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НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП 

 

Цей національний стандарт ДСТУ Б EN ISO 10077-2:201Х «Теплотехнічні 

властивості вікон, дверей і віконниць - Розрахунок коефіцієнта теплопередачі ⎯ 

Частина 2. Чисельні методи розрахунку для віконних рам», прийнятий методом 

перекладу, - ідентичний щодо EN ISO 10077-2:2012 Thermal performance of 

windows, doors and shutters — Calculation of thermal transmittance -  Part 2: 

Numerical method for frames. 

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, 

- ТК 302 «Енергоефективність будівель і споруд». 

До стандарту внесено такі редакційні зміни: 

- слова «ця частина», «цей документ» замінено на «цей стандарт»; 

- структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмова», 

«Національний вступ», першу сторінку – оформлено згідно з вимогами 

національної стандартизації України; 

- долучено довідковий додаток НА (Перелік міжнародних і регіональних 

стандартів, посилання на які є в EN ISO 10077-2:2012, та відповідних 

національних стандартів України). 

Копії нормативних докуметів, на які є посилання у цьому стандарті,  можна 

отримати у Головному фонді нормативних документів. 
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ПЕРЕДМОВА 

 

ISO 10077 складається з двох частин. 

ISO (Міжнародна організація зі 

стандартизації) є всесвітньою 

федерацією національних органів зі 

стандартизації (членів ISO). Робота з 

підготовки міжнародних стандартів 

зазвичай здійснюється через технічні 

комітети ISO. Кожен член організації, 

зацікавлений в діяльності, для якої 

було створено технічний комітет, має 

право бути представленим в цьому 

комітеті. Міжнародні організації, 

урядові та неурядові, які мають зв'язки 

з ISO, також беруть участь в роботі. 

ISO тісно співпрацює з Міжнародною 

електротехнічною комісією (МЕК) з 

усіх питань стандартизації в галузі 

електротехніки. 

 

Foreword 

 

ISO (the International Organization for 

Standardization) is a worldwide 

federation of national standards bodies 

(ISO member bodies). The work of 

preparing International Standards is 

normally carried out through ISO 

technical committees. Each member 

body interested in a subject for which a 

technical committee has been 

established has the right to be 

represented on that committee. 

International organizations, 

governmental and non-governmental, in 

liaison with ISO, also take part in the 

work. ISO collaborates closely with the 

International Electrotechnical 

Commission (IEC) on all matters of 

electrotechnical standardization. 

 

Міжнародні стандарти розробляються 

відповідно до правил, наведених в 

Директивах ISO / IEC, частина 2. 

International Standards are drafted in 

accordance with the rules given in the 

ISO/IEC Directives, Part 2. 

 

Основним завданням технічних 

комітетів є підготовка міжнародних 

стандартів. Проекти міжнародних 

стандартів, прийняті технічними 

комітетами, розсилають комітетам-

The main task of technical committees is 

to prepare International Standards. Draft 

International Standards adopted by the 

technical committees are circulated to 

the member bodies for voting. 
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членам на голосування. Для публікації 

в якості міжнародного стандарту 

потрібне схвалення щонайменше 75% 

комітетів-членів, що беруть участь в 

голосуванні. 

 

Publication as an International Standard 

requires approval by at least 75 % of the 

member bodies casting a vote. 

Слід звернути увагу на те, що деякі з 

елементів цього стандарту можуть 

бути об'єктом патентних прав. ISO не 

повинна нести відповідальність за 

ідентифікацію будь-якого чи всіх цих 

патентних прав. 

 

Attention is drawn to the possibility that 

some of the elements of this document 

may be the subject of patent rights. ISO 

shall not be held responsible for 

identifying any or all such patent rights. 

ISO 10077-2 був підготовлений 

Технічним комітетом ISO / TC 163, 

Теплоізоляція і використання енергії в 

навколишньому середовищі, 

підкомітетом SC 2, Методи 

розрахунку. 

 

ISO 10077-2 was prepared by Technical 

Committee ISO/TC 163, Thermal 

performance and energy use in the built 

environment, Subcommittee SC 2, 

Calculation methods. 

Цей стандарт є одним із серії 

стандартів на методи проектування та 

оцінки теплових характеристик 

будівельного обладнання та 

промислових установок. 

This International Standard is one of a 

series of standards on methods for the 

design and evaluation of the thermal 

performance of building equipment and 

industrial installations. 

Це друге видання скасовує та замінює 

перше видання (ISO 10077-1: 2000), 

нижче наведені пункти і підпункти, які 

були технічно переглянуті. 

This second edition cancels and replaces 

the first edition (ISO 10077-1:2000), the 

following clauses and subclauses of 

which have been technically revised. 
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Пункт 

Clause 

Зміни 

Changes 

Вступ 

Introduction 

Доданий новий пункт пояснення різних частин загального 

коефіцієнта теплопередачі  

Added new paragraph explaining the various parts of the overall 

thermal transmittance 

1 Змінений четверту пункт, щоб дозволити обчислення значення 

U мансардних вікон  

Amended 4th paragraph to permit calculation of U-value of roof 

windows 

2 Посилання на ISO замість EN ISO там, де це доречно 

References to ISO rather than EN ISO where applicable 

4.3 Додано "втому числі стулок якщо вони присутні" до визначення 

частин площі 

Added “including sashes if present” to the definition of areas 

4.4 Роз'яснення того, що прокладки ущільнювачів, ігноруються у 

визначенні областей. Розміри повинні бути виміряні до 

найближчого мм. 

Clarification that sealing gaskets are ignored in the determination of 

areas. Dimensionsto be measured to nearest mm. 

5.1.1 Третій з кінця абзац пункту стосується мансардних вікон 

Third from last paragraph inserted concerning roof windows 

5.3 Дані про жалюзі перенесені у Додаток G 

Data on shutters moved to Annex G 

6 Пункт додано для наголошена на тому, що значення повинні 

бути отримані для горизонтального теплового потоку 

(відповідно до ISO 10292 і EN 673) 

Added paragraph to say that declared values are to be obtained for 

horizontal heat flow(as in ISO 10292 and EN 673) 
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7.1 Другий пункт позначає також надання детальної інформації і 

для металевих каркасів  

Second dash, drawing to give details also for metal frames 

Таблиця A.1 

Table A.1 

Додані значення поверхневого опору для горизонтального або 

похилого вікна 

Added surface resistance values for horizontal or inclined window 

Додаток Е 

Annex E 

Повний перегляд Додатку Е. Він був змінений на обов’язковий, 

так як він забезпечує розрахункові значення, які 

використовуються за відсутності докладних значень. 

Complete revision of Annex E. It has been changed to normative, 

because it provides default values that are to be used in the absence 

of detailed values. 

ДодатокFAnnex 

F 

Повний перегляд Додатку F, використовуючи нові значення в 

Додатку Е  

Complete revision of Annex F, using the new values in Annex E 

 

 

ISO 10077 складається з наступних 

частин під загальною назвою 

Теплотехнічні властивості вікон, 

дверей і віконниць - Розрахунок 

коефіцієнта теплопередачі: 

⎯ Частина 1: Загальні відомості 

⎯ Частина 2: Чисельні методи 

розрахунку для віконних рам 

ISO 10077 consists of the following parts, 

under the general title Thermal 

performance of windows, doors 

andshutters — Calculation of thermal 

transmittance: 

-  Part 1: General 

- Part 2: Numerical method for frames 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 

 

Теплотехнічні властивості вікон, 

дверей і віконниць - Розрахунок 

коефіцієнта теплопередачі ⎯ Частина 

2: Чисельні методи розрахунку для 

віконних рам 

 

Теплотехнические свойства окон, 

дверей и ставней – Расчет 

коєффициента теплопередачи – Часть 

2: Численные методы рассчета для 

оконных рам 

 

Thermal performance of windows, 

doors and shutters — Calculation of 

thermal transmittance-  Part 2: 

Numerical method for frames 

EUROPEAN STANDARD 

 

This European Standard was 

approved by CEN on 03  2012 

 

ICS 91.060.50; 91.120.10 

 

Thermal performance of windows, 

doors and shutters — Calculation of 

thermal transmittance-  Part 2: 

Numerical method for frames  

 

EN ISO 10077-2:2012 

Чинний від 2012-03-01 March 2012 

ВСТУП 

 

ISO 10077 складається з двох частин. 

Метод в цій частині ISO 10077 

призначений для забезпечення 

розрахункових значень теплових 

характеристик рам профілів, 

придатних для використання в якості 

вихідних даних в методі розрахунку 

коефіцієнта теплопередачі вікон, 

дверей і віконниць, наведені в  

ISO 10077-1. Це є альтернативою 

методу випробувань, зазначених у  

EN 12412-2. У деяких випадках 

доцільним є метод гарячого коробу, 

Introduction 

 

ISO 10077 consists of two parts. The 

method in this part of ISO 10077 is 

intended to provide calculated values of 

the thermal characteristics of frame 

profiles, suitable to be used as input 

data in the calculation method of the 

thermal transmittance of windows, 

doors and shutters given in ISO 10077-

1. It is an alternative to the test method 

specified in EN 12412-2. In some cases, 

the hot box method is preferred, 

especially if physical and geometrical 

data are not available or if the profile is 

a complicated geometrical shape. 
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особливо якщо фізичні та 

геометричні дані відсутні або якщо 

профіль складної геометричної 

форми. 

 

Хоча метод в цій частині ISO 10077 в 

основному відноситься до 

вертикальних профілів рам, це є 

прийнятним наближенням для 

горизонтальних профілів рам 

(наприклад, підвіконня і головні 

секції) і для продукції, яка 

використовується в похилих 

положеннях (наприклад, вікна на 

даху). Для розрахунків, виконаних з 

склопакетів на місці, картина 

теплового потоку і температурне поле 

в межах кадру корисні побічні 

продукти цього розрахунку. 

 

Although the method in this part of  

ISO 10077 basically applies to vertical 

frame profiles, it is an acceptable 

approximation for horizontal frame 

profiles (e.g. sill and head sections) and 

for products used in sloped positions 

(e.g. roof windows). For calculations 

made with the glazing units in place, the 

heat flow pattern and the temperature 

field within the frame are useful by-

products of this calculation. 

Ця частина ISO 10077 не 

розповсюджується на будівель фасади 

і навісні фасади. Вони розглядаються 

в ISO 12631
1)

 або EN 13947. 

 

This part of ISO 10077 does not cover 

building façades and curtain walling. 

These are covered in ISO 12631
1)

 or  

EN 13947. 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

 

1 Scope 

Цей стандарт ISO 10077 встановлює 

метод і вихідні дані для розрахунку 

This part of ISO 10077 

specifies a method and 
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коефіцієнта теплопередачі профілів рам 

і розрахункового коефіцієнта 

теплопровідності в місцях з'єднання рам 

зі склінням або непрозорими 

заповненням. 

 

gives reference input 

data for the calculation 

of the thermal 

transmittance of frame 

profiles and of the linear 

thermal transmittance of 

their junction with 

glazing or opaque 

panels. 

Метод може застосовуватися для 

визначення термічного опору профілів 

ролет та теплотехнічних властивостей 

ролетних коробів та інших аналогічних 

елементів (наприклад, жалюзі). 

 

The method can also be 

used to evaluate the 

thermal resistance of 

shutter profiles and the 

thermal characteristics 

of roller shutter boxes 

and similar components 

(e.g. blinds). 

Цей стандарт ISO 10077 встановлює 

критерії для валідації чисельних методів 

розрахунку. 

 

This part of ISO 10077 

also gives criteria for the 

validation of numerical 

methods used for the 

calculation. 

Цей стандарт ISO 10077 не враховує 

вплив сонячного випромінювання і 

повітропроникності, а також тривимірну 

теплопередачу, як наприклад, в місцях 

точкових металевих  з'єднань 

конструктивних елементів. Не 

враховується також вплив теплових 

мостиків у місцях приєднання вікон і 

This part of ISO 10077 

does not include effects 

of solar radiation, heat 

transfer caused by air 

leakage or three-

dimensional heat 

transfer such as pin 

point metallic 
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дверей до огороджувальних конструкцій 

будівель і споруд. 

 

 

 

 

connections. Thermal 

bridge effects between 

the frame and the 

building structure are 

not included. 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 2 Normative references 

Для застосування цього стандарту 

необхідні посилання на наступні 

документи. Для датованих посилань 

застосовують лише зазначене видання 

документа, на який іде посилання, для 

недатованих посилань застосовують 

останнє видання документа, на яке іде 

посилання (включаючи всі його зміни). 

The following 

referenced documents 

are indispensable for the 

application of this 

document. For dated 

references, only the 

edition cited applies. For 

undated references, the 

latest edition of the 

referenced document 

(including any 

amendments) applies. 

ISO 7345, Теплоізоляція. Фізичні 

величини та визначення  

ISO 7345, Thermal 

insulation — Physical 

quantities and 

definitions 

EN ISO 10211, Теплові мостики в 

будівлях. Теплові потоки і температура 

поверхні. Детальні розрахунки 

ISO 10211, Thermal 

bridges in building 

construction—Heat 

flows and surface 

temperatures—Detailed 

calculations 

ISO 10456: 2007, Матеріали і вироби ISO 10456: 2007, 
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будівельні. Теплотехнічні властивості. 

Методики визначення нормованих і 

розрахункових значень 

Building materials and 

products — 

Hygrothermal properties 

— Tabulated design 

values and procedures 

for determining declared 

and design thermal 

values 

ISO 12567-2: 2005, Теплотехнічні 

властивості вікон і дверей. Визначення 

коефіцієнта теплопередачі і термічного 

опору із застосуванням приладу, 

оснащеного гарячою плитою з охоронною 

зоною. Частина 2. Слухові вікна та інші 

виступаючі вікна 

ISO 12567-2: 2005, 

Thermal performance of 

windows and doors — 

Determination of 

thermal transmittance 

by hot box method — 

Part 2: Roof windows 

and other projecting 

windows 

ISO/IEC 17025, Загальні вимоги до 

компетентності випробувальних та 

калібрувальних лабораторій 

ISO/IEC 17025, General 

requirements for the 

competence of testing 

and calibration 

laboratories  

EN 673, Скло в будівництві. Визначення 

коефіцієнта теплопередачі (значення 

U). Метод розрахунку 

EN 673, Glass in 

building — 

Determination of 

thermal transmittance 

(U-value) — Calculation 

method 

EN 12519, Вікна та двері. Термінологія. EN 12519, Windows and 

pedestrian doors — 
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Terminology 

3 ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ, 

ПОЗНАКИ ТА ОДИНИЦІ ВИМІРУ 

3 Terms, definitions 

and symbols 

У цьому стандарті застосовують терміни 

з відповідними визначеннями, 

встановлені в ISO 7345 і EN 12519. 

For the purposes of this 

document, the terms and 

definitions given in ISO 

7345 and EN 12519 

apply. 

Умовні 

позначення  

Symbol 

Назва  

Definition 

Одиниці виміру 

Unit 

1 2 3 

А 
Площа  

Area 

м
2
 

m
2
 

b 

Ширина - розмір простору в напрямку 

перпендикулярно тепловим потокам 

Width, i.e. perpendicular to the direction of heat flow 

м 

m 

d 

Глибина - розмір простору в напрямку теплових 

потоків 

Depth, i.e. parallel to the direction of heat flow 

м 

m 

Е 
Емісія поверхонь 

Intersurface emittance 
- 

F 
Коефіцієнт форми 

View factor 
- 

h 
Коефіцієнт тепловіддачі 

Heat transfer coefficient 

Вт/(м
2
·К)  

W/(m
2
·K) 

L
2D 

Двомірна термічна провідність або термічний 

коефіцієнт взаємодії 

Two-dimensional thermal conductance or thermal 

coupling coefficient 

Вт/(м·К) 

 

W/(m·K) 

 

 

1 2 3 

l Довжина /  

Length 

м 

m 

q Густина теплового потоку 

Density of heat flow rate 

Вт/м
2 

W/m
2
 

R Термічний опір 

Thermal resistance 

м
2
·К/Вт  

m
2
·K/W 

T Термодинамічна температура 

Thermodynamic temperature 

K 

K 

U Коефіцієнт теплопередачі 

Thermal transmittance 

Вт/(м
2
·К)  

W/(m
2
K) 

σ Стала Стефана-Больцмана 

Stefan-Boltzmann constant 

Вт/(м
2
·К

4
) 

W/(m
2
·K

4
) 
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ε Випромінювальна здатність 

Emissivity 
- 

λ Теплопровідність 

Thermal conductivity 

Вт/( м·К)  

W/(m·K) 

Ψ Розрахунковий коефіцієнт теплопровід  

Linear thermal transmittance 

Вт/( м·К)  

W/(m·K) 

 

Підрядковий 

індекс 

Subscripts 

 

а Конвективний теплообмін (поверхня до поверхні)  

Convective (surface to surface) 

e Із зовнішньої сторони 

External (outdoor) 

g Скління 

Glazing 

eg Еквівалентний 

Equivalent 

f Рама 

Frame 

fr Рама, що примикає до ролетного коробу 

Frame adjacent to roller shutter box  

i З внутрішньої сторони 

Internal (indoor) 

p Заповнення 

Panel 

r Випромінення 

Radiative 

s Міжскляний проміжок, заповнено повітрям або газом 

Space (air or gas space) 

sb Роллетний короб 

Shutter box 

se Зовнішня поверхня 

External surface  

si Внутрішня поверхня 

Internal surface 

 

4 МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ 

РОЗРАХУНКІВ 

 

4 Calculation method  

4.1 Основи розрахунку 

 

4.1 General principle 

Розрахунок роблять із застосуванням 

двокоординатного чисельного методу 

згідно з ISO 10211. Будівельні 

The calculation shall be carried out 

using a two-dimensional numerical 

method conforming to ISO 10211. The 
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елементи мають бути розподілені 

таким чином, щоб подальший розподіл 

істотно не змінив результат 

розрахунку. В ISO 10211 наведено 

критерії, що визначають кількість 

проведених підрозділів. 

 

elements shall be divided such that any 

further division does not change the 

calculated result significantly. ISO 

10211 gives criteria for judging 

whether sufficient sub-divisions have 

been used. 

Для розрахунку теплопровідності 

відповідно до вимог цього стандарту 

(див. 7.3) приймають вертикальне 

розташування профілів рам і 

повітряних просторів незалежно від 

фактичного розташування конкретного 

вікна, включаючи слухові. 

Vertical orientation of frame sections 

and air cavities is assumed for 

calculations using this part of ISO 

10077 for the purposes of assigning 

equivalent thermal conductivity values 

(see 7.3); this applies irrespective of 

the intended orientation of the actual 

window, including roof windows. 

 

4.2 Оцінка програми розрахунку 4.2 Validation of the calculation 

programme 

 

Для оцінки придатності застосовної 

програми проводять розрахунки за 

прикладами, наведеними в додатку D. 

Відхилення значень розрахованої 

двомірної термічної провідності L
2D

 

від зазначених у таблицях D.3 і D.4 

повинно бути не більше ± 3 %. У 

цьому випадку забезпечується 

визначення значень коефіцієнта 

теплопередачі U і розрахункового 

коефіцієнта теплопровідності Ψ з 

To ensure the suitability of the 

calculation programme used, 

calculations shall be carried out on the 

examples described in Annex D. The 

calculated two-dimensional thermal 

conductance L
2D

 shall not differ from 

the corresponding values given in 

Table D.3 by more than ±3 %. This 

will lead to an accuracy of the thermal 

transmittance, U, and the linear 

thermal transmittance Ψ, of about 5 %. 
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точністю в межах 5 %.  

 

  

Примітка. Відхилення в таблиці D.3 і 

таблиці D.4 означають нормовані 

середньоквадратичні відхилення, отримані 

при порівнювальних випробуваннях і їх слід 

відрізняти від зазначеного вище допустимого 

відхилення ± 3 %. 

 

NOTE The ± deviations in Tables D.3 and 

D.4 are standard deviations from a round-

robin and are not to be confused with ±3 % 

specified above. 

 

4.3 Визначення коефіцієнта 

теплопередачі 

 

4.3 Determination of the thermal 

transmittance 

Коефіцієнт теплопередачі профілю 

рами визначають відповідно до 

додатку C з використанням термічного 

опору із зовнішнього боку і з 

внутрішньої сторони за додатком B, 

при цьому скління замінюють на 

теплоізольований матеріал. 

Розрахунковий коефіцієнт 

теплопровідності в результаті 

взаємодії рам і скління визначають 

розрахунком при зробленому склінні, а 

також після установки 

теплоізольованого заповнення замість 

скління. 

The thermal transmittance of a frame 

section shall be determined with the 

glazing replaced by an insulating panel 

according to Annex C, with the 

external and internal surface 

resistances taken from Annex B. The 

linear thermal transmittance of the 

interaction of frame and glazing shall 

be determined from calculations with 

the glazing in place and with the 

glazing replaced by an insulated panel. 

 

Примітка 1.  Теплова взаємодія між рамами та 

елементами конструкцій розглядають окремо 

окремо для будівлі в цілому. Воно не є 

частиною коефіцієнта теплопередачі профілю 

рами. 

NOTE 1 The interaction of the frame and the 

building structure is considered separately for 

the building as a whole. It is not part of the 

thermal transmittance of the frame section. 
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Примітка 2. При зашморгуваннях профілю 

рами і частини стіни розрахунковий коефіцієнт 

теп-лопроводності повинен бути негативним. 

NOTE 2 In the case of an overlap between the 

frame section and part of the wall, the linear 

thermal transmittance could be negative. 

5 ПРОФІЛІ ЗІ ЩІЛЬНИХ 

МАТЕРІАЛІВ І ГРАНИЧНІ УМОВИ 

5 Treatment of solid sections and 

boundaries 

5.1 Профілі з щільних матеріалів 5.1 Solid materials 

Для застосування цього стандарту  

ISO 10077 цього стандарту 

використовують значення 

теплопровідності для щільних 

матеріалів з одного з таких джерел: 

  

For the purpose of this part of  

ISO 10077, thermal conductivity 

values used for solid materials shall be 

obtained according to one of the 

following: 

- Таблиця A.1 цього стандарту; - Table A.1 of this part of ISO 10077; 

- Значення з ISO 10456, наведені в 

табличній формі; 

- Tabulated values given in ISO 10456; 

- Стандарти на вироби; - Product standards; 

- Технічні допуски національного 

нотифікованого органу; 

- Technical approvals by a recognized 

national body; 

- Вимірювання відповідно з 

конкретним міжнародним стандартом. 

- Measurements according to an 

appropriate International Standard. 

Використання результатів вимірювань 

допускається тільки за відсутності в 

таблицях розрахункових даних і даних 

на вироби, наведених у стандартах або 

технічних документах. Вимірювання 

здійснюють із застосуванням 

конкретного методу при середній 

Measurements shall be used only if there 

is no tabulated data or data according to 

relevant product standards or a technical 

approval. Measurements shall be 

performed at a mean temperature of  

10 °C using the appropriate method by 

an institute accredited (as specified in 
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температурі 10 °C органом, 

нотифікованим на проведення 

вимірювань як встановлено в ISO / IEC 

17025. Зразки для вимірювань 

попередньо витримують при 

температурі 23 °C і відносній вологості 

повітря 50 % до досягнення постійної 

маси (максимальна зміна маси за 24 год 

повинна бути не більше 0,1 %). Для 

забезпечення отримання розрахункових 

значень теплопровідності для 

конконкретного матеріалу (щоб у 

значенні враховувалися імовірні 

коливання властивостей матеріала і 

невизначеності вимірювання) 

застосовують один із таких методів: 

 

ISO/IEC 17025) to carry out those 

measurements, on samples that have 

been conditioned at 23 °C and 50 % RH 

to constant mass (change in mass not 

more than 0,1 % over 24 h). To ensure 

that the thermal conductivity values are 

representative of the material (that is, that 

the value incorporates likely variability 

of the material and the measurement 

uncertainty), one of the following 

methods shall be used for obtaining the 

thermal conductivity value from 

measured data used in the calculations: 

- за теплопровідність приймають 

усереднене значення, отримане з 

результатів вимірів не менше ніж на 

трьох різних зразках з різних партій, 

які є типовими для звичайних 

модифікацій виробів з урахуванням 

старіння і статично обробляють 

результати відповідно до ISO 10456, 

додаток C , при 90 % -му фрактіле; 

 

- The thermal conductivity is the 

declared value obtained from the 

measured data (at least three different 

samples from different lots 

representing the usual product 

variation, with ageing taken into 

consideration) according to a 

statistical evaluation as defined in ISO 

10456: 2007, Annex C, 90 % fractile. 

- при використанні менш трьох зразків 

усереднене значення множать на 1,25. 

- If less than three samples, use the 

mean value multiplied by a factor of 

1,25. 
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5.2 Випромінювальна здатність 

поверхонь 

 

5.2 Emissivity of surfaces 

Випромінювальна здатність поверхонь, 

огороджувальних повітряний простір, 

приймають, як правило, рівний 0,9. 

Металеві поверхні рам з алюмінієвих 

сплавів, сталі чи інших матеріалів 

(сплавів), мають низьку 

випромінювальну здатність. 

Розрахункові значення 

випромінювальної здатності для 

металевих поверхонь вказані в таблиці 

A.3. Значення менше 0,9 допускається 

застосовувати тільки у випадку, якщо їх 

приймають за таблицею A.3 або 

визначають експериментально по 

конкретному стандарту нотифікованим 

органом як встановлено в ISO / IEC 

17025. Якщо випромінювальна здатність 

установлена на підставі виміряних 

значень, то проводять випробування не 

менше трьох зразків і результати 

обробляють статистично відповідно до 

ISO 10456. 

 

Normally, the emissivity of surfaces 

bounding an air cavity shall have an 

emissivity of 0,9. Metallic surfaces such 

as aluminium alloy frame, steel 

reinforcement and other metals/alloys 

have lower emissivity. Typical values of 

the emissivity for metallic surfaces are 

given in Table A.3. Values less than 0,9 

may be used only if taken from Table 

A.3 or measured in accordance with an 

appropriate standard by an institute 

accredited (as specified in ISO/IEC 

17025) to carry out those measurements. 

Where based on measured values there 

shall be at least three samples and the 

results shall be evaluated according to 

the statistical treatment in ISO 10456. 

 

5.3 Граничні умови 

 

5.3 Boundaries 

Термічні опори із зовнішньої і з The external and internal surface 
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внутрішньої сторони залежать від 

конвективної теплопередачі і 

випромінювання в зовнішнє і внутрішнє 

середовище. Якщо зовнішня поверхня не 

схильна до встановлюваним вітровим 

впливам, то частку теплопередачі 

конвекцією в кутах або в області 

з'єднань двох поверхонь допускається 

зменшувати. Термічний опір для 

горизонтального теплового потоку 

зазначено в додатку B. Ці значення 

використовують для розрахунків 

відповідно до цього стандарту 

незалежно від передбаченого 

розташування конкретного вікна, 

включаючи слухові вікна. Поверхнева 

конденсація оцінюється на основі 

найнижчої температури внутрішніх 

поверхонь, яка розрахована з 

термічними опорами, зазначеними в 

додатку B. 

 

resistances depend on the convective and 

radiative heat transfer to the external and 

internal environments. If an external 

surface is not exposed to normal wind 

conditions, the convective part may be 

reduced in edges or junctions between 

two surfaces. The surface resistances for 

horizontal heat flow are given in Annex 

B. These values shall be used for 

calculations by this part of ISO 10077 

irrespective of the intended orientation of 

the actual window, including roof 

windows. Surface condensation shall be 

assessed on the basis of the lowest 

internal surface temperature calculated 

using the surface resistances in Annex B. 

 

Граничну площину заповнення та 

граничну площину із суміжними 

матеріалами приймають як адіабатичну 

(див. рисунок 3 і додаток D). 

 

The cutting plane of the infill and the 

cutting plane to neighbouring material 

shall be taken as adiabatic (see Figure 3 

and Annex D). 

Температура поверхонь з внутрішньої 

сторони повинна бути 20 °C і з 

зовнішнього боку - 0 °C. 

The reference temperature conditions 

shall be 20 °C internal and 0 °C 

external. 
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5.4 Ролетні короба 5.4 Roller shutter boxes 

 

Розрахунок коефіцієнта теплопередачі 

роллетного короба виробляють при 

наступних граничних умовах: 

Calculation of the thermal 

transmittance of a roller shutter box 

shall be done with the following 

boundary conditions: 

 

- Верхня сторона роллетного короба - 

адіабатична; 

- the top of the roller shutter box: 

adiabatic; 

- Нижня сторона роллетного короба в 

місці примикання до віконної рами - 

адіабатична на відстані 60 мм; 

- the bottom of the roller shutter box 

where it adjoins the window frame: 

adiabatic for a distance of 60 mm; 

- Поверхні, які межують з внутрішнім 

середовищем: термічний опір 0,13 

м
2
·К/Вт; 

- surfaces adjacent to the internal 

environment: surface resistance of 

0,13 m
2
·K/W; 

- Поверхні, які межують із зовнішнім 

середовищем: термічний опір 0,04  

м
2
·К/Вт 

- surfaces adjacent to the external 

environment: surface resistance of 

0,04 m
2
·K/W.  

 

Повітряний простір всередині 

роллетного короба слід розглядати 

наступним чином (див. рисунок 1): 

 

The cavity within the roller shutter 

box shall be treated as (see Figure 1): 

- Невентильовані, якщо e1 + e3 ≤ 2 мм. 

Еквівалентну теплопровідність не 

вентильованого повітряного простору 

розраховують згідно 6.3. Для 

- if e1 + e3 < 2 mm: unventilated. The 

equivalent thermal conductivity of an 

unventilated air cavity is calculated 

according to 6.3. Additional hardware, 
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визначення e1 і e3 враховують 

додаткові елементи, наприклад, 

армуючі вкладиші, ущільнення і т. д.; 

e.g. brushes, gaskets etc., can be taken 

into account for determination of e1 

and e3; 

- Слабо вентильоване, якщо etot ≤ 35 

мм. Еквівалентна теплопровідність 

становить двократне значення 

еквівалентної теплопровідності 

невентильованого повітряного 

простору такого ж розміру; 

- if etot ≤ 35 mm: slightly ventilated. 

The equivalent thermal conductivity 

is twice that of an unventilated 

cavity of the same size; 

 

- Добре вентильоване, якщо etot>35 

мм. Температуру повітря всередині 

повітряного простору приймають 

рівною температурі зовнішнього 

повітря, але термічний опір 

приймають рівним 0,13 м
2
·К/Вт 

 

- if etot>35 mm: well ventilated taking 

the air temperature within the cavity 

equal to the external air temperature 

but with a surface resistance of 0,13 

m
2
·K/W. 

Застосовувана в розрахунках 

визначальна висота роллетного короба 

bsb - це проектуєма відстань між верхнім 

і нижнім адіабатичним обмеженням 

(див. рисунок 1). 

The relevant height of the roller shutter 

box, bsb, used for the calculation is the 

projected distance between the upper and 

lower adiabatic boundary (see Figure 1). 

Оцінку допускається проводити при 

теплоізоляції роллетного короба з боку 

одного або обох обмежень B і C, 

зазначених на рисунку 1. У цьому 

випадку товщину і теплопровідність 

теплоізоляції вказують у протоколі 

The assessment may be done with 

insulation on either or both of the 

boundaries B and C indicated in Figure 

1. If that is the case, the thickness and 

thermal conductivity of the insulation 

shall be stated in the calculation report. 
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розрахунку.  

 

Розміри в міліметрах   

Dimensions in millimetres 

 

 

 

Граничні умови (див. додаток B): Boundaries (see Annex B): 

A адіабатичне обмеження A adiabatic boundary 

B термічний опір з зовнішньої сторони B external surface resistance 

C термічний опір з внутрішньої C internal surface resistance 
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сторони 

bsb висота роллетного короба bsb height of the roller shutter box 

e1, e3 ширина повітряних зазорів по 

обом сторонам роллети на виході з 

короба 

e1, e3 widths of air gaps on either side of 

the shutter where it exits from the shutter 

box 

e2 товщина роллетного короба e2 thickness of shutter 

etot = e1 + e2 + e3 etot = e1 + e2 + e3 

ltr довжина рами ltr frame length 

Примітка. Віконна рама (гранична умова A) 

має ширину 60 мм, але розташована відносно 

роллетного короба відповідно фактичної 

ситуації. 

NOTE The window frame (boundary A) is 60 mm 

wide but located with respect to the roller shutter 

box according to the actual situation  

Рисунок 1 - Приклад граничних умов ролетних коробів 

Figure 1 - Schematic example for the treatment of the boundaries for roller shutter 

boxes 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 Уширення профілів віконних рам 5.5 Extensions of window frame 

profiles 

 

Якщо профілі рам мають спеціальні 

уширення, які з'єднані зі стіною або 

For frames with special extensions 

overlapping the wall or other building 
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іншими елементами конструкції 

внахлест, наприклад, Z-подібні 

профілі, то уширення, як показано на 

рисунку 2, не враховують. Ця умова 

поширюється на всі профілі зі 

спеціальними уширеннями 

(наприклад, H-подібні), в уширення 

з'єднуються зі стіною або іншими 

елементами конструкції внахлест. 

Інші граничні умови слід розглядати 

відповідно до рисунка 3. 

elements, such as Z-shaped profiles, the 

extensions shall be disregarded as 

illustrated in Figure 2. This applies to 

all profiles with special extensions (e.g. 

H-shape) where the extensions overlap 

the wall or other building elements. 

Other boundaries shall be treated as 

defined in Figure 3. 

 

 

Рисунок 2 - Профілі з уширеннями (Z-подібними) 

Figure 2 — Treatment of profiles with extensions (Z-shape) 

Примітка 1. Таке наближення служить для 

оцінки коефіцієнта теплопередачі. Воно не 

застосовується для оцінки ризику утворення 

конденсату. 

NOTE 1 This approximation is for assessment 

of thermal transmittance. It is not appropriate 

for assessment of condensation risk. 

 

Примітка 2. Уширенння профілю рами не 

враховується в розрахунку коефіцієнта тепло-

передачі вікон (див. ISO 10077-1). 

NOTE 2 The extension of the frame profile is 

disregarded in the calculation of the thermal 

transmittance of the window (see ISO 10077-1). 

6 ПРОСТІР 

 

6 Treatment of cavities 

6.1  Загальні відомості 

 

6.1 General 

Тепловий потік в просторах The heat flow rate in cavities shall be 
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визначається за допомогою 

еквівалентної теплопровідністі λeq. У 

розрахунок включають тепловий 

потік, обумовлений провідністю, 

конвекцією і випромінюванням, 

залежними від геометрії просторів і 

виду застосовуваних матеріалів.  

represented by an equivalent thermal 

conductivity λeq. This equivalent 

thermal conductivity includes the heat 

flow by conduction, by convection and 

by radiation, and depends on the 

geometry of the cavity and on the 

adjacent materials. 

6.2  Міжскляний простір 

 

6.2 Cavities in glazing 

Еквівалентну теплопровідність 

невентильованого міжскляного 

простору визначають по EN 673.  

Отримувану еквівалентну 

теплопровідність відносять до всього 

простору до країв. 

The equivalent thermal conductivity of 

an unventilated space between glass 

panes in glazing shall be determined 

according to EN 673. The resulting 

equivalent conductivity shall be used in 

the whole cavity, up to the edge. 

Примітка. Кореляції для просторів з 

високим відношенням ширини до глибині, 

як наведено в EN 673, як правило, 

призводять до низьких значень 

еквівалентної теплопровідності. Уточнені 

методи кореляції наведені в ISO 15099. 

 

 

 

 

NOTE The correlations for high aspect ratio 

cavities used in EN 673 tend to give low 

values for the equivalent thermal 

conductivity. More accurate correlations are 

given in ISO 15099. 

6.3 Невентильовані повітряні 

простори в рамах і ролетних 

коробах 

 

6.3 Unventilated air cavities in 

frames and roller shutter boxes 

6.3.1 Визначення терміна 6.3.1 Definition 
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Повітряні простори вважаються 

невентильованими, якщо вони повністю 

закриті або з'єднані через зазор 

шириною не більше 2 мм із зовнішньої 

або внутрішньої стороною (див. 

рисунок 3). В інших випадках простір 

слід розглядати як вентильований або 

слабо вентильований. 

 

Air cavities are unventilated if they are 

completely closed or connected either to 

the exterior or to the interior by a slit with 

a width not exceeding 2 mm (see Figure 

3). Otherwise, the cavity shall be treated 

as ventilated. 

Розміри в міліметрах 

Dimensions in millimetres 

 

Граничні умови (див. додаток B): 

простори і заглиблення: 

Boundaries (see Annex B): Cavities and 

grooves: 

A адіабатичне обмеження A adiabatic boundary 
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B термічний опір із зовнішнього боку B external surface resistance 

C термічний опір з внутрішньої сторони C internal surface resistance 

D підвищений термічний опір D increased surface resistance 

E скління (див. 6.2) E glazing (see 6.2) 

F невентильовані простори (див. 6.3) F unventilated cavity (see 6.3) 

G слабо вентильований простір або 

заглиблення (див. 6.4.1)  

G slightly ventilated cavity or groove (see 

6.4.1) 

H добре вентильований простір або 

заглиблення (див. 6.4.2) 

H well ventilated cavity or groove (see 

6.4.2) 

Рисунок 3 - Простору і поглиблення профілю рами і граничні умови 

Figure 3 - Schematic example for the treatment of cavities and grooves of a 

frame section and the treatment of the boundaries 

Примітка. На рисунку 3 представлено вікно. Такі 

ж принципи поширюються на слухові вікна, але в 

цьому випадку відрізняється адіабатична складова. 

Приклад граничних умов для слухового вікна 

представлений на рисунку D.5.  

 

 

 

 

 

Figure 3 illustrates a window. The same 

principles are applicable to roof windows, but 

the adiabatic part of the boundary is different; 

an example of a roof window is shown in 

Figure D.5. 

6.3.2 Невентильовані прямокутні 

простори  

6.3.2 Unventilated rectangular 

cavities  

 

6.3.2.1 Еквівалентна теплопровідність 6.3.2.1 Equivalent thermal 
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conductivity 

 

Еквівалентну теплопровідність λeq 

простору в напрямку 1 обчислюють за 

формулою (1) 

The equivalent thermal conductivity 

λeq of the cavity in direction 1 is given 

by Equation (1). 

 
   

де were 

d розмір простору в напрямку теплового 

потоку, див. рисунок 2; 

d is the dimension of the cavity in the 

direction of heat flow, see Figure 2; 

Rs термічний опір простору, що 

визначається за формулою (2) 

Rs  -is the thermal resistance of the 

cavity, given by Equation (2):  

 

                         

де where 

 Частка конвекції в коефіцієнті 

тепловіддачі; 

 is the convective heat transfer 

coefficient; 

 - Частка випромінювання в коефіцієнті 

теплопередачі. 

 - is the radiative heat transfer 

coefficient. 

 

 



прДСТУ Б EN ISO 10077-2:201Х (EN ISO 10077-2:2012, IDT) 
 

32 
 

 

1 напрям теплового потоку 1 heat flow direction 

 

b розмір простору по напрямку 

теплового потоку  

b dimension perpendicular to the 

direction of heat flow 

d розмір простору в напрямку 

теплового потоку  

d dimension of cavity in the direction of 

heat flow 

ε1 і ε2 випромінювальна здатність 

поверхні 

ε1 і ε2 emissivities of the surfaces 

Рисунок 4 – Прямокутний простір 

Figure 4 — Rectangular cavity 

6.3.2.2 Доля конвекції в коеффіціенті 

тепловіддачі 

6.3.2.2 Convective heat transfer 

coefficient 

Доля конвекціі в коефіцієнті 

тепловіддачі : 

The convective heat transfer coefficient, 

 is: 

у випадку, коли b < 5 мм, складає If  b < 5 mm 

 

                                            

де where 

С1 = 0,025 Вт/(м·К); C1 = 0,025 W/(m·K); 

В інших випадках otherwise 

 

                            

де where 
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С1= 0,025 Вт/(м·К); C1 = 0,025 W/(m·K);  

С2 = 0,73 Вт/(м
2
·К 

4/3
); C2 = 0,73 W/(m

2
·K

4/3
); 

 - максимальна різниця температур 

поверхонь в міжскляному проміжку  

 - is the maximum surface temperature 

difference in the cavity 

При відсутності інших даних значення 

 приймають рівним 10 К, для якого 

If no other information is available, use 

 = 10 K for which 

                                  

де  

С1 = 0,025 Вт/(м·К); С1 = 0,025 W/(m·K) 

С3 = 1,57 Вт/(м
2
·К). С3 = 1,57 W/(m

2
·K) 

6.3.2.3 Частка випромінювання в 

коефіцієнті теплопередачі 

6.3.2.3 Radiative heat transfer coefficient 

 

                                          

де where 

 Вт/(м
2
·К

4
) - Стала 

Стефана - Больцмана; 

 W/(m
2

K
4
) - is the 

Stefan-Boltzmann constant; 

- емісія поверхонь; - is the intersurface 

emittance; 

 - коефіцієнт 

форми  для прямокутного профілю; 

 - is the view 

factor for a rectangular section 

 - випромінювальна здатність  are the emissivities of the 
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поверхні (див. рисунок 4).  surfaces indicated in Figure 4. 

Значення випромінювальної здатності 

вказують з точністю до другого 

десятинного знака. При відсутності 

інших даних приймають  = 0,9 і  

= 0,9. 

The values of the emissivities should be 

given to two decimal places. If no other 

information is available use  = 0,90 

and  = 0,90. 

Примітка. Дані по випромінювальні  

здібності металевих поверхонь приймають по 

таблиці А.3. 

NOTE Emissivity data for metallic surfaces are 

given in Table A.3 

Якщо інформація відсутня приймають 

  = 283 К, для якого 

If no other information is available, use 

 = 283 K for which 

                             (7) 

де постійна С4 = 2,11 Вт/(м
2
·К) 

 

where C4 = 2,11 W/(m
2
·K) 

6.3.3 Невентильовані непрямокутні 

простори 

6.3.3 Unventilated non-rectangular air 

cavities 

 

Непрямокутні простори (форма Т, L і 

т.д.) перетворюють в прямокутні 

простори із збереженням такої ж площі 

(А = А’) і такого ж відношення ширини 

до глибини (d/b = d’/b’), див. рисунок 

5. Далі застосовують положення 6.3.2. 

Non-rectangular air cavities (T-shape, L-

shape, etc.) are transformed into 

rectangular air cavities with the same 

area (A = A') and aspect ratio  

(d/b = d’/b’) (see Figure 5) and then 6.3.2 

is applied. 
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А площа еквівалентного прямокутного 

простору 

А area of the equivalent rectangular air 

cavity 

 d, b глибина і ширина еквівалентного 

простору 

d, b depth and width of the equivalent air 

cavity 

 А’ фактична площа простору А’ area of the true cavity 

d’, b’ глибина і ширина меншого з 

представлених прямокутників 

d’, b’ depth and width of the smallest 

circumscribing rectangle 

Рисунок 5 - Перетворення непрямокутних просторів 

Figure 5 - Transformation of non-rectangular air cavities 

Трансформація здійснюється 

визначенням b і d за формулами 

 

The transformation is given by 
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6.4 Вентилируемые пространства и 

углубления 

 

6.4 Ventilated air cavities and grooves 

6.4.1 Слабо вентильовані простори і 

поглиблення малого перетину 

 

6.4.1 Slightly ventilated cavities and 

grooves with small cross-section 

Поглиблення малого перетину (див. 

рисунок 6) за зовнішніми та 

внутрішніми поверхнями профілів, а 

також простору, які з'єднані з 

зовнішньої або внутрішньої сторони 

зазором величиною більше 2 мм, але 

не більше 10 мм, вважаються слабо 

вентильованими просторами. 

Еквівалентна теплопровідність 

становить двократне значення 

невентильованого простору такого ж 

розміру згідно 6.3. 

 

Grooves with small cross-sections (see 

Figure 6) at the external or internal 

surfaces of profiles and cavities 

connected to the external or internal air 

by a slit greater than 2 mm but not 

exceeding 10 mm shall be considered 

as slightly ventilated air cavities. The 

equivalent conductivity is twice that of 

an unventilated air cavity of the same 

size according to 6.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розміри в міліметрах  

Dimensions in millimetres 
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λeq еквівалентна теплопровідність λeq equivalent thermal conductivity 

Рисунок 6 - Приклади слабо вентильованих просторів і заглиблень малого 

перетину 

Figure 6 — Examples of slightly ventilated cavities and grooves with small cross-

section 

6.4.2 Добре вентильовані простори і 

заглиблення великого перерізу 

6.4.2 Well-ventilated cavities and 

grooves with large cross-section 

 

У випадках, на які не поширюється 6.3 і 

6.4.1, зокрема, коли ширина b 

заглиблення або зазору, що з'єднує 

простір з навколишнім середовищем, 

перевищує 10 мм, приймають, що вся 

поверхня межує з навколишнім 

середовищем і тому на розгорнутій 

поверхні слід приймати термічний опір 

Rsi або Rse відповідно до 5.2, 

див.рисунок 7. 

In cases not covered by 6.3 and 6.4.1, in 

particular when the width b of a groove or 

of a slit connecting a cavity to the 

environment exceeds 10 mm, it is 

assumed that the whole surface is exposed 

to the environment. Therefore, the surface 

resistance Rsi or Rse according to 5.2 shall 

be used at the developed surface; see 

Figure 7. 

При великому просторі, що з'єднано 

єдиним зазором, і при розгорнутый 

поверхні, що перевищує ширину зазору 

In the case of a large cavity connected by 

a single slit and a developed surface 

exceeding the width of the slit by a factor 
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на коефіцієнт 10, застосовують 

термічний опір для зразка із зменшеним 

коефіцієнтом форми (див. додаток В). 

of ten, the surface resistance with reduced 

radiation shall be used (see Annex B). 

 

Розміри в міліметрах  

Dimensions in millimetres 

 

 

Рисунок 7 - Приклади добре вентильованих просторів і заглиблень 

Figure 7 — Examples for well-ventilated cavities and grooves 

7 ПРОТОКОЛ РОЗРАХУНКУ 

 

7 Report 

7.1 Загальні положення 

 

7.1 General 

Протокол розрахунку повинен 

містити всі відомості, які можуть бути 

використані при повторних 

розрахунках. Зокрема, у протоколі 

вказують всі джерела інформаціі, що 

не містяться в цьому стандарті ISO 

10077. Крім цього, вказують 

програмне забезпечення, що 

The calculation report shall include all 

information necessary to allow the 

calculation to be repeated. The sources 

of all data not taken from this part of 

ISO 10077 shall be given in the report. 

The type of software tool(s) used for 

the calculation shall be specified 
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застосовується для розрахунку. 

7.2 Геометричні параметри 7.2 Geometrical data 

Протокол розрахунку повинен 

включати креслення перетинів профілів 

(переважно в масштабі 1:1). У кресленні 

повинні бути вказані розміри, види і 

властивості матеріалів, що 

застосовуютьсч. Як мінімум, повинні 

бути наведені такі дані: 

A scale drawing of the sections 

(preferably using 1:1 scale) shall be 

included in the report. The drawing shall 

give the dimensions and a description of 

the materials used. The minimum 

information to be given is: 

- Для металевих рам: товщина, 

розташування, тип і кількість 

теплоізоляційних зон; 

- for metallic frames, the thickness, 

position, type and number of thermal 

breaks; 

- Для пластмасових рам: наявність і 

розташування сталевих армуючих 

вкладок; 

- for plastic frames, the presence and 

position of metal stiffening 

(reinforcements); 

- Товщина дерев'яних або 

пластмасових рам, що вказується 

переважно на кресленні в масштабі; 

- the thickness of wooden or plastic 

frames, preferably indicated on a 

scale drawing; 

- Проекції площ з внутрішньої 

сторони і з зовнішнього боку, які 

вказуються переважно на кресленні 

в масштабі; 

 

- the internal and external projected 

frame areas, preferably indicated on a 

scale drawing; 

 

- Глибина і товщина скління або 

заповнення в рамі; 

- the depth and the thickness of the 

glazing or panel in the frame; 
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- Для ролетних коробів: розміри 

короба, розташування віконної 

рами і вид вентиляції простору (див 

5.4.). 

- for a roller shutter box, the 

dimensions of the roller shutter box, 

the position of the window frame and 

the ventilation of the cavity (see 5.4). 

7.3 Теплотехнічні властивості 

 

7.3 Thermal data 

7.3.1 Теплопровідність 

 

7.3.1 Thermal conductivity 

Для всіх матеріалів рами повинні бути 

наведені значення теплопровідності, 

застосовуваними для розрахунку. 

Переважно слід застосовувати 

значення, вказані у додатку А. Якщо 

використовують інші джерела, це 

повинно бути чітко зазначено з 

посиланням на інші джерела. 

 

All materials of the frame section shall be 

listed together with the thermal 

conductivity values used for the 

calculation. The data given in Annex A 

should preferably be used. If other sources 

are used, this shall be clearly stated and 

reference made to the sources. 

7.3.2 Випромінювальна здатність 

 

7.3.2 Emissivity 

Для повітряних просторів вказують 

випромінювальну здатність 

примикаючих поверхонь, при 

необхідності з посиланням на таблицю 

А.3. При застосуванні зачень 

випромінювальної здатності нижче 0,9 

призводять відповідне підтвердження із 

зазначенням джерел. 

For cavities, the emissivity of the 

surrounding surfaces shall be stated with 

reference to Table A.3 where appropriate, 

and supporting evidence, including 

references, shall be provided if values less 

than 0,9 are used. 

7.3.3 Граничні умови 7.3.3 Boundary conditions 

 

Термічні опори з внутрішньої сторони The internal and external surface 
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і з зовнішнього боку, а також 

адіабатичні обмеження вказують на 

кресленні разом з температурою 

приміщення і зовнішнього повітря. 

Для ролетних коробів вказують 

розташування, товщину і 

теплопровідність теплоізоляційних 

матеріалів, що застосовуються на 

поверхнях роллетного короба. 

resistances and the adiabatic 

boundaries, together with the internal 

and external air temperature, shall be 

indicated on the drawing. In the case of 

a roller shutter box, the location of any 

insulation applied to the surfaces of the 

roller shutter box shall be stated, 

together with its thickness and thermal 

conductivity 

 

7.4 Обробка результатів випробувань 7.4 Results 

 

Загальний тепловий потік або 

щільність теплового потоку, 

коефіцієнт теплопередачі профілів 

рам і розрахунковий коефіцієнт 

теплопровідності згідно з додатком С  

вказують до двох значущих знаків 

(тобто до одного десяткового знака 

при значенні 1,0 і вище, до двох 

десяткових знаків при значенні нижче 

1,0 і до трьох десяткових знаків при 

значенні нижче 0,1). 

The total heat flow rate or the density of 

heat flow rate, the thermal 

transmittance of the frame section and 

the linear thermal transmittance 

according to Annex C shall be given to 

two significant figures (i.e. to one 

decimal place if greater than or equal to 

1,0, to two decimal places if less than 

1,0, and to three decimal places if less 

than 0,1). 
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Додаток А Annex A 

(довідковий) 

 

(informative) 

Теплопровідність окремих груп 

матеріалів 

Thermal conductivity of selected 

materials 

У таблиці А.1 вказана теплопровідність 

окремих груп матеріалів. За деяким 

винятком значення теплопровідності 

наведені з ISO 10456. 

Table A.1 includes the thermal 

conductivities of the materials used for the 

given groups. With a few exceptions, the 

values were taken from ISO 10456, which 

also includes other materials. 

 

Таблиця А.1 – Теплопровідність матеріалів 

Table А.1 - Thermal conductivities of materials 

Група матеріалів 

Group 

Матеріал 
а)

 

Material 
a)

 

Щільність 

кг/м
3
 

Density 

kg/m
3
 

Теплопровідність 

Вт/(м·К) 

Thermal 

conductivity 

W/(m·K) 

1 2 3 4 

Рами 

 Frame 

Мідь 

Copper 
8 900 380 

 Алюміній (сплави Si) 

Aluminium (Si Alloys) 
2 800 160 

 Латунь 

Brass 
8 400 120 

 Сталь 

Steel 
7 800 50 

 Нержавіюча сталь,
b)

 аустенитна або 

аустенитно-ферритова 

Stainless steel,
b)

 austenitic or austenitic-

ferritic 

7 900 17 

 Нержавіюча сталь,
b)

 ферритова або 

мартенситна 

Stainless steel,
b)

 ferritic or martensitic 

7 900 30 

 Полівінілхлорид (ПВХ) твердий 

PVC (polyvinylchloride), rigid 
1 390 0,17 

 Деревина твердих пород 
с) 

Hardwood
c)

 
700 0,18 

 Деревина м'яких пород 
d) 

Softwood
d)

 
500 0,13 
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Кінець таблиці А.1 

1 2 3 4 

 Поліефірна смола, армована  скловолокном 
* 

Fibreglass (UP-resin)
*
 

1 900 0,40 

Скло 

Glass 

Натрій-кальцій-силікатне скло 

Soda lime glass 
2 500 1,00 

Поліметилметакрилат (РММА) 

PMMA (polymethylmethacrylate) 
1 180 0,18 

Полікарбонат 

Polycarbonates  
1 200 0,20 

Теплоізоляційні 

зони і вставки 

Thermal break 

Акрил-бутадієн-стирол (ABS) 

ABS (acrylonitrile butadiene styrene) 
1 050 0,20 

Поліамід (нейлон) 

Polyamide (nylon) 
1 150 0,25 

Поліамід 6.6, з 25 % - ним армуванням 

скловолокном 

Polyamide 6.6 with 25 % glass fibre 

1 450 0,30 

Поліетилен високого тиску 

Polyethylene HD, high density 
980 0,50 

Поліетилен низького тиску 

Polyethylene LD, low density 
920 0,33 

Поліпропілен жорсткий 

Polypropylene, solid 
910 0,22 

Поліпропілен з 25 % - ним армуванням 

скловолокном 

Polypropylene with 25 % glass fibre 
1 200 0,25 

 Пінополіуретан 

PU (polyurethane), rigid 
1 200 0,25 

 Полівінілхлорид (ПВХ) непластифікований 

PVC-U (polyvinylchloride), rigid 
1 390 0,17 

Ущільнювачі 

Weather  

Поліхлоропрен (РСР), наприклад, неопрен 

PCP (polychloroprene), e.g. Neoprene 
1 240 0,23 

stripping Каучук на основі сополімеру етилену 

пропілену та дієнового мономера (EPDM) 

EPDM (ethylene propylene diene monomer) 
1 150 0,25 

 Силікон чистий 

Silicone, pure 
1 200 0,35 

 Силікон наповнений 

Silicone, filled 
1 450 0,50 

 ПВХ м'який (PVC-P), містить  

40 % пластифікатора 

PVC, flexible (PVC-P) 40 % softener 
1 200 0,14 

 Щіткове ущільнення (мохер з поліефірним 

покриттям)
* 

Pile weather stripping (polyester mohair)* 
 0,14 

 Гума пориста  

Elastomeric foam, flexible 

от 60 до 

80 

60 to 80 

0,05 

 

 

 



прДСТУ Б EN ISO 10077-2:201Х (EN ISO 10077-2:2012, IDT) 
 

44 
 

Таблиця А.2 – Таблиця А.1 (продовження) 

Table А.2 - Table А.1 (continued) 

1 2 3 4 

Ущільнювачі, 

герметики і 

матеріали для 

склопакетів 

Sealant and glass 

edge material 

Поліуретан (PU) 

PU (polyurethane) 
1 500 0,40 

Бутил (ізобутилен) твердий, розплавлений 

при високій температурі 

Butyl rubber, solid/hot melt 

1 200 0,24 

Полісульфід 

Polysulfide 
1 700 0,40 

Силікон чистий 

Silicone, pure 
1 200 0,35 

Силікон наповнений 

Silicone, filled 
1 450 0,40 

Поліізобутилен 

Polyisobutylene 
930 0,20 

Поліефірна смола 

Polyester resin 
1 400 0,19 

 Силікагель (осушувач) 

Silica gel (desiccant) 
720 0,13 

 Молекулярне сито (осушувач) 
* 

Molecular sieve (desiccant)
*
 

від 650 до 

750 

650 to 750 

0,10 

 Пеносілікон малої щільності 

Silicone foam, low density 
750 0,12 

 Пеносілікон середньої щільності 

Silicone foam, medium density
*
 

820 0,17 

a
 Більшість матеріалів запозичене з ISO 10456, за винятком зазначених знаком/ 

* 
a
 Most materials are taken from ISO 10456 except those marked with.

* 
b
 EN 10088-1, містить великий перелік властивостей нержавіючих сталей, які можуть бути     

використані, коли відомо точний склад нержавіючої сталі 
b
   EN 10088-1, contains extensive lists of properties of stainless steels which may be used when the precise 

composition of the stainless steel is known. 
с
 Деревина твердих порід: деревина дерев ботанічного класу двухсемядольних (Di cotyledonae) (див. також 

таблицю A.2). 
с
 Hardwood: wood from trees of the botanical group Dicotyledonae (see also Table A.2). 

d
 Деревина м'яких порід: деревина дерев ботанічного класу голонасінних (Gymnos permae) (див. також 

таблицю A.2). 
d
 Softwood: wood from trees of the botanical group Gymnosperms (see also Table A.2). 

 

При використанні цього стандарту  

ISO 10077 теплопровідність окремих 

порід деревини можна приймати за 

таблицею А.2. 

For the application of this part of  

ISO 10077, the thermal conductivity of 

timber can be taken from Table A.2 

depending on the timber species. 
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Таблиця А.3 – Теплопровідність порід деревини 

Table A.3 — Thermal conductivity of timber species 

 

Позначення породи деревини
 а) 

Code for timber speciesa 
a)
 

Теплопровідність, λ 

Вт/(м·К) 

Thermal conductivity, λ 

W/(m·K) 

ABAL, PCAB, PCST, PNCN, THPL 0,11 

KHXX, LADC, LAER, LAGM, LAOC, LAXX, PCGL, PHWS, 

PNSY, PSMN, SHLR, SWMC, TMIV, TSHT 

0,13 

ENCY, ENUT, EUXX, HEXM, HEXN, MIXX, OCRB, SHDR, 

TEGR,  TGHC 

0,16 

AFXX, CLXX, EUGL, EUGR, EUSL, EUUG, EUUP, INXX, PHMG,  

PMPN, QCXA, QCXE, ROPS 

0.18 

а)
 Перелік порід  деревини під цими кодами міститься в додатку Е. 

a)
 Annex E contains the list of wood species designated by these codes. 

 

Таблиця А.4 - Нормовані значення випромінювальної здатності металевих 

поверхонь 

Table A.4 - Typical emissivities of metallic surfaces 

 

Опис 

Description 

Нормативна 

випромінювальна 

здатність 

Normal emissivity 

Необроблені алюмінієві 

Untreated aluminium surfaces 

0,1 

Слабоокислені алюмінієві товщиною до 5 мкм 

Slightly oxidized aluminium surfaces (up to 5 pm) 

0,3 

Металеві поверхні в цілому, включаючи оцинковані 

Metallic surfaces (general, including galvanised) 

0,3 

Анодовані, з лакофарбовим або порошковим покриттям 

Anodised, painted or powder coated surfaces 

0,9 

Примітка. Обробленими поверхнями вважаються поверхні, що не перетерпіли штучну обробку 

(наприклад, не анодовані, що не оцинковані, без лакофарбового покриття). 

NOTE An untreated surface is one that has had no artificial treatment (e.g. anodising, galvanising, 

painting). 
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Додаток В Annex B 

(обов’язкове) (normative) 

 

Термічні опори 

 

 

Surface resistances 

Таблиця В.1 - термічні опори для профілів (горизонтальний тепловий потік) 

Table B.1 - Surface resistances for profiles (horizontal heat flow) 

 

Положення  

Position 

З зовнішньої 

сторони, Rse 

м
2
·К/Вт 

External, Rse 

m
2
·K/W 

С внутренней 

стороны, Rsi 

м
2
·К/Вт 

Internal, Rsi 

m
2
K/W 

Перпендикулярно (рівні поверхні) 

Normal (plane surface) 

 

0,04 0,13 

Знижені випромінювання / конвекція (в кутах 

або в стиках між двома поверхнями, див. 

рисунок В.1) 

Reduced radiation/convection [in edges or 

junctions between two surfaces (see Figure B.1)] 

0,04 0,20 

Примітка. Ці значення відповідають значенням термічного опору, зазначеним в ISO 6946, який 

також дає додаткові відомості про вплив на термічний опір конвекції і випромінювання. 

NOTE These values correspond to the surface resistance values given in ISO 6946, which also gives 

further information about the influence of convection and radiation on surface resistances. 

 

Якщо для моделюючого програмного 

забезпечення потрібно зображення 

похилих поверхонь в ортогональних 

координатних сітках, то термічний опір 

допускається скорегувати множенням 

на відношення фактичної довжини 

поверхні до довжини, представленої в 

імітаційній моделі. 

Where simulation software requires 

inclined surfaces to be represented by 

orthogonal meshing, the surface resistance 

may be corrected by multiplying by the 

ratio of the actual surface length to the 

length as represented in the simulation 

model. 
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Розміри в міліметрах  

Dimensions in millimetres 

 

 

1 напрям теплового потоку 1 direction of heat flow 

2 внутрішня поверхня 2 internal surface 

Рисунок В.1 - Схематичне зображення поверхонь з підвищеним термічним 

опором через знижену тепловіддачу внаслідок випромінювання / конвекції 

Figure B.1 - Schematic representation of surfaces with an increased surface 

resistance due to a reduced radiation/convection heat transfer 

 

Штрихуванням на рисунку В.1 

зазначені ділянки з підвищеними 

термічними опорами. У цьому 

випадку показані ділянки b і d, де b 

дорівнює глибині d, але не перевищує 

30 мм. 

 

In Figure B.1 the shading indicates the 

distances over which increased surface 

resistances apply. These are the 

distances b and d, where b is equal to 

the depth d, but not greater than 30 

mm. 

Приклад 1 b = d, якщо d < 30 мм  EXAMPLE 1 b = d when d ≤ 30 mm 

 

Приклад 2 b = 30 мм, якщо d > 30 мм EXAMPLE 2 b = 30 mm when  

d > 30 mm 
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Приклад 3 Застосування при похилій 

поверхні b = 30 мм, якщо d > 30 мм.  

EXAMPLE 3 For application to a sloped 

surface, b = 30 mm when d > 30 mm 

 

Таблиця B.2 - Термічні опори для розрахунків ролетних коробів 

Table B.2 - Surface resistances for calculation of roller shutter boxes 

 

Напрямок теплового потоку 

Heat flow direction 

З зовнішньої сторони, Rse 

м
2
·К/Вт 

External, Rse 

m
2
·K/W 

З внутрішньої сторони, Rsi 

м
2
·К/Вт 

Internal, Rsi 

m
2
·K/W 

Горизонтальне 

Horizontal 

0,04 0,13 

Вертикальне 

Vertical 

0,04 0,13 

Примітка. Значення термічного опору з внутрішньої сторони при вертикальному тепловому 

потоці враховує дію теплового потоку вгору, а також дію зниженого випромінювання / 

конвекції. 

NOTE The value for the internal surface resistance for vertical heat flow takes into account the 

effect of heat flow in an upward direction and also the effect of reduced radiation/convection. 
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Додаток С Annex C 

(обов'язковий) (normative) 

 

Визначення коефіцієнта 

теплопередачі 

Determination of the thermal 

transmittance 

 

С.1 Коефіцієнт теплопередачі профілю 

рами 

C.1 Thermal transmittance of the 

frame section 

 

Коефіцієнт теплопередачі профілю рами 

Uf визначають наступним чином. У 

розрахунковій моделі (див. рисунок С.1) 

скління або непрозоре заповнення 

заміняють на теплоізоляційне 

заповнення з теплопровідністю 

 λ = 0,035 Вт/(м·К), яке вставлюють у 

раму із зазором b1 величиною не менше 

5 мм. Напуск b2 відповідає напуску 

скління, що замінюється на 

теплоізоляційне заповнення. Довжина 

листа повинна становити не менше 190 

мм при вимірюванні від найвіддаленішої 

виступаючої частині рами без 

урахування виступаючих ущільнень. Для 

виступаючих ущільнень це означає, що 

видима довжина листа могла б 

становити менше 190 мм. Протилежний 

кінець листа вважається адіабатичним 

обмеженням. Модель рами повинна 

враховувати всі необхідні для 

The thermal transmittance of the frame 

section, Uf, is defined as follows. With 

reference to Figure C.1, in the calculation 

model the glazing or opaque panel is 

replaced by an insulation panel with 

thermal conductivity λ = 0,035 W/(m·K) 

inserted into the frame, with clearance b1 

not less than 5 mm. The overlap b2 is 

equal to that of the glazing which the 

insulation panel replaces. The length of 

the panel shall be at least 190 mm 

measured from the most protruding part 

of the frame, ignoring any protruding 

gasket(s). For protruding gaskets this 

means that the visible panel length could 

be less than 190 mm. The opposite end 

of the panel is considered as an adiabatic 

boundary. The frame model shall contain 

all materials used in manufacturing the 

window except the glazing or opaque 

panel, which is replaced by the insulation 
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виготовлення вікна матеріали, за 

виключенням скління чи непрозорого 

заповнення, замінного на 

теплоізоляційне заповнення. Товщину d 

визначають наступним чином: 

 

panel. The thickness d of the insulation 

panel shall be: 

- якщо рама розрахована на певну 

товщину, то товщина 

повиннавідповідати товщині замінного 

скління чи непрозорого заповнення; 

 

- where the frame is designed for a 

specific thickness, that of the glazing or 

opaque panel being replaced; 

- якщо рама розрахована на різну 

товщину скління, то значення d для 

подвійного скління приймають рівним 

24 мм і для потрійного скління - рівним 

36 мм. 

- where the frame can be used with 

several glazing thicknesses, 24 mm for 

double glazing or 36 mm for triple 

glazing. 

Розміри в міліметрах  

Dimensions in millimetres 

 

dg товщина скління dg glazing thickness 

Рисунок C.1 - Схематичне зображення відрізка профілю із встановленим 

теплоізоляційним заповненням 

Figure C.1 - Schematic of profile section with insulation panel installed 
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Примітка. На рисунках D.1 - D.7 

представлені окремі віконні профілі і вказані 

граничні умови для розрахунків. 

NOTE Figures D.1 to D.7 illustrate some typical 

window profiles, indicating the boundary 

conditions for the numerical calculations. 

 

Адіабатичні обмеження в слуховому 

вікні знаходяться там, де рама слухового 

вікна стосується даху, коли вікно 

встановлене відповідно до інструкцій 

виробника. Якщо для установки 

слухового вікна не може бути 

застосований спосіб за інструкцією 

виготовлювача, слід використовувати 

модель, представлену в ISO 12567-2: 

2005, (див.рисунок 2). 

In the case of a roof window, the adiabatic 

parts of the boundary are those where the 

frame of the roof window is in contact with 

the roof, when the roof window is installed 

according to the manufacturer's instructions. 

If the method of installation of the roof 

window cannot be determined from the 

manufacturer's installation instructions, it 

shall be modelled as depicted in Figure 2 of 

ISO 12567-2: 2005. 

Розраховують двомірну термічну 

провідність Lf
2D

 представленого на 

рисунку C.1 профілю, що складається 

з рами і теплоізоляційного заповнення. 

Коеффіціент теплопередачі рами Uf 

обчислюють за формулою 

The two-dimensional thermal 

conductance Lf
2D

 , of the section shown in 

Figure C.1 consisting of frame and 

insulation panel is calculated. The value 

of the thermal transmittance of the frame, 

Uf, is defined by: 

 

де where 

 коефіцієнт теплопередачі профілю,  

Вт / (м
2
·К); 

 is the thermal transmittance of the 

frame section, expressed in W/(m
2
·K); 

 двомірна термічна провідність 

профілю, представленого на рисунку С.1, 

Вт/(м·К); 

 is the thermal conductance of the 

section shown in Figure C.1, expressed in 

W/(m·K); 

  коефіцієнт теплопередачі центральній   is the thermal transmittance of the 
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частині заповнення, Вт / (м
2
·К); central area of the panel, expressed in 

W/(m
2
·K);  

    видима ширина заповнення, м;     is the visible width of the panel, 

expressed in m. 

  це велика проекція ширини з видимих з 

двох сторін, м; 

 is the projected width of the frame 

section (without protruding gaskets), 

expressed in m 

 це більша проекція ширини з видимих 

з двох сторін. Вимірювання  

проводиться на тій же стороні, що і  

 is the larger of the projected widths as 

seen from both sides.  is measured on 

the same side as . 

Примітка.  це відношення лінійної 

загальної щільності теплового потоку через 

профіль до різниці температур між обома 

суміжними середовищами (див. ІSО 10211).  

NOTE   is calculated from the total heat 

flow rate per length through the section 

divided by the temperature difference between 

both adjacent environments (see ISO 10211). 

 

С.2 Розрахунковий коефіцієнт 

теплопровідності в місці з'єднання зі 

склінням або непрозорим 

заповненням 

 

C.2 Linear thermal transmittance of 

the junction with the glazing or 

opaque panel 

Коефіцієнт теплопередачі скління Ug 

поширюється на центральну частину 

скління і не враховує вплив дистанційних 

рамок по краю скління. Коефіцієнт 

теплопередачі Uf  визначають для рам без 

скління. Розрахунковий коеффіціент 

теплопровідності Ψ враховує додатковий 

тепловий потік, що виникає за рахунок 

The thermal transmittance of the glazing, 

Ug, is applicable to the central area of the 

glazing and does not include the effect of 

the spacer at the edge of the glazing. The 

thermal transmittance of the frame, Uf, is 

applicable in the absence of glazing. The 

linear thermal transmittance, Ψ, describes 

the additional heat flow caused by the 
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взаємодії між рамою і краєм скла, 

включаючи вплив дистанційної рамки. 

interaction of the frame and the glass 

edge, including the effect of the spacer. 

 

При визначенні двомірної термічної 

провідності профілю, що складається з 

рами, скління і дистанційної рамки в 

розрахунок профілю рами з проекцією 

ширини bf  і коефіцієнтом теплопередачі 

Uf включають додатково коефіцієнт 

теплопередачі Ug і розмір   (див. 

рисунок С.2). Значення лінійної 

теплопередачі, Ψ, визначається рівнянням 

(С.2) 

To calculate the two-dimensional thermal 

coupling coefficient of the section 

consisting of the frame and the glazing 

including the spacer effect, the frame 

section with a projected frame width, bf, 

and thermal transmittance Uf is completed 

by glazing with thermal transmittance Ug 

and length bg (see Figure C.2). The value 

of the linear thermal transmittance, Ψ, is 

defined by Equation (C.2).  

 

Наведений метод поширюється також на 

профілі рам дверей з непрозорими 

заповненнями замість скління. 

The same procedure applies to frame 

sections for doors with opaque panels 

instead of glazing. 
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Розміри в міліметрах  

Dimensions in millimetres 

 

dg – товщина скління dg - glazing thickness 

Рисунок С.2 - Схематичне зображення відрізка профілю рами з склінням 

Figure C.2 - Schematic of profile section with glazing installed 

                              (С.2) 

де where 

 - розрахунковий коефіцієнт 

теплопровідності, Вт / (м·К); 

 - is the linear thermal transmittance, 

expressed in W/(mK); 

 - двомірна термічна провідність 

профілю, представленого на рисунку С.2, 

Вт / (м·К); 

 - is thermal conductance of the 

section shown in Figure C.2, expressed 

in W/(mK); 

 - коефіцієнт теплопередачі профілю 

рами, Вт / (м
2
·К); 

 - is the thermal transmittance of the 

frame section, expressed in W/(m
2
K); 

- коефіцієнт теплопередачі 

центральній частині скління, Вт / (м
2
·К); 

 - is the thermal transmittance of the 

central area of the glazing, expressed in 

W/(m
2
K); 

 - проекція ширини профілю рами, м;  - is the projected width of the frame 

section, expressed in m; 
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 - видима ширина скління, м.  - is the visible width of the glazing, 

expressed in m. 

 це велика проекція ширини з видимих 

з двох сторін. Вимірювання   проводят 

на тій же стороні, що і  

 is the larger of the projected widths as 

seen from both sides.   is measured on 

the same side as  

Видима довжина заповнення або скла 

рівна 190 мм, вважається достатньою для 

засклень товщиною до 60 мм. В інших 

випадках довжину збільшують (див.  

ISO 10211). 

A visible length of the panel or glass of 

190 mm is sufficient for glazing with a 

thickness up to 60 mm. In other cases, 

the length needs to be increased (see 

ISO 10211). 

При розрахунку значень Ψ для 

поєднання конструкції рами зі 

склопакетом (КРС), що включає 

металеві дистанційні рамки, 

конструкція яких не описана, за основу 

беруть наступну конструкцію 

дистанційної рамки. 

To calculate Ψ - values for the 

combination of frame constructions with 

insulating glazing units (IGU), including 

metallic spacers, when there is no 

detailed information about the geometry 

of the metal spacer, the following spacer 

shall be used. 

Глибина дистанційної рамки d 

відповідає ширині міжскляного 

простору КРС зменшується на 0,5 мм. 

Тобто виключається товщина 

внутрішнього шару, що герметизує 

(бутилкаучук) на кожній стороні 

дистанційної рамки, рівна 0,25 мм. 

Якщо, наприклад, ширина простору в 

склопакеті становить 16 мм, то глибина 

d рамки складе 15,5 мм. Конструктивна 

схема дистанційної рамки і установка 

КРС представлені на малюнку С.3. 

Якщо додаткова інформація відсутня, 

The depth of the spacer d is the width 

of the cavity of the IGU reduced by 

0,5 mm. This is because of a thickness 

of 0,25 mm of the inner sealant (butyl 

rubber) on either size of the spacer. 

For example, if the width of the cavity 

in the IGU is 16 mm, the depth d of 

the spacer is 15,5 mm. The general 

geometry of the spacer and the 

integration in the IGU is shown in 

Figure C.3. If no other information is 

available, the outer sealant should be 

polysulfide of thickness 3 mm. 
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то в для зовнішнього герметизуючого 

шару слід застосовувати полісульфід 

товщиною З мм. 

 

 

Розміри в міліметрах  

Dimensions in millimetres 

 

А – полісульфід А – polysulfide 

В – твердий бутил В – butylene 

Рисунок С.3 -Типові металева дистанційна рамка 

Figure C.3 — Representative metal spacer incorporated in an IGU 

Нормовані значення Ψ дистанційних 

рамок з підвищеною теплоізоляцією 

можуть встановлюватися на основі 

випробувань стандартних відрізків 

профілю і стандартних елементів 

скління. Метод визначення наведено 

в [10]. 

Representative Ψ - values of thermally 

improved spacers can be established on 

the basis of representative profile sections 

and representative glass units. A detailed 

procedure is given in Reference [10] 

 

Додаток D Annex D 

(обов'язковий) (normative) 
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Приклади валідації програм 

розрахунку 

Examples for the validation of 

calculation programmes 

 

D.1 Загальні положення D.1 General 

 

У цьому додатку наведено критерії 

оцінки програм розрахунку. Як 

відмічено в 4,2, при використанні 

програми розрахунку для профілів 

рам на рисунках D.1 - D.10 повинні 

бути отримані результати для L
2D

, які 

не повинні відрізнятися від 

результатів, зазначених у таблиці D.3 

і таблиці D.4, більш ніж на 3 %. У 

розрахунках застосовані значення для 

анізотропної теплопровідності як 

еквівалентної теплопровідності 

повітряних просторів (див. 6.3.2). 

 

This annex gives criteria for the 

validation of a calculation program. As 

stated in 4.2, application of a 

programme to frame sections in Figures 

D.1 to D.10 shall lead to results for L
2D

 

differing by no more than 3 % from 

those given in Tables D.3 and D.4. 

Anisotropic thermal conductivity values 

were used for the equivalent thermal 

conductivity of airspaces in these 

calculations (see 6.3.2). 

D.2 Рисунки 

 

D.2 Figures 

На рисунках D.1 - D.10 поширюються 

пояснення, наведені в таблицях D.1 і 

D.2 

 

 

 

In Figures D.1 to D.10 the key shown in 

Tables D.1 and D.2 applies. 

 

Таблиця D.1 - Граничні умови 

Table D.1 — Boundary 
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Пояснення 

Key 

Термічний опір, Rs 

м
2
·К/Вт 

Surface resistance, Rs 

m
2
·K/W 

Температура, θ 

°С 

Temperature, θ 

°C 

А адіабатний 

       adiabatic 

Нескінченно 

infinity 

- 

В з зовнішньої сторони 

      external 

див. додаток В 

see Annex B 

0 

С з внутрішньої сторони 

      internal 

див. додаток В 

see Annex B 

20 

 

Таблиця D.2 – Матеріали 

Table D.2 - Materials 

 

Пояснения 

Key 

Материал 

Material 

Теплопроводность, λ 

Вт/(м·К) 

Thermal conductivity, λ 

W/(m·K) 

1 2 3 

а Теплоізоляційне заповнення 

insulation panel 

0,035 

b Деревина м’яких порід 

soft wood 

0,13 

с ПВХ 

PVC 

0,17 

d ЕПДМ 

EPDM 

0,25 

е Поліамід 6.6, з 25%-им армованим скловолокном 

polyamide 6.6 with 25 % glass fibre 

0,30 

f Скло  

glass 

1,00 

g Сталь 

steel 

50 

h Алюміній 
а) 

aluminiuma
 а)

 

160 

i Щіткове ущільнення (мохер з поліефірним 

покриттям) 

pile weather stripping (polyester mohair) 

0,14 

k Поліамід 

polyamide 

0,25 

l Пінополіуретан (ПУ)  

PU (polyurethane), rigid 

0.25 

m Полісульфід 

polysulfide 

0.40 

n Сілікогель (осушувач) 

silica gel (desiccant) 

0.13 

Кінець таблиці D.2 

1 2 3 

o Газове Наповнення 0.034
a)
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gas filling 
а)

  Еквівалентна теплопровідність газового наповнення. 
a)

 Equivalent thermal conductivity of the gas filling. 

Примітка. Всі поверхні мають випромінювальну здатність рівну 0,9. 

NOTE All surfaces have emissivity 0,9.  

 

Розміри в міліметрах  

Dimensions in millimetres 

 

Рисунок D.1 - Алюмінієвий профіль з теплоізоляційними зонами і 

теплоізоляційною вставкою (bf = 110 мм) 

Figure D.1 — Aluminium frame section with thermal break and insulation panel 

(bf = 110 mm) 

 

 

 

Розміри в міліметрах  

Dimensions in millimetres 
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Рисунок D.2 – Деревоалюмінієвий профіль з теплоізоляційної вставкою  

(bf = 110 мм) 

 

Figure D.2 – Aluminium clad wood frame section and insulation panel (bf=110) 

 

 

 

 

 

 

Розміри в міліметрах  

Dimensions in millimetres 
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Рисунок D.3 - Полівінілхлоридний (ПВХ) профіль зі сталевим армуючим 

вкладишем і теплоізоляціонною вставкою (bf = 110 мм) 

 

Figure D.3 — PVC frame section with steel reinforcement and insulation panel 

(bf = 110 mm) 
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Розміри в міліметрах  

Dimensions in millimetres 

 

 

 

Рисунок D.4 - Дерев'яний профіль з теплоізоляційною вставкою (bf = 110 мм) 

 

Figure D.4 — Wood frame section and insulation panel (bf = 110 mm) 

 

 

 

 

 

Розміри в міліметрах  

Dimensions in millimetres 
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Примітка. Проекція ширини рами bf 

становить 89 мм. 

NOTE The projected frame width, bf, is 89 mm. 

 

 

Рисунок D.5 - Рама слухового вікна з теплоізоляційної вставкою 

Figure D.5 - Roof window frame section and insulation panel 

 

Розміри в міліметрах  

Dimensions in millimetres 
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Рисунок D.6 - Рама ковзного вікна з теплоізоляційної вставкою (bf = 95 мм) 

 

Figure D.6 - Sliding window frame section and insulation panel (bf = 95 mm) 

 

 

 

 

Розміри в міліметрах  

Dimensions in millimetres 
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Рисунок D.7 - Нерухома рама з теплоізоляційної вставкою (bf = 48 мм) 

Figure D.7 – Fixed frame section and insulation panel (bf = 48 мм) 

 

Розміри в міліметрах  

Dimensions in millimetres 
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Рисунок D.8 - Ролетний короб з теплоізоляційною вставкою (bsb = 177 мм) 

Figure D.8 — Roller shutter box (bsb = 177 mm) 

Розміри в міліметрах  

Dimensions in millimetres 

 

Рисунок D.9 - Елемент полотна ставня з ПВХ профілю (b= 57 мм) 

D.9 - PVC shutter profile (b = 57 mm) 

Розміри в міліметрах  

Dimensions in millimetres 



прДСТУ Б EN ISO 10077-2:201Х (EN ISO 10077-2:2012, IDT) 

67 
 

 

 

Рисунок D.10 - (Див. рисунок D.4) Приклад визначення розрахункового 

коефіцієнта теплопровідності дерев'яного профілю і скління з коефіцієнтом 

теплопередачі Ug = 1,3Вт/(м
2
·К) зі звичайним склопакетом 

 

Figure D.10 - Example of the determination of a linear thermal transmittance of a 

wood frame section (see Figure D.4) and of a glazing with Ug = 1,3 W/(m
2
·K) with a 

conventional glass edge system 

 

Щоб отримати для центральної частини 

скління коефіцієнт теплопередачі Ug,  

To achieve a thermal transmittance of the 

central area of glazing, Ug, of  
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рівний 1,3 Вт/(м
2
·К), простір склопакета 

заповнюють твердим матеріалом, 

позначається "о", з теплопровідністю 

0,034 Вт / (м·К).  

 

1,3 W/(m
2
·K), the space of the insulating 

glass unit is filled with a solid material, 

marked "o", with a thermal conductivity of 

0,034 W/(mK). 

D.3 Результати 

 

D.3 Results 

Таблиця D.3 - Розрахункова двовимірна термічна провідність L
2D

 і коефіцієнт 

теплопередачі 

Table D.3 - Calculated thermal conductance L
2D

 and thermal transmittance 

 

Приклад 

Example 

LΨ
2D

 

Вт/(м·K) 

W/(m·K) 

Uf 

Вт/(м
2
·K) 

W/(m
2
·K) 

Рисунок D.1 

Figure D.1 
0,550 (0,007) 3,22 (0,06) 

Рисунок D.2 

Figure D.2 
0,263 (0,001) 1,44 (0,03) 

Рисунок D.3 

Figure D.3 
0,424 (0,006) 2,07 (0,06) 

Рисунок D.4 

Figure D.4 
0,346 (0,001) 1,36 (0,01) 

Рисунок D.5 

Figure D.5 
0,408 (0,007) 2,08 (0,08) 

Рисунок D.6 

Figure D.6 
0,659 (0,008) 4,67 (0,09) 

Рисунок D.7 

Figure D.7 
0,285 (0,002) 1,31 (0,03) 

Рисунок D.8 

Figure D.8 
0,181 (0,003) 1,05 (0,02) 

Рисунок D.9 

Figure D.9 
0,207 (0,001) 3,64 (0,01) 

Примітка. Для виключення помилок при округленні значення вказані до трьох знаків після коми.  

NOTE To avoid rounding errors the values are given to three significant figures. 

 

 

 

Таблиця D.4 - Розрахункова двовимірна термічна провідність LΨ
2D

 і 

розрахунковий коефіцієнт теплопровідності 
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Table D.4 - Calculated thermal conductance LΨ
2D

 and linear thermal 

transmittance 

 

Пример 

Example 

LΨ
2D

  

Вт/(м·K) 

W/(m·K) 

Ψ   

Вт/(м·K) 

W/(m·K) 

Рисунок D.10 

Figure D.10 
0,481 (0,004) 0,084 (0,004) 

 

Значення в таблиці D.3 і таблиці D.4, 

вказані в дужках, це 

середньоквадратичні відхилення, 

отримані при порівняльному 

випробуванні (порівняльних 

розрахунках) в дев'яти європейських і 

північноамериканських інститутах 

(червень 2000 г). 

The bracketed data in Tables D.3 and 

D.4 are standard deviations from a 

round-robin calculation of nine 

institutions from Europe and North 

America (June 2000). 
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Додаток Е Annex E 

(довідковий) (informative) 

 

Породи деревини, наведені в додатку А Wood species listed in Annex A 

 

Примітка 1. Умовні позначення і назви порід 

прийняті по EN 13556 [8]. 

NOTE 1 The codes and names were taken from 

EN 13556 wherever possible (see Reference [8]). 

 

Примітка 2. Скорочення SPP (species pluralis) 

вказує на те, що у відповідному асортименті 

може бути включена аналогічна деревина 

декількох ботанічних видів. 

NOTE 2 The abbreviation spp. (species pluralis) 

means that such an assortment may comprise 

(similar) timbers originating from several 

botanical species. 

 

Примітка 3. Назви, наведені в "лапках" є 

торговими назвами, що увійшли до вживання 

протягом багаторічного використання, з точки 

зору визначення ботанічних видів ці назви 

некоректні.  

NOTE 3 Names in "quotation marks" are 

commercial names which have become common 

by long-standing use. Such denominations are, 

however, not correct from the botanical point of 

view. 

 

Ботанічна назва 

Botanical name 

Скорочене 

позначення 

Code 

Назва англійською 

мовою 

English name 

Назва українською 

мовою 

Ukrainian name 

Abies alba ABAL Silver fir 
Ялиця благородна, 

ялиця біла 

Afzelia spp. AFXX Afzelia Афцелія 

Calophyllum spp. CLXX Bintangor Калофіллюм 

Entandrophragma 

cylindricum 
ENCY Sapele 

Ентандрофрагма 

циліндрична, сапели 

Entandrophragma 

utile 
ENUT Utile 

Ентандрофрагма 

корисна 

Eucalyptus 

delegatensis 

Eucalyptus obliqua 

Eucalyptus regnans 

EUXX "Tasmanian oak" 

Евкаліпт косий, 

«Тасманійський 

дуб», 

Eucalyptus globulus EUGL Southern blue Gum Евкаліпт кулястий 

Eucalyptus saligna 

Eucalyptus grandis 

Eucalyptus urophylla 

Eucalyptus 

urograndis 

EUSL EUGR EUUP 

EUUG 

Saligna gum 

Eucalyptus 

Евкаліпт ягідний, 

евкаліпт великий 

Heritiera spp. HEXM Mengkulang Менгкуланг 

Heritiera utilis 

Heritiera densiflora 
HEXN Niangon 

Ерітьера корисна, 

Ніангон 

Intsia bijuga Intsia 

palembanica 
INXX Merbau Мербау 

Khaya spp. KHXX African mahogany 
Махагон 

африканський 

Larix spp. Larix LAXX LADC LAER Larch Модрина, 
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decidua Larix x 

eurolepis Larix 

gmelina Larix 

oocarpa 

LAGM LAOC European larch 

Dunkeld larch 

Siberian larch 

Western larch 

Модрина 

європейська, 

Модрина сибірська, 

Модрина західна 

Picea abies PCAB Norway spruce Ялина звичайна 

європейська 

Picea glauca PCGL White spruce Ялина біла канадська 

Picea sitchensis PCST Sitka spruce Ялина ситхинська 

срібляста 

Parashorea spp. PHMG meranti gerutu Меранті 

Parashorea spp. PHWS white seraya Серайя біла 

Pometia pinnata PMPN taun Помеція периста, 

Таун, Касаі 

Pinus contorta PNCN lodgepole pine Сосна скручена 

широкохвойна 

Pinus sylvestris PNSY Scots pine Сосна звичайна 

Pseudotsuga 

menziesii 

PSMN Oregon pine "Douglas 

fir" 

Лжетсуга 

тисолистна, 

дугласова ялиця, 

Орегонському сосна 

Quercus spp. QCXA QCXE American White Oak 

European oak 

Дуб білий 

американський, дуб 

європейський 

Robinia pseudoacacia ROPS robinia 

(Black locust) 

Акація біла, Робінія 

Shorea spp. SHDR dark red meranti Шорея темночервона, 

Меранті 

Shorea spp. SHLR light red meranti Шорея світлочервона 

Swietenia macro- 

phylla 

SWMC American mahogany Американський 

махагони 
а)

 

Tectona grandis TEGR Teak Тік 

Terminalia ivorensis TMIV Idigbo Терміналія пишна, 

Афара 

Tieghemella africana 

Tieghemella heckelii 

TGAF TGHC Makor Makor Макоре 

Thuja plicata THPL "Western red Cedar" Туя складчаста, або 

гігантська, 

«червоний кедр» 

Tsuga heterophylla TSHT Western hemlock Туя західна 
а)

 Порода деревини Swietenia крупнолистова (SWMC, свієтенія крутнолистова, Махогані) 

відповідно до Конвенції про міжнародну торгівлю (СІТЕС) наводиться як зникаючий вид, 

тому її наявність може бути обмежена. 
a)

 The species Swietenia macrophylla (SWMC, American Mahogany) is listed as "endangered 

species" under the CITES agreement. The availability may therefore be restricted 
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