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НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП 

Цей стандарт є тотожний переклад EN 15241:2007 «Ventilation for buildings – 

Calculation methods for energy losses due to ventilation and infiltration in buildings» 

(Вентиляція будівель – Методи розрахунку енерговтрат при вентиляції та 

інфільтрації повітря у будівлях) з внесеною технічною поправкою                                   

EN 15241:2007/АС:2011. Цю технічну поправку та її переклад долучено 

безпосередньо до тексту, - в назві стандарту виключено слово "комерційний". 

EN 15241:2007 підготовлено Технічним комітетом CEN/TC 156 «Ventilation for 

buildings» (Вентиляція будівель), секретаріатом якого керує BSI (Британський 

інститут стандартів).  

До національного стандарту долучено англомовний текст. 

На території України як національний стандарт діє ліва колонка тексту ДСТУ 

Б EN 15241:201Х Вентиляція будівель. Методи розрахунку енерговтрат при 

вентиляції та інфільтрації повітря у будівлях (EN 15241:2007, IDT + EN 

15241:2007/АС:2011, IDT), викладена українською мовою. 

Згідно з ДБН А.1.1-1-93 «Система стандартизації та нормування в будівництві. 

Основні положення» цей стандарт відноситься до комплексу В.2.5 «Інженерне 

обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди». 

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України. 

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт, – ТК 306 

«Інженерні мережі та споруди». 

До стандарту внесено такі редакційні зміни: 

- слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»; 

- структурні елементи цього стандарту: «Обкладинка», «Передмова», 

«Національний вступ» та «Бібліографічні дані»  оформлено згідно з вимогами 

національної стандартизації України; 

- з передмови до EN 15241:2007 у цей «Національний вступ» взято те, що 

безпосередньо стосується цього стандарту. 

Перелік регіональних стандартів, посилання на які є в EN 15241:2007, та 

відповідних національних стандартів України (за їх наявності), наведений у 

національному додатку НА. 

Копії регіональних стандартів, на які є посилання в EN 15241:2007, не 

прийнятих як національні стандарти, можна отримати в Головному фонді 

нормативних документів  ДП «УкрНДНЦ». 
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ВСТУП Introduction 

Цей стандарт визначає спосіб розра-

хунку впливу потоків вентиляційного 

повітря на енергоспоживання.  

This standard defines the way to calculate 

the energy impact of airflows due to the 

ventilation system. 

Він враховує, як безпосередній 

вплив системи вентиляції (енергію, що 

необхідна для оброблення та перемі-

щення повітря), так і побічний (вплив 

на охолодження та опалення будівлі).  

Ventilation system impact is calculated as 

direct (energy devoted to the air treatment 

and move in the ventilation system), and  

indirect (impact on cooling and heating of 

the building). 

Ніжче наведено взаємозв'язок з 

деякими іншими стандартами: 

The relationships with some other 

standards are as follows: 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема взаємозв'язку між стандартами 

Figure 1 – Scheme of relationship between standards  
 

 

Таблиця 1 - Взаємозв'язок між стандартами 

Table 1 - Relationship between standards 

із 

стандарту 

from 

до 

стандарту 

to 

Інформація, що передається 

із стандарту 

Information transferred 

 

Параметри, що визначають у 

стандарті за даними з іншого 

стандарту 

Variables 

EN 15251 EN 15243 Внутрішні кліматичні вимоги 

Indoor climate requirements 

Опалення  та охолодження.  Основні 

параметри 

Heating and cooling Set points 

EN 13779; 

EN 15251 

EN 15242 Показники повітряного пото-

ку, що забезпечують комфорт 

і здоров'є 

Airflow requirement for comfort 

and health 

Необхідні витрати припливного та 

випускного повтря  

Required supply and exhaust Air flows 
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EN 15242 EN 15241 Повітряні потоки 

Air flows 

Повітряні потоки, що надходять у 

будівлю та видаляються з будівлі 

Air flows entering and leaving the 

building 

EN 15242 EN ISO 

13792 

Повітряні потоки 

Air flows 

Розрахунок витрати повітря влітку 

для забезпезчення комфортних умов 

Air flow for summer comfort 

calculation 

EN 15241 EN 15603; 

EN 15315; 

EN 15217; 

EN 15243 

Енергія 

energy 

Енергія енергоносіїв для вентиляції 

(для вентиляторів, зволоження, 

попереднього охолодження, поперед-

нього нагрівання), а також енергія 

для систем повітряного опалення та 

охолодження  

Energies per energy carrier for 

ventilation (fans, humidifying, 

precooling, pre heating), + heating and 

cooling for air systems 

EN 15241 EN ISO 

13790 

Дані для розрахунку опалення 

та охолодження  

data for heating and cooling 

calculation 

Температури, вологість і потоки 

повітря, що надходять до будівлі 

Temperatures, humidities and flows of 

air entering the building 

EN 15243 EN 15603; 

EN 15315; 

EN 15217 

 

Дані для систем повітряного 

опалення/охолодженя 

Data for air systems 

 

Енергія, що необхідна для опалення і 

охолодження 

Required energies for heating and 

cooling 

EN 15243 EN 15242 Дані для систем повітряного 

опалення та охолодження  

Data for air heating and 

cooling systems 

Витрати повітря, що необхідні для 

використання системи 

Required airflows when of use  

EN 15243 EN ISO  

13790 

Розрахункові дані для 

опалення та охолодження 

будівель  

data for building heating and 

cooling calculation 

Основні показники стосовно 

ефективності холодо- та 

тепловіддачі, розподілення та 

генерування втрат, які утилізують та 

повертають до системи. 

Set point, emission efficiency, 

distribution recoverable losses, 

generation recoverable losses 

EN ISO  

13790 

EN 15243 Дані для розрахунку системи 

Data for system calculation 

Необхідна генерація енергії  

Required energy for generation 

 

 

Назви європейських стандартів EN: EN titles are: 

prEN 15217 Енергоефективність 

будівель. Методи представлення 

енергетичних характеристик та 

енергетичної сертифікації будівель 

prEN 15217, Energy performance of 

buildings – Methods for expressing 

energy performance and for energy 

certification of buildings 
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prEN 15603 Енергоефективність 

будівель. Загальне енергоспоживання 

та проведення енергетичної оцінки  

prEN 15603, Energy performance of 

buildings – Overall energy use and 

definition of energy ratings 

prEN 15243 Вентиляція будівель. 

Розрахунок температури приміщень та 

методи визначення навантажень і 

енергопотреб для будівель з системами 

кондиціонування повітря 

prEN 15243, Ventilation for buildings – 

Calculation of room temperatures and of 

load and energy for buildings with room 

conditioning systems 

prEN ISO 13790 Теплотехнічні 

характеристики будівель. Розрахунок 

енергоспоживання на опалення та 

охолодження (ISO/lDIS 13790:2005) 

prEN ISO 13790, Thermal performance 

of buildings – Calculation of energy use 

for space heating and cooling (ISO/DIS 

13790:2005) 

EN 15242 Вентиляція будівель. 

Розрахункові методи визначення витрат 

повітря на вентиляцію будівель з 

урахуванням інфільтрації 

EN 15242, Ventilation for buildings – 

Calculation methods for the 

determination of air flow rates in 

buildings including infiltration 

EN 15241 Вентиляція будівель. 

Методи розрахунку енерговтрат при 

вентиляції та інфільтрації повітря у 

будівлях 

EN 15241, Ventilation for buildings – 

Calculation methods for energy losses 

due to ventilation and infiltration in 

commercial buildings 

EN 13779 Вентиляція громадських 

будівель. Вимоги до виконання систем 

вентиляції та кондиціонування повітря 

EN 13779, Ventilation for non-residential 

buildings – Performance requirements for 

ventilation and room-conditioning systems 

EN ISO 13792 Теплотехнічні 

характеристики будівель. Розрахунок 

внутрішньої температури приміщення у 

теплий період року без механічного 

охолодження. Спрощені методи (ISO 

13792:2005)  

EN 13792, Colour coding of taps and 

valves for use in laboratories 

EN 15251 Розрахункові параметри 

мікроклімату приміщень для проекту-

вання та оцінки енергетичних характе-

ристик будівель по відношенню до 

якості повітря, теплового комфорту, 

освітлення та акустики 

EN 15251, Indoor environmental input 

parameters for design and assessment of 

energy performance of buildings 

addressing indoor air quality, thermal 

environment, lighting and acoustics 

EN 15315 Системи теплозабезпе-

чення будівель. Енергоефективність 

будівель. Використання первинної 

енергії та викиди СО2   
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Цей стандарт відноситься до 

системи стандартизації у галузі 

будівництва. Він є інструментом 

моделювання для розробників 

програмного забезпечення будівельних, 

промислових та інжинірингових 

компаній.  

The target audience of this standard is 

policy makers in the building regulation 

sector, software developers of building 

simulation tools, industrial and 

engineering companies. 

Національні примітки.  
1. У національному станадрті помилкові 

посилання у таблиці 1 тексту EN 15241:2007 

замінено на наступні (відповідно до 

вищенаведених європейських стандартів EN): 

- EN 15241 на EN 15242 у четвертому рядку 

першої колонки; 

- EN 15203 – 15315 на EN 15603,  EN 15315, 

EN 15243 у п’ятому рядку другої колонки; 

- EN 15243 на EN 15603, EN 15315, EN 15217 

у сьомому рядку другої колонки. 
2. Помилкове посилання на EN 13792 у 

оригіналі EN 15241:2007 замінено у 

національному стандарті посиланням на стандарт  

EN ISO 13792, Thermal performance of buildings - 

Calculation of internal temperatures of a room in 

summer without mechanical cooling - Simplified 

methods (ISO 13792:2005) (Теплотехнічні 

характеристики будівель. Розрахунок внутрішньої 

температури приміщення у теплий період року без 

механічного охолодження. Спрощені методи (ISO 

13792:2005). 

3. Національний стандарт відповідно до 

рисунку 1 доповнено назвою стандарту EN 15315, 

Heating systems in buildings - Energy performance of 

buildings – Overall energy use, primary energy and 

CO2 emissions, (Системи теплозабезпечення буді-

вель. Енергоефективність будівель. Використання 

первинної енергії та викиди СО2 ). 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ 

УКРАЇНИ 

Вентиляція будівель.  

Методи розрахунку енерговтрат при 

вентиляції та інфільтрації повітря у 

будівлях  

 EUROPEAN STANDARD   
     

 

This European Standard was approved by 

CEN on 26 March 2007 

 

ICS 91.140.30 

Вентиляція зданий.  

Методы расчета енергопотерь при 

вентиляции и инфильтрации воздуха в 

зданиях  

  

English version 

Ventilation for buildings –  

Calculation methods for energy losses due 

to ventilation and infiltration in buildings  

 

EN 15241 

Ventilation for buildings  

Calculation methods for energy losses due 

to ventilation and infiltration in buildings  

  

Чинний від  ___________    May 2007 

 

 

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 1. Scope 

У цьому стандарті надано методику 

розрахунку впливу вентиляційної 

системи будівлі (у тому числі 

провітрювання) на енергоспоживання, 

яку застосовують для визначення 

необхідної енергії та теплового і 

холодильного навантаження.   

This European Standard describes the 

method to calculate the energy impact of 

ventilation systems (including airing) in 

buildings to be used for applications such 

as energy calculations, heat and cooling 

load calculation. 

Для цього у стандарті визначено, як 

розрахувати характеристики (темпера-

туру, вологість) повітря, що надходить 

до будівлі, та відповідні енеропотреби 

для його обробки і потреби у 

допоміжній електроенергії. 

Its purpose is to define how to calculate 

the characteristics (temperature, humidity) 

of the air entering the building, and the 

corresponding energies required for its 

treatment and the auxiliaries electrical  

energy required.     

Цей стандарт також можливо  

використовувати для систем 

повітряного опалення та охолодження, 

які забезпечують вентиляцію при 

необхідних тепловому та холодильному 

навантаженні та відповідних витратах 

This standart can also be used for air 

heating and cooling systems when they 

assure the provision of ventilation, 

considering that  prEN 15243 will provide 

the required heating or cooling load and 

the corresponding air flows and/or air 
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й/або температурах повітря згідно з  

prEN 15243. 

temperatures. 

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 2 Normative references 

Наведені нижче стандарти, на які 

зроблені посилання, є невід’ємними для 

застосування цього стандарту. Для 

датованих посилань чинні тільки 

наведені видання. Для недатованих 

посилань чинним є останнє видання 

(включаючи будь-які зміни). 

The following referenced documents are 

indispensable for the application of this 

document. For dated references, only the 

edition cited applies. For undated 

references, the latest edition of the 

referenced document (including any 

amendments) applies. 

EN 12792:2003 Системи вентиляції 

та кондиціонування повітря. Терміни та 

визначення понять. Умовні познаки 

EN 12792:2003,  Ventilation for buildings 

– Symbols, terminology and graphical 

symbols 

EN 13053:2006 Вентиляція будівель. 

Блоки обробки повітря. Номінальні та 

робочі характеристики складових 

частин і секцій 

EN 13053:2006, Ventilation for buildings 

– Air handling units – Rating and 

performance for units, components and 

sections 

EN 13779 Вентиляція громадських 

будівель. Вимоги до виконання систем 

вентиляції та кондиціонування повітря 

EN 13779, Ventilation for non-residential 

buildings – Performance requirements for 

ventilation and room-conditioning systems 

prEN 15232 Енергоефективність 

будівель. Вплив автоматизації, 

моніторингу та управління будівлями 

prEN 15232, Energy performance of 

buildings – Impact of Building 

Automation, Controls and Building 

Management 

EN 15242 Вентиляція будівель. 

Розрахункові методи визначення витрат 

повітря на вентиляцію будівель з 

урахуванням інфільтрації 

EN 15242, Ventilation for buildings – 

Calculation methods for the determination 

of air flow rates in buildings including 

infiltration 

prEN 15243 Вентиляція будівель. 

Розрахунок температури приміщень та 

методи визначення навантаження й 

енергії для будівель з системами 

кондиціонування повітря 

prEN 15243, Ventilation for buildings – 

Calculation of room temperatures and of 

load and energy for buildings with room 

conditioning systems 

prEN ISO 13790 Теплотехнічні 

характеристики будівель. Розрахунок 

енергоспоживання на опалення та 

охолодження (ISO/lDIS 13790:2005) 

prEN ISO 13790, Thermal performance 

of buildings – Calculation of building 

energy use for space heating and cooling 

(ISO/lDIS 13790:2005) 
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3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 

ПОНЯТЬ 

3 Terms and definitions 

У цьому стандарті застосовані 

терміни та визначення, що надані в EN 

12792:2003, поряд із 

нижчеприведеними термінами та 

визначеннями.  

For the purposes of this document, the 

terms and definitions given in EN 

12792:2003 and the following apply.  

3.1 змійовик розморожування  3.1 defrosting coil 

Змійовик, який використовують для 

захисту теплообмінника від обмерзання  

coil used before the heat exchanger to 

prevent its frosting 

3.2 змійовик попереднього 

підігріву  

3.2  pre-heating coil 

Змійовик, який використовують для 

підвищення температури припливного 

повітря в системі повітроводів до 

заданого значення (наприклад, 

незалежно від заданої внутрішньої 

температури приміщення) 

coil used to warm up the air entering the 

supply ducted system to a predefined 

value (e.g.; not controlled according to 

indoor temperature) 

3.3 змійовик попереднього 

охлодження  

3.3 pre-cooling coil 

Змійовик, який використовують для 

зниження температури припливного 

повітря в системі повітроводів до 

заданого значення  

coil used to cool down the air entering the 

supply ducted system to a predefined 

value  

3.4 висота будівлі 3.4 building height 

Висота будівлі від рівня землі біля 

входу до покрівлі  

height of the building from the entrance 

ground level to the rooftop level 

3.5 витік повітря крізь оболонку 

будівлі  

3.5 building leakage 

Загальна витрата витоку повітря 

крізь оболонку будівлі при заданому 

випробувальному перепаді тиску  

overall leakage airflow for a given test 

pressure difference across building 

3.6 об'єм будівлі 3.6 building volume 

Об’єм  внутрішнього простору 

будівлі (або частини будівлі), що 

кондиціонується та обмежується 

зовнішними стінами. Зазвичай він не 

містить ані горище, ані підвал, ані будь-

яку зблоковану з будівлею прибудову  

volume within internal outdoor walls of 

the purposely conditioned space of the 

building (or part of the building). This 

generally includes neither the attic, nor the 

basement, nor any additional structural 

annex of the building 
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3.7 температура повітря у будівлі 3.7 building air temperature 

Середня температура повітря в 

приміщеннях 

average air temperature of the rooms 

 

4 УМОВНІ ПОЗНАКИ, ОДИНИЦІ 

ВИМІРУ ТА СКОРОЧЕННЯ  

4 Symbols and abbreviations 

 

Таблиця 2 – Умовні познаки та скорочення  

Table 2 – Symbols and abbreviations 

Умовна 

познака 

Symbol 

Одиниця 

виміру 

Unit  

Характеристика 

description 

A 
м

2
 

m
2
 

зона/площа 

area  

Bh 
м 

m 

висота будівлі 

building height 

Cductleak 
- 

ad
 

коефіцієнт, що враховує втрати повітря за рахунок витоку 

coefficient taking into account lost air due to duct leakages 

Csyst 
- 

ad
 

коефіцієнт, що враховує допуски складових та конструкції системи 

coefficient taking into account the component and system design 

tolerances 

Cuse 
- 

ad
 

коефіцієнт, що враховує увімкнення і вимкнення вентиляторів 

coefficient taking into account the switching on and off of fans 

Ccont 
- 

ad
 

коефіцієнт, що залежить від місцевого регулювання витрати повітря  

coefficient depending on local air flow control
 

Eff 
- 

ad
 

ефективність 

efficiency 

H 
Вт/К 

W/K 

тепловтрати (узагальнений коефіцієнт теплопередачі) 

heat loss 

qv(dP) 
графік або формула 

curve or formula 

характеристика витрати повітря залежно від перепаду тиску 

airflow/pressure difference characteristic  

qv 4Pa , n  

або  

n50, n 

л/с  або  м
3
/год 

l/s  or  m
3
/h 

повітропроникність зовнішньої оболонки будівлі у вигляді витрати 

повітря для заданого перепаду тиску 4 Па (може бути заданий інший 

перепад тиску Р) і (через кому) відповідний показник степеня n або 

повітропроникність зовнішньої оболонки n50 як кратність 

повітрообміну в приміщенні (будівлі) за годину при перепаді тиску 

50 Па і (через кому) відповідний показник степеня n 

external envelope airtightness expressed as an airflow for a given 

pressure difference, exponent 

qv 4Pa , n  

або  

n50, n 

л/с  або  м
3
/год 

l/s  or  m
3
/h 

часткова повітропроникность по висоті (z), орієнтації (or), куту 

нахилу (Tilt) 

partial air tightness for altitude (z), orientation (or), tilt angle (Tilt) 

qv-exh 
м

3
/год 

m
3
/h 

витрата випускного повітря 

exhaust air flow 

qv-sup 
м

3
/год 

m
3
/h 

витрата припливного повітря  

supply air flow 

P 
Вт 

W 

теплова потужність  

heating power 
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R 
- 

Ad 

коефіцієнт (співвідношення)  

ratio 

θ 
°C 

°C 

температура 

temperature 

х 
г/кг сухого повітря 

g/kg of dry air 

вологовміст повітря 

moisture content of the air 

 

Таблиця 3 –  Індекси, які використовано у документі   

     Table 3 – Indices used in the documents 

sup 

Стосується припливного повітря, 

як це визначено в EN 13779 

Concerns supply air as defined in 

EN 13779 

rec 
Стосується рециркуляції 

Concerns recirculation 

exh 

Стосується випускного повітря, 

як це визначено в EN 13779 

Concerns exhaust air as defined in 

EN 13779 

ductsurr 

Стосується повітря навколо 

повітроводу 

Concerns air surrounding the duct 

e1 

Стосується приймального 

пристрою випускного повітря 

Concerns exhaust air entering unit 

e2 

Стосується кінцевого пристрою 

випускного повітря  

Concerns exhaust air at unit's exit 

s1 

Стосується приймального 

пристрою припливного повітря   

Concerns supply air entering unit 

s2 

Стосується кінцевого пристрою 

припливного повітря  

Concerns supply air at unit's exit 

PC 

Стосується попереднього 

охолоджування 

Concerns pre-cooling 

PH 

Стосується попереднього 

нагрівання 

Concerns pre-heating 

hum 
Стосується зволоження 

Concerns humidifying 
Fan або f 

Стосується вентилятора 

Concerns fan 

HE 
Стосується теплообмінника  

Concerns heat exchanger 
f,r 

Стосується повернення теплоти 

від вентилятора 

Concerns heat recovered from fan 

ext 
Зовнішній 

External 
int 

Внутрішній 

Internal 

duct 
Стосується повітроводу 

Concerns the duct 
cont 

Регулювання 

Сontrol 

 

5 ЗАГАЛЬНИЙ ПІДХІД  5 General approach 

У EN 15242 визначено порядок 

розрахунку наступних повітряних 

потоків (які надходять або видаляються 

із зони опалення/кондиціонування): 

через нещільності, відкриті вікна, 

отвори, що передбачені для організації 

повітрообміну (розглядаються як 

частина системи вентиляції), та через 

систему вентиляції. 

EN 15242 defines the procedure to 

calculate the following air flows (either 

entering or leaving the heated/conditioned 

area) through leakages, opened windows, 

purpose provided openings (considered as 

part of the ventilation system) and the 

ventilation system. 
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Розрахунок загальних потреб в 

опаленні та охолодженні, який надано 

у prEN ISO 13790, безпосередньо 

використовує  повітряні потоки, що 

надходять до будівлі через 

нещільності, відчинені вікна та отвори, 

і коли ці потоки повітря відомі 

враховує їх додатковий вплив на 

енергоспоживання. Тому в цьому 

стандарті увагу зосереджено на 

процесах обробки та переміщення 

повітря системою вентиляцію.  

For overall heating and cooling needs 

calculation, prEN ISO 13790, uses directly 

the airflows entering the building through 

leakages, opened windows, and purpose 

provided opening, as there's is no additional 

energy impact when these air flows are 

known. Therefore this standard focuses on 

the impact on the ventilation system itself 

both for the air treatment and move. 

Для системи повітряного опалення 

та охолодження потрібні витрати і 

температури припливного повітря 

визначають за prEN 15243. 

For air heating and cooling system, prEN 

15243 provides the required airflow and 

supply temperatures. 

Національна примітка. Далі відповідно до 

оригіналу стандарту надано рисунок 2, але 

посилання на нього в тексті оригіналу відсутнє. 

На рисунку 2 наведено типи потоків повітря у 

будівлі (приміщенні), які розглядаються у цьому 

стандарті. 

 

Типи потоків повітря у будівлі 

(приміщенні), які розглядаються у 

цьому стандарті,  наведено на рисунку 

2. 

 

У вентиляційній системі, що 

розглядається далі, процеси опалення 

або охолодження приміщення 

безпосередньо не регулюються, а 

здійснюється тільки попереднє 

нагрівання та попереднє охолодження у 

змійовиках. Характеристики та 

розрахунок системи місцевого 

опалення або охолодження також 

напряму не розглядаються. Але її вплив 

на температуру витяжного повітря або 

на основні вимоги до характеристик і 

регулювання повітряних потоків може 

бути прийнятий до уваги. 

The ventilation system here considered does 

not directly include room controlled heating 

and cooling, but only preheating and 

precooling coils. The local heating or 

cooling system description and calculation 

is not considered directly. Its possible 

impact on the exhaust air temperature or on 

the required airflows set points and controls 

can nevertheless be taken into account. 
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Позначення: Key 

1 – система вентиляції; 1 ventilation system 

2 -  віконний отвір;   2  window opening  

3 – отвір;   3 оpening 

4 – витік;    4 leakage      

5 – внутрішній тиск. 5 linternal reference pressure. 

 

Рисунок 2 –  Загальна схема повітряних потоків 

Figure 2 –  General scheme for airflows 
 

Отже, метою цього стандарту є 

забезпечення методів розрахунку 

опалення та охолодження наступними 

«даними про повітря»:   

The aim of this standard is therefore to 

provide the "air information" for heating 

and cooling calculation methods, which 

means: 

- витрати повітря (згідно з EN 

15242), температура та вологість 

повітря, що надходить до зони 

опалення/охолодження як завдяки 

вентиляції, так і від інфільтрації;   

- Air flows (from standard EN 15242), 

temperature, humidity entering the 

heated/conditioned area both for 

ventilation and infiltration. 

- електроенергія, що потрібна  

вентилятору і допоміжним пристроям 

системи вентиляції; 

- Electrical needs for fan and ventilation 

system auxiliaries; 

- енергія, що необхідна для роз-

морожування, попереднього нагрівання 

та охолодження, зволоження, осушення; 

- Required energy for defrosting, 

preheating, precooling, humidifying, 

dehumidifying; 

- енергопотреби на нагрівання та 

охолодження інфільтрованого повітря – 

не є частиною стандарту. 

- The heating and cooling energy needs 

due to infiltration are not part of the 

standard. 
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Енергопотреби на опалення та 

охолодження для систем повітряного 

опалення та охолодження можливо 

визначити з урахуванням формул, що 

наведені в prEN 15243. 

Required energy for heating and cooling 

for air heating and cooling systems can be 

taken into account using the same 

formulas in connection with prEN 15243. 

Такі енергопотреби залежать від 

енергоносія та способу  використання 

енергії (опалення, охолодження, 

вентиляція). У деяких конкретних 

випадках це вимагатиме певних 

припущень, наприклад, якщо вентиля-

тор використовується одночасно для 

вентиляції, опалення та охолодження 

These energies will be provided by energy 

carrier and use (heating, cooling, 

ventilating). In some cases it will require 

some specific assumptions as for example 

if a fan is used for ventilation, heating and 

cooling. 

Три можливих виконання процедури 

розрахунку, яку наведено у розділі 6, 

розглядаються у розділі 7. 

Three implementation possibilities of the 

calculation procedure described in Clause 

6 are shown in Clause 7. 

 

6.  ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 

РОЗРАХУНКУ  

6 Steady state calculation 

6.1 Мета розрахунку 6.1 Basis of the calculation method 

Визначення на підставі певних 

витрат повітря  наступних 

характеристик:  

Starting from the airflows, the aim of the 

procedure is to calculate: 

- температури та вологості повітря, 

що надходить до зон опалення або 

охолодження; 

- Temperature and humidities of the 

airflows entering the heated or cooled 

areas. 

- енергопотреб на обробку повітря. - Energy devoted to the air treatment. 

6.2 Повітря, що надходить завдяки 

інфільтрації та через приймальні 

пристрої природної вентиляції  або 

вікна 

6.2 Air entering through infiltration, 

passive air inlets or windows 

За базові характеристики повітря 

приймають характеристики зовнішньо-

го повітря.  

It is basically considered that the air 

characteristics are the outdoor air ones.  

Попередній підігрів повітря у 

приймальних пристроях з᾽єданих з 

повітроводом, який прокладено у 

грунті, розглядається у цьому стандарті 

(див. додаток А).  

Preheated air inlets and ground coupling 

are part of this standard. 

Національна примітка.  Пункт 6.2 цього 

стандарту доповнено посиланням на додаток А, 

яке відсутне у тексті оригіналу стандарту.  

 

Якщо повітря забирається з If the air is taken in an adjacent space the 
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суміжного простору, то температуру 

цього простору слід розраховувати 

згідно з prEN ISO 13790.  

air temperature in this space shall be 

calculated according to prEN ISO 13790. 

6.3 Розрахунок системи 

збалансованої припливно-витяжної 

або тільки припливної механічної 

вентиляції  

6.3 Air entering through balanced or 

supply only system calculation 

6.3.1 Загальні положення 6.3.1 General 

У наступних підпунктах визначено, 

як змінюються характеристики повітря 

у кожній складовій системи вентиляції 

та яка енергія необхідна для обробки 

повітря. 

The following subclauses describe how the 

air characteristics are modified in each 

component, and the energy required for 

that treatment. 

6.3.2 Тепловтрати у повітроводі 6.3.2 Duct heat losses 

6.3.2.1 Теплопередача крізь части-

ни повітроводу, що розташований в 

зоні опалення/кондиціонування  

6.3.2.1 Heat transfer through the 

parts of duct situated in the 

heated/conditioned area 

Для забезпечення точності розра-

хунків теплопередачу слід визначати, 

якщо втрати теплоти суттєві порівняно 

з  потрібною точністю розрахунків.  

It has to be evaluated if these losses are 

significant in respect to the accuracy 

required for the calculations. 

Це можна не враховувати для 

систем, що не забезпечують опалення й 

охолодження. 

They can be neglected for systems not 

providing heating and cooling. 

Якщо теплопередачу слід врахо-

вувати, то використовуються рівняння 

для повітроводів, розташованих поза 

зоною кондиціонування, але темпера-

тура повітря навколо повітроводу 

дорівнює температурі зони. Якщо 

враховувати  теплопередачу від повітря 

зони до повітря у  повітроводі, енерге-

тичний баланс приміщення має бути 

повним (тобто, теплота, що передається 

у повітря, втрачається  зоною). 

If not the equations are the same as if the 

ducts are situated out of the conditioned 

area but the air temperature surrounding 

the duct is equal to the zone temperature. 

If the heat transfer of the zone to the air in 

the duct is taken into account, the energy 

balance of the room shall be completed 

(e.g. the heat transfered to the air shall be 

lost by the zone). 

6.3.2.2 Теплопередача крізь частини 

повітроводу, що розташований поза 

зоною опалення/кондиціонування  

6.3.2.2 Heat transfer through the 

parts of duct situated out the 

heated/conditioned area 

Температура повітря змінюється у 

повітроводі наступним чином: 

The air temperature is modified in the duct 

as follows: 

θ2 = θ1 + ΔTduct 

x2 =  x1 , 
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де:  where: 

ΔTduct – різниця між температурою 

повітря на вході повітроводу і 

температурою повітря на виході з 

повітроводу ,  K; 

ΔTduct is the difference in air temperature 

between the inlet and the outlet of the duct, 

in K 

θ1 , x1  – температура та вологовміст 

повітря на вході  повітроводу (відпо-

відно у °С та  г/кг сухого повітря);  

θ1 , x1  are the air temperature and 

humidity at the inlet of the duct, (in °C and 

g/kg of dry air)  

θ2 ,  x2 –  температура та вологовміст 

повітря на виході з повітроводу (відпо-

відно у °С та  г/кг сухого повітря).  

θ2 ,  x2 are the air temperature and 

humidity at the outlet of the duct, (in °C 

and g/kg of dry air)  

ΔTduct  розраховують як: ΔTduct  is calculated by 

duct

vduct
duct surduct 1

0,34

( )

  ( ) 1

H s
q

T e 



 
     
 
 
 

 

де: where: 

θsurduct – температура повітря навколо 

повітроводу, яка дорівнює у цьому 

випадку температурі зовнішнього (поза 

зоною опалення/кондиціонування)  

повітря, °C; 

θsupduct is the temperature of the air 

surrounding the duct, equal in this case to 

the outdoor air temperature, in °C 

Hduct(s) – тепловтрати від повітроводу 

до середовища, що його оточує (для 

площі поверхні повітроводу s поза 

зоною опалення/кондиціонування),  

Вт/K; 

Hduct is the heat loss from the duct to the 

surrounding, in W/K  

qvduct – витрата повітря у повітроводі, 

м
3
/год. 

qvduct is the rate of air flow in the duct, in 

(m
3
/h) 

Національна примітка. Помилку тексту 

оригіналу у вищенаведеній формулі кореговано у 

національному стандарті (див., наприклад, 

аналогічну формулу (А.8). Показник Hduct(s) це 

узагальнений коефіцієнт теплопередачі, який 

залежить від площі поверхні s частин повітроводу 

поза зоною опалення/кондиціонування. Тепло- 

передача крізь повітровод, який розташовано поза 

зоною опалення/кондиціонування та прокладено у 

грунті, розглядається у додатку А.  

 

 

6.3.3 Втрати повітря у 

повітроводах 

6.3.3 Duct flow losses 

Інфільтрацію або ексфільтрацію 

повітря до або з повітроводу  

розраховують згідно з EN 15242. 

The infiltred or exfiltred flow into or from 

the duct is calculated according to EN 

15242. 

Якщо повітря ексфільтрується, то 

немає ніяких змін характеристик 

If the air is exfiltred, there is no change in 

air characteristics in the duct (but a 
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повітря у повітроводі (але змінюються 

витрати повітря). 

difference in air flows). 

Якщо повітря інфільтрується, то 

зовнішнє повітря змішується з повітрям 

у повітроводі. 

If the air is infitred, the outdoor air is 

mixed to the air entering the duct. 

6.3.4 Вентилятор 6.3.2 Fan 

Температура повітря збільшується  

завдяки вентилятору на значення ∆Tfan: 

The air temperature is increased by the fan 

of a ∆Tfan value 

fan f,r
fan

vfan

 
F R

T
c q


 

 
 

де: where: 

∆Tfan – підвищення температури 

повітря, викликане вентилятором,  К; 

∆Tfan is the increase of air temperature 

caused by fan, in K, 

Ffan – потужність вентилятора, Вт; Ffan is the fan power, in W, 

Rf,r – коефіцієнт повернення енергії 

(теплоти) від вентилятора; 

Rf,r is the fan power recovered ratio (ad.), 

ρ∙c – показник густини та питомої 

теплоємності повітря, Вт·год/ (м
3
·К). 

Типове значення  –  0,34 Вт·год/ (м
3
·К), 

може бути прийнято (при 20 ° C); 

ρ∙c is the product of the air density and the 

specific heat, in 34 Wh/(m
3
 K) .  A default 

value of 0,34 Wh/(m
3
 K) can be taken into 

account (value at 20 °C). 

qvfan – витрата повітря через вентилятор 

(продуктивність по повітрю),  м
3
/год.  

qvfan is the airflow through the fan, in m
3
 

/h.  

Примітка 1.  У EN 13779 визначено 

класифікацію потужності вентилятора. 

NOTE 1 EN 137 provides a classification of fan power 

Коефіцієнт повернення енергії від 

вентилятора Rf,г – це коефіціент 

повернення електричної енергії від 

вентилятора, що передається повітрю у 

вигляді теплової енергії.  

Rf,r : The fan power recovered ratio is the 

ratio of the electrical energy to the fan 

transferred to the air.  

У таблиці 4 наведено типові 

значення. 

Table 4 gives default values. 

Якщо положення двигуна невідоме, 

слід використовувати найгірше 

значення (двигун у повітряному потоці 

– для охолодження, двигун поза 

повітряного потоку – для нагрівання). 

When the position is unknown, the worst 

value shall be used (motor in airflow for 

cooling, out of airflow for heating). 

 

Таблиця 4 – Значення Rf,r 

Table 4 – Rf,r values 

Двигун розташован у повітряному потоці 

Motor in air flow 
0,9 

Двигун розташован поза повітряним потоком  

Motor out air flow 
0,6 
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Для вентиляції з управлінням за 

фактичною потребою (далі – DCV) або 

для системи VAV (системи вентиляції 

зі змінним обʼємом витрати повітря) 

без рециркуляції повітря (100% 

зовнішнього повітря) з метою 

спрощення розрахунків можливо 

припустити, що споживанна 

потужность вентилятора в середньому 

дорівнює потужності вентилятора при 

середньої витраті повітря Ccont∙qv. 

For demand controlled ventilation (DCV) 

or VAV system without any recirculation 

air (100 % outdoor air), it may be assumed 

that the fan power consumption in average 

is similar to the fan power level obtained at 

the average airflow of Ccont∙qv in order to 

simplify the calculation. 

Національна примітка. Тут і далі 

використовується скорочення VAV (variable air 

volume) – змінний обʼєм витрати повітря. 

 

Примітка 2: Інші припущення можуть мати 

місце, якщо вони визначені. Наприклад, якщо для 

загального результату важлива потужність 

вентилятора на максимальній та мінімальній 

швидкості, можливе застосування іншого методу 

розрахунку середнього споживання потужності 

вентилятора, що враховує зміну потужності.  

NOTE 2 Other assumptions may be made if they 

are described. For instance, if the fan power at 

maximum speed and minimum speed has importance 

on the overall result, another calculation method of 

the average fan absorbed power may be used taking it 

into account. 

Для систем VAV з рециркуляцією 

повітря Ccont залежить від положення 

лопатки клапана (заслінки) зов-

нішнього повітря, тимчасом як спожи-

вана потужність вентилятора залежить 

від співвідношення середнього 

припливу повітря і максимального. 

For VAV systems with air recirculation,  

Ccont depends on the action of the outdoor 

air damper while the fan absorbed power 

depends of the average supply air ratio 

compared to the maximum. 

Таким чином: Therefore: 

    - для систем DCV і VAV  зі 100% 

надходження зовнішнього повітря: 

коефіціент витрати повітря = Ccont; 

- For DCV and VAV systems with 100 % 

outdoor air: Airflow ratio = Ccont . 

- для систем VAV з рециркуляцією 

повітря коефіцієнт витрати повітря 

дорівнює середньозваженому значенню 

витрати повітря у системі, поділеному 

на максимальну витрату повітря у 

системі; 

- For VAV systems with recirculation, the 

airflow ratio is equal to the weighted 

average airflow in the system divided by 

the maximum air flow in the system. 

- якщо проектні припущення 

неможливі, то можливо використо-

вувати середню витрату повітря і 

типове значення за замовчуванням на 

рівні 80% . 

- If no design assumption is possible, the 

average air flow and a default value of 80 

% can be used. 

Завжди тип регулювання слід 

враховувати для визначення того, як 

зменшиться споживана потужність 

Anyhow, the regulation of the fan has to 

be considered to determine how much the 

fan absorbed power will be decreased. 
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вентилятора. 

Якщо немає інших даних, то 

наступний графік (рисунок 3) надає 

приклад зміни коефіцієнту споживаної 

потужності вентилятора відносно 

коефіцієнта витрати повітря для різних 

типів регулювання. 

If no information is available, the 

following curve gives for example ideas of 

the fan absorbed power ratio vs the airflow 

ratio for different types of regulation.  

 

 

 
 

Позначення: Key 

X -  об'ємна витрата  повітря;             Х  volume flow 

Y -  вхідна (споживана) потужність;           Y power input 

DP –  дросельне регулювання ; DP damper control 

BP – байпасне регулювання; BP  by-pass control 

VC – змінне регулювання; VC variable control 

VP – зі змінним кроком (регулювання відповідно 

до спаду тиску);              

VP variable pitch 

SP - регулювання швидкістю обертання робочого 

колеса вентилятора; 

SP speed control 

SL – слип-контроль (ковзне регулювання); SL slip control 

BC – загнуті назад лопатки робочого колеса; BC  backward curved 

FC – загнуті вперед лопатки робочого колеса. FC  forward curved                  

Рисунок 3  –  Споживана потужность вентилятора в залежності від витрати 

повітря (приклад) 

Figure 3  –   Example of fan absorbed power against air flow 
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Наприклад, якщо було визначено, 

що Ccont становить 0,5 у DCV системі, 

то можливо припустити, що 

споживання потужності вентилятора 

еквівалентно 50% коефіцієнта 

потужності, тобто у даному випадку 

складає 30% максимального 

коефіцієнта потужності у системі з 

регулюванням швидкості . 

For instance, if it has been determined that 

Ccont is 0,5 on a DCV system, it may be 

assumed that the fan power consumption is 

equivalent to the power at 50 % ratio, i.e. 

in this case 30 % of maximum one with 

speed control. 

Отже, у таблиці 5 наведені значення 

коефіцієнтів, які можливо застосову-

вати до потужності вентилятора при 

максимальній швидкості у залежності 

від Ccont і типу регулювання. 

Therefore, the following Table 5 

summarises the ratio that may be applied 

to the fan power at maximum speed 

depending on Ccont and regulation type.  

 

 

Таблиця 5 (довідкова) – Значення коефіцієнтів потужності вентилятора в 

залежності від типу регулювання і коефіцієнту витрати повітря 

Table 5 (informative) – Example of fan power ratio depending on regulation and 

airflow ratio 

Середня потужність вентилятора = (Коефіцієнт потужності вентилятора) 

× (Потужність вентилятора при максимальній швидкості) 

AveregeFanPower = FanPowerRatio · Fanpower (at max speed) 

Коефіцієнт витрати повітря 

Airflow ratio 
0,2 0,4 0,6 0,8 

Дросельне регулювання для відцентрового (радіального) 

вентилятора із загнутими вперед лопатками робочого 

колеса  

Damper control on forward blades centrifugal fan 

55% 75% 90% 100% 

Дросельне регулювання для відцентрованого вентилятора 

із загнутими назад лопатками робочого колеса  

Damper control on backward blades centrifugal fan 

50% 55% 70% 100% 

Регулювання швидкістю обертання робочого колеса 

вентилятора 

Speed control 

10% 18% 35% 65% 

 

6.3.5 Теплообмінник  6.3.5 heat exchanger 

6.3.5.1 «Тільки явна теплота» 

теплообмінників  

6.3.5.1 "sensible heat only" heat 

exchangers 

Якщо витрата припливного повітря 

доівнює витраті витяжного повітря, то 

зміну температур розраховують як: 

For equal supply and extract airflows, the 

temperature variations are calculated by : 

θs2 = θs1 + ∆THEsup 

θe2 = θe1 + ∆THEextr 

де: where: 



ДСТУ Б EN 15241:201Х 

 15 

θe1, θe2 –  температура витяжного 

повітря до і після теплообмінника; 

θe1,  xe1 are the air extract characteristic 

before the heat exchanger 

θs1, θs2 – температура припливного 

повітря до і після теплообмінника; 

θs1, xs1 are the air supply characteristic 

before the heat exchanger 
Національна примітка. Помилки тексту 

оригіналу в поясненнях до познак у вище-

наведеній формулі виправлено у національному 

стандарті згідно з положеннями розділу 4.  

∆THEsup , ∆THEextr – перепади температури на 

теплообміннику, відповідно, припливного та 

витяжного повітря (див. індекси, які наведено у 

таблиці 3 розділу 4).  

У цьому пункті в якості теплообмінника 

розглядають повітря-повітряний теплоутилізатор. 

 

∆THEsup = EffНE · (θe1  - θs1) 

∆THEextr = - ∆THEsup 

де:  EffHE – ефективність теплообмін-

ника при рівних або майже рівних 

витратах припливного та витяжного 

повітря.  

EffHE is the Heat Exchanger efficiency for 

a given set of equal or almost supply and 

extract airflows 

Загальна ефективність, включаючи 

температуру, підвищується коли 

розташування вентилятора дозволяє 

виконати утилізацію теплоти для 

припливних та витяжних установок 

одноквартирних житлових будинків 

(випробування виконують  згідно з EN 

13141-7). Отже, якщо при цьому 

ефективність вже була включена у 

розрахунок, то у рівнянні її не 

враховують (приймають нульовою).   

For single residential supply and exhaust 

units (tested according to EN 13141-7) 

overall efficiency includes fan temperature 

increase when the position of fan allows it 

to be recovered. It therefore shall be set to 

0 in the equation when calculating as it is 

already included in the efficiency term. 

6.3.5.2 Явна та прихована теплота 

теплообміннику 

6.3.5.2 Sensible and latent heat exchanger 

Можливо надати рівняння, які 

враховують окремо вплив температури 

і вологості, але у стандарті розглядають 

тільки одну випробувальну точку 

гігроскопічних установок, якої 

недостатньо щоб охарактеризувати 

вплив обох параметрів.  

It is possible to write the equations 

separating temperature and humidity 

impacts but products standards have only 

one point of testing for hygroscopic units, 

which is not enough to characterize both 

impacts. 

6.3.5.3 Питання розморожування 6.3.5.3 Defrosting issues 

Питання розморожування розгля-

даються також у EN 13053:2006, 

додаток А. 

Defrosting issues are also dealt with in EN 

13053:2006, Annex A. 

Запобігти обмерзанню теплообмін- Preventing frosting can be done in 2 ways: 
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ної поверхні можна двома способами: 

а) безпосереднє регулювання проце-

су розморожування теплообмінника 

(обвідний канал, ротаційні або розділе-

ні змійовики), якщо це можливо; 

а) Direct defrosting control by action on 

the heat exchanger (bypass, rotary or 

separate coils), if possible. 
 

б) використання підігрітого 

зовнішнього повітря для 

розморожування змійовика. 

b) Use of a defrosting coil warming 

outdoor air. 

В обох випадках температура θe2 

обмежена мінімальним значенням 

θe2min. 

In both cases, the θe2 value is limited to a 

θe2min value 

Наступні значення мінімальної 

температури витяжного повітря після 

теплообмінника θe2min можливо 

використовувати як типові (у разі 

відсутності вимог національних норм) 

для будівель: 

The following default values θe2min  can be 

used for if no national information is 

available: 

Житлових: 5 °C; Residential: 5 °C; 

Нежитлових з пластинчастим тепло-

обмінником (рекуператором) : 0 °C; 

Non residential plate exchanger: 0 °C;  

Нежитлових з роторним тепло-

обмінником:  мінус 5 °C. 

Non residential rotary exchanger: -5 °C; 

Типове значення встановленої 

температури розморожування θsetdefrost  : 

5 °C. 

Default value for θsetdefrost : 5 °C: 

а) безпосереднє регулювання 

процесу розморожування: 

a ) Direct defrosting control: 

Для температури θe2 слід 

застосовувати наступну поправку 

∆(∆THEextr)a до перепаду температури 

витяжного повітря на теплообміннику:  

A correction value ∆(∆THEext)a shall be 

applied on θe2 

∆(∆THEextr)a =  max (0; θe2min - θe2 ) , 

якщо витрати випускного і 

припливного повітря рівні, то таку ж 

поправку слід застосовувати  для 

температури θs2 : 

if exhaust and supply flow are equal, the 

same correction has to be applied to θs2 

∆(∆THEsup)a =  -  ∆(∆THEextr)a      

Кореговане таким чином значення 

θs2 менше ніж первісне, що відповідає 

витраті теплоти на розморожування. 

The correct value of θs2 is lower than the 

initial ones, which corresponds to the 

heating penalty devoted to the defrosting 

б) розморожування змійовика:  b) Defrosting coil 

Температура зовнішнього повітря 

підігрівається до значення встановленої 

The outdoor air is warm up to θsetdefrost 

value. It is required in this case to heat 
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температури розморожування θsetdefrost . 

У даному випадку слід здійснювати 

безпосередній підігрів повітря. Теплову 

потужність Pdefrost, Вт, що необхідна для 

підігріву повітря, визначають як:  

directly the air. Pdefrost  the heating power, 

in W, required to warm up the air is 

calculated by: 

Pdefrost = (max(0; 0,34∙qv ·(θseldefrost - θs1 )) 

Якщо витрати припливного і 

витяжного повітря рівні, то значення 

θsetdefrost розраховують відповідно до 

мінімальної температури θe2min для 

теплообмінника: 

The θsetdefrost value shall be calculated to 

obtain the θe2min value for the heat 

exchanger, which leads if supply and 

extract air flows are equal to 

θsetdefrost = θe1 + (θe2min  -  θe1 ) / EffНE 

Примітка Величина θsetdefrost збільшується, 

якщо збільшується ефективність теплообмінника.  

NOTE The θsetdefrost  increases when the heat 

exchanger efficiency increases.  

Характеристики повітря визначають 

як:  

The air characteristics are calculated by 

θs1  =  θext 

xs1 = xext 

θs2 = max(θ s1 , θsetdefrost ) 

xs2 = xs1 

де:  

θext , xext – температура та вологовміст 

зовнішнього повітря; 

xs1 , xs2 – вологовміст повітря до і після 

теплообмінника. 

 

6.3.5.4 Вільне охолодження – 

обмеження за температурою 

припливного повітря  

6.3.5.4 Free cooling - Limitation of supply 

temperature 

Дійсно тільки у разі наявності 

обвідного каналу. 

Only valid in case of the presence of a by-

pass provision 

Температура θs2 повинна бути 

обмежена максимальним значенням 

θs2max , щоб запобігти нагріванню 

повітря у період охолодження.  

The θs2  temperature can be limited to a 

θs2max value in order to prevent air heating 

in a cooling period.  

Перепад температури  ∆THEsup слід 

корегувати на величину: 

The ∆THEsup shall be corrected by a value 

∆(∆THEsup)b =  min (0; max (θs2max - θs2 ; θs1 – θs2 )) 

Якщо немає обмежень, то можливо 

застосувати цю формулу, встановивши 

для θs2max високе значення (наприклад, 

100 °C). 

if no limitation, it is possible to apply the 

same formula by setting θs2max to a high 

value (for example 100 °C) 
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Нове значення θs2, яке з урахуванням 

регулювання дорівнює θs2cont , 

визначають як:  

The new value of θs2 with control (θs2c) is 

then equal to 

θs2cont = θs2 + ∆(∆THEsup)a + ∆(∆THEsup)b  

Національна примітка. Помилки тексту 

оригіналу в познаках та індексах до познак у 

формулах цього пункту виправлено і приведено до 

однаковому виду у національному стандарті 

згідно з положеннями розділу 4 і доповнено 

наступним поясненням: 

∆(∆THEsup)а , ∆(∆THEsup)b – поправки до перепаду 

температури припливного повітря на теплообмін-

нику, відповідно, для безпосереднього регулюван-

ня процесу розморожування теплообмінника і для 

вільного охолодження.   

 

6.3.6  Секція змішування повітря  6.3.6 Mixing boxes 

Припливне повітря це суміш 

зовнішнього та рециркуляційного 

повітря. 

The supply air is a mix of outdoor air and 

recirculated air.  

Змішування відбувається у секції 

змішування повітря (або у секції 

рециркуляції повітря) з повітряним 

клапаном.  

Mixing is made in the mixing box (or 

recirculation box) with dampers. 

Вважається, що витрати повітря 

(припливного та витяжного) у будівлі, 

відомі.  

It is assumed that the air flows to the 

building (supply and exhaust) are known.  

Отже, рециркуляція впливає тільки 

на витрати зовнішнього повітря, як 

наведено далі: 

The recirculation therefore modifies only 

the airflows to the outdoor, as follows: 

qvs1 = (1 – Rrec ) qs2 

qve2 = (1 – Rrec ) qe1 

θs2 = Rrec θe1 + (1 – Rrec ) θs1  

xs2  = Rrec xe1 + (1 – Rrec ) xs1 

θe2 = θe1 

xe2 = xe1 

де: where: 

θe1   –  температура витяжного повітря 

до змішувача, ◦C; 

θe1  is the temperature of the extract air 

before the mixing box, in  ◦C 

 xe1 – вологовміст витяжного повітря до 

змішувача,  г/кг сухого повітря; 

xe1   is the humidity of the extract air before 

the mixing box, in  g/kg of dry air 

qve1 – витрата витяжного повітря до 

змішувача, м
3
/год; 

qve1  is the air flow of the extract air before 

the mixing box, in  m
3
/h 

θe2 – температура витяжного повітря θe2 is the temperature of the extract air 
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після змішувача змішувального блоку , 

◦C;  

after the mixing box, in  ◦C  

xe2 – вологовміст  витяжного повітря 

після змішувача,  г/кг сухого повітря; 
xe2  is the humidity of the extract air after 

the mixing box 

qve2 – витрата витяжного повітря після  

змішувача, м
3
/год; 

qve2 is the air flow of the extract air after 

the mixing box 

θs1 – температура припливного повітря 

до змішувача, ◦C; 

θs1  is the temperature of the supply air 

before the mixing box 

xs1 – вологовміст  припливного повітря 

до змішувача,  г/кг сухого повітря; 
  xs1 is the humidity of the supply air before 

the mixing box 

qvs1 – витрата припливного повітря до 

змішувача, м
3
 /год; 

qvs1  is the air flow of the supply air before 

the mixing box 

θs2 – температура припливного повітря 

після змішувача, ◦C; 

θs2  is the temperature of the supply air 

after the mixing box 

xs2 – вологовміст  припливного повітря 

після змішувача,  г/кг сухого повітря; 

xs2  is the humidity of the supply after the 

mixing box 

qvs2 – витрата витяжного повітря після 

змішувача, м
3
/год; 

qvs2 is the air flow extract air after the 

mixing box 

Rrec  – коефіцієнт рециркуляції повітря 

припливного повітря.  

Rrec  is the ratio of recirculation air in 

supply air  

Регулювання процесу рециркуляції. control of recirculation 

Аналогічно теплообміннику, для 

економії енергії можливо регулювати 

коефіцієнт рециркуляції повітря, 

головним чином, за рахунок 

збільшення витрати зовнішнього 

повітря, коли це доцільно.  

As for a heat exchanger, the recirculation 

air ratio can be controlled for saving 

energy, mainly by increasing the outdoor 

air when it is beneficial. 

6.3.7 Попередній підігрів 6.3.7 Preheating 

Для забезпечення комфортних умов 

припливне повітря підігрівається до  

заданої температури θsetPH .  

The supply air is warmed up to a θsetPH 
value for comfort reasons.  

Необхідну для підігріву теплову 

потужність Ppreheat , температуру та 

вологість повітря визначають як: 

The heating power required Ppreheat and the 

temperature and humidity are calculated 

by 

Ppreheat = max(0; 0,34· qvРН · (θsetРН - θ1 ) ) 

θ2  = max(θ1 , θsetРН) 

x2 = x1 

де: with: 

qvPH - витрата повітря через змійовик  

попереднього підігріву, м
3
/ год; 

qvPH is the airflow through the preheating 

coil, in m
3
/h 

θsetРН – задана температура θsetРН is the set point for preheating, in °C 
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попереднього підігріву, °C; 

θ1 – температура повітря до змійовика 

попереднього підігріву, °C; 

θ1 is the air temperature before the 

preheating coil, in °C 

θ2 – температура повітря після 

змійовика попереднього підігріву, °C; 

θ2 is the air temperature after the 

preheating coil 

x1 – вологовміст повітря до змійовика 

попереднього підігріву, г/кг сухого 

повітря; 

x1 is the air humidity before the preheating 

coil, in g/kg of dry air 

x2 – вологовміст повітря після 

змійовика попереднього підігріву, г/кг 

сухого повітря. 

x2 is the air humidity after the preheating 

coil 

Значення θsetРН знаходиться в межах 

від 12 °C до 15 °C у залежності від 

застосування. 

Example values for θsetРН are 12..15 °C 

depending on the application. 

6.3.8 Попереднє охолодження 6.3.8 Pre-cooling 

Для забезпечення комфортних умов 

припливне повітря охолоджується до 

заданої температури θsetРC , °C.   

The supply air is cooled down to a θsetРC 
(°C) value for comfort reasons 

Потужність охолодження дорівнює: The cooling power 

Pprecool = qvPC ∙ (0,83 ∙ (x2 - x1) + 0,34 (θ2 - θ1) ) 

де: where: 

qvPC – витрата повітря через змійовик 

попереднього охолодження,  м
3
/год; 

qvPC is the air flow through the precooling 

coil, in m3 /h 

θ1 – температури повітря до змійовика 

попереднього охолодження,  °C; 

θ1 is the air temperature before the 

precooling coil, in °C 

θ2 – температура повітря після 

змійовика попереднього охолодження,  

°C; 

θ2  is the air temperature after the 

precooling coil, in °C 

x1 – вологовміст повітря до змійовика 

попереднього охолодження, г/кг сухого 

повітря; 

x1 is the air humidity before the precooling 

coil, in g/kg of dry air 

x2 – вологовміст повітря після 

змійовика попереднього охолодження, 

г/кг сухого повітря. 

 x2 is the air humidity after the precooling 

coil, in g/kg of dry air  

Значення x2 та  θ2  розраховують як: x2  and  θ2   are calculated by: 

x2 = x1 + ∆xРС     

θ2  =  θ1  + ∆ТРС     

де: with: 

∆ТРС  = max(0; θ1 -  θsetРC) 

∆xРС   = min (0; xcoil - x1) · (1- BPavfactor) 
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xcoil = EXP(18,8161- 4110,34/( θ coil +235)) 

 θcoil  – температура змійовика зі значенням 8 °C за замовчуванням 

θcoil : coil temperature with a default value of 8 °C 

BPavfactor = min(1; (θ2  -  θcoil) / (θ1  -  θcoil ))  

Параметр BPavfactor є усередненим 

значенням коефіцієнту обвідного 

каналу з урахуванням регулювання 

температури і тому може бути вище 

ніж фактичний коефіцієнт обвідного 

каналу змійовика.  

The BPavfactor factor is an averaged bypass 

factor taking into account the temperature 

control and can therefore be higher than 

the actual coil bypass factor. 

6.3.9 Зволоження у холодний 

період року 

6.3.9 Humidifying in winter 

Повітря зволожують до заданого 

значення вологовмісту xsethum  , г/кг 

сухого повітря. 

The air is humidified to a xsethum (g/kg of 

dry air) value 

Теплову потужність Phumid , що 

необхідна для зволоження повітря при 

постійній температурі,  розраховують 

як: 

Phumid required heating power to humidify 

the air at constant temperature is calculated 

by 

Phumid = 0,83 qvhum · max ( 0; xsethum - x1) 

де: where: 

qvhum – витрата повітря через 

зволожувач, м
3
/год 

qvhum is the air flow through the 

humidifier, in m
3
/h 

x1 – вологовміст повітря до 

зволожувача,  г/кг сухого повітря. 

x1 is the air humidity before the 

humidifier, in g/kg of dry air 

Характеристики повітря (θ2, x2) після 

зволожувача : 

The air characteristics (θ2, x2 ) after the 

humidifier are 

θ 2  = θ1 

x2 = max(x1; xsethum) 

де: where: 

θ1   –  температура повітря до 

зволожувача, °C 

  θ1  is the air temperature before the 

humidifier, in °C 

 θ2 – температура повітря після 

зволожувача,  °C 

θ2 is the air temperature after the 

humidifier, in °C 

 x2 – вологовміст повітря після 

зволожувача,  г/кг сухого повітря 

x2 is the air humidity after the humidifier, 

in g/kg of dry air  

Примітка. Передбачається, що температура 

повітря залишається постійною (для процесу 

пароутворення) або, що повітря підігрівається до 

постійного стану (при зволоженні насиченим 

вологою середовищем). 

NOTE It is assumed that the air temperature remains 

constant (water vapour production) or that the air is 

warmed up to keep it constant (wet pad 

humidification) 

Вищенаведену формулу застосо-

вують тільки для підвищення вологості 

повітря у зимовий період для 

This formula therefore only applies for 

increasing the humidity in winter for 

avoiding dryness feeling, and not in 
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запобігання відчуття сухості і не 

застосовують влітку за умов теплового 

комфорту (випарного охолодження). 

summer condition for thermal comfort 

(evaporative cooling). 

6.3.10 Осушення 6.3.10 Dehumidification 

Осушення має на меті досягнення 

заданого рівня вологості повітря. 

This corresponds to the aim of achieving a 

given level of air humidity. 

Повітря осушують до значення 

вологовмісту xsetdeshum, г/кг сухого 

повітря.  

The air is dried to a xsetdeshum (g/kg of dry 

air) value 

Використовуються ті ж формули, що 

для попереднього охолодження при 

температурі змійовика, яку регулюють 

для досягнення заданих значень 

вологовмісту. 

The same formulas as the ones defined in 

the pre cooling paragraph by adjusting the 

coil temperature to achieve the humidity 

set points. 

При подальшому підігріві повітря, 

який у більшості випадків здійснюють 

після охолодження, використовується 

такий же підхід, що для попереднього 

підігріву.    

In most cases, a post heating will be 

required, using the same approach as for 

the preheating one. 

Розрахунок виконують тільки для 

значення вологовмісту xsetdeshum, г/кг 

сухого повітря,  яке нижче рівня 

вологовмісту до змійовика осушувача  

x1. 

The calculation is done only if xsetdeshum 

(g/kg of dry air) humidity set point value is 

lower than x1, humidity level before 

dehumidification coil. 

Якщо коефіцієнт обвідного каналу 

при охолодженні BPcoil відомий, то хcoil 

розраховують як: 

If the bypass factor of the cooling BPcoil is 

known, the wcoil   is calculated by 

setdeshum 1 coil
coil

coil

( - )
 

(1- )

x x BP
х

BP


  

Якщо коефіціент обвідного каналу 

не відомий, то він приймається рівним 

нулю.  

If the bypass factor is not known, it is set 

to 0 

Температуру змійовика θcoil та задану 

температуру змійовика θsetcoil 

визначають як:  

The coil and set coil temperatures are 

calculated by 

θcoil = (4110,34/(18,8161 - ln(xcoil )) - 235 

θsetcoil = - θcoil    

Споживання енергії підсумовують 

для кожної години упродовж 

розрахункового періоду. 

Powers have to be summed for each hour 

over the considered period. 
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7 РЕАЛІЗАЦІЯ МЕТОДУ 7 Implementation of the method 

7.1 Загальні положення 7.1 General 

Застосовують наступні загальні 

методи розрахунку:  

The general fields of application are as 

follows: 

- щогодинний ; - Hourly methods 

- щомісячний; - Monthly methods 

- статистичний.  - Statistical methods 

До реалізації методу розрахунку, слід 

визначити тип і характеристики системи 

управління вентиляцією відповідно до 

prEN 15232. 

Before implementing the calculation 

procedure, the type and performance of 

control has to be defined in accordance 

with prEN 15232. 

7.2 Щогодинний метод 7.2 Hourly method 

Якщо не враховувати надходження 

повітря через припливно-витяжну або 

через тільки припливну  механічну 

вентиляцію, то характеристики повітря 

визначають згідно з 6.2. При цьому 

енергопотреби окремого вентилятора 

(якщо застосовується) слід приймати до 

уваги. 

If there is no air entering through 

balanced or supply only system 

calculation, the air characteristics is 

calculated as defined in 6.2. The fan (if 

there is one) energy has to be taken into 

account. 

В інших випадках, на основі характе-

ристик складових системи вентиляції, 

розрахунок здійснюють наступним 

чином. 

In other cases, on the basis of the 

components impact, the calculation is 

done as follows: 

1. Визначають характеристики 

системи на початок щорічного 

розрахунку (за винятком заданих 

параметрів та внутрішніх/зовнішніх 

кліматичних умов). 

1. Define at the beginning of the yearly 

calculation the system characteristics, 

except set points and indoor/outdoor 

climates. 

2. Для щогодинного методу 

визначають: 

2. Define for the hour: 

- характеристики  зовнішнього 

повітря (температура θext та вологовміст 

xext); 

• The outdoor air characteristics (θext , 
wext); 

- характеристики внутрішнього 

повітря (температура θint та вологовміст 

xint ). Для того щоб уникнути циклів, 

дозволяється використовувати розра-

хункові значення за попередню годину; 

•  The indoor air characteristics (θint, 

wint). In order to avoid loops, it is allowed 

to use the values calculated at the 

previous hour; 

Національна примітка. Помилкові познаки 

вологовмісту w у тексті оригіналу виправлено у 
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національному стандарті на познаки x згідно з 

положеннями розділу 4.  

- задані значення параметрів, що 

будуть використовуватися; 

• The set points to be used; 

-  витрати повітря. • The air flows. 

3. Застосовують  наступні кроки: 3. Apply the following steps: 

- розрахунок  характеристик 

витяжного повітря та повітря перед 

теплообмінником. 

Враховують зовнішній повітровод 

(нагрівання і змішування з 

інфільтрованим повітрям);  

• Calculation of extract air characteristics 

and before heat exchanger  

Outdoor Duct (heat and mix with 

infiltred air) 

- розрахунок припливного повітря 

перед теплообмінником. 

Враховують процес розморожування; 

• Calculation of supply air before heat 

exchanger 

Defrost 

- розрахунок витяжного та 

припливного повітря після 

теплообмінника.  

Враховують процеси теплообміну; 

• Calculation of extract and supply air 

after heat exchanger   

Heat exchanger 

- розрахунок додаткової обробки 

припливного повітря з урахуванням: 

• Calculation of additional treatment on 

supply air 

a) вентилятора; a) Fan 

б) тепловтрат у зовнішньому повітро-

воді; 

b) Outdoor duct heat losses 

в) попереднього підігріву; c) Preheating 

г) попереднього охолодження; d) Precooling  

д) зволоження. e) Humidifying 

Цей порядок може змінюватися, але 

його слід дотримуватися, зважаючи на 

розрахунок температур, вологостей та 

енергій з наступними припущеннями: 

This order may not be the actual one, but 

is correct considering the calculation of 

temperatures, humidities and energies 

with the following assumptions: 

- регулювання попереднього підігрі-

ву та попереднього охолодження здій-

снюється для припливного повітря, що 

подається до зони опалення/кондиціону-

вання. Таким чином компенуються 

втрати у повітроводах та вплив 

вентилятора; 

- Control of preheating and precooling is 

done on the air supplied to the 

heat/conditioned zone. The duct losses 

and fan impact are therefore 

compensated; 

- задана температура для попе-

реднього охолодження є меншою ніж 

для попереднього підігріву (має бути 

обов'язково!); 

- Temperature set point for precooling is 

lower than the set point for preheating 

(should be mandatory!); 

- задане значення  вологовмісту є 

менше ніж значення вологовмісту 

- Humidity set point for humidifying is 

lower than the saturation humidity for 
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насиченої пари для холодного змійовика 

(або одночасна їхня робота має бути 

заборонена). 

cool coil (or running of both should be 

forbidden). 

7.3 Щомісячні методи 7.3 Monthly methods 

7.3.1 Системи з відсутністю впливу 

або з низьким  впливом вологості  

7.3.1 System with no or low humidity 

impact 

Такий підхід заснований на даних 

про щомісячне розподілення зовнішньої 

температури (за діапазонами темпера-

тури зовнішнього повітря у відповід-

ності до місцезнаходження) та виконан-

ні розрахунку для кожного діапазону 

температури і на отриманні припущення 

стосовно відповідних внутрішніх 

температур. 

The same approach is used by taking into 

account the monthly distribution (ranges 

of outdoor temperature with 

corresponding occurrences) of outdoor 

temperatures and making the calculation 

for each range of outdoor temperature 

and making an assumption on the 

corresponding indoor temperatures. 

Остаточні результати складають 

щорічні (щомісячні) потреби енергії для 

попереднього нагрівання і попереднього 

охолодження і допоміжні енергопотреби 

відповідно до статистичних даних для 

кожного діапазону температури зовніш-

нього повітря. Якщо на національному 

рівні доведено, що результати мають  

лінійну залежність від зовнішньої 

температури, то це дозволяє за основу 

обчислення приймати лише середньо-

місячний показник . 

The final results is the yearly (monthly) 

values of energy for preheating, 

precooling and auxiliaries taking into 

account the statistical occurrence for each 

range of outdoor temperature. If the 

results can be proved to be linear with the 

outdoor temperature at national level, it is 

possible to base the calculation only on an 

average monthly value. 

7.3.2 Система з середнім або 

високим ступенем  впливу  вологості  

7.3.2 System with medium or high 

humidity impact 

Такий підхід  заснований на даних 

про щорічне (щомісячне) розподілення 

зовнішньої температури та зовнішньої 

вологості і на припущенні стосовно 

відповідності внутрішніх температур та 

вологостей. 

The same approach is used by taking into 

account the yearly (monthly) distribution 

of outdoor temperature and outdoor 

humidities and making an assumption on 

the corresponding indoor temperatures 

and humidities.  

У цьому випадку існує суттєва 

нелінійна залежність результатів від 

зовнішньої температури чи вологості, 

тому не є можливим взяти за основу 

розрахунок середньомісячної 

зовнішньої температури та вологості. 

As the results are in this case highly non 

linear with the outdoor temperature or 

humidity, it is not possible to base the 

calculation on monthly averaged outdoor 

temperatures and humidities. 

Остаточні результати складають The final results are the yearly (monthly) 
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щорічні (щомісячні) потреби енергії для 

попереднього нагрівання, попереднього 

охолодження і допоміжні енерго-

потреби. 

value on energy for preheating, 

precooling and auxiliaries. 

7.4 Застосування статистичного 

підходу на національному рівні 

 7.4 Statistical approach to be applied 

at national level 

На національному рівні допускається 

використовувати спрощені підходи, 

засновані на статистичному аналізі 

результатів.  

It is allowed to define on a national basis 

simplified approaches based on a statistic 

analysis of results. 

Повинні виконуватись наступні 

правила:  

The following rules shall be fulfilled: 

- слід чітко зазначити сферу 

застосування (наприклад, котеджі, 

спеціальні системи вентиляції тощо); 

- Field of application shall be specified 

(for example, detached houses, specified 

ventilation system...); 

- слід точно визначити конкретні 

припущення (такі, як температура в 

приміщенні) або дані (наприклад, 

кліматичні); 

- Specific assumptions (such as indoor 

temperature) or data (for example 

climate) shall be clearly described; 

- усі випадки, які використовують 

для статистичного аналізу, слід чітко 

зазначити; 

- Set of cases used for the statistical 

analysis should be clearly described; 

- решта вхідних даних, які залишено 

для спрощеного підходу, повинні бути 

такими ж, як ті, що визначені у 

розрахунку усталеного режиму або його 

частині; 

- Remaining inputs data for the simplified 

approach shall be the same as the ones 

described in the steady state calculation, 

or part of them; 

- якщо у розрахунку усталеного 

режиму ігноруються певні вихідні дані, 

то використання загальноприйнятого 

показника повинно бути чітко обгунто-

вано (наприклад, у мʼягкому кліматі не 

застосовується розморожування);  

- For the input data of the steady state 

calculation not taken into account, the 

conventional value used shall be specified 

(for example, no defrosting in a mild 

climate); 

- результати спрощеного підходу 

повинні бути  порівняні з контрольними 

(референтними) по тим позиціям, які 

враховуються у статистичному аналізі. 

- Results of the simplified approach shall 

be compared to the reference ones for the 

set of cases taken into account in the 

statistical analysis. 

Звіт слід складати з двох частин. A report shall be provided with two parts 

1. Виклад основних положень 

спрощеного статистичного підходу: 

1) Description of the statistically based 

simplified approach defining 

- сфера застосування; The field of application,  

- решта вхідних даних; The remaining input data,  

- метод розрахунку; The calculation method,  
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- решта вихідних даних; The remaining output data. 

2. Обґрунтовання результатів. 2) justification of the results 

Основною метою є надати 

можливість повторити та перевірити 

розрахунок, починаючи з розрахунку 

усталеного режиму, дотримуючись такої 

послідовності:  

The main aim is to make it possible to 

redo and check the calculation starting 

from this steady state calculation: 

- визначення випадків, які врахо-

вуються для статистичного аналізу, у 

тому числі: 

- Definition of the cases taken into 

account for the statistical analysis, 

including: 

- загальноприйняті показники для 

вхідних даних, які не використо-

вуються при спрощеному підході; 

- Conventional values for the input 

data not kept in the simplified method. 

- діапазон значень для вхідних 

даних, які використовуються при 

спрощеному підході; 

- Range of values for the input data 

kept in the simplified approach. 

- результати тестів для різних 

випадків (так званні контрольні 

результати). 

- Results of the different test cases 

(called reference results). 

- опис спрощеного підходу у 

порівнянні з контрольними 

результатами; 

- Description of the simplified 

approach and comparison of the 

reference results. 

- відображення рівня точності на 

основі порівняння. 

- Indication on the level of accuracy 

based on the comparison 
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ДОДАТОК А 
(довідковий) 

Annex A 
(informative) 

СПРОЩЕНА МОДЕЛЬ 

ТЕПЛООБМІНУ МІЖ ГРУНТОМ І 

ПОВІТРЯМ  

A simplified model of a Ground to Air 

Heat Exchanger 

 

 

A.1 Обгунтування та припущення A.1 Background and summary 

Спрощена модель призначена для 

розрахунку підігріву припливного 

повітря у повітроводах, які прокладено 

у грунті під землею.  

This is a simplified model to calculate air 

preheating due to supplying air through 

ducts lying in the ground. 

Модель дозволяє розраховувати:  The model calculates: 

- температуру повітря на виході з 

повітроводу після теплового обміну;  

- leaving air temperature of the heat 

exchanger; 

- тепловий потік між грунтом і 

повітрям у повітроводі; 

- heat flux between ground and air in duct; 

- втрати тиску у залежності від 

швидкості повітря та питомі параметри 

повітроводу.  

- pressure losses depending on the air 

velocity and the specific duct parameters. 

Підстава для цієї спрощеної моделі 

взята з "Довідника з природного 

охолодження"
1
). 

The background for this simplified model 

is taken from the "Handbook of passive 

cooling"
1
). 

 Модель враховуює окремі парамет-

ри повітроводу та інерцію грунту в 

залежності від глибині, на якій 

повітроводи прокладено у грунті. 

 The model takes into consideration the 

specific duct parameters and the inertia of 

the ground, depending on the depth of the 

ducts lying in the ground. 

Крім того, властивість складу грунту 

враховується поправочним коефі-

цієнтом температури грунту. 

Also the ground material is taken into 

account by a correction factor for the 

ground temperature. 

У цій спрощеній моделі температура 

грунту залежить від двох параметрів: 

середньорічної температури зовніш-

нього повітря та глибини, на якій 

прокладено повітроводи. 

In this simplified model the ground 

temperature depends on two parameters: 

the annual mean outside air temperature 

and the depth of ducts. 

Температура грунту моделюється як 

синусна характеристика на основі се-

редньорічної температури зовнішнього 

повітря.  

The ground temperature is modelled as a 

sinus curve based on the annual mean 

outside air temperature.  

                                                 
1)

 „Handbuch der passiven Kuhlung", Mark Zimmermann, EMPA, Juni 1999. ("Довідник з природного 

охолодження ", Марк Зіммерман, ЕМРА, червень 1999) 
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Глибина прокладання повітроводу 

коригує синусну характеристику двома 

способами (див. рисунок А.1): 

The depth of ducts corrects the sinus curve 

in two ways: 

1) амплітуда зменшується у 

залежності від глибини; 

1)The amplitude decreases in function of 

the depth. 

2) температура грунту 

сповільнюється у залежності від 

глибини. Це означає, що інерція  грунту 

збільшується у залежності від глибини. 

2) The ground temperature is retarded in 

function of the depth. It means the inertia 

of the ground increases.in function of the 

depth. 

 

 
 

Позначення: Key 

X -  щорічний поточний час у годинах X annual hour 

Y – температура (T) Y temperature [T] 
 

Рисунок А.1 – Температура грунту для декількох глибин прокладання 

повітроводу  

Figure A.1   – Ground temperatures for several duct depths 

 

A.2 Перелік програмних посилань, 

змінних та постійних параметрів 

A.2 Overview of program links, variables, 

parameters and constants 

A.2.1 Вхідні змінні показники  A.2.1 Input variables 

TAirIn – температура повітря на вході 

у повітровод ;  

TAirIn       "Temp of entering air"  

MAir  – масова витрата сухого 

повітря;  
MAir         "Dry air massflow rate" 

А.2.2 Вихідні змінні показники  A.2.2 Output variables 

PAirOut – тиск повітря на виході з 

повітроводу; 

PAirOut    "Pressure of leaving air" 
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TAirOut – температура повітря на 

виході з повітроводу; 

TAirOut     "Temp of leaving air" 

Q – тепловий потік від грунту до 

повітря; 

Q             "Heat flux from soil to air" 

dp   – втрати тиску. dp           "Pressure losses" 

A.2.3 Локальні змінні показники  A.2.3 Local variables  

TG   –  температура грунту; TG     "Soil temperature" 

hi    – коефіцієнт внутрішньої 

поверхні; 

hi      "Int.surf. coefficient" 

Ud  –   коефіцієнт теплопередачі для 

повітроводу; 

Ud      "U-value duct" 

VAir –  об’ємна витрата повітря; VAir       "Volume flow" 

v0     –  швидкість повітря у 

повітроводі; 

v0         "Velocity in duct 

JH    –  щорічний поточний час у 

годинах. 

JH        "Annual hour" 

A.2.4 Параметри A.2.4 Parameters 

  nd –  кількість повітроводів  nd            "number of ducts"  

depth  – глибина прокладання 

повітроводу у грунті; 

depth       "Depth of the duct in ground" 

ld    –  довжина повітроводів; ld            "Length of the ducts" 

di    –   внутрішній діаметр 

повітроводу; 

di             "Duct inside diameter" 

td   –  товщини стінки повітроводу; td               "Duct wall thickness " 

rd   –  шорсткість поверхні 

повітроводу; 

rd            "Roughness of duct surface" 

kd    – теплопровідність матеріалу 

повітроводу; 

kd            "Conductivity of the duct" 

gm     –   коефіцієнт, який враховує 

склад  грунту; 

gm           "Ground Material factor" 

ТАМ     –  середньорічна температура    

зовнішнього повітря; 

ТАМ          "Annual mean outside 

temperature" 

А.2.5 Розрахункові параметри A.2.5 Calculated parameters 

AС     – площа поперечного перерізу 

повітроводу;  

AC            "Cross-section" 

AS     –  площа поверхні повітроводу; AS            "Surface Area" 

do   – зовнішній діаметр повітроводу; do              "Duct outside diameter" 

AH   – поправочний коефіцієнт 

амплітуди; 

AH            "Amplitude correction factor" 
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VS  – зміна характеристики.  VS             "Curve shift" 

A.2.6 Константи A.2.6 Constants 

Rho_Air  – густина повітря; Rho_Air  "Air Density" 

CP_Air   – питома теплоємність. CP_Air "Specific heat capacity 

A.3 Модель фізичного процесу 

теплообміну між грунтом і повітрям  

A.3 Physical description of the ground to 

air heat x-change model  

A.3.1 Коефіціент теплопередачі 

для повітроводу 

A.3.1 U-Value of the air duct 

А.3.1.1 Об'ємні витрати та 

швидкість повітря 

A.3.1.1 Volume flow and air velocity 

Air
Air

d

 
_

M
V

n Rho Air



        (A.1)                             

Air
0

V
v

AC
                               (A.2) 

A.3.1.2 Коефіцієнт внутрішньої 

поверхні  
A.3.1.2 Inside surface coefficient 

Коефіцієнт внутрішньої поверхні hi 

розраховується за формулою Schack
2).

 

The inside surface coefficient hi is 

calculated by the formula of Schack
2)

. 
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де   θm  –  середньоарифметичне 

значення температури повітря на вході 

та виході з повітроводу.  

θm is the arithmetic mean value of entering 

and leaving temperature.  

Щоб уникнути ітерацій для 

спрощення рівняння А.3 приймають 

значення θm = TAirIn. 

To avoid iteration, Equation A.3 can be 

simplified by setting θm = TAirIn. 

A.3.1.3 Коефіцієнт теплопередачі 

Ud   
A.3.1.3 U-Value 
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                                         (А.4) 

А.3.2 Температура грунту A.3.2 Ground temperature 

А.3.2.1 Загальні положення A.3.2.1 General 

Температура грунту залежить від 

середньорічного значення і амплітуди 

The ground temperature depends on the 

annual mean and the amplitude of the 

                                                 
2) 

Taschenbuch Heizung+Klimatechnik 97/98, Recknagel (Опалення і кліматехніка, видання 97/98, Recknagel). 
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щорічного коливання температури 

зовнішнього повітря, а також глибині 

прокладання повітроводу в грунті. З 

урахуванням інерції грунту, 

температура зовнішнього повітря 

корегується згідно зі значеннями AH, 

VS  та gm. 

annual swing of the outside air 

temperature at the building location, and 

on the depth of the duct in the ground. To 

take into consideration the inertia of the 

ground, the outside air temperature is 

corrected by AH, VS and gm. 

 

A.3.2.2 Поправочний коефіцієнт 

амплітуди AH 
A.3.2.2 AH – Amplitude 

Поправочний коефіцієнт AH коригує 

амплитуду в залежності від глибини 

прокладання повітроводів у грунті: 

AH corrects the amplitude, depending on 

the depth of the ducts lying in the ground. 

AH = - 0,000335 ∙ depth
3
 + 0,01381  ∙  depth

2
 - 0,1993  ∙  depth +1          (A.5) 

A.3.3  Зміна характеристики VS A.3.3 VS - Curve shift 

А.3.3.1 Загальні положення A.3.3.1 General 

Значення VS корегує температуру 

грунту на зсув у часі в залежності від 

глибини прокладання повітроводів у 

грунті: 

VS correct the ground temperature by a 

time shift, depending on the depth of the 

ducts lying in the ground. 

VS = 24∙( - 0,0195 ∙depth
4
 + 0,3385 ∙ depth

3
 -1,0156 ∙ depth

2
 +10,298 ∙ depth + 0,1786) 

    (A.6) 

A.3.3.2 Температура грунту: A.3.3.2 Ground Temperature 

                       

    G AM A
2

  sin 24,25
8760

T gm T AH T JH VS
  

         
  

               ,      (А.7)    

   

 

де ∆TA  –  існуюча амплітуда щорічного  

коливання температури зовнішнього 

повітря. Вона може бути розрахована 

як різниця максимума (наприклад, у 

липні) і мінімума (наприклад, у січні) 

середньомісячної температури поділена 

на 2. 

with ∆TA being the Amplitude of the annual 

outside air temperature swing. It can be 

calculated as the difference of the 

maximum (e.g. July) and minimum (e.g. 

Jan.) monthly mean temperatures, divided 

by 2. 
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Таблиця А.1 – Значення gm для різного складу грунту 

Table A.1 — gm values for soil materials 

Склад 

грунту 

Ground 

Material 

Теплопровідність, 

Вт / (м∙К) 

Conductivity 

[W/mK] 

Густина, 

кг/м
3
 

Density 

[kg/m3]  

Теплоємність, 

Дж /(кг ∙К) 

Capacity 

[J/kgK] 

Корекція 

коефіцієнту  gm 

Correction gm 

Factor 

Волога земля 

Moist soil 

1,5 1400 1400 1,00 

Сухий пісок 

Dry sand 

0,7 1500 920 0,90 

Вологий пісок 

Moist sand 

1,88 1500 1200 0,98 

Волога глина 

Moist clay 

1,45 1800 1340 1,04 

Мокра глина 

Wet clay 

2,9 1800 1590 1,05 

 

A.3.3.3 Температура повітря на 

виході з повітроводу: 
A.3.3.3 Temperature of leaving Air 

d

Air _
AirOut G G AirIn  ( )

U AS

M CP Air
T T T T e

  
 

                                     (А.8) 

де: with  

AS = di ∙ π ∙ ld                                             (A.9) 

A.3.4 Тепловий потік від грунту до   

повітря: 

A.3.4 Heat flux from ground to air 

AirIn AirOut
d G

 

2

T T
Q AS U T

 
    

 
                              (А.10) 

A.3.5 Втрати тиску в теплообмін-

нику «грунт-повітря»  

A.3.5 Pressure losses of the heat 

exchanger 

Втрати тиску розраховують як для 

будь-якого іншого повітроводу в 

залежності від властивостей матеріалу 

та розмірів повітроводу і швидкості 

повітря. 

The pressure losses are calculated as for 

any other duct, depending on material 

properties, size and velocity  
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