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НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП 

Цей стандарт є тотожний переклад ДСТУ Б EN 12667:201Х «Матеріали і 

вироби будівельні з високим і середнім термічним опором. Методи визначення 

термічного опору на приладах з захищеною гарячою пластиною і оснащеною 

тепломіром» рийнятий методом перекладу, - ідентичний щодо EN 12667:2001 

Thermal performance of building materials and products - Determination of thermal 

resistance by means of guarded hot plate and heat flow meter methods - Products of 

high and medium thermal resistance. 

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, - 

ТК 302 «Енергоефективність будівель і споруд». 

До стандарту внесено такі редакційні зміни: 

- слова «цей європейський стандарт», «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 12667:2001, та відповідних національних 

стандартів України). 

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

отримати у Головному фонді нормативних документів. 



прДСТУ Б EN 12667:201Х (EN 12667:2001, IDT) 

V 
 

ПЕРЕДМОВА 

 

Цей стандарт був підготовлений 

Технічним комітетом CEN / TC 89 

«Теплові характеристики будівель і 

будівельних конструкцій», секретаріатом 

якого керує SIS. 

 

Foreword 

 

This European Standard has been 

prepared by Technical Committee 

CEN/TC 89 "Thermal insulating 

materials and products", the secretariat 

of which is held by SIS. 

 

Цей стандарт повинен отримати статус 

національного стандарту або шляхом 

публікації ідентичного тексту, або 

шляхом схвалення, але не пізніше липня 

2001 року, і такі, що суперечні один 

одному національні стандарти мають 

бути скасовані не пізніше грудня 2001 

року. 

 

This European Standard shall be given 

the status of a national standard, either 

by publication of an identical text or by 

endorsement, at the latest by July 2001, 

and conflicting national standards shall 

be withdrawn at the latest by December 

2001. 

 

Цей стандарт є одним із серії стандартів 

на методи теплотехнічних випробувань, 

які підтримують стандарти якості 

продукції для будівельних матеріалів.  

This document is one of a series of 

standards on thermal test methods which 

support product standards for building 

materials.  

 

Додатки А, В, С і D – обов’язкові. 

 

The annexes A, B, C and D are 

normative.  

 

Відповідно до правил внутрішнього 

розпорядку CEN/CENELEC, національні 

організації зі стандартизації таких країн 

зобов'язані застосовувати цей 

According to the CEN/CENELEC 

Internal Regulations, the national 

standards organizations of the following 

countries are bound to implement this 
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Європейський стандарт: Австрія, Бельгія, 

Чехія, Данія, Фінляндія, Франція, 

Німеччина, Греція, Ісландія, Ірландія, 

Італія, Люксембург, Нідерланди, 

Норвегія, Португалія, Іспанія, Швеція , 

Швейцарія та Сполучене Королівство. 

 

European Standard: Austria, Belgium, 

Czech Republic, Denmark, Finland, 

France, Germany, Greece, Iceland, 

Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, 

Norway, Portugal, Spain, Sweden, 

Switzerland and the United Kingdom. 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 

 

Матеріали і вироби будівельні з 

високим і середнім термічним опором. 

Методи визначення термічного опору 

на приладах з захищеною гарячою 

пластиною і оснащеною тепломіром 

  

Материалы и изделия строительные с 

высоким и средним термическим 

сопротивлением. Методы определения 

термического сопротивления на 

приборах с защищенной горячей 

пластиной и оснащенной тепломером 

 

Thermal performance of building 

materials and products of high and 

medium thermal resistance. 

Determination of thermal resistance by 

means of guarded hot plate and heat 

flow meter methods  

EUROPEAN STANDARD 

 

This European Standard was approved 

by CEN on 25 June 2000. 

 

ICS 91.100.99 

 

 

 

 

Thermal performance of building 

materials and products - Determination 

of thermal resistance by means of 

guarded hot plate and heat flow meter 

methods - Products of high and 

medium thermal resistance  

EN 12667:2001 

Чинний від 2001-01 January 2001 

ВСТУП Introduction 

Сталий стан теплопередачі може бути 

виміряний за допомогою ряду 

стандартних методів випробувань: 

вибір найбільш підходящого методу 

залежить від характеристик зразка. 

Цей стандарт поширюється на 

захищену гарячу пластину і тільки 

метод вимірювання теплового потоку. 

 

Steady state heat transfer properties may 

be measured by a number of standardized 

test methods: the choice of the most 

appropriate method depends on specimen 

characteristics. This standard covers the 

guarded hot plate and the heat flow meter 

methods only. 

Для планового випробування, 

оператор з цих двох методів вимагає 

For routine testing, the operator of these 

two methods needs only this standard and 



прДСТУ Б EN 12667:201Х (EN 12667:2001, IDT) 

2 
 

тільки цей стандарт і відповідний 

стандарт на зразок, який може 

встановлювати додаткові вимоги, 

пов'язані з підготовкою зразка до умов 

випробування. 

 

the relevant product standard, which may 

impose additional requirements related to 

specimen preparation or testing conditions. 

Детальні вимоги до вимірювань в 

будь-якому випробуванні на опір 

теплопередачі будь-якого сумісного 

плоского зразка наведені: 

 

Detailed requirements for measurements in 

any testing condition of thermal resistance 

of any compatible plane specimen are 

given: 

- для методу із захищеною 

гарячою пластиною у ISO 8302:1991 і 

EN 1946-2:1999; 

 

- for the guarded hot plate method, in 

ISO 8302:1991 and EN 1946-2:1999; 

- для методу вимірювання 

теплового потоку в ISO 8301:1991 and 

EN 1946-3:1999. 

 

- for the heat flow meter method, in 

ISO 8301:1991 and EN 1946-3:1999. 

Цей стандарт містить загальну 

інформацію про пристрій, всі 

обов'язкові обмеження для 

проектування і експлуатації 

устаткування, а також специфікацію 

процедури випробувань для зразків з 

високим і середнім термічним опором, 

відповідно до технічних характеристик 

(наприклад, європейський стандарт на 

продукцію або європейський технічне 

This standard provides general information 

on the apparatus, all mandatory limits for 

the equipment design and operation, and 

the specification of testing procedure, for 

specimens, with high and medium thermal 

resistance, described in relevant technical 

specifications (e.g. a European product 

standard or a European technical 

approval). The information given is 

technically equivalent to that in  
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твердження). Наведена технічна 

інформація в ISO 8301:1991 і  

ISO 8302:1991 рівнозначна для обох 

методів. Він призначений тільки для 

проведення постійних випробувань 

зразків (в межах обмежень по товщині 

і неоднорідності і т.д. наведені в 

додатку А) з використанням 

обладнання, яке було побудовано 

відповідно до 5.1 і які вже були 

перевірені відповідно до  

EN 1946-3: 1999 або EN 1946-2: 1999. 

 

ISO 8301:1991 and ISO 8302:1991, for 

both these methods. It is only intended for 

the routine testing of specimens (within the 

limitations of thickness and inhomogeneity 

etc. given in annex A) using equipment 

which has been constructed according to 

5.1 and which has already been validated 

according to EN 1946-3:1999 or  

EN 1946-2:1999. 

Він також включає в себе приклади 

конструкцій обладнання, які 

відповідають вимогам 5.1, так що 

оцінка точності обладнання, 

призначеного відповідно не вимагає 

аналізу на помилку, але тільки 

перевірку справності обладнання. 

It also includes examples of equipment 

designs that meet the requirements of 5.1, 

so that the assessment of the accuracy of 

equipment designed accordingly does not 

need an error analysis but only the 

equipment performance check. 

Вимірювання зразків з середнім і 

низьким тепловим опором і вологих 

зразків будь-якого термічного опору 

зазначені у EN 12664. Вимірювання 

товстих зразків високого і середнього 

термічного опору зазначені у EN 

12939. 

Measurements on products of medium and 

low thermal resistance and on moist 

products of any thermal resistance are 

covered in EN 12664. Measurements on 

thick products of high and medium thermal 

resistance are covered in EN 12939. 
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1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 1 Scope 

Цей стандарт визначає принципи і 

порядок проведення випробувань з 

визначення термічного опору на 

приладах із захищеною гарячою 

пластиною або оснащених тепломіром, 

з термічним опором випробувальних 

зразків не менше 0,5 Вт/ м2К. 

This standard specifies principles and 

testing procedures for determining, by 

means of the guarded hot plate or heat flow 

meter methods, the thermal resistance of 

test specimens having a thermal resistance 

of not less than 0,5 m2K/W 

Примітка 1. Наведений вище межа 

обумовлений дією контактних термічних 

опорів. Верхня межа для вимірного теплового 

опору залежить від ряду факторів, описаних в 

цьому стандарті, але унікальна фігура не може 

бути призначений. 

NOTE 1 The above limit is due to the effect of 

contact thermal resistances. An upper limit for 

measurable thermal resistance depends upon a 

number of factors described in this standard, but 

a unique figure cannot be assigned. 

Воно застосовується в принципі до будь-

якої середньої температури 

випробування, але конструкція 

устаткування в додатку D, по суті, 

призначений для роботи між 

мінімальним блоком охолодження 

температури від -100 °C і максимальна 

температура нагрівального блоку 

 +100 °C. 

It applies in principle to any mean test 

temperature, but the equipment design in 

annex D is essentially intended to operate 

between a minimum cooling unit 

temperature of -100 °C and maximum 

heating unit temperature of +100 °C. 

Примітка 2. Межі середньої температури 

випробування накладаються тільки матеріали, 

що використовуються в конструкції апарату і 

допоміжного обладнання. 

NOTE 2 Limits to the mean test temperature are 

only imposed by the materials used in the 

apparatus construction and by ancillary 

equipment. 

Він забезпечує додаткові обмеження 

для умов ефективності роботи 

It supplies additional limits for equipment 
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обладнання і випробувань. performance and test conditions. 

Це не поставляє процедури загального 

обладнання, оснащення аналіз 

помилок, перевірку обладнання 

продуктивності або оцінки точності 

обладнання. 

It does not supply general equipment 

design procedures, equipment error 

analysis, equipment performance check 

or the assessment of equipment accuracy. 

Вона поставляє приклад конструкції 

обладнання, що відповідає вимогам, 

викладеним у цьому стандарті. 

It supplies example designs of equipment 

complying with the requirements set 

down in this standard. 

Цей стандарт не надає загального 

керівництва і довідкову інформацію 

(наприклад, властивість теплопередача 

повідомляється, продукт-залежних 

зразків препаратів, процедури, що 

вимагають численних вимірів, таких 

як ті, для оцінки впливу зразків 

неоднорідностей, ті, для перевірки 

зразків, товщина яких перевищує 

можливості апарату і тим, щоб оцінити 

значимість ефекту товщини). Через ці 

обмежень, цей стандарт повинен бути 

використаний в поєднанні зі 

стандартом продукції, яка причетна до 

продукту для тестування. 

This standard does not supply general 

guidance and background information 

(e.g. the heat transfer property to be 

reported, product-dependent specimen 

preparations, procedures requiring 

multiple measurements, such as those to 

assess the effect of specimen non-

homogeneities, those to test specimens 

whose thickness exceeds the apparatus 

capabilities, and those to assess the 

relevance of the thickness effect). Due to 

these limitations, this standard should be 

used in conjunction with the product 

standard relevant to the product to be 

tested. 

Незважаючи на те, призначений в 

першу чергу для будівельних 

матеріалів, він також може бути 

використаний для зразків будь-якого 

Although intended primarily for building 

materials, it can also be used for 

specimens of any material that conforms 



прДСТУ Б EN 12667:201Х (EN 12667:2001, IDT) 

6 
 

матеріалу, який не відповідає вимогам, 

зазначеним. 

to the requirements specified. 

Цей стандарт не поширюється на 

вологі вироби, що володіють будь-

яким термічним опором, або вироби 

великої товщини з високим і середнім 

термічним опором. 

This standard does not cover 

measurements on moist products of any 

thermal resistance or measurements on 

thick products of high and medium 

thermal resistance. 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 2 Normative references 

Цей стандарт включає датовані або 

недатовані посилання, положення з 

інших публікацій. Ці нормативні 

посилання наведено у відповідних 

місцях в тексті, а публікації 

перераховані нижче. Для датованих 

посилань наступні зміни або перегляд 

будь-якої з цих публікацій відносяться 

до цього стандарту тільки при 

внесенні до нього змін або перегляд. 

Для датованих посилань 

застосовується останнє видання 

публікації згаданих стандарту 

(включаючи поправки). 

This standard incorporates by dated or 

undated reference, provisions from other 

publications. These normative references 

are cited at the appropriate places in the 

text and the publications are listed 

hereafter. For dated references, 

subsequent amendments to or revisions of 

any of these publications apply to this 

standard only when incorporated in it by 

amendment or revision. For undated 

references the latest edition of the 

publication referred applies (including 

amendments). 

Примітка. Посилання на ISO 8301: 1991 і 

ISO 8302: 1 991 не покривають повні методи 

випробувань, але обмежені такі предмети, як 

конструкції обладнання і перевірки 

працездатності, не поширюється 

європейськими стандартами або їх частин; 

посилання на ISO 8301: 1991 або ISO 8302: 

NOTE References to ISO 8301:1991 and ISO 

8302:1991 do not cover the complete test 

methods, but are limited to such items as 

equipment design and performance check, not 

covered by European Standards or parts of them; 

references to ISO 8301:1991 or ISO 8302:1991 

are not needed for routine testing according to 
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1991 не потрібні для звичайного тестування 

відповідно до цього стандарту. 

this standard. 

EN1946-2:1999 Термічні характеристики будівельних виробів і компонентів. 

Специфічні критерії для оцінки лабораторій, які проводять 

вимірювання теплопередаючих властивостей. Частина 2. 

Вимірювання методом обгородженій гарячої плити.  

Thermal performance of building products and components - Specific 

criteria for the assessment of laboratories measuring heat transfer 

properties - Part 2: Measurements by guarded hot plate method 

EN1946-3:1999 Термічні характеристики будівельних виробів і компонентів. 

Специфічні критерії для оцінки лабораторій, які проводять 

вимірювання теплопередающих властивостей. Частина 3. 

Вимірювання приладом вимірювання теплового потоку.  

Thermal performance of building products and components - Specific 

criteria for the assessment of laboratories measuring heat transfer 

properties - Part 3: Measurements by heat flow meter method. 

EN 12664  Матеріали і вироби будівельні. Теплотехнічні характеристики. 

Визначення опору теплопередачі за методом захищених 

термопластин і тепломіра. Сухі та вологі вироби із середнім і 

низьким опором теплопередачі.  

Thermal performance of building materials and products - 

Determination of thermal resistance by means of guarded hot plate and 

heat flow meter methods - Dry and moist products of medium and low 

thermal resistance. 

EN 12939 Матеріали і вироби будівельні великої товщини з високим і 

середнім термічним опором. Методи визначення термічного 
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опору на приладах із захищеною гарячою пластиною і 

оснащених тепломіром. 

Thermal performance of building materials and products - 

Determination of thermal resistance by means of guarded hot plate and 

heat flow meter methods - Thick products of high and medium 

thermal resistance. 

EN ISO 7345 Теплова ізоляція. Фізичні величини та визначення (ISO 

7345:1987).  

Thermal insulation - Physical quantities and definitions (ISO 

7345:1987). 

ISO 8301:1991 Теплоізоляція. Визначення теплового опору та відповідних 

характеристик у стаціонарному режимі. Вимірювачі теплового 

потоку.  

Thermal insulation - Determination of steady-state thermal resistance 

and related properties - Heat flow meter apparatus. 

ISO 8302:1991 Теплоізоляція. Визначення теплового опору та відповідних 

характеристик у стаціонарному режимі. Метод закритої гарячої 

плити.  

Thermal insulation - Determination of steady-state thermal resistance 

and related properties - Guarded hot plate apparatus. 

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 

ПОНЯТЬ  

3 Definitions, symbols and units 

3.1 Терміни та визначення 3.1 Terms and definitions 

Для цього стандарту, застосовуються 

терміни та визначення в EN ISO 7345. 

For the purposes of this standard, the 

terms and definitions in EN ISO 7345 
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Більшість визначень для вимірювання 

властивостей теплопередачі для 

високих і середніх показників 

термічного опору, можна знайти в А.2 

apply. Most relevant definitions for the 

measurement of heat transfer properties 

on high and medium thermal resistance 

products are to be found in A.2. 

3.2 Позначення та одиниці виміру 3.2 Symbols and units 

 

Умовне 

позначення  

Symbol 

Назва  

Quantity 

Одиниці 

виміру  

Unit 

A 
загальна площа зони вимірювання 

metering area measured on a selected isothermal surface 

м2 

m2 

Ad 
площа дефекту 

area of the defect 

м2 

m2 

Am 
площа зони вимірювання без урахування площі дефектів 

area of the meteri ng secti on 

м2 

m2 

R 
термічний опір 

thermal resistance 

м2·К/Вт 

m2K/W 

J 
коефіцієнт теплопередачі 

transfer factor 

Вт/(м·К) 

W/(mK) 

T1 
температура гарячої лицьовій грані зразка 

temperature of the warm surface of the speci men 
K 

T2 
температура холодної лицьової грані зразка 

temperature of the cold surface of the speci men 
K 

Tm 
середня температура зразка в процесі випробування (Т1 + Т2) / 2 

mean test temperature (usually (T1 + T2)/2) 
K 

V 
об’єм 

volume 

м3 

m3 

п 
Питома теплоємність 

specific heat capacity 

Дж/(кг·К) 

J/(kgK) 

d 
Товщина; середня товщина зразка 

thickness; average thickness of a specimen 

м 

m 

e 
Співвідношення температур бічних граней зразка 

edge number ratio 
- 

eh 
Вихідна напруга тепломіра 

heat flow meter output voltage 

мВ 

mV 

f 
Градуювальний коефіцієнт тепломіра 

calibration factor of the heat flow meter 

Вт/(мВ·м2) 

W/(mVm2) 

m 
Маса (зразка) 

mass (of the specimen) 

кг 

kg 

q 
Щільність теплового потоку 

density of heat flow rate 

Вт/м2 

W/m2 

r 
Питомий тепловий опір 

thermal resistivity 

К·м/Вт 

Km/W 

ΔR 
Приріст термічного опору 

increments of thermal resistance 

м2·К/Вт 

m2K/W 

ΔT 
Різниця температур (Т1 - Т2) 

temperature difference (usually T1 - T2) 
K 
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Δd 
Приріст товщини 

increments of thickness 

м 

m 

Δm 
Відносна зміна маси 

relative mass change 
- 

Δt 
Часовий інтервал 

time interval 

с 

s 

Ф 
Тепловий потік 

heat flow rate 

Вт 

W 

λ 
Теплопровідність 

thermal conductivity 

Вт/(м·К) 

W/(mK) 

λ 1 
Коефіцієнт теплопропускання 

thermal transmissivity 

Вт/(м·К) 

W/(mK) 

ξ 
Пористість 

porosity 
- 

ξ P 
Локальна пористість 

local porosity 
- 

ρ 
Густина 

density 

кг/м3 

kg/m3 
 

Примітка. Значення деяких додаткових 

індексів вказано в тексті. 

NOTE The meaning of some additional 

subscripts is specified in the text. 

4 СУТНІСТЬ МЕТОДУ 4 Principle 

4.1 Прилад 4.1 Apparatus 

Суть методів полягає у визначенні 

щільності постійного односпрямованого 

теплового потоку, що проходить через 

однорідний зразок, що має форму 

прямокутного паралелепіпеда з 

плоскими паралельними лицьовими 

гранями, на приладі із захищеною 

гарячою пластиною або оснащеному 

тепломіром. 

При випробуванні всі вимірювання 

проводять в центральній частині 

робочих плит приладу (зоні 

вимірювання), оточений захисною 

Both the guarded hot plate apparatus and 

the heat flow meter apparatus are 

intended to establish within 

homogeneous specimens with flat 

parallel faces, in the form of slabs, a 

unidirectional constant and uniform 

density of heat flow rate. The part of the 

apparatus where this takes place with 

acceptable accuracy is around its centre; 

the apparatus is therefore divided into a 

central metering section in which 

measurements are taken, and a 

surrounding guard section. 
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пластиною. 

4.2 Вимірювання щільності  

теплового потоку 

4.2 Measuring the density of heat flow 

rate 

Щільність теплового потоку q 

визначають після встановлення в зоні 

вимірювання стаціонарного теплового 

режиму на підставі результатів 

вимірювання теплового потоку Ф і 

загальній плошади зони вимірювання 

А, через яку проходить тепловий потік. 

With the establishment of steady state in 

the metering section, the density of heat 

flow rate, q, is determined from 

measurement of the heat flow rate, Ф, 

and the metering area, A, that the heat 

flow rate crosses. 

4.3 Вимірювання різниці 

температур 

4.3 Measuring the temperature 

difference 

Різниця температур ΔT лицьових 

граней випробуваного зразка 

вимірюють за допомогою датчиків 

температури, встановлених на робочих 

поверхнях плит приладу, які 

стикаються з лицьовими гранями 

зразка, та / або на особових гранях 

самого зразка. 

The temperature difference across the 

specimens, ΔT, is measured by 

temperature sensors fixed at the surfaces 

of the apparatus in contact with the 

specimen and/or those of the specimens 

themselves, where appropriate. 

4.4 Спадкування опору або 

передачі коефіцієнт термічного 

4.4 Deriving the thermal resistance or 

transfer factor 

Термічний опір R або коефіцієнт 

теплопередачі J обчислюють на підставі 

значень щільності теплового потоку q, 

загальної площі зони вимірювання А і 

різниці температур лицьових граней 

The thermal resistance, R is calculated 

from a knowledge of q, A and ΔT if the 

appropriate conditions given in A.3.2 are 

realized. From the additional knowledge 

of the thickness, d, of the speci men, the 
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зразка, якщо виконані умови, викладені 

в А.2.1-А.2.3 додатка А. Для визначення 

коефіцієнта теплопередачі додатково 

вимірюють товщину зразка d. 

transfer factor, J is computed. 

4.5 Обчислення теплопровідності або 

коефіцієнта теплопропускання 

4.5 Computing thermal conductivity or 

thermal transmissivity 

Середнє значення теплопровідності λ 

або коефіцієнта теплопропусканія λt 

обчислюють за умови виконання вимог, 

викладених у А.3.3. 

The mean thermal conductivity, λ or 

thermal transmissivity of  λt, the specimen 

may also be computed if the appropriate 

conditions to identify them and those 

given in A.4.3 are realised. 

4.6 Межі приладу 4.6 Apparatus limits 

Прилад, застосовуваний для проведення 

випробувань, повинен підтримувати 

односпрямовану, постійну в часі і 

рівномірну по площі щільність 

теплового потоку, що проходить через 

зразок, а також забезпечувати 

вимірювання потужності, температури і 

розмірів зразка з необхідною точністю 

(див. Додаток А). 

The application of the method is limited 

by the capability of the apparatus to 

maintain a unidirectional, constant and 

uniform density of heat flow rate in the 

specimen, coupled with the ability to 

measure power, temperature and 

dimensions to the limit of accuracy 

required, see annex A. 

4.7 Межі зразка 4.7 Specimen limits 

При одночасному випробуванні двох 

зразків повинні виконуватися вимоги 

до геометричної форми, ідентичності 

по товщині і структурі, площинності і 

паралельності лицьових граней зразків 

The application of the method is also 

limited by the shape of the specimen(s) 

and the degree to which they are identical 

in thickness and uniformity of structure 

(in the case of two specimen apparatus) 
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(див. Додаток А). and whether their surfaces are flat or 

parallel, see annex A. 

5 ПРИСТРОЇ 5 Apparatus 

5.1 Загальні положення 5.1 General 

Для визначення термічного опору 

застосовують прилад із захищеною 

гарячою пластиною або оснащений 

тепломіром. Технічні характеристики 

приладу з гарячою охоронною зоною і 

умови випробувань повинні 

відповідати вимогам, наведеним у 

додатку В; приладу, оснащеного 

тепломіром, - у додатку С. Повинні 

відповідати вимогам, що стосуються 

оцінки точності обладнання, наведені 

в EN 1946-2:1999 або EN 1946-3: 1999: 

це необхідно, щоб конструкція 

устаткування, аналіз помилок і 

перевірка працездатності відповідали 

розділу 2 ISO 8302: +1991 або ISO 

8301:1991. 

A guarded hot plate apparatus or a heat 

flow meter apparatus used for 

measurements according to this standard 

shall comply with the limits on 

equipment performance and test 

conditions given in annex B or annex C 

of this standard and shall conform with 

the requirements concerning the 

assessment of equipment accuracy given 

in EN 1946-2:1999 or EN 1946-3:1999: 

this requires that the equipment design, 

error analysis and performance check be 

according to section 2 of ISO 8302:1991 

or ISO 8301:1991 respectively. 

Приклади конструктивних рішень 

приладів наведені в додатку D. Якщо 

конструктивне рішення 

застосовуваного приладу відповідає 

наведеним у додатку D, аналіз похибок 

вимірювань допускається не 

проводити, незважаючи на те, що у 

Annex D gives designs of equipment 

which conform with these requirements. 

If the equipment used is designed 

precisely in accordance with one of these, 

an error analysis need not be carried out, 

even though in all cases a performance 

check according to EN 1946-2:1999 or 
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всіх випадках перевірку 

працездатності відповідно проводять 

до EN 1946-2:1999 або  

EN 1946-3: 1999 повинні бути зроблені 

для первісної оцінки обладнання. 

EN 19463:1999 shall be undertaken for 

the initial assessment of the equipment. 

5.2 Прилад із захищеною гарячою 

пластиною 

5.2 Guarded hot plate apparatus 

5.2.1 Загальні положення 5.2.1 General 

При проведенні випробувань на 

приладі із захисною гарячою 

пластиною щільність теплового 

потоку, що проходить через зразок, 

визначають на підставі результатів 

вимірювання потужності, що 

надходить на нагрівач зони 

вимірювання. Загальні схеми приладу 

із захисною гарячою пластиною і з 

встановленими в ньому зразками 

показані на рисунку 1. 

In a guarded hot plate apparatus the heat 

flow rate is obtained from the 

measurement of the power input to the 

heating unit in the metering section. The 

general features of the apparatus with 

specimens installed are shown in Figure 1. 

Існують два типи захисної гарячої 

пластини апарату, які відповідають 

основним принципом, викладеним у 

пункті 4: 

There exist two types of guarded hot 

plate apparatus, which conform to the 

basic principle outlined in clause 4: 

а) Прилад для одночасного 

випробування двох зразків 

а) with two specimens (and a central 

heating unit); 

b) Прилад для випробування одного b)with a single specimen. 
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зразка 

 

 
 

а) Прилад для одночасного випробування двох зразків 

a) Two-specimen apparatus 

 

 

 
b) Прилад для випробування одного зразка 

b) Single-specimen apparatus 

Позначення Key 

A Нагрівач зони виміру A Metering secti on heater 

B Плити нагрівача зони виміру B Metering section surface plates 

C Нагрівач захищеної пластини C Guard section heater 

D Плити нагрівача охоронної зони D Guard secti on surface pl ates 

E Холодильник; E Cooling unit 

Heating unit 

guard section 

Heating unit 

metering section 

 

Heating unit guard 

section 

 

Heating unit guard 
section 

 

Heating unit 
metering section 

 

Heating unit guard 
section 
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Es Плити холодильника Es Cooling unit surface plate 

F Диференціальні термопари F Differential thermocouples 

G Термопари, встановлені на 

поверхні плит нагрівача 

G Heating unit surface thermocouples 

H Термопари, встановлені на 

поверхні плит холодильника 

H Cooling unit surface thermocouples 

I Випробуваний зразок I Test specimen 

L Захисна плита L Guard plate 

M Теплоізоляція охоронної плити M Guard plate insulation 

N Диференціальні термопари, 

встановлені на захисній гарячій 

пластині 

N Guard plate differential 

thermocouples 

Зазор розділяє зони вимірювання (А і 

B) і захисні пластини (С і D) 

The gap is the separation between 

metering section (see A and B) and the 

guard section (see C and D) 

Рисунок 1 - Загальні схеми приладу із захищеною гарячою пластиною 

Figure 1 - General features of two-specimen and single specimen guarded hot 

plate apparatus 

5.2.2 Два зразка приладу 5.2.2 Two specimen apparatus 

Прилад для одночасного випробування 

двох зразків повинен бути обладнаний 

нагрівачем, що складається з 

нагрівального елемента і металевих плит 

круглої або квадратної форми і 

розташованим між двома ідентичними 

In the two specimen apparatus [see 

Figure 1a)], a central round or square flat 

plate assembly, consisting of a heater and 

metal surface plates, called the heating 

unit, is sandwiched between two nearly 

identical specimens. The heat flow rate is 
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зразками, і двома холодильниками, що 

представляють собою плоскі круглі або 

квадратні плити з ізотермічними 

робочими поверхнями. 

transferred through the specimens to 

separate round or square isothermal flat 

assemblies, called the cooling units. 

5.2.3 Один зразок приладу 5.2.3 Single specimen apparatus 

Прилад для випробування одного зразка 

є модифікацією приладу для 

одночасного випробування двох зразків, 

в якому один із зразків замінений 

збірним елементом, що складається з 

шару теплоізоляційного матеріалу і 

захищеної пластини. Різниця температур 

поверхонь шару теплоізоляційного 

матеріалу повинна дорівнювати нулю. 

Після завершення випробувань в звіті 

про випробування має бути зазначено, 

що виміри виконані методом із 

захищеною гарячою пластиною на 

приладі з одним зразком. 

In the single specimen apparatus [see 

Figure 1b)], one of the specimens is 

replaced by a combination of a piece of 

insulation and a guard plate. A zero 

temperature-difference is then established 

across this combination. Providing all 

other applicable requirements of this 

standard are fulfilled, accurate 

measurements and reporting according to 

this method may be accomplished with 

this type of apparatus, but particular 

reference to the modification of the 

normal hot plate with two specimens 

should be made in the test report. 

5.2.4 Нагрівальний елемент 5.2.4 Heating unit 

Нагрівач приладу із захищеною гарячою 

пластиною повинен створювати 

односпрямований, постійний в часі 

тепловий потік однорідної щільності, що 

проходить через центральну зону 

вимірювання, оточену захищеною 

пластиною, відокремленої від 

The heating unit consists of a separate 

central metering section, where the 

unidirectional constant and uniform 

density of heat flow rate can be 

established, surrounded by a guard 

section separated by a narrow gap. 
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центральної зони вузьким зазором. 

5.2.5 Зона виміру 5.2.5 Metering area 

Зона виміру - центральна частина зразка, 

обмежена лініями (див. Рисунок 1), що 

проходять посередині зазору між 

центральною зоною та захищеною 

гарячою пластиною нагрівача. 

The metering area is the central area of 

the specimen delimited by the centre line 

of the gap of the heating unit. 

Товщина зразків, випробовуваних 

відповідно до вимог цього стандарту, 

повинна не менш ніж у десять разів 

перевищувати ширину зазору. 

This definition, which applies in principle 

to thick specimens only, has been 

retained for all the specimens to be tested 

according to this standard: due to this 

approximation, the thickness of the 

specimen shall be at least ten times the 

width of the gap. 

5.2.6 Додаткова ізоляція і додаткові 

захищені пластини 

5.2.6 Edge insulation and auxiliary 

guards 

Якщо вимірювання проводять при 

температурі вище або нижче кімнатної, 

повинні бути передбачені додаткова 

теплоізоляція бічних граней зразка та 

(або) додаткові захищені пластини. 

Additional edge insulation and/or 

auxiliary guard sections are required 

especially when operating above or 

below room temperature, see annex B of 

EN 1946-2:1999. 

5.2.7 Охолоджуючі плити 5.2.7 Cooling units 

Розміри плит холодильників повинні 

бути не менше суми розмірів плит 

нагрівача зони вимірювання та плит 

нагрівача захищеної пластини. Плити 

The cooling units shall have dimensions 

at least as large as those of the heating 

unit, including the guard heater(s). They 

shall consist of metal plates maintained at 
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холодильників повинні бути виготовлені 

з металу, при цьому температура робочої 

поверхні плит холодильників повинна 

бути постійною в часі і рівномірною. 

a constant and uniform temperature. 

5.2.8 Точність і повторюваність 5.2.8 Accuracy and repeatability 

Точність і відтворюваність залежить 

як від обладнання і при тестуванні 

умовах. Повна оцінка тестування 

помилок в охоронюваному гарячої 

пластини апарату в кожному 

конкретному стані випробування 

повинні проводитися відповідно до 

EN 1946-2: 1 999. Нижче наводиться 

груба інформація може бути 

застосована для випробування 

виконані правильно, коли середня 

температура випробування 

знаходиться поблизу кімнатної 

температури. 

Accuracy and repeatability depend both 

on the equipment and on testing 

conditions. The complete assessment of 

testing errors in a guarded hot plate 

apparatus in any specific testing 

condition shall be carried out in 

accordance with EN 1946-2:1999. The 

following is rough information applicable 

for tests correctly executed when the 

mean temperature of the test is near the 

room temperature. 

Похибка вимірювання теплофізичних 

показників виробів з високим і середнім 

термічним опором на приладі з 

захищеною гарячою пластиною не 

повинна перевищувати ± 2%, якщо 

вимоги до технічних характеристик 

приладу і умовам випробувань 

відповідають вимогам цього стандарту, 

у тому числі наведеним у додатку В. 

Equipment constructed and operated in 

accordance with this standard (see also 

annex B) is capable of measuring thermal 

properties of high and medium thermal 

resistance products accurate to within ±2 %. 
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Повторюваність результатів послідовних 

вимірювань, проведених на приладі з 

гарячою охоронною зоною при 

постійних умовах випробування на 

одному і тому ж зразку, що не 

витягувався з приладу, повинна бути 

краще ніж ± 0,5%. 

The repeatability of subsequent 

measurements made by the equipment on a 

specimen maintained within the apparatus 

without changes in testing conditions is 

typically better than ± 0,5 %. 

5.3 Прилад, оснащений тепломіром 5.3 Heat flow meter apparatus 

5.3.1 Загальні положення 5.3.1 General 

При проведенні випробувань на 

приладі, оснащеному тепломіром, 

щільність теплового потоку вимірюють 

одним або двома тепломірами, які 

контактують з лицьовими гранями 

зразка (ов). 

In the heat flow meter apparatus the 

density of heat flow rate is measured by 

means of one or two heat flow meter(s) 

placed against the specimen(s). 

Основними елементами приладу є: 

нагрівач, один або два тепломіра 

(залежно від числа одночасно 

випробовуваних зразків) і холодильник 

(див. Рисунок 2). Випробування на 

приладі, оснащеному тепломіром, 

можуть проводитися за схемами, 

представленим на малюнку 2:  

а)  асиметрична схема для випробування 

одного зразка. Тепломір розташований 

так, що він стикається або з нагрівачем, 

або з холодильником; b) симетрична 

The general features of heat flow meter 

apparatus are shown in Figure 2; they 

consist of a heating unit, one or two heat 

flow meters, one or two specimens and a 

cooling unit. In configuration a), which is 

called "single-specimen asymmetrical", 

the heat flow meter may be placed 

against either unit; the configuration b) is 

called "single-specimen symmetrical"; in 

configuration c), which is called "two-

specimen symmetrical", the specimens 

should be substantially identical. Each 

configuration yi elds equivalent results if 
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схема для випробування одного зразка; 

с) симетрична схема для одночасного 

випробування двох зразків. 

Випробовувані зразки повинні бути 

ідентичними; d) схема з двома 

тепломірами для одночасного 

випробування двох зразків; 

used within the limitations stated in this 

standard. 

Примітка. Є певні переваги для кожної 

конфігурації на практиці; коротке 

обговорення міститься в додатку В ІSО 

8301: 1991. 

NOTE There are distinct advantages for each 

configuration in practice; brief discussion is 

included in annex B of ISO 8301:1991. 

5.3.2 Тепломіри 5.3.2 Heat flow meters 

Тепломіри, застосовувані для 

вимірювання щільності теплового 

потоку, що проходить через зразок (ки), 

складаються з шару однорідного 

матеріалу, датчика різниці температур 

лицьових граней цього шару 

(термоелектричні батареї) і датчика (ів) 

температури лицьових граней 

тепломіра. Зона тепломіра, в якій 

розташований датчик різниці 

температур його лицьових граней, є 

зоною виміру. 

The heat flow meter is an assembly that 

measures the density of heat flow rate 

through the specimen(s) by a temperature 

difference generated by this density of 

heat flow rate crossing the specimen(s) 

and the heat flow meter itself. Most 

commonly it consists of a homogeneous 

core, a surface temperature difference 

detector (a multi-junction thermopile) and 

a surface temperature detector(s). The 

heat flow meter region occupied by the 

core, where temperature difference 

detectors are pl aced, is called the meteri 

ng area. 

Щільність теплового потоку q, Вт / м2, 

що проходить через зону вимірювання 

A density of heat flow rate q, through the 

metering area of the device results in an 
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тепломіра, обчислюють за формулою: output eh: 

                                                            q=f·eh                                                                                          (1) 

Калібрувальний коефіцієнт f не є строго 

постійною величиною і залежить від 

температури лицьових граней тепломіра 

і щільності теплового потоку.  

The calibration factor f, which correlates 

eh and q, is not a constant in all cases, but 

may depend upon temperature and, to a 

more limited extent, upon the density of 

heat flow rate. 

5.3.3 Принцип калібрування 5.3.3 Calibration principle 

Калібрування тепломіра проводять за 

допомогою стандартного (их) зразка 

(ів), вимірюючи термічний опір 

випробуваного (их) зразка (ів) і 

стандартного зразка і обчислюючи 

відношення між виміряними 

величинами, за умови, що в процесі 

калібрування приладу та випробування 

зразків щільність теплового потоку, що 

проходить через зону вимірювання, 

різниця температур ΔТ лицьових 

граней і середня температура Тm 

кожного зразка будуть постійними в 

часі, при цьому виконується 

співвідношення: 

This is a secondary or relative method, 

since the ratio of the thermal resistance of 

the speci mens(s) to that of a standard 

speci men(s) is measured. From the 

measurement of the heat flow rate Фs 

with the standard specimen(s) and Фu 

with the unknown specimen(s) to be 

measured, the assumption of a constant 

density of heat flow rate of the metering 

section and the assumption of the 

stability of the temperature difference ΔT 

and the mean temperature Tm, gives the 

ratio between the thermal resistance Rs of 

the standard specimen(s) and Ru of the 

unknown specimen as follows: 

                                                          Ru/ Rs=Фs/ Фu                                                                               (2) 

Процедури калібрування наведено в ISO 

8301: тисяча дев'ятсот дев'яносто один. 

Calibration procedures are given in ISO 

8301:1991. 
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a) Single-specimen 

asymmetrical configuration 

b) Single-specimen 

symmetrical 

configuration 

c) Two-specimen symmetrical 

configuration 

 

 
d) Double apparatus e) Double apparatus 

Позначення Key 

U', U"  Холодильники та нагрівачі U', U"  Cooling and heating units 

H,H', H"  Тепломіри H,H', H"  Heat flow meters 

S, S', S' Зразки S, S', S' Specimens 

Рисунок 2 - Типові схеми випробування на приладі, оснащеному тепломіром 

Figure 2 - Typical layouts of heat flow meter apparatus configurations 

5.3.4 Обмеження, пов'язані з 

калібруванням 

5.3.4 Limitations due to the calibration 

При проведенні випробувань на приладі 

з тепломіром значення щільності 

The calibration factor f, is a function of 

the mean heat flow meter temperature. If 
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теплового потоку через зразок повинно 

знаходитися в межах діапазону, в якому 

виконане градуювання. 

a calibration curve has been established 

in a temperature range, extrapolation is 

not allowed. 

У разі якщо встановлена залежність 

калібрувального коефіцієнта f від 

температури, екстраполіровання цієї 

залежності не допускається. 

The calibration factor at a given mean 

heat flow meter temperature may also be 

a function of the density of heat flow rate. 

The apparatus shall only be used for 

densities of heat flow rate within the 

range covered by the calibration. 

5.3.5 Точність і повнорюваність 5.3.5 Accuracy and repeatability 

Точність і повторюваність залежать як 

від обладнання, так і на умовах 

тестування. Повна оцінка помилок 

тестування в пристрої вимірювача 

теплового потоку в кожному 

конкретному стані випробування 

повинні проводитися відповідно до EN 

1946-3: тисячі дев'ятсот дев'яносто 

дев'ять. Нижче наводиться груба 

інформація може бути застосована для 

випробування виконані правильно, 

коли середня температура 

випробування знаходиться поблизу 

кімнатної температури. 

Accuracy and repeatability depend both 

on the equipment and on testing 

conditions. The complete assessment of 

testing errors in a heat flow meter 

apparatus in any specific testing condition 

shall be carried out in accordance with 

EN 1946-3:1999. The following is rough 

information applicable for tests correctly 

executed when the mean temperature of 

the test is near the room temperature. 

Повторюваність результатів послідовних 

вимірювань, проведених на приладі, 

оснащеному тепломіром, при постійних 

умовах випробування на одному і тому 

The repeatability of subsequent 

measurements made by the equipment on 

a specimen maintained within the 

apparatus without changes in testing 
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ж зразку, що не витягувався з приладу, 

повинна бути краще ніж ± 0,5 %. 

conditions is typically better than ± 0,5 

%. 

Повторюваність результатів послідовних 

вимірювань, проведених на приладі, 

оснащеному тепломіром, при постійних 

умовах випробування на зразку, який 

після першого виміру витягувався з 

приладу і потім вдруге містився в прилад 

через значний інтервал часу, повинна 

бути краще ніж ± 1 %. 

When measurements are made on the 

same reference specimen removed and 

then mounted again after large time 

intervals, the repeatability of 

measurements is normally better than ± 1 

%. This larger figure is due to minor 

changes in testing conditions, like the 

pressure of the plates and heat flow meter 

on the specimen (that affect contact 

resistances) and the relative humidity of 

the air around the specimen (that affects 

its moisture content), etc. 

Точність калібрування приладу 

вимірювача теплового потоку 

залежить від точності еталонного 

матеріалу і, як правило, в межах ± 2%. 

The accuracy of the calibration of the 

heat flow meter apparatus depends on the 

accuracy of the reference material and is 

normally within ± 2 %. 

Примітка Точність калібрування в 

основному за рахунок точності 

охороняється методом гарячої 

пластини при вимірюванні 

властивостей еталонних зразків. 

NOTE The accuracy of the calibration is 

mainly due to the accuracy of the guarded 

hot plate method when measuring the 

properties of reference specimens. 

Коли той, який зазначений в додатку З 

виконані, метод витратомір тепла 

здатний визначити властивості 

теплообміну в межах ± 3%, коли 

середня температура випробування 

When the limits specified in annex C are 

met, the heat flow meter method is 

capable of determining the heat transfer 

properties within ± 3 % when the mean 

temperature of the test is near the room 
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знаходиться поблизу кімнатної 

температури. 

temperature. 

5.4 Помилка перевірки аналізу і 

продуктивності обладнання 

5.4 Error analysis and equipment 

performance check 

Аналіз помилок (не потрібно, якщо 

конструкція устаткування відповідає 

одному з них в додатку D), перевірка 

експлуатаційних характеристик 

обладнання та подальша оцінка 

точності обладнання в діапазоні умов 

випробувань, зазначених у відповідних 

технічних характеристиках вироби 

повинні бути виготовлені відповідно 

до 5.1. 

The error analysis (not needed if 

equipment design conforms with one of 

the ones in annex D), the equipment 

performance check and the consequent 

assessment of the equipment accuracy in 

the range of testing conditions given in 

relevant product specifications shall be 

made according to 5.1. 

6 ЗРАЗКИ ДЛЯ ВИПРОБУВАНЬ 6 Test specimens 

6.1 Загальні положення 6.1 General 

Процедура проведення випробувань 

включає в себе підготовку зразків до 

випробувань і вимірювання відповідно 

до вимог розділу 7. Рішення про 

можливість вимірювання теплофізичної 

характеристики на наявному приладі, 

порядку підготовки зразків до 

випробування і умовах випробування 

повинні прийматися до початку 

випробувань (див. А.5 додатка А). 

Testing may be split into specimen 

handling, see below, and actual 

measurements, see clause 7. Some 

decisions about measurable heat transfer 

properties, specimen handling and testing 

conditions shall be taken when starting 

testing, see A.5. Directions on these 

decisions shall only be sought in this 

standard and/or in the relevant product 

standard applicable to the specimen to be 

tested. 
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6.2 Відбір і розміри зразків 6.2 Selection and size 

Для проведення випробувань з кожної 

вибірки виробів відбирають один або два 

зразка залежно від типу застосовуваного 

приладу (див. 5.2.2 або 5.2.3 для приладу 

із захищеною гарячою пластиною, 5.3.1 - 

для приладу, оснащеного тепломіром). 

Зразок (ки) повинен (ні) відповідати 

вимогам, викладеним в А.2 і А.3  

додатка А. При одночасному 

випробуванні двох зразків зразки 

повинні бути (по можливості) 

ідентичними, різниця між значеннями 

товщин зразків не повинна 

перевищувати 2 %. Розміри лицьових 

граней зразка (ів) повинні бути такими, 

щоб зразок (ки) повністю закривав (ли) 

робочі поверхні плит нагрівача 

(включаючи захисну пластину). Лінійні 

розміри зразка (ів) не повинні 

перевищувати відповідних розмірів 

робочих поверхонь плит нагрівача або 

тепломіра більш ніж на 3 %. Товщина 

(ни) зразка (ів) повинна (ні) відповідати 

товщині виробу, зазначеної в стандарті 

або технічних умовах на цей виріб. 

Співвідношення між товщиною зразка і 

One or two specimens shall be selected 

(from each sample) according to the type of 

apparatus (see 5.2.2 or 5.2.3 for guarded hot 

plate apparatus and 5.3.1 for heat flow 

meter apparatus). The specimen or 

specimens shall meet the general 

requirements outlined in A.3 and A.4. 

When two specimens are required they shall 

be as identical as possible with thicknesses 

differing by less than 2 %. The specimen or 

specimens shall be of such size as to cover 

the heating unit surfaces completely 

(including the guard section), without 

exceeding the overall linear dimension of 

the heating unit or heat flow meter by more 

than 3 %. They shall have a thickness 

according to the relevant product standard 

and additionally the relationship between 

the thickness of the test specimen used and 

the dimensions of the heating unit shall be 

restricted so as to limit the sum of the 

imbalance error (guarded hot plate 

apparatus only) and edge heat loss errors to 

0,5 %, see thickness limits of Table A.1 in 

A.3. For the minimum specimen thickness 

see A.3.4 and Tables A.1 and A.2. 
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розмірами плит нагрівача повинно бути 

таким, щоб сума похибки, викликаної 

розбалансом (тільки для приладу з 

гарячою захищеною пластиною), і 

похибки, що виникає внаслідок бічних 

тепловтрат, не перевищувала 0,5%. 

Максимальні і мінімальні допустимі 

значення товщини зразків наведені в 

таблиці А.1 додатка А. 

6.3 Підготовка зразків до 

випробування 

6.3 Specimen preparation 

6.3.1 Відповідність стандартам 

продукції 

6.3.1 Conformity with product 

standards 

Підготовка зразків до випробування 

повинна проводитися відповідно до 

вимог стандарту або технічних умов на 

виріб конкретного виду. Якщо в 

стандарті або технічних умовах на виріб 

відсутні вказівки по підготовці зразків до 

випробування, то повинні бути виконані 

вимоги 6.3.2 і 6.3.3 цього стандарту. 

The preparation of the specimens shall be 

in accordance with the appropriate 

product standard; unless otherwise 

specified in product standards, the 

general criteria in 6.3.2 and 6.3.3 should 

be fulfilled. 

6.3.2 Підготовка до випробування 

зразків всіх матеріалів (крім сипучих) 

6.3.2 All specimens except loose-fills 

Поверхні лицьових граней 

випробовуваних зразків повинні бути 

вирівняні, наприклад обробкою 

наждачним папером, на токарному 

The surface of the test specimens shall be 

made plane by appropriate means 

(sandpapering, face- cutting in a lathe, 

and grinding are often used), so that close 



прДСТУ Б EN 12667:201Х (EN 12667:2001, IDT) 

29 
 

верстаті, шліфуванням або за допомогою 

тонких листів, поміщених між 

лицьовими гранями зразка та робочими 

поверхнями плит приладу, для 

забезпечення щільного контакту 

лицьових граней зразка з робочими 

поверхнями плит приладу. 

contact between the specimens and 

apparatus or i nterposed sheets can be 

effected. 

Для жорстких матеріалів, межі зразків 

повинні бути паралельні по всій площі 

поверхні в межах 2 % від Speci 

товщини чоловіків і Шал л бути 

плоскою, як апарату поверхонь і так, 

що точність вимірювання товщини 

зразка бути в межах 0,5 % (див А.3.6 і 

таблицю А.2). 

For rigid materials, the faces of the 

specimens shall be parallel over the total 

surface area within 2 % of the speci men 

thi ckness and shal l be made as flat as 

the apparatus surfaces and so that the 

accuracy in the measurement of the 

specimen thickness be within 0,5 % (see 

A.3.6 and Table A.2). 

Площинність поверхонь можна 

перевірити за допомогою, наприклад, 

стрейтедж хорошої якості інженера 

(прямо до 0,01 мм) утримується на 

поверхні і перегляду при ковзному 

падінні з світлом позаду стрейтеджа. 

Виліт розміром до 25 мкм, легко 

помітні. Великі вильоти можуть бути 

виміряні за допомогою щупи та кутник 

наступним чином. Стрейтедж повинна 

підтримуватися на калібрувальному 

блоці відомої товщини, скажімо, 1 мм, 

на кожному кінці поверхні необхідно 

перевірити. Позитивні і негативні 

The planeness of the surfaces can be 

checked with, for example, a good quality 

engineer's straightedge (straight to 0,01 

mm) held against the surface and viewing 

at grazing incidence with a light behind 

the straightedge. Departures as small as 

25 μm are readily visible. Large 

departures can be measured using feeler 

gauges and the straightedge as follows. 

The straightedge should be supported on 

a gauge block of known thickness, say 1 

mm, at each end of the surface to be 

checked. Positive and negative deviations 

can be measured using feeler gauges 
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відхилення можуть бути виміряні за 

допомогою щупів по прямій лінії. 

Вісім прямих ліній повинні бути 

досліджені в такий спосіб: чотири 

краю поверхні, два ді передсмертні з і 

центральний хрест (дві лінії Paral Лель 

до країв поверхні). Коли ця процедура, 

може бути застосована до обох 

апаратурних і поверхні зразків, 

застосовується для зразка перевірки, 

він повинен бути повторений для 

кожної особи Конкретна чоловіків. 

along a straight line. Eight straight lines 

should be investigated as follows: the 

four edges of the surface, the two di 

agonal s and a central cross (two lines 

paral lel to the edges of the surface). 

When this procedure, applicable to both 

apparatus and specimen surfaces, is 

applied to specimen checking, it should 

be repeated for each face of the speci 

men. 

Подряпини, сколи або подібні дефекти 

понад в природі нерівностей поверхні 

Фіні пролив поверхні клітинних або 

агрегатних матеріалів приймаються 

Provi DED, що сума їх площ поверхні є 

прийнятною частина площі дозування і 

що їх максимальна глибина є 

прийнятна частина товщини зразка, з 

тим щоб зберегти додаткове теплове 

опір через відповідних повітряних 

кишень низьким. Для цілей цього 

стандарту: 

Scratches, chips or similar defects over 

and above the naturally occurring surface 

irregularities in the fini shed surfaces of 

cellular or aggregate materials are 

accepted provi ded that the total of their 

surface areas is an acceptable fraction of 

the metering area and that their maximum 

depth is an acceptable fraction of the 

specimen thickness, so as to keep the 

added thermal resistance due to the 

corresponding air pockets low. For the 

purpose of this standard: 

- При наявності дефектів на результати 

випробувань можна знехтувати, якщо 

виконується умова: 

(Ad/Am)(Ra/R)<0.0005 

- if (Ad/Am)(Ra/R) < 0,0005 the effect may 

be ignored; 

- Випробування допускається - if 0,0005 < (Ad/Am)(Ra/R) < 0,005 the test 
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проводити, якщо 

0.0005<(Ad/Am)(Ra/R)<0.005. При 

цьому в звіті про випробування має 

бути наведена інформація про наявні 

дефекти. 

may be undertaken, but the presence of 

the defects shall bed mmentioaned in the 

test report; 

де where 

Ad Сумарна площа поперечних 

перерізів всіх дефектів; 

Ad is the overall cross-sectional area of 

the defects;  

Am Площа зони вимірювання без 

урахування площі дефектів 

Am is the area of the metering section; 

Rа Термічний опір шару повітря, 

товщина якого дорівнює 

максимальній глибині будь-якого 

дефекту 

Rа is the thermal resistance of an air 

layer of thickness equal to the 

maximum depth of any defect; 

R Термічний опір зразка R is the thermal resistance of the 

specimen. 

Якщо контактні листи 

використовуються або термопари 

встановлюються на поверхні зразка, то 

відповідні стандарти якості продукції і 

EN 12664, повинні бути проведені 

консультації. 

If contact sheets are used or 

thermocouples are mounted on the 

surface of the specimen, then the relevant 

product standards and EN 12664 shall be 

consulted. 

6.3.3 Підготовка до випробування 

зразків сипучих матеріалів 

6.3.3 Loose-fill materials 

Товщина зразка сипучого матеріалу 

повинна не менш ніж в 10 разів 

перевищувати середній розмір гранул, 

When testing loose-fill materials, the 

thickness of the specimen shall be at least 

10 times the mean dimension of the 
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зерен, лусочок і т.п., з яких складається 

цей матеріал. Процедура підготовки 

зразка (ів) сипучого матеріалу повинна 

бути описана в стандарті або технічних 

умовах на цей матеріал, в якому повинні 

бути зазначені: порядок виготовлення 

спеціальних каркасів і тонких листів для 

зразка, запобіжні заходи при 

кондиціонуванні і установці зразка в 

прилад, порядок виготовлення одного 

зразка (двох зразків) необхідної 

щільності, порядок отримання 

необхідної щільності зразка (ів), маси 

зразка (ів) до і після кондиціонування, 

якщо необхідно. 

beads, grains, flakes, etc. of the loose-fill 

material. The specimen(s) shall be 

prepared according to procedures 

appropriate to the material, in conformity 

with relevant product standards. 

Примітка. Ці стандартні продукту 

процедури охоплюють такі питання, як 

підставках, що покривають листів, конкретні 

запобіжні заходи на зразку монтажних, 

обробки та кондиціонування, про те, як 

отримати один (два) зразка (ів) бажаної 

щільності під час випробування і як 

перевірити його, і про те, як отримати масу 

до і після кондиціонування, де це може бути 

застосовано. 

NOTE These product standard procedures cover 

such matters as mounting frames, covering 

sheets, specific precautions on specimen 

mounting, handling and conditioning, on how to 

get one (two) specimen(s) of the desired density 

during the test and how to check it, and on how 

to get a mass before and after conditioning, 

where applicable. 

7 МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ 

ВИПРОБУВАНЬ 

7 Testing procedure 

7.1 Загальні положення 7.1 General 

Випробування з визначення A testing procedure is the complete set of 
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теплофізичної характеристики зразка, 

підготовленого відповідно до 6.3, 

проводять у два етапи: кондиціювання 

зразка перед випробуванням 

відповідно до 7.2; вимірювання на 

приладі з гарячою охоронною зоною 

або приладі, оснащеному тепломіром, 

відповідно до 7.3. 

operations to determine the desired heat 

transfer property performed on the 

specimen prepared as indicated in 6.3. 

These may be split into the conditioning, 

described in 7.2, and the remaining 

operations to run a test with the guarded 

hot plate or heat flow meter apparatus, as 

described in 7.3 

7.2 Кондиціювання зразків 7.2 Conditioning 

Після визначення маси зразка (ів), 

вони повинні бути витримані до 

постійної маси згідно з відповідними 

стандартами продукту. 

After the determination of the mass of the 

specimen(s), they shall be conditioned to 

constant mass according to relevant 

product standards. 

ПРИМІТКА обумовленість наприклад сушка 

в вентильованого печі або сушінні, а потім в 

результаті чого в рівновагу з повітря 

лабораторії; для запобігання міграції вологи 

або з зразка під час випробування, сам зразок 

може бути укладений в пароподібний 

щільний конверт. 

NOTE Conditioning is e.g. drying in a ventilated 

oven or drying and then bringing into 

equilibrium with the laboratory air; to prevent 

moisture migration to or from the specimen 

during the test, the specimen itself may be 

enclosed in a vapour-tight envelope. 

Відносна втрата маси розраховують з 

маси, визначеної до і після сушіння. 

A relative loss of mass is calculated from 

the mass determined before and after the 

drying. 

Щоб скоротити час тестування, 

зразки), можуть бути витримані при 

температурі випробування середнього 

безпосередньо перед приміщенням їх в 

апарат. 

To reduce testing time, the speci men(s) 

may be conditioned to the mean test 

temperature immediately prior to being 

placed in the apparatus. 
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7.3 Вимірювання 7.3 Measurements 

7.3.1 Маса 7.3.1 Mass 

Просто перед установкою зразка (є) I N 

апарат, визначити її масу з точністю 

краще, ніж 0,5%. 

Just before mounti ng the speci men(s) i n 

the apparatus, determine its mass with an 

accuracy better than 0,5 %. 

7.3.2 Товщина і щільність 7.3.2 Thickness and density 

Товщина зразка або товщина 

накладається шляхом установки 

нагріву та охолодження блоку або 

товщину зразка (с), виміряну на 

початку випробування, як зазначено у 

відповідних стандартах на продукцію. 

The specimen thickness is either the 

thickness imposed by positioning the 

heating and the cooling unit or the 

thickness of the specimen(s) as measured 

at the beginning of the test, as stated by 

relevant product standards. 

Примітка. Для рулонної або мат типу 

матеріалів, стандарти продукту зазвичай 

визначають товщину, які будуть 

використовуватися для тестування. 

NOTE For roll-or mat-type materials, product 

standards usually specify the thickness to be 

used for testing. 

Зразок (и) товщина може бути 

виміряна або в апараті при існуючих 

температурних випробувань і 

стиснення умов або зовні пристрої з 

вимірювальними приладами, які 

будуть відтворювати тиск на зразок під 

час випробування, як зазначено у 

відповідних стандартах на продукцію. 

Specimen(s) thickness can be measured 

either in the apparatus at the existing test 

temperature and compression conditions 

or outside the apparatus with 

instrumentation that will reproduce the 

pressure on the specimen during the test, 

as stated by relevant product standards. 

Для вимірювання товщини в апараті, 

гідрометричних точки або 

вимірювання шпильки, встановлені на 

For thickness measurements in the 

apparatus, gauging points, or measuring 

studs mounted on purpose at the outer 
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цілі на зовнішніх чотирьох кутах блоку 

охолодження (або нагрівання і 

охолоджування блоків для одного 

зразка пристрою) або уздовж осей, 

перпендикулярних до блокам, в їх 

центрах , повинні бути використані. 

Товщина зразка визначається із 

середньої різниці в відстані між 

точками гідрометричних, коли зразок 

(и) є (є) на місці в пристрої, і коли він 

не стоїть на місці, і та ж сама сила 

використовується для натискання 

приладові пристрої по відношенню 

один до одного. 

four corners of the cooling unit (or the 

heating and cooling units for a single 

specimen apparatus) or along the axes 

perpendicular to the units, at their centres, 

shall be used. The specimen thickness is 

determined from the average difference in 

the distance between the gaugi ng poi nts 

when the speci men(s) i s (are) i n place 

in the apparatus and when it is not in 

place, and the same force is used to press 

the apparatus units towards each other. 

З розмірів зразка, товщина виміряна, 

як описано вище, і маса заготовлений 

зразок визначають як в 7.3.1, як 

випробуваного щільності може бути 

обчислена. 

From the specimen dimensions, the 

thickness measured as above and the 

mass of the conditioned specimen 

determined as in 7.3.1 the as-tested 

density can be computed. 

7.3.3 Вибір різниці температур  7.3.3 Temperature difference selection 

Виберіть різницю температур, щоб 

бути у відповідності з А.3.8 і 

відповідний стандарт продукту. 

Select the temperature difference to be in 

accordance with A.3.8 and the relevant 

product standard. 

7.3.4 Умови навколишнього 

середовища 

7.3.4 Ambient conditions 

Коли властивості теплопередачі бажані 

для ситуації, в якій зразок оточений 

When heat transfer properties are desired 

for the situation in which the specimen is 
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повітрям (або іншим газом), 

відрегулювати вологість атмосфери, 

що оточує приладові пристрої під час 

випробування до температури точки 

роси щонайменше, 5 K нижче 

температури охолоджувального 

пристрою. 

surrounded by air (or some other gas), 

adjust the humidity of the atmosphere 

surrounding the apparatus units during a 

test to a dew-point temperature at least  

5 K below the cooling unit temperature. 

Коли закриває зразка в паровій 

непроникного оболонці для 

запобігання міграції вологи або з 

зразка, то умови випробувань повинні 

бути такими, щоб вода конденсат не 

відбуватиметься на частини оболонки 

при контакті з холодною стороною 

зразка. 

When encl osing the specimen in a 

vapour-tight envelope to prevent moisture 

migration to or from the specimen, the 

testing conditions shall be such that no 

water condensation will take place on the 

portion of the envelope in contact with 

the cold side of the specimen. 

7.3.5 Вимірювання теплового потоку 7.3.5 Heat flow rate measurements 

7.3.5.1 Витрата тепла в 

охоронюваному гарячої пластини 

апарату 

7.3.5.1 Heat flow rate in the guarded 

hot plate apparatus 

Вимірюють середнє значення 

електричної потужності, яка подається 

на нагрівач зони вимірювання, з 

похибкою не більше ± 0,1 %. 

Measure the average electrical power 

supplied to the metering area to within  

± 0,1 %. 

Коливання або зміни температури 

робочих поверхонь плит нагрівача під 

час випробування, обумовлені 

випадковими коливаннями або змінами 

Fluctuations or changes in the 

temperatures of the heating unit surfaces 

during the test period, due to random 

fluctuations or changes in their input 
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вхідної потужності, не повинні 

перевищувати 0,3 % різниці температур 

робочих поверхонь плит нагрівача і 

холодильника. 

power, shall not exceed 0,3 % of the 

temperature difference between the 

heating and cooling units. 

Вхідна потужність, яка надходить на 

нагрівач захищеної пластини, повинна 

регулюватися і підтримуватися 

постійною переважно за допомогою 

автоматичної системи контролю для 

досягнення рівня температурної 

рівноваги між зоною вимірювання та 

охоронною зоною, при якому сума 

похибок, що викликаються розбалансом 

і бічними тепловтратами, не перевищує 

0,5 %. (див. 6.2) 

Adjust and maintain the power input to 

the guard section, preferably by 

automatic control, to obtain the degree of 

temperature balance between the 

metering and guard section that is 

required to keep the sum of the imbalance 

and edge heat loss errors within 0,5 % 

(see 6.2). 

7.3.5.2 Витрата тепла пристроєм 

оснащеним тепломіром 

7.3.5.2 Heat flow rate in the heat flow 

meter apparatus 

Для визначення щільності теплового 

потоку, що проходить через зразок при 

проведенні випробувань на приладі, 

оснащеному тепломіром, вимірюють 

середню температуру і електрорушійну 

силу на виході тепломіра, середню 

температуру випробуваного зразка та 

різниця температур його лицьових 

граней. 

Observe the mean temperature and the 

electromotive force output of the heat 

flow meter, the mean temperature and the 

temperature drop across the speci men(s) 

to check when they are stabilized. 

Під час випробування випадкові 

коливання температури робочої поверхні 

Ensure that the temperature fluctuations 

(as a function of time) at the surface of 
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тепломіра (як функції часу) не повинні 

викликати коливання напруги на його 

виході більш ніж на 2 %. 

the heat flow meter do not cause 

fluctuations in its electrical output greater 

than 2 % during the test period. 

Діапазон зміни щільності теплового 

потоку повинен бути таким, щоб 

похибка визначення градуювального 

коефіцієнта f і похибка вимірювання 

електричної напруги на виході тепломіра 

відповідали б вимогам, наведеним у 5.3.5 

і додатку С. 

Ensure that the density of heat flow rate is 

in a range such that the accuracy of the 

calibration factor, f, and of the electrical 

instrumentation to read the heat flow meter 

output are in accordance with 5.3.5 and 

relevant requirements given in annex C. 

7.3.6 Холодний контроль поверхні 

(для двох зразків охороняв 

Електроконфорки апарат) 

7.3.6 Cold surface control (for two-

specimen guarded hot plate apparatus) 

При одночасному випробуванні двох 

зразків на приладі з гарячою охоронною 

зоною температуру робочих поверхонь 

плит холодильників або плит нагрівача 

регулюють так, щоб співвідношення між 

різницею температур лицьових граней 

одного зразка й різницею температур 

лицьових граней іншого зразка не 

перевищувала 2 %. 

When a two specimen apparatus is used, 

adjust the cooling units or cold surface 

heaters so that the temperature 

differences through the two specimens do 

not differ by more than 2 %. 

7.3.7 Виявлення різниця температур 7.3.7 Temperature difference detection 

Температуру робочих поверхонь плит 

нагрівача і холодильника, 

температурний баланс між центральною 

та охоронної зонами (для приладу із 

Determine the heating and cooling unit 

temperatures and the centre-to-guard 

temperature balance (for guarded hot 

plate apparatus only) by methods having 
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захищеною гарячою пластиною) 

вимірюють методами, що гарантують 

такі повторюваність і точність 

результатів вимірювання, які 

забезпечують виконання всіх вимог, що 

пред'являються до приладу із захищеною 

гарячою пластиною, наведених у 

додатку В, або вимог, що пред'являються 

до приладу, оснащеному тепломіром, 

наведених у додатку С. 

sufficient repeatability and accuracy to 

meet all relevant requirements given in 

annex B for guarded hot plate apparatus, 

or relevant requirements given in annex C 

for heat flow meter apparatus. 

7.3.8 Час спокою і вимірювання 

інтервалу 

7.3.8 Settling time and measurement 

interval 

Для визначення моменту встановлення 

стаціонарного теплового режиму 

проводять ряд послідовних вимірювань 

відповідно до вимог 7.3.5 і 7.3.7 через 

інтервали часу між вимірами, наведені в 

А.3.11 додатка А, протягом часу, в 

чотири рази або більше перевищує час 

Δt., яка розраховується згідно з А.3.11 

додатка А. Вимірювання проводять до 

тих пір, поки значення термічного опору, 

обчислені за результатами послідовних 

вимірювань, не відрізнятимуться один 

від одного не більше ніж на 1 %, при 

цьому ці значення не повинні монотонно 

зростати або спадати. 

Make sets of observations as in 7.3.5 and 

7.3.7 at measurement intervals as 

recommended in A.3.11 until, during a 

period equal to or larger than four times 

the time interval Δt defined in A.3.11, 

successive sets of observations give 

thermal resistance values which do not 

differ by more than 1% and are not 

changing monotonically. 

Якщо неможливо точно визначити час, When an accurate estimate of settling 
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необхідний для досягнення 

стаціонарного теплового режиму, або 

якщо у оператора немає достатнього 

досвіду випробування зразків на тому ж 

приладі і при тих же умовах 

випробування (наприклад, при початку 

поточних випробувань вироби нового 

виду), то вимірювання проводять 

щонайменше ще протягом 24 год з 

моменту встановлення стаціонарного 

теплового режиму. 

time is not possible or if there is no test 

experience on similar specimens in the 

same equipment at the same testing 

conditions (e.g. when starting routine 

testing on a new product), continue these 

observations until at least 24 hours have 

elapsed since the beginning of the steady 

state conditions so defined. 

Примітка. Для візуального визначення 

моменту досягнення стаціонарного теплового 

режиму результати проведених вимірювань 

можуть бути представлені графічно. 

NOTE To check, at a glance, the attainment of 

steady state conditions, it may be helpful to 

record graphically the relevant measured 

quantities. 

7.3.9 Кінцева маса і вимірювання 

товщини 

7.3.9 Final mass and thickness 

measurements 

Після завершення вимірювань, 

виконаних відповідно до 7.3.8, 

визначають масу і вимірюють товщину 

зразка (ів). Будь-які зміни об'єму зразка 

(ів) повинні бути вказані у звіті про 

випробування. 

Upon completion of the observations in 

7.3.8, measure the mass of the 

specimen(s) immediately. Repeat the thi 

ckness measurement and report any speci 

men change i n vol ume. 

8 ОБЧИСЛЕННЯ 8 Calculations 

8.1 Визначення зміни щільності і маси 8.1 Density and mass changes 

8.1.1 Щільність 8.1.1 Densities 

Щільність сухого зразка ρ0, кг/м3 і (або) Calculate the density ρ0 and/or ρc of the 
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щільність зразка кондиціонованого до 

початку випробування ρc, кг/м3, 

розраховують за формулами: 

conditioned specimen as tested, as 

follows: 

                                                               ρ0 =m2/V                                                        (3) 

                                                              ρ c =m3/V                                                        (4) 

де where 

ρ0 щільність сухого зразка ρ0 is the density of the dry material as 

tested; 

ρ c щільність зразка кондиціонованого 

до початку випробування; 

ρ c is the density of the material after a 

more complex conditioning 

procedure (very frequently up to the 

equilibrium with the standard 

laboratory atmosphere); 

m2 маса зразка після сушіння; m2 is the mass of the material after 

drying; 

m3 маса зразка після кондиціонування; m3 is the mass of the material after a 

more complex conditioning 

procedure;  

V Об'єм зразка після сушіння або 

кондиціонування; 

V is the volume occupied by the 

material after drying or conditioning. 

8.1.2 Зміна маси 8.1.2 Mass changes 

Відносна зміна маси зразка після 

сушіння Δmr кг, або після 

кондиціонування Δmc , кг, обчислюють за 

формулами: 

Calculate the relative mass change of the 

material as received due to drying, Δmr, 

or due to a more complex conditioning 

procedure, Δmc : 
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                                                    Δmr=(m1-m2)/m2                                                                                  (5) 

                                                     Δmc=(m1-m3)/m3                                                                                 (6) 

де where 

m1 первісна маса зразка, 

призначеного для 

випробування 

m1 is the mass of the material in 

as-received condition; 

m2 та m3 по 8.1.1 m2 and m3 are as defined in 8.1.1. 

Відносне зміна маси зразка Δmd, 

кондиціонованого після сушіння, якщо 

це вимагається стандартом або 

технічними умовами на виріб 

конкретного виду або необхідно для 

оцінки умов випробування, обчислюють 

за формулою: 

When required by the product standards, 

or when it is considered useful to evaluate 

the test conditions correctly, beside Δmc, 

calculate the following relative mass 

change Δmd due to the conditioning after 

the drying: 

                                                   Δmd=(m3-m2)/m2                                                                                    (7) 

 Відносна зміна маси зразка Δmw під час 

випробування по відношенню до його 

маси перед випробуванням обчислюють 

за формулою: 

Calculate the relative mass regain, Δmw, 

of the specimen during the test, in 

relation to the mass immediately before 

the test, with the equation: 

                                                  Δmw=(m4-m5)/m5                                                                               (8) 

де where 

m4 маса зразка після випробування m4 is the mass of material in the 

specimen immediately after the 

test; 

m5 маса висушеного або 

кондиціонованого зразка перед 

m5 is the mass of dried or conditioned 

material in the specimen immediately 
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випробуванням (m5= m2 або  

m5= m3) 

before the test (it is either m5 =m2 or 

m5 =m3). 

8.2 Визначення теплофізичних 

показників 

8.2 Heat transfer properties 

8.2.1 Загальні положення 8.2.1 General 

Для визначення теплофізичних 

показників використовують середні 

значення результатів вимірювань, 

проведених після досягнення 

стаціонарного теплового режиму, 

відповідно до 7.3.8. Допускається 

використовувати результати інших 

вимірів, проведених при стаціонарному 

тепловому режимі, якщо значення 

теплофізичних показників, обчислені за 

результатами цих вимірів, відрізняються 

від значень теплофізичних показників, 

обчислених за результатами вимірювань, 

описаних у 7.3.8, не більше ніж на 1 %. 

To make all the computations, use 

average values of the observed steady 

state data. The sets of observations 

described in 7.3.8 shall be used in the 

computations; other sets of observations 

during the steady state can be used as 

long as the heat transfer properties 

derived from each of these sets do not 

differ by more than 1 % from those 

derived from the sets described in 7.3.8. 

8.2.2 Випробуванні на приладі із 

захищеною гарячою пластиною 

8.2.2 Guarded hot plate apparatus 

measurements  

Термічний опір R, при випробуванні на 

приладі із захищеною гарячою 

пластиною обчислюють за формулою: 

Compute the thermal resi stance R, using 

the following equation: 

                                                                                                               (9) 

коефіцієнт теплопередачі J, Вт/м·К за or the transfer factor J using the 
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формулою: following equation: 

                                                                                                                (10) 

де where 

Ф середня електрична потужність, що 

подається на нагрівач зони 

вимірювання 

Ф is the average power supplied to the 

metering section of the heating unit; 

 середня температура гарячої 

лицьової грані зразка (ів) 

 the average specimen(s) hot side 

temperature; 

 середня температура холодної 

лицьової грані зразка (ів) 

 is the average specimen(s) cold side 

temperature; 

 плоша зони вимірювання  

(див. 5.2.5); для двох зразків 

пристрою область визначення 

експозиції визначено в 5.2.5, 

повинні бути помножені на два; 

 is the metering area as defined in 

5.2.5; for two specimen apparatus 

the metering area defined in 5.2.5 

shall be multiplied by two; 

 середня товщина зразка (ів)  is the average speci men(s)  

thickness. 

Якщо виконуються умови, наведені в 

А.2.2-А.2.4 і А.3.3 додатка А, то 

коефіцієнт теплопропускання λt або 

теплопровідність λ (або питомий 

термічний опір, r = 1/λ) обчислюють за 

формулою: 

If the conditions described in A.3.2 and 

A.4.3 are applicable, compute either the 

thermal transmissivity, λt, or the thermal 

conductivity, λ, (or thermal resistivity,  

r = 1/λ), using the following equation: 

                                               або                                             (11) 
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or 

де Ф, А, Т1, Т2 і d такі, як зазначено 

визначено вище. 

where Ф, A, T1, T2 and d are as defined 

above. 

8.2.3 Пристрій для вимірювання 

теплового потоку 

8.2.3 Heat flow meter apparatus 

measurements  

8.2.3.1 Конфігурація зразка 8.2.3.1 Single specimen configuration 

8.2.3.1.1 Конфігурація перетворювача 

з вимірювання теплового потоку 

8.2.3.1.1 Single heat flow meter 

configuration 

При випробуванні одного зразка на 

приладі з одним тепломіром 

обчислюють термічний опір R, за 

формулою:  

Compute the thermal resistance, R, using 

the following equation: 

                                                                                                                  (12) 

де where 

 калібрувальний коефіцієнт 

тепломіра; 

 is the calibration factor of the 

heat flow meter 

 вихідна напруга тепломіра  is the heat flow meter output; 

and  так як визначено в 8.2.2. and  are as defined in 8.2.2; 

або обчислюють коефіцієнт 

теплопередачі J, за формулою: 

or compute the transfer factor, J  using 

the following equation: 

                                                     (13) 

де  і , d – такі, як визначено в 8.2.2. where T1, T2 and d are as defined in 8.2.2. 
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Якщо виконуються умови, наведені в 

А.2.2-А.2.4 і А.3.3 додатка А, то 

коефіцієнт теплопропусканія λt  або 

теплопровідність λ (або питомий 

термічний опір r=1/λ) обчислюють за 

формулою: 

If the conditions described in A.3.2 and 

A.4.3 are applicable, compute either the 

thermal transmissivity, λt or the thermal 

conductivity, λ, (or thermal resistivity,  

r = 1/λ), using the following equation: 

                                             

або 

or 

                                                 (14) 

де f, eh, Т1, Т2 і d такі, як визначено вище. where f, eh, T1, T2 and d are as defined 

above. 

8.2.3.2 Конфігурація з двома зразками 8.2.3.2 Two-specimen configuration 

При випробуванні двох зразків на 

приладі з одним тепломіром загальний 

термічний опір Rt, обчислюють за 

формулою: 

Compute the total thermal resistance, Rt, 

as follows: 

                                        (15) 

Якщо виконуються умови, наведені в 

А.3.2 і А.4.3 додатка А, то середнє 

значення коефіцієнта теплопропускання 

λtm  або теплопровідності λm (або 

питомий термічний опір rm=1/λm), 

обчислюють за формулою: 

and, if the conditions described in A.3.2 

and A.4.3 are applicable, compute the 

average thermal transmissivity, λtm, or the 

average thermal conductivity, λm, (or 

thermal resistivity, rm = 1/ λm), using the 

following equation: 

 

або 

or 

=                    (16) 
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де символи мають значення такі як в 

8.2.3.1.1 і "’" nf “ ” ” відносяться до 

двох зразків ("’" для першого зразка і “ 

” ” для другого зразка). 

where the symbols are as in 8.2.3.1.1 and 

' and " refer to the two specimens ( ' for 

the first specimen and " for the second 

specimen). 

9 ЗВІТ ПРО ВИПРОБУВАННЯ 9 Test report 

Результати випробувань, проведених 

відповідно до вимог даного стандарту, 

повинні бути приведені у звіті, винятки 

дивись r). 

If results are to be reported according to this 

standard, all requirements laid down shall 

be met; for allowed exceptions see r). 

У звіті кожного випробування повинні 

бути наведені такі відомості (наведені 

значення повинні являти собою середні 

значення для двох одночасно 

випробуваних зразків або значення для 

одного зразка, якщо прилад призначений 

для випробування тільки одного зразка): 

The report of the results of each test shall 

include the following (the numerical 

values reported shal l represent the 

average val ues for the two speci mens 

as-tested or the value of a speci men for 

single specimen apparatus): 

a) Застосований метод випробування 

(метод захищеної гарячої пластини 

або метод тепломіра), тип 

застосованого приладу (прилад для 

випробування одного зразка або 

одночасного випробування двох 

зразків, дивись 5.2.2, 5.2.3 or 5.3.1) та 

ідентифікація приладу. Заходи, вжиті 

для зменшення бічних тепловтрат. 

Температура повітря в процесі 

випробування в приміщенні, в якому 

встановлено прилад. Стандарт або 

a) Test method used (guarded hot plate or 

heat flow meter conforming to this 

standard), type of apparatus used (with 

one or two specimens, see 5.2.2, 5.2.3 

or 5.3.1) and the identification of the 

equipment. Method to reduce edge 

heat losses. Ambient temperature of 

the environment surrounding the 

apparatus during the test. Product 

standard applicable to the tested 

specimen(s). 
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технічні умови на виріб, з якого 

виготовлений (і) випробуваний (ні) 

зразок (ки). 

b) Найменування і будь-яка інша 

інформація, що ідентифікують 

матеріал зразка (ів), включаючи його 

(їх) опис, надані виробником. 

b) Name and any other pertinent 

identification of the material, including 

a physical description supplied by the 

manufacturer. 

c) Опис зразків і посилання на стандарт 

чи технічні умови, відповідно до яких 

проводилися відбір та підготовка 

зразків до випробування. 

c) Description of the specimen and 

reference to the product standard 

according to which sampling and 

specimen preparation was carried out. 

d) Товщина зразків, м, із зазначенням 

методу вимірювання. Посилання на 

конкретний метод випробування, 

якщо накладається стандартом 

продукту. Критерії від відповідного 

стандарту продукту для визначення 

введеної товщини. 

d) Thickness of the specimens in metres, 

specifying if either imposed or 

measured. Reference to a specific test 

method used, if imposed by a product 

standard. Criteria from the relevant 

product standard to define the imposed 

thickness. 

e) Методика і температура 

кондиціонування. 

e) Method and temperatures of 

conditioning. 

f) Щільність кондиціонованих зразків у 

процесі випробування. 

f) Densities of the conditioned material 

as tested. 

g) Відносна зміна маси зразка після 

сушіння і (або) кондиціонування 

(див. 8.1).  

g) Relative mass changes during drying 

and/or conditioning (see 8.1). 

h) Відносна зміна маси зразка в процесі 

випробування (див. 8.1). Зміни 

товщини (і об’єму) зразка в процесі 

випробування (див. 7.3.9). 

h) Relative mass change during the test 

(see 8.1). Observed thickness (and 

volume) changes during the test (see 

7.3.9). 
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i) Середня різниця температур лицьових 

граней зразка (ів) в процесі 

випробування, К (див. 7.3.7). 

i) Average temperature difference across 

the specimen(s) during the test, see 

7.3.7, in K. 

j) Середня температура зразка (ів) в 

процесі випробування, К або ° С. 

j)  Mean temperature of test, in K or °C. 

k) Щільність теплового потоку, що 

проходить через зразок в процесі 

випробування (q=Ф/А для приладу із 

захищеною гарячою пастиною або 

q=feh для приладу, оснащеного 

тепломіром, див. 8.2). 

k) Density of heat flow rate through the 

specimen during test (q=Ф/A for 

guarded hot plate apparatus or q=feh 

for heat flow meter apparatus, see 8.2). 

l) Термічний опір або коефіцієнт 

теплопередачі зразка (ів). Якщо 

можливо або необхідно, то вказують 

питомий термічний опір, 

теплопровідність або коефіцієнт 

теплопропускання. Діапазон товщин, 

в якому були виміряні зазначені 

характеристики або в якому 

застосовують виміряні значення 

характеристик, якщо така інформація 

вимагається згідно із стандартом або 

технічними умовами на виріб 

конкретного виду. 

l) Thermal resistance or transfer factor of 

the specimen(s). Where applicable, the 

thermal resistivity, thermal 

conductivity, or thermal 

transmissivity, and, if required by the 

relevant product standard, range of 

thickness for which these values have 

been measured or are known to apply, 

see EN 12939. 

m) Дата закінчення випробування; 

повна тривалість випробування і 

тривалість стаціонарного теплового 

режиму, якщо така інформація 

вимагається згідно із стандартом або 

m) Date of completion of the test; 

duration of the full test and of the 

steady state part of the test, if such 

information is required by the relevant 

product standard. 
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технічними умовами на виріб 

конкретного виду. 

Для приладу, оснащеного тепломіром, 

вказують: дату останнього 

градуювання тепломіра, тип або типи 

стандартних зразків, використаних 

при градуюванні, їх термічний опір, 

дату сертифікації зразків-еталонів, 

організацію, що видала сертифікат, 

термін дії сертифікату та номер 

сертифіката зразків- еталонів. 

For heat flow meter apparatus only: 

date of last heat flow meter 

calibration. Type or types of the 

calibration specimens used, their 

thermal resistance, date of specimen 

certification, source of certification, 

expiration date of calibration, and the 

certification test number. 

n) Орієнтація приладу: вертикальна, 

горизонтальна або будь-яка інша. 

Якщо прилад призначений для 

випробування одного зразка і зразок 

не розташований вертикально, то 

вказують розташування гарячої 

лицьової грані зразка: вгорі, внизу або 

інше. 

n) Orientation of the apparatus; vertical, 

horizontal, or any other orientation. In 

the case of single specimen apparatus, 

the position of the hot side of the 

specimen when not vertical: top, 

bottom or any other position. 

o) Якщо в процесі випробування зразок 

знаходився в паронепроникною 

оболонці, то необхідно вказати 

матеріал, з якого зроблена оболонка, і 

її товщину. 

o) For tests made using water-vapour 

tight envelopes, information shall be 

given on the nature and thickness of 

the envelope. 

p) Графічне представлення результатів 

випробування, якщо це вимагається 

стандартом або технічними умовами 

на виріб конкретного виду. Графіки 

залежності будують для кожної 

p) A graphical representation of the 

results in the report shall be given 

when required by the relevant product 

standard. This shall consist of a plot of 

each value of the thermal properties 
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теплофізичної характеристики, 

відкладаючи її значення по осі 

ординат, від середньої температури 

випробуваного зразка, відкладаючи її 

значення по осі абсцис. Графіки 

залежності термічного опору або 

коефіцієнта теплопередачі від 

товщини зразка будують, якщо це 

вимагається стандартом або 

технічними умовами на виріб 

конкретного виду. 

obtained versus the corresponding 

mean temperature of the test, plotted as 

ordinates and abscissae respectively. 

Plots of thermal resistance or transfer 

factor as a function of specimen 

thickness shall be given when required 

by the relevant product standard. 

q) Коли все вимогам, викладеним у 

цьому стандарті та в EN 1946-2: 

1999 або EN 1946¬3: 1999 виконані, 

максимальна очікувана похибка в 

виміряної власності знаходиться в 

межах 2% для обережного гарячої 

пластини апарату і в межах 2% плюс 

калібрування зразка 

простежуваності доданий в 

квадратурі для пристрою вимірника 

теплового потоку; заяву надає ці 

цифри повинні бути включені в звіт; 

коли один або декілька з вимог, 

встановлених цим стандартом або в 

EN 1946-2: 1999 або EN 1946-3: 1999 

не виконуються зразка (ів) (див г) 

заяву про невідповідність) це 

рекомендується, щоб повна оцінка 

q) When all the requirements stated in 

this standard and in EN 1946-2:1999 

or EN 19463:1999 are fulfilled, the 

maximum expected error in a 

measured property is within 2 % for 

guarded hot plate apparatus and within 

2 % plus calibration specimen 

traceability added in quadrature for 

heat flow meter apparatus; a statement 

providing these figures shall be 

included in the report; when one or 

more of the requirements stated in this 

standard or in EN 1946-2:1999 or EN 

1946-3:1999 are not fulfilled by the 

specimen(s) (see also r) on the 

statement of non-compliance) it is 

recommended that a complete 

estimation of the error or errors in 
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похибки або помилки в 

вимірюваного властивості будуть 

включені в звіт. 

measured property be incl uded in the 

report. 

r) Якщо випробування проведені з 

якими-небудь відхиленнями від вимог 

цього стандарту, то в звіті про 

випробування повинні бути приведені 

відповідні пояснення. Рекомендоване 

формулювання: "Випробування 

проведено відповідно до вимог EN 

12667 «Матеріали і вироби будівельні 

з високим і середнім термічний 

опором. Методи визначення 

термічного опору на приладах із 

захищеною гарячою пластиною і 

оснащенох тепломіром», за 

винятком….. (повний перелік 

винятків)". 

a) Where circumstances or 

requirements preclude complete 

compliance with the procedure of 

the test described in this standard, 

exceptions allowed by the relevant 

product standard may be made, but 

shall be specifically explained in 

the report. A suggested wording is: 

"This test conformed with all 

requirements of EN 12667 

"Thermal performance of building 

materials and products - 

Determination of thermal 

resistance by means of guarded hot 

plate and heat flow meter methods 

- Products of of … (a complete list 

of the exceptions follows)". 

s) Прізвище та ініціали оператора, який 

проводив випробування. 

b) Name of the operator who carried out 

the test. 

ДОДАТОК А Annex A 

(обов'язковий) (normativ) 

УМОВИ ВИКОНАННЯ ВИМІРЮВАНЬ 

ТЕПЛОФІЗИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ 

Limitations to the implementation of 

the measurement principle and on 

measurable properties 

А.1 Вступ: теплопередача і виміряні A.1 Introduction: heat transfer and 
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властивості measured properties 

При тестуванні високим та середнім 

продукти термічного опору, фактична 

передача тепла всередині них може 

включати складну комбінацію різних 

вкладів: 

When testing high and medium thermal 

resistance products, the actual heat 

transfer within them can involve a 

complex combination of different 

contributions of: 

- Випромінювання; - radiation; 

- Провідність як у твердій фазі і в 

газовій фазі; 

- conduction both in the solid and in the 

gas phase; 

- Конвекція (в деяких умовах 

експлуатації); 

- convection (in some operating 

conditions); 

плюс їх взаємодії разом з масообміну, 

особливо в вологих матеріалів. Для 

отримання таких матеріалів 

властивість перенесення тепла, дуже 

часто неправильно називають 

"теплопровідність", обчислена для 

зразка, застосовуючи певну формулу 

до виміряної швидкості потоку тепла, 

різниця температур і розмірів, може 

бути, не є внутрішньою властивістю 

самого матеріалу, як і вона може 

залежати від умов випробувань. Таким 

чином, це властивість має бути 

названо "фактор переносу" (коефіцієнт 

передачі часто називають в іншому 

місці, як "очевидно" або "ефективна 

plus their interactions together with mass 

transfer, especially in moist materials. For 

such materials the heat transfer property, 

very often improperly called "thermal 

conductivity", calculated for a specimen 

by applying a defined formula to the 

measured heat flow rate, temperature 

difference and dimensions, may be not an 

intrinsic property of the material itself, as 

it may depend on the testing conditions. 

This property should therefore be called 

"transfer factor" (the transfer factor is 

often referred to elsewhere as "apparent" 

or "effective thermal conductivity"). The 

transfer factor may have a significant 

dependence on the thickness of the 
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теплопровідність"). Фактор переносу 

може мати значну залежність від 

товщини зразка і / або від різниці 

температур на тій же середньої 

температури випробування і на 

радіаційні характеристики поверхонь, 

що примикають тих зразка. 

specimen and/or on the temperature 

difference for the same mean test 

temperature and on the radiative 

characteristics of the surfaces adjoining 

those of the specimen. 

Примітка. Конкретне завдання перевірки 

товстих зразків перевищуючи можливості 

прилади і / або виставляється так званий 

ефект товщини розглядається в EN 12939. 

NOTE The specific problem of testing thick 

specimens exceeding apparatus capabilities 

and/or exhibiting the so-called thickness effect is 

addressed in EN 12939. 

За всіма вищезгаданих причин 

тепловий опір, як фактор передачі, це 

властивість, яке правильно описує 

термічне поведінка зразка в його 

специфічних умовах тестування. Якщо 

є можливість виникнення конвекції 

усередині зразка (наприклад, в легкій 

мінеральної вати), орієнтація апарату, 

товщина і різниця температур може 

впливати як на коефіцієнт передачі, а 

тепловий опір. 

For all the above reasons the thermal 

resistance, as the transfer factor, is a 

property that properly describes the 

thermal behaviour of the specimen in its 

specific testing conditions. If there is the 

possibility of the onset of convection 

within the test specimen (e.g. in light 

mineral wool), the apparatus orientation, 

the thickness and the temperature 

difference can influence both the transfer 

factor and the thermal resistance. 

Якщо тепловіддача властивість 

багатьох зразків одного і того ж 

матеріалу вимірюється, це властивість 

може: 

If a heat transfer property of many 

specimens of the same material is 

measured, this property may: 

1) змінюються через мінливість складу 

матеріалу або зразків нього; 

1) vary due to variability of composition 

of the material or samples of it; 
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2) залежати від вологи та інших 

факторів; 

2) be affected by moisture or other 

factors; 

3) зміна з плином часу; 3) change with time; 

4) зміна з середньою температурою; 4) change with mean temperature; 

5) залежить від попереднього термічної 

історії. 

5) depend upon the prior thermal history. 

Воно повинно бути визнано, таким 

чином, що вибір типового значення 

тепла властивостей передачі 

представника матеріалу в конкретному 

додатку, повинні бути засновані на 

відповідних схемах відбору проб, умов 

випробувань і правил перетворення, 

дивіться також А.4. 

It shall be recognized, therefore, that the 

selection of a typical value of heat 

transfer properties representative of a 

material in a particular application, shall 

be based on appropriate sampling 

schemes, testing conditions and 

conversion rules, see also A.4. 

А.2 Визначення A.2 Definitions 

А.2.1 теплопровідність λ точці Р: 

Величина, що встановлюється в кожній 

точці середовища Р, теплоперенос через 

яку здійснюється тільки кондукцією, і 

визначається таким співвідношенням 

між векторами q і grad(T): 

A.2.1 thermal conductivity, λ, at a 

point P: Quantity defined in each point P 

of a purely conducting medium by the 

following relation between the vectors q 

and grad(T): 

q = - λ grad(T)                                            (А.1) 

Примітка. У загальному випадку 

теплопровідність являє собою тензор, що 

складається з дев'яти елементів, і не є постійною 

величиною. 

NOTE In the most general case the thermal 

conductivity is a nine element tensor and not a 

constant. 

А.2.2 термічно однорідна середа: 

середа, в якій теплопровідність не є 

A.2.2 thermally homogeneous medium: 

Medium in which the thermal 
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функцією координати точки всередині 

середовища, але може залежати від 

напрямку теплового потоку, часу виходу 

на стаціонарний тепловий режим і 

середньої температури випробувань. 

conductivity is not a function of the 

position within the medium but may be a 

function of the direction, time and 

temperature. 

А.2.3 пористість ξ: Відношення обсягу 

пор пористого середовища до загального 

обсягу середовища (пориста середа є 

неоднорідною внаслідок наявності, 

наприклад, волокон, комірок, зерен). 

Локальна пористість ξР в точці Р, 

розташованої усередині зразка, - середня 

пористість, обумовлена в елементі 

середовища, оточуючого точку Р, якщо 

обсяг цього елемента малий у порівнянні 

з об'ємом зразка, але досить великий для 

того, щоб отримане середнє значення 

пористості мало сенс. 

A.2.3 porosity, ξ: Total volume of the 

voids within a porous medium (a porous 

medium is one which is heterogeneous 

due to the presence of e.g. fibres, cell 

walls, grains) divided by the total volume 

of the medium. The local porosity, ξР, at 

the point P is the porosity within a 

specimen when the volume of an 

elementary part of the specimen is small 

with respect of the specimen, but large 

enough to evaluate a meaningful average. 

А.2.4 однорідне пористе середовище: 

середовище, в якій локальна пористість 

не залежить від координат точки, в якій 

обчислюють її значення [EN ISO 

9251:1995]. 

A.2.4 homogeneous porous medium: 

Medium in which the local porosity is 

independent of the point where the value 

is computed [EN ISO 9251:1995]. 

Примітка. Більша частина матеріалів з високим 

і середнім термічним опором являє собою 

пористе середовище, тобто є неоднорідним (див. 

визначення неоднорідності) і, отже, не є 

термічно однорідним. 

NOTE Most high and medium thermal 

resistance specimens are homogeneous porous, 

i.e. not homogeneous (see the definition of 

porosity) and hence not thermally homogeneous. 
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А.2.5 термічно ізотропне середовище: 

середовище, в якому теплопровідність не 

залежить від напрямку теплового 

потоку, але може залежати від координат 

точки всередині середовища, часу 

виходу на стаціонарний тепловий режим 

і середньої температури випробувань. 

A.2.5 thermally isotropic medium: 

Medium in which the thermal 

conductivity is not a function of the 

direction but may be a function of the 

position within the medium, of time and 

temperature. 

Примітка. Теплопровідність ізотропного 

середовища задається одним значенням в 

кожній точці, а не матрицею значень. 

NOTE The thermal conductivity of an isotropic 

medium is defined through a single value in each 

point, instead of a matrix of values. 

А.2.6 термічно стабільне середовище: 

середовище, в якому теплопровідність не 

залежить від часу, але може залежати від 

координат, температури випробувань і 

напрямку теплового потоку. 

  

A.2.6 thermally stable medium: 

Medium in which the thermal 

conductivity is not a function of time, but 

may be a function of the co-ordinates, of 

temperature and, when applicable, of 

direction. 

А.2.7 середня теплопровідність зразка: 

Показник, який визначається при 

стаціонарному тепловому режимі на 

зразку, який має форму плити, 

обмеженою двома паралельними 

плоскими ізотермічними лицьовими 

гранями і адіабатичними бічними 

гранями, перпендикулярними до 

лицьових гранях. Зразок виготовляють з 

термічно однорідного, ізотропного 

матеріалу (або анізотропного матеріалу, 

вісь симетрії якого перпендикулярна до 

A.2.7 mean thermal conductivity of a 

specimen: Property defined in steady 

state conditions in a body that has the 

form of a slab bounded by two parallel, 

flat isothermal faces and by adiabatic 

edges perpendicular to the faces, that is 

made of a material thermally 

homogeneous, isotropic (or anisotropic 

with a symmetry axis perpendicular to the 

faces), stable only within the precision of 

a measurement and the time required to 

execute it, and with the thermal 
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лицьових граней зразка). conductivity constant or a linear function 

of temperature. 

А.2.8 коефіцієнт теплопередачі 

зразка J: Величина, що визначається за 

формулою: 

A.2.8 transfer factor of a specimen: 

Defined by 

                                                     (А.2) 

Примітка. Визначення терміна може бути 

застосоване для опису результату будь-якого 

випробування, проведеного при стаціонарному 

тепловому режимі на приладі із захищеною 

гарячою пластиною або на приладі, оснащеному 

тепломіром, на зразку матеріалу, тепловий потік 

через який являє собою поєднання 

кондукційного, конвекційного та радіаційного 

потоків. Коефіцієнт теплопередачі зразка 

залежить від умов випробування, наприклад від 

різниці температур його лицьових граней, 

випромінювальної здатності робочих поверхонь 

плит приладу і товщини зразка. 

NOTE This definition is applicable to any steady 

state test with a guarded hot plate or heat flow 

meter apparatus on specimens where conduction, 

convection and radiation take place together. It 

depends on experimental conditions, e.g. 

temperature difference, apparatus emissivity and 

specimen thickness, and in these conditions 

characterizes a specimen in relation to the 

combined conduction and radiation heat transfer. 

It is often referred to elsewhere as measured, 

equivalent, apparent or effective thermal 

conductivity of a specimen. 

А.2.9 коефіцієнт теплопропусканія 

матеріалу: Величина, значення якої 

визначається за формулою: 

A.2.9 thermal transmissivity of a 

material: Defined by 

                                                           (А.3) 

якщо відношення /  не залежить від 

товщини . 

when /  is independent of the 

thickness . 

Примітка. Коефіцієнт теплопропускання не 

залежить від умов випробування і є 

теплофизическим показником 

NOTE The thermal transmissivity is 

independent of experimental conditions and 

characterizes an insulating material in relation 
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теплоізоляційного матеріалу, тепловий потік 

через який являє собою поєднання 

кондукційного та радіаційного потоків. 

Коефіцієнт теплопропусканія матеріалу можна 

розглядати як граничне значення коефіцієнта 

теплопередачі шару матеріалу великої 

товщини, через який проходить тепловий 

потік. Коефіцієнт теплопропусканія може бути 

представлений як еквівалентна, удавана або 

ефективна теплопровідність матеріалу. 

with combined conduction and radiation heat 

transfer. The thermal transmissivity can be seen 

as the limit reached by the transfer factor in 

thick layers where combined conduction and 

radiation heat transfer takes place. It is often 

referred to elsewhere as equivalent, apparent or 

effective thermal conductivity of a material . 

A.2.10 Стійкий стан теплопередачі: 

Загальний термін, під яким мається на 

увазі один з наступних показників: 

термічний опір, коефіцієнт 

теплопередачі, теплопровідність, 

питомий термічний опір, коефіцієнт 

теплопропускання, теплова провідність, 

середня теплопровідність. 

A.2.10 steady state heat transfer 

property: Generic term to identify one of 

the following properties: thermal 

resistance, transfer factor, thermal 

conductivity, thermal resistivity, thermal 

transmissivity, thermal conductance, 

mean thermal conductivity. 

A.2.11 Час встановлення: Час, 

необхідний для досягнення стійкого 

стану в межах 1%. 

A.2.11 settling time: Time needed for a 

measurement to reach steady state 

conditions within 1 %. 

А.2.12 жорсткий зразок: Зразок 

матеріалу, що не змінює помітно свою 

форму під впливом тиску, який 

створюється плитами нагрівача і 

холодильника з метою забезпечення 

рівномірного теплового контакту 

робочих поверхонь цих плит з 

лицьовими гранями зразка. 

A.2.12 rigid specimen: A specimen of a 

material too hard and unyielding to be 

appreciably altered in shape by the 

pressure of the heating and cooling unit, 

so as to achieve uniform thermal contact 

over the entire heating and cooling unit 

surfaces facing the specimen. 
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А.2.13 температура приміщення: 

Загальний термін, застосовуваний для 

позначення середньої температури 

випробуваного зразка, при якій людина 

відчуває себе комфортно в приміщенні, 

якщо температура в приміщенні 

дорівнює цій температурі. 

A.2.13 room temperature: Generic term 

to identify a mean test temperature of a 

measurement such that a person in a room 

would regard it comfortable if it were the 

temperature of that room. 

А.2.14 температура навколишнього 

середовища: Загальний термін для 

визначення температури в безпосередній 

близькості відбічної грані зразка або в 

безпосередній близькості від усього 

пристрою. 

2.14 ambient temperature: Generic 

term to identify the temperature in the 

vicinity of the edge of the specimen or in 

the vicinity of the whole apparatus. 

Примітка. Температура навколишнього 

середовища - температура всередині кожуха 

приладу або температура повітря в лабораторії, 

в якій знаходиться прилад, якщо він не 

оснащений кожухом. 

NOTE This temperature is the temperature 

within the cabinet where the apparatus is 

enclosed or that of the laboratory for non-

enclosed apparatus. 

А.2.15 оператор: Особа, відповідальна 

за проведення іспиту і представлення 

результатів у звіті про випробування. 

 

A.2.15 operator: Person responsible for 

carrying out the test and for the 

presentation through a report of the 

measured results. 

А.2.16 користувач даними: Особа, яка 

застосовує отримані результати 

випробування в цілях оцінки 

теплофізичних показників матеріалу або 

всієї системи. 

A.2.16 data user: Person involved in the 

application and interpretation of 

measured results to judge material or 

system performance. 

А.2.17 конструктор: Особа, що A.2.17 designer: Person who develops 
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розробляє конструктивне рішення 

приладу із заданими технічними 

характеристиками за певних умов 

випробувань, а також методику 

перевірки відповідності технічних 

характеристик приладу вимогам 

технічного завдання на його розробку. 

the constructional details of an equipment 

in order to meet predefined performance 

limits for the apparatus in assigned 

testing conditions and who identifies the 

test procedures to verify the predicted 

apparatus accuracy. 

А.3 Умови та принципи виконання 

вимірювань 

A.3 Limitations due to the 

implementation of the principle 

A.3.1 Загальні положення A.3.1 General 

В цьому розділі наведені умови, за яких 

вимоги до проведення вимірювань на 

наявному приладі, наведені в цьому 

стандарті, можуть бути виконані. 

The implementation of the measurement 

principle outlined in clause 4 through the 

apparatus described in this standard 

implies some limitations. 

A.3.2 Однорідні зразки A.3.2 Specimen homogeneity 

A.3.2.1 Загальні критерії A.3.2.1 General criteria 

Принцип тесту відповідно до 

підпункту 4 передбачає однорідні 

зразки: найвищі і середні продукти 

термічного опору підпадають під 

визначення однорідної пористої 

середовища, див А.2. Такі продукти 

можуть бути перевірені, за умови, що 

найбільший розмір пір, зерен або будь-

який інший не- однорідності має 

розміри менші, ніж однієї десятої від 

товщини зразка. Для будь-якого 

The test principle outlined in clause 4 

assumes homogeneous specimens: most 

high and medium thermal resistance 

products fall within the definition of a 

homogeneous porous medium, see A.2. 

Such products may be tested, provided 

that the largest size of pores, grains or 

any other non- homogeneity has 

dimensions smaller than one-tenth of the 

specimen thickness. For any other non- 

homogeneity, with the exception of 
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іншого не- однорідністю, за винятком 

шаруватих зразків, см А.3.2.2, ISO 

8302: 1991, повинні бути проведені 

консультації. 

layered specimens, see A.3.2.2,  

ISO 8302:1991 shall be consulted. 

A.3.2.2 Неоднорідні зразки A.3.2.2 Layered specimens 

Для неоднорідних зразків, які 

складаються з окремих шарів, середня 

теплопровідність кожного шару не 

повинна перевищувати середню 

теплопровідність будь-якого іншого 

шару зразка більш ніж у два рази. 

Вимірювання теплопровідності кожного 

шару не є обов'язковим за умови, що 

похибка вимірювання близька до 

прогнозованої похибки вимірювання 

теплофізичних показників однорідних 

зразків.  Очікується, що в цій ситуації 

точність буде залишатися близько до 

одного передбачуваному для 

випробувань на однорідних зразках. Ні 

керівних принципів не може бути 

полняются я Ed для оцінки точності 

вимірювань, коли ця вимога I S не 

будуть виконані. 

For layered inhomogeneous composite 

specimens, the mean measurable thermal 

conductivity of each layer should be less 

than twice that of any other layer. This 

shall be regarded as a rough rule of the 

thumb asking only for an estimate made 

by the operator, that does not necessarily 

imply the measurement of the 

conductivity of each layer. It is expected 

that in this situation the accuracy will 

remain close to the one predictable for 

tests on homogeneous specimens. No 

guidelines can be suppl i ed to assess 

measurement accuracy when thi s requi 

rement i s not met. 

A.3.2.3 Анізотропні зразки A.3.2.3 Anisotropic specimens 

Анізотропні зразки, що задовольняють 

критеріям однорідності, можуть бути 

випробувані у відповідності до вимог 

Some specimens, while meeting the 

homogeneity criteria, are anisotropic in 

that the value of the thermal conductivity 
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цього стандарту, якщо їх 

теплопровідність, виміряна в напрямку, 

паралельному лицьовим граням зразка, 

відрізняється від теплопровідності, 

виміряної в напрямку, 

перпендикулярному лицьовим гранях 

зразка, і навпаки, не більш ніж у два 

рази.  Якщо співвідношення між цими 

двома значеннями вимірюваних більше 

двох, ISO 8302: 1991, повинні бути 

проведені консультації. 

measured in a direction parallel to the 

surfaces is different to that measured in a 

direction normal to the surfaces. For such 

specimens this can result in larger 

imbalance and edge loss errors. If the 

ratio between these two measurable 

values is larger than two, I SO 8302:1991 

shall be consulted. 

A.3.3 Максимальна товщина зразка A.3.3 Maximum specimen thickness 

Граничні умови на краях зразків через 

вплив краю ізоляції, допоміжних 

захисних нагрівачів і температури 

навколишнього середовища 

навколишнього середовища впливає на 

помилку краю втрати тепла і, отже, 

буде обмежувати максимальну 

товщину зразка для будь-якої 

конфігурації, як описано в  

EN 1946-2: 1999, додаток В. 

The boundary conditions at the edges of 

the specimens due to the effects of edge 

insulation, of auxiliary guard heaters and 

of surrounding ambient temperature will 

affect the edge heat loss error and hence 

will limit the maximum thickness of 

specimen for any one configuration, as 

described in EN 1946-2:1999, annex B. 

Температурне співвідношення е у бічних 

граней зразка визначають за формулою: 

In this standard, the edge temperature 

ratio, e, is defined by: 

e = (Te - T2)/(T1 - T2)                                      (А.4) 

де Te температура бічних граней 

зразка (імовірно однакова по всіх 

where Te is the temperature of the edge of 

the specimen (supposed uniform) and T1 
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гранях) і T1 і T2 температура гарячої 

та холодної лицьових граней зразка 

відповідно. Якщо виконується умова 

0,25≤ е ≤0,75 з урахуванням бічних 

тепловтрат, то максимальна товщина 

зразка, бічні грані якого не 

теплоізольовані, не повинна 

перевищувати значень, наведених у 

графі 4 таблиці А.1, при зазначених у 

цій таблиці розмірах плит приладу. 

Дані  графи 4 наведено в розділі 2.2.1 

ІSО 8302: 1991. 

and T2 are respectively the temperatures 

of the hot and cold side of the specimen. 

When there is no edge insulation and 0,25 

< e < 0,75, the maximum specimen 

thickness should not exceed those 

indicated, for some common apparatus 

sizes, in column 4 of Table A.1. Column 

4 data are according to the expression 

given in 2.2.1 of ISO 8302:1991. 

Приклад 1. При значенні е = 0,25 і різниці 

температур гарячої та холодної лицьових 

граней зразка, що дорівнює 20 К, 

температура бічних граней випробуваного 

зразка повинна бути на 5 К нижче середньої 

температури зразка. 

EXAMPLE 1 e=0,25 corresponds to a 

temperature of the edge of the specimen kept  

5 K below the mean test temperature, when the 

temperature difference between the hot and cold 

side of the specimen is 20 K. 

Примітка. Похибка, обумовлена бічними 

тепловтратами, дорівнює нулю для однорідних 

ізотропних зразків, якщо значення е близько до 

0,5. Похибка максимальна при  

е = 0,25 в діапазоні 0,25≤ е ≤0,75. При будь-

якому іншому значенні е до 0,75 включно 

похибка, обумовлена бічними тепловтратами 

зразка, менше. 

 

 

 

NOTE The edge heat loss error is zero for 

homogeneous isotropic specimens when e is 

close to 0,5. The error for e = 0,25 gives the 

maximum error for 0,25 < e < 0,75. Then for any 

other value of e up to 0,75, the edge heat loss 

error is smaller. 
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Таблиця А.1 - Мінімальні і максимальні допустимі значення товщини зразка 

Table A.1 - Minimum and maximum allowed specimen thickness 

 Розміри в міліметрах 

 Dimensions in millimetres 

 

Загальни

й розмір 

Overall 

size 

Розмір 

сторони 

зони 

вимірюван

ня 

Metering 

section 

Ширин

а 

пластин

и 

Guard 

width 

Максималь

но 

допустима 

товщина 

зразка 

(значення, 

що 

визначаєтьс

я з 

урахування

м бічних 

тепловтрат) 

Maximum 

thickness 

(edge limit) 

Максималь

но 

допустиме 

відхилення 

від 

площини 

плит 

прибора 

Flatness 

tolerance 

(0,025 %) 

Мінімальн

а товщина 

зразка 

(значення, 

що 

визначаєть

ся за 

допомогою 

дозволеног

о 

відхилення 

від 

площини 

приладу) 

Minimum 

thickness 

(flatness 

tolerance) 

Максималь

на ширина 

зазору 

Max. 

gap width 

Мінімально 

допустима товщина 

зразка1) 

(значення, що 

визначається за 

допомогоюмаксималь

ної ширини зазора) 

Minimum thickness 1)  

(gap limit) 

200 100 50 30 0,05 10,0 1,25 12,5 

300 200 50 35 0,08 15,0 2,50 25,0 

300 150 75 45 0,08 15,0 1,88 18,8 

400 200 100 60 0,10 20,0 2,50 25,0 

400 100 150 80 0,10 20,0 1,25 12,5 

500 300 100 65 0,13 25,0 3,75 37,5 

500 250 125 75 0,13 25,0 3,13 31,3 

500 200 150 85 0,13 25,0 2,50 25,0 

600 300 150 90 0,15 30,0 3,75 37,5 

800 500 150 100 0,20 40,0 6,25 62,5 

800 400 200 120 0,20 40,0 5,00 50,0 

1000 500 250 150 0,25 50,0 6,25 62,5 

1) Наведені мінімальні допустимі значення товщини відповідають значенням ширини зазору, зазначеним в 

графі 7 даної таблиці; при зазорах меншою ширини - см. 5.2.5. 
1) Thicknesses applicable for gap widths according to the seventh column of Table A.1; for thinner gaps see 5.2.5. 

 

Коли край ізоляції розташована між When edge insulation is interposed 
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крайкою зразка і стінками шафи 

безпосередньо в контакті з 

лабораторним повітрям, температура 

лабораторія температура краю. Коли 

температура лабораторії значно 

відрізняється від температури 

випробування середнього, е може бути 

помітно поза діапазону від 0,25 до 0,75. 

between the specimen edge and the walls 

of a cabinet directly in contact with the 

laboratory air, the laboratory temperature 

is the edge temperature. When the 

laboratory temperature differs 

significantly from the mean test 

temperature, e can be markedly outside 

the range 0,25 to 0,75. 

Приклад 2. означає, тестове температуру  

50 °C, різниця температур 20 °С і лабораторної 

температурі 20 °С дає е = -1. У цьому випадку 

дані, наведені в таблиці A.1 більше не 

застосовні. 

EXAMPLE 2 A mean test temperature of 50 °C, 

a temperature difference of 20 °C and a 

laboratory temperature of 20 °C gives e = -1. In 

this case the data in Table A.1 are no longer 

applicable. 

Для охороняється гарячого апарату 

пластини тільки, коли 

використовується додаткова зовнішня 

площину охоронець, максимальна 

товщина зразка може бути оцінена як 

якби охоронець був продовжений до 

краю додаткової площині охорони. 

For guarded hot plate apparatus only, 

when an additional outer plane guard is 

used, the maximum specimen thickness 

can be evaluated as if the guard were 

extended up to the edge of the additional 

plane guard. 

Для градієнта охоронця або для краю 

ізоляції або проводити чисельні 

розрахунки або проводити систематичні 

експериментальні дослідження по 

влаштуванню аналогічної конструкції 

для визначення похибки краю втрати 

тепла. 

For a gradient guard or for edge 

insulation either undertake numerical 

calculations or carry out systematic 

experimental investigations on apparatus 

of similar design to determine the edge 

heat loss error. 

При використанні пристрою вимірника When using a heat flow meter apparatus 
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теплового потоку в одному зразку 

симетричної конфігурації, див 5.3.1, 

максимальна товщина зразка вказані в 

таблиці А.1 може бути збільшена на  

50 %, якщо вимоги 4.4 і 4.6 EN 1946-3: 

1999 рік мет. 

in the single specimen symmetrical 

configuration, see 5.3.1, the maximum 

specimen thickness indicated in Table 

A.1 may be increased by 50 % when the 

requirements of 4.4 and 4.6 of EN 1946-

3:1999 are met. 

Наведена вище інформація заснована 

на чисто проводять моделях. Для 

матеріалів низької щільності 

(наприклад, менше 20 кг/м3), де значна 

кількість радіаційного теплообміну 

має місце, рекомендується не 

перевищувати товщини дозволені з 

даних таблиці А.1 див. EN 12939. 

The above information is based on purely 

conductive models. For low density 

materials (e.g. less than 20 kg/m3), where 

a considerable amount of radiation heat 

transfer takes place, it is advisable not to 

exceed the thicknesses allowed from the 

data of Table A.1, see EN 12939. 

А.3.4 Мінімальна товщина зразка A.3.4 Minimum specimen thickness 

Мінімальна товщина зразка обмежена 

контактними опорами, наведеними в 

A.3.6. Там, де потрібно 

теплопровідність або термічний опір, 

мінімальна товщина зразка також 

обмежена точністю вимірювальних 

приладів для вимірювання товщини. 

The minimum specimen thickness is limited 

by contact resistances given in A.3.6. 

Where thermal conductivity or thermal 

resistivity is required, the minimum 

specimen thickness is also limited by the 

accuracy of the i nstrumentati on for 

measuri ng the thi ckness. 

При випробуванні нежорсткі зразків, 

максимальний догляд апарату 

поверхонь від площини (яка не 

повинна перевищувати 0,025% від 

загального розміру апарату, см п'ятий 

стовпець таблиці А.1) ні за яких 

When testing non-rigid specimens, the 

maximum departure of apparatus surfaces 

from a plane (which shall not exceed 

0,025 % of the overall apparatus size, see 

the fifth column of Table A.1) shall under 

no circumstance induce an uncertainty in 
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обставин викликають невизначеність в 

вимірюваному зразку товщиною 

більше 0,5 %: відповідна мінімальної 

товщини зі зразками поставляються в 

шостому стовпчику таблиці А.1. 

the measured specimen thickness greater 

than 0,5 %: corresponding minimum 

specimen thicknesses are supplied in the 

sixth column of Table A.1. 

Для охороняється гарячого влаштування 

плити мінімальна товщина зразка 

повинна бути принаймні в десять разів 

нагрівальний блок ширина зазору, див. 

5.2.5. Зазор, в свою чергу, повинна мати 

площу, що не перевищує 5 % від площі 

дозуючим: максимальна ширина зазору 

в результаті цієї вимоги дається в 

сьомому стовпчику таблиці А.1, а 

відповідна мінімальна товщина зразка 

дається в восьмому колонка таблиці А 1. 

For guarded hot plate apparatus the 

minimum specimen thickness shall also 

be at least ten times the heating unit gap 

width, see 5.2.5. The gap, in turn, shall 

have an area not exceeding 5 % of the 

metering area: the maximum gap width 

resulting from this requirement is given 

in the seventh column of Table A.1, and 

the corresponding minimum specimen 

thickness is given in the eighth column of 

Table A 1. 

А.3.5 максимальні межі для 

термічного опору 

A.3.5 Maximum limits for the thermal 

resistance 

А.3.6 площинності і контактний опір A.3.6 Flatness and contact resistances 

При випробуванні зразка (зокрема, 

один з високою теплопровідністю і 

жорстким, дивіться визначення 

"жорстких зразка" в А.2), навіть 

невеликі неравномерностей поверхні 

як зразка і пристрої (поверхні не 

ідеально рівною) дозволить 

контактний опір не рівномірно 

розподілені між зразками і пластинами 

When testing a specimen (in particular 

one of high thermal conductance and 

rigid, see the definition of "rigid 

specimen" in A.2), even small non-

uniformities of the surface of both the 

specimen and the apparatus (surfaces not 

perfectly flat) will allow contact 

resistances not uniformly distributed 

between the specimens and the plates of 
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нагріву та охолоджувальних 

установок. 

the heating and of the cooling units. 

Примітка. Це призведе до нерівномірного 

розподілу теплового потоку і спотворення 

теплового поля всередині зразків; крім того, 

вони будуть робити точні вимірювання 

температури поверхні важко провести, а 

також створити невизначеність у визначенні 

товщини зразка. 

NOTE These will cause non-uniform heat flow 

rate distribution and thermal field distortion 

within the specimens; moreover, they will make 

accurate surface temperature measurements 

difficult to undertake and also create an 

uncertainty in the determination of the specimen 

thickness. 

При тестуванні жорстких зразків, 

максимальний догляд апарату 

поверхонь від площини ні за яких 

обставин викликають помилки, 

пов'язані із загальною доданою 

термічного опору (по обидві сторони 

зразка) через поганого контакту 

жорстких зразків, що перевищують  

0,5 % зразок тепловий опір. Ця 

помилка не залежить від розмірів 

апарату: показано в таблиці А.2, для 

деяких теплових опорів зразка, в 

результаті чого максимально 

дозволену контактних опорів. З них, 

максимальна товщина еквівалентний 

шар повітря в результаті чого з 

повітряних кишень на обох сторонах 

зразка, і з урахуванням впливу обох 

апаратів і зразка відхилень від істинної 

площині, була отримана, коли 

коефіцієнт теплопровідності повітря 

When testing rigid specimens, the 

maximum departure of apparatus surfaces 

from a plane shall under no circumstance 

induce errors associated with the total 

added thermal resistance (on both sides of 

the specimen), due to imperfect contact 

of rigid specimens, exceeding 0,5 % of 

the specimen thermal resistance. This 

error is independent of apparatus sizes: 

Table A.2 shows, for some thermal 

resistances of the specimen, the resulting 

maximum allowed contact resistances. 

From these, the maximum equivalent air 

layer thickness resulting from the air 

pockets on both sides of the specimen, 

and inclusive of the effect of both 

apparatus and specimen departures from 

a true plane, has been derived when the 

thermal conductivity of the air is close to 

0,025 W/(mK), i.e. around room 

temperature, see the third column of 
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близька до +0025 Вт / (мк), тобто 

близької до кімнатної температури, 

побачити третій стовпець таблиці А.2. 

Table A.2. 

A.3.7 Паралелізм A.3.7 Parallelism 

Паралелізм не настільки критична, як 

площинність для процедур, описаних в 

цьому стандарті; максимальне 

відхилення від паралельності для 

поверхні зразків визначається 

вимогою, щоб товщина зразка не 

повинна відрізнятися від середнього 

значення більш ніж на 2 %, см В.5 в 

додатку В. 

Parallelism is not as critical as flatness 

for the procedures described in this 

standard; the maximum deviation from 

parallelism for specimen surfaces is 

defined by the requirement that the 

specimen thickness shall not differ from 

the mean value by more than 2 %, see 

B.5 in annex B. 

А.3.8 Межі різниці температур A.3.8 Limits to temperature difference 

Таблиця А.2 - Максимальний допустимий контактний термічний опір в 

залежності від термічного опору зразка          

Table A.2 - Flatness tolerances related to the specimen thermal resistance 

 

Термічний опір зразка (м2·К)/Вт 

Specimen thermal resistance 

m2K/W 

Максимальний допустимий 

термічий опір,(м2·К)/Вт 

Maximum allowed contact 

thermal resistance  

m2K/W 

Максимальна еквівалентна 

товщина повітряного прошарку 

(плита приладу - зразок) 

мм 

Maximum equivalent air layer 

thickness 

(apparatus + specimen)  

mm 

0,3 0,0015 0,04 

0,4 0,0020 0,05 

0,5 0,0025 0,06 

0,6 0,0030 0,08 

0,8 0,0040 0,10 

1,0 0,0050 0,13 

1,5 0,0075 0,19 

 

У малоймовірному випадку, що In the unlikely event that lower or higher 
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більш низькі або більш високі 

перепади температур потрібні по 

стандарту продукції, ISO 8302: 1991, 

повинні бути проведені консультації. 

temperature differences are required by a 

product standard, ISO 8302:1991 shall be 

consulted. 

А.3.9 Максимальна робоча 

температура 

A.3.9 Maximum operating 

temperature 

Максимальна робоча температура 

нагріву і охолодження блоків може 

бути обмежена шляхом окислення, 

термічного стресу або інших чинників, 

які погіршують рівність і однорідність 

поверхні пластини і зміни 

електричного опору електричних 

ізоляторів, які можуть вплинути на 

точність всіх електричних вимірювань. 

The maximum operating temperature of 

the heating and cooling units may be 

limited by oxidation, thermal stress or 

other factors which degrade the flatness 

and uniformity of the surface plate and by 

changes of electrical resistivity of 

electrical insulations which may affect 

accuracy of all electrical measurements. 

A.3.10 Викривлення A.3.10 Warping 

Особливу увагу слід проявляти зі 

зразками з великими коефіцієнтами 

теплового розширення, що надмірно 

WARP при впливі температурного 

градієнта. Деформування може 

привести до порушень нормальної 

роботи або може викликати додаткове 

контактний опір, яке може привести до 

серйозних помилок у вимірі. 

Матеріали, спеціально створені може 

бути необхідно для вимірювання таких 

Special care should be exercised with 

specimens with large coefficients of 

thermal expansion that warp excessively 

when subjected to a temperature gradient. 

The warping may damage the apparatus 

or may cause additional contact 

resistance that may lead to serious errors 

in the measurement. Specially designed 

equipment may be necessary to measure 

such materials. 
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матеріалів. 

А.3.11 Час заспокоєння і інтервал 

вимірювання 

A.3.11 Settling time and measurement 

interval 

Оскільки принцип методу передбачає 

стійкого стану, щоб досягти 

правильного значення властивостей, 

необхідно, щоб забезпечити достатню 

кількість часу (тобто часу заспокоєння 

см A.2.11 для його визначення) для 

влаштування та зразка для досягнення 

теплового рівноваги. 

As the principle of the method assumes 

steady state conditions, to attain a correct 

value for properties, it is essential to 

allow sufficient time (i.e. the settling 

time, see A.2.11 for its definition) for the 

apparatus and specimen to attain thermal 

equilibrium. 

Примітка 1. При вимірах на хороших 

ізоляторів, що мають низьку теплоємність, а 

також для випадків, коли є поглинання 

вологи або десорбція з подальшим 

латентного теплообміну, внутрішні 

температури (і, отже, вміст вологи) зразка 

може зажадати дуже багато часу, щоб 

досягти теплового рівноваги. Час, 

необхідний для досягнення рівноваги буде 

залежати від пристрою, на зразку, а також 

про їх взаємодію і може варіюватися від 10 

хвилин (наприклад, при тестуванні в 

метровому теплового потоку пристрої добре 

контрольованого тонкого зразка з 

ізоляційного матеріалу Al готовий в рівновазі 

в лабораторія витримують при середній 

температурі випробування) більш ніж на 

один день (наприклад, при випробуванні 

товстого зразка ізоляційного матеріалу в 

охоронюваному гарячої пристрої пластини 

NOTE 1 In measurements on good insulators 

having low thermal capacity and for cases where 

there is moisture absorption or desorption with 

consequent latent heat exchange, the internal 

temperatures (and therefore moisture contents) 

of the specimen can require a very long time to 

attain thermal equilibrium. The time required to 

reach equilibrium will depend on the apparatus, 

on the specimen, and on their interactions and 

can vary from 10 minutes (e.g. when testing in a 

well controlled heat flow meter apparatus a thin 

specimen of insulating material al ready in 

equilibrium in a laboratory kept at the mean test 

temperature) to more than one day (e.g. when 

testing a thick specimen of insulation material in 

a guarded hot plate apparatus without automatic 

control of the heating unit or when testing 

specimens where a moisture redistribution has to 

take place during the measurements). 



прДСТУ Б EN 12667:201Х (EN 12667:2001, IDT) 

73 
 

без автоматичного керування нагрівальним 

блоком або при випробуванні зразків, де 

перерозподіл вологи має відбуватися під час 

вимірювання). 

При визначенні часу, необхідного для 

досягнення стаціонарного теплового 

режиму, слід враховувати: 

The following items shall be critically 

considered to eval uate this time: 

a) теплоємність плит холодильника і 

нагрівача приладу: характеристики 

системи контролю температури 

робочої поверхні плит холодильника 

(холодильників) приладу із 

захищеною гарячою пластиною і 

характеристики системи контролю 

температури робочих поверхонь плит 

нагрівача і холодильника приладу, 

оснащеного тепломіром; 

a) thermal capacities and control system 

of the cooling unit(s) for guarded hot 

plate apparatus or heating and cooling 

units for heat flow meter apparatus; 

b) теплоємність плити нагрівача зони 

вимірювання та характеристики 

системи контролю температури її 

робочої поверхні: теплоємність плити 

нагрівача охоронної зони і 

характеристики системи контролю 

температури її робочої поверхні 

(тільки для приладу з гарячою 

охоронною зоною): 

b) thermal capacities and control system 

of the heating unit metering section, 

and heating unit guard section (for the 

guarded hot plate apparatus only); 

c) теплоізоляція приладу; c) insulation of the apparatus; 

d) температуропровідність і 

паропроникність матеріалу, з якого 

d) thermal diffusivity, water vapour 

permeability and thickness of the 
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виготовлений зразок, і товщину 

зразка; 

specimen; 

e)  середню температуру зразка та 

характеристики середовища, що 

оточує прилад в процесі 

випробування; 

e) test temperatures and environment 

during test; 

f) температуру і вологість зразка (ів) на 

початку випробування. 

f) temperature and moisture contents of the 

specimen(s) at the begi nning of the test. 

Примітка 2. Як загальне керівництва, 

системи контролю може сильно скоротити 

час для досягнення теплового рівноваги, але 

мало що можна зробити, щоб зменшити час, 

щоб досягти влагосодержание рівноваги. 

NOTE 2 As a general guideline, control systems 

can strongly reduce the time to reach thermal 

equilibrium, but little can be done to reduce the 

time to reach moisture content equilibrium. 

Якщо не представляється можливим 

точно визначити тривалість часу, 

необхідного для досягнення 

стаціонарного теплового режиму, або 

відсутній досвід випробування подібних 

зразків на такому ж приладі при таких 

же умовах випробування, то значення 

тимчасового інтервалу Δt обчислюють за 

формулою: 

Where a more accurate estimate of 

settling time is not possible, or where 

there is no testing experience on similar 

specimens in the same apparatus at the 

same testing conditions, compute the 

following time interval Δt: 

Δt=(ρp cp dp+ ρs cs d)R                                          (21) 

де where 

ρp щільність ρp is the density 

cp питома теплоємність cp is the specific heat; 

dp товщина dp is the thickness; 
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всі вони пов'язані з нагрівальним 

елементом металевої пластини для 

обережного пристрої гарячої плити 

або будь-металевої пластини 

(нагрівання або блоку охолодження) 

для вимірювача теплового потоку 

пристрої (ефект терміна ρp ф дп 

мінімізується шляхом ефективного 

автоматичного регулювання нагріву і 

охолодження температура блоку в 

пристрої витратоміра тепла); 

all related to the heating unit metal plate 

for guarded hot plate apparatus or either 

metal plate (of the heating or cooling 

unit) for heat flow meter apparatus (the 

effect of the term ρp cp dp is minimized by 

effective automatic control of the heating 

and cooling unit temperatures in a heat 

flow meter apparatus); 

ρs це щільність зразка; ρs is the density of the specimen; 

cs питома теплоємність зразка; cs is the speci fi c heat of the 

specimen; 

d товщина зразка; d is thickness of the specimen; 

R термічний опір  зразка. R thermal resi stance of the specimen. 

Якщо застосовуються системи 

автоматичного контролю, наприклад 

контролю електричних нагрівальних 

елементів нагрівачів, то інтервал часу 

Δt , може бути зменшений. 

If automatic controllers are used, in 

particular to feed the electrical heaters of 

the heating unit, Δt shall be reduced 

according to automatic control theory to 

take into due account the presence of 

such controllers. 

Час досягнення стаціонарного теплового 

режиму, як правило, в п'ять разів більше, 

ніж інтервал часу Δt з похибкою менше  

1 %. Вимірювання рекомендується 

проводити через інтервали часу, що не 

The settling time is related to Δt, typically 

five times to reach steady state within less 

than 1 %. The measurement interval is 

recommended not to be more than 0,25 % 

of Δt, so that the values obtained represent 
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перевищують 0,25 %  Δt. average values. 

А.4 Обмеження на можливість 

вимірювання теплофізичних 

показників 

A.4 Limitations on measurable heat 

transfer properties 

A.4.1 Загальні положення A.4.1 General 

Властивість теплопередачі виміряна на 

одному індивідуальному зразку може 

характеризувати випробуваного зразка 

тільки його умови тесту, може бути 

внутрішньою властивістю зразка або 

може бути властивістю, яке 

характеризує продукт, з якого зразок 

для випробувань був семпл. Маючи на 

увазі наступні положення, 

рекомендації повинні бути знайдені у 

відповідних стандартах продукції за 

значимістю результатів випробувань. 

The heat transfer property measured on 

one individual specimen may characterize 

the test specimen in its test condition 

only, may be an intrinsic property of the 

specimen or may be a property which 

characterizes the product from which the 

test specimen has been sampled. Keeping 

in mind the following clauses, guidance 

shall be found in relevant product 

standards on the significance of test 

results. 

A.4.2 Термічний опір, 

теплопровідність або коефіцієнт 

передачі 

A.4.2 Thermal resistance, thermal 

conductance or transfer factor 

Термічний опір, теплова провідність або 

коефіцієнт теплопередачі можуть бути 

представлені як результат одного 

виміру, проведеного на одному зразку 

при заданих умовах випробувань, якщо 

дотримані критерії однорідності, 

наведені в А.3.2. 

Either the thermal resistance, the thermal 

conductance or the transfer factor may be 

given as a result of one measurement on 

one specimen under given testing 

conditions, provided that the 

homogeneity criteria of A.3.2 are met. 
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Термічний опір, теплопровідність або 

коефіцієнт передачі часто залежить від 

різниці температур на зразку. Різниця 

температур повинна бути вказана в 

протоколі випробувань. 

The thermal resistance, thermal 

conductance or transfer factor are often a 

function of temperature differences 

across the specimen. The temperature 

differences shall be indicated in the test 

report. 

А.4.3 Середня теплопровідність або 

коефіцієнт теплопропускання зразка 

A.4.3 Mean thermal conductivity or 

thermal transmissivity of a specimen 

При визначенні середнього значення 

теплопровідності або коефіцієнта 

теплопропусканія зразка (якщо він 

необхідний) повинні бути дотримані 

критерії однорідності зразків, наведені в 

А.2.1, при цьому термічний опір 

випробуваного зразка при будь якій 

середній температурі не повинно 

залежати від різниці температур 

лицьових граней зразка. Якщо зазначені 

критерії не дотримуються, то в звіті про 

випробування слід привести тільки 

термічний опір зразка при заданих 

умовах випробування. 

In order to determine the mean thermal 

conductivity or thermal transmissivity of 

a specimen (when applicable) the 

homogeneity criteria of A.2.1 shall be 

met, and in addition, at any one mean 

temperature, the thermal resistance shall 

also be independent of the temperature 

difference established across the 

specimen. If this last criterion is not met, 

only the thermal resistance of the 

specimen at the given testing conditions 

shall be reported. 

А.4.4 Теплопровідність або теплової 

коефіцієнт пропускання матеріалу 

A.4.4 Thermal conductivity or thermal 

transmissivity of a material 

A.4.4.1 Загальні положення A.4.4.1 General 

При визначенні теплопровідності або 

коефіцієнта теплопропускання матеріалу 

In order to determine the thermal 

conductivity or thermal transmissivity of 
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(якщо він необхідний) повинні 

враховуватися вимоги, наведені в А.4.3. 

Вибірка виробів повинна гарантувати, 

що випробовуваний матеріал виробів є 

однорідним або однорідним пористим, а 

результати випробувань можуть бути 

віднесені до всього матеріалу, всім 

виробам або всім системам. Значення 

товщини випробовуваних зразків 

повинно перевищувати значення, 

починаючи з якого при подальшому 

збільшенні товщини коефіцієнт 

теплопередачі матеріалу, вироби або 

системи змінюється не більше ніж на  

2 %. 

a material (when applicable), the criteria 

of A.4.3 shall be fulfilled. In addition 

adequate sampling shall be performed to 

ensure that the material is homogeneous 

or homogeneous porous, and that the 

measurements are representative of the 

whole material, product or system; 

guidance on these matters is to be found 

in the relevant product standard 

applicable to the specimen tested. The 

thickness of the specimens shall be 

greater than that for which the transfer 

factor of the material, product or system 

does not change by more than 2 % with 

further increase in thickness. 

А.4.4.2 Залежність від товщини 

зразка 

A.4.4.2 Dependence on specimen 

thickness 

Для оцінки впливу товщини зразка на 

коефіцієнт теплопередачі слід 

керуватися рекомендаціями, наведеними 

в EN 12939 і стандартах або технічних 

умовах на вироби конкретного виду. 

To assess the relevance of the effect of 

specimen thickness on the transfer factor, 

EN 12939 shall be consulted, in 

conjunction with the relevant product 

standards. 

А.5 Попередні рішення A.5 Preliminary decisions 

Якщо встановлена можливість 

отримання при проведенні вимірювань 

достовірних значень теплофізичних 

показників, то з урахуванням обмежень, 

Having ascertained that valid measurements 

are possible in accordance with a product 

standard and the limitations described in 

this annex, before any measurement are 
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наведених у цьому додатку, до початку 

вимірювань повинно бути прийняте 

рішення про те, який теплофізичний 

показник за результатами прямих 

вимірювань (наприклад, 

теплопровідність або термічний опір) 

або яку кореляційну залежність 

вимірюваного теплофізичного показника 

(наприклад, залежність теплопровідності 

від температури або теплопровідності 

від щільності при заданій температурі) 

необхідно або бажано визначити. 

undertaken with guarded hot plate apparatus 

or heat flow meter apparatus available in 

the laboratory, a number of decisions have 

to be made, which relate to the specific 

property desired or needed as a result of any 

direct measurement (e.g. thermal 

conductivity or thermal resistance), or to 

any correlation desired or needed among 

measured properties (e.g. thermal 

conductivity as a function of temperature, 

or as a function of density at a given 

temperature). 

При прийнятті рішення слід 

враховувати: 

In particular these decisions will be 

influenced by: 

a) Розмір і форму плит приладу, який є в 

наявності або необхідний для 

проведення вимірювань. Прилад з 

конкретними розмірами плит може 

бути непридатний для проведення 

вимірювань теплофізичних 

показників всіх належних 

випробуванню зразків різних товщин. 

Прилад повинен забезпечувати 

проведення вимірювань у 

необхідному діапазоні температур і 

при необхідних характеристиках 

навколишнього середовища. 

a) The size and form of apparatus either 

available or necessary. A particular 

apparatus of one size may not be 

sufficient to carry out measurements 

on all specimen thicknesses. 

Similarly the range of both 

temperature and environmental 

conditions either available or 

necessary shall be checked. 

b) Розміри і число зразків, необхідних 

для визначення теплофізичних 

b) The size and number of specimens 

needed according to relevant product 
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показників виробу відповідно до 

вимог стандарту або технічних умов 

на виріб конкретного виду. 

standards. 

c) Необхідність або бажаність 

поміщення зразка при випробуванні в 

тонку паронепроникну оболонку 

відповідно до стандарту або 

технічним умовам на виріб 

конкретного виду. 

c) The need or desirability of enclosing 

the specimen in thin water-vapour 

tight envelopes, according to relevant 

product standards. 

Примітка 1. Ці методи призначені для 

запобігання або адсорбції вологи після 

сушіння або зміни вмісту вологи після 

кондиціонування. 

NOTE 1 These techniques are intended to 

prevent either moisture adsorption after drying 

or change in moisture content after conditioning. 

d) Необхідність в пристроях, які в 

процесі випробування фіксують 

товщину зразка або тиск на зразок. 

d) The need for either speci men thi 

ckness spacers or appl i ed pressure on 

the speci men. 

Примітка 2. Коли людина представляє 

конкретний зразок або зразок для 

випробувань відповідно до стандарту 

продукту або вимагає конкретної інформації 

про виміряних властивостей теплопередачі, 

то передбачається, що оператор може 

обговорити вплив на вимірювання основних 

принципів перенесення тепла у високій і 

середні продукти термічного опору і ті при 

проектуванні і експлуатації об'єкту, що 

охороняється плитці або вимірювача 

теплового потоку. 

NOTE 2 When a person submits a particular 

specimen or sample for test according to a 

product standard or requires specific information 

on measured heat transfer properties, it is 

assumed that the operator can discuss the impact 

on the measurements of the basic principles of 

heat transfer in high and medium thermal 

resistance products and those of the design and 

operation of the guarded hot plate or heat flow 

meter. 

Примітка 3. Існує різниця між вимірюванням, 

метою якого є визначення одного з 

властивостей стаціонарному стані 

NOTE 3 There is a difference between a 

measurement the goal of which is to determine 

one of the steady state heat transfer properties 
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теплопередачі, визначених у А.2 і вимірювання 

необхідного стандарту продукту. Останнє може 

знадобитися плану вибіркового контролю на 

зразках, які не відповідають всім вимогам, 

викладеним у цьому стандарті. Типова ситуація 

така, що із зразків мало плоскими, щоб 

забезпечити хороший контакт з пристроєм, або 

не паралельно, як це вимагається в пункті 

6.3.2.1, або випробування при товщині далеко 

від кінцевого використання матеріалу. Тому 

чисельні результати таких випробувань можна 

розглядати лише як зручний основи для 

прийняття або відхилення партій певного 

матеріалу, і не обов'язково в якості значущого 

теплового властивості. 

defined in A.2, and a measurement required by a 

product standard. The latter may be required by 

a sampling plan on specimens that do not 

conform to all the requirements stated in this 

standard. A typical situation is that of specimens 

not flat enough to ensure good contact with the 

apparatus, or not parallel, as required in 6.3.2.1, 

or tested at a thickness far from the end use of 

the material. The numerical results of such tests 

can therefore be regarded merely as a convenient 

basis for the acceptance or rejection of lots of a 

particular material, and not necessarily as a 

meaningful thermal property. 

Додаток В Annex B 

(обов'язковий) (normativ) 

ВИМОГИ ДО ТЕХНІЧНИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ПРИЛАДУ ІЗ 

ЗАХИЩЕНОЮ ГАРЯЧОЮ 

ПЛАСТИНОЮ І УМОВАМ 

ВИПРОБУВАНЬ  

Limits for equipment performance and 

test conditions - Guarded hot plate 

B.1 Загальні положення B.1 General 

У цьому додатку наведені обов'язкові 

вимоги до технічних характеристик 

приладу з гарячою охоронною зоною і 

умовам випробувань. Всі номери пункти 

ISO 8302: 1991, призначені тільки для 

інформації; Номери застереження із 

зірочкою (*) дають змінені значення в 

This annex defines mandatory limits for 

equipment performance check and test 

conditions. All references to clauses of 

ISO 8302:1991 are for information only; 

clause numbers followed by an asterisk 

(*) give amended values compared to 



прДСТУ Б EN 12667:201Х (EN 12667:2001, IDT) 

82 
 

порівнянні з ISO 8302:1991. ISO 8302:1991. 

В.2 Точність і повторюваність, 

стабільність, однорідність 

B.2 Accuracy and repeatability, 

stability, uniformity 

 

Пункт 

Clause in 

ISO 

8302:1991 

Характеристика 

Description 

Значення 

Value 

1.5.3 межі основної похибки приладу із захищеною гарячою пластиною 

при кімнатній температурі 

expected guarded hot plate method accuracy (at room temperature) 

2 % 

1.5.3 межі основної похибки приладу із захищеною гарячою пластиною в 

усьому температурному діапазоні 

expected guarded hot plate method accuracy (full temperature range) 

5 % 

1.5.3 повторюваність (два виміри проведено на одному і тому ж зразку, 

після першого виміру зразок був витягнутий з приладу і потім вдруге 

поміщений в прилад) 

expected repeatability (specimen removed and  1 % mounted again) 

1 % 

2.1.4.1.1 гранично допустима похибка внаслідок температурного разбаланса 

maximum allowed imbalance error 

0,5 % 

3.2.1 Гранично допустиме значення суми похибок внаслідок 

температурного разбаланса і бічних тепловтрат 

maximum value for the sum of imbalance and edge heat loss errors 

0,5 % 

2.1.1.2  необхідна однорідність температури робочої поверхні плити 

нагрівача по відношенню до різниці температур лицьових граней 

зразка 

required heating unit temperature uniformity related to temperature 

difference through the specimen 

2 % 

2.1.1.2 гранично допустиме відхилення заданої різниці між середніми 

температурами робочих поверхонь протилежних плит нагрівача 

maximum temperature difference between the average emperature of 

the opposite surfaces of the heating unit 

0,2 K 
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3.3.5 гранично допустиме відхилення заданої температури робочої 

поверхні плити нагрівача внаслідок коливань електричної 

потужності, яка подається на нагрівач (по відношенню до різниці 

температур робочих поверхонь плит нагрівача і холодильника) 

maximum allowed temperature fluctuations of the heating unit (related 

to the temperature difference between heating and cooling units) due 

to fluctuations of input power 

0,3 % 

2.1.2* необхідна довгострокова стабільність температури робочої поверхні 

плити холодильника по відношенню до різниці температур лицьових 

граней зразка 

required long-term stability of the cooling unit temperature related to 

the temperature difference across the specimen 

0,5 % 

2.1.2* необхідний верхня межа коливань температури робочої поверхні 

плити холодильника по відношенню до різниці температур лицьових 

граней зразка 

required upper limit of fluctuations of the cooling unit temperature rel 

ated to the temperature difference across the specimen 

2 % 

2.1.2* необхідна стабільність температури робочої поверхні плити 

холодильника по відношенню до різниці температур лицьових граней 

зразка 

required stability of the cooling unit temperature related to the 

temperature difference across the specimen 

2 % 

2.1.4.1.2 гранично допустима похибка вимірювання різниці температур 

робочих поверхонь плит нагрівача і холодильника 

required accuracy in the measurement of temperature difference 

between heating and cooling unit difference between heating and 

cooling unit 

1 % 

3.3.6 гранично допустиме відхилення різниці температур лицьових граней 

двох зразків, встановлених в приладі, призначеному для одночасного 

випробування двох зразків 

maximum difference between the temperature differences through the 

two specimens in a two-specimen apparatus 

2 % 

2.1.4.1.4 допустимі середньоквадратичні похибки вимірювання температур за 

допомогою термопар 

suggested standard errors for thermocouples 

див. 

таблицю 

В.1 ISO 

8302:1991 

see Table 
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B.1 of ISO 

8302:1991 

2.1.4.1.4 допустима середньоквадратична похибка вимірювання температур за 

допомогою термопар в діапазоні від 21 до 170 К 

suggested standard error for thermocouples between 21 K and 170 K 

1 % 

2.1.4.1.4* похибка вимірювання різниці температур лицьових граней зразка, 

причина виникнення якої - викривлення зразка 

error in the measurement of temperature difference deleted due to 

distortion 

виключено 

deleted 

2.1.4.2 гранично допустима похибка вимірювання товщини зразка 

required accuracy in the measurement of specimen thickness 

0,5 % 

3.2.1 Максимальна допустима різниця товщини двох зразків, одночасно 

випробовуваних на приладі, призначеному для випробування двох 

зразків 

maximum thickness difference for two specimens to be 

2 % 

2.1.1.1* максимальна невизначеність виміряного значення товщини 

нежорстких зразків, обумовлена відхиленнями їх лицьових граней від 

площини 

maximum uncertainty in measured specimen thickness for non-rigid 

specimens due to departures from a plane 

0,5 % 

2.1.1.1 гранично допустиме відхилення від площинності робочих поверхонь 

плит приладу або лицьових граней жорстких зразків 

maximum departure from a plane of an apparatus surface or surfaces 

of rigid specimens 

0,025 % 

2.1.4.3 гранично допустима похибка електричних вимірювань температури 

за допомогою датчиків температури по відношенню до різниці 

температур лицьових граней зразка 

required accuracy of electrical measurements on temperature sensors, 

related to the temperature difference across the specimen 

0,2 % 

3.3.5* гранично допустима похибка вимірювання середньої електричної 

потужності, яка подається на нагрівач зони вимірювання 

required accuracy in the measurement of average electrical power 

supplied to the metering section 

0,1 % 

2.1.4.3 гранично допустима похибка вимірювання електричної потужності 0,1 % 
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required accuracy in the measurement of electrical power  

3.3.1 гранично допустима похибка визначення маси зразка 

required accuracy in the determination of specimen mass 

0,5 % 

2.2.4 максимальна можлива похибка по відношенню до загальної похибки 

maximum probable error as percentage of total error 

50 % to 

75% 

 

В.3 Рекомендовані розміри плит 

приладу 

B.3 Suggested apparatus sizes 

 

Пункт 

Clause in 

ISO 

8302:1991 

Характеристика 

Description 

Значення 

Value 

1.7.9 рекомендовані розміри робочих поверхонь плит приладу 

suggested apparatus sizes 
0,3 

м 

m  

 

0,5  

м 

m  

 

1.7.9 рекомендовані розміри робочих поверхонь плит приладу (тільки 

для випробування однорідних матеріалів) 

suggested apparatus size (only for homogeneous materials) 

0,2  
м 

m  

1.7.9 

рекомендовані розміри робочих поверхонь плит приладу (тільки 

для оцінки ефекту товщини) 

suggested apparatus size (only to assess thickness effect) 

1  

 

м 

m  

 

 

В.4 Вимоги до технічних 

характеристик приладу 

B.4 Equipment design requirements 
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Пункт 

Clause in 

ISO 

8302:1991 

Характеристика 

Description 

Значення 

Value 

2.1.1.2; 2.3.6; 3.2.2.3.3 

 мінімальна допустима повна полусферична випромінювальна здатність 

будь-якої поверхні, що стикається з лицьовими гранями зразка 

minimum total hemispherical emissivity for any surface in contact with the 

specimen 

0,8 

2.1.1.1 гранично допустиме відхилення від площинності робочих поверхонь плит 

нагрівача і холодильника або поверхонь лицьових граней жорстких зразків 

aximum departure from a plane of an apparatus surface or of the surfaces of 

rigid specimens 

0,025 % 

2.1.1.3 максимальне допустиме відношення площі зазору до площі зони 

вимірювання 

maximum gap area related to the metering section area 

5 % 

2.1.1.5 максимальне допустиме ставлення відстані датчиків дисбалансу від зазору 

до довжини бічної сторони або діаметру зони вимірювання 

maximum distance of imbalance sensors from the gap, related to the side or 

diameter of the metering section 

5 % 

3.1.1 максимальне допустиме ставлення теплового потоку, що проходить через 

дроти, до теплового потоку, що проходить через зразок 

maximum heat flow rate through the wires, related to heat flow rate through 

the specimen 

10 % 

2.1.1.2 необхідна однорідність температури робочої поверхні плити нагрівача по 

відношенню до різниці температур лицьових граней зразка 

required heating unit temperature uniformity related to temperature 

difference through the speci men 

2 % 

2.1.1.2 максимальна допустима різниця між середніми температурами робочих 

поверхонь протилежних плит нагрівача 

maximum temperature difference between the average temperature of the 

opposite surfaces of the heating unit 

0,2 K 

3.3.5 

 

максимальні допустимі коливання температури робочої поверхні плити 

нагрівача, причинами виникнення яких є коливання подається на нього 

електричної потужності, по відношенню до різниці температур робочих 

поверхонь плит нагрівача і холодильника 

maximum allowed temperature fluctuations of the heating unit (related to 

the temperature difference between heating and cooling units) due to 

fluctuations of input power 

0,3 % 

2.1.2*  необхідна довгострокова стабільність температури робочої поверхні плити 

холодильника по відношенню до різниці температур лицьових граней 

зразка 

required long-term stability of the cooling unit temperature related to the 

temperature difference across the speci men 

0,5 % 

2.1.2*  необхідна стабільність температури робочої поверхні плити холодильника 

по відношенню до різниці температур лицьових граней зразка 

required stability of the cooling unit temperature related to the temperature 

difference across the speci men 

2 % 
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2.1.2*  необхідна верхня межа коливань температури робочої поверхні плити 

холодильника по відношенню до різниці температур лицьових граней 

зразка 

required upper limit of fluctuations of the cooling unit temperature rel 

ated to the temperature difference across the specimen 

2 % 

2.4.2* максимальна допустима різниця температур між середніми температурами 

робочих поверхонь протилежних плит нагрівача по відношенню до 

мінімальної різниці температур лицьових граней зразка при стаціонарному 

тепловому режимі 

maximum allowed temperature difference, as percentage of minimum 

temperature difference through the specimen, during isothermal tests 

1 % 

2.4.5 максимальне допустиме відношення різниці температури бічної грані 

зразка і середньої температури зразка до різниці температур лицьових 

граней зразка (для меншій похибки) 

maximum ratio between the edge to mean specimen temperature difference 

and temperature difference through the specimen (for best accuracy) 

0,1 (0,02) 

2.1.4.1.4 максимальний допустимий діаметр проводів термопар, що 

встановлюються на робочих поверхнях плит нагрівача і холодильника з 

метою вимірювання різниці температур цих поверхонь 

maximum thermocouple diameter when mounted in the surface of the 

plates to measure temperature differences between heating and cooling 

units 

0,6  
 

мм 

mm 

2.1.4.1.4* рекомендований максимальний діаметр проводів термопар, що 

встановлюються на робочих поверхнях плит нагрівача і холодильника з 

метою вимірювання різниці температур цих поверхонь, якщо довжина 

бічної грані або діаметр плит менше 0,5 м 

suggested maximum thermocouple diameter when mounted 0,2 mm as 

above in the surface of an apparatus smaller than 0,5 m in side or diameter 

0,2  
мм 

mm 

2.1.4.1.1 рекомендований максимальний діаметр проводів термопар, призначених 

для вимірювання температурного разбаланса 

suggested maximum diameter for thermocouples to detect imbalance 

0,3  
мм 

mm 

2.1.4.1.2 мінімальна допустима кількість датчиків температури на кожній стороні 

зони вимірювання (найбільше число з двох зазначених) 

minimum number of temperature sensors on each side of the  metering 

section (whichever is greater) 

10   або 

or 

2 

2.1.4.1.2 мінімальний припустимий електричний опір між неекранованими 

датчиками температури і металевими плитами приладу 

minimum electrical resistance between unshielded temperature sensors and 

apparatus metal plates 

100  
МОм 
MΩ 

3.3.4.1 мінімальна необхідна різниця між температурою плити холодильника і 

точкою роси 

minimum required difference between air dew point and cooling unit 

temperature 

5 K 

3.3.4.1 рекомендований діапазон різниці між температурою плити холодильника і 

точкою роси при проведенні міжлабораторних порівняльних випробувань 

suggested range for the above difference in inter-laboratory comparisons 

5 K to 10 K 

2.1.5 максимальний рекомендований тиск, який чиниться плитами приладу на 

зразок, для більшості теплоізоляційних матеріалів 

maximum suggested apparatus pressure on the specimen for most 

insulating materials  

2,5  
кПа 

kPa 
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В.5 Характеристики зразка B.5 Acceptable specimen characteristics 

 
Пункт 

Clause in 

ISO 

8302:1991 

Характеристика 

Description 

Значення 

Value 

1.1 

мінімальна термічний опір, яке може бути виміряна на приладі із 

захищеною гарячою пластиною 

minimum measurable thermal resistance in a guarded hot plate apparatus 

0,1  
м2·К/Вт 

m2K/W 

1.1 

мінімальна термічний опір, який може бути виміряний на приладі із 

захищеною гарячою пластиною, якщо допускається збільшення похибки 

вимірювання 

minimum measurable thermal resistance in a guarded hot plate 

apparatus accepting derated accuracy 

0,02  
м2·К/Вт 

m2K/W 

1.7.1* 

максимальна термічний опір жорстких зразків, при випробуванні яких 

необхідно застосовувати спеціальні методи вимірювання температур їх 

лицьових граней 

maximum thermal resistance for rigid specimens requiring special 

techniques to measure surface temperatures 

0,3  
м2·К/Вт 

m2K/W 

2.1.4.1.3 

мінімальний термічний опір нежорстких зразків, різниця температур 

лицьових граней яких визначається за допомогою датчиків температури, 

стаціонарно встановлених на робочих поверхнях плит нагрівача і 

холодильника  

minimum thermal resistance for non rigid specimens to use

 permanently mounted temperature sensors to measure the 

temperature difference across the specimen 

0,5  
м2·К/Вт 

m2K/W 

2.1.4.1.3 * 

максимальний допустимий сумарний контактний термічний опір, 

причиною виникнення якого є недосконалий контакт лицьових граней 

жорсткого зразка з робочими поверхнями плит нагрівача і холодильника, 

по відношенню до термічного опору зразка 

maximum resulting thermal resistance (on both sides of the specimen) due 

to imperfect contact of rigid specimens, expressed as percentage of the 

specimen thermal resistance 

0,5 % 

3.2.2.2.1 * 

мінімальний припустимий термічний опір жорсткого зразка, при якому 

можливе вимірювання різниці температур його лицьових граней за 

допомогою термопар, встановлених на плитах приладу 

minimum resistance for rigid specimens to measure temperature difference 

through apparatus thermocouples 

0,3 
 

м2·К/Вт 

m2K/W 

2.1.4.1.3 * 

додаткова невизначеність вимірювання різниці температур лицьових 

граней жорстких зразків з термічним опором більше 0,1 м2·К/Вт при 

використанні контактних прокладок і (або) датчиків температури, 

встановлених на лицьових гранях зразка 

additional uncertainty in the temperature difference across a rigid 

specimen of thermal resistance greater than 0,1 m2K/W when using 

contact sheets and/or temperature sensors mounted on the surface of the 

specimen  

0,5 % 
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2.1.4.1.3 * 

додаткова невизначеність вимірювання різниці температур лицьових 

граней жорстких зразків з термічним опором від 0,1 до 0,02  м2·К/Вт  при 

використанні контактних прокладок і (або) датчиків температури, 

встановлених на лицьових гранях зразка 

additional uncertainty in the temperature difference across a rigid 

specimen of thermal resistance between 0,1 m2K/W and 0,02 m2K/W 

when using contact sheets and/or temperature sensors mounted on the 

specimen surface 

від 

from  

 

0,5 % 
до 

to 4 % 

1.7.6 
мінімальна припустима відношення товщини зразка до ширини зазору 

minimum specimen thickness related to gap width minimum 
10 times 

3.2.1 

максимальна допустима різниця товщини двох зразків, одночасно 

випробовуваних на приладі, призначеному для випробування двох зразків 

maximum thickness difference for two specimens to be mounted in a two 

specimen apparatus 

2 % 

2.1.1.1 

гранично допустиме відхилення від площинності робочих поверхонь 

плит нагрівача і холодильника або лицьових граней жорстких зразків 

maximum departure from a plane of an apparatus surface or 

of the surfaces of rigid specimens 

0,025 % 

2.1.1.1* 

максимальна допустима невизначеність вимірювань товщини нежорстких 

зразків, обумовлена відхиленнями їх лицьових граней від площини 

maximum uncertainty in measured specimen thickness for 

non-rigid specimens due to departures from a plane 

0,5 % 

3.2.2.2.1* 

максимальне значення добутку , при якому 

допускається не враховувати вплив дефектів на лицьових гранях зразка 

maximum value of (Ad/Am)(Ra/R) to ignore the effect of 

defects on the surface of the speci men 

0,0005 

 

3.2.2.2.1 

гранично допустиме відхилення від паралельності лицьових граней зразка 

по відношенню до його товщини 

maximum deviation from parallel planes for specimen surfaces, related to 

specimen thickness 

2 % 

 

1.8.2 

максимальний допустимий розмір неоднорідностей по відношенню до 

товщини зразка  

maximum size for inhomogeneities related to specimen thickness 

1/10 

3.2.2.3.1* 

мінімальне рекомендоване відношення товщини зразка до середнього 

розміру зерен, гранул, лусочок і т.д. 

minimum suggested ratio between specimen thickness and 

mean dimension of beads, grains, flakes, etc. 

10 

3.4.1 

зміна термічного опору зразків, що містять теплопровідні включення, при 

випробуванні яких слід застосовувати контактні прокладки більшої 

товщини 

change in thermal resistance in specimens containing short 

circuits requiring measurements with thicker sheets 

1 % 

3.4.1 

мінімальна відмінність виміряних значень теплофізичних показників, на 

підставі якого зразок можна вважати неоднорідним 

minimum difference in measured properties to consider a specimen as non-

homogeneous 

2 % 

1.7.4 

максимальне допустиме ставлення теплопровідності двох будь-яких 

верств в шаруватих зразках  

maximum ratio of thermal conductivity of any two layers in 

layered specimens 

2 

1.8.2 
максимальне допустиме ставлення теплопровідності анізотропних зразків 

в напрямках, перпендикулярних або паралельних його лицьовим граням  
2 
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maximum ratio of thermal conductivity in the directions perpendicular and 

parallel to specimen thickness in anisotropic specimens 

1.8.3.1 

межа змін значень коефіцієнта теплопередачі при зміні товщини, при 

якому теплофізичних показником матеріалу слід вважати коефіцієнт 

теплопропусканія 

limit for transfer factor changes with thickness to assign 

thermal transmissivity to the material 

2 % 

3.4.2 

максимальна різниця значень коефіцієнта теплопередачі при зміні 

товщини, при якому цей коефіцієнт можна вважати рівним коефіцієнту 

теплопропусканія 

maximum difference for transfer factor at different 

thicknesses to be assumed as thermal transmissivity 

2 % 

3.4.2 

гранично допустиме відхилення виміряних значень термічного опору 

зразків різної товщини від прямої лінії, що представляє собою графік 

залежності термічного опору від товщини, при якому можна обчислити 

тангенс кута нахилу цієї прямої 

maximum acceptable difference from a linear relationship 

versus thickness for thermal resistance to compute the interpolating line 

slope 

1 % 

3.2.2.3.3 

максимальна допустима товщина пластикових листів при вимірюванні 

термічного опору зразків сипучих матеріалів 

maximum specimen thickness for plastic sheets in method B 

for loose-fill materials 

50 
мкм 

μm 

3.4.1 

мінімальна товщина листів з тонкоподрібненої пробки, використовуваних 

для розриву теплопровідних містків 

minimum thickness requested for the sheets made of finely ground cork to 

break thermal paths 

0,002 
м 

m 

 

B.6 Умови випробувань B.6 Acceptable testing conditions 

 

Пункт 

Clause in 

ISO 

8302:1991 

Характеристика 

Description 

Значення 

Value 

1.1 мінімальний термічний опір, який може бути виміряний на приладі із 

захищеною гарячою пластиною 

minimum measurable thermal resistance in a guarded hot plate apparatus 

0,1  
м2·К/Вт 

m2K/W 

1.1 мінімальний термічний опір, який може бути виміряний на приладі із 

захищеною гарячою пластиною, якщо допускається збільшення похибки 

вимірювання 

minimum measurable thermal resistance in a guarded hot plate apparatus 

accepti ng derated accuracy 

0,02  
м2·К/Вт 

m2K/W 

1.7.1* максимальний термічний опір жорстких зразків, при випробуванні яких 

необхідно застосовувати спеціальні методи вимірювання температур їх 

лицьових граней 

maximum thermal resistance for rigid specimens requiring special 

techniques to measure surface temperatures 

0,3  
м2·К/Вт 

m2K/W 

1.7.3 нижня межа різниці температур, вимірюваних окремо 

lower limit for temperature differences measured differentially 

5 K 
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1.7.3 рекомендована нижня межа різниці температур лицьових граней зразка 

lower recommended limit for temperature differences through the specimen 

10 K 

3.3.3 нижня рекомендована межа різниці температур лицьових граней зразка 

при визначенні залежності теплофізичного показника від температури 

lower limit for temperature differences across the specimen when 

determining an unknown relationship between temperature and heat transfer 

properties 

5 K 

3.3.3 верхня рекомендована межа різниці температур лицьових граней зразка 

при визначенні невідомої залежності теплофізичного показника від 

температури 

upper recommended limit for temperature difference across the specimen 

when determining an unknown relationship between temperature and heat 

transfer properties 

10 K 

3.3.6 максимальна допустима різниця між різницями температур лицьових 

граней двох зразків, встановлених в приладі, призначеному для 

випробування двох зразків 

maximum difference between the temperature differences through the two 

specimens in a two-specimen apparatus 

2 % 

3.2.2.2.1 мінімальна кількість термопар на кожній стороні зразка (найбільше число з 

двох зазначених) 

minimum number of thermocouples on each side of the specimen 

(whichever is greater of the two criteria) 

10   або 

or 

2 

3.3.4.1 мінімальна необхідна різниця між температурою плити холодильника і 

точкою роси  

minimum required difference between air dew point and cooling unit 

temperature 

5 K 

3.3.4.1 рекомендований діапазон різниці між температурою плити холодильника і 

точкою роси при проведенні міжлабораторних порівняльних випробувань  

suggested range for the above difference in inter-laboratory comparisons 

5 K to 10 K 

3.2.1 гранично допустиме значення суми похибок внаслідок температурного 

разбаланса і бічних тепловтрат  

maximum value for the sum of imbalance and edge heat loss errors 

0,5 % 

2.4.5 максимальне допустиме відношення різниці температури бічної грані 

зразка і середньої температури зразка до різниці температур лицьових 

граней зразка (при меншій похибці) 

maximum ratio between the edge to mean specimen temperature difference 

and temperature difference through the specimen (for best accuracy) 

0,1 (0,02) 

1.7.6 Мінімальне припустима відношення товщини зразка до ширини зазору 

minimum specimen thickness related to gap width 

10 times 

3.2.1 максимальна допустима різниця товщини двох зразків, одночасно 

випробовуваних на приладі, який призначений для випробування двох 

зразків 

maximum thickness difference for two specimens to be 

mounted in a two specimen apparatus 

2 % 

2.1.5 максимальний рекомендований тиск, який чиниться плитами приладу на 

зразок для більшості теплоізоляційних матеріалів 

maximum recommended apparatus pressure on the specimen 

for most insulating materials 

2,5  
кПа 

kPa 

3.2.2.2.1* максимальний допустимий термічний опір контактних прокладок, які 

розміщені між лицьовими гранями зразків і робочими поверхнями плит 

Найменше 

сумісне 
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нагрівача і холодильника 

maximum resistance of interposed sheets 

lowest 

compatible 

3.2.2.2.2 рекомендована стандартна температура повітря в лабораторії, в якій зразок 

витримується для досягнення нею рівноваги з повітрям приміщення 

suggested standard laboratory temperature in which the specimen is left to 

reach equilibrium with room air 

(296±1)K 

3.2.2.2.2 рекомендована стандартна відносна вологість повітря в лабораторії, в якій 

зразок витримується для досягнення нею рівноваги з повітрям приміщення 

suggested standard laboratory relative humidity in which the specimen is 

left to reach equilibrium 

(50±10)% RH 

3.3.8 максимальна зміна результатів чотирьох послідовних вимірювань 

термічного опору, при якому можна вважати, що стаціонарний тепловий 

режим встановився 

maximum resistance change in four successive sets of observations to 

assess steady state attainment 

1 % 

 

3.3.8 мінімальний період часу від моменту встановлення стаціонарного 

теплового режиму до закінчення випробування при невідомих умовах 

випробування 

minimum time elapsed since steady state beginning, for unknown testing 

conditions, to complete observations 

24  
год 

h 

 

Додаток С Annex C 

(обов'язковий) (normativ) 

Вимоги до технічних характеристик 

приладу, оснащеного тепломіром,  

і до умов випробувань 

Limits for equipment performance and 

test conditions - Heat flow meter 

C.1 Загальні положення C.1 General 

У цьому додатку наведені обов'язкові 

вимоги до технічних характеристик 

приладу, оснащеного тепломіром, і до 

умов випробувань. Всі пункти  

ІSО 8301: 1991, призначені тільки для 

інформації; yомери застереження із 

зірочкою (*) дають змінені значення в 

порівнянні з ISO 8301:1991. 

This annex defines mandatory limits for 

equipment performance check and test 

conditions. All references to clauses of 

ISO 8301:1991 are for information only; 

clause numbers followed by an asterisk 

(*) give amended values compared to 

ISO 8301:1991. 

С.2 Точність і повторюваність, C.2 Accuracy and repeatability, 
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стабільність, однорідність stability, uniformity 

 

Пункт 

Clause in 

ISO 

8301:1991 

Характеристика 

Description 

Значення 

Value 

1.5.3.3 гранично допустима основна похибка приладу, оснащеного 

тепломіром (якщо середня температура випробуваного зразка 

приблизно дорівнює кімнатній температурі) 

expected heat flow meter method accuracy (when the mean temperature of 

the test is near the room temperature) 

±3 % 

1.5.3.1 повторюваність (два виміри проведено на одному зразку, зразок не 

витягувався з приладу після першого виміру) 

expected repeatability with specimen maintained within the apparatus 

Не 

більше 

better 

than  

± 1% 

1.5.3.1 повторюваність (два виміри проведено на одному зразку, зразок 

витягувався з приладу після першого виміру і після закінчення 

тривалого інтервалу часу вдруге поміщений в прилад) 

expected repeatability with specimen removed and mounted again after 

long time intervals 

Не 

більше 

better 

than  

±1 % 

1.5.3.2 похибка калібрування приладу, оснащеного тепломіром (якщо 

середня температура випробуваного зразка приблизно дорівнює 

кімнатній температурі) 

expected accuracy of the calibration of heat flow meter method (when 

mean temperature of the test is near 

the room temperature) 

±2 % 

1.5.4.2 максимальна допустима зміна каліброваного коефіцієнта 

upper acceptable limit in calibration stability 
±1 % 

1.5.4.2 інтервали часу між калібруванням приладу, оснащеного тепломіром, і 

проведенням вимірювання 

suggested calibration time intervals for the heat flow meter method 
24  

Год, до 

або після 

випробу

вань  

h, before 

or after 

the test 
1.5.4.2 рекомендований інтервал часу між двома калібруваннями приладу, 

якщо було підтверджено, що зміна каліброваного коефіцієнта 

тепломіра за короткий і тривалий термін не перевищує 1% 

calibration intervals if short and long-term stabilities of the heat flow meter 

have been proved to be better than ± 1 % 

15   
- 

to 

3

0 

д

і

б 

1.5.4.1 рекомендований максимальний термін дії атестата стандартного 

зразка, що застосовується для калібрування приладу 

suggested time limit to check the stability of calibration standards 

5  
років 

years 

2.2.5.3 гранично допустима похибка внаслідок бічних тепловтрат 

maximum value for the edge heat loss error 
0,5 % 

2.2.1.2 максимальна допустима неоднорідність температурного поля робочих 

поверхонь плит нагрівача і холодильника по відношенню до різниці 

температур лицьових граней зразка 

required temperature uniformity of the working surface of the heating and 

cooling units, related to the temperature difference across the specimen 

1 % 
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2.2.1.2 максимальна допустима зміна температури робочих поверхонь плит 

нагрівача і холодильника під час випробування по відношенню до 

різниці температур лицьових граней зразка 

required temperature stability of the working surface of the heating and 

cooling units during the test period, related to the temperature difference 

across the speci men 

0,5 % 

2.2.1.2 максимальна допустима зміна температури робочої поверхні 

тепломіра, що контактує з лицьової гранню зразка, по відношенню до 

різниці температур лицьових граней зразка 

required temperature stability of the face of the heat flow meter in contact 

with the specimen, related to the temperature difference across the speci 

men 

мен

ше 

less 

than  

0,5 % 

2.2.3.1.1 гранично допустима похибка вимірювання різниці температур 

робочих поверхонь плит нагрівача і холодильника, що контактують зі 

зразком 

required accuracy in the measurement of temperature difference between 

heating and cooling units in contact with specimen 

1 % 

2.2.3.1.3

* 

гранично допустима похибка вимірювання різниці температур 

лицьових граней зразка внаслідок викривлення зразка 

error in the measurement of temperature difference deleted due to 

distortion 

виключено 

deleted 

2.2.1.2 гранично допустима похибка вимірювання теплового потоку (якщо 

робоча поверхня тепломіра контактує з робочою поверхнею плити 

нагрівача або холодильника) внаслідок неоднорідності 

температурного поля робочих поверхонь плити нагрівача або 

холодильника 

maximum error in measured heat flow rate when the heat flow meter is 

placed in contact with the working surface of the heating or cooling unit, 

due to their temperature non-uniformity 

0,5 % 

2.2.1.2 максимальні допустимі коливання вихідного сигналу тепломіра 

внаслідок коливань температури робочої поверхні тепломіра 

maximum allowed fluctuations in the electrical output of the heat flow 

meter related to the temperature fluctuations at the surface of the heat flow 

meter 

2 % 

2.2.3.3 гранично допустима похибка вимірювання товщини зразка 

required accuracy in the measurement of specimen thickness 
0,5 % 

2.1.1.1* максимальна невизначеність виміряного значення товщини 

нежорстких зразків, обумовлена відхиленнями їх лицьових граней від 

площинності 

maximum uncertainty in measured specimen thickness for non-rigid 

specimens due to departures from a plane 

0,5 % 

2.1.1.1 гранично допустиме відхилення від площинності робочих поверхонь 

плит нагрівача і холодильника 

maximum departure from a plane of working surfaces of heating and 

cooling units 

0,025 % 

2.2.3.2.2 гранично допустима похибка електричних вимірювань різниці 

температур лицьових граней зразка (ів) 

required accuracy of electrical measurements of temperature

 differences across the speci men(s) 

±0,5 % 

2.2.3.2.2 гранично допустима похибка вимірювання електричного сигналу 

термобатареї 

required accuracy of electrical measurements of the output from the 

±0,6 % 
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thermopile 

2.2.3.2.2 мінімальна необхідна чутливість електровимірювальних пристроїв 

приладу при мінімальному вихідному сигналі датчика різниці 

температур 

minimum requested sensitivity of electrical instruments at the minimum 

output of the temperature difference detector 

0,15 % 

2.2.3.2.2 гранично допустима похибка внаслідок нелінійності характеристик 

електровимірювальних пристроїв приладу у всьому передбачуваному 

діапазоні зміни сигналу датчика різниці температур 

maximum allowed error due to the instrument non-linearity at al l expected 

outputs of the temperature-difference detector 

0,1 % 

2.2.3.2.2 гранично допустима похибка вимірювання електричних сигналів, 

причиною виникнення якої є значення вхідного імпедансу при будь-

яких можливих умовах вимірювання 

maximum allowed error on electrical signals due to input impedance under 

any possible condition 

0,1 % 

2.2.3.2.2 гранично допустима похибка показання будь-якого 

електровимірювального пристрою приладу протягом стандартного 

проміжку часу між двома калібруваннями приладу або протягом 30 

діб (протягом найбільшого з двох зазначених термінів) 

maximum allowed error to any electrical reading during a normal period 

between calibrations, or 30 days, whichever is greater 

0,2 % 

2.2.3.2.2 максимальне допустиме значення квадратного кореня із середнього 

квадрата шумів значень різниці температур і вихідного сигналу 

термобатареї при наявності системи захисту від перешкод 

maximum allowed root mean square noise that occurs in the values 

of temperature difference and thermopile output, resulting from noise 

immunity 

0,1 % 

3.3.1 гранично допустима похибка визначення маси зразка 

required accuracy in the determination of specimen mass 
0,5 % 

 

С.3 Вимоги до технічних 

характеристик приладу 

C.3 Equipment design requirements 

 

Пункт 

Clause in 

ISO 

8301:1991 

Характеристика 

Description 

Значення 

Value 

2.2; 2.3.5 мінімальна повна полусферична випромінювальна здатність будь-

якої поверхні, що контактує з лицьовими гранями зразка 

minimum total hemispherical emissivity for any surface in contact with 

the specimen 

0,8 

3.2.2.3.2 мінімальна повна полусферична випромінювальна здатність будь-

якої поверхні, що контактує з лицьовими гранями зразка, при її 

робочій температурі 

minimum total hemispherical emissivity of the surfaces seen from the 

specimen at operating temperature 

0,8 

2.2.1.1 гранично допустиме відхилення від площинності робочих 

поверхонь плит нагрівача і холодильника 

0,025 % 
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maximum departure from a plane of working surfaces of heating and 

cooling units 

2.2.2.4 гранично допустиме відхилення від площинності зони вимірювання 

тепломіра 

maximum departure from a plane of the metering area of the heat flow 

meter 

0,025% 

3.2.2.2.1 гранично допустиме відхилення від площинності робочих 

поверхонь плит приладу або лицьових граней жорстких зразків 

maximum departure from a plane of an apparatus surface or of the 

surface of ri gi d speci mens 

0,025% 

2.2.2.3 необхідне відношення площі зони вимірювання тепломіра до 

загальної площі його робочої поверхні 

required ratio between metering area and the total surface of the heat 

flow meter 

10 % < A < 40 % 

2.3.2 рекомендоване відношення довжини зони вимірювання тепломіра 

до максимальної товщині зразка 

suggested ratio between the side of the heat flow meter metering area 

and the maximum specimen thickness 

4 

2.3.2 рекомендоване відношення довжини бічної грані тепломіра до 

максимальної товщині зразка 

suggested ratio between the external side of the heat flow meter and the 

maximum specimen thickness 

8 

2.2.1.2 необхідна однорідність температурних полів робочих поверхонь 

плит нагрівача і холодильника по відношенню до різниці 

температур лицьових граней зразка 

required temperature uniformity of the working surface of the heating 

and cooling units, related to the temperature difference across the speci 

men 

1 % 

2.2.1.2 необхідна стабільність температури робочої поверхні плит 

нагрівача і холодильника в процесі вимірювання по відношенню до 

різниці температур лицьових граней зразка 

required temperature stability of the working surface of the heating and 

cooling units during the test period, related to the temperature difference 

across the speci men 

0,5 % 

2.2.1.2 необхідна стабільність температури робочої поверхні тепломіра, що 

контактує з лицьовою гранню зразка, по відношенню до різниці 

температур лицьових граней зразка 

required temperature stability of the face of the heat flow meter in 

contact with the specimen, related to the temperature difference across 

the speci men 

менше 

less 

than  

0,5% 

2.2.1.2 гранично допустима похибка вимірювання теплового потоку (якщо 

робоча поверхня тепломіра стикається з робочою поверхнею плити 

нагрівача або холодильника) внаслідок неоднорідності 

температурного поля робочих поверхонь плити нагрівача або 

холодильника 

maximum error in measured heat flow rate when heat flow meter is 

placed in contact with the working surface of the heating or cooling unit, 

due to their temperature non-uniformity 

0,5 % 

2.2.1.2 максимальні допустимі коливання вихідного сигналу тепломіра 

внаслідок коливань температури робочої поверхні тепломіра 

maximum allowed fluctuations in the electrical output of the heat flow 

meter related to the temperature fluctuations at the surface of the heat 

2 % 
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flow meter 

3.3.5.3 максимальна допустима зміна сигналу тепломіра з плином часу по 

відношенню до його середнього значення 

upper acceptable variation as a function of time of the heat flow meter 

output in respect of its mean value 

1,5 % 

2.2.2.5 рекомендований діаметр проводів термопар (датчиками 

температури поверхні тепломіра) 

suggested diameter for thermocouples used as surface temperature 

sensors of the heat flow meter 

0,2  
мм 

mm 

2.2.3.1.3 максимальний діаметр проводів термопар, що встановлюються на 

робочих поверхнях плит нагрівача і холодильника для вимірювання 

різниці температур цих поверхонь 

maximum thermocouple diameter when mounted in the surface of the 

heati ng and cool i ng units to measure the temperature differences 

between heating and cooling units 

0,6  
мм 

mm 

2.2.3.1.3* рекомендований максимальний діаметр проводів термопар, що 

встановлюються на робочих поверхнях плит нагрівача і 

холодильника для вимірювання різниці температур цих поверхонь, 

якщо довжина бічної грані або діаметр плит менше  

0,5 м 

suggested maximum thermocouple diameter when mounted as above in 

the surface of an apparatus smaller than 0,5 m in side or diameter 

0,2  мм 

mm 

2.2.3.1.1 мінімальна кількість термопар на кожній робочій поверхні плит 

нагрівача і холодильника 

minimum number of temperature sensors on each side of the worki ng 

surfaces of heati ng and cool i ng units 

10   або 

or 

2 

2.2.3.1.1 максимальна площа ділянки поверхні, на яку можна помістити 

тільки одну термопару 

maximum surface area in which one thermocouple only may be placed 

0,04  
м2 

m2 

2.2.2.3 площа центральної частини тепломіра, на якій слід сконцентрувати 

датчики різниці температур, від загальної площі тепломіра 

percentage of the most central area of the heat flow meter in which the 

temperature difference detectors shall be concentrated 

40 % 

2.2.3.1.1 мінімальний опір шару електроізоляції між термопарами і 

металевими плитами приладу 

minimum electrical resistance of the insulation between thermocouples 

and apparatus metal plates 

1  
МОм 

MΩ 

2.2.2.3 рекомендований максимальний діаметр поперечного перерізу 

проводів термобатареи 

suggested maximum diameter for the cross-sectional area of the 

conductors in the thermopile 

0,2  
мм 

mm 

2.2.2.3 мінімальний вихідний сигнал тепломіра, при якому можна не брати 

спеціальних заходів щодо запобігання виникненню сторонніх ЕРС в 

підвідних проводах в схемі вимірювання і в самому тепломірі 

minimum heat flow meter output without use of special techniques to 

prevent extraneous thermal electromotive forces in the l eads, the 

measuri ng ci rcui ts and the heat flow meter itself 

0,0002  
В 

V 

2.2.2.5 рекомендована товщина металевої або неметалевої фольги, 

використовуваної для облицювання зони вимірювання тепломіра 

suggested thickness of a metal or non-metal foil to be used to cover the 

metering area 

80  
 

м 

m 

 

2.2.5.1 мінімальна необхідна різниця між температурою плити 5 K 
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холодильника і точкою роси 

minimum required difference between air dew point and cooling unit 

temperature 

2.2.4.2 максимальний рекомендований тиск, який чиниться плитами 

приладу на зразок, для більшості теплоізоляційних матеріалів 

maximum suggested apparatus pressure on the specimen for most 

insulating materials 

2,5  
 

кПа 

kPa 

 

С.4 Характеристики зразка C.4 Acceptable specimen characteristics 

 

Пункт 

Clause in 

ISO 

8301:1991 

Характеристика 

Description 

Значення 

Value 

1.1.1 мінімальний термічний опір, яке може бути виміряний на приладі, 

оснащеному тепломіром 

minimum measurable thermal resistance in a heat flow meter 

apparatus 

0,1  
м2·К/Вт 

m2K/W 

1.7.2.2 максимальне збільшення товщини зразка, який може бути 

випробуваний на приладі, призначеному для випробування одного 

зразка, в порівнянні з товщиною зразка, який може бути 

випробуваний на приладі, призначеному для одночасного 

випробування двох зразків 

maximum increment of specimen thickness in the single specimen 

configuration to that corresponding to the two specimen symmetrical 

configuration 

50 % 

1.7.3 *  максимальний термічний опір жорстких зразків, при випробуванні 

яких необхідно застосовувати спеціальні методи вимірювання 

температури їх лицьових граней 

maximum thermal resistance for rigid specimens requiring special 

techniques to measure surface temperatures 

0,3  
м2·К/Вт 

m2K/W 

2.2.3.1.2.1 мінімальний термічний опір нежорстких зразків, різниця 

температур лицьових граней яких можна визначити за показаннями 

датчиків температури, стаціонарно встановлених на робочих 

поверхнях плит нагрівача і холодильника 

minimum thermal resistance for non-rigid specimens to use permanently 

mounted temperature sensors in the working surfaces of cooling and 

heating units 

0,5  
м2·К/Вт 

m2K/W 

2.2.3.1.2.2* максимальний допустимий контактний термічний опір (по обидва 

лицьовим гранях зразка) внаслідок неповного контакту лицьових 

граней жорстких зразків і робочих поверхонь плит приладу по 

відношенню до термічного опору зразка 

maximum resulting thermal resistance (on both sides of the specimen) 

due to imperfect contact of rigid specimens, expressed as percentage of 

the speci men thermal resi stance 

0,5 % 

3.2.2.2.1* мінімальний термічний опір жорстких зразків, при якому не 

потрібно застосування тонких контактних прокладок або датчиків 

температури, які встановлюються на лицьових гранях зразка для 

вимірювання різниці температур цих граней 

0,3  
м2·К/Вт 

m2K/W 
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minimum thermal resistance of rigid specimens not requiring the use of 

thin sheets or temperature sensors mounted on the specimen to measure 

temperature difference across the speci men 

2.2.3.1.2.2* додаткова невизначеність вимірювання різниці температур 

лицьових граней жорсткого зразка при застосуванні тонких 

контактних прокладок і (або) датчиків температури, які 

встановлюються на лицьових гранях зразка 

additional uncertainty in the temperature difference across a rigid 

specimen when using contact sheets and/or temperature sensors 

mounted on the surface of the specimen 

0,5 % 

2.3.2 рекомендоване відношення довжини сторони тепломіра до 

максимальної товщині зразка 

suggested ratio between the external side of the heat  flow meter 

and the maximum specimen thickness 

8 

3.2.1 максимальна різниця товщини двох зразків, одночасно 

випробовуваних на приладі, призначеному для одночасного 

випробування двох зразків 

maximum thickness difference for two specimens to be  mounted in a 

two-specimen apparatus 

2 % 

3.2.2.2.1 гранично допустиме відхилення від площинності робочих 

поверхонь плит нагрівача і холодильника або лицьових граней 

жорстких зразків 

maximum departure from a plane of an apparatus surface or of the 

surface of rigid specimens 

0,025 % 

2.1.1.1* максимальна невизначеність вимірювання товщини нежорстких 

зразків, обумовлена відхиленнями їх лицьових граней від 

площинності 

maximum uncertainty in measured specimen thickness for non-rigid 

specimens due to departures from a plane 

0,5 % 

3.2.2.2.1* максимальне допустиме значення твору; При якій можна не 

враховувати вплив дефектів на лицьових гранях зразка 

Maximum value of (Ad/Am)(Ra/R) to ignore the effect of defects on the 

surface of the specimen 

0,0005 

3.2.2.2.1 максимальне допустиме відхилення від паралельності лицьових 

граней зразка по відношенню до його товщини 

maximum deviation from parallel planes for specimen surfaces, related 

to specimen thicknesses 

2 % 

 

1.8.2 максимальний допустимий розмір будь-яких неоднорідностей по 

відношенню до товщини зразка 

upper acceptable dimension limit of any non-homogeneity of the 

specimen 

1/10 d 

3.2.2.3* мінімальне рекомендоване відношення товщини зразка до 

середнього розміру зерен, гранул, лусочок і т.д. 

minimum suggested ratio between specimen thickness and mean 

dimensions of beads, grains, flakes, etc. 

10 

3.4.1 зміна термічного опору зразків, що містять теплопровідні 

включення, при випробуванні яких слід застосовувати контактні 

прокладки більшої товщини 

Change in thermal resistance, in specimens containing short circuits, 

requiring measurements with thicker sheets 

1 % 
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3.4.1 мінімальна відмінність виміряних значень теплофізичних 

показників, що дає підставу вважати зразок неоднорідним 

minimum difference in measured properties to consider a specimen as 

non-homogeneous 

2 % 

1.8.3.1 максимальна прийнятна відмінність значень коефіцієнта 

теплопередачі при зміні товщини, при якому теплофізичним 

показником матеріалу слід вважати теплопровідність або 

коефіцієнт теплопропускання 

upper acceptable limit for transfer factor changes with thickness to 

assign thermal conductivity or thermal transmissivity to the material 

2 % 

3.4.2 максимальна різниця значень коефіцієнта теплопередачі при зміні 

товщини, при якому цей коефіцієнт можна вважати рівним 

коефіцієнту теплопропусканія 

maximum difference for transfer factor at different thicknesses to be 

assumed as thermal transmissivity 

2 % 

3.4.2 гранично допустиме відхилення виміряних значень термічного 

опору зразків різної товщини від прямої лінії, що представляє 

собою графік залежності термічного опору від товщини, при якому 

можна обчислити тангенс кута 

maximum acceptable difference from a linear relationship maximum 

acceptable difference from a linear relationship 

1 % 

3.2.2.3.2 максимальна товщина пластикових листів при вимірюванні 

термічного опору зразків сипучих матеріалів 

maximum thickness for plastic sheets in method B for loose-fill 

materials 

50  
 

мкм 

μm 

 

С.5 Умови випробувань C.5 Acceptable testing conditions 

 

 

Пункт 

Clause in 

ISO 

8301:1991 

Характеристика 

Description 

Значення 

Value 

1.1.1 мінімальний термічний опір, який може бути виміряний на приладі, 

оснащеному тепломіром 

minimum measurable thermal resistance in a heat flow meter apparatus 

0,1  
м2·К/Вт 

m2K/W 

1.7.3* максимальний термічний опір жорстких зразків, при випробуванні яких 

необхідно застосовувати спеціальні методи вимірювання температур їх 

лицьових граней 

maximum thermal resistance for rigid specimens requiring special 

techniques to measure surface temperatures 

0,3  
м2·К/Вт 

m2K/W 

3.3.3 нижня межа різниці температур лицьових граней зразка при визначенні 

невідомої залежності теплофізичного показника від температури 

lower limit for temperature differences across the specimen when 

determining an unknown relationship between temperature and heat transfer 

properties 

5 K 

 

3.3.3 верхня рекомендована межа різниці температур лицьових граней зразка 

при визначенні невідомої залежності теплофізичного показника від 

температури 

10 K 
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upper recommended limit for temperature difference across the specimen as 

above 

2.4.1 максимальна допустима різниця температур робочих поверхонь плит 

нагрівача і холодильника при калібруванні приладу за допомогою 

стандартного зразка 

maximum allowed temperature difference between cold and hot surfaces 

while testing cali brati on speci mens 

20 K to 40 K 

 

2.2.3.1.3 рекомендований максимальний діаметр проводів термопар, що 

закладаються всередину лицьових граней зразка або встановлюються 

на ці поверхні 

suggested maximum thermocouple diameter when placed against or set i nto 

the surface of the specimens 

0,2  
 

мм 

mm 

3.2.2.2.1 мінімальна кількість термопар на кожній лицьовій грані зразка 

(найбільше число з двох зазначених) 

minimum number of thermocouples on each side of the specimen (whichever 

is greater of the two criteria) 

10   або 

or 

2 

2.2.5.1 мінімальна необхідна різниця між температурою плити холодильника і 

точкою роси 

inimum required difference between air dew point and cooling unit 

temperature 

5 K 

 

2.2.5.3 максимальна допустима похибка внаслідок бічних тепловтрат 

maximum value for the edge heat loss error 

0,5 % 

1.7.2.2 максимальне збільшення товщини зразка, що випробовується на 

приладі, призначеному для випробування одного зразка, в порівнянні з 

товщиною зразка, яке відчуває на зібраному за симетричною схемою 

приладі, призначеному для випробування двох зразків 

maximum increment of specimen thickness in the single specimen 

configuration to that corresponding to the two specimen symmetrical 

configuration 

50 % 

3.2.1 Ммаксимальна різниця товщини двох зразків, одночасно 

випробовуваних на приладі, призначеному для випробування двох 

зразків 

maximum thickness difference for two specimens to be mounted in a two-

specimen apparatus 

2 % 

 

2.2.4.2 максимальна рекомендований тиск, який чиниться плитами приладу на 

зразок, для більшості теплоізоляційних матеріалів 

maximum suggested apparatus pressure on the specimen for most insulating 

materials 

2,5  
 

кПа 

kPa 

3.2.2.2.1* максимальна термічний опір контактних прокладок 

maximum resistance of interposed sheets 

Найменше 

сумісне 

lowest 

compatible 

3.2.2.2.2 рекомендована стандартна температура повітря в лабораторії, в якій 

зразок витримують для досягнення нею рівноважного стану з повітрям 

приміщення 

suggested standard laboratory temperature in which the specimen is left to 

reach equilibrium with room air 

(296±1)K 

3.2.2.2.2 рекомендована стандартна відносна вологість повітря в лабораторії, в 

якій зразок витримують для досягнення нею рівноважного стану з 

повітрям приміщення 

suggested standard laboratory relative humidity in which the specimen is left 

to reach equilibrium 

(50 ± 10) % 

RH 
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3.3.5.2 максимальна зміна результатів п'яти послідовних вимірювань 

термічного опору, при якому можна вважати, що стаціонарний 

тепловий режим встановився 

maximum thermal resistance change in five successive sets of observations 

to assess steady state attainment 

1 % 

3.3.5.3 максимальна допустима зміна вихідного сигналу тепломіра з плином 

часу по відношенню до його середнього значення 

upper acceptable variation as a function of time of the heat flow meter output 

in respect of its mean value 

1,5 % 

3.4.1 мінімальна товщина листів з тонкоподрібненої пробки, 

використовуваних для розриву теплопровідних містків 

minimum thickness requested for the sheets made of finely ground cork to 

break thermal paths 

0,002  
м 

m 

 

Додаток D Annex D 

(обов'язковий) (normativ) 

КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ 

ПРИЛАДІВ 

Equipment design 

D.1 Загальні положення D.1 General 

Обладнання повинне відповідати 

вимогам, зазначеним в цьому 

стандарті та EN 1946-2: 1999 або ЕN 

1946-3: 1999. Одним із способів 

досягнення цього є використання 

конструкції обладнання в D.2 або D.3. 

У цьому випадку аналіз помилок може 

не виконуватися; тільки 

експлуатаційні перевірки, описані в 

EN 1946-2: 1999 або EN 1946-3: 1999 

повинен бути проведений. 

Equipment shall conform with the 

requirements given in this standard and 

EN 1946-2:1999 or ЕN 1946-3:1999. 

One way of achieving that is to make use 

of equipment design in D.2 or D.3. In that 

case the error analysis need not be 

performed; only the performance checks 

described in EN 1946-2:1999 or EN 

1946-3:1999 need be undertaken. 

Примітка Додаток З EN 1946-2: 1999 і 

додаток С EN 1946-3: 1 999 містить 

аналіз помилок для Дезі GNS в цьому 

NOTE Annex C of EN 1946-2:1999 and 

annex C of EN 1946-3:1999 contain error 

anal yses for the desi gns in this annex. 
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додатку. 

Тільки охороняли Електроконфорки 

апарат C, см Г.2, і тепловий 

витратомір пристрій B см D.3, можуть 

бути використані в повному діапазоні 

умов тестування, очікуваних в 

стандарті EN 12939. 

Only guarded hot plate apparatus C, see 

D.2, and heat flow meter apparatus B, see 

D.3, may be used in the full range of 

testing conditions expected in document 

EN 12939. 

D.2 Прилад з гарячою охоронною 

зоною 

D.2 Guarded hot plate apparatus 

Три частини обладнання описані 

(названі в якості обладнання AB і C). 

Основні охороняли Електроконфорки 

апарату характеристики і умови 

випробувань повинні бути 

наступними. 

Three pieces of equipment are described 

(named as equipment A, B and C). Main 

guarded hot plate apparatus 

characteristics and test conditions shall be 

as follows. 

 

 Варіант 

 EQUIPMENT 

A B C 

- розмір плит приладу в плані, мм 

- overall apparatus size in millimetres 

300 500 800 

Примітка 1. Для приладу, що відноситься до варіанту В, повний розмір плит 

може бути збільшений до 600 мм за рахунок установки другої пластини, 

відокремленої від основної пластини зазором шириною 5 мм, при цьому інші 

розміри приладу залишаються незмінними. Максимальна товщина 

випробуваного зразка може бути збільшена до 100 мм.  

NOTE 1 Overall apparatus size may be increased to 600 mm for equipment B, all 

other dimensions being unchanged, with the only effect of increasing maximum 

specimen thickness to 100 mm. The widening of the overall apparatus size to 600 

mm may also be obtained through a secondary guard, separated from the main 

guard by a gap 5 mm wide. 

   

- ширина зони вимірювання (відстань між центрами зазорів), мм 

- metering section width in millimetres (centre gap to centre gap) 

150 250 500 
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- ширина пластини (від центру зазору до зовнішньої кромки 

пластини), мм 

- guard width in millimetres (centre gap to guard external edge) 

75 125 150 

- ширина зазору, мм 

- gap width in millimetres 

2 3 4 

Примітка 2. Мінімальна товщина зразка повинна перевищувати ширину 

зазору в 10 разів. При зменшенні проектувальником ширини зазору зростуть 

похибки вимірювань при виникненні температурного разбаланса.  

NOTE 2 Minimum specimen thickness is ten times the gap width; if the designer 

tries to reduce gap width, imbalance errors are increased. 

   

- мінімальна допустима теплопровідність зразка, Вт/(м·К) 

- minimum specimen conductivity in W/(mK) 

0,015 0,015 0,015 

 

 
Примітка. Напівжирними лініями показані 

фототравленніпластини 

NOTE The bold lines are the strips of the 

photoetched boards. 

Рисунок D.1 - Нагрівальний елемент нагрівача 

Figure D.1 - Heating unit heater 

 
 Варіант 

EQUIPMENT 

A B C 

- максимальна допустима теплопровідність зразка, Вт / (м·К)  

- maximum specimen conductivity in W/(mK) 

0,5 0,5 0,5 

- мінімальний допустимий термічний опір зразка, м 2· К /Вт 

- minimum specimen thermal resistance in m2K/W 

0,3 0,3 0,3 

Примітка 3. Мінімальний допустимий термічний опір зразка, що піддається 

випробуванню відповідно до вимог цього стандарту, має дорівнювати  

0,5 м2· К/Вт. Якщо мінімальний допустимий термічний опір зразка одно  

0,3 м2·К/Вт, то прилад, що відноситься до варіанту С, можна використовувати 

для випробувань відповідно до EN 12939. 
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NOTE 3 Minimum specimen thermal resistance according to this standard is 0,5 

m2K/W; minimum specimen thermal resistance of 0,3 m2K/W makes equipment C 

suitable for tests according to EN 12939. 

- максимальний допустимий термічний опір зразка, м 2·К/Вт 

- maximum specimen thermal resistance in m2K/W 

3,0 5,0 6,7 

- максимальна допустима товщина зразка, мм 

- maximum specimen thickness in millimetres 

45 75 100 

- мінімальна допустима товщина зразка, мм 

- minimum specimen thickness in millimetres 

20 30 40 

- гранично допустиме відхилення від площинності лицьових граней 

зразка, мм 

- flatness tolerances in millimetres 

0,08 0,13 0,20 

Примітка 4. Для нежорстких зразків зазначені вище допустимі відхилення 

від площинності забезпечують точне вимірювання товщини зразків при 

мінімальних допустимих значеннях товщини і повний контакт лицьових 

граней зразка з робочими поверхнями плит приладу. Для жорстких зразків 

зазначені вище допустимі відхилення від площинності забезпечують 

необхідне обмеження контактних термічних опорів при термічному опорі 

зразка, що перевищує 0,6 м 2· К /Вт, для приладів, що відносяться до варіанту А, 

при термічному опорі зразка, перевищує 1,0 м 2· К /Вт, - для приладів, що 

відносяться до варіанту В, при термічному опорі зразка, що перевищує  

1,6 м 2· К /Вт, - для приладів, що відносяться до варіанту С. 

NOTE 4 The above flatness tolerances ensure accurate measurements of the 

specimen thickness at the minimum allowed values listed above for non-rigid 

specimens ensuring perfect contact with the apparatus surfaces. For rigid specimens 

the above tolerances ensure the required limitation of contact thermal resistances 

for specimen thermal resistances greater than 0,6 m2K/W for equipment A, greater 

than 1,0 m2K/W for equipment B and greater than 1,6  

m2K/W for equipment C. 

   

- товщина металевої пластини нагрівача, мм [алюміній: 150 Вт / (м·К)] 

- thickness, in mm, of the heating unit metal plate (aluminium, 150 W/(m K) ) 

5 8 12 

- загальна товщина нагрівального елементу нагрівача, мм 

- total heater thickness in millimetres 

3 3 3 

 

Нагрівальний елемент нагрівача 

складається з двох фототравленних 

пластин товщиною  ͌ 1 мм із 

струмопровідним шаром (див. 

напівжирні лінії на рисунку D.1), 

відокремлених один від одної 

електооізолюючою пластиною 

The heater can be either two photoetched 

boards approximately 1 mm thick with 

the conducting layer, see bold lines of 

Figure D.1, of each board separated by an 

electrical insulating board approximately 

1 mm thick, see Figure D.1a), or a two 

sided heating board approximately 1 mm 

thick, insulated from the heating unit 
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товщиною  ͌  1 мм [див. Рисунок D.1], або 

з пластини товщиною  ͌  1 мм, з двох 

сторін якої нанесені струмопровідні 

шари, відокремленої від металевих плит 

нагрівача двома електроізолюючими 

пластинами завтовшки  ͌  1 мм [див. 

рисунок D.1b)]. Для виключення 

утворення повітряних зазорів між 

металевими плитами нагрівача і 

пластинами нагрівального елементу 

застосовують силіконову змазку або 

інші добре провідні тепло компаунди 

[кращою є схема, представлена на 

рисунку D.1а)]. Нагрівач може бути 

також зібраний за допомогою гвинтів: 

число гвинтів повинно бути 

мінімальним (наприклад, вздовж осей і 

по діагоналях). Поверхні головок гвинтів 

після кріплення повинні бути оброблені 

так, щоб поверхні плит нагрівача, що 

контактують з лицьовими гранями 

зразків, були плоскими. 

 

metal plates by two electrical insulating 

boards approximately 1 mm thick, see 

Figure D.1b). Silicon grease or other heat 

conducting compounds shall be used 

between the heating unit metal plates and 

the photoetched boards to avoid any air 

pocket. The solution of Figure D.1a) is 

preferred because it allows an easier 

assembling and disassembling of the 

heating unit. Gluing of the heater boards 

and heating unit metal plates ensures 

maximum mechanical strength and an 

easier way to meet flatness tolerances (if 

the heating unit is compressed between 

two flat metal plates during gluing). 

Gluing does not allow heating unit 

servicing in case of faults. The heating 

unit may also be fastened with screws; 

their number shall be kept to an absolute 

minimum (e.g. along the axes and 

diagonals) and their surfaces shall be 

finished after fastening, to obtain a flat 

surface in contact with the specimens. 

 

 Варіант 

 

EQUIPMENT 

A B C 
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- Максимальна площа загального перетину мідних проводів [400 Вт / 

(м·К)], перетинають зазор, мм 

- maximum total section, in mm2, of copper wires (400 W/(mK) ) crossing 

the gap 

6 6 6 

Примітка 5. Максимальна площа загального перетину мідних проводів може 

включати в себе: площу перетинів з'єднувальних проводів від 32 пар спаїв 

урівноважуючої термобатареї з мідноконстантових термопар, діаметр проводів 

яких дорівнює 0,25 мм (1,6 мм2); площа перетинів не більше ніж п'яти 

мідноконстантанових термопар діаметром проводів 0,55 мм, встановлених на 

кожній поверхні, що контактує з лицьовою гранню зразка (2,8 мм2); площа 

перетинів двох проводів (1,5 мм2), за яким струм подається на нагрівач 

центральної зони; площа перетинів двох проводів потенціометра (0,1 мм2) 

нагрівача центральної зони. 

NOTE 5 The above section results e.g. from 32 pairs of junctions for a copper- 

constantane balancing thermopile of wire 0,25 mm in diameter (1,6 mm2), no more 

than 6 copper-constantane thermocouples 0,55 mm in diameter on each surface in 

contact with the specimen (2,8 mm2), 2 current wires (1,5 mm2) for the central 

section heater and 2 potentiometric wires (0,1 mm2) for the central section heater. 

   

 

Спаі врівноважуючих термобатарей 

повинні бути розмішені в зазорі, як 

показано на рисунку D.2. Точки А і С 

повинні бути розташовані на відстані 

(0,2±0,05)І і (0,7 ± 0,05) І  відповідно 

від осі нагрівача, де I - половина 

ширини зони вимірювання. Проводи 

термобатареї повинні бути розмішені 

паралельно зазору у відповідному пазі 

металевих пластин нагрівача на 

відстані не менше 15 мм від спаю  

(див. рисунок D.З). 

The junctions of the balancing 

thermopiles shall be located in the gap as 

in Figure D.2. Points A and C are at a 

distance 0,2 I ± 0,05 I and 0,7 I ± 0,05 I 

from the heating unit axis, where I is the 

half width of the metering section. The 

thermopile wires shall run parallel to the 

gap in an appropriate groove in the heater 

metal plates, see the gap design in Figure 

D.3, for at least 15 mm from the junction. 

 
 Варіант 

EQUIPMENT 

A B C 

- максимальна площа загального перетину мідних проводів 

[100 Вт / (м·К)], перетинають зазор, мм 

- maximum total section, in mm2, of non copper wires (100 W/(mK) ) 

6 6 6 
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crossing the gap 

 

Якщо фототравлення пластини 

перетинають зазор, то при розрахунку не 

слід враховувати значення площі 

перетинів мідних проводів, по яких 

струм подається на нагрівач центральної 

зони, і площі перетинів мідних проводів 

потенціометра нагрівача центральної 

зони. Сумарна площа перетинів 

немідних проводів може перевищувати 6 

мм2. У цьому випадку необхідно 

перевірити загальну теплову провідність 

мідних і немедних проводів. 

If photoetched boards cross the gap, the 

figures for current and potentiometric 

copper wires shall not be included in the 

calculation (explained in note 3), but the 

cross-section on non-copper wires may 

exceed 6 mm2. In this case the total 

thermal conductance of copper and non-

copper wires shall be checked. 

 

 
Рисунок D.2 - Розташування спейсера (прокладки) і спаїв проводів  

врівноважує термобатареї 

Figure D.2 - Position of the spacers and junctions of balancing thermopile 
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Позначення Key 

H Нагрівальний елемент H Heater 

M Металеві плити нагрівача M Heating unit metal plate  

S Датчик S Sensing element 

 

Рисунок D.3 - Конструктивне рішення зазору 

Figure D.3 - Details of the gap design 

 

 Варіант 

EQUIPMENT 

A B C 

- максимальна площа загального перетину прокладок  

[0,3 Вт / (м·К) в зазорі, мм2 (в дужках вказані розміри восьми 

прокладок, мм, для кожного варіанту приладу)] 

- maximum total section, in mm2, of mechanical connections  

(0,3 W/(m K) ) in the gap (eight blocks of the dimensions indicated in 

brackets for each piece of equipment, in millimetres) 

832 832 832 

(8 x 13) (8 x 13) (8 x 13) 

 

Приблизне розташування спейсера 

(прокладки) показано в точці В на 

рисунку D.2. Відстань від цієї точки до 

осі нагрівального блоку (0.4 ± 0.05) I, де 

I -половина ширини зони вимірювання. 

The approximate position of the mechanical 

connections is shown in Figure D.2 by point 

B. The distance of this point from the 

heating unit axis is 0,4 I ± 0,05 I, where I is 

the half width of the metering section 
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 Варіант 

EQUIPMENT 

A B C 

- мінімальна різниця температур через зразок в К (для теплових 

опорів менше 1 м 2 К / Вт) 

- minimum temperature difference through the specimen in K  

(for thermal resistances of less than 1 m2K/W) 

10 10 10 

- нормальна різниця температур через зразок, в K 

- normal temperature difference through the specimen, in K 

20 20 20 

- максимальна різниця температур через зразок, в K 

- maximum temperature difference through the specimen, in K 

40 40 40 

- максимальні швидкості теплового потоку в W. через 

вимірювальне перетин обох зразків (при максимальній 

різниці температур і мінімальне теплове опір зразка) 

- maximum heat flow rates, in W. through the metering section of 

both specimens (at the maximum temperature difference and 

minimum thermal resistance of the specimen) 

6 17 67 

- мінімальна чутливість нуль-детектора для балансування 

термостолбікамі 32 елементів з термоЕРС потужністю 40 мкв / K 

на елемент, в мкм 

- minimum sensitivity of the null detector for the balancing thermopile 

of 32 elements with a thermoelectric power of 40 μV/K per element, 

in μV 

0,5 1,1 3,1 

 

Конструкція зазор Малюнок D.3 а) є 

прийнятним для теплопровідності 

зразка до 1,5 Вт/(мк), в той час як 

дизайн розрив рис D.3 б) є прийнятним 

для теплопровідності зразка до 0,5 

Вт/(мк) тільки в тому випадку 

контактне з'єднання з 

теплопровідністю 0,4 Вт/(мк) або вище 

і не товще, ніж 0,02 мм, поміщають 

між металевою пластиною 

теплообмінник, і загвинчується 

алюмінієвої смуги. 

 

The gap design of Figure D.3 a) is 

acceptable for thermal conductivities of 

the specimen up to 1,5 W/(mK), while 

the gap design of Figure D.3 b) is 

acceptable for thermal conductivities of 

the specimen up to 0,5 W/(mK) only if a 

contact compound with a thermal 

conductivity 0,4 W/(mK) or higher and 

not thicker than 0,02 mm is interposed 

between the heating unit metal plate and 

the screwed aluminium strip. 



прДСТУ Б EN 12667:201Х (EN 12667:2001, IDT) 

111 
 

 
 Варіант 

EQUIPMENT 

A B C 

- максимальна допустима похибка вимірювання електричної 

потужності,% 

- maximum error in measured electrical power, in % 

0,2 0,2 0,2 

- механічні допуски на розмір збоку зони вимірювання,%  

- mechanical tolerances on the metering area side, in % 

0,1 0,1 0,1 

- похибка градуювання термопар по відношенню до різниці 

температур,% 

- accuracy of thermocouple calibration in % of the temperature difference 

0,4 0,4 0,4 

- похибка вимірювання ЕРС термопар цифровим вольтметром,% 

- accuracy in thermocouple reading of the digital voltmeter, in % 

0,2 0,2 0,2 

 

 
Рисунок D.4 - Розташування термопари на робочих поверхнях  

плит нагрівача і холодильника 

Figure D.4 - Position of the thermocouples on the heating and cooling unit 

 

При градуюванні приладу повинні 

застосовуватися спеціально градуйовані 

термопари типу T, які встановлюють в 

пазах металевих плит нагрівача і 

холодильника, як показано на рисунку 

D.4. У приладах, що відносяться до 

Thermocouples shall be special-grade 

type T thermocouples. They shall be 

mounted in grooves in the heating and 

cooling unit metal plates as indicated in 

Figure D.4, locations A and B for 

equipment A, locations A, B and C for 



прДСТУ Б EN 12667:201Х (EN 12667:2001, IDT) 

112 
 

варіанту А, термопари розташовують у 

точках А і В; в приладах, що відносяться 

до варіанту В, - в точках А, В і С ; в 

приладах, що відносяться до варіанту С, 

- у всіх точках, зазначених на рисунку 

D.4. Точки на рисунку D.4 вказують на 

приблизне розташування термопар на 

робочих поверхнях плит нагрівача і 

холодильника, звернених один до 

одного, окружності - на приблизне 

розташування термопар, розташованих 

на протилежних поверхнях. 

equipment B and all indicated locations 

for equipment C. Dots in Figure D.4 

indicate the approximate position on one 

surface of the heating unit and on the 

surface of the cooling unit facing it; 

circles indicate the approximate position 

on the opposite surfaces. 

Границя рисунку D.4.  позначає межу 

зони вимірювання. На ділянці, 

відповідному охоронній зоні, додаткові 

термопари допускається не 

встановлювати. Електричні з'єднання 

термопар, встановлених на нагрівачі і 

холодильнику повинні бути виконані 

відповідно до рисунка D.5а або D.5b. 

The border of the figure indicates the 

portion corresponding to the metering area 

section. Additional thermocouples installed 

in the portion corresponding to the guard 

section are optional. The electrical 

connection of the thermocouples of the 

heating and cooling units shall be as in 

Figure D.5 a) or D.5 b) 

Охолоджуючі блоки повинні бути 

виготовлені з металевої пластини 

алюмінієвого охолоджений циркуляції 

рідини в трубі, приклеєною з 

металевої завантаженим епоксидної 

смоли на поверхні не вступає в 

контакт зі зразком. 

The cooling units shall be made of an 

aluminium metal plate chilled by liquid 

circulation in a pipe glued with metal-

loaded epoxy resin on the surface not in 

contact with the specimen. 
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Позначення Key 

H Нагрівач H Heating unit 

H1, H2 Спаї термопар, встановлених на 

нагрівачі 

H1, H2 Thermocouple junctions on the 

heating unit 

C Холодильник C Cooling unit 

C1, C2 Спаї термопар C1, C2 Thermocouple junctions on the 

cooling unit 

R Еталонний термостат R Reference bath (ice point) 

A Корпус приладу A Apparatus cabinet 

E Навколишнє середовище 

(лабораторія) 

E Environment (laboratory) 

 

Рисунок D.5 - З'єднання термопар 

Figure D.5 - Thermocouple connections 
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Краще розташування охолоджуючої 

труби, показаної на фіг D.6c), який, за 

допомогою належного вибору розмірів, 

дозволяє зниженій швидкості масова 

витрата, якщо в порівнянні з вказаними 

нижче. 

The preferred layout of the cooling pipe is 

that of Figure D.6c), which, by appropriate 

dimensioning, allows reduced mass flow 

rates if compared with those indicated 

below. 

 
 

Рисунок D.6 - Схеми конструктивних рішень трубок холодильника 

Figure D.6 - Layout of the cooling pipes of the cooling units 

 

Схеми конструктивних рішень трубок 

холодильника 

The characteristics of the cooling units 

shall be as follows. 

 
 Варіант 

EQUIPMENT 

A B C 

- товщина алюмінієвої охолоджувальної плити, мм 

- thickness of the aluminium cooling plate in mm 

15 25 40 

- товщина теплоізоляційного шару на поверхні плити холодильника, не 

контактує з лицьового гранню зразка [теплопровідність 0,04 Вт / (м·К) 

або менше], мм 

- thickness of the i nsul ating l ayer on the surface of the cooling unit not 

in contact with the specimen (thermal conductivity of 0,04 W/(mK) or 

less), in mm 

30 50 80 

- необхідна витрата рідини з питомою теплоємністю 3300 Дж / (кг·К) або 

більше, кг/с 

- required mass flow rate for a fluid with a specific heat of 3300 J/(kgK) 

or greater, in kg/s 

0.023 0.059 0.14 

 

Корпус приладу із захисною гарячою 

пластиною повинен бути 

The cabinet enclosing the apparatus shall 

be water vapour tight; the internal air 
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паронепроникним. Температура повітря 

всередині корпусу не повинна 

відрізнятися від середньої температури 

випробуваного зразка більш ніж на 2.5 К. 

Ця умова може бути виконана за 

допомогою кондиціонування повітря 

всередині корпусу. Точка роси повітря 

повинна бути нижче температури 

холодної плити не менше ніж на 5 К. 

temperature shall be kept at the mean test 

temperature within 2,5 K. This is only 

possible through appropriate air 

conditioning of the inside of the cabinet. 

The dew point of the air shall be at least 5 

K lower than the cold plate temperature. 

Всі проводи (проводи джерела живлення, 

термопар, вихідні дроти термобатареї і 

т.д.), виходять з нагрівача, повинні бути 

закріплені за допомогою затиску на 

відстані приблизно 100 мм від поверхні 

нагрівача, при цьому довжина металевого 

блоку повинна бути не менше 100 мм, а 

його діаметр - не менше 30 мм. 

Температура блоку повинна 

підтримуватися постійною за допомогою 

електронагрівача і не повинна 

відрізнятися від температури нагрівача 

більш ніж на 0.5 К. Для приладу, 

виконаного за варіантом В, виконання 

наведенї вище умови необов'язково, якщо 

повний розмір плити приладу збільшений 

до 600 мм за рахунок додаткової 

пластини. 

 

All the wires (power supply, 

thermocouples, thermopile output, etc.) 

coming from the heating unit shall by 

clamped, at a distance of nearly 100 mm 

from the edge of the heating unit, with a 

metal block at least 100 mm long and with 

a diameter of at least 30 mm and kept at 

the same temperature of the heating unit 

within 0,5 K through electric heating. This 

is not required for equipment B if its 

overall apparatus size is increased to 600 

mm through a secondary guard, see note 1 

at the beginning of this clause D.2. 
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D.3 Прилад, оснащений тепломіром D.3 Heat flow meter apparatus 

Три частини обладнання описані, 

(названий в якості обладнання A, B і C). 

Основні теплового потоку метр апарату 

характеристики і умови випробувань 

повинні бути наступними. 

Three pieces of equipment are described, 

(named as equipment A, B and C). Main 

heat flow meter apparatus characteristics 

and test conditions shall be as follows. 

 
 

- конфігурація приладу 

- apparatus configuration: 

 

варіант А 

equipment A  

несиметрична схема приладу для 

випробування одного зразка 

single-specimen asymmetrical 

варіант B 

equipment B  

симетрична схема приладу для випробування 

одного зразка 

single-specimen symmetrical 

Варіант С 

equipment C 

симетрична схема приладу для випробування 

одного зразка 

single-specimen asymmetrical 

 

 EQUIPMENT 

A B C 

- повний розмір плит приладу, мм 

- overall apparatus size in mm 

300 500 600 

- ширина зони вимірювання, мм 

- metering section width in mm 

150 200 300 

 

Тепломір повинен бути виготовлений з 

пластини вулканізованого каучуку 

товщиною від 5 до 8 мм. На ділянці 

пластини, який відповідає зоні 

вимірювання, всередині пластини 

разміщають термобатареї так, щоб спаї 

термопар розташовувалися на 

протилежних поверхнях пластини. Для 

The heat flow meter shall be made of a 

vulcanised rubber sheet 5 mm to 8 mm 

thick. In the portion of the sheet 

corresponding to the metering area the 

thermopile shall be mounted with the 

junctions lying on the opposite surfaces 

of the sheet. The minimum number of 

couples of junctions for the thermopile 
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приладу, виконаного за варіантом А, 

мінімальне число термопар термобатареї 

повинно бути 64, для приладу, 

виконаного за варіантом В, - 100,  для 

приладу, виконаного за варіантом С, - 

144. Спаї термопар мають бути 

розташовані, як показано на рисунку 

D.7с) або D.7b). Не допускається 

розташовувати спаї за схемою, 

наведеною на рисунку D.7a). 

shall be 64 for equipment A, 100 for 

equipment B and 144 for equipment C. 

Junction layout shall be as in Figure D.7 

c) or D.7 b), but never as in Figure D.7a). 

The external surfaces of the sheet shall be 

protected with thin rubber layers not 

thicker than 1 mm. 

 

Позначення Key 

 Метал А  Metal A  

 Метал Б  Metal B  

 Спаї  Junctions 

Рисунок D.7 - Приклади розташування спаїв термопар термобатареї 

Figure D.7 - Examples of schematic design of thermopile junction layouts 
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 Варіант 

EQUIPMENT 

A B C 

- мінімальна теплопровідність зразка, Вт/(м·К) 

- minimum specimen conductivity, in W/(mK) 

0,015 0,015 0,015 

- максимальна теплопровідність зразка, Вт/(м·К) 

- maximum specimen conductivity, in W/(mK) 

0,4 0,4 0,4 

- мінімальний термічний опір зразка, м2·К/Вт 

- minimum specimen thermal resistance, in m2K/W 

0,1 0,1 0,1 

Примітка 1. Мінімальна термічний опір зразка відповідно до цього 

стандарту становить 0,5 м2К / Вт; мінімальний зразок тепловий опір 

відповідно до EN 12939 становить 0,3 м2К / Вт; межа тут вказано, і 

запропонував в EN 1946-3: 1999, робить ці частини обладнання підходить для 

деяких випробувань відповідно до EN 12664. 

NOTE 1 Minimum specimen thermal resistance according to this standard is 0,5 

m2K/W; minimum specimen thermal resistance according to EN 12939 is 0,3 

m2K/W; the limit here indicated, and proposed in EN 1946-3:1999, makes these 

pieces of equipment suitable for some tests according to EN 12664. 

   

- максимальний термічний опір зразка, м2·К/Вт 

- maximum specimen thermal resistance in m2K/W  

3,0 5,0 6,7 

- максимальна товщина зразка, мм  

- maximum specimen thickness in mm 

50 140 100 

Примітка 2. Тільки прилади, які стосуються варіанту В, можуть бути 

застосовані в усьому діапазоні умов випробування, наведеному в стандарті 

EN 12939, при цьому максимальна допустима товщина зразка повинна 

бути зменшена з 140 до 125 мм.  

NOTE 2 Equipment B only is suitable to be used in the full range of testing 

conditions expected in document EN 12939; for this application its 

maximum specimen thickness shall be reduced from 140 mm to 125 mm. 

   

Примітка 3. Ширина зони вимірювання приладу, виконаного за 

варіантом В, може відрізнятися від 250 мм; при цьому необхідно 

зменшити максимальну допустиму товщину зразка з 140 до 130 мм і з 125 

до 115 мм. 

NOTE 3 The metering section width of equipment B may be alternatively 

of 250 mm; the only effect is that maximum specimen thicknesses shall be 

changed from 140 mm to 130 mm and from 125 mm to 115 mm. 

   

- мінімальна допустима товщина зразка, мм 

- minimum specimen thickness in mm 

15 25 30 

- гранично допустиме відхилення зразка від площинності, мм 

- flatness tolerances in mm 

0,08 0,13 0,15 

Примітка 4. Для нежорстких зразків наведене максимальне допустиме 

відхилення від площинності забезпечує точне вимірювання мінімальної 

допустимої товщини зразка і хороший контакт лицьових граней зразка з робочими  

поверхнями плит приладу і тепломіра. Для жорстких зразків наведене максимальне 

допустиме відхилення від площинності забезпечує гранично допустимі значення 

контактних термічних опорів для зразків з термічним опором більше 0,6 м2·К /Вт, 

якщо прилад відноситься до варіанту А; для зразків з термічним опором більше 1,0 

м2 ·К /Вт, якщо прилад відноситься до варіанту В; для зразків з термічним опором 
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більше 1,2 м2 ·К /Вт, якщо прилад відноситься до варіанту С. 

NOTE 4 The above flatness tolerances ensure accurate measurements of the 

specimen thickness at the minimum allowed values listed above for non-rigid 

specimens ensuring perfect contact with the apparatus surfaces. For rigid 

specimens the above tolerances ensure the required limitation of contact thermal 

resistances for specimen thermal resistances greater than 0,6 m2K/W for equipment 

A, greater than 1,0 m2 K/W for equipment B and greater than 1,2 m2K/W for 

equipment C. 

- мінімальна допустима різниця температур лицьових граней зразка, 

К (для зразків з термічним опором менше, ніж 1 м2·К/Вт) 

- minimum temperature difference through the specimen in K (for thermal 

resistances of less than 1 m2K/W) 

10 10 10 

- стандартна різниця температур лицьових граней зразка, К  

- normal temperature difference through the specimen in K 

20 20 20 

- мінімальна допустима щільність теплового потоку (при 

стандартній різниці температур лицьових граней зразка і 

максимальному допустимому термічному опорі зразка), Вт/ м2 

- minimum density of heat flow rate (at the normal temperature difference 

and maximum specimen thermal resistance), in W/m2 

6,67 4,0 3,0 

- мінімальний допустимий вихідний сигнал термобатареї при 

мінімальній щільності теплового потоку (при 

термоелектрорушійній силі одного елемента 40 мкВ/К), мкВ 

- minimum thermopile output at the minimum density of heat flow rate 

(for a thermoelectric power 40 μV/K per element), in μV 

430 400 430 

- похибка градуювання термопар по відношенню до різниці 

температур, % 

- accuracy of thermocouple calibration in % of the temperature difference 

0,4 0,4 0,4 

- похибка вимірювання ЕРС термопар цифровим вольтметром, % 

- accuracy in thermocouple reading of the digital voltmeter, in % 

0,2 0,2 0,2 

 

Для градуювання приладу, оснащеного 

тепломіром, повинні застосовуватися 

спеціально градуйовані термопари типу 

Т, діаметр проводів яких повинен бути 

не більше 0.55 мм. Термопари повинні 

бути встановлені в пазах металевих плит 

нагрівача або холодильника, що 

контактують з лицьовими гранями 

зразка, або в пазах додаткової гумової 

прокладки товщиною не більше 2 мм, 

встановленої між робочою поверхнею 

тепломіра і лицьової гранню зразка. Спаї 

термопар, встановлених на гумових 

Thermocouples shall be special-grade 

type T thermocouples of diameter not 

exceeding 0,55 mm. They shall be 

mounted in grooves in the heating or 

cooling unit metal plates in contact with 

the specimen or in grooves in an 

additional rubber sheet no more than 2 

mm thick on the surface of the heat flow 

meter in contact with the specimen. For 

thermocouples mounted in rubber sheets, 

the junctions shall be welded on the 

surface not in contact with the specimen 

of a thin copper plate mounted flush with 
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прокладках, повинні бути приварені до 

поверхні тонкої мідної пластини, яка 

контактує з гумовою прокладкою і не 

контактує з лицьового гранню зразка. 

Протилежна поверхня мідної пластини 

повинна бути розташована врівень з 

поверхнею гумової прокладки, яка 

контактує з лицьовій гранню зразка. 

Площа мідних пластин повинна бути від 

250 до 400 мм2. Спаї термопар, дотичні 

до лицьовї грані зразка, повинні бути 

розташовані так, як показано точками на 

рисунку D.4. У приладах, що відносяться 

до варіанту А, термопари розташовані в 

точках А і В; в приладах, що відносяться 

до варіантів В і С, термопари 

розташовані в точках А, В і С. Границя 

рисунка D.4 означає межу зони 

вимірювання. Встановлювати додаткові 

термопари на ділянці, відповідної 

пластини, необов'язково. Для 

вимірювання середньої температури на 

поверхні тепломіра, яка не контактує з 

лицьовою гранню зразка, повинно бути 

встановлено не менше двох додаткових 

термопар. 

the surface of the rubber sheet in contact 

with the specimen. The copper plates shal 

l have a surface of 250 mm2 to 400 mm2. 

The location of the thermocouple 

junctions in contact with the specimen 

shall be as indicated by the dots only in 

Figure D.4, locations A and B for 

equipment A, locations A, B and C for 

equipment B and equipment C. The 

border of the figure indicates the portion 

corresponding to the metering area 

section; additional thermocouples 

installed in the portion corresponding to 

the guard section are optional. At least 

two additional thermocouples shall be 

mounted, in the same way as above, on 

the surface of the heat flow meter not in 

contact with the specimen, to measure the 

mean heat flow meter temperature. 

Електричне з'єднання всіх термопар на 

робочих поверхнях нагрівача і 

холодильника (контактуючих або що не 

The electrical connection of all 

thermocouples of the heating and cooling 

units (in contact or not in contact with the 
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контактуючих з лицьовими гранями 

зразка) повинно бути виконано 

відповідно до рисунка D.5а) або D.5b). 

specimen) shall be as in Figure  

D.5 a) or D.5 b). 

Холодильники виконують з алюмінієвих 

пластин, які охолоджуються рідиною, 

що циркулюює по трубці. Трубка 

наклеєна на поверхню алюмінієвої 

пластини, що не є дотичними до 

лицьової грані зразка, за допомогою 

епоксидної смоли, імпрегрованої 

металом. Рекомендоване конструктивне 

рішення трубки холодильника 

представлено на рисунку D.6 

The cooling units shall be made of an 

aluminium metal plate chilled by liquid 

circulation in a pipe glued with metal-

loaded epoxy resin on the surface not in 

contact with the specimen. The preferred 

layout of the cooling pipe is that of 

Figure D.6 c), which, by appropriate 

dimensioning, allows reduced mass flow 

rates if compared with those indicated 

below. 

 

 EQUIPMENT 

A B C 

- товщина ізоляційного шару на поверхні нагрівального або 
охолоджувального пристрою не знаходиться в контакті зі зразком 
(теплопровідність 0,04 Вт / (м · К) або менше), мм 

- thickness of the insulating layer on the surface of the heating or cooling 
unit not in contact with the specimen (thermal conductivity of 0,04 
W/(mK) or less), in mm 

30 50 60 

 

Холодильники та нагрівачі повинні 

забезпечувати створення теплових 

потоків 

The cooling and heating units shall be 

able to provide the following heat flow 

rates: 

 

 Варіант 

EQUIPMENT 

A B C 

- максимальний тепловий потік через зразок (при стандартній 

різниці температур лицьових граней зразка, яка дорівнює 20 

К, і мінімальному термічному опорі зразка), Вт 

18 50 72 
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- maximum heat flow rate in W through the specimen (at the 

normal temperature difference of 20 K and minimum thermal 

resistance of the specimen) 

- тепловий потік через теплоізоляційний шар нагрівача або 

холодильника, Вт 

- heat flow rate through the insulating layer of the heating or 

cooling unit, in W 

1,8 3,0 3,6 

 

Характеристики охолоджувальних 

пристроїв повинні бути наступними: 

The characteristics of the cooling units 

shall be as follows: 

 

 EQUIPMENT 

A B C 

- товщина алюмінієвої охолоджуючої пластини, мм 

- thickness of the aluminium cooling plate, in mm 

15 25 40 

- необхідна витрата рідини з питомою теплоємністю  

3300 Дж / (кг·К) або більше, кг/с 

- required mass flow rate for a fluid with a specific heat of 3300 

J/(kgK) or greater, in kg/s 

0,030 0,080 0,12 

 

Корпус приладу має бути 

паронепроникним. Температура повітря 

всередині корпусу не повинна 

відрізнятися від середньої температури 

випробуваного зразка більш ніж на 2.5 

К. Зазначена умова може бути виконана 

кондиціонуванням повітря всередині 

корпусу приладу. Точка роси повітря 

повинна бути нижче температури 

холодної плити не менше ніж на 5 К. 

 

The cabinet enclosing the apparatus shall 

be water vapour tight; the internal air 

temperature shall be kept at the mean test 

temperature within 2,5 K. This is only 

possible through appropriate air 

conditioning of the inside of the cabinet. 

The dew point of the air shall be at least 5 

K lower than the cold plate temperature. 

Провід (проводи термопар, вихідні 

дроти термобатареї і т.д.), виходять з 

All the wires (thermocouples, thermopile 

output, etc.) coming from the heating and 
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нагрівача і тепломіра, що контактує з 

нагрівачем (якщо це доцільно), до 

виведення їх з приладу повинні бути 

закріплені за допомогою затискачів на 

ділянці бічної поверхні нагрівача, 

довжина якого повинна бути не менше 

20 см. Вимога поширюється на всі 

проводи, що виходять з холодильника і 

тепломіра, що контактує з 

холодильником (якщо це доцільно). 

heating unit heat flow meter (if 

applicable) shall by clamped at the 

heating unit along its edge for at least 20 

cm, before leaving the apparatus. The 

same applies for the cooling unit and 

cooling unit heat flow meter (if 

applicable). 

Примітка 5 Однополичний зразка 

асиметричний обладнання, що має загальний 

розмір апарату між 300 мм устаткування А і 

600 мм обладнання C, як і раніше відповідно 

до вимог цього стандарту і EN 1946-3: тисяча 

дев'ятсот дев'яносто дев'ять за умови, що 

загальний розмір пристрою, дозуючий 

ширина секції, максимальна товщина зразка, 

площинність допуски, товщина ізолюючого 

шару на поверхні нагрівального або 

охолоджувального пристрою, все 

інтерполювати дані, пов'язані з обладнанням 

а й обладнання C з таким же відношенням; за 

умови, що мінімальне число пар переходів 

для термобатареи -100, за умови, що 

максимальний зразок теплового опору не 

перевищує відношення максимальної 

товщини зразка і мінімальної провідності 

зразка, і за умови, що масова витрата 

охолоджуючої або нагревающей текучого 

середовища масштабується відповідно до 

загальної поверхнею апарату. 

NOTE 5 Single-specimen asymmetrical 

equipment, having the overall apparatus size 

between the 300 mm of equipment A and 600 

mm of equipment C, is still conforming with the 

requirements of this standard and EN 1946-

3:1999 provided that the overall apparatus size, 

metering section width, maximum specimen 

thickness, flatness tolerances, thickness of 

insulating layer on the surface of the heating or 

cooling unit, all interpolate the data related to 

equipment A and equipment C with the same 

ratio; provided that the minimum number of 

couples of junctions for the thermopile is100, 

provided that the maximum specimen thermal 

resistance does not exceed the ratio of the 

maximum specimen thickness and the minimum 

specimen conductivity, and provided that the 

mass flow rate of the cooling or heating fluid is 

scaled according to the overall apparatus 

surface. 
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ДОДАТОК НА 

(довідковий) 

ПЕРЕЛІК МІЖНАРОДНИХ І РЕГІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ, ПОСИЛАННЯ 

НА ЯКІ Є В  EN 12667:2001, ТА ВІДПОВІДНИХ НАЦІОНАЛЬНИХ 

СТАНДАРТІВ УКРАЇНИ (за їх наявності) 

EN1946-2:1999 Thermal performance of 

building products and components - 

Specific criteria for the assessment of 

laboratories measuring heat transfer 

properties - Part 2: Measurements by 

guarded hot plate method 

- 

EN1946-3:1999 Thermal performance of 

building products and components - 

Specific criteria for the assessment of 

laboratories measuring heat transfer 

properties - Part 3: Measurements by heat 

flow meter method. 

- 

EN 12664 Thermal performance of 

building materials and products - 

Determination of thermal resistance by 

means of guarded hot plate and heat flow 

meter methods - Dry and moist products of 

medium and low thermal resistance. 

- 

EN 12939 Thermal performance of 

building materials and products - 

Determination of thermal resistance by 

means of guarded hot plate and heat flow 

meter methods - Thick products of high and 

 

- 
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medium thermal resistance. 

EN ISO 7345 Thermal insulation - Physical 

quantities and definitions (ISO 7345:1987). 
- 

ISO 8301:1991 Thermal insulation - 

Determination of steady-state thermal 

resistance and related properties - Heat flow 

meter apparatus. 

ISO 8301:1991 - ДСТУ ISO 8301:2007 

Теплоізоляція. Визначення теплового 

опору та пов'язаних із ним 

характеристик в усталеному режимі 

приладом із перетворювачем 

теплового потоку (ISO 8301:1991, IDT)  

ISO 8302:1991 Thermal insulation - 

Determination of steady-state thermal 

resistance and related properties - Guarded 

hot plate apparatus. 

ISO 8302:1991 -ДСТУ ISO 8302:2008  

Теплоізоляція. Визначення теплового 

опору та пов'язаних з ним 

характеристик в усталеному режимі 

приладом із захищеною гарячою 

пластиною (ISO 8302:1991, IDT) 
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