa vynálezu, znázornenú pomocou diagramu, a
obr.7 príklad uskutočnenia spôsobu podľa vynálezu pomocou blokovej
schémy jeho priebehu.
[0063]

Obr.1 znázorňuje rez vytvorením zasklievacieho dielu podľa vynálezu

s elektricky prepínateľnými optickými vlastnosťami. Zasklievací diel obsahuje
vonkajšiu tabuľu 1 a je určený ako okenné zasklenie, napríklad výkladu.
Vonkajšia tabuľa pozostáva z vápenato-sodného skla.
[0064]

Zasklievací diel obsahuje ďalej prepínateľný funkčný prvok 4.

Funkčný prvok 4 obsahuje aktívnu vrstvu 5 medzi vonkajšou plošnou elektródou
6 a vnútornou plošnou elektródou 7. Plošné elektródy 6, 7 sú cez neznázornený
zberný vodič a neznázornený spojovací kábel spojené s vonkajším napäťovým
napájaním. Funkčný prvok 4 bol pripravený pri výrobe vrstveného tabuľového
dielu

ako

viacvrstvová

fólia

8

s elektricky

prepínateľnými

optickými

vlastnosťami. Viacvrstvová fólia 8 obsahuje funkčný prvok 4 medzi prvou
nosnou fóliu 9 a druhou nosnou fóliou 10. Nosné fólie 9, 10 pozostávajú
z polyetyléntereftalátu (PET) a majú hrúbku 0,125 mm. Funkčný prvok je
napríklad elektrochrómny funkčný prvok alebo SPD funkčný prvok.
[0065]

Prvá nosná fólia 9 je cez termoplastickú fóliu 12 z polyvinylbutyralu

(PVB) spojená s vonkajšou tabuľou. Funkčný prvok 4 je pritom uložený na
strane vonkajšej tabule 1 obrátenej smerom k vnútornému priestoru. To
znamená, že v polohe zabudovania je vonkajšia tabuľa 1 uložená ako obrátená
smerom k vonkajšiemu prostrediu a viacvrstvová fólia 8 je uložená ako
obrátená smerom k vnútornému priestoru budovy. Do termoplastickej fólie 12 je
vložený luminiscenčný materiál 3 s koncentráciou asi 3,9 kg/m3. Luminiscenčný
materiál 3 je dietyl-2,5-dihydroxytereftalát.
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[0066]

Obr.2 znázorňuje v reze vytvorenia zasklievacieho dielu s elektricky

prepínateľnými optickými vlastnosťami. Zasklievací diel je vrstvený tabuľový
diel. Vrstvený tabuľový diel obsahuje vonkajšiu tabuľu 1, ktorá je cez
medzivrstvu 11 spojená s vnútornou tabuľou 2. Vrstvený tabuľový diel je
vytvorená ako časť okenného zasklenia budovy a je v polohe zabudovania
uložený tak, že vonkajšia tabuľa 1 je privrátená k vonkajšiemu prostrediu
a vnútorná tabuľa 2 je privrátená k vnútornému prostrediu budovy. Vonkajšia
tabuľa 1 a vnútorná tabuľa 2 pozostávajú s vápenato-sodného skla a majú
hrúbky napríklad 1,6 mm.
[0067]

DO medzivrstvy 11 je vložený prepínateľný funkčný prvok 4. Funkčný

prvok 4 je napríklad PDLC funkčný prvok s aktívnou vrstvou 5 medzi vonkajšou
plošnou elektródou 6 a vnútornou plošnou elektródou 7. Funkčný prvok 4 môže
byť alternatívne napríklad SPD funkčný prvok. Funkčný prvok 4 je uložený na
povrchu vnútornej tabule 2 obrátenej smerom k vonkajšej tabuli 1, pričom
obiehajúce okrajová oblasť vnútornej tabule 2 nie je vybavená funkčným
prvkom 4. Plošné elektródy 6, 7 sú cez neznázornené zberné vodiče
a neznázornené spojovacie káble spojený s vonkajším napäťovým napájaním.
Plošné elektródy 6, 7 pozostávajú z oxidu india a cínu (ITO) a majú hrúbku asi
100 nm. Aktívna vrstva 5 obsahuje kvapalné kryštály, ktoré sú uložené
v polymérovej matrici. Keď je na plošné elektródy 6, 7 priložené napätie,
orientujú sa kvapalné kryštály v spoločnom smere a rozptyl svetla na
kvapalných kryštáloch je znížený. Optické vlastnosti aktívnej vrstvy 5 sú preto
elektricky prepínateľné.
[0068]
fólia

Medzivrstva 11 je tvorená termoplastickou fóliou 12. Termoplastická

12

pozostáva

z polyvinylbutyralu

(PVB),

do

ktorej

bol

uložený

luminiscenčný materiál 3. Termoplastická fólia 12 má hrúbku napríklad 0,76
mm. Luminiscenčný materiál 3 je dietyl-2,5-dihydroxytereftalát. Luminiscenčný
materiál 3 má v termoplastickej fólii 12 koncentráciu asi 3,9 kg/m3.
[0069]

V okrajovej oblasti nevybavenej funkčným prvkom 4 je vnútorná

tabuľa 2 priamo zlepená cez termoplastickú fóliu 12 s vonkajšou tabuľou 1.
Funkčný prvok je tak výhodne vnútri medzivrstvy 11 chránený pred koróziou.
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[0070]

Obr.3 znázorňuje rez ďalším prevedením zasklievacieho dielu podľa

vynálezu a elektricky prepínateľnými optickými vlastnosťami. Zasklievací diel je
vrstvený tabuľový diel. Vrstvený tabuľový diel obsahuje vonkajšiu tabuľu 1,
ktorá je cez medzivrstvu 11 spojená s vnútornou tabuľou 2. Vrstvený tabuľový
diel je určený ako strešný zasklievací diel motorového vozidla a v polohe
zabudovania je uložený tak, že vonkajšia tabuľa 1 je privrátená k vonkajšiemu
prostrediu a vnútorná tabuľa 2 je privrátená k vnútornému priestoru vozidla.
Vonkajšia tabuľa 1 a vnútorná tabuľa 2 pozostávajú z vápenato-sodného skla
a majú hrúbky 2,1 mm.
[0071]

V medzivrstve 11 je uložený prepínateľný funkčný prvok 4. Funkčný

prvok 4 je funkčný prvok SPD s aktívnou vrstvou 5 medzi vonkajšou plošnou
elektródou 6 a vnútornou plošnou elektródou 7. Plošné elektródy 6, 7 sú
spojené cez neznázornené zberné vodiča a neznázornené spojovacie káble
s vonkajším napäťovým napájaním. Plošné elektródy 6, 7 pozostávajú z oxidu
india a cínu (ITO) a majú hrúbku napríklad asi 50 nm. Aktívna vrstva 5 obsahuje
polarizované častice suspendované v živici. V závislosti na napätí priloženom
na plošných elektródach 6, 7 sa suspendované častice orientujú podľa
spoločného priestorového smeru. Orientovaním častíc sa zníži absorpcia
viditeľného svetla. Priepustnosť viditeľného svetla vrstveným zasklievacím
dielom môže byť preto komfortne elektricky ovládaná.
[0072]

Funkčný prvok 4 bol pripravený pri výrobe vrstveného tabuľového

dielu ako viacvrstvová fólia 8 s elektricky prepínateľnými vlastnosťami.
Viacvrstvová fólia 8 obsahuje funkčný prvok 4 medzi prvou nosnou fóliou 9
a druhou nosnou fóliu 10. Nosné fólie 9, 10 pozostávajú z polyetyléntereftalátu
(PET) a majú hrúbku 0,125 mm.
[0073]

Viacvrstvová fólia 8 je cez prvú termoplastickú fóliu 12 spojená

s vonkajšou tabuľou 1 a cez druhú termoplastickú fóliu 13 s vnútornou tabuľou
2. Prvá termoplastická fólia 12 pozostáva z polyvinylbutyralu (PVB) a má
hrúbku 0,76 mm. Druhá termoplastická fólia 13 pozostáva z etylénvinyacetátu
(EVA)

a má

hrúbku

0,38

mm.

Medzivrstva

11

obsahuje

teda

prvú

termoplastickú fóliu 12, viacvrstvovú fóliu 8 (s prvou nosnou fóliou 9, vonkajšou
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plošnou elektródou 6, aktívnou vrstvou 5, vnútornou plošnou elektródou 9
a druhou nosnou fóliou 10) a druhou termoplastickou fóliou 13.
[0074]

Do prvej termoplastickej fólie 12 je vložený luminiscenčný materiál 3.

Termoplastická fólia 12 má hrúbku napríklad 0,76 mm. Luminiscenčný materiál
3

je

dietyl-2,5-dihydroxytereftalát.

v termoplastickej

fólii

12

Luminiscenčný

koncentráciu

asi

3,9

materiál
kg/m3.

3

má

V dôsledku

luminiscenčného materiálu 3 je priepustnosť termoplastickej fólie 12 v rozsahu
vlnových dĺžok 380 nm až 410 nm nižší než 10%.
[0075]

Časti žiarenia svetla prestupujúceho vrstveným tabuľovým dielom

v ultrafialovej oblasti a krátkovlnovej viditeľnej oblasti, najmä časti žiarenia
s vlnovými dĺžkami menšími než asi 410 nm, sú absorbované termoplastickou
vrstvou 12. Tieto časti žiarenia nemôžu preto viesť k starnutiu funkčného prvku
4, čím je dlhodobá stabilita funkčného prvku 4 výhodne zvýšená. Energia
žiarenia absorbovaná luminiscenčným materiálom 3 je opäť vydávaná ako
fluorescencia s väčšou vlnovou dĺžkou. V porovnaní s použitím bežných
blokátorov UV je tým zmena farby svetla prestupujúceho vrstveným tabuľovým
dielom zmenšená a priepustnosť vrstveného tabuľového dielu je zvýšená.
Skutočnosť, že zlepšená ochrana funkčného prvku 4 pred starnutím je
poskytnutá termoplastickou fóliou 12 s luminiscenčným materiálom 3, bola pre
odborníka neočakávaná a prekvapivá.
[0076]

Obr.4 znázorňuje rez ďalším uskutočnením zasklievacieho dielu podľa

vynálezu s elektricky prepínateľnými optickými vlastnosťami. Zasklievací diel je
vrstvený tabuľový diel. Vonkajšia tabuľa 1, vnútorná tabuľa 2, prvá
termoplastická fólia 12, druhá termoplastická fólia 13 a viacvrstvová fólia 8 sú
vytvorené ako na obrázku 3. Viacvrstvová fólia 8 má menšiu plochu než
vonkajšia tabuľa 1 a vnútorná tabuľa 2, pričom obiehajúca okrajová oblasť
vrstveného tabuľového dielu nie je v priehľade vybavená viacvrstvovou fóliou 8.
Viacvrstvová fólia 8 teda nesiaha k stranovým okrajom vrstveného tabuľového
dielu. Viacvrstvová fólia 8 preto nemá žiadny kontakt s okolitým ovzduším a je
fóliami medzivrstvy 11 v oblasti stranových okrajov výhodne chránená pred
koróziou. Viacvrstvová fólia 8 je tiež vybavená obvodovým okrajovým

EP 2 928 686

37490/H

18

utesnením 15. Okrajové utesnenie 15 je vytvorené ako polyimidová fólia, ktorá
obieha okolo stranových okrajov viacvrstvovej fólie 8 a pri vychádzaní od
stranových okrajov sa rozprestiera niekoľko milimetrov cez povrchy nosných
fólií 9, 10 odvrátenej od aktívnej vrstvy 5. Okrajové utesnenie zabraňuje difúzii
zmäkčovadiel a iných súčastí lepidla termoplastických fólií 12, 13 do aktívnej
vrstvy 5, čím je znížené starnutie funkčného prvku 4.
[0077]

Medzi prvou termoplastickou fóliou 12 s luminiscenčným materiálom 3

a viacvrstvovou fóliou 8 je uložená bariérová fólia 14. Bariérová fólia 14
pozostáva z PET a zabraňuje difúzii luminiscenčného materiálu 3 z prvej
termoplastickej fólie 12 do druhej termoplastickej fólie 13. Bariérová fólia 14 je
okrem

tohto

vybavená

neznázorneným

ochranným

povlakom

proti

infračervenému žiareniu. Tým je funkčný prvok 4 chránený pred starnutím
infračervenými zložkami žiarenia slnečného spektra.
[0078]

Obr.5 znázorňuje diagram merania starnutia na vrstvených tabuľových

dieloch s elektricky prepínateľnými optickými vlastnosťami. Vrstvené tabuľové
diely boli podrobené štandardizovanej skúške vo weatherometri (WOM-test).
Pritom boli vrstvené tabuľové diely ožiarené xenónovou oblúkovou lampou,
ktorých žiarenie simuluje slnečné spektrum. Vonkajšia tabuľa 1 bola pritom
uložená ako privrátená k zdroju svetla. Po ožiarení bola určená hodnota ∆E.
Hodnota ∆E udáva zmeny jasu a farby vrstveného tabuľového dielu, najmä
funkčného prvku 4 skúškou WOM. Hodnota ∆E je tým miera starnutia
funkčného prvku 4. Vypočíta sa podľa:

kde L* je hodnota jasu, a* a b* súradnice farby vo farebnom priestore L*a*b*.
Symbol ∆ označuje rozdiel príslušnej veľkosti pred a po skúške WOM.
[0079]

Hodnoty

∆E

boli

určené

pre

príklad

podľa

vynálezu

a dva

porovnávacie príklady a sú vynesené na obrázku 5 v závislosti od doby trvania
ožiarenia. Príklad podľa vynálezu bol vrstvený tabuľový diel podľa obrázku 3.
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Do termoplastickej fólie 12 bol vložený luminiscenčný materiál 3. Porovnávací
príklad 1 sa líšil od príkladu prvou termoplastickou fóliou 12. Termoplastická
fólia 12 v porovnávacom príklade 1 pozostávala s etylénvinylacetátu (EVA),
mala hrúbka 0,38 mm a neobsahovala žiadny luminiscenčný materiál 3.
Vrstvený tabuľový diel v porovnávacom príklade 2 bol vytvorený presne tak, ako
v porovnávacom príklade 1. Pri ožarovaní bol však v porovnávacom príklade 2
uložený optický filter medzi zdrojom žiarenia a vrstveným tabuľovým dielom,
ktorý nebol transparentný pre UV žiarenie ako aj pre žiarenie vo viditeľnej
oblasti s vlnovou dĺžku menšou než 500 nm.
[0080]

Z obrázku 5 je zrejmé, že ochrana vrstveného tabuľového dielu pred

UV žiarením a žiarením v krátkovlnovej viditeľnej oblasti vedie k zreteľne
menšiemu starnutiu funkčného prvku 4. Hodnoty ∆E sú v porovnávacom
príklade

2

pri

všetkých

dobách

pozorovaní

zreteľne

menšie

než

v porovnávacom príklade. Hodnoty ∆E v príklade podľa vynálezu leží približne
na rovnakej vyrovnávacej priamke ako hodnoty ∆E porovnávacieho príkladu 2.
Termoplastickou fóliou 12 s luminiscenčným materiálom 3 podľa vynálezu je
teda dosiahnuté práve tak účinnej ochrany pred UV žiarením a žiarením
v krátkovlnovej oblasti, ako optickým filtrom. Tento výsledok bol pre odborníka
neočakávaný a prekvapivý.
[0081]

Obr.6

znázorňuje

priepustnosť

termoplastickej

fólie

z EVA,

termoplastickej fólie z PVB a termoplastickej fólie 12 podľa vynálezu s vloženým
luminiscenčným materiálom 3 (respektíve prestup touto fóliou). Termoplastická
fólia

12

podľa

vynálezu

pozostáva

z PVB

a obsahuje

dietyl-2,5-

dihydroxytereftalák ako luminiscenčný materiál 3 s koncentráciou asi 3,9 kg/m3.
Každá termoplastická fólia vykazuje pre UV žiarenie až do určitej vlnovej dĺžky
prestup (priepustnosť) asi 0%. So vzrastajúcou vlnovou dĺžkou však
priepustnosť termoplastických fólií vzrastá až na maximálnu hodnotu asi 90%.
Ak je termoplastická fólia uložená medzi vonkajšou tabuľou 1 a prepínateľným
funkčným prvkom 4 zasklievacieho dielu s elektricky prepínateľnými optickými
vlastnosťami, môže tak prepustené ultrafialové žiarenie ako aj žiarenie
v krátkovlnovej viditeľnej oblasti viesť k starnutiu funkčného prvku 4. Z diagramu
je zrejmé, že fólie z PVB prepúšťa menší rozsah ultrafialového spektra než fólie
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z EVA. Ak je do fólie vložený luminiscenčný materiál, je prepustená časť
žiarenia

v ultrafialovej

oblasti

a v krátkovlnovej

viditeľnej

oblasti

ďalej

redukovaná. V tabuľke 1 je zhrnutá priepustnosť fólií 380 nm, 390 nm, 400 nm
a 410

nm.

Použitím

termoplastickou

fóliou

PVB
12

fólie

s luminiscenčným

vrstveného

tabuľového

materiálom
dielu

ako

s elektricky

prepínateľnými optickými vlastnosťami môže byť starnutie prepínateľného
funkčného prvku 4 účinne znížené (porov. obrázok 5). Tento výsledok bol pre
odborníka neočakávaný a prekvapivý.
Tabuľka 1
λ

EVA

PVB

PVB s dietyl-2,5-dihydroxytereftalátom (3,9 kg/m3)

380 nm

1,9%

0,0%

0,0%

390 nm

18,6%

2,0%

0,0%

400 nm

56,6%

29,5%

0,2%

410 nm

79,7%

70,3%

6,5%

[0082]

Obr.7 znázorňuje príklad uskutočnenia spôsobu výroby zasklievacieho

dielu s elektricky prepínateľnými optickými vlastnosťami. Príklad uskutočnenia
vedie k vrstvenému tabuľovému dielu podľa obr.3. Najprv sa luminiscenčný
materiál 3 uloží v rozpúšťadle na povrch termoplastickej fólie 12. Koncentrácia
luminiscenčného materiálu 3 na termoplastickej fólii 12 je pritom napríklad 3
g/m2. Druhá termoplastická fólia 13 sa uloží na vnútornej tabuli 2. Viacvrstvová
fólia 8 sa elektricky kontaktuje a uloží sa na druhú termoplastickú fóliu 13. Prvá
termoplastická fólia 12 sa uloží na viacvrstvovú fóliu 8. Vonkajšia tabuľa 1 sa
uloží na prvú termoplastickú fóliu 12. Po tej sa súvrstvie pôsobením teploty,
tlaku a/alebo vákua laminuje na vytvorenie vrstveného tabuľového dielu.
Zoznam vzťahových značiek
[0083]
(1)

vonkajšia tabuľa

(2)

vnútorná tabuľa

(3)

luminiscenčný materiál

(4)

funkčná vrstva s elektricky prepínateľnými optickými vlastnosťami
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(5)

aktívna vrstva funkčného prvku 4

(6)

vonkajšia plošná elektróda funkčného prvku 4

(7)

vnútorná plošná elektróda funkčného prvku 4

(8)

viacvrstvová fólia s elektricky prepínateľnými optickými vlastnosťami

(9)

nosná fólia viacvrstvovej fólie 8

(10) nosná fólia viacvrstvovej fólie 8
(11) medzivrstva
(12) termoplastická fólia
(13) termoplastická fólia
(14) bariérová fólia
(15) okrajové utesnenie
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Ing. Zuzana Hörmannová
patentový zástupca
831 01 Bratislava, SK

PATENTOVÉ NÁROKY

1.

Zasklievací diel s elektricky prepínateľnými optickými vlastnosťami,
obsahujúci aspoň:
- vonkajšiu tabuľu (1) a
- prepínateľný funkčný prvok (4), ktorý je cez aspoň jednu
termoplastickú fóliu (12) plošne spojený s vonkajšou tabuľou (1),
pričom termoplastická fólia (12) obsahuje aspoň jeden luminiscenčný
materiál (3), pričom termoplastická fólia (12) obsahuje od 0,1 kg/m3 do
20 kg/m3, výhodne od 1 kg/m3 do 7 kg/m3 luminiscenčného materiálu (3),
pričom luminiscenčný materiál (3) má excitačné maximum v rozsahu od
350 nm do 450 nm, výhodne od 380 nm do 420 nm, a pričom
luminiscenčný materiál (3) je homogénne rozdelený cez celú plochu
termoplastickej fólie (12).

2.

Zasklievací diel podľa nároku 1, pričom termoplastická fólia (12)
neobsahuje žiadne blokátory UV.

3.

Zasklievací diel podľa nároku 1 alebo 2, pričom funkčný prvok (4)
obsahuje aspoň jeden organický materiál.

4.

Zasklievací diel podľa jedného z nárokov 1 až 3, pričom funkčný prvok (4)
je plošne uložený medzi dvoma nosnými fóliami (9, 10) a pričom jedna
z nosných fólií (9, 10) je spojená aspoň cez termoplastickú fóliu (12)
s vonkajšou tabuľou (1).

5.

Zasklievací diel podľa jedného z nárokov 1 až 4, pričom na povrchu
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termoplastickej fólie (12) odvrátenom od vonkajšej tabule (1) je uložená
bariérová fólia (14), ktorá výhodne obsahuje aspoň polyetyléntereftalát
(PET).

6.

Zasklievací diel podľa jedného z nárokov 1 až 5, pričom termoplastická
fólia (12) obsahuje aspoň etylénvinylacetát (EVA) a/alebo polyvinylbutyral
(PVB) a výhodne má hrúbku od 0,2 mm do 2 mm a pričom luminiscenčný
materiál (3) je výhodne začlenený do termoplastickej fólie (12).

7.

Zasklievací diel podľa jedného z nárokov 1 až 6, pričom luminiscenčný
materiál (3) má emisné maximum v rozsahu od 410 nm do 600 nm,
výhodne od 430 nm do 500 nm.

8.

Zasklievací diel podľa jedného z nárokov 1 až 7, pričom luminiscenčný
materiál (3) obsahuje aspoň jeden hydroxyalkyltereftalát s chemickým
vzorcom R1-COO-Ph(OH)x-COO-R2, kde
R1, R2 je alkylový alebo alylový zvyšok s 1 až 10 atómami C,
Ph je fenylový kruh,
OH je na fenylovom kruhu viazaná hydroxylová skupina a
x je celé číslo od 1 do 4,
výhodne aspoň dietyl-2,5-dihydroxytereftalát.

9.

Zasklievací diel podľa jedného z nárokov 1 až 8, pričom termoplastická
fólia (12) má v rozsahu vlnových dĺžok od 380 nm do 410 nm priepustnosť
menšiu alebo rovnú 10 %.

10. Zasklievací diel podľa jedného z nárokov 1 až 9, pričom funkčný prvok (4)
je SPD, PDLC, elektrochrómny alebo elektroluminiscenčný funkčný prvok,
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výhodne SPD funkčný prvok.

11. Zasklievací diel podľa jedného z nárokov 1 až 10, ktorý je vrstvený tabuľový
diel vonkajšej tabule (1) a vnútornej tabule (2), pričom funkčný prvok (4) je
plošne uložený medzi vonkajšiu tabuľu (1) a vnútornú tabuľu (2).

12. Spôsob výroby zasklievacieho dielu s elektricky prepínateľnými optickými
vlastnosťami, pričom aspoň
a)

aspoň

jeden

luminiscenčný

materiál

(3)

je

uložený

na

termoplastickej fólii (12) alebo sa vložený do termoplastickej fólie,
pričom termoplastická fólia (12) obsahuje od 0,1 kg/m3 do 20 kg/m3,
výhodne od 1 kg/m3 do 7 kg/m3 luminiscenčného materiálu (3),
pričom luminiscenčný materiál má excitačné maximum v rozsahu od
350 nm do 450 nm, výhodne od 380 nm do 420 nm, a pričom
luminiscenčný materiál (3) je homogénne rozdelený cez celú plochu
termoplastickej fólie (12),
b) aspoň jedna vonkajšia tabuľa (1), termoplastická fólia (12)
a prepínateľný funkčný prvok (4) sú uložené plošne v tomto poradí
na seba, a
c) funkčný prvok (4) je cez termoplastickú fóliu (12) spojený
s vonkajšou tabuľou (1).

13. Použitie

termoplastickej

fólie

(12),

ktorá

obsahuje

aspoň

jeden

luminiscenčný materiál, v zasklievacom diely s elektricky prepínateľnými
optickými vlastnosťami podľa jedného z nárokov 1 až 11, na ochranu
prepínateľného

funkčného

prvku

(4)

pred

ultrafialovým

žiarením

a žiarením v krátkovlnovej viditeľnej oblasti, najmä v rozsahu vlnových
dĺžok od 380 nm do 410 nm.
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Slnečné žiarenie

Obr. 1

Slnečné žiarenie

Obr. 2
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Slnečné žiarenie

Obr. 3

Slnečné žiarenie

Obr. 4
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Porovnávací príklad 1
Porovnávací príklad 2
Vynález

WOM doba (h)

Prestup / %

Obr. 5

PVB
s luminiscenčným
materiálom

Vlnová dĺžka / nm

Obr. 6
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Uloženie luminiscenčného materiálu (3) na povrch prvej
termoplastickej fólie (12)

Pripravenie prepínateľného funkčného prvku (4) medzi prvou
nosnou fóliou (9) a druhou nosnou fóliou (10) ako
viacvrstvovej fólie (8)

Uloženie vnútornej tabule (2), druhej termoplastickej fólie (13),
viacvrstvovej fólie (8) prvej termoplastovej fólie (12) a vonkajšej
tabule (1) na seba

Spojenie vnútornej tabule (2), druhej termoplastickej fólie (13),
viacvrstvovej fólie (8) prvej termoplastovej fólie (12) a vonkajšej
tabule (1) na vytvorenie vrstveného tabuľového dielu

Obr. 7
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