
 

 

 
 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 
 

 

 

 

 

ВЕНТИЛЯЦІЯ БУДІВЕЛЬ  

РОЗРАХУНКОВІ МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ВИТРАТ ПОВІТРЯ НА 

ВЕНТИЛЯЦІЮ БУДІВЕЛЬ З УРАХУВАННЯМ ІНФІЛЬТРАЦІЇ  

(EN 15242:2007, IDT) 

 

 

ДСТУ Б EN 15242:201Х 
 

(Проект, остаточна редакція) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Київ 

МІНРЕГІОН  

201Х 



прДСТУ Б В.2.6-ХХХ:201Х 

ІІ 

 

 

ПЕРЕДМОВА 

 

1 ВНЕСЕНО: Український державний науково-дослідний і проектно-вишукувальний 

інститут «УкрНДІводоканалпроект», ТК 306 «Інженерні мережі та споруди»  

 

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: 

О. Голтвянський; О. Оглобля, докт. техн. наук; О. Сізов, канд. техн. наук (науковий 

керівник)  
 

 

2  НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіону  

від ______________  № _____  з  _________________            

 

3  Національний стандарт відповідає EN 15242:2007 «Ventilation for buildings –

Calculation methods for the determination of air flow rates in buildings including 

infiltration» (Вентиляція будівель. Розрахункові методи визначення витрат повітря на 

вентиляцію будівель з урахуванням інфільтрації)  

Ступінь відповідності – ідентичний (IDT) 

Переклад з англійської (en) 

 

Цей стандарт видано з дозволу CEN 

 

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

Право власності на цей національний стандарт належить державі. Забороняється 

повністю чи частково видавати, відтворювати з метою розповсюдження і 

розповсюджувати як офіційне видання цей національний стандарт або його частину на 

будь-яких носіях інформації без дозволу Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України. 

 

Мінрегіон, 201Х



 

 

 Зміст Contents Стор. 

 Національний вступ  V 

 Вступ Introduction VI 

1 Сфера застосування Scope 1 

2 Нормативні посилання Normative references 3 

3 Терміни та визначення понять Terms and definitions 4 

4 Умовні познаки, одиниці виміру та 

скорочення 

Symbols and abbreviations 7 

5 Загальний підхід General approach 10 

6 Одночасний розрахунок (ітеративний 

метод) 

Instantaneous calculation (iterative 

method) 

12 

6.1 Основи методу розрахунку Basis of the calculation method 12 

6.2 Розрахунок повітряного потоку з 

механічним спонуканням  

Mechanical air flow calculation 12 

6.3 Природна та комбінована вентиляція  Passive and hybrid duct ventilation 18 

6.4 Витрати повітря для згорання палива  Combustion air flows 25 

6.5 Повітряний потік через віконий отвір Air flow due to windows opening 27 

6.6 Ітеративний метод для розрахунку 

ексфільтрації та інфільтрації 

Exfiltration and infiltration using 

iterative method 

30 

6.7 Метод безпосереднього розрахунку 

ексфільтрації та інфільтрації 

Exfiltration and infiltration calculation 

using direct method 

32 

7 Застосування методів розрахунку Applications 34 

7.1 Загальні положення General 34 

7.2 Енергопотреби  Energy 35 

7.3 Теплове навантаження Heating load 41 

7.4 Холодильне навантаження  Cooling loads 42 

7.5 Комфортні умови для теплого 

періоду року  

Summer comfort 43 

7.6 Якість повітря в приміщенні Indoor air quality 44 

Додаток А  (обов᾽язковий) Дані щодо 

аеродинамічних коефіцієнтів вітрового 

тиску  

Annex A (normative) Data on wind 

pressure coefficients 

45 

Додаток В (обов᾽язковий) Характеристики 

витоків повітря  

Annex B (normative) Leakages 

characteristics 

52 

Додаток С (обов᾽язковий) Розрахунок 

коефіцієнта рециркуляції Crec  

Annex C (normative) Calculation of 

recirculation coefficient Crec 

55 



ДСТУ Б EN 15242:201Х 

 IV 

Додаток D  (обов᾽язковий) Формули для 

перерахунку  

Annex D (normative) Conversion 

formulas 

57 

Додаток Е (довідковий) Приклади 

коефіціенту витрати повітря для згорання 

палива у житлових будинках 

Annex E (informative) Examples of 

fuel flow factor for residential 

buildibgs 

61 

Бібліографія Bibliography 62 

Додаток НА  Перелік регіональних 

стандартів, посилання на які є в                   

EN 15242:2007, та відповідних 

національних стандартів України (за їх 

наявності) 

 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДСТУ Б EN 15242:201Х 

 V 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП 

Цей стандарт є тотожний переклад EN 15242:2007 «Ventilation for buildings –

Calculation methods for the determination of air flow rates in buildings including 

infiltration» (Вентиляція будівель – Розрахункові методи визначення витрат 

повітря на вентиляцію будівель з урахуванням інфільтрації). 

EN 15242:2007 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 15242:201Х Вентиляція будівель. Розрахункові методи визначення витрат 

повітря на вентиляцію будівель з урахуванням інфільтрації (EN 15242:2007, 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 15242:2007 у цей «Національний вступ» взято те, що 

безпосередньо стосується цього стандарту. 

Перелік регіональних стандартів, посилання на які є в EN 15242:2007, та 

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

національному додатку НА. 

Копії регіональних стандартів, на які є посилання в EN 15242:2007, не 

прийнятих як національні стандарти, можна отримати в Головному фонді 

нормативних документів  ДП «УкрНДНЦ». 
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ВСТУП Introduction 

Цей стандарт визначає спосіб  

розрахунку витрат повітря для системи 

вентиляції та при інфільтрації. 

This standard defines the way to calculate 

the airflows due to the ventilation system 

and infiltration. 

Ніжче наведено взаємозв'язкі 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.  Задані 

(нормативні) значення параметрів 

мікроклімату 

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 

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 
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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 систем 

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 

prEN 15603 Енергоефективність 

будівель. Загальне енергоспоживання 

та проведення енергетичної оцінки   

prEN 15603, Energy performance of 

buildings – Overall energy use and 

definition of energy ratings 
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prEN 15243 Вентиляція будівель. 

Розрахунок температури приміщень та 

методи визначення навантажень й 

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 

проектування та оцінки енергетичних 

характеристик 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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Розрахунки витрат повітря крізь  

оболонку будівлі та для системи 

вентиляції за певних умов 

використання надано у розділі 6 цього 

стандарту.  У розділі 7 наведено 

настанову щодо застосування методів 

розрахунку. 

The calculation of the airflows through the 

building envelope and the ventilation 

system for a given situation is first 

described (Clause 6). Applications 

depending on the intended uses are 

described in Clause 7. 

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 орігіналу EN 15241 

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 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 

будівель. Енергоефективність будівель. 

Використання первинної енергії та викиди СО2  ) . 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ 

УКРАЇНИ 

Вентиляція будівель.  

Розрахункові методи визначення 

витрат повітря на вентиляцію 

будівель з урахуванням інфільтрації 

 EUROPEAN STANDARD   
     

 

This European Standard was approved by 

CEN on 26 March 2007 

 

ICS 91.140.30 

Вентиляция зданий.  

Расчетные методы определения 

расходов воздуха на вентиляцию зданий 

с учетом инфильтрации  

  

English version 

Ventilation for buildings –  

Calculation methods for the determination 

of air flow rates in buildings including 

infiltration  
 

EN 15242 

Ventilation for buildings  

Calculation methods for the determination 

of air flow rates in buildings including 

infiltration  

  

Чинний від  ___________    May 2007 

 

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 1. Scope 

У цьому стандарті надано методику  

розрахунків витрат вентиляційного 

повітря в будівлях, результати яких 

використовують для визначення енерго-

потреб, теплового та холодильного 

навантаження, підтримання комфорт-

них умов у теплий період року та 

необхідної якості повітря в 

приміщеннях упродовж року.  

This European Standard describes the 

method to calculate the ventilation air flow 

rates for buildings to be used for 

applications such as energy calculations, 

heat and cooling load calculation, summer 

comfort and indoor air quality evaluation. 

Вимоги до вентиляції та 

герметичності (такі, як норми якості 

повітря в приміщенні, вимоги до 

опалення та охолодження, вимоги 

безпеки, протипожежного захисту 

тощо) не є частиною стандарту. 

The ventilation and air tightness 

requirements (as IAQ, heating and cooling, 

safety, fire protection...) are not part of the 

standard. 

Для різного застосування використо-

вують однаковий ітеративний метод, але 

вихідні параметри мають бути вибрані 

For these different applications, the same 

iterative method is used but the input 

parameter should be selected according to 
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відповідно до конкретної сфери засто-

сування. У певних випадках застосо-

вують безносередній розрахунок, який 

також розглядається в цьому стандарті. 

На національному рівні відповідно до 

встановлених правил виконання 

розрахунків можливо використовувати 

також спрощений підхід. 

the field of application. For specific 

applications a direct calculation is also 

defined in this standard. A simplified 

approach is also allowed at national level 

following prescribed rules of 

implementation. 

Запропоновані методи стосуються: The method is meant to be applied to: 

1) вентиляції будівель з механічним 

спонуканням (механічна витяжна, 

механічна припливна або збалансована 

припливно-витяжна система); 

1 Mechanically ventilated building 

(mechanical exhaust, mechanical supply or 

balanced system). 

2) повітроводів систем вентиляції з 

природним спонуканням; 

2 Passive ducts. 

3) комбінованих систем з 

перемиканням механічної та природної 

вентиляції.  

3 Hybrid system switching between 

mechanical and natural modes. 

Також застосовується відкриття 

вікон у ручному режимі для 

провітрювання або в теплий період року 

для комфортного перебування. 

Windows opening by manual operation for 

airing or summer comfort issues. 

Автоматичні вікна (або вентиляційні 

отвори) безпосередньо не 

розглядаються. 

Automatic windows (or openings) are not 

directly considered here. 

Вентиляція для виробничих процесів 

до сфери застосування цього стандарту 

не входить.  

Industry process ventilation is out of the 

scope. 

У даному стандарті розглядаються 

кухні для приготування їжі для 

безпосереднього споживання (серед яких 

ресторани тощо). Інші кухні в цьому 

стандарті не розглядаються.  

Kitchens where cooking is for immediate 

use are part of the standards (including 

restaurants..). Other kitchens are not part 

of the standard. 

Положення стандарту не 

розповсюджуються безпосередньо на 

вентиляцію будівель заввишки більше 

ніж 100 м і приміщень, в яких 

вертикальна різниця температур повітря 

вище ніж 15K. 

The standard is not directly applicable for 

buildings higher than 100 m and rooms 

where vertical air temperature difference is 

higher than 15K. 

За результатами цього стандарту 

визначають витрати повітря через вито-

кі повітря крізь оболонку будівлі або 

через отвори для природної вентиляції 

та витрати повітря системою вентиляції 

The results provided by the standard are 

the building envelope flows either through 

leakages or purpose provided openings and 

the air flows due to the ventilation system, 

taking into account the product and system 
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з урахуванням продуктивності й 

характеристик системи.  

characteristics. 

 

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 1507 Вентиляція будівель.  

Повітроводи прямокутного перерізу з 

листового металу. Вимоги до міцності 

та повітропроникності  

EN 1507, Ventilation for buildings – Sheet 

metal air ducts with rectangular section – 

Requirements for strength and leakage 

EN 1886 Вентиляція будівель. Блоки 

обробки повітря. Механічні 

характеристики  

EN 1886, Ventilation for buildings – Air 

handling units – Mechanical performance 

EN 12237 Вентиляція будівель.  

Повітроводи. Міцність і повітропроник-

ність круглих повітроводів з листового 

металу 

EN 12237, Ventilation for buildings – 

Ductwork – Strength and leakage of 

circular sheet metal ducts 

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 13141-5 Вентиляція будівель. 

Випробування робочих характеристик 

складових систем вентиляції житлових 

будинків. Частина 5. Дефлектори та 

дахові кінцеві пристрої для випуску 

повітря 

EN 13141-5, Ventilation for buildings – 

Performance testing of 

components/products for residential 

ventilation – Part 5: Cowls and roof outlet 

terminal devices 

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 14239 Вентиляція будівель. 

Повітроводи. Вимірювання площі 

поверхні 

EN 14239, Ventilation for buildings – 

Ductwork – Measurement of ductwork 

surface area 

EN 15251 Розрахункові параметри 

мікроклімату приміщень для 

проектування та оцінки енергетичних 

характеристик будівель по відношенню 

до якості повітря, теплового комфорту, 

EN 15251, Indoor environmental input 

parameters for design and assessment of 

energy performance of buildings 

addressing indoor air quality, thermal 
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освітлення та акустики environment, lighting and acoustics 

EN 15255 Теплотехнічні 

характеристики будівель. Розрахунок 

явного холодильного навантаження в 

приміщенні. Загальні критерії та 

процедури перевірки 

EN 15255, Thermal performance of 

buildings – Sensible room cooling load 

calculation – General criteria and 

validation procedures 

 

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 

ПОНЯТЬ 

3 Terms and definitions 

У цьому стандарті застосовані 

терміни та визначення, що надані в EN 

12792:2003, поряд із нижчеприве-

деними термінами та визначеннями.  

For the purposes of this document, the 

terms and definitions given in EN 

12792:2003 and the following apply.  

3.1 висота будівлі 3.1 building height 

Висота будівлі від рівня землі біля 

входу до покрівлі  

height of the building from the entrance 

ground level to the rooftop level 

     3.2 вертикальний повітровід 

Повітровод або вентиляційна шахта, 

а також димохід або димова труба, 

розташований переважно вертикально і 

не закритий 

3.2 vertical duct 

duct or shaft, including flue or chimney, 

which is mainly vertical and not closed 

3.3 витік повітря крізь оболонку 

будівлі  

3.3 building envelope leakage 

Загальна витрата витоку повітря 

крізь оболонку будівлі при заданому 

випробувальному перепаді тиску  

overall leakage airflow for a given test 

pressure difference across building 

3.4 об'єм будівлі 3.4 building volume 

Об’єм  внутрішнього простору 

будівлі (або частини будівлі), що 

кондиціонується та обмежується 

зовнішними стінами. 

volume within internal outdoor walls of the 

purposely conditioned space of the 

building (or part of the building) 

Примітка. Зазвичай він не містить ані горище, 

ані підвал, ані будь-яку зблоковану з будівлею 

прибудову  

NOTE This generally includes neither the attic, nor the 

basement, nor any additional structural annex of the 

building. 

3.5 температура повітря у будівлі 3.5 building air temperature  

Середня температура повітря в 

приміщеннях, призначених для 

перебування людей 

average air temperature of the rooms in the 

occupied zone 

3.6 ітеративний метод 3.6 iterative method 

Метод розрахунку, який вимагає 

математичного розв᾽язувача  для 

calculation method that requires a 

mathematical solver to solve an equation 
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розв'язання рівнянь методом ітерацій by iteration 

3.7 безпосередній метод 3.7 direct method 

Метод розрахунку, який може 

застосовуватися вручну 

calculation method that can be applied 

manually 

3.8 вентиляційний отвір (або отвір) 3.8 vent (or opening) 

Отвір, який призначений для роботи  

як пристрій для переміщення повітря  

opening intended to act as an air transfer 

device 

3.9  довідкова швидкість вітру на 

місці забудови 

3.9 reference wind speed at site 

Швидкість вітру на місці забудови на 

висоті 10 м в умовах незмінного 

екранування. 

wind speed at site, at a height of 10 m, in 

undisturbed shielding conditions 

Примітка 1. Екранування оцінюється 

коефіцієнтом аеродинамічного тиску вітру. 

NOTE 1 Shielding is accounted for in the wind 

pressure coefficients. 
Примітка 2. В деяких країнах довідкова 

швидкість вітру приймається рівною 

метеорологічним даним для місця забудови. 

Інакше, допускається екстраполяція даних 

метеопрогнозу швидкості вітру на довідкову 

швидкість вітру на місці забудови (див. додаток А) 

 NOTE 2 In some countries, the reference wind speed 

is taken as equal to the meteo data available for the 

site. If not, an appropriate method to extrapolate from 

the meteo wind speed to the reference wind speed at 

site should be used (see Annex A). 

      3.10 екранування  3.10 shielding 

Вплив на будівлю розташованої 

поруч перешкоди, що залежить від 

відносної висоти і ширини об’єкту та 

його відстані до будівлі, віднесених до 

розмірів будівлі  

effect classified according to the relative 

height, width and distance of relevant 

obstacle(s) in relation to the building 

3.11 канальна система природної 

вентиляції 

3.11 natural duct ventilation system  

Система вентиляції, в якій повітря 

надходить до будівлі завдяки природ-

ному спонуканню через нещільності 

(інфільтрація) та отвори (вентиляція) і 

покидає будівлю через нещільності, 

отвори, дефлектори або дахові 

повітровипускні отвори (пристрої) з 

використанням для видалення повітря 

вертикальних повітроводів 

ventilation system where the air is moved 

by natural forces into the building through 

leakages (infiltration) and openings 

(ventilation), and leaves the building 

through leakages, openings, cowls or roof 

outlets including vertical ducts used for 

extraction 

3.12 система механічної вентиляції 3.12 mechanical ventilation system 

Система вентиляції, в якій повітря 

надходить або/та видаляється з будівлі 

вентилятором з використанням кінце-

вих пристроїв випускного повітря, 

повітроводів та отворів (пристроїв) для 

ventilation system where the air is supplied 

or extracted from the building or both by a 

fan and using exhaust air terminal devices, 

ducts and roof /wall outlets 
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випуску повітря на даху або у стіні. 
Примітка. В окремій витяжній механічній 

системі повітря надходить до будівлі через 

встановлені назовні пристрої переміщення повітря, 

вікна та завдяки інфільтрації 

NOTE In single exhaust mechanical systems, the air 

have entered the dwelling through externally mounted 

air transfer devices, windows and leakages 

3.13 провітрювання 3.13  airing 

Природний повітрообмін через 

віконний отвір  

natural air change by window opening 

3.14 ефективність вентиляції 3.14 ventilation effectiveness 

Співвідношення між концентраціями 

забруднення у припливному повітрі, 

витяжному повітрі та у внутрішньому 

повітрі на ділянках вентилювання 

(всередині зони обслуговування). 

Визначається таким чином: 

relation between the pollution 

concentrations in the supply air, the extract 

air and the indoor air in the breathing zone 

(within the occupied zone). It is defined as 

                                ETA SUP
V

IDA SUP

C C

C C






,      

де: where:  

εV   –   ефективність вентиляції; εV  is the ventilation effectiveness; 

CETA – концентрація забруднення у 

витяжному повітрі, мг/м
3
; 

CETA is the pollution concentration in the 

extract air in mg.m
-3

; 

CIDA  – концентрація забруднення у 

внутрішньому повітрі (контрольні 

ділянки зони обслуговування), мг/м
3
; 

CIDA  is the pollution concentration in the 

indoor air (breathing zone within the 

occupied zone) in mg.m
-3

; 

CSUP  – концентрація забруднення у 

припливному повітрі,  мг/м
3 
. 

CSUP is the pollution concentration in the 

supply air in mg.m
-3

. 

Примітка 1. Ефективність вентиляції 

залежить від розподілення повітря в приміщенні та 

розташування джерел забруднення. Вона може 

мати різні значення для різних забруднюючих 

факторів. Якщо здійснюється повне змішування 

повітря і забруднюючих речовин, ефективність 

вентиляції дорівнює одиниці. 

NOTE 1 The ventilation effectiveness depends on the 

air distribution and the kind and location of the air 

pollution sources in the space. It may therefore have 

different values for different pollutants. If there is 

complete mixing of air and pollutants, the ventilation 

effectiveness is one. 

Примітка 2. Поряд з вищенаведеним також 

використовують термін "ефективність видалення 

забруднюючих речовин" 

NOTE 2 Another term frequently used for the same 

concept is “contaminant removal effectiveness”. 

3.15 комбінована вентиляція 3.15 hybrid ventilation 

Комбінована вентиляція – вентиля-

ція, при якій здійснюється перемикання 

режимів природної і механічної венти-

ляції залежно від стратегії 

регулювання.  

hybrid ventilation switches from natural 

mode to mechanical mode depending on 

its control 
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4 УМОВНІ ПОЗНАКИ, ОДИНИЦІ 

ВИМІРУ ТА СКОРОЧЕННЯ  

4 Symbols and abbreviations 

 

Умовна 

познака 

Symbol 

Одиниця  

виміру 

Unit  

Характеристика 

description 

A 
м

2
 

m
2
 

зона/площа 

area  

Asf 
- 

ad
 

коефіцієнт розподілення повітронепроникності (типове значення або 

фактичне)  

airtightness split factor (default value or actual)  

Cductleak 
- 

ad
 

коефіцієнт, що враховує втрати повітря за рахунок витоків у 

повітроводі 

coefficient taking into account lost air due to duct leakages 

Cp 
- 

ad
 

аеродинамічний коефіцієнт вітрового тиску  

wind pressure coefficient 

Crec 
- 

ad
 

коефіцієнт рециркуляції 

recirculation coefficient 

Csyst 
- 

ad
 

коефіцієнт, що враховує допуски складових (компонентів) 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
 

irp 
Па 

Pа 

заданий (еталоний) внутрішній тиск у зоні 

internal reference pressure in the zone 

Osf 
Па 

Pa 

коефіцієнт початкового розподілення (типове значення або 

фактичне)  

оpening split factor (default value or actual) 

qv(dP) 

графік або 

формула 

curve or formula 

характеристика витрати повітря в залежності від перепаду тиску 

airflow/pressure difference characteristic  

qv(dP) 

графік або 

формула 

curve or formula 

характеристика часткової витрати повітря через отвори для висоти 

(z), орієнтації (оr), куту нахилу (Tilt)  

рartial air openings for altitude (z), orientation (or), tilt angle (Tilt) 

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 для висоти (z), орієнтації (or), куту 

нахилу (Tilt) 

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

qv-exh 
л/с  або  м

3
/год 

l/s  or  m
3
/h 

витрата випускного повітря (згідно з EN 13779 – не витяжного 

повітря) 

exhaust air flow according to EN 13779 (not extract) 
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qv-exh-req 
л/с  або  м

3
/год 

l/s  or  m
3
/h 

необхідна витрата випускного повітря 

required exhaust air flow 

qv-sup 
л/с  або  м

3
/год 

l/s  or  m
3
/h 

витрата припливного повітря (EN 13779) 

supply air flow (EN 13779) 

qv-sup-req 
л/с  або  м

3
/год 

l/s  or  m
3
/h 

необхідна витрата зовнішнього повітря 

required outdoor air flow 

θout 
°C 

°C 

зовнішня температура (за межами приміщення) 

еxternal (outdoor) temperature  

θint 
°C 

°C 

внутрішня температура (у приміщенні) 

іnternal (indoor) temperature 

ρair 
кг/м

3
 

kg/m
3
 

густина повітря 

аir volumetric mass 

ρair ref 
кг/м

3
 

kg/m
3
 

густина повітря при заданій температурі 

аir volumetric mass at reference temperature 

T 
К 

K 
абсолютна температура 

аbsolute temperature 

vmeteo 
м/с 

m/s 

швидкість вітру на висоті 10 м за даними метеослужби 

wind as defined by meteo at 10 m height 

vsite 
м/с 

m/s 

швидкість вітру біля будівлі 

wind  the building 

zo 
м 

m 

параметр, що залежить від типу місця розташування  забудови 

(нерівність місцевості)  

depends on terrain class 

 

Індекси, які використані у документі   Indices used in the documents 

 

sup 

Стосується припливного повітря, як 

визначено в EN 13779 

Concerns supply air as defined in EN 

13779 

comb 

 

Стосується продуктів згорання 

Concerns combustion 

exh 

Стосується випускного повітря, як 

визначається в EN 13779 

Concerns exhaust air as defined in EN 

13779 

comp 
Стосується окремої складової 

Concerns each component 

req 

«вимога»: нормативне значення, яке 

повинно виконуватися 

“required” : values required to be 

achieved  

inlet 

 

Стосується 

повітроприймальника 

Concerns each air inlet 

leak   

Індекс  змінного коефіціенту для 

витоків повітря  

Values of the variable for leakages   

passiveduct   

Стосується повітроводу 

природної вентиляції 

Concerns passive duct 

outdoorleak 

Індекс  змінного коефіціенту для 

витоків зовнішнього повітря  

Values of the variable for outdoor 

leakages 

airing 

Стосується провітрювання 

через вікна  

Concerns airing through 

windows 

AHUleak 

Індекс змінного коефіціенту для витоків 

у блоці обробки повітря (БОП) 

Values of the variable for leakages in the 

Air Handling Unit (AHU) 

stack   
Стосується впливу тяги 

Concerns stack effect 



ДСТУ Б EN 15242:201Х 

 9 

ductleak  

Індекс змінного коефіціенту для 

витоків у повітроводі  

Values of the variable for leakages in 

ductwork 

duct 

Індекс для параметрів 

повітроводу 

Values of the variable for the 

duct 

inf   
Стосується інфільтрації 

Concerns infiltrations     
wind 

Індекс для параметрів, які 

залежать від вітру 

Values of the variable due to 

wind  

diff   

Різниця між припливним і випускним  

Difference between supply and  

exhaust  

sw 

Тяга і вітер 

Stack and wind  

 

infred   
Зниження інфільтрації 

Infiltration reduction   
  

 

5 ЗАГАЛЬНИЙ ПІДХІД 5 General approach 

Витрати повітря розраховують для 

будівлі, або зони  будівлі. Будівля може 

бути розподілена на  зони, якщо: 

The air flows are calculated for a 

building, or a zone in a building. A 

building can be separated in different 

zones if: 

- різні зони обслуговуються різними 

системами вентиляції (тобто одна система 

вентиляції не обслуговує різні зони); 

- The different zones are related to 

different ventilation systems (e.g. one 

ventilation system is not connected to 

different zones). 

- зони можливо розглядати як 

приміщення з незалежними повітряними 

потоками (наприклад, досить невеликими 

витоками повітря між двома сусідніми 

зонами можна знехтувати, а переміщення 

повітря між цими зонами неможливе). 

- The zones can be considered as air 

flow independent (e.g. the air leakages 

between two adjacent zones are 

sufficiently low to be neglected, and 

there is no possibility of air transfer 

between two zones). 

У розрахунку балансу витрат повітря 

рекомендується використовувати масову 

витрату повітря (сухе повітря). Але 

допускається враховувати баланс об’ємної 

витрати повітря. 

The most physical way to do the 

calculation is to consider the air mass 

(dry air) flow rate balance. Nevertheless 

it is also allowed to consider the volume 

flow rate balance when possible. 

Випадки, коли застосування масової 

витрати повітря є обов'язковим: 

Cases where using the mass flow rate is 

mandatory are: 

- системи повітряного опалення;  -  air heating systems, 

- системи кондиціонування повітря.  -  air conditioning systems. 

Формули у розділах 6 та 7 наведено для 

об'ємних  витрат повітря. 

The formulas in Clause 6 and 7 are 

given for volume flow rates. 

Вхідні дані для розрахунків – витрати 

повітря, що задані для системи вентиляції, 

та характеристики витрат повітря  залежно 

від тиску для отворів (вентиляційних 

The input data are the ventilation 

system air flows and the airflows vs 

pressure characteristics of openings 

(vents) and leakages. 
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пристоів) і нещільностей оболонки 

будівлі.  

Результатами розрахунків є витрати 

повітря, що надходить до будівлі, та 

витрати повітря, що видаляється з будівлі, 

через: 

The output data are the airflows entering 

and leaving the building through 

- витоки;   - Leakages, 

- отвори (вентиляційні пристрої); - Openings (vents), 

- відкриті вікна (якщо їх враховувати 

окремо);  

- Windows opening if taken into account 

separately, 

      - систему вентиляції (з урахуванням 

витоків у повітроводах).  

- Ventilation system, including duct 

leakages. 

Витрата повітря, що   надходить до 

будівлі/зони, вважається позитивною 

(витрата повітря, що видаляється,  

вважається негативною. Загальна схема 

наведена на рисунку 2. 

Air entering the building/zone is counted 

positive (air leaving is counted negative). 

The general scheme is shown in Figure 

2: 

 

 

 

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 
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Здійснення розрахунку передбачає 

наступне:  

The resolution scheme is as follows: 

1) вибір формул для розрахунку витрат 

повітря відповідно до заданих умов 

внутрішнього тиску;  

2) розрахунок певного (референтного) 

внутрішнього тиску irp, збалансованого 

вхідним та вихідним повітрям; 

3) розрахунок витрат повітря для 

заданого внутрішнього тиску.  

1.  Establish the formulas giving the 

different air flows for a given internal 

reference pressure 

2.  Calculate the internal reference 

pressure irp balancing air flows in and 

air flow out 

3. Calculate the air flows for this internal 

reference pressure  

Поділ внутрішнього простору будівлі 

базується на наступному: 
The internal partition of a building is 

based in general on the following: 

- поділ будівлі на зони вентилювання. 

Різні зонирозглядаються як ті, що зовсім 

не мають перетікання повітря або мають 

потік повітря між ними. 

- divide the building between zones. 

 Different zones are considered as having 

no, or negligible air flow between them 

- відокремлення підзон у кожній зоні, 

які приєднуються до загальної підзони 

(загальний простір для циркуляції повітря 

або простір загального приміщення), у разі 

необхідності (зоною також може бути 

тільки одне приміщення). 

- describe each zone as sub zones 

connected to a common connection sub 

zone (in general it will be the 

circulations and hall spaces) if necessary 

(a zone can be also only one room) 

Загальну схему потоків (далі 

використовується назва покроковий підхід: 

(n+1)-підхід) наведно на рисунку 3. 

The general scheme (called afterwards 

the n +1 approach) is shown in Figure 3. 

 

 
Позначення:                                                                Key:  

 1 -  схема потоків                                            1 - map                                                                                    
 

Рисунок 3  –  Характеристика загальної схеми зображення повітряного потоку 

Figure 3 – General scheme for air flow pattern description 
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Ця схема є спрощенням більш загальної 

схеми з урахуванням усіх можливих 

зв'язків. Крім того, залежно від 

застосування, вона може бути ще 

простішою (дивись розділ 7, де розглянуто 

застосування розрахунків). 

This scheme is a simplification of the 

more general one taking into account all 

possible connections. It can be 

furthermore simplified depending on the 

application (see application clauses). 

 

6 ОДНОЧАСНИЙ РОЗРАХУНОК 

(ІТЕРАТИВНИЙ МЕТОД) 

6 Instantaneous calculation (iterative 

method) 

6.1 Основи методу розрахунку 6.1 Basis of the calculation method 

Ітеративний метод використовується для 

розрахунку витрат повітря у блоках 

обробки повітря і витоків повітря крізь 

оболонку будівлі та через отвори при 

заданих умовах:  

An iterative method is used to calculate 

the air handling unit air flow, and air 

flow through envelope leakages and 

openings for a given situation of: 

- зовнішнього клімату (вітер і 

температура); 

- Outdoor climate (wind and 

temperature), 

- внутрішнього мікроклімату 

(температура); 

- Indoor climate (temperature), 

- режиму роботи системи.  - System running. 

У цьому розділі розглядаються 

наступні етапи розрахунку. 
This clause explains the different 

steps of calculation. 

1.  Розрахунок механічної вентиляції. 

2. Природна вентиляція для житлових і 

невеликих за розміром нежитлових 

будівель. 

3. Розрахунок інфільтрації/ексфільтра-

ції. 

4. Витрата повітря для згорання палива, 

як для житлових, так і для нежитлових 

приміщень (де паливо використовується). 

Комбінована витяжна вентиляції та 

нагрівальний прилад. Пральня. 

5. Розрахунок додаткової витрати 

повітря для віконних отворів. 

6. Загальна витрата повітря. 

1. Calculation of mechanical ventilation 

2. Рassive duct for residential and low 

size non-residential buildings 

3. Calculation of infiltration/exfiltration 

4. Сombustion air flow fire places both 

for residential and non residential if 

necessary. Combined exhaust for 

ventilation and heating appliance. 

Laundry 

5. Calculation of additional flow for 

window openings 

6. Overall airflow 

6.2 Розрахунок повітряного потоку з 

механічним спонуканням 

6.2    Mechanical air flow calculation 

6.2.1 Вступ 6.2.1 Introduction 

Вентиляція,  що призначена для 

забезпечення необхідної витрати повітря 

(припливного або витяжного у кожному 

The ventilation is based on required air 

flow (either supplied or extract in each 

room) which is defined at national 
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приміщенні) відповідно до національних 

вимог, передбачає, як правило, ідеальне 

змішування повітря. 

level, assuming in general perfect 

mixing of the air. 

Але, щоб забезпечити задану витрату 

повітря для центральної системи 

вентиляції  слід враховувати наступні 

коефіцієнти, а також вплив зазначених 

факторів.  

To pass from these values to the central 

fan, the following coefficients (and 

impacts) shall be taken into account: 

1. Cuse : коефіцієнт, що відповідає 

увімкненню (Cuse=1)  або вімкненню 

(Cuse=0)  вентилятора. 

2. εV : ефективність місцевої вентиляції 

в зоні обслуговування . 

3. Ccont : коефіцієнт, що залежить від 

місцевого регулювання витрати повітря.  

4. Csyst : коефіцієнт, що враховує 

похибки складових та системи 

(налагодження, тощо).  

5. Cleak:  коефіцієнт витоків у 

повітроводі та блоці обробки повітря. 

6. Crec: коефіцієнт рециркуляції, 

головним чином, для системи VAV 

(системи вентиляції зі змінним обʼємом 

витрати повітря) 

1. Cuse: coefficient corresponding to 

switching on, (Cuse=1)  or off (Cuse=0)  

the fan 

2. εV  : local ventilation efficiency 

3. Ccont: coefficient depending on local 

air flow control 

4. Csyst: coefficient depending on 

inaccuracies of the components and 

system (adjustment.etc) 

5. Cleak: due to duct and AHU leakages 

6. Crec: recirculation coefficient, mainly 

for VAV system 

Національна примітка. Тут і далі у стандарті 

використовується скорочення VAV (variable air volume) 

– змінний обʼєм витрати повітря. 

 

6.2.2 Необхідні витрати повітря qv-sup-

req та qv-exh –req 

6.2.2 Required air flow qv-sup-req and     

qv-exh -req  

Для кожного приміщення  необхідні 

витрати повітря qv-sup-req та qv-exh-req 

визначають відповідно до будівельних 

норм і національних стандартів. 

For each room, qv-sup-req and qv-exh-req are 

respectively the air flow to be provided 

or exhausted according to the building 

design, and national regulations. 

6.2.3 Коефіцієнт Cuse  6.2.3 Cuse coefficient 

Значення цього коефіцієнту залежить 

тільки від стану вентилятора – увімкнений 

або вимкнений (можливі різні розрахун-

кові режими роботи вентилятора).  

This coefficient simply describes the fact 

of switching on-off the fan (or eventually 

different level from design one). 

Цей коефіцієнт впливає на здоров'є та 

енергоспоживання, використання будівлі 

або приміщення, перебування  людей та 

їхній спосіб життя. Дотримуючись 

положень охорони здоров'я для будівель, 

It is related to health and energy issues, 

and to the building or room occupation 

and occupant behaviour. For health 

issues, and for building where ventilation 

can be stopped or reduced during 
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де вентилювання  може бути зупинено або 

зменшено у вільні від використання 

періоди, рекомендується (або необхідно 

згідно з національними вимогами) 

вмикати вентиляцію будівлі до початку 

використання, для того щоб очистити 

будівлю, і залишати її увімкненою 

протягом деякого часу на початку періоду 

не використання. З міркувань енерго-

ефекитивності може бути корисно вмикати 

вентиляцію під час вільного від 

використання періоду (для нічного 

охолодження), якщо вона має низький 

рівень енергоспоживанням. 

unoccupied periods, it is recommended 

(and can be mandatory at national level), 

to start the ventilation before the start of 

the occupancy period in order to purge 

the building, and to keep it for some time 

and the beginning of the unoccupied 

period. For energy issues, it can be useful 

to keep the ventilation during unoccupied 

period (night cooling) if it is energy 

efficient. 

6.2.4  Ефективність вентиляції  εV 6.2.4  Ventilation effectiveness εV 

 Стосується  концентрації витяжного 

повітря та повітря у зоні дихання. Для 

ефективної системи εv може бути вище 1. У 

випадку системи з неефективною 

організацією повітрообміну εv може бути 

менше 1. 

Типовому значенню εV = 1 відповідає 

повне перемішування повітря. 

It is related to the concentration in the 

extract air, and the one in the breathing 

zone. For efficient system εv can be 

higher than 1. In case of short circuit 

system ev can be lower than 1. 

The default value for εV is 1 

corresponding to a perfect mixing. 

6.2.5 Коефіцієнт місцевого 

регулювання витрати повітря Ccont 

6.2.5 Local air flow control 

Coefficient Ccont 

Для системи зі змінною витратою повітря 

(вентиляція з управлінням за фактичною 

потребою, системи VAV), коефіцієнт Ccont  –  

це співвідношення фактичної витрати  

повітря за певний період,  поділене  на 

розрахункові проектні значення qv.sup.req  або  

qv-exh-req  . 

For system with variable air flow, 

(demand controlled ventilation, VAV 

systems), the Ccont coefficient is the 

ratio for a given period of the actual air 

flow divided by the qv.sup.req or qv-exh-req 

values when this last one are defined as 

design values. 

Коефіцієнт Ccont повинен бути 

розрахований відповідно до ефективності 

системи управління і може суттєво 

впливати на загальний енергетичний 

баланс. 

The Ccont  coefficient has to be 

calculated according to the control 

system efficiency and can be related to 

the overall room energy balance. 

Примітка.  Коефіціент може змінюватися 

щомісячно залежно від зовнішніх умов тощо. 

NOTE   It could possible vary with month, 

external conditions etc. 

6.2.6  Коефіцієнт Csyst 6.2.6  Csyst coefficient 

Коефіцієнт Csyst (≥1) залежить від 

точності виконання проекта системи 

стосовно характеристик складових 

(компонентів) системи. Цей коефіцієнт 

The Csyst coefficient (≥1 ) takes into 

account the accuracy of the system 

design in relationship with the 

component description. It expresses the 
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враховує неможливість точно забезпечити 

необхідну мінімальну загальну витрату 

повітря. 

fact that it is not possible to provide the 

exact required amount of air when this 

value is required as a minimum. 

6.2.7. Коефіцієнт витоку в 

повітроводі Cductleak 

6.2.7. Duct leakage coefficient Cduct leak 

Виток повітря крізь нещільності 

повітроводу розраховують як: 

The air flow through the duct leakage is 

calculated  
 

0.65
duct duct

v-ductleak

3600

A K dP
q

 
  

де: 

qv-ductleak  – виток повітря крізь нещільності 

повітроводу, м
3
/год; 

qv-ductleak  (m
3 

/h) : air through the duct 

leakages 

Aduct – площа поверхні повітроводу, м
2
. 

Площу поверхні повітроводу визначають 

згідно з EN 14239. 

Aduct  : duct area in m
2 

. Duct area shall 

be calculated according to EN 14239.
     

 

dPduct  –  різниця тисків між тиском у 

повітроводі та тиском навколишнього 

повітря, Па; якщо не регламентовано інше, 

то: 

dPduct : pressure difference between duct 

and ambient air in Pf – unless otherwise 

specified, this is : 

- у повітроводі припливного повітря 

приймають середнє значення 

надлишкового тиску на виході з блоку 

обробки повітря та надлишкового тиску 

ззовні повітророзподільного пристрою; 

In supply air ductwork : the average 

between the pressure difference at the 

AHU outlet and the pressure 

difference right upstream of the air 

terminal device. 

- у повітроводі випускного повітря 

приймають середнє значення перепаду 

тиску ззовні витяжного пристрою та 

перепаду тиску на вході до блоку 

обробки повітря;  

In extract air: ductwork : the average 

between the pressure difference right 

downstream of the air terminal device 

and the pressure difference at the 

AHU inlet . 

K – коефіцієнт повітропроникності 

повітроводу, м
3
/(с∙м

2
) на 1 Пa, який 

визначають згідно з EN 12237 (круглі 

повітроводи) та EN 1507 (прямокутні 

повітроводи). 

K - airtightness of duct in m
3
/(s.m

2
) for 

1 Pa – the duct leakage shall be 

determined according to EN 12237 

(circular ducts), EN 1507 (rectangular 

ducts) 

Коефіцієнт Cductleak  розраховують за 

рівнянням: 

The Cductleak coefficient is therefore 

calculated by : 

v-ductleak
ductleak

v-req cont syst

v

1
q

С
q С C



 
 

У цьому рівнянні як необхідну витрату This equation can be applied either with  
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повітря qv-req  можливо застосувати витрати 

повітря обох типів: припливного         qv-sup-req  

або випускного qv-exh-req .  

qv-req equal to qv-sup-req or to qv-exh-req 

6.2.8 Коефіцієнт витоку CAHUleak у блоці 

обробки повітря 

6.2.8  AHU leakage coefficient 

CAHUleak 

Цей коефіцієнт визначає вплив витоку у 

блоці обробки повітря таким чином:  

This coefficient corresponds to the 

impact of the air leakages of the Air 

handling unit. 

v AHUleak
AHUleak

v-req cont syst

v

1
q

C
q С C



 
 

де: with: 

qv-AHUleak  –  втрата повітряного потоку у 

блоці обробки повітря згідно з EN 1886. 

qv-AHUleak  : airflow lost by the AHU 

determination according to EN 1886.  

6.2.9 Коефіцієнт внутрішнього та 

зовнішнього витоку повітря  

6.2.9 Indoor and outdoor leakage 

сoefficient 

Якщо блок обробки повітря 

розташований у приміщенні, то коефіцієнт 

внутрішнього Cindoorleak та зовнішнього 

Coutdoorleak витоку повітря розраховують 

наступним чином : 

If the AHU is situated indoor 

Cindoor leak = Cduct leak C AHU leak 

Coutdoor leak = 1 

Якщо блок обробки повітря 

розташований назовні: 

If the AHU is situated outdoor 

Cindoor leak = 1+ Rindoor duct ( 1 - Cduct leak )  

Coutdoor leak = 1 + ( 1 - Cduct leak ) (1 -  Rindoor duct) C AHU leak 

де: with: 

Rindoor duct = Aindoor duct  / Aduct  

Aindoor duct   –   площа поверхні повітроводу, 

що розташований у приміщенні, м
2
. 

Aindoor duct  = area of duct situated indoor 

Примітка. При підборі вентиляторів та розрахунку 

витрат повітря через вентилятори до сумарних витрат 

повітря у приміщення або з при-міщення слід 

додавати витокі  повітря у повітроводах та блоках 

обробки повітря (секціях, що розташовані за 

напрямком руху повітря після припливного вентиля-

тора або перед витяжним вентилятором). Це тому, що 

вони не враховуються при визначенні необхідної для 

забезпечення якості повітря вентиляції.  

NOTE In dimensioning of fans and calculating the 

air flows through the fans, the air leakages of ducts 

and air handling units (sections downstream of 

supply air fans and upstream of the exhaust air 

fans in the AHU) should be added to the sum of air 

flows into/from the rooms. This because these 

leakages do not serve the ventilation needed for the 

targeted indoor air quality. 
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 6.2.10 Коефіцієнт рециркуляції  Crec 6.2.10 Recirculation Coefficient Сrec 

Коефіцієнт рециркуляції (≥ 1) 

застосовують, як правило, для систем 

VAV з рециркуляцією повітря. 

The recirculation coefficient (≥ 1) is 

used mainly for VAV system with 

recirculation.  

Він враховує потребу забезпечення 

припливним повітрям у кількостях 

більших, ніж необхідно. 

It takes into account the need to supply 

more outdoor air than required.  

У додатку С надано  метод розрахунку 

коефіцієнту рециркуляції. 

Annex C provides a calculation method 

for it. 

6.2.11 Витрата припливного qv supply 

або витяжного повітря qv extra для зони з 

механічним спонуканнм  

6.2.11 Mechanical air flow to the 

zone qv supply qv extra 

Витрату повітря, що подається або 

видаляється із зони обслуговування 

механічною вентиляцією, розраховують 

як: 

The mechanical air flows supplied to or 

exhausted from the zone are calculated 

by 

 

v-supreq cont indoor leak rec
v-sup

v

q С С С
q



  
  

v-exh req cont indoor leak rec
v-exh

v

q С С С
q



  
  

 

6.2.12 Витрата повітря блоком 

обробки повітря з механічним 

спонуканням 

6.2.12 Mechanical air flow to the 

AHU 

Витрату припливного або викидного 

повітря блоком обробки повітря з 

механічним спонуканням розраховують 

як: 

The mechanical air flows supplied to or 

exhausted from the Air handling unit 

are calculated by: 

 

v-sup req cont leak rec
v-supAHU

v

q С С С
q



  
  

v-exh req cont leak rec
v-exh AHU

v

q С С С
q



  
  

 

де: with: 

Cleak = Cindoor leak + Coutdoor leak  

В залежності від розташування блоку 

обробки повітря розглядають два варіанта: 

розташування у зоні або поза зоною 

опалення/кондиціонування.  

Two situations are taken into account 

depending on the position of the air 

handling unit in or out the heated/air 

conditioned area.  

Для розрахунку потреб у вентиляції, це For the ventilation calculation, it 
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впливає тільки на витоки повітря у 

повітроводі, але, як правило враховують і 

втрати теплоти. 

impacts only on the duct leakage effect 

but afterwards; it will have to be 

considered for heat losses. 

Потоки повітря, що надходять до блоку 

обробки повітря, наведено на рисунку 4. 

The different air flows to the AHU are 

shown in Figure 4.  

Другий варіант відповідає ситуації, коли 

блок обробки повітря розташован у зоні 

кондиціонування, перший – коли він 

розташован поза зоною  кондиціонування. 

Case 2 corresponds to the situation 

when the AHU is in the conditioned 

area, case 1 when it is out of the 

conditioned area.  

Вищезазначене необхідно брати до 

уваги на протязі усього процесу 

розрахунку. 

This has to be taken into account for the 

whole calculation process. 

 

 

Позначення:                                                           Key:  

1 – витокі у повітроводах                                       1 – duct leakages 

2 – вентилятор                                                         2 – fan 

3 – вентиляційна установка                                   3 – ventilation plant 

4 – система повітроводів                                        4 – duct system 

5 – будівля або зона 1 у будівлі                              5 – building or zone case 1 

6 - будівля абозона 2 у будівлі                                6 - building or zone case 2 
 

Рисунок 4 – Потоки повітря, що надходять до блоку обробки повітря 

Figure 4 – Air flows to the Air Handling Unit 
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6.3 Природна та комбінована 

вентиляція  

6.3 Passive and hybrid duct ventilation 

6.3.1 Загальні положення 6.3.1 General 

Система природної вентиляції 

складається з:  

A ducted natural ventilation system is 

composed of 

- повітроприймальних пристроїв; - air inlets 

- дефлекторів; - cowl 

- повітроводів;  - duct 

- пристроїв для випуску повітря. - air outlets 

Метою розрахунку є визначення витрат 

повітря у системі з урахуванням зовнішніх 

та внутрішніх умов. 

The aim of the calculation is to 

calculate the air flow in the system 

taking into account outdoor and indoor 

conditions. 

При застосуванні комбінованої 

вентиляції здійснюється перемикання 

режимів природної і механічної вентиляції 

залежно від регулювання.    

Hybrid ventilation switches from 

natural mode to mechanical mode 

depending on its control. 

Стратегія регулювання є частиною 

етапу проектування і може бути також 

регламентована на національному рівні 

The control strategy is part of the 

design phase and may be also described 

at national level. 

Для існуючих будівель та у випадку 

необхідності експрес-контролю та/або 

коли час для отримання докладних данних 

обмежений можливо використовувати 

типові значення, що регламентовані у 

національних нормах. 

For existing buildings, and only in case 

of a quick inspection and/ or if more 

detailed information cannot be obtained 

quickly, national default values may be 

used instead. 

6.3.2 Дефлектор повітряного потоку 6.3.2 Cowl air flow 

6.3.2.1 Характеристики дефлектора 6.3.2.1 Cowl characteristics 

Дефлектор характеризується у 

відповідності з EN 13141-5 : 

The cowl is characterized according to 

EN 13141-5 by: 

- коефіцієнтом втрати тиску ζ ; - pressure loss coefficient ζ; 

- ефектом всмоктування, який є 

функцією швидкості вітру і швидкості 

повітря в повітроводі; його визначають 

коефіцієнтом C як: 

- wind suction effect which depends of 

the wind velocity and the air speed in 

the duct. It is expressed by as C 

coefficient as follows: 

С(Vwindref , Vduct) = dP / рd  

де: where:  

рd = 0,5 ρair Vwindref 
2
  

Vduct -  швидкість повітря у повітроводі, 

м/с; 

Vduct is the air velocity in the duct  

рd – динамічний тиск, Па;  

Vwindref  – задана «еталона» швидкість вітру 

(використано скорочення індексу: wind 
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reference) , м/с.  

При відсутності вітру, втрата  тиску у 

дефлекторі dPСowl дорівнює: 

With no wind, the pressure loss through 

the cowl dPСowl is 

dPСowl (Vwind=0, Vduct) = 0,5  ζ  ρair Vduct
2
 

Для довідкової «еталоної» швидкості 

вітру Vwindref  (у загальному випадку 8 м/с): 

For the reference wind Vwindref (in 

general 8m/s), 

dPСowl (Vwindref, Vduct) = 0,5 С(Vwindref , Vduct) ρair Vwindref 
2
  

Для будь-якої швідкості вітру можливо 

використовувати наступне правило.   

For any wind, it is possible to use the 

similitude law as follows: 

Для різних значень дійсної швидкості 

вітру Vwindact  (скорочений індекс: wind 

actual) коефіцієнти С залишаються такі ж 

самі, якщо Vduct  замінити на значення Vduct 

помножене на Vwindact/Vwindref: 

For a different wind speed Vwindact, the C 

coefficients remains the same if the 

Vduct if multiplied by Vwindact/Vwindref, 

which enables to calculate: 

С(Vwindact , Vduct ·Vwindact/Vwindref) = С(Vwindref , Vduct) , 

тобто коефіцієнт С залишається незмінним 

при пропорційній зміні швидкості вітру і 

швидкості повітря у повітроводі (принцип 

подібності). 

 

Приклад застосування: Example of application : 

Vwindref  = 8 м/с Vwindref  = 8 m/s 

Vduct = 2 м/с Vduct = 2 m/s 

C(8,2) = - 0,12 C(8,2) = - 0,12 

Для швидкості вітру Vwindact = 4 м/с, 

відповідне значення Vduct  дорівнює: 

2·4/8=1 м/с, 

For a wind Vwindact = 4 m/s the 

corresponding Vduct is equal to 2·4/8=1 

m/s 

що дає: which gives: 

С(4,1) = С(8,2) = -0,12 

Відповідне значення dP складає: The corresponding dP is: 

dPСowl = С(4, 1) ½  ρair Vwindact 
2
  

6.3.2.2 Графік безперервної та 

монотонної кривої dPCowl , як функції Vduct 
6.3.2.2 Continuous and monotonous 

curve of dPCowl as function of Vduct) 

Обмеженням вищенаведеної формули є 

те, що для швидкості вітру, яка нижче 

довідкової «еталоної», ефект всмоктуван-

ня повітря можливо розрахувати тільки 

для низькій швидкості повітря у 

повітроводах. 

The limitation of the above formulas is 

that for a wind speed lower than the 

reference one, the suction impact can 

only be calculated for low air speed in 

the ducts. 

З іншого боку, при низькій швидкості 

вітру і високій швидкості повітря у 

повітроводі перепад тиску визначається за 

незмінним коефіцієнтом місцевого опору. 

On the other hand, for low wind speed 

and high duct air speed, the pressure 

drop is equal to the one given by the 

pressure loss coefficient. 
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Тому застосовують методологію, яку 

наведено нижче. 

The methodology to be applied as than 

as follows 

Відома дійсна швидкість вітру Vwind. The actual wind speed Vwind is known. 

Може бути застосований принцип 

подобія при швидкості повітря у 

повітроводі Vduct1до:  

The similitude law can be applied until 

an air duct velocity Vduct1 with 

Vduct1 = Vductmax · Vwind / 8 

Якщо Vductmax є максимальнє значення 

швидкості повітря у повітроводі за даними 

випробування, то: 

Where Vductmax is the maximum value of 

duct air velocity for the test 

1) для швидкості повітря у повітроводі, 

яка менше ніж Vduct1, значення dPCowl 

розраховують застосовуючи принцип 

подібності та інтерполяцію між різними 

точками, які  отримано за результатами 

випровувань;   

1) For air duct speeds lower then Vduct1, 

dPCowl is calculated by using the 

similitude law and by interpolation 

between the different points issued from 

the tests 

     2)  для швидкості повітря у повітроводі, 

яка більше ніж Vduct1, необхідно здійснити 

перерахунок за графіком за відсутністю 

вітру (інакше, виникає проблема 

збіжності) зі збереженням монотонності 

кривої.  

2) For air duct speeds higher than Vduct1, 

it is important to make a transition with 

the curve with no wind (if not, 

convergence issues can arise) by 

keeping a monotonous curve. 

Тому рекомендується визначити точки 

Vduct2, для яких dPCowl (0, Vduct2) більше ніж 

dPCowl(Vwind, Vduct1). 

To do so it is recommended to search a 

point Vduct2 for which dPCowl(0, Vduct2) is 

higher than dPCowl(Vwind, Vduct1) 

Спочатку слід перевірити точку Vduct2 = 

2∙Vduct1 , потім Vduct2 = 3∙ Vduct1 і далі  за 

кроком. 

This can be done by first trying Vduct2 = 

2 Vduct1 then Vduct2 = 3 Vduct1 ....  

Для Vduct2, значення dPСowl2 

розраховують з використанням dPСowl (0, 

Vduct2). 

For Vduct2, dPСowl2 is calculated using 

dPСowl(0, Vduct2). 

3) для Vduct між Vduct1 і Vduct2, крива 

відображається як лінійна інтерполяція 

між двома точками 

3) for Vduct between Vduct1 and Vduct2, the 

curve is a linear interpolation between 

the two points 

4) для Vduct більше ніж Vduct2: крива 

ідентична кривій dPСowl (0, Vduct). 

4) for Vduct higher than Vduct2 : the curve 

is the dPСowl (0, Vduct) one. 

6.3.2.3 Приклад застосування 6.3.2.3 Example of application 

Для дефлектора, що розглядається,  

потік повітря у повітроводі був 

випробуваний тільки при максимальній 

швидкості Vduct = 4 м/с (див. рисунок 5 і 

подальше пояснення). 

For this cowl, the duct airflow was 

tested only for a maximum Vduct of 4m/s 
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Позначення:                                                                                         Key:  
X  - Vduct , м / с                                                                                                  X  Vduct (m/s) 

У  - графік dP при швидкості вітру Vwind=4 м/с                                            Y  dP curve for Vwind = 4 m/s 

1 -   Vduct1                                                                                                            1   Vduct1 

2  -  Vduct2                                                                                                            2  Vduct2 

3  -  dP при швидкості вітру Vwind = 8 м/с (за даними випробування)         3  dP  Vwind = 8 m/s (from test) 

4  -  dP при швидкості вітру Vwind = 4 м/с  за перерахунком                        4  dP Vwind = 4 from test at Vwind = 8 m/s 

        даних випробувань при Vwind = 8 м / с 

5  -  dP остаточне                                                                                              5  dP final 

6  -  dP при швидкості вітру Vwind = 0                                                             6  dP for Vwind = 0 

 

 

Рисунок 5  –   Графік dPcowl при швидкості  вітру Vwind = 4 м / с 

Figure 5 – dPcowl curve for V wind = 4 m/s 

 

Для швидкості вітру Vwind = 4 м / с. For Vwind = 4m/s. 

Для значень, що знаходяться у межах 

від Vduct = 0 до Vduct1 = 2м/с перепад тису 

dPcowl  розраховано з використанням 

принципа подобія. 

From Vduct = 0 to Vduct1(2m/s) : the 

dPcowl is calculated using the similitude 

law. 

Для Vduct = 4м/с значення dP при Vwind = 

0 більше ніж dP(Vwind = 4, Vduct1). Тому 

Vduct2 =  4м/с. 

For Vduct = 4m/s, dP for Vwind = 0 is 

higher than dP(Vwind=4,Vduct1). Then 

Vduct2 = 4m/s. 

Для Vduct > Vduct2 застосовано dP(Vwind = 

0, Vduct) . 

For Vduct > Vduct2, the dP(Vwind= 0, Vduct) is 

applied. 

Між Vduct1 і Vduct2 застосовано лінійну 

інтерполяцію. 

 

A linear interpolation is made between 

Vduct1 and Vduct2 
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6.3.2.4 Залежність поправочного 

коефіцієнту від кута покрівлі,  

розташування та висоти дефлектора 

6.3.2.4 Correction factor according to 

roof angle and position and height of 

cowl 

6.3.2.4.1 Загальні положення 6.3.2.4.1 General 

Зазвичай повітровипускні пристрої 

(отвори) та дефлектори на покрівлі розта-

шовуються не на однаковому рівні, а від 

0,1 до 2 м над рівнем покрівлі (див. рису-

нок 6). Тиск вітру на даховий повітро-

випускний пристрій (отвір) або дефлектор 

також  залежить від нахилу покрівлі. 

Normally roof outlets and cowls are not 

as the same level but about 0,1 to 2 m 

above roof level. The wind pressure on a 

roof outlet or cowl is also depending on 

the roof slope. 

 

 

Позначення:                                                                  Key:  

1 – повітровипускний пристрій або дефлектор,         1  roof outlet or cowl 

     який розташовано на даху                      

2 -  висота над рівнем покрівлі                                     2  height above roof level 

3 -  Cp cowl                                                                                              3  Cp cowl 

4 -  Cp height                                                                        4  Cp height 

5 -  Cp roof                                                                           5  Cp roof 

6  - нахил покрівлі                                                           6  roof slope 

7  - повітровід природної вентиляції                             7  passive duct 

 

Рисунок 6 – Розташування дефлектора або повітровипускного пристрою (отвору):  

вплив на Cp 

Figure 6 – Cowl or outlet Cp impacts 

 

6.3.2.4.2 Метод розрахунку 6.3.2.4.2 Calculation method 

Коефіцієнт Ccowltot , що враховує загаль-

ний тиск на даховий повітровипускний 

пристрій (отвір) або дефлектор, є функ-

цією коефіцієнту Cpcowl, який відповідає 

умовам вільного вітрового навантаження, 

і коефіціенту Cproof, якщо дефлектор 

розташований близько покрівлі. 

The pressure taken at the roof outlet or 

cowl Ccowltot is a function of Cpcowl, 

corresponding to a free wind condition, 

and Cproof if the cowl is close to the roof. 

Де: Where: 
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Cproof  = Cproof0  + dCPheight  

Cproof  –  коефіцієнт тиску на рівні даху з 

урахуванням висоти дефлектора над 

рівнем покрівлі; 

Cproof   is the pressure coefficient at roof 

level taking into account the height of 

the cowl above the roof level 

Cproof0 – коефіцієнт тиску на покрівлі; Cproof 0  is the pressure coefficient close 

to the roof 

dCPheight – поправочний коефіцієнт для 

висоти над рівнем покрівлі; 

dCРheight is a correction coefficient for 

the height above roof level 

Cpcowl  –  значення коефіцієнту C за 

розрахунком згідно з 6.3.2.1. 

Cpcowl is the value calculated from 

6.3.2.1. 

Залежно від розташування дефлектора 

вплив покрівлі на коефіцієнт Сp сильно 

відрізняється. Тому проектувальник 

повинен мати вхідні дані для розрахунку і 

визначення розмірів. Коефіцієнт Cproof 

визначають з урахуванням національних 

вимог щодо встановлення дефлекторів та 

повітровипускних пристроїв. Якщо інше 

не обумовлено, то Cproof  приймається  

рівним 0. 

Depending on the cowl position Cp 

effect of the roof can differ a lot. 

Designers have then to make 

assumptions for design and 

dimensioning. The Cproof has then to be 

defined at national level taking into 

account rules of installation. If nothing 

is defined, Cproof is taken to 0. 

Національна примітка. Вимоги до розташування 

пристроїв для забору і викиду повітря надано у ДБН 

В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування». 

 

Приклади значень для Cproof  і dCPheight .  Examples of values for Cproof  and 

dCРheigh . 

На рисунку 7 наведено приклади значень 

для коефіцієнту Cproof  . 

Figure 7 provides examples of values 

for Cproof . 

 

 
 

Позначення:                                                                Key:  

X - нахил поурівлі, градус                                           roof slope in 
о
 

Y -  Cproof                                                                        Y  Cproof 
 

Рисунок 7  –  Значення коефіцієнту Cproof   

Figure 7 – Cproof 
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Приклади значень для коефіцієнту 

dCPheight  наведено у таблиці 2. 

Table 2 provides examples of dCPheight 

values.  

 

Таблиця 2  –  Приклади значень dCPheight  

Table 2 — Examples of dCPheight  values  

Висота випускного пристрою над 

покрівлею, м 

Above roof height of the roof outlet in m 

 

dCPheight 

< 0,5 м 

< 0,5 m 

- 0,0 

- 0,0 

0, 5  –  1, 0  м 

0, 5  –  1, 0  m 

- 0,1 

- 0,1 

>1 м 

>1 m 

- 0,2 

- 0,2 
 

Примітка. Дійсне значення тиску також  

залежить від відстані до вершини даху і кута атаки 

вітру. У данному прикладі застосовано середні 

значення. 

NOTE The real pressure is also depending on the 

distance to the roof top and the wind angle of attack. 

The values taken here are average values. 

  

6.3.3 Повітровід 6.3.3 Duct 

Перепад тиску у повітроводі 

повинен бути визначений якомога 

точніше. Для цього слід розраховувати 

перепад тиску по довжині повітроводу 

(лінійно, починаючи з місця зростання 

тиску) з урахуванням його особливо-

стей. Якщо вони невідомі, то їх можна 

визначити згідно з CR 14378. 

Duct pressure drop has to be estimated as 

accurately as possible. For this, pressure 

drop of linear ducts, take-off and 

singularities have to be calculated. If they 

are unknown, they may be measured 

according to CR 14378. 

6.3.4 Процес розрахунку  6.3.4 Overall calculation 

В ітеративній процедурі в якості 

невідомої змінної величини слід 

приймати витрату повітря у 

повітроводі qv-passiveduct  . 

An iterative procedure shall be used 

having as unknown variable qv-passiveduct , air 

flow in the duct.  

6.4  Витрати повітря для згорання 

палива  

6.4 Combustion air flows 

Додаткову витрату зовнішнього 

повітря qv-comb, що необхідна для роботи 

приладу згорання, розраховують 

наступним чином: 

The additional flow from outside needed 

for the operation of the combustion 

appliance     qv-сomb shall be calculated 

from the following: 

qv-comb = 3,6 · Fas · Fff · Phfi         

якщо  прилад увімкнено,  if the appliance is on 

де: with: 

qv-comb  – додаткова витрата повітря для 

згорання палива, м
3
/год; 

qv-comb (m
3
 /h) : additional combustion 

flow 

Fas  – коефіцієнт системного Fas (ad.): appliance system factor 
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застосування приладу;  

Phfi – теплова потужність приладу 

згорання, кВт; 

Phfi (kW) : appliance heating fuel input 

power 

Fff   – коефіцієнт витрати повітря, 

дм
3
/(с∙кВт), 

Fff  (1/(s∙kW): fuel flow factor 

якщо прилад вимкнуто, то  q = 0. and q = 0, if the appliance is off 

Коефіцієнт системного застосування 

приладу залежить від того, 

відокремлено чи ні повітря приміщення 

від повітря, що використовується для 

згорання палива, та має значення, які 

наведено у таблиці 3. 

The appliance system factor takes account 

of whether the combustion air flow is 

separated from the room or not, and uses 

values given in Table 3. 

Коефіцієнт витрати повітря для 

згоряння палива залежить від 

конкретного типа палива і приладу, які 

застовуються, та витрат повітря, 

потрібних для процесу згорання 

(витрата припливного повітря 

приведена до температури 

приміщення), і використовує значення, 

що відповідають національним нормам 

або значення, що наведено у додатку Е. 

The fuel flow factor depends on the 

specific air flow per fuel type required for 

the combustion process (air flow 

normalized to room temperature condition) 

and uses values given by national 

standards or values given in Annex E. 

У разі вимкненого приладу, димохід 

вважається вертикальною вентиляцій-

ною шахтою. 

For the case "Appliance off", the flue shall 

be considered as vertical shaft. 

Примітка. Нормальною температурою для    qv-

comb є  температура приміщення. 

NOTE The reference temperature for qv-comb is the 

zone temperature. 

 

Таблиця 3  –  Значення коефіцієнту системного застосування приладу 

Table 3 –  Data for appliance system factor 

Тип припливного 

повітря для згорання 

палива 

Combustion air supply 

situation 

Продукти згорання 

Flue gas exhaust situation 

Тип системи приладу 

згорання 

Typical combustion appliance 

system 

Коефіцієнт 

системного 

застосування  

Appliance 

system factor 

Fas 
Забір повітря з 

приміщення 

Combustion air is taken 

from room air 

Продукти згорання 

виділяються у 

приміщення 

Flue gases are exhausted 

into room 

- кухонна плита; 

- Kitchen stove 

- газовий прилад згідно з    

CEN/TR 1749; 

- Gas appliance according to 

CEN/TR 1749 

 

 

0 

Забір повітря з 

приміщення 

Combustion air is taken 

from room air 

Продукти згорання 

віддаляються в окремий 

повітровід (димохід) 

Flue gases are exhausted 

into separate duct 

- з відкритою камерою 

згорання; 

- Open fire place 

- газовий прилад згідно з    

CEN/TR 1749; 

 

 

1 
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- Gas appliance according to 

CEN/TR 1749 

Забір повітря з 

приміщення 

Combustion air is taken 

from room air 

Продукти згорання 

віддаляються в 

повітровід одночасно з 

механічною витяжною 

вентиляцією 

Flue gases are exhausted 

in duct simultaneously with 

mechanical ventilation 

exhaust air 

- спеціальний газовий прилад 

- Specific gas appliance 

 

 

 

Див. примітку 

See note 

Забір повітря 

безпосередньо з 

повітроводу зовнішнього 

повітря, відокремленого 

від повітря приміщення  

Combustion air is 

delivered directly from 

outside in a separate duct, 

sealed from room air 

Продукти згорання 

виділяються в окремому 

повітроводі 

Flue gases are exhausted 

into a separate duct 

- газовий прилад згідно з    

CEN/TR 1749 Type C (повітря 

закритої системи приміщення) 

- Gas appliance according to 

CEN/TR 1749 Type C (room air 

sealed systems) 

- із закритою камерою 

згорання (паливо  –  деревина, 

вугілля або газ з ефектом 

деревина/вугілля); 

- Closed fire place (wood, coal 

or wood/coal-effect gas fire) 

 

 

 

0 

Примітка. Умови такі ж, як для механічних систем витяжної вентиляції, але зі змінним режимом 

витрати повітря в залежності від виділення продуктів згорання та типу застосованого приладу  

NOTE Considered as a mechanical extraction system, but with variable air flow, depending of both the exhaust 

and the combustion appliance. 

 

6.5 Повітряний потік через 

віконий отвір  

6.5 Air flow due to windows opening 

6.5.1 Провітрювання 6.5.1 Airing 

6.5.1.1 Розрахунок повітряного 

потоку 
6.5.1.1 Airflow calculation 

При впливі тільки з одного боку 

будівлі витрату повітря визначають за 

формулою:  

For single side impact, the airflow is 

calculated by: 

qv-airing = 3,6 · 500 · Aow · V 
2 

 V = Сt + Сw · vmeteo 
2
  +  Сst · Hwindow · abs (θint  -  θout)

 

де: with: 

qv-airing – витрата повітря, м
3
/год; qv-airing (m

3
/h): air flow; 

Aow  – площа перерізу відчиненого вікна, 

м
2
; 

Aow (m
2
) window opening area 

Сt = 0,01 – коефіцієнт, що враховує 

турбулентність вітру; 

Сt = 0.01 takes into account wind turbulence 

Сw = 0,001 – коефіцієнт, що враховує 

швидкість вітру; 

Сw = 0.001 takes into account wind speed 

Сst = 0,0035 – коефіцієнт, що враховує 

вплив тяги; 

Сst = 0.0035 takes into account stack effect 

Hwindow  – висота вільного (відчиненого) Hwindow (m) is the free area height of the 
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віконного перерізу, м; window 

vmeteo – швидкість вітру на висоті 10 м 

за даними метеослужби, м/с; 

vmeteo (m/s) meteorological wind speed at 

10 m height 

θint  – температура повітря у приміщенні, 

°C;  

θint    room air temperature 

θout  – температура зовнішнього повітря, 

°C. 

θout outdoor air temperature 

Національна примітка. У вищенаведеній 

формулі та поясненнях до неї і далі за текстом 

некоректні познаки кореговано згідно з 

положеннями розділу 4. 

 

Для вікон, які відчиняються, 

передбачають, що співвідношення 

площі частково відчиненого перерізу 

вікна і площі перерізу повністю 

відчиненого вікна (коефіцієнт витрати 

Ck(α)) залежить тільки від кута 

відкриття α і не залежить від співвідно-

шення висоти вікна до його ширини. 

For bottom hung window, the ratio of the 

flow through the opened area and the 

totally opened window is assumed to be 

only depending on the opening angle α and 

independent on the ratio of the height to 

the width of the window. 

Aow = Ck(α) · Aw 

де Aw – площа перерізу повністю 

відчиненого вікна. 

Where Aw is the window area is totally 

opened. 

Для коефіцієнту витрати Ck(α) як 

функції α можливо здійснити 

апроксимацію (див. рисунок 8), яку 

наведено у наступному рівнянні: 

For Ck(α)  a polynomial approximation can 

be given (see Figure 8) : 

Update VD: Eq. (15) rewritten for better 

readability 

Ck(α) = 2,60·10
-7

·α
3
 - 1,19·10

-4
·α

2
 + 1,86·10

-2
·α

3
          

 

 
 

Рисунок 8 – Коефіцієнт витрати Ck(α) через частково та повністю відчинене вікно 

Figure 8 – Ratio of the flow through a bottom hung window and the totally open 

window 
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Апроксимаційні дані відносяться до 

розмірів вікон у житлових будинках, 

вікон з підвіконнями (за винятком 

вікон, що  за своїми розмірами 

дорівнюють висоті  усього 

приміщення), а також до вікон з 

геометрією співвідношення висоти та 

ширини частини вікна, що 

відчиняється,  приблизно від 1:1 до 2:1. 

The approximation given applies to 

window sizes used for residential 

buildings, for windows with sill (not to 

windows with height close to full room 

height), and for height to width geometries 

of the tilted window section of approx 1:1 

to 2:1. 

За даними випробувань зміна 

співвідношення висоти/ширини 

приводить до зміни нормованої витрати 

повітря менше ніж на 1% по 

відношенню до витрати повітря через 

повністю відчинені вікна.  Це означає, 

наприклад,  що для вікна, відкритого 

під кутом 8° , помилка у розрахунку 

витрати повітря знаходиться у межах 

10% від випробувальних даних. У 

такому ж діапазоні знаходиться 

помилка для різниці температур (якщо  

діапазон температур  від 10 К до 39 К за 

даними випробувань). 

In the measurements, the variation of 

height/width ration resulted in flow 

variation of less than 1 % in relation to 

flow through the totally open window, this 

means that e.g. for 8° opening angle the 

error of the calculated flow is within 10 %. 

About the same error band applies in 

regard to temperature difference (which 

was in the range of 10 to 39 K in the 

measurements). 

6.5.1.2 Спрощений розрахунок  6.5.1.2 Simplified calculation 

Коли якість повітря у приміщенні 

забезпечується тільки за рахунок 

відчинення вікон, то слід зважити, що 

поведінка користувача призводить до 

перевищення витрати повітря понад 

потрібні.  

When the indoor air quality only relies on 

windows opening, it is taken into account 

that the user behaviour leads to air flow 

rates higher than the required ones.  

Коефіцієнт Cairing враховує це 

наступним чином: 

The Cairing coefficient takes this point into 

account: 

qv-airing =  Cairing · max (qv.sup.req, qv-exh-req) 

Коефіцієнт Cairing повинен врахо-

вувати  не тільки ефективність вико-

ристання мешканцями діючих віконих 

отворів  (за умови, що необхіді витрати 

повітря забезпечені), але й також режим 

використання приміщення.  

The Cairing takes into account the occupant 

opening efficiency regarding windows 

opening (but assuming the required air 

flow rates are fulfilled) but also the 

occupancy pattern of the room. 

Цей коефіцієнт слід визначати у 

національних нормах, особливо, якщо 

віконний отвір розглядається як єдина 

можлива система вентиляці. 

This coefficient has to be defined at 

national level especially if a window 

opening is considered as a possible 

ventilation system alone. 
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6.5.2 Витрата повітря для 

комфорту влітку 

6.5.2 Air flow for summer comfort 

Витрати повітря при поперечній 

вентиляції визначають ітеративним 

методом або безпосереднім 

розрахунком. 

Cross ventilation has to be taken into 

account, either with iterative method or 

direct to be defined. 

6.5.3 Типові використання віконних 

отворів 

6.5.3 Typical use of windows openings 

Коефіцієнт відкриття для вікон Ropw   

визначають як: 

The ratio of opening of a given window 

Ropw is: 

Ropw = Ywind · Ytemp 

де: where: 

Ropw – коефіцієнт відкриття віконного 

отвору відносно до максимально 

можливого; 

Ropw is the opening of the window in ratio 

of the maximum opening 

Ywind  –  коефіцієнт, що враховує вітер; Ywind is the factor for wind 

Ytemp –  коефіцієнт, що враховує 

температуру зовнішнього повітря. 

Ytemp is the factor for outdoor temperature 

Коефіцієнти визначають як: The factors are defined by 

Ywind = 1- 0,1·vmetео 

Ytemp = θout  / 25 + 0,2 

при цьому Ywind та Ytemp обмежується 

мінімальним значенням «0» і 

максимальним значенням «1», 

Ywind and Ytemp are limited to a minimum 

value of 0 and a maximum value of 1 

де: where: 

vmetео – швидкість вітру за даними  

метеослужби, м/с;  

vmetео (m/s) is the meteorological 

windspeed 

θout  – температура зовнішнього повітря, 

°C. 

θout (°C) is the outdoor temperature 

Вважається, що вікна розглядаються 

у положенні якомога більш відкритими, 

в той же час цей режим має бути 

визначено на національному рівні. 

The windows considered as possibly 

opened, as the time schedule for that, shall 

be defined at national level. 

6.6 Ітеративний метод для розра-

хунку ексфільтрації та інфільтрації  

6.6 Exfiltration and infiltration using 

iterative method 

6.6.1 Значення коефіцієнту Cp 6.6.1 Cp values 

Коефіцієнт аеродинамічного тиску 

вітру Ср залежить від орієнтації та 

висоти складової, характеристик будівлі 

та зони, екранування та розташування 

будівлі. Процедуру визначення Ср 

Cp values are determined according to 

orientation and height of the component, 

building and zone characteristics, shielding 

and building location. A procedure is 

defined in Annex A and specific 
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надано у додатку А, а конкретні 

застосування наведені у розділі 7 

«Застосування методів розрахунку». 

applications are defined in the application 

clause. 

6.6.2 Перепад тиску для кожної 

складової зовнішньої оболонки  

6.6.2 Pressure difference for each 

external envelope component 

Кожна складова характеризується:  

- значенням Cp для відповідної 

складової Cp-comp  ;  

- висотою hcomp відносно рівня 

підлоги. 

Each component is characterized by 

its Cp value: Ccomp 

its height difference with the zone 

floor level hcomp 

Для кожної складової визначають 

різницю тиску між зовнішнім та 

внутрішнім тиском: 

For each component 

dРсомр = Рext-сомр - Рint-сомр 

де: with: 

e,ref2
ext-comp air-ref p-comp site comp

e

0,5
T

P C v h g
T


 

      
 

 

ref
int-comp air-ref comp

i

irp
T

P h g
T

      

де: with: 

irp – референтне значення 

внутрішнього тиску;  

irp is the internal reference pressure 

Примітка. Зовнішній тиск на рівні підлоги 

приймається рівним 0. 

NOTE External pressure at the floor level is taken 

equal to 0. 

hcomp   –  висота cкладової від рівня 

підлоги зони; 

hcomp is the altitude difference between 

component and zone floor level 

g = 9,81 м/с
2
; g = 9,81 m/s

2
 

ρair-ref  =1,22 кг/м
3
; ρair-ref =1,22 kg/m

3
 

Tref = 283 K.  Tref   = 283 K 

Національна примітка. У вищенаведеній 

формулі застосовано познаки: 

Te , Tі – абсолютна температура у градусах 

Кельвіна, відповідно, зовнішнього (еxternal) і 

внутрішнього (іnternal) повітря. 

 

6.6.3 Характеристика складової  

зовнішньої оболонки  

6.6.3 Description of external envelope 

component 

Кожна складова зовнішньої 

оболонки  характеризується витратою 

повітря (витоком крізь оболонку, 

витратою через повітроприймальний 

Each external envelope component 

(leakage, air inlet ...) is characterized by 
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пристрій тощо) як функцією перепаду 

тиску: 

qv-comp = fсомр ( dРсомр ) 

      Для витоків повітря: For leakages  

qv-leak = Сleak  ∙ sign (dP) ∙ |dP| 
0,667

 

Для повітроприймальних  пристоїв: For air inlet 

qv-inlet = Cinlet  ∙ sign(dP) ∙ |dP|  
0,5

 

Для повітроприймальних пристоїв 

або інших складових аналогічного 

призначення вищенаведені рівняння 

можуть бути замінені більш точними, 

якщо складова атестована відповідно 

до EN 13141-1 (повітроприймальні 

пристрої).  

For air inlet or other purpose provided 

components, the equation can be replaced 

by a more accurate one, if the component 

is tested according to EN 13141-1 (air 

inlet). 

6.6.4 Розрахунок інфільтрації  та 

ексфільтрації повітряних потоків 

6.6.4 Calculation of infiltred and 

exflitred air flows 

Для розрахунку слід вирішити 

рівняння: 

Solve the equation, 

qv-sup +  qv-exh + ∑ qv-comp + qv-passiveduct + qv-comb = 0 

де невідома величина внутрішній тиск 

irp.  

where the unknown value is irp. 

На підставі знайденого значення 

внутрішнього тиску irp розраховують 

значення qv-comp для кожної складової. 

Далі визначають: 

Once irp has been determined to solve this 

equation, calculate each individual value 

of qv-comp 

qv-inf = ∑ qv-comp – для позитивних 

значень qv-comp ; 

qv-inf = ∑ qv-comp for positive values of  qv-

comp 

qv-exh = ∑ qv-comp – для негативних 

значень qv-comp . 

qv-exh = ∑ qv-comp for negative values of  qv-

comp 
 

6.7 Метод безпосереднього розра-

хунку ексфільтрації та інфільтрації  

6.7 Exflitration and infiltration 

calculation using direct method 

6.7.1  Загальні положення 6.7.1 General 

Якщо вважати не суттєвим вплив 

витоків повітря крізь оболонку будівлі 

на систему вентиляції (наприклад, на 

механічну систему), то можливо засто-

сування  наступного спрощеного (без-

посереднього) розрахунку ексфільтра-

ції та інфільтрації,  але:  

When it can be assumed that there is no 

interaction between the ventilation system 

and the leakages impact (e.g. mechanical 

system); a simplified approach can be used 

to calculate the exfiltered and unfiltered 

values as follows: 

- для повітроводів системи 

природної вентиляції розрахунок слід 

здійснювати тільки  ітеративним 

методом. 

- passive ducts shall be calculated only 

with the iterative approach 
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У безпосередньому розрахунку 

застосовують наступні кроки: 

The direct method has the following steps: 

1. Розрахунок витрати повітря крізь 

оболонку через вплив тяги і вплив вітру  

без урахування потоків повітря за 

механічного спонукання або потоків 

повітря для згорання палива: 

1. Calculate air flow through the envelope 

due to stack impact and wind impact 

without considering mechanical or 

combustion air flows 

 

qv-stack = 0,0146 ∙ Q4Pa ∙ (hstack ∙ abs (θout  -  θint)) 
0,667

  

де Q4Pa – показник повітропроникності 

оболонки (витрата повітря крізь 

оболонку при перепаді тиску 4 Па, див. 

додаток В). 

 

Загальноприйняте значення hstack 

дорівнює 70% від висоти зони Hz. 

Conventional value of hstack is 70 % of the 

zone height Hz 

qv-wind = 0,0769 ∙ Q4Pa ∙ (dСp ∙ vsitе
2
) 

0,667
  

Загальноприйняте значення dСp (dСp 

це різниця між коефіцієнтами Ср для  

навітряної та підвітряної сторони) 

складає 0,75. 

Conventional value of dСp (Ср difference 

between windward and leeward sides) is 

0,75. 

2. Результуючий розрахунок витрати 

повітря: 

1. Calculate the resulting air flow 

qv-sw = max(qv-stack , qv-wind ) + 0,14∙ qv-stack ∙ qv-wind / Q4Pa  

У першому наближенні, частина 

інфільтрованого повітря qv-inf дорівнює 

сумі qv-sw, та різниці між припливним та 

витяжним повітряними потоками (без 

урахування вітру або тяги): 

As a first approximation, the infiltred part    

qv-inf is equal to the sum of qv-sw and the 

difference between supply and exhaust air 

flows (calculated without wind or stack 

effect). 
 

qv-inf = max(0, - qv-diff ) + qv-sw  

де: with: 

qv-diff  = qv-supply + qv-extr + qv-comb 
 

Примітка. Повітряні потоки, що надходять до 

зони, вважаються позитивними. 

Note Air flows entering the zone are counted positive. 

Такий спрощений підхід не 

вараховує того, що витрати 

припливного та витяжного повітря 

можуть мати різні значення, завдяки 

чому в зоні обслуговування 

створюється знижений або підвищений 

тиск, який зменшує значення qv-sw . 

This simplified approach does not take 

into account the fact that if there is a 

difference between supply and exhaust, the 

zone is underpressured or overpressured, 

which reduces the qv-sw value 

Зниження інфільтрації повітряних 

потоків qv-infred завдяки цьому може 

The reduction of the infiltred air flows due 

to this phenomena qv-infred can be estimated 
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бути оцінено як: by: 

qv-infred = max(qv-sw ,  [qv-stack ∙ abs(qv-diff  /2) + qv-wind ∙ abs(qv-diff  /3)/ (qv-stack  + qv-wind)]) 

qv-inf = max(0, qv-sw - qv-infred) 

 

6.7.2 Визначення середнього 

значення витрати повітря: 

6.7.2 Determination of average flow 

values 

v-total,v v-tot,s s

1

N

s

q q f


    

 

де: where: 

qv-tot,s – витрата повітря впродовж 

стану з індексом  s; 

qv tot,s is the air flow rate during state s 

fs – коефіцієнт часу, впродовж якого діє 

стан s (0 < fs < 1). 

fs  is the time proportion during which the 

state s is active (0 < fs < 1) 

N – загальна кількість станів, які 

враховуються (у залежності від вико-

ристання будівлі, швидкості вітру 

тощо). 

 

Тільки один стан враховується, 

якщо погодинні розрахунки збігаються 

(наприклад, один розрахунок для 

кожної години). 

Four hourly calculations, only one state is 

considered (e.g. one calculation each hour) 

Для щомісячного розрахунку як 

мінімум слід враховувати: 

For monthly calculation the minimum 

states to be considered are:  

- час, коли приміщення 

використовується, і  періоди,  коли 

приміщення не використовується; 

Occupied / Non occupied periods; 

- п'ять значень швидкості вітру. Five wind speed. 

Примітка. Тільки одне середньомісячне значен-

ня розбіжностей внутрішніх температур може 

бути застосовано. Якщо певні значення темпера-

тур під час перебування людей у приміщенні та у 

періоди відсутності людей у приміщенні відомі, 

рекомендується використовувати ці значення. 

NOTE Only one monthly average indoor outdoor 

temperature difference can be used. If set point during 

occupancy and non occupancy periods are known, it is 

advised to use these values 

 

7  ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ 

РОЗРАХУНКУ 

7 Applications 

7.1 Загальні положення 7.1 General 

  До сфери застосування методів 

розрахунку відноситься: 

The general fields of application are as 

follows: 

- розрахунок енергопотреб 

(щорічних); 

- energy calculation (yearly); 

- розрахунок теплового - heating load; 
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навантаження; 

- розрахунок холодильного 

навантаження; 

- cooling load; 

- забезпечення умов літнього 

комфорту; 

- summer comfort; 

- забезпечення IAQ (якість 

внутрішнього повітря). 

- IAQ. 

7.2  Енергопотреби 7.2 Energy 

7.2.1 Загальні вимоги 7.2.1 General requirements 

Для визначення енергопотреби 

можливо  розглядати спрощену схему і 

не враховувати внутрішні перегородки 

у кожній зоні (див. рисунок 9). 

For energy calculation, it is allowed to 

neglect the internal partition in each zone. 

 

 

 

Позначення:                                                                Key:  

1 – планування потоків                                                   1- map 

 

Рисунок 9 - Спрощена схема розподілення повітря 

Figure 9 — Simplified partition scheme for energy application 
 

 

Впливом повітропроникності 

будівлі можна знехтувати, якщо Q4Pa 

менше 15% від середнього значення 

витрати повітря у системі впродовж 

опалювального періоду. 

The building airtightness impact can be 

neglected if the Q4Pa value is lower than 15 

% of the average system flow during the 

heating season 

7.2.2 Загальноприйняті та типові 

значення  

7.2.2 Сonventional and default values 

7.2.2.1 Типові значення εv, Ccont , Csyst , 

Cairing  

7.2.2.1 Default values for εv,, Ccont , Csyst , 

Cairing 

Типові значення за замовчуванням 

наведено далі (національні норми 

Default values are as follows (they can be 

modified in national annex): 
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можуть бути іншими):  

Cuse = 1 для періодів часу,  коли 

будівля використовується, 0 для 

періодів часу,   коли будівля не 

використовується; 

Cuse = 1 for occupied periods, 0 for 

unoccupied period 

Примітка. При охолодженні у нічний час та у 

час, коли будівля не використовується,  типові 

значення за замовчуванням не застосовують, 

оскільки необхідно впровадження спеціального 

підходу і певної системи керування та планування. 

NOTE For Free and night cooling there is no default 

value as it requires an expert approach and a specific 

control system and strategy. 

εv = 1                     Csyst = 1,2 

  Ccont = 1                  Cairing = 1.8 
 

7.2.2.2 Витоки повітря у системі 

повітроводів 
7.2.2.2 Duct system air leakages 

7.2.2.2.1 Внутрішні повітроводи (у 

приміщенні) та блоки обробки повітря 

(БОП) 

7.2.2.2.1 Indoor ducts and AHU 

Для цілей розрахунку енергії, 

витоками БОП можна знехтувати, якщо 

блок був атестований відповідно до EN 

1886 і отримав як мінімум клас L3. 

For energy calculation purposes, the AHU 

leakages may be neglected if the AHU has 

been tested according to EN 1886 and the 

class obtained is at minimum L3. 

Якщо значення  Aduct та dPduct не 

відомі, допускається за замовчуванням 

використовувати значення Cleak 

відповідно до таблиці 4. 

If the values of Aduct and dPduct  are not 

known, it is allowed to apply a default 

value of Cleak according to the following 

table: 

 

Таблиця 4  –  Типові значення витоків у повітроводі  

Table 4 – Typical values for duct leakages 

 Коефіцієнт 

повітропроникності 

K 

Втрата повітря, %  

lost/airflow, % 
С

indoorleak 

За замовчунням приймають:  

2,5 ∙ клас А 

default = 2.5.class A 

0,0000675 15,0 1,15 

Клас А 

class A 
0,000027 06,0 1,06 

Клас В 

class B 
0,000009 02,0 1,02 

Клас С або кращій 

class C or better 
0,000003 00,0 1,00 

 

 

Типові значення для блоків обробки 

повітря наведено у таблиці 5. 

Table for AHU Default values :  
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Таблиця 5 – Типові значення за замовчуванням для  блоків обробки повітря 

Table 5 – AHU Default values 

 Коефіцієнт 

повітропроникності 

K 

Втрата повітря, %  

lost/airflow, % 
CAHUleak 

За замовчунням приймають: 

2,5 ∙ клас L3 

default = 2.5.class L3 

0,0000675 06,0 1,06 

Клас L3 

class L3 
0,000027 02,0 1,02 

Клас L2 

class L2 
0,000009 00,7 1,01 

Клас L1 або кращій 

class L1 or better 
0,000003 00,2 1,0 

 
Національна примітка. Помилки у таблицях 

4 і 5 тексту оригіналу, щодо втрати повітря у 

відсотках, виправлено у національному стандарті. 

 

 

7.2.2.2.2 Зовнішні повітроводи та 

блоки обробки повітря 
7.2.2.2.2 Outdoor duct and air handling 

unit 

Слід враховувати фактичні 

характеристики повітроводів. Тим не 

менш, у певних випадках, які наведено 

далі, витоки повітря допускається не 

враховувати.   

The actual duct characteristics have to be 

taken into account. Nevertheless it should 

be possible to provide criteria enabling to 

define situations where this impact can be 

neglected. 

Витоками у повітроводах витяжного 

повітря можна знехтувати. 

The duct leakages for exhaust air are 

neglected. 

Витоками у повітроводах 

припливного  повітря можна 

знехтувати, якщо відсутнє охолодження 

або нагрівання повітря. 

The duct leakages for supply air are 

neglected if there is no heating or cooling. 

Для блока обробки повітря слід 

скористатися даними, які надано у 

стандарті EN 1886 (враховувати або 

знехтувати витоками, якщо немає 

охолодження або нагрівання).  

For the air handling unit the calculation 

should be based on the test standard EN 

1886 (alternative and or neglected if no 

cooling or heating) 

7.2.2.3 Значення коефіціенту Cp 7.2.2.3  Cp values 

7.2.2.3.1 Значення Cp для будівель з 

можливістю поперечної  вентиляції  
7.2.2.3.1 Cp values for building with 

possible cross ventilation 

Значення коефіціенту вітрового тиску 

Ср для навітряної та підвітряної сторін  

обирають відповідно до додатку А. 

Cp values will be provided for windward 

and leeward facades according to Annex 

A. 
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Напрямок вітру не враховується. 

Таким чином, рівень екранування 

фасадів завжди розглядається як 

"відкритий". 

The wind direction is not taken into 

account. Therefore, the facades shielding 

class is always considered as "open". 

Значення Cp для даху ототожнюється 

з підвітряним боком фасаду. 

The roof Cp value is considered as equal to 

the leeward façade 

7.2.2.3.2 Значення Cp для будівель без 

поперечної вентиляції 

7.2.2.3.2 Cp values for buildings without 

cross ventilation 

У цьому випадку, з урахуванням 

різниці  тиску вітру на даний фасад, 

надлишковий тиск визначається як, 

наприклад, від Cp + 0,05 до Cp - 0,05. 

In this case, to take into account the 

differences in wind pressure on a given 

facade overpressure as for example Cp + 

0,05 to Cp - 0,05. 

7.2.2.4  Розподілення повітро-

проникності  
7.2.2.4 Splitting of airtightness 

Оскількі місця витоків повітря не 

відомі, то передбачається їхне 

загальноприйняте розподілення між 

навітряною та завітряною сторонами 

фасадів.  

As the positions of air leakages are not 

known, a conventional splitting of them 

between windward and leeward facades is 

assumed.  

Виток повітря визначається 

коефіцієнтом Cleakzone для всієї зони, за 

припущенням, що показник степеня 

дорівнює 0,67. 

The air leakage is defined as Cleakzone value 

for the whole zone, assuming an exponent 

of 0,67. 

Параметри Aroof та Afacades – відповідно, 

плоша покрівлі (для зони, що розгляд-

дається) та площа фасадів. 

Aroof and Afacades are respectively the roof 

(area viewed from the zone) and facades 

areas. 

Параметр Hz - висота зони. Якщо зона 

має різні рівні, вона може розглядатися 

такою, що має низькі витоки; і значення 

Hz приймаєється рівним середній висоті 

рівня. 

Hz is the zone height. If the different levels 

of a zone can be considered as having low 

leakages connection, the Hz value is set 

equal to the average level height. 

Розподілення між коефіцієнтом 

витоків для фасадів Cleak facades і коефі-

цієнтом витоків для покрівлі Cleak roof 

здійснюється відповідно до наступної 

процедури: 

The splitting is done according to the 

following procedure : 

Cleak facades = Cleak zone · Afacades / (Afacades + Aroof) 

Cleak roof = Cleak zone · Aroof / (Afacades + Aroof) 

Для витоків приймають до уваги 

наступне (див. таблицю 6). 

The leakages are considered as follows 
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Таблиця 6 – Витоки повітря 

Table 6 –  Leakages 

 Навітряний бік 

Windward facade 

Підвітряний бік 

Leeward facade 

дах 

roof 

Висота складової = 0,25 Hz 

Component height  = 0,25 Hz 

0,25 Сleak facade 0,25 Сleak facade  

Висота складової  = 0,75 Hz 

Component height = 0,75 Hz 

0,25 Сleak facade 0,25 Сleak facade  

Висота складової =  Hz 

Component height  = Hz 

  Cleak roof 

 

7.2.2.5 Розподілення повітро-

приймальними пристроями  

7.2.2.5 Splitting of air inlets 

Для витоків повітроприймальних 

пристроїв (коефіцієнт витоку Cinlet facade) 

справедливо теж саме, що і для стін 

фасадів, якщо напрямок проти вітру не 

брати до уваги (див. таблицю 7). 

Same as for facades walls as orientation 

versus wind direction is not taken into 

account. 

 

Таблиця 7 –  Повітроприймальні пристрої 

Table 7 — Air inlets 

 Навітряний бік 

Windward facade 

Підвітряний бік 

Leeward facade 

Висота складової = 

0,25 Hz 

Component height  = 

0,25 Hz 

0,25 Cinlet facade 0,25 Cinlet facade 

Висота складової  = 

0,75 Hz 

Component height = 

0,75 Hz 

0,25 Cinlet facade 0,25 Cinlet facade 

 

7.2.3 Розрахунок витрат повітря 7.2.3 Air flows calculation 

7.2.3.1 Загальні положення  7.2.3.1 General 

Розрахунок  витрати повітря можливо 

здійснювати за допомогою ітеративного 

методу або безпосереднім розрахунком 

або на підставі статистичного аналізу, 

який застосовують на національному 

рівні. 

Air flow calculation can be done using 

iterative or direct method, or through a 

statistical analysis to be applied at national 

level. 

7.2.3.2 Ітеративний метод розра-

хунку або безпосередній розрахунок 

7.2.3.2 Iterative or direct method 

Ітеративний метод розрахунку або The calculation is done according to 
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безпосередній розрахунок виконують 

відповідно до розділу 6 з 

використанням додаткових значень 

параметрів, які надано у 7.2.2, та  

застосовують для розрахунку витрат 

повітря згідно з режимом роботи 

системи вентиляції у відповідний 

період (щоденний та щотижневий). 

Clause 6 and the additional values of 7.2.2 

with specification of appropriate user 

patterns (daily and weekly) with regard to 

ventilation. 

7.2.3.3 Застосування статистичного 

аналізу на національному рівні 

7.2.3.3 Statistical analysis 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 

statistically 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); 

- All 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; 

- The set of cases used for the statistical 

analysis shall 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; 

- The 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 не враховуються  певні вихідні 

дані, то використання замість них 

загальноприйнятого (стандартного) 

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); 

- чітко зазначити, які вхідні дані та 

припущення було використано і як вони 

використовувалися; 

- Describe clearly which input data and 

assumptions have been used, including 

user patterns; 

- результати спрощеного підходу 

повинні бути  порівняні з контрольними 

(референтними) по тим позиціям, які 

- The results of the simplified approach 

shall be compared to the reference ones 

for the set of cases taken into account in 
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враховуються у статистичному аналізі.  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, 

- 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 позицій, що 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. 

7.3 Теплове навантаження 7.3 Heating load 

7.3.1 Характеристика зони та 

приміщення 

7.3.1 Zone and room description 

Застосовують загальну схему 

повітряних потоків (див. рисунок 3).  

The general scheme has to be applied 

      7.3.2 Загальні положення 7.3.2 General approach 

Розрахунок повинен бути чітким (як 

взагалі увесь документ), і 

безпосередньо не пов'язаний з 

додатковим розрахунком для періоду  

відновлення опалення до початку 

The calculation will be a steady state one 

(as in general in the document), and is not 

directly linked to the oversize for 

restarting heating before occupancy 

period, which is mainly related to the zone 
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терміну використання приміщення, що, 

головним чином, має відношення до 

теплової інерції зони будівлі. 

thermal inertia. 

Вирішення задачі полягає у 

розрахунку (перерахунку) безпечного 

(з запасом) значення витрати повітря, 

що надходить до приміщення, 

починаючи з розрахунку для будівлі 

або зони будівлі.  

The problem to be solved is to calculate a 

safe (over-estimated) value of air flow 

entering a room starting from a building 

or zone calculation. 

Слід брати до уваги наступне:  Two points shall be taken into account: 

- враховувати вплив тяги і різний 

тиск вітру, що  призводить до 

нерівномірної вентиляції приміщень 

(наприклад, приміщення з навітряного 

боку має кращу вентиляцію, ніж 

приміщення із завітряного боку); 

- Stack effect and difference of wind 

pressure leads to discrepancies between 

rooms (e.g. windward room are higher 

ventilated than leeward room) 

- застосовувати коефіцієнт запасу, 

якщо не відомо розподілення витоків 

повітря. 

- Splitting of air leakages is not known 

therefore a safety coefficient shall be 

introduced.  

Запропонована методика містить: The proposed methodology is to: 

1) розрахунок витрати повітря на 

фасаді з навітряної сторони (далі у разі 

необхідності таким же чином можливо 

враховувати вплив тяги) для 

повітроприймальних пристроїв та 

витоків; 

1) calculate the air flow on the 

windward facade (stack effect could be 

introduced afterwards in the same way if 

necessary) for air inlets and leakages; 

2) застосування коефіцієнту запасу 

для витоків повітря Csafe (попередне 

значення Csafe = 2); 

2) introduce a safety coefficient for air 

leakages Csafe : provisional value = 2; 

3) враховування окремих складових 

потоків повітря у різних приміщеннях 

відповідно до розмірів повітро-

приймальних пристроїв та площ 

зовнішної оболонки. 

3) apply these elementary flows to the 

different rooms according to 

respectively air inlets sizes and outer 

envelope areas. 

7.3.3 Інші параметри 7.3.3 Other parameters 

Інші параметри, що впливають на 

енергопотреби, залежать від 

розташування повітроприймальних 

пристроїв у приміщенні. 

As for energy, but for the air inlet 

position, which are situated in the actual 

rooms 

7.4 Холодильне навантаження  7.4 Cooling loads 

Вважається, що метод розрахунку It is considered that an infiltration / 
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інфільтрації/ексфільтрації повинен бути 

визначен, навіть якщо вплив іноді 

незначний (наприклад, хороша 

герметичність оболонки у порівнянні з 

невеликою різницею між внутрішньою і 

зовнішньою температурами).  

exfiltration calculation method shall be 

defined, even if the impact could 

sometimes be neglected (good airtightness 

vs. low indoor outdoor temperature 

difference).  

 Основа методу може бути такою ж, 

як для теплового навантаження, але слід 

використовувати принаймні щогодинні 

розрахунки у типові дні відповідно до 

prEN 15255. 

The basis could be the same as for heating 

load, but shall be used at least for an 

hourly calculation on a typical day 

according to prEN 15255. 

7.5 Комфортні умови для теплого 

періоду року 

7.5 Summer comfort 

Вентиляція може бути використана 

для охолодження за рахунок 

збільшення витрати свіжого повітря 

(порівнянно з гігієнічними нормами) 

при температурі зовнішнього повітря 

нижчої, ніж температура у приміщенні. 

The ventilation can be used for cooling 

purposes by increasing the fresh flow rates 

(compared to hygienic values) when 

outdoor temperature is lower than indoor 

temperature 

Це може бути зроблено за допомогою 

вентиляції різного типу та систем  

провітрювання. 

This can be done using the different kind 

of ventilation and airing systems. 

Для механічних систем, важливо 

також враховувати енерговтрати венти-

лятора, оскільки результат може бути 

неефективним, особливо для низької 

різниці внутрішньої та зовнішньої 

температури. Ризики переохолодження 

слід також брати до уваги. 

For mechanical systems, it is important to 

also consider the fan energy as the results 

can be inefficient, especially for low 

indoor outdoor temperatures differences. 

Risks of overcooling shall be also taken 

into account 

Ручний режим провітрювання 

приміщення завдяки вікнам повинен 

враховувати спосіб життя мешканців; 

вимоги для цього повинні бути 

прийняті на національному рівні.  

For manually operated windows, it will 

rely on the occupant behavior for which 

some assumptions has to be made at 

national level.  

 

Для нічної вентиляції у житловому 

будинку слід приймати до уваги також 

і зовнішній шум. 

For night ventilation in residential 

building, outdoor noise should be taken 

into account. 

Ризики для відчинених вночі вікон, 

наприклад, безпека, дощ і т.д. повинні 

бути теж враховані. 

For windows opening at night, hazards 

e.g. security, rain etc should be 

considered. 

Примітка. В деяких випадках контроль може 

бути заснований на ентальпії. 

NOTE In some case the control could be based on the 

enthalpy. 
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Відповідно до стандарту EN 15251 

комфортні умови  визначають 

наступним чином: 

The relationship with comfort standard of 

EN 15251 will be as follows: 

- у стандартах EN ISO 13791 та EN 

ISO 13792 – температура  повітря, що 

надходить, вище внутрішньої 

результуючої  температури та 

температури повітря (системи без 

механічного охолодження); 

EN ISO 13791 and EN ISO 13792 air 

flows > indoor operative and air 

temperature. 

- у стандарті prEN 15243  –  зовнішня 

температура повітря плюс внутрішня 

результуюча температура і температура 

повітря вище температури повітряного 

потоку (системи з механічним 

охолодженням). 

prEN 15243 Outdoor climate + indoor 

operative and air temperature > air flows 

7.6 Якість повітря в приміщенні 7.6 Indoor air quality 

Метод розрахунку слід обирати 

відповідно до вимог національних 

нормативних документів. 

The calculation method shall be adapted 

depending on the way national regulations 

are defined.: 

Наприклад, можливо приймати до 

уваги наступні вимоги: 

The following requirements can for 

example be taken into account 

-  повна заміна повітря для певної 

зони приміщення; 

— Overall air change for a given zone. 

- свіже повітря для житлових 

приміщень; 

— Fresh air for habitable rooms. 

- витяжне повітря для службових 

приміщень; 

— Exhaust air for service rooms. 

- використання переміщенного 

повітря для циркуляції; 

— Transfer air for circulation. 

- порогова межа (гранично допустима 

концентрація) для забруднюючої 

речовини (у даному випадку, джерело 

повинно бути визначено). 

— Threshold limit for pollutant (in this 

case, the source shall be specified). 
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ДОДАТОК А 
(обов᾽язковий) 

Annex A 
(normative) 

ДАНІ ЩОДО АЕРОДИНАМІЧНИХ 
КОЕФІЦІЄНТІВ ВІТРОВОГО 

ТИСКУ 

Data on wind pressure coefficients 

 

Характеристика процедури. Procedure description 

Передбачають наступні кроки : The different steps are as follows: 

1) розрахунок швидкості вітру на 

місці забудови на висоті 10 м ; 

1. calculate the wind at 10 m on site, 

2) визначення рівня  екранування з 

розподілом фасадів на 3 частини 

(низька, середня, висока); 

2. determines if of use the shielding of 

the facades split into 3 parts (low,medium, 

high), 

3)  визначення аеродинамічних 

коефіціентів вітрового тиску Cp для 3-х 

частин фасаду; 

3. find the Cp values for the 3 facade 

parts, 

4) визначення аеродинамічних 

коефіціентів вітрового тиску Cp  для 

зони фасаду. 

4. determine the zone Cp values. 

У додатку надано докладний підхід 

до цієї процедури.  

This annex describes the more detailed 

approach.  

Значення аеродинамічних коефіцієнт-

тів вітрового тиску використовують у 

відповідному розділі цього стандарту.  

Specific uses are described in the 

application clause. 

Швидкість вітру на місці забудови 

vsite приймають рівним швидкості 

вітру vmeteo за даними метеослужби. 

Wind velocity at site vsite from meteo 

wind velocity vmeteo 

Швидкість вітру за даними 

метеослужби корегують відповідно до 

відмінностей (типу) місця забудови.  

Correction is given for the wind velocity 

due to differences in terrain roughness 

between the site to be considered and the 

meteo site. 

Розгладаються три типа місцевості: Three terrain classes are considered: 

- відкрита місцевость; - open terrain; 

- приміський район; - suburban areas; 

- міський район/місто. - urban/city. 

Корекцію швидкості вітру в залеж-

ності від висоти здійснюють за наступ-

ним логарифмічним співвідношенням:  

The logarithmic law to correct for height is 

given by 
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де: where: 

v1 – швидкість вітру на висоті ділянки 1,  v1 is the velocity at height 1 in m/s 
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м/с; 

v2 – швидкість вітру на висоті ділянки 

2, м/с; 

 v2       is the velocity at height 2 in m/s 

h1 – висота ділянки 1,  м; h1 is height 1 in m 

h2 – висота ділянки 2, м; h2 is height 2 in m 

α – показник вертикального 

розподілення швидкості вітру за 

екпонентою (α = h2/h1). 

α          is the wind velocity profile 

exponent 

Цей закон точно справедлив лише на 

висоті  від 60 м до 100 м над поверхнею 

землі (EN ISO 15927-1), але він може 

бути застосований  у цьому стандарті, 

якщо  швидкість вітру > 2 м/с, а висота 

h > 20·z0 і, таким чином, для загальної 

швидкості вітру на висоті 10 м, 

значення для занадто пересіченої 

місцевості не може бути визначено 

(затінено у таблиці A.1).  

This law is strictly valid only from 60-100 

m above ground (EN ISO 15927-1), but 

can be applied for this standard for wind 

speeds > 2 m/sec and for heights h > 20·z0 

and therefore, for the common wind 

velocity reference height of 10 m, values 

for too rough areas cannot be given 

(shaded in Table A.1). 

Наприклад, припускаючи, що 

швидкість вітру за даними метеослужби  

на  місті забудови на висоті 80 м 

однакові,  маємо можливість отримати 

наступні поправочні коефіцієнти. 

For example assuming an equal wind 

velocity at the meteo site and the site of 

interest at a height of 80 the following 

correction factors can be derived. 

 

Таблиця А.1 – Поправочний коефіцієнт для vsite / vmeteo на висоті 10 м 

Table A.1 –  Correction factor for vsite / vmeteo at 10 m height 

Тип місцевості 

Terrain class 

Параметр нерівності місцевості z0  , м 

Roughness parameter z0 at site [m] 
vsite / vmeteo 

відкрита місцевість 

open terrain 
0,03 1,0 

сільська  місцевість 

сountry 
0,25 0,9 

міський район/місто 

urban/city 
0,5 0,8 

 

Значення, що надано у таблиці А.2, 

розраховані для висоти ділянки 1 = 10 м 

(за даними метеослужби для місця за-

будови) та для висоти ділянки 2 = 80 м . 

The values in Table A.2 are calculated 

with height 1 = 10 m for meteo and site 

and height 2 = 80 m. 

На цій висоті швидкість вітру за 

даними метеослужби та на місці 

забудови передбачаються рівними, а 

нерівності z0 за метеоданими = 0,03 м. 

At this height the velocity at meteo and at 

site are assumed to be equal, and the 

roughness z0 at meteo = 0,03 m. 

Рівні екранування Shielding classes 
Виділяють 3 частини фасаду: The facades are split into 3 parts 

1) нижня частина (висота від 0 м до 1) Lower part (altitude 0 m to 15 m) 
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15 м); 

2) середня частина (висота від 15 м до  

50 м); 

2) Medium part (altitude 15 m to50 m) 

3) висока частина (висота > 50 м). 3) High part (altitude > 50 m). 

Фасад будівлі може бути захищений 

наступним чином. 

A facade part can be shielded as follows: 

Якщо Hobst ≥ 0,5 (min(Hbuild; 15)), то 

нижня частина фасаду може бути 

екранована. 

If Hobst ≥ 0,5 (min (Hbuild;15)) the lower 

part of the facade can be shielded. 

Якщо Hobst -15 ≥  0,5 (min (35; (Hbuild -

15),  нижня та середня частини фасаду 

можуть бути екрановані. 

If Hobst  ≥  0,5 (min(35; (Hbuild -15) the 

lower part and the medium part of the 

facade can be shielded. 

Висока частина фасаду завжди 

розглядається як не екранована. 

The high part is always considered as not 

shielded. 

Для заданого напрямку вітра, 

перешкоду визначають як будівлю або 

інший об'єкт, для яких  Bobst/Bbuild ≥ 0,5. 

Рівень екранування  залежить від 

співвідношення Hobst / Dob ,  

For a given wind direction, an obstacle is 

defined as any building structure or object 

for which Bobst/Bbuild ≥ 0,5. The shielding 

class depends on the ratio Hobst/Dob 

де: where: 

Hobst – висота найближчої перешкоди, 

що розташована проти напрямку вітру; 

Hobst height of the nearest obstacle 

(upstream);  

Bobst   – ширина найближчої перешкоди; Bobst width  of the nearest obstacle; 

Вbuild  – ширина будівлі; Вbuild width  of the building; 

Dob – відстань між найближчою 

перешкодою та будівлею. 

Dob distance between the nearest obstacle 

and the building. 
 

 

Позначення:                                                          Key:  

1 – верхня частина                                                 1- high part 

2 – вітер                                                                  2 – wind 

3 – середня частина (від 15 м до 50 м)                3 – medium part (15 m to 50 m) 

4 – висота Hobst              4 -   height  Hobst 

5 – ширина  Bobst                                                    5 – width Bobst 

6 – нижня частина (від 0 до 15 м)                       6 – low part (0 m to 15 m) 

7 – відстань Dob             7 – distance Dob 

8 – ширина будівлі Вbuild                                       8 – width build Вbuild  
 

Рисунок А.1 - Перешкода і будівля 

Figure A.1 – Obstacle and building 
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Таблиця А.2 – Рівні екранування у залежності від висоти перешкоди та 

відносної відстані   

Table A.2 – Shielding classes depending on the obstacle height and relative 

distance 

Рівень екранування 

Shielding class 

Відносна відстань   Dob/ Hobst 

Relative distance Dob/ Hobst 

Відкритий 

Open 

› 4 

Стандартний/звичайний 

Normal 

1,5 – 4 

Захисний 

Shielding 

‹ 1,5 

 

Зачення коефіціенту Cp  для 

фасадів  

Facade Cp values 

З урахуванням властивості частини 

фасаду та відповідного класу 

екранування, значення Cp визначають 

наступним чином: 

According to the faced part and the 

shielding class, the Cp values are as 

follows: 

 

Таблиця А.3 – Найменший тиск вітру 

Table A.3 – Dimensionless wind pressures 

Частина 

фасаду 

Facade 

part 

Рівень екранування 

Shielding 

Найменший тиск вітру Cp 

Dimensionless wind pressures Cp 

Навітряний 

бік Cp1 

Windward
 
 

Cp1 

Завітряний 

бік Cp2  

Leeward
 
 

Cp2 

Дах (у залежності від кута 

нахилу) Cp3 

Roof (depending on slope) 

Cp3 

‹ 10º 10º– 30º › 30º 

низька 

low  

Відкритий 

Open 

 + 0,50 - 0,70 - 0,70 - 0,60 - 0,20 

Стандартний/звичайний 

Normal 

+ 0,25 - 0,50 - 0,60 - 0,50 - 0,20 

Захисний 

Shielded 

+ 0,05 - 0,30 - 0,50 - 0,40 - 0,20 

середня 

medium 

Відкритий 

Open 

+ 0,65 - 0,70 - 0,70 - 0,60 - 0,20 

Стандартний/звичайний 

Normal 

+ 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,50 - 0,20 

Захисний 

Shielded 

+ 0,25 - 0,30 - 0,50 - 0,40 - 0,70 

висока 

high 

Відкритий 

Open 

+ 0,80 - 0,70 - 0,70 - 0,60 - 0,20 

 
Примітка. Надані значення коефіцієнтів аероди-

намічного тиску вітру є дійсними для сектору 

напрямку вітру приблизно ± 60º до осі фасаду. 

Напрямок вітру не розглядається більш конкретно. 

NOTE The wind pressure coefficients given are 

valid for a wind sector of approx. ± 60º to the 

facade axis. The wind direction is not considered 

more specifically. 
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Значення  коефіціенту Cp для зони 

фасаду. 

Zone Cp values 

Для кожної зони фасаду значення Cp  

слід визначати з урахуванням середньої 

висоти зони: 

For each zone, the Cp values are taken into 

account considering the average height of 

the facades zone 

- якщо середня висота становить 

менше 15 м, то коефіціент Cp для зони 

приймається рівним коефіціенту для 

висоти низької частини фасаду; 

— If the average height is lower than 15 

m, the zone Cp are taken equal to the 

facade low part ones; 

- якщо середня висота складає від 15 

до 50 м (або дорівнює), то коефіціент Cp 

для зони приймається  рівним 

коефіціенту для висоти середньої 

частини фасаду; 

— If the average height is between 15 

and 50 m (or equal), the zone Cp are taken 

equal to the facade medium part ones; 

- якщо середня висота перевищує 50 

м, то коефіціент Cp для зони 

приймається рівним коефіціенту для 

висоти високої частини фасаду. 

— If the average height is higher than 50 

m, the zone Cp are taken equal to the 

facade high part ones. 

 

 
        Позначення:                                                    Key:  

        1 – вітер                                                         1 – wind 

        2 – зона 3                                       2 – zone 3 

        3 - зона 2                              3 – zone 2 

        4 - зона 1                                  4 – zone 1 
 

                                        Рисунок А.2  –  Приклад застосування 
Figure A.2  –  Example of application 

 

Вхідні дані:                                                              

- швидкість вітру vmeteo = 4м/с;                               

- сільська  місцевість;                                        

- висота будівлі Hbuild = 40 м;                    

- ширина будівлі Bbuild = 30 м;        

- зона 1: висота від 0 до 10 м;   

- зона 2: висота від 10 до 30 м;         

- зона 3: висота від 30 до 40 м; 

Inputs: 

vmeteo = 4m/s; 

Сountry; 

Building height Hbuild: 40 m; 

Building width Bbuild: 30 m; 

Zone 1: height 0 to 10 m; 

Zone 2: height 10 to 30 m; 

Zone 3: height 30 to 40 m; 
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- висота перешкоди  Hobst = 20 м;                             

- ширина перешкоди Bobst = 20 м;                             

- перешкода розташована на північ                         

від будівлі на відстані Dob = 40 м.                             

Оbstacle height Hobst: 20 m; 

Оbstacle width Bobst: 20 m; 

Оbstacle is situated north  

of the building Dob : 40 m. 

Розрахунок: Calculation: 

vsite = 0,9· vmeteo = 4 ∙ 0,9 =3,6 м/с 

Оскільки  Bobs/Bbuild = 20/30 = 0,67 

більше ніж 0,5, то перешкоду 

враховують для напрямку вітру: Північ 

± 60º. 

As Bobs/Bbuild = 20/30 = 0,67 is higher 

than 0,5, the obstacle can be considered 

for wind direction North ± 60º. 

Нижня частина фасаду (від 0 до 15 м) 

екранована, тому що Hobs = 20 м більше 

ніж 0,5∙15=7,5.  

For the lower part of the facade (0 to 15 

m) Hobs = 20 m which is higher than 0,5 . 

15 and can therefore be shielded. 

Оскільки Dob / Hobs = 40/20 = 2, то для 

нижньої частини рівень екранування 

«стандартний/звичайний».  

As Dob / Hobs = 40/20 = 2 the shielding 

for the lower part is therefore "normal ". 

Для середньої частини маємо рівень 

екранування «відкритий» тому, що  

(Hobs -15) = 5 менше ніж 0,5∙(min (35; 

(Hbuild -15)) = 0,5∙25=12,5.  

For the medium part (Hobs -15) = 5 is 

lower than 0,5 (min(35; (Hbuild -15)) = 0,5 . 

25 = 12.5 and therefore the shielding is 

considered as "open".  

Те ж саме розраховують і для даху. It is the same for the roof. 

Для фасаду та даху застосовують 

наступні значення коефіціенту СР : 

The facade and roof Cp values to be 

applied are then: 

 

Таблиця А.4  –  Значення СР для фасаду та даху 

Table A.4 –  Facade and roof Cp values 

Зона фасаду 

Facade part 

Рівень 

екранування 

Shielding 

Найменший тиск вітру Cp 

Dimensionless wind pressures Cp 

Навітряний 

бік Cp1 

Windward
 
 

Cp1 

Завітряний 

бік Cp2  

Leeward
 
 

Cp2 

Дах (у залежності від 

кута нахилу) Cp3 

Roof (depending on slope) 

Cp3 

‹ 10º 10º– 30º › 30º 

низька для 

північного напрямку 

вітру ± 60º 

Low for Wind north 

North ± 60º  

низька для іншого 

напрямку вітру 

Low for other wind 

direction 

Стандартний/

звичайний 

Normal 

+ 0,25 - 0,50    

Відкритий 

Open 
+ 0,50 - 0,70    

середня 

medium 

Відкритий 

Open 
+ 0,65 - 0,70 - 0,70 - 0,60 - 0,20 
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Для відповідних зон обирають 

наступні коефіціенти Cp  : 

The zone Cp values are then as follows: 

- для зони 1 із середньою висотою = 

10/2 = 5 м обирають значення Cp для 

низької частини фасаду; 

- Zone 1 average height = 10:2 = 5 m  

  Cp values for low Cp values for low 

- для зони 2 із середньою висотою = 

(10 + 30)/2 = 20  м  обирають значення 

Cp для cередньої частини фасаду; 

- Zone 2: average height = (10 + 30)/2 = 

20 m 

  Cp values for medium Cp values for medium Cp values for medium 

- для зона 3 із середньою висотою = 

(30 + 40)/2 = 35 м обирають значення 

Cp для cередньої частини фасаду. 

Zone 3 : average height = (30 + 40)/2 = 35 

m 

Cp values for medium 
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ДОДАТОК В 
(обов’язковий) 

Annex B 
(normative) 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИТОКІВ 
ПОВІТРЯ  

Leakages characteristics 

 

B.1 Визначення національних 

вимог та типових значень  

B.1 Expression of national 

requirements and default values 

Слід визначити наступні національні 

вимоги або типові значення:   

National requirement, or default values 

should be defined as: 

- ndP (кратність повітрообміну за 

годину) або QdP = (витрата повітря)/ 

(площа зовнішньої оболонки) у м
3
/год 

на м
2
, або Q*dP = (витрата повіт-

ря)/(площа поверху) у м
3
/год на м

2
; 

— n(vol.h) or airflow / outer envelope or 

Airflow / floor area; 

- при перепаді тиску dР, який 

дорівнює 50 Па,  10 Па або  4 Па. 

— For a pressure difference of 50 Pa or 

10 Pa or 4 Pa. 

У національних стандартах вищена-

ведені вимоги та типові значення 

наводять в одних і тих же одиницях. 

If a national regulation defines both 

requirement and default values, they have 

to be expressed in the same unit 
Національна примітка. Стандартні значення 

n50 – кратності повітрообміну за годину за рахунок 

інфільтрації при перепаді тиску 50 Па надано у 

ДСТУ-Н Б А.2.2-12:2015 «Енергетична 

ефективність будівель. Метод розрахунку 

енергоспоживання при опаленні, охолодженні та 

гарячому водопостачанні». 

 

Якщо інше не визначено, то 

застосовують загальноприйнятий 

показник степеня 0,667.  

If nothing else is defined, a conventional 

value for the exponent of 0,667 will be 

used.  

B.2 Приклади застосування B.2 Examples of application 

У наступних таблицях для порівнян-

ня різних вищенаведених показників 

надані типові значення витоків повітря 

для співвідношень (зовнішня оболон-

ка)/(об′єм житла) і (зовнішня оболон-

ка)/(площа поверху), починаючи від 

значень повітропроникності зовніш-

ньої оболонки (виток повітря у м
3
/год 

на м
2
 поверхні зовнішньої оболонки). 

As an illustration the following tables 

compare these different ways of 

expression, for typical values of outer 

envelope/vol and outer envelope/floor area 

ratios starting from values of external 

envelope airtightness. 

«Низький», «середній» та «високий» 

рівні витоків не є обов’язковими, а на-

даються лише для порівняння результа-

тів або вимог і не  повинні розглядатися 

як прийняті для національного 

будівництва типові значення.   

The “low”,”average” and “high” leakages 

levels are not normative, and just given to 

illustrate the way to express the results or 

requirements and should not be considered 

as typical values due to the variety of 

national construction habits 
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Таблиця В.1  –   Приклади характеристик витоків повітря  

Table B.1 –  Examples of leakages characteristics 
 

  

 

 

м
3
/год на м

2
 поверхні зовнішньої 

оболонки  

(показник степеня n = 0,667) 

m
3
/h per m

2
of outer envelope  

(exp n = 0,667)  

будівля 
рівень витоків 

leakages level 
Q4Pa Q10Pa Q50Pa 

житлова одноквартирна  

single family 

Низький 

low  
0,5 1 2,5 

Середній 

Average 
1 2 5 

Високий 

High 
2 3,5 10 

житлова багатоквартирна; 

нежитлова (громадська тощо) 

окрім виробничих приіщень  

multi family; 

non residential except 

industrial 

Низький 

low  
0,5 1 2,5 

Середній 

average 
1 2 5 

Високий 

high 
2 3,5 10 

виробнича 

Industrial 

Низький 

low  
1 2 5 

Середній 

average 
2 3,5 10 

Високий 

high 
4 7 20 

 
 характеристика n (кратність 

повітрообміну за годину) 

 (показник степеня  n = 0,667) 

n (vol.h) (exp n=0,667)  

співвідношення: 

(площа зовнішньої 

оболонки)/(об’єм),  

м
-1

 

outer area/vol 

1/m 
будівля рівень витоків 

leakages level 
n4Pa n10Pa n50Pa 

житлова одноквартирна  

single family 

низький 

low 

0,4 0,8 1,9 0,75 

середній 

average 

0,8 1,5 3,8 0,75 

високий 

high 

1,5 2,6 7,5 0,75 

житлова багатоквартирна; 

нежитлова (громадська тощо) 

окрім виробничих приіщень  

multi family; 

non residential except 

industrial 

низький 

low 

0,2 0,4 1,0 0,4 

середній 

average 

0,4 0,8 2,0 0,4 

високий 

high 

0,8 1,4 4,0 0,4 

виробнича 

industrial 

низький 

low 

0,3 0,6 1,5 0,3 

середній 

average 

0,6 1,1 3,0 0,3 

високий 

high 

1,2 2,1 6,0 0,3 
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 м

3
/год  на м

2
 площі поверху 

(показник степеня n = 0,667) 

m
3
/h per m

2
of floor area  

(exp n = 0,667)   

співвідношення: 

(площа зовнішньої 

оболонки)/(площа 

поверху) 

outer area/floor area будівля рівень витоків 

leakages level 
Q*4Pa Q*10Pa Q*50Pa 

житлова одноквартирна  

single family 

низький 

low 

0,9 1,8 4,5 1,8 

середній 

average 

1,8 3,6 9,0 1,8 

високий 

high 

3,6 6,3 18,0 1,8 

житлова багатоквартирна; 

нежитлова (громадська тощо) 

окрім виробничих приіщень  

multi family; 

non residential except 

industrial 

низький 

low 

0,6 1,1 2,8 1,1 

середній 

average 

1,1 2,2 5,5 1,1 

високий 

high 

2,2 3,9 11,0 1,1 

виробнича 

Industrial 

низький 

low 

1,5 3,0 7,5 1,5 

середній 

average 

3,0 5,3 15,0 1,5 

високий 

high 

6,0 10,5 30,0 1,5 

 

Національна примітка. Таблиці, які надано у 

цьому додатку, взаємозвʼязані. Дані другої та 

третьої таблиць можна перерахувати за даними 

першої таблиці за наступними рівняннями: 

ndP = QdP · (Аouter / Vol ) = QdP · r1 

Q*dP = QdP · (Аouter /А floor) = QdP · r2 
де: 

 Аouter  – площа зовнішньої оболонки, м
2
; 

А floor – площа поверху, м
2
; 

Vol – обʼєм (volume) приміщення (будівлі), м
3
; 

r1 – співвідношення: (площа зовнішньої 

оболонки)/(об’єм),  м
-1 

; 

r2 – співвідношення: (площа зовнішньої 

оболонки)/(площа поверху). 

Тобто за даними першої таблиці (якщо 

прийняти її як базову) можливо розрахувати  

показники ndP і Q*dP для будь-яких співвідношень 

r1 та  r2 і навпаки. 

Зайві таблиці (дублювання у тексті оригіналу), 

а також таблицю з помилковими даними, що не 

відповідають наведеним вище співвідношенням, з 

національного стандарту вилучено.  
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ДОДАТОК С 
(обов’язковий) 

Annex С 
(normative) 

РОЗРАХУНОК КОЕФІЦІЄНТА 

РЕЦИРКУЛЯЦІЇ Crec 

Calculations of recirculation coefficient Crec 

 

У разі змінної величини витрати 

повітря у різних приміщеннях та 

наявності в них рециркуляції повітря, 

коефіцієнт рециркуляції враховує 

необхідну кількість зовнішнього 

повітря для кожного приміщення. 

In case of variable airflow in different 

rooms and reciculated air, the recirculation 

coefficient takes into account the necessity 

for each room to have the required amount 

of outdoor air. 

Якщо qv-req(i) – це необхідна кількість 

витрати зовнішнього повітря для 

кожного i-го приміщення, то qv-sup(i) – це 

фактичні витрати припливного повітря 

в i-му  приміщенні. 

If qv-req(i) is the required outdооr air airflow 

for rооm i and qv-sup(i) the actual airflow to 

the room i . 

Один із спрощених способів 

визначення коефіцієнта рециркуляції 

наступний: 

One simple way to take the recirculation 

coefficient is to take. 

Crec = (1 - max (qv-req(i) / qv-sup(i) ) 

Але він не враховує той факт, що  

повітря в інших приміщеннях менш 

забруднено. 

Nevertheless, this does not take into 

account the fact the air is less polluted in 

the other rooms. 

Для забезпечення нормованої 

концентрації забруднюючих речовин у 

кожному приміщенні можливо 

враховувати наступне значення 

коефіцієнту рециркуляції: 

In order to maintain the equivalent amount 

of pollutant concentration in each room, it 

is possible to take 

v-req(i)

v-sup(i)

v-req(i)

v-sup(i)

rec

i

i

i

1

1+

1- max

С
q

q

q

q


 
  
 

 
 
 




 

Примітка.  При цьому слід приймати до уваги 

максимально допустимі концентрації 

забруднюючих речовин у кожному приміщенні. 

NOTE This is based on the respect of a pollutant 

concentration threshold limit in each room. 

Приклад застосування: Example of application 

За розрахунком приймають такі with: qv 
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значення витрат повітря  qv: 

qv-suptot = ∑ i qv-sup(i)  

qv-rectot = ∑ i qv-rec(i)  

 

Таблиця С.1   –  Максимально допустимі значення коефіцієнту рециркуляції 

Crec  
Table C.1  – Maximum recirculation coefficient Crec allowed 

Найгірше приміщення 

Worst room 
qsup tot/qreq tot 

(qsup/qreq) обмеження Crec 

local Crec 
1.01 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 

1,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02  0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 

1,50 0,33  0,33 0,40 0,45 0,50 0,54  0,57 0,60 0,63 

2,00 0,50   0,50 0,56 0,60 0,64 0,67 0,69 0,71 

2,50 0,60    0,60 0,64 0,68 0,71 0,73 0,75 

3,00 0,67     0,67 1 0,73 0,75 0,77 

3,50 0,71      0,70 0,74 0,76 0,78 

4,00 0,75       0,75 0,77 0,79 

4,50 0,78        0,78 0,80 

5,00 0,80         0,80 
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ДОДАТОК D 
(обов’язковий) 

Annex D 
(normative) 

ФОРМУЛИ ДЛЯ ПЕРЕРАХУНКУ Conversion formulas 

 

D.1  Перерахунок: л/с  –  м
3
/год D.1  l/s vs m

3
/h 

Витрату повітря у цьому стандарті, а 

також в інших, вимірюють у л/с або у 

м
3
/год. 

Depending on the different standards in 

relationship with this one, the volume air 

flow rate can be expressed in l/s or m
3
/h.  

Перерахунок: 1л/с = 3,6 м
3
/год. The conversion is: 1l/s = 3,6 m

3
/h 

D.2 Перерахунок: масова витрата 

повітря qm – об'ємна витрата повітря 

qv 

D.2 Mass flow rate vs volume flow rate 

D.2.1 Загальні положення D.2.1 General 

Компонент (складова системи)  

характеризується  об’ємом повітря, що 

надходить, або об’ємом повітря як 

функцією тиску для заданої 

температури θref і відповідного 

значення густини повітря ρref  для ρ 

(маса сухого повітря). 

The component is described as a volume 

(fan) or a volume vs. pressure 

characteristic for a given temperature θref  

and therefore at ρ (mass of dry air) value ρ 

ref.  

Масову витрату повітря qm (з 

урахуванням густини повітря  ρthrough  як 

значення ρ для повітря, що 

переміщується через складову системи) 

перераховують наступним чином. 

The mass flow (considering ρthrough, the ρ 

value of the air through the component) is 

calculated as follows: 

D.2.2 Для витоків: D.2.2 For leakages 

qm = qv · ρthrough  

Значення ρthrough залежить від 

напрямку потоку повітря (повітря 

надходить або видаляється із зони). 

ρthrough depends on the air flow direction 

(air entering or leaving the zone) 

D.2.3  Для повітрозабірників: D.2.3 For air inlets 

qm = qv · ρthrough
0,5 

· ρref
0,5

 

Значення ρthrough залежить від 

напрямку потоку повітря (повітря 

надходить або видаляється із зони). 

ρthrough depends on the air flow direction 

(air entering or leaving the zone) 

D.2.4 Для вентилятора: D.2.4 For fan 

qm = qv · ρthrough  

D.3 Розрахунок Cleak та  Cvent D.3 Calculation of Cleak and Cvent 

Cleak = qvdP / 50
n
   , 
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де: with: 

Cleak – коефіцієнт витоку для витрати 

повітря у л/с при перепаді тиску 1 Па; 

Cleak air flow (l/s) for a pressure difference 

of 1 Pa 

qvdP – витрата повітря при перепаді  

тиску dP , Па (у даному випадку dP = 

50 Па); 

qvdP airflow for a pressure difference of dP 

Pa 

n – показник степеня.  n exponent coefficient 

Якщо n50 – характеристика витоку 

(кратність повітрообміну) при dP = 50 

Па, то  

if n50 is the air leakage characteristic under 

50 Pa, 

Cleak = 0,278 · n50 · Vol / (50
n
 ), 

де Vol – обʼєм (volume) приміщення 

(будівлі), м
3
. 

 

Дозволяється застосування типового 

значення показника степеня n =0,67. 

A default value for n of 0,67 can be used. 

У наступній таблиці наведено 

співвідношення показників витоку 

повітря QdP для різних перепадів тиску 

dP при різних значеннях показника 

степеня n . 

The following table gives the relationship 

between the different pressure differences 

regarding the exponent. 

 

Таблиця D.1 – Дані для перерахунку в залежності від одиниці виміру  

Table D.1 –  Conversion formulas depending on the unit 

Показник 

степеня n  

Exponent n 

 

Q50Ра/Q1Ра 

 

Q1Ра/Q50Ра 

 

 

Q10Ра/Q1Ра 

 

 

Q1Ра/Q10Ра 

 

 

Q4Ра/Q1Ра 

 

 

Q1Ра/Q4Ра 

 

0,5 7,07 0,14 3,16 0,32 2,00 0,50 

0,6 10,46 0,10 3,98 0,25 2,30 0,44 

0,667 13,59 0,07 4,65 0,22 2,52 0,40 

0,7 15,46 0,06 5,01 0,20 2,64 0,38 

0,8 22,87 0,04 6,31 0,16 3,03 0,33 

0,9 33,81 0,03 7,94 0,13 3,48 0,29 
 

Показник 

степеня n  

Exponent n 

 

Q50Ра/Q10Ра 

 

Q10Ра/Q50Ра 

 

 

Q50Ра/Q4Ра 

 

 

Q4Ра/Q50Ра 

 

 

Q10Ра/Q4Ра 

 

 

Q4Ра/Q10Ра  

0,5 2,24 0,45 3,54 0,28 1,58 0,63 

0,6 2,63 0,38 4,55 0,22 0,73 0,58 

0,667 2,93 0,34 5,39 0,19 1,84 0,54 

0,7 3,09 0,32 5,86 0,17 1,90 0,53 

0,8 3,62 0,28 7,54 0,13 2,08 0,48 

0,9 4,26 0,23 9,71 0,10 2,28 0,44 

 

Треба зазначити, що у типових 

умовах експлуатації перепад тиску 

невеликий і  складає декілька Паскалей.  

It can be noticed that in typical running 

conditions, the pressure difference is of 

some Pa. 
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      Також часто виявляється, що при 

наявності нещільностей у будівлі, 

показник степеня n має значення нижче 

ніж 0,667, і вище ніж 0,667 – для 

герметичних конструкцій. 

It is also often found that for leaky 

building, the exponent is lower than 0,667, 

and higher for airtight constructions. 

Крім цього, бажано враховувати 

показник степеня n при 50 Па, оскільки 

в умовах екплуатації певно може бути 

значний перепад тиску. 

It is therefore preferable to take into 

account the exponent n if the value is 

given at 50 

Pa, as the reference pressure difference is 

far from the running conditions. 

Коефіцієнт витоку Cinf  для 

інфільтрації крізь оболонку будівлі 

можливо розрахувати через об’ємну 

витрату повітря при будь-якому 

заданому тиску dР, Пa (наприклад, при 

4 або 10 Па) для значення qvdP 

наступним чином: 

The leakage coefficient for the dwelling 

envelope leakage may be calculated from 

the air volume flow rate at any pressure 

reference p.Pa (exemple: 4,10 Pa) value 

qvp as follows: 

                              

n

inf dP
1

vC q
dР

 
  

 
        (дм

3
/с при 1 Па) [dm

3
/s at 1 Pa] 

де: where: 

qvdP – витрата повітря при перепаді 

тиску dP ,  Па; 

qvp is the air flow at P Pa pressure 

difference 

dР – заданий перепад тиску (наприклад, 

4 або 10 Па); де: 

Р is the pressure reference (4 or 10 Pa) 

where Qv4 = v4 
.
 A 

 qvdP = QdP 
.
 A ;  

QdP – показник повітропроникності 

(виток повітря крізь оболонку) при 

перепаді тиску dР (див. додаток В);  

А – площа зовнішньої оболонки.  

 

n – показник степеня з типовим 

значенням 0,67. 

n is the flow exponent with a default value 

of 0,67 

Повітроприймальний пристрій і 

вентиляційний отвір  

air inlet and vent 

Коефіцієнт Cvent для вентиляційного 

отвору може бути розрахований для  

відповідного значення площі поверхні 

Avent  згідно з EN 13141-1 та EN 13141-2, 

а саме: 

The coefficient for vent may be calculated 

from the equivalent area Avent value, 

according to EN 13141-1 and EN 13141-2, 

as follows: 

    

0,5 n

vent vent D
1 1

1000C A C
Р

   
      

  
                (при 1 Па) [at 1 Pa]                                                                             

де: where: 
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Avent – площа поверхні витоку або 

вентиляційного отвору; 

Avent is the area of leakage or vent 

ρ – густина повітря (зовнішнього, якщо 

повітря надходить до зони, інакше – 

внутрішнього); 

ρ is the density of air (outdoor if the air 

enters the zone, indoor otherwise) 

ΔРref  – певна різниця тисків для площі 

поверхні Аvent (наприклад, 4 Па); 

∆Рref  is the reference pressure difference 

for Avent [e.g. 4 Pa] 

CD – коефіцієнт відкриття повітроприй-

мального пристрою або вентиляційного 

отвору (зазвичай  дорівнює 0,6) 

CD  is the discharge coefficient for opening 

[usually 0,6] 

 n – показник степеня потоку з типовим 

значенням 0,5. 

n is the flow exponent with a default value 

of 0,5 

Національна примітка. Деякі помилки у 

познаках і поясненнях до них та у формулах 

тексту оригіналу цього додатку, кореговано і 

доповнено у національному стандарті згідно з 

положеннями розділів 4, 6 ,7 та додатку В цього 

стандарту. 
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ДОДАТОК Е 
(довідковий) 

Annex Е 
(informative) 

ПРИКЛАДИ КОЕФІЦІЕНТУ 
ВИТРАТИ ПОВІТРЯ ДЛЯ 
ЗГОРАННЯ ПАЛИВА У 
ЖИТЛОВИХ БУДІВЛЯХ  

Examples of fuel flow factor for 

residential buildings 

 

Для житлових будинків значення 

коефіціенту витрати повітря для 

згоряння палива наведено у таблиці Е.1. 

For residential buildings, the fuel flow 

factors for combustion air flow are given 

in Table E.1. 

 

Таблиця Е.1  –  Дані щодо коефіціенту витрати повітря  

Table E.1 – Data for fuel flow factor 

Тип палива 

fuel type 

 

деревина 

wood 

 

газ 

gas 

 

нафта 

oil 

 

вугілля 

coal 

 

Тип приладу 

Appliance type 
 

з відкритим 

пальником 

(типу камін) 

open 

fire 

place 

газовий 

прилад із 

закритою 

камерою 

згорання і   

вбудова- 

ним вен-

тилятором 

closed with 

built in fan 

газовий 

прилад з 

відкритою 

камерою 

згорання і 

регулятором 

полум′я 

open gas with 

flue balancer 

кухонна 

газова плита 

з відкритим 

пальником 

оpen gas 

kitchen 

stove 

газова плита 

з відкритим 

пальником і 

ефектом 

згорання 

типу дереви-

на/вугілля 

open gas 

wood/coal 

effect gas fire 

із закритою 

камерою 

згорання 

closed fire 

із закритою 

камерою 

згорання 

closed fire 

Коефіцієнт витрати 

повітря  (дм
3
/с на 

кВт потужності 

приладу) 

fuel  flow factor 

(dm
3
/s per kW) 

 

2,8 0,38 0,78 3,35 3,35 0,32 0,52 

 



ДСТУ Б EN 15242:201Х 

 62 

 

БІБЛІОГРАФІЯ Bibliography 

[1] CEN/TR 1749, Європейська 

класифікація газових приладів у 

залежності від способу видалення 

продуктів згорання (типи) 

[1] CEN/TR 1749, European scheme for 

the classification of gas appliances 

according to the method of evacuation of 

the products of combustion (Types)  

[2] EN 13053, Вентиляція будівель – 

Блоки обробки повітря – Номінальні та 

робочі характеристики складових 

частин і секцій  

[2] EN 13053, Ventilation for buildings – 

Air handling units – Rating and 

performance for units, components and 

sections  

[3] EN 13141-1, Вентиляція будівель – 

Випробування робочих характеристик 

складових систем вентиляції житлових 

будинків – Частина 1: Зовнішні та 

внутрішні змонтовані пристрої для 

переміщення повітря  

[3] EN 13141-1, Ventilation for buildings 

– Performance testing of 

components/products for residential 

ventilation – Part 1: Externally and 

internally mounted air transfer devices  

[4] EN 13141-2, Вентиляція будівель –

Випробування робочих характеристик 

складових систем вентиляції житлових 

будинків – Частина 2: Кінцеві пристрої 

випускного та припливного повітря 

[4] EN 13141-2, Ventilation for buildings 

– Performance testing of 

components/products for residential 

ventilation – Part 2: Exhaust and supply 

air terminal devices 

[5] CR 14378, Вентиляція будівель –

Експериментальне визначення 

коефіцієнтів механічних енерговтрат у 

складових систем обробки повітря 

[5] CR 14378, Ventilation for buildings – 

Experimental determination of mechanical 

energy loss coefficients of air handling 

components 

[6] EN ISO 15927-1, Гігротермічні 

характеристики будівель – Розрахунок 

та надання кліматичних даних – 

Частина 1: Засоби щомісячного 

метеорологічного спостереження (ISO 

15927-1:2003) 

[6] EN ISO 15927-1, Hygrothermal 

performance of buildings – Calculation 

and presentation of climatic data  –  Part 

1: Monthly means of single meteorological 

elements (ISO 15927-1:2003) 

[7] EN ISO 13791, Теплотехнічні 

характеристики будівель –  Розрахунок 

внутрішньої температури приміщення в 

теплий період року без механічного 

охолодження – Загальні критерії та 

процедури перевірки нормовані 

процедури розрахунку (ISO 13791:2004) 

[7] EN ISO 13791, Thermal performance 

of buildings – Calculation of internal 

temperatures of a room in summer without 

mechanical cooling – General criteria and 

validation procedures (ISO 13791:2004) 

[8] EN ISO 13792, Теплотехнічні 

характеристики будівель –  Розрахунок 

внутрішньої температури приміщення в 

[8] EN ISO 13792, Thermal performance 

of buildings – Calculation of internal 

temperatures of a room in summer without 



ДСТУ Б EN 15242:201Х 

 63 

теплий період року без механічного 

охолодження – Спрощені методи (ISO 

13792:2005 

mechanical cooling – Simplified methods 

(ISO 13792:2005) 

[9] prEN 15243, Вентиляція будівель – 

Розрахунок температури приміщень та 

методи визначення навантажень і 

енергопотреб для будівель з системами 

кондиціонування повітря 

[9] prEN 15243, Ventilation for buiuldings 

– Calculation of room temperatures and of 

load and energy for buildings with room 

conditioning systems 

 

 

 



ДСТУ Б EN 15242:201Х 

 64 

 

ДОДАТОК НА 
(довідковий) 

ПЕРЕЛІК РЕГІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ, ПОСИЛАННЯ НА ЯКІ Є В                

EN 15242:2007, ТА ВІДПОВІДНИХ НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ 

УКРАЇНИ (за їх наявності) 

 

Таблиця НА.1  

Регіональні стандарти  Національні стандарти України  

EN 1507, Ventilation for buildings – Sheet 

metal air ducts with rectangular section – 

Requirements for strength and leakage 

– 

CEN/TR 1749, European scheme for the 

classification of gas appliances according to 

the method of evacuation of the products of 

combustion (Types) 

– 

EN 1886, Ventilation for buildings – Air 

handling units – Mechanical performance 
–  

EN 12237, Ventilation for buildings – 

Ductwork – Strength and leakage of circular 

sheet metal ducts 

– 

EN 12792, Ventilation for buildings – 

Symbols, terminology and graphical 

symbols 

ДСТУ EN 12792:2008 Системи вентиляції та 

кондиціонування повітря. Терміни та 

визначення понять. Умовні познаки (EN 

12792:2003, IDТ) 

EN 13053:2006, Ventilation for buildings – 

Air handling units – Rating and performance 

for units, components and sections 

ДСТУ EN 13053:2013 Системи вентиляції та 

кондиціювання повітря. Кондиціонери повітря 

центральні. Номінальні та робочі 

характеристики складових частин та секцій 

(EN 13053:2006, IDT) 

EN 13141-1, Ventilation for buildings – 

Performance testing of components/products 

for residential ventilation – Part 1: 

Externally and internally mounted air 

transfer devices  

– 

EN 13141-2, Ventilation for buildings – 

Performance testing of components/products 

for residential ventilation – Part 2: Exhaust 

and supply air terminal devices 

–  

EN 13141-5, Ventilation for buildings – 

Performance testing of components/products 

for residential ventilation – Part 5: Cowls 

and roof outlet terminal devices 

– 



ДСТУ Б EN 15242:201Х 

 65 

EN 13779, Ventilation for non-residential 

buildings – Performance requirements for 

ventilation and room-conditioning systems 
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громадських будівель. Вимоги до виконання 
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(EN 13779:2007, IDТ) 

EN 13792, Colour coding of taps and valves 

for use in laboratories 
– 

EN 14239, Ventilation for buildings – 

Ductwork – Measurement of ductwork 

surface area 

– 

CR 14378, Ventilation for buildings – 

Experimental determination of mechanical 

energy loss coefficients of air handling 

components 

– 

prEN 15217, Energy performance of 

buildings – Methods for expressing energy 

performance and for energy certification of 

buildings 

ДСТУ Б EN 15217:2013 Енергетична 

ефективність будівель. Методи представлення 

енергетичних характеристик та енергетичної 

сертифікації будівель (EN 15217:2007, IDT) 

EN 15241, Ventilation for buildings – 

Calculation methods for energy losses due to 

ventilation and infiltration in commercial 

buildings 

ДСТУ Б EN 15241
1)

 Вентиляція будівель. 

Методи розрахунку енерговтрат при 

вентиляції та інфільтрації повітря у будівлях 

prEN 15243, Ventilation for buildings – 

Calculation of room temperatures and of 

load and energy for buildings with room 

conditioning systems 

ДСТУ Б EN 15243
1)

 Вентиляція будівель. 

Розрахунок температури приміщень та методи 

визначення навантажень і енергопотреб для 

будівель з системами кондиціонування повітря 

(EN 15243:2007, IDТ) 

EN 15251, Indoor environmental input 

parameters for design and assessment of 

energy performance of buildings addressing 

indoor air quality, thermal environment, 

lighting and acoustics 

ДСТУ Б EN 15251:2011 Розрахункові 

параметри мікроклімату приміщень для 

проектування та оцінки енергетичних 

характеристик будівель по відношенню до 

якості повітря, теплового комфорту, 

освітлення та акустики (EN 15251:2007, IDT) 

EN 15255, Thermal performance of 

buildings – Sensible room cooling load 

calculation – General criteria and validation 

procedures 

– 

EN 15315, Heating systems in buildings - 

Energy performance of buildings – Overall 

energy use, primary energy and CO2 

emissions 

– 

prEN 15603, Energy performance of 

buildings – Overall energy use and 

definition of energy ratings 

ДСТУ Б ЕN 15603:2013 Енергетична 

ефективність будівель. Загальне 

енергоспоживання та проведення енергетичної 

оцінки (EN 15603:2008, IDT) 

prEN ISO 13790,  Thermal performance of 

buildings —Calculation of building energy 
–   

2)
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use for space heating (ISO 13790:2005)  

EN ISO 13791, Thermal performance of 

buildings – Calculation of internal 

temperatures of a room in summer without 

mechanical cooling – General criteria and 

validation procedures (ISO 13791:2004) 

– 

EN ISO 13792, Thermal performance of 

buildings - Calculation of internal 

temperatures of a room in summer without 

mechanical cooling - Simplified methods 

(ISO 13792:2005) 

– 

EN ISO 15927-1, Hygrothermal 

performance of buildings – Calculation and 

presentation of climatic data  –  Part 1: 

Monthly means of single meteorological 

elements (ISO 15927-1:2003) 

– 

________________ 

1) На розгляді 

2) В Україні чинний ДСТУ Б EN ISO 13790:2011 Енергоефективність будівель. Розрахунок 

енергоспоживання на опалення та охолодження (EN ISO 13790:2008, IDТ) 
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Код УКНД  91.140.30  

Ключові слова: витрата повітря, механічна вентиляція (витяжна, припливна 

або збалансована припливно-витяжна), природна вентиляція, комбінована 

вентиляція з механічним і природним спонуканням, інфільтрація та ексфільтація 

повітря, ефективність вентиляції, якість повітря в приміщенні, комфортні умови 

для теплого періоду року, теплові та холодильні навантаження, витрати повітря 

для згорання палива, ітеративний метод розрахунку та безпосередній розрахунок 
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