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Niniejszy poradnik ‚Ciepła krawędź’ jest
wynikiem działalności zespołu BF ‚Ciepła
krawędź’. Ukazał się on po raz pierwszy
wraz z pierwszym wydaniem kart danych
BF z reprezentatywnymi wartościami psi
w roku 2008.
Od czasu ostatniej zmiany wersji poradnika z lutego 2015 roku zrealizowane
zostały dwa zamierzenia badawcze, ujęte
w jego obecnym brzmieniu:
n 
Wartości psi dla elewacji:
Z inicjatywy branży okienno-elewacyjnej zespół ‚Ciepła krawędź’ we
współpracy z ift Rosenheim i uniwersytetem w Rosenheim zajął się obliczeniem reprezentatywnych wartości
psi dla oszkleń stałych na elewacjach
słupkowo-ryglowych. W wyniku tego
wiosną 2016 roku opublikowano
pierwsze karty danych BF z reprezentatywnymi wartościami psi dla profili
elewacyjnych.
n Wartości psi dla szczeblin:
Na zlecenie zespołu ad hoc ‚Szczebliny’ BF w ift Rosenheim opracowano
proste i praktyczne, lecz jednocześnie
trafniejsze rozwiązanie dla obróbki
termotechnicznej okien ze szczeblinami w przestrzeni międzyszybowej. Do
tej pory okna takie były niekorzystnie
obarczone narzutami ryczałtowymi na
współczynnik przenikania ciepła okna.
Temat ten zostaje podjęty w poradniku
‚Ciepła krawędź’, ponieważ wpływa on
na określanie wartości Uw dla okien
tak samo, jak wartości psi dla przekładek.

Obok przekazania podstaw dla ciepłej krawędzi i prezentacji wyników pracy zespołu
niniejszy poradnik ma w szczególności
posłużyć jako przewodnik poprawnego
korzystania z kart danych BF ‚Wartości psi
dla okien’ i ‚Wartości psi dla profili elewacyjnych’.

2.0 Co to jest
,Ciepła krawędź’?
Szkło izolacyjne składa się z dwóch lub więcej szyb. Wzajemny odstęp szyb jest
zadany przez przebiegający po obwodzie
przy krawędzi szyb profil przekładki.
W ten sposób powstaje przestrzeń międzyszybowa, na której opiera się główne
działanie izolujące szkła izolacyjnego.
Wypełniona środkiem suszącym przekładka
wraz z uszczelnieniem pierwotnym z butylu
i wtórnym materiałem izolacyjnym na bazie
wielosiarczku, poliuretanu lub silikonu albo
materiału termotopliwego tworzy wypróbowane od wielu lat dwustopniowe zespolenie krawędzi szkła izolacyjnego (rys. 1 i 2).
Od czasu wprowadzenia w roku 1959
organicznego zespolenia krawędzi do
szkła izolacyjnego (uważanego dzisiaj za
standard) jako przekładki stosowano profile
drążone ze stali, a w późniejszych latach
z aluminium. Wadą tych materiałów jest ich
wysoka przewodność cieplna. Zabudowany
w zespoleniu krawędzi szkła izolacyjnego
profil aluminiowy stanowi bardzo dobrze
przewodzące ciepło połączenie między
szybą wewnętrzną a zewnętrzną. Powoduje
to powstawanie w oknach i elewacjach
liniowych mostków cieplnych o znacznych
rozmiarach.
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Środek suszący
Uszczelnienie wtórne
Przekładka

Rys. 1: Schematyczna budowa podwójnego szkła izolacyjnego

Butyle
Uszczelnienie wtórne
Przekładka
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Środek suszący

Merkblatt

Rys. 2: Schematyczna budowa potrójnego szkła izolacyjnego
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Konwencjonalne przekładki szkła
izolacyjnego z aluminium albo stali
powodują powstawanie w oknach
i elewacjach niepożądanych mostków
cieplnych.
W budynkach ogrzewanych mostki cieplne
są przyczyną strat cennej energii grzewczej. Przepływ ciepła przez mostek cieplny
na zewnątrz powoduje obniżenie temperatury powierzchni po stronie pomieszczenia,
co z kolei zwiększa ryzyko powstawania
wody kondensacyjnej i pleśni (rys. 3 i 4).
W budynkach klimatyzowanych jest odwrotnie: konwencjonalne przekładki szkła
izolacyjnego powodują zwiększenie zużycia
energii na chłodzenie.

Rys. 3: Aluminiowa przekładka w szkle izolacyjnym może na
brzegu szyby łatwo spowodować tworzenie się skroplin wody.

Dzięki powłokom funkcjonalnym i wypełnieniu gazem szlachetnym nowoczesne
wieloszybowe szkła termoizolacyjne
osiągnęły w międzyczasie sprawność termotechniczną, która umożliwia wznoszenie
transparentnych, wypełnionych światłem
budynków o wysokiej efektywności energetycznej. Mostki cieplne w takich budynkach są ze względów ochrony klimatu
i ekonomiczności absolutnie niepożądanymi elementami zakłócającymi.

‚Ciepła krawędź’ jest skrótowym
określeniem zespolenia krawędzi
szkła izolacyjnego o ulepszonej
termoizolacyjności.
Już w latach dziewięćdziesiątych pojawiły
się na rynku pierwsze systemy przekładek
o ulepszonej termoizolacyjności. Dzięki zastosowaniu materiałów o wyraźnie mniejszej przewodności cieplnej niż aluminium,
straty cieplne w obrębie krawędzi szyby ze
szkła izolacyjnego można zmniejszyć o ponad połowę. Pozwala to zaoszczędzić cenną energię grzewczą, zminimalizować ryzyko powstawania wody kondensacyjnej oraz
polepszyć wartości U dla okien i elewacji.
4

Rys. 4: W dłuższym czasie grozi to powstawaniem pleśni, co jest nie do
przyjęcia nie tylko ze względów higienicznych.
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Przewodność
Materiał
cieplna λ w W/(mK)

Przewodność
cieplna λ w W/(mK)

Aluminium

160

Wielosiarczek

0,4

Stal

50

Sito molekularne

0,1

Stal nierdzewna

17

Poliwęglany

0,2

Szkło sodowowapniowe

1

Twarde PVC

0,17

Tabela 1: Przykłady przewodności cieplnej materiałów według normy EN ISO
10077-2 [2]. Ponieważ kluczowy jest sam element konstrukcyjny,
do którego użyty zostaje materiał, z samych parametrów materiałowych
nie można wysnuć wniosku dotyczącego sprawności termotechnicznej
elementu konstrukcyjnego.

W międzyczasie na rynku dostępnych
jest wiele wypróbowanych w długoletniej
praktyce systemów ciepłej krawędzi.

d1·

Dla oddzielenia ciepłej krawędzi od konwencjonalnych przekładek można znaleźć we właściwych normach definicję
prostą i jednoznaczną (rys. 5): dla okien
w załączniku E normy EN ISO 10077-1 [1],
a dla ścian osłonowych w tym samym
brzmieniu w załączniku B normy EN
ISO 12631 [3].

1

d1

‚Ciepła krawędź’ oznacza większą
efektywność energetyczną okien
i elewacji.
Mało który mostek cieplny można usunąć
tak prosto jak ten, który jest spowodowany przez przekładkę aluminiową w obrębie
przejścia ze szkła na ramę. Porównywalne
polepszenie wartości Uw okna lub wartości Ucw elewacji słupkowo-ryglowej w innym miejscu, np. w obrębie profilu okiennego lub elewacyjnego, wymaga znacznie
większego nakładu.

1

d2·
(d· ) = 2 (d1 · 1) + d2 ·

2

2

(d· ) = d1 ·

1
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Stal szlachetna ma ponad dziesięciokrotnie mniejszą przewodność cieplną niż
aluminium. A ponieważ przekładki ze stali
szlachetnej mogą mieć o wiele mniejsze
grubości ścianek, są one termotechnicznie wyraźnie lepsze niż profile z aluminium albo ze stali. Jeśli ponadto pewne
odcinki profili zastąpi się tworzywem
sztucznym albo jeśli stal szlachetna w
ekstremalnie cienkościennej wersji służy
już tylko za czystą przegrodę dyfuzyjną,
można dalej optymalizować wartości.
Inne systemy wkraczają na nowe drogi
w technice produkcji i całkowicie rezygnują z metalu.

Materiał

Rys. 5:  Przekładka jest ulepszona termotechnicznie, jeśli spełnia kryterium
Σ(d · λ)≤0,007. Na rysunku pokazano na dwóch przykładach, jak określa
się tę cechę dla przekładek [1, 3].

Merkblatt

To termotechniczne ulepszenie zespolenia
krawędzi szkła izolacyjnego nazywa się
‚ciepłą krawędzią’.
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3.0 Podstawy dla
kart danych BF

Szyba szklana

Butyl

3.1 Równoważna
przewodność cieplna λeq,2B
W końcu roku 2012 zakończono z powodzeniem inne, wspierane przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (niem.
DIBT), zamierzenie badawcze zespołu
,Ciepła krawędź’ [9, 10]. Czynnikiem
wyzwalającym uruchomienie projektu
był fakt, że wraz z rosnącą złożonością
konstrukcji przekładek coraz trudniejsze,
a nawet niemożliwe było poprawne określenie termoizolacyjności ich poszczególnych elementów składowych. Dane wejściowe do obliczeń szczegółowych były
zbyt niepewne.
Dzięki badaniom w ift Rosenheim wypracowano nową bazę pomiarową dla kart
danych BF:

dg

dSZR dcałk

dg

Rys. 6:  Konstrukcja próbek do pomiaru równoważnej przewodności
cieplnej przekładki według wytycznej ift WA 17/1 [5]

n 
Zamiast obliczać reprezentatywne

n
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wartości psi z wartości przewodności
cieplnej poszczególnych materiałów,
określa się dzisiaj w pierwszej kolejności za pomocą techniki pomiarowej
tak zwaną równoważną przewodność
cieplną λeq,2B przekładki. W tym
celu napełnia się profile przekładek
środkiem suszącym i mierzy szczelnie
zapakowane między dwiema szybami
w aparaturze płytowej. Przewodzące
elementy składowe profili przekładek
muszą być przy tym termotechnicznie
połączone ze szkłem za pomocą butylu (patrz rys. 6).

Przy użyciu zmierzonej równoważnej
przewodności cieplnej λeq,2B oblicza
się następnie według tak zwanego
modelu Two-Box reprezentatywne wartości psi do kart danych BF.

Model Two-Box

Model szczegółowy

λeq,2B

Strumień ciepła model szczegółowy

=

h2

Box 2

h1

Box 1
Strumień ciepła 2B

Rys. 7:  Schematyczne przedstawienie modelu Two-Box
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W indywidualnych obliczeniach termotechnicznych według normy EN ISO
10077-2 [2] do tej pory obok poszczególnych przewodności cieplnych musiał
być także znany dokładny przekrój
geometryczny przekładki. Dzięki zastosowaniu modelu Two-Box pracochłonne
modelowanie zespolenia krawędzi szkła
izolacyjnego nie jest już konieczne. Jeśli
równoważna przewodność cieplna λeq,2B
została już określona, można po prostu
zastosować dwa prostokąty: dla wtórnego materiału izolacyjnego Box 1, a dla
przekładki wraz ze środkiem suszącym
i butylem Box 2. Ważne jest przy tym,
aby wysokości konstrukcyjne prostokątów
odpowiadały rzeczywistym wysokościom
konstrukcyjnym materiału uszczelniającego i przekładki. Niewielki wpływ szerokości SZR na równoważną przewodność
cieplną λeq,2B danego systemu przekładek można przy tym pominąć.

Uproszczone modelowanie według modelu Two-Box stanowi
ogromne ułatwienie przy obliczeniach indywidualnych według
EN ISO 10077-2.

!

W dolnej części kart danych BF podano
parametry modeli Two-Box, tzn. równoważną przewodność cieplną λeq,2B i wysokość konstrukcyjną h2 każdorazowego
systemu ciepłej krawędzi.
Szczegółowe objaśnienie metody
pomiarów, która została opracowana
w ramach zamierzenia badawczego
w ift Rosenheim, znajduje się w wytycznej ift WA 17/1 [5]. Metodykę modelu
Two-Box przedstawiono w wytycznych
ift WA-08/3 i WA-22/1 [4, 6].

Skrócony raport z zamierzenia badawczego jest dostępny do bezpłatnego
pobrania w witrynie ift Rosenheim (www.
ift-rosenheim.de > Geschäftskunden  >
Forschung  > aktuelle Forschungsprojekte) [9]. Szczegółowy raport badawczy
można pozyskać odpłatnie w sklepie
internetowym ift Rosenheim [10].

PROSZĘ MIEĆ NA UWADZE:
Ze względu na to, że systemy
przekładek mają różne wysokości
konstrukcyjne h2, sama równoważna przewodność cieplna λeq,2B
NIE JEST przydatna do rzetelnego
porównania sprawności systemów
ciepłej krawędzi! Bezpośrednio
porównywalne są tylko reprezentatywne wartości psi (albo wartość
λeq,2B ∙ h2).

002/2007

Dzięki temu sposobowi postępowania
nie jest już konieczne określanie indywidualnych wartości przewodności cieplnej
dla złożonych z kilku materiałów profili
przekładek.

Jako wskazanie nowej podstawy pomiarowej umieszczono na kartach danych BF
podtytuł „na bazie pomiarowego określenia równoważnej przewodności cieplnej
przekładek”. Karty danych BF bez tego
podtytułu są już nieważne.

Merkblatt

Przy tym obliczeniu szczegółowy model
przekładki o indywidualnej geometrii
i różnych materiałach składowych zostaje
zastąpiony prostokątem (Box) o szerokości przestrzeni międzyszybowej (niem.
SZR) i tej samej wysokości, co szczegółowy model przekładki (h2). Według
modelu Two-Box obliczenie przy użyciu
zmierzonej równoważnej przewodności
cieplnej λeq,2B prowadzi do takiego
samego strumienia ciepła, co obliczenie
na podstawie szczegółowo modelowanej
przekładki (rys. 7).
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3.2 Wydawanie i ważność
Karty danych BF z reprezentatywnymi
wartościami psi dla ulepszonych termotechnicznie przekładek są wydawane
przez Federalne Stowarzyszenie Producentów Szkła Płaskiego (niem. BF).
Wydanie karty danych BF musi być
poprzedzone odbyciem procedury dopuszczającej, której zasady ustala zespół
‚Ciepła krawędź’. Oprócz dokumentacji
do określenia wartości producent musi
przedłożyć także potwierdzenia zapewnienia przydatności użytkowej swojego
systemu przekładek. Przestrzeganie
tej procedury jest zapewnione tylko
w przypadku wydawanych przez BF kart
danych.

Ze względu na uwarunkowania systemowe niektóre przekładki są stosowane
wyłącznie z materiałem termotopliwym
jako wtórnym materiałem uszczelniającym. Wtedy i tylko wtedy otrzymują
one odrębną kartę danych BF, wyraźnie
oznakowaną „ważna tylko dla zamknięcia
krawędzi materiałem termotopliwym”.
Zespolenie krawędzi za pomocą materiału termotopliwego jest jednak dostępne
już tylko w niektórych regionach geograficznych. Dlatego też w tym miejscu
należy wyraźnie podkreślić, że poza tymi
specjalnymi rynkami nie ma producentów
tego zespolenia krawędzi i wymaganie
takiego zespolenia krawędzi za pomocą
materiału termotopliwego nie ma sensu.

Dla określonego systemu ciepłej krawędzi pod przydzielonym mu numerem karty danych występują z reguły dwie karty
danych BF. (W zależności od tego, jaki
zakres zastosowań przewidział producent
dla danego systemu przekładek, może
dla niego występować też tylko jedna karta danych W lub tylko jedna karta danych
CW.)

Wszystkie normalne karty danych BF ze
względów porównywalności przekładek
są liczone przy dokładnie takich samych
warunkach brzegowych. W przypadku
okien przyjmuje się zakrycie tyłu przekładki wtórnym materiałem uszczelniającym wynoszące 3 mm, a dla elewacji –
6 mm. Na osadzenie szyby przyjmuje się
generalnie 13 mm. Po dalsze szczegóły
warunków brzegowych odsyłamy do odpowiednich wytycznych ift.

Przykład:
Nr W043 → Karta danych BF
z reprezentatywnymi wartościami psi dla
okien (W = Window)
Nr CW043 → Karta danych BF
z reprezentatywnymi wartościami psi dla
elewacji (CW = Curtain Wall)

Dla metody obliczeniowego określania
wartości Ψ na kartach danych BF podaje
się dokładność ± 0,003 W/(mK). Taka
informacja o tolerancji ma wskazać, że
trzeciego miejsca po przecinku wartości
Ψ nie wolno przeszacować w górę.
Aktualne karty danych BF można bezpłatnie pobrać z witryny BF. Aktualne
ważne są tylko karty danych BF, które są
udostępnione do pobrania w witrynie BF.

8

Adres do pobierania aktualnie ważnych kart danych BF ‚Wartości psi
dla okien’ i ‚Wartości psi dla profili
elewacyjnych’: http://www.bundesverband-flachglas.de/downloads/datenblaetter/
PORADA: Nie pracuj na kopiach
kart danych BF zapisanych w pamięci lokalnej, lecz zapisz link do
pobrania w „Ulubionych” swojej
przeglądarki internetowej. W ten
sposób masz stale dostęp do aktualnie ważnych kart danych BF
i możesz być pewny, że pracujesz
na dopuszczonych wersjach.
3.3 Dopuszczalny zakres stosowania
Reprezentatywne wartości psi z kart
danych BF nie mogą być stosowane
bez ograniczeń do wszystkich okien
i konstrukcji elewacyjnych. Dopuszczalny
zakres stosowania jest uregulowany
przez wytyczne ift WA-08/3 dla okien
i WA-22/1 dla profili elewacyjnych.
W poniższych rozdziałach objaśnia się
warunki brzegowe do każdorazowego
przestrzegania.
Tolerancji podanych na kartach
danych BF ‚Wartości psi dla
okien‘ nie wolno w żadnym
wypadku przed zastosowaniem
odejmować od reprezentatywnych wartości psi.
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4.0 Karty danych ‚Wartości
psi dla okien‘
Zespół ds. cIepłych raMeK

Miesiąc 20XX – Nr WX – Indeks zmian X-0X/20XX

Nazwa produktu

Przekładka, wysokość
konstrukcyjna w mm

Materiał

Grubość d w mm

X

X

X

Metal z oddzieleniem termicznym

Tworzywa sztuczne

Drewno

Drewno/metal

0,0XX

0,0XX

0,0XX

0,0XX

0,0XX

0,0XX

0,0XX

0,0XX

Przekrój

Nazwa
produktu

4

Dwuszybowe szkło izolacyjne
Ug=1,1 W/m2K

4

12

4

12

4

Trzyszybowe szkło izolacyjne
Ug=0,7 W/m2K

SZR
h2

2

h1

1

Przestrzeń międzyszybowa
(skrót niem. SZR) w mm

Stosowalne do wszystkich SZR

leq,2B w W/mK
Box 1 · h1 = X mm

Box 2 · h2 = X mm

0,XX

0,XX

002/2007

16

002/2007

4

Merkblatt

Równoważną przewodność cieplną określono według wytycznych ift WA-17/1 „Przekładki o ulepszonej izo- Parametry zostały określone przez:
lacyjności cieplnej – Określanie równoważnej przewodności cieplnej drogą pomiaru”. Obliczone w ten sposób reprezentatywne liniowe współczynniki przenikania ciepła (reprezentatywne wartości psi) obowiązują
dla typowych profili ramowych i oszkleń i służą do obliczania współczynnika przenikania ciepła UW okien.
Zostały one określone w ustalonych w wytycznych ift WA-08/3 „Przekładki o ulepszonej izolacyjności cieplnej – Część 1: Określanie reprezentatywnej wartości psi dla okiennych profili ramowych” warunkach ramowych (profile ramowe, oszklenie, równowaga szkła, zakrycie tylne, pierwotny i wtórny materiał uszczelniający). Wytyczne te ustalają także zakres ważności
i zastosowanie reprezentatywnych wartości psi. Dla uniknięcia błędów zaokrąglenia wartości psi na karcie danych podano z dokładnością do 0,001 W/mK.
Metoda obliczeniowego określania wartości psi ma dokładność ± 0,003 W/mK. Różnice wynoszące mniej niż 0,005 W/mK są nieistotne. Dalsze informacje
należy zaczerpnąć z instrukcji 004/2008 „Przewodnik po ciepłych ramkach” opublikowanej przez Bundesverband Flachglas.

Merkblatt

W/mK

Reprezentatywna wartość psi
Trzyszybowe szkło termoizolacyjne

W/mK

Reprezentatywna wartość psi
Dwuszybowe szkło termoizolacyjne

Reprezentatywne profile
ramowe

Reprezentatywne konstrukcje ze szkła

Model Two Box
Parametry

!

Kart danych BF ‚Wartości psi dla
okien‘ NIE WOLNO stosować do
oszklenia stałego na elewacjach
słupkowo-ryglowych. Do tego celu
należy stosować wyłącznie karty
danych BF ‚Wartości psi dla profili
elewacyjnych‘ (patrz rozdział 5).

Bundesverband Flachglas
Großhandel
Isolierglasherstellung
na bazie określenia równoważnej przewodności cieplnej przekładek za pomocą techniki pomiarowej
Veredlung e.V.

Karta danych wartości psi dla okien

Objaśnienia

4.1 Układ
Jedna karta danych BF obowiązuje każdorazowo dla jednego specyficznego
systemu przekładek. Oprócz informacji
dotyczących producenta oraz materiałów
i geometrii systemu przekładek w środkowej części karty danych BF deklarowane
są reprezentatywne wartości psi dla okien.
Podaje się przy tym w czterech reprezentatywnych profilach ram okiennych
(metal z oddzieleniem termicznym, tworzywo sztuczne, drewno, drewno/aluminium) każdorazowo dla dwu- i trzyszybowego szkła izolacyjnego łącznie osiem
wartości psi. W dolnej części karty danych
BF podane są wspomniane już wartości
Two-Box (patrz rys. 8).

Rys. 8: Układ kart danych BF ‚Wartości psi dla okien‘
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4.2 Wartości Uw dla okien
Zgodnie z normą EN ISO 10077-1 współczynnik przenikania ciepła Uw dla okna
składa się z odniesionych do powierzchni
wartości jednostkowych dla oszklenia
Ug i dla ramy Uf oraz odniesionego do
długości współczynnika przenikania ciepła Ψg dla rejonu przejściowego między
ramą a szkłem (rys. 9 i 10). Współczynnik
przenikania ciepła Ug dla szkła odnosi
się do niezaburzonego środka oszklenia,
a wartość Uf dla ramy – do ramy bez
oszklenia [1].
W miejscach, gdzie szkło i rama ze sobą
graniczą, powstaje geometryczny i uwarunkowany materiałem mostek cieplny.
Wartość Ψg opisuje dodatkowe straty
ciepła w tych miejscach. Są one spowodowane głownie przez przewodzenie ciepła
przez zespolenie krawędzi szkła izolacyjnego.

Uw = Ag · Ug + Af · Uf + lg · Ψg
Aw
Rys. 9: Wzór do obliczania
współczynnika przenikania ciepła
Uw dla okien [1]

Reprezentatywne wartości psi ułatwiają określenie wartości Uw dla okien.

Indeks

Określenie angielskie

Określenie polskie

w

window

Okno

g

glass

Szkło

f

frame

Rama
Tabela 2: Wskaźniki dla elementów składowych okna

Jednostka Określenie

Pochodzenie

Ug

W/(m K)

Współczynnik
przenikania ciepła dla
oszklenia

(1)  obliczony według normy EN 673

Uf

W/(m2K)

Współczynnik
przenikania ciepła dla
ramy

(1)  obliczony według normy
EN ISO 10077-2 albo
(2)  zaczerpnięty z załącznika D normy
EN ISO 10077-1 albo
(3)  zmierzony według normy EN 12412-2

2

Ψg W/(m2K)

Liniowy współczynnik (1)  obliczony według normy
przenikania ciepła
EN ISO 10077-2 albo
rejonu przejściowego (2)  zaczerpnięty z załącznika D normy
między ramą a szkłem
EN ISO 10077-1 albo
(3)  reprezentatywne wartości Ψ ulepszonych termicznie przekładek określone
zgodnie z wytyczną ift WA-08/3 [4]
karty danych ‚Wartości psi dla okien‘
Tabela 3: Sposoby ustalenia danych wejściowych
dla wartości Uw dla okien

Wieloszybowe
szkło izolacyjne

Ug

Rama

Uf

Mostek cieplny
Przejście szkło-rama

Ψg

Rys. 10: Wartość Uw dla okna składa się z dwóch odniesionych do powierzchni współczynników
przenikania ciepła U i jednego liniowego współczynnika przenikania ciepła Ψ.
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Alternatywnie można zmierzyć całe
okno metodą skrzynki grzejnej według
normy EN ISO 12567-1.
Norma EN ISO 10077-2 w swoim załączniku C wyraźnie dopuszcza, aby
ustalanie reprezentatywnych wartości
Ψ przekładek ulepszonych termicznie było możliwe na bazie reprezentatywnych
odcinków profilu oraz reprezentatywnych jednostek szkła [2]. Odpowiednia
metoda jest opisana w wytycznych

ift WA-08/3 i WA-17/1 [4, 5]. W wytycznej WA-08/3 uregulowano ponadto stosowanie reprezentatywnych wartości
Ψ przy określaniu wartości Uw.

4.3 Zastosowanie reprezentatywnych
wartości psi dla okien
Zgodnie z wytyczną ift WA-08/3 producenci okien muszą w deklaracji producenta
o wartości Uw swoich okien przestrzegać
w zakresie stosowania kart danych ‚Wartości
psi dla okien‘ następujących wymagań [4]:
n Obliczone reprezentatywne wartości
Ψ mogą być stosowane dla następujących wartości Ug:
szkło izolacyjne podwójne:
Ug ≥ 1,0 W/(m2K) z wypełnieniem
argonem lub powietrzem
szkło izolacyjne potrójne:
Ug ≥ 0,5 W/(m2K) z wypełnieniem
argonem lub powietrzem.
n Rzeczywiste osadzenie szyby musi
wynosić co najmniej 13 mm.
n Przy odsłoniętej od zewnątrz krawędzi
szkła nie wolno stosować reprezentatywnych wartości Ψ.

Materiał ramy

Uf w W/(m2K)

Osadzenie szyby w mm

Drewno

≥ 1,0
≥ 0,80

≥ 13
≥ 18

Drewno/aluminium ≥ 1,0
≥ 0,80

≥ 13
≥ 18

Tworzywo sztuczne ≥ 1,0
≥ 0,80

≥ 13
≥ 18

Metal

≥ 13
≥ 18

≥ 1,3
≥ 1,0

Tabela 4: Wymagania dla ram przy stosowaniu
reprezentatywnych wartości Ψ dla okien

n Jeśli

grubość szyb wynosi ponad
4 mm, reprezentatywne wartości
Ψ trzeba powiększyć o następujące
narzuty:
n Na 1 mm większej grubości szkła
szyby zewnętrznej o 0,001 W/(m2K)
n Na 1 mm większej grubości szkła
szyby wewnętrznej o 0,002 W/(m2K)
Grubość szkła szyby środkowej w konstrukcjach trzyszybowych jest nieistotna.

n

 zeczywiście zastosowane profile
R
ramowe muszą być porównywalne
z reprezentatywnymi profilami ramowymi. Wartości Uf i oprawy szkła rzeczywistych profili ramowych muszą
spełniać wymagania według tabeli 4.

Dla okien, które nie spełniają powyższych
wymagań, trzeba szczegółowo obliczyć
zgodnie z normą EN ISO 10077-2 [2] indywidualną wartość Ψ dla każdej kombinacji szkło-rama. Alternatywnie możliwe
jest zastosowanie stosunkowo niekorzystnych wartości tabelarycznych z normy EN ISO 10077-1 [1].

002/2007

kilka sposobów dotarcia do danych
wejściowych do obliczenia wartości Uw
(tabela 3). W ramach swojego zakresu
stosowania karty danych ‚Wartości psi
dla okien‘ stanowią stosunkowo proste
i pragmatyczne rozwiązanie dla wartości Ψg. Są one bardziej precyzyjne
i w każdym razie korzystniejsze niż
zryczałtowane wartości z załącznika E
normy EN ISO 10077-1. W przypadku
wartości tabelarycznych z normy nie ma
różnicowania między systemami ciepłej
krawędzi o różnej sprawności; wypadają
one odpowiednio niekorzystnie [1].

Merkblatt

Jest
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5.0 Karty danych BF
‚Wartości psi dla profili
elewacyjnych’

ZESPÓŁ DS. CIEPŁYCH RAMEK
Bundesverband Flachglas

Großhandel
Karta danych wartości psi dla profili elewacyjnych
Isolierglasherstellung

na bazie określenia równoważnej przewodności cieplnej przekładek za pomocą techniki pomiarowej

Przekrój

Nazwa produktu

Veredlung e.V.

Przekładka, wysokość konstrukcyjna w mm

Materiał

Grubość d w mm

X

X

X

Drewno-metal

Metal z rozdzielającą izolacją cieplną
(di = 100 mm)

Metal z rozdzielającą izolacją cieplną
(di = 200 mm)

0,0XX

0,0XX

0,0XX

0,0XX

0,0XX

0,0XX

Reprezentatywne profile
elewacyjne

Reprezentatywne konstrukcje
ze szkła

W/mK

Reprezentatywna wartość psi
Reprezentatywna wartość psi
Trzyszybowe szkło termoizolacyjne Dwuszybowe szkło termoizolacyjne

16

6

002/2007

6

Dwuszybowe szkło izolacyjne
Ug=1,1 W/m2K

12

!

6

12

4

12

6

Trzyszybowe szkło izolacyjne
Ug=0,7 W/m2K

SZR
h2

2

h1

1

Przestrzeń międzyszybowa
(skrót niem. SZR) w mm

Stosowalne do
wszystkich SZR

eq,2B w W/mK

Merkblatt

Karty danych BF ‚Wartości psi dla
profili elewacyjnych‘ w ramach
dopuszczalnego zakresu stosowania według wytycznej ift WA-22/1
mogą być stosowane do oszkleń
stałych na elewacjach słupkowo
-ryglowych, lecz NIE do systemów
SSG (Structural Sealant Glazing).

Objaśnienia

Model Two Box
Parametry

W/mK

5.1 Układ
Układ kart danych BF dla profili elewacyjnych jest analogiczny do układu
kart danych BF ‚Wartości psi dla okien‘.
W środkowej części podano dla trzech
reprezentatywnych profili elewacyjnych
(drewno-metal, metal z oddzieleniem
termotechnicznym dla dwóch głębokości
profilu), każdorazowo dla szkła izolacyjnego dwu- i trzyszybowego, łącznie sześć
reprezentatywnych wartości psi. Są to
przy tym wartości psi dla mostka cieplnego na krawędzi oszkleń zabudowanych
na stałe w profilach słupkowo-ryglowych,
Ψmg i Ψtg (patrz rozdział 5.2).

Miesiąc 20XX – Nr CWX – Indeks zmian X-0X/20XX

Box 1 · h1 = X mm

Box 2 · h2 = X mm

0,XX

0,XX

Równoważną przewodność cieplną określono według wytycznych ift WA-17/1 „Przekładki o ulepszonej izo- Parametry zostały określone przez:
lacyjności cieplnej – Określanie równoważnej przewodności cieplnej drogą pomiaru”. Obliczone w ten sposób reprezentatywne liniowe współczynniki przenikania ciepła (reprezentatywne wartości psi) obowiązują dla
typowych profili elewacyjnych i oszkleń i służą do obliczania współczynnika przenikania ciepła UCW elewacji
kurtynowych. Zostały one określone w ustalonych w wytycznych ift WA-22/1 „Przekładki o ulepszonej izolacyjności cieplnej – Część 3: Określanie reprezentatywnej wartości psi dla profili elewacyjnych” warunkach
ramowych (profile ramowe, oszklenie, równowaga szkła, zakrycie tylne, pierwotny i wtórny materiał uszczelniający). Wytyczne te ustalają także zakres ważności
i zastosowanie reprezentatywnych wartości psi. Dla uniknięcia błędów zaokrąglenia wartości psi na karcie danych podano z dokładnością do 0,001 W/mK. Metoda obliczeniowego określania wartości psi ma dokładność ± 0,003 W/mK. Różnice wynoszące mniej niż 0,005 W/mK są nieistotne. Dalsze informacje należy
zaczerpnąć z instrukcji 004/2008 „Przewodnik po ciepłych ramkach” opublikowanej przez Bundesverband Flachglas.

Rys. 11: Układ kart danych BF ‚Wartości psi dla profili elewacyjnych’
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Alternatywnie można też w „postępowaniu
z oceną poszczególnych komponentów”
obliczyć szczegółowo wszystkie mostki
cieplne według normy EN ISO 10077-2
albo zastosować tak zwaną „Uproszczoną
procedurę oceny” według normy EN ISO
12631.

Ucw =

∑AgUg + ∑ ApUp + ∑ AfUf  + ∑ AmUm + ∑ AtUt

+

∑ ɭf,g Ψf,g + ∑ ɭm,g Ψm,g + ∑ ɭt,g Ψt,g  + ∑ ɭp Ψp + ∑ ɭm,f Ψm,f + ∑ ɭt,f Ψt,f

Acw

Rys. 12: Wzór do obliczania współczynników przenikania ciepła Ucw dla elewacji według metody
z oceną poszczególnych komponentów. Wartość Ucw składa się z pięciu współczynników
przenikania ciepła U odniesionych do powierzchni i sześciu różnych liniowych
współczynników przenikania ciepła Ψ [3].

Indeks

Określenie angielskie

Określenie polskie

cw

curtain walling

Elewacja

m

mullion

Słupek

t

transom

Rygiel

f

frame

Rama

p

panel

Panel

g

glass

Szkło
Tabela 5: Wskaźniki dla części składowych elementu elewacji

Wieloszybowe
szkło izolacyjne

Ug

Rama

Uf

Panel

Up

Ψmg

Słupek

Um

Ψtg

Rygiel

Ut

Ψmf
Ψfg
Ψtf
Ψp

002/2007

Podobnie jak w przypadku okien, i tu jest
kilka sposobów dotarcia do danych wejściowych. Z uwagi na mnogość komponentów nie będziemy w tym miejscu wnikać w szczegóły. Dla zabudowy oszkleń
na elewacjach słupkowo-ryglowych karty
danych ‚Wartości psi dla elewacji‘ stanowią w ramach swojego zakresu stosowania stosunkowo proste i pragmatyczne
rozwiązanie dla wartości Ψmg i Ψtg. Są
one bardziej precyzyjne i z reguły korzystniejsze niż zryczałtowane wartości
z załącznika B normy EN ISO 12631 [3].

Współczynniki przenikania ciepła Ψ
odniesione do długości

Współczynniki przenikania ciepła
U odniesione do powierzchni

Merkblatt

5.2 Wartości Ucw dla elewacji
słupkowo-ryglowych
Współczynnik przenikania ciepła Ucw
dla ścian osłonowych określa się według
normy EN ISO 12631 [3]. Na elewacjach
słupkowo-ryglowych mogą być zabudowane oszklenia stałe, elementy okienne
lub panele (rys. 13). W rejonie przejścia
między płaszczyznami wypełnień elewacji
i płaszczyznami słupkowo-ryglowymi powstają najróżniejsze mostki cieplne, które
trzeba uwzględnić przy określaniu Ucw.

Rys. 13: Wzorcowy element elewacji według normy EN ISO 12631 [3]
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5.3 Zastosowanie reprezentatywnych
wartości psi dla profili elewacyjnych
Zgodnie z wytyczną ift WA-22/1 [6] producenci elewacji muszą przy stosowaniu
kart danych BF ‚Wartości psi dla profili
elewacyjnych‘ uwzględniać w deklaracji
producenta o wartości Ucw następujące
wymagania:
n 
Obliczone reprezentatywne wartości
	
Ψmogą być stosowane dla następujących wartości Ug:
 szkło izolacyjne podwójne:
Ug ≥ 1,0 W/(m2K) z wypełnieniem
argonem lub powietrzem
szkło izolacyjne potrójne:
Ug ≥ 0,5 W/(m2K) z wypełnieniem
argonem lub powietrzem.
n Rzeczywiste osadzenie szyby musi
wynosić co najmniej 13 mm.
n 
Przy odsłoniętej od zewnątrz krawędzi
szkła i w przypadku systemów SSG
(Structural Sealant Glazing) nie wolno
stosować reprezentatywnych wartości
psi.
n Jeśli grubość szyb wynosi ponad
6 mm, reprezentatywne wartości
Ψ trzeba powiększyć o narzuty według
tabeli 6. Grubość szkła szyby środkowej w konstrukcjach trzyszybowych jest
nieistotna. Jeśli grubości szyb są mniejsze od 6 mm, od reprezentatywnych
wartości psi można odjąć wartości
korygujące według tabeli 6.
n 
Rzeczywiście zastosowane profile elewacyjne muszą być porównywalne
z reprezentatywnymi profilami ramowymi na kartach danych BF ‚Wartości
psi dla profili elewacyjnych‘. Wartości
Um i Ut rzeczywistych profili elewacyjnych (wraz z wpływem śrub) muszą
spełniać wymagania według tabeli 7.
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Materiał

DΨ w W/(mK) na 1 mm grubości
szyby zewnętrznej

szyby wewnętrznej

Drewno-metal

0,001

0,001

Metal z oddzieleniem
termotechnicznym

0,001

0,000

Tabela 6: Wartości korygujące do uwzględniania wpływu grubości szkła
na elewacjach

Materiał

Um lub Ut w W/(m2K)

Drewno-metal

dla szkła podwójnego: ≥ 1,3
dla szkła potrójnego: ≥ 0,9

Metal z oddzieleniem
termotechnicznym

dla szkła podwójnego: ≥ 1,3
dla szkła potrójnego: ≥ 0,9
Tabela 7: Wymagania dla profili elewacyjnych przy stosowaniu reprezentatywnych wartości Ψ dla profili elewacyjnych
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6.0 Zespół
‚Ciepła krawędź‘
6.1 Członkowie
Zespół ‚Ciepła krawędź‘ jest podkomisją
Komisji Technicznej w Federalnym Stowarzyszeniu Producentów Szkła Płaskiego. Uczestnicy zespołu są członkami
i członkami wspierającymi BF. Opiekę
naukową nad zespołem sprawują prof.
dr Franz Feldmeier z uniwersytetu
w Rosenheim i pan Norbert Sack z ift
Rosenheim.

Bundesverband Flachglas
Großhandel
Isolierglasherstellung
Veredlung e.V.
W zespole reprezentowani są wszyscy czołowi producenci systemów ciepłej krawędzi
dla szkła izolowanego oraz przemysł szklarski:
Allmetal GmbH Przekładki do szkła izolacyjnego, Wiedemar, D
BAUWERK – biuro inżynieryjne ds. fizyki budowli i techniki okiennej,
Rosenheim, D
Ensinger GmbH, Oddział Ravensburg, Ravensburg, D
FENZI S.p.A., Tribiano, I
GED Integrated Solutions, Chichester, GB
Glas Trösch Holding AG, Bützberg, CH
HELIMA GmbH, Wuppertal, D
IGK Isolierglasklebstoffe GmbH, Hasselroth, D
Ingrid Meyer-Quel Beratungsbüro für warme Kante und Glas, D

Kömmerling Chemische Fabrik GmbH, Pirmasens, D
Nedex Chemie Deutschland GmbH, Moers, D

002/2007

Isolar Glas-Beratung GmbH, Kirchberg/Hunsrück, D

Rolltech A/S, Hjorring, DK
Alu-Pro S.r.l., Noale, IT
SANCO Beratung Glas Trösch GmbH, Nördlingen, D
Technoform Glass Insulation GmbH, Lohfelden, D
Thermoseal Group Limited, Birmingham, GB
Stan listy członków: maj 2016

Merkblatt

Quanex Building Products Inc. Edgetech Europe GmbH, Heinsberg, D

Vetrotech Saint Gobain (International) AG Swisspacer Kreuzlingen, CH
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6.2 Wyniki dotychczasowej
działalności
Zespół ‚Ciepła krawędź‘ istnieje już od
roku 1998. Osiągnął on liczne, godne
uwagi wyniki.
W lipcu 1999 roku przedłożony został
pierwszy raport końcowy ift Rosenheim,
zamykający pierwsze zamierzenie badawcze Warm Edge [7]. Po raz pierwszy
porównano wtedy systemy przekładek
z obliczeniami przy identycznych warunkach brzegowych. Wyniki utworzyły bazę
dla własnych, odniesionych do systemów
tabel wartości psi producentów systemów.
W drugim zamierzeniu badawczym dla
Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej w latach 2002-2003 zbadano obliczeniowo najważniejsze oddziaływania
na wartości psi w różnych modelach ram
według normy EN ISO 10077-2 i porównano je z wynikami doświadczalnymi.
W tym projekcie uczestniczyło łącznie
6 instytutów badawczych i ośrodków
obliczeniowych oraz 8 partnerów przemysłowych [8].

Aby chronić branżę i konsumentów
przed produktami, które tylko pozorują
ulepszenie termotechniczne zespolenia
krawędzi szkła izolacyjnego, opracowano
w zespole definicję ulepszonego termotechnicznie zespolenia krawędzi.
Definicja ta najpierw została włączona
do normy DIN V 4108-4:2004-07, załącznik C, potem jednak szybko włączono
ją do normalizacji europejskiej (patrz
normy EN ISO 10077-1, załącznik E oraz
EN ISO 12631, załącznik B [1, 3]).

W końcu roku 2013 zespół ,Ciepła krawędź’ postanowił uczestniczyć w finansowaniu projektu rozszerzenia zakresu
stosowania reprezentatywnych wartości
psi dla okien na niższe wartości Uf. Następstwem tego piątego projektu było
nowe opracowanie wytycznej ift WA-08,
która od wersji 3 dopuszcza stosowanie
reprezentatywnych wartości psi przy
odpowiednio wyższym osadzeniu szyby
także dla wysokoizolacyjnych ram okiennych (patrz rozdział 4.3, tabela 4).

Kiedy modele ram z pierwszych projektów badawczych okazały się już nieaktualne, w latach 2007 do 2008 w trzecim
zamierzeniu badawczym opracowano
najpierw cztery nowe modele ram, które
były reprezentatywne dla swojej klasy
i których wartości Uf odzwierciedlały stan
techniki. Następnie w tych modelach
ram z podwójnym i potrójnym szkleniem
izolacyjnym obliczono reprezentatywne
wartości Ψ poszczególnych systemów
ciepłej krawędzi i opublikowano je
w postaci kart danych BF ‚Wartości psi
dla okien‘. Projekt ten został zaprezentowany branży na sympozjum BF ‚Ciepła
krawędź’ dnia 23.04.2008 r. w Hanau.

Karty danych BF ‚Wartości psi dla profili
elewacyjnych‘ bazują na szóstym zamierzeniu badawczym zespołu, które zostało
wdrożone w styczniu 2014 roku.

Wiosną 2013 roku zrealizowano kolejne
wspierane przez Niemiecki Instytut
Techniki Budowlanej (DIBT) zamierzenie
badawcze zespołu ,Ciepła krawędź’
w ift Rosenheim i na uniwersytecie
w Rosenheim. W wyniku tego czwartego
projektu powstała opisana w rozdziale
3 nowa baza pomiarowa dla kart danych
BF ‚Wartości psi dla okien‘ [9, 10].
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6.3 Perspektywy
Zespół poświęca się nadal wypracowywaniu użytecznych metod oceny i uwzględniania potencjału ulepszeń  termotechnicznych, jaki daje ciepła krawędź. Stworzone dla reprezentatywnych wartości
psi kryteria jakości mają być pomocne
przy rozpowszechnianiu tematu ,Ciepła
krawędź’ i jego trwale istotnej, godnej
zaufania prezentacji na rynku. Działalność
ta będzie wspierana przez wspólne akcje
prasowe i marketingowe.
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Nie rozróżnia się przy tym, czy są to szczebliny „wiedeńskie”, zakrywane jeszcze
od zewnątrz listwą kryjącą, czy szczebliny
czysto ozdobne w SZR, które pozostają
widoczne w widoku z góry. Nie rozróżnia się też między konwencjonalnymi
szczeblinami z aluminium a ulepszonymi
termotechnicznie szczeblinami z tworzywa
sztucznego. Przy określaniu narzutu nie
ma również żadnego znaczenia, czy
w potrójnym szkle izolacyjnym szczebliny
znajdują się w obu przestrzeniach międzyszybowych, czy tylko w jednej.

Szczeblina nasadzana/mocowana

Narzut na Uw
= + 0 W/m2K

Pojedyncza szczeblina
krzyżowa

Narzut na Uw =
+ 0,1 W/m2K

Wielokrotna szczeblina
krzyżowa

Narzut na Uw
= + 0,2 W/m2K

Szczeblina dzieląca szkło /
szczeblina okienna

Narzut na Uw
= + 0,4 W/m2K

Te narzuty na wartość Uw są wprawdzie
proste w stosowaniu, lecz w wielu wypadkach dla okien szczeblinowych niewspółmiernie wysokie.  

Rys. 14: Narzuty na wartość Uw dla szczeblin
według normy EN 14351-1

Merkblatt

7.1 Narzuty ryczałtowe na szczebliny
według normy EN 14351-1
Nie tylko przekładka w zespoleniu krawędzi, lecz także i inne elementy zabudowane
w przestrzeni międzyszybowej podwójnego lub potrójnego szkła izolacyjnego
mogą powodować mostki cieplne.
„Defektem” termotechnicznym są również
szczebliny, które muszą być uwzględniane
przy określaniu wartości Uw dla okien.
W załączniku J normy produktowej dla
okien (EN 14351-1) wymagane są narzuty
na okna szczeblinowe (rys. 14).

002/2007

7.0 Obróbka
termotechniczna okien
szczeblinowych
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7.2 Zamierzenie badawcze grupy ad
hoc ‚Szczebliny‘ BF
W wyniku szczegółowego obliczenia według normy EN ISO 10077-2 i określenia
liniowych współczynników przenikania
ciepła dla szczeblin (wartości psi dla
szczeblin) otrzymuje się w prawie wszystkich przypadkach korzystniejsze wartości
Uw niż przy zastosowaniu narzutów
ryczałtowych. Ten sposób postępowania
wiąże się jednakże ze znacznym nakładem pracy, zwłaszcza że różnorodność
wariantów szczeblin jest wyraźnie większa niż w przypadku systemu przekładek.
Dlatego też temat ten został zbadany
termotechnicznie w ramach zamierzenia
badawczego w ift Rosenheim, zainicjowanego i sfinansowanego przez grupę ad
hoc BF ‚Szczebliny‘. Celem było określenie przez obliczenie odniesionych do długości współczynników przenikania ciepła
Ψgb dla różnych rodzajów szczeblin
ryczałtowych wartości psi dla szczeblin,
które mają być zaproponowane w postaci tabelarycznej do włączenia do normy
EN ISO 10077.
We wrześniu 2015 roku ukazał się raport
końcowy „Opracowanie uproszczonych
tabel do uwzględniania wpływu szczeblin
w ramach określania wartości U dla
okien”. Wielkości wpływające na wartości
psi dla szczeblin zostały zanalizowane
za pomocą obliczeń przykładowych
(rys. 15 i tab. 8).

Konstrukcja 1:
oszklenie podwójne
z jedną szczebliną

Konstrukcja 2.1:
oszklenie potrójne
z jedną szczebliną

Konstrukcja 2.2:
oszklenie potrójne
z dwiema szczeblinami

a
b

Rys. 15: Schematyczne przedstawienie konstrukcji do
obliczenia wartości Ψgb dla szczeblin w
oszkleniach podwójnych i potrójnych [11]

Wielkość wpływająca
Powłoka (stopień emisji)
szyb szklanych

Znaczenie
Powłoka ma wpływ na wartości Ψgb

Przewodność cieplna materiału
szczebliny

Celowe jest rozróżnienie dwóch grup materiałów (aluminium albo tworzywo sztuczne)

Obustronny odstęp a szczeblin
od szkła

Im większe a, tym mniejsza wartość Ψgb

Szerokość szczebliny b

Wartości Ψgb rosną wraz ze wzrostem
szerokości szczebliny

W przypadku szkła izolacyjnego
potrójnego:
Szczebliny w jednym lub w obu SZR*)
Grubość ścianki szczeblin

Znaczący wpływ

Bez znaczącego wpływu
Tabela 8: Wielkości wpływające na wartości psi dla
szczeblin i ich znaczenie

*) Uwaga:
BF zaleca, aby w przypadku potrójnego szkła izolacyjnego zabudowywać szczebliny
tylko w jednej przestrzeni międzyszybowej. Jest to sensowne ze względów zarówno
termotechnicznych, jak i optycznych.
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7.3 Tabele z ryczałtowymi wartościami psi dla szczeblin
Analogicznie do mostka cieplnego na
krawędzi szkła ryczałtową wartość psi dla
szczeblin Ψgb (gb = glazing bar) mnoży
się przez łączną długość zabudowanych
szczeblin i dolicza proporcjonalnie do
wartości Uw.

Uw =

Ag · Ug + Af · Uf + lg · Ψg + lgb · Ψgb
Aw

W wyniku zamierzenia badawczego [11]
zaproponowano w celu uzupełnienia normy EN ISO 10077-1 dwie tabele (patrz
tabele 9 i 10) z ryczałtowymi wartościami
psi dla szczeblin, które mają obowiązywać
w następującym zakresie stosowania:
n
dla szczeblin (profili komorowych)
z metalu i tworzywa sztucznego
n
szerokość szczebliny b ≤ 30 mm
(patrz rys. 15)
n
odstęp a ≥ 2 mm i a ≥ 4 mm
(patrz rys. 15)

Uważa się za wysoce prawdopodobne,
że tabele te zostaną włączone do następnego wydania normy EN ISO 10077-1.
Dlatego też z punktu widzenia BF należy
już dziś wspierać stosowanie ryczałtowych wartości psi dla szczeblin według
tabel 9 i 10 z powołaniem się na zamierzenie badawcze.

Rys. 16: Wzór do obliczania współczynnika przenikania ciepła Uw dla
okien szczeblinowych

potrójne ze szczebliną w jednym
SZR
potrójne ze szczebliną w obu SZR

Wartość Ψw W/(mK)
Oszklenie bez low e coating

Oszklenie z low e coating

≥2

0,03

0,07

≥4

0,01

0,04

≥2

-/-

0,03

≥4

-/-

0,01

≥2

-/-

0,05

≥4

-/-

0,02

Tabela 9: Wartości odniesionego do długości współczynnika przenikania ciepła Ψgb dla szczeblin z metalu
(λ ≤ 160 W/(mK)) w przestrzeni międzyszybowej.

Oszklenie
podwójne
potrójne ze szczebliną w jednym
SZR
potrójne ze szczebliną w obu SZR

Odstęp a w mm

Wartość Ψw W/(mK)

002/2007

podwójne

Odstęp a w mm

Oszklenie bez low e coating

Oszklenie z low e coating

≥2

0,00

0,04

≥4

0,00

0,02

≥2

-/-

0,02

≥4

-/-

0,01

≥2

-/-

0,03

≥4

-/-

0,02

Merkblatt

Oszklenie

Tabela 10: Wartości odniesionego do długości współczynnika przenikania ciepła Ψgb dla szczeblin z tworzywa sztucznego
(λ ≤ 0,30 W/(mK)) w przestrzeni międzyszybowej.

19

BF-Biuletyn 004/2008 – Indeks zmian 4 – marzec 2017

8.0 Literatura
[1]

[5]

Wytyczna ift WA-17/1

fähigkeit Warme Kante‘ (Raport skrócony

ter (Przekładki ulepszone termotechnicz-

‚Równoważna przewodność cieplna Ciepła

EN ISO 10077-1:2009

nie – Część 2: Określanie równoważnej

krawędź‘)

Wärmetechnisches Verhalten von Fens-

przewodności cieplnej przez pomiar)

Rosenheim, ift Rosenheim, grudzień 2012

tern, Türen und Abschlüssen – Berech-

Rosenheim, ift Rosenheim, luty 2013

(Cieplne właściwości użytkowe okien,

[10] Abschlussbericht ‚Ermittlung der äquiWytyczna ift WA-22/1

valenten Wärmeleitfähigkeit von wärme-

drzwi i żaluzji – Obliczanie współczynnika

Wärmetechnisch verbesserte Abstandhal-

technisch verbesserten Abstandhaltern‘

przenikania ciepła – Część 1: Postano-

ter (Przekładki ulepszone termotechnicz-

(Raport końcowy ‚Określanie równoważ-

wienia ogólne)

nie – Część 3: Określanie reprezentatyw-

nej przewodności cieplnej przekładek

Berlin, Beuth Verlag GmbH

nej wartości Ψ dla profili elewacyjnych)

ulepszonych termotechnicznie‘)

Rosenheim, ift Rosenheim, styczeń 2016

Rosenheim, ift Rosenheim,

[6]

EN ISO 10077-2:2012
Wärmetechnisches Verhalten von Fenstern,

grudzień 2012
[7] Abschlussbericht ‚Forschungsvorhaben

Türen und Abschlüssen – Berechnung des

Warm Edge‘ (Raport końcowy z ‚Zamierze-

Wärmedurchgangskoeffizienten

nia badawczego Warm Edge‘)

(Cieplne właściwości użytkowe okien,

Rosenheim, ift Rosenheim, lipiec 1999

drzwi i żaluzji – Obliczanie współczynnika
przenikania ciepła – Część 2: Metoda

[3]

Kurzbericht ‚Äquivalente Wärmeleit-

Wärmetechnisch verbesserte Abstandhal-

nung des Wärmedurchgangskoeffizienten

[2]

[9]

ISBN 978-3-86791-339-3
[11] ift-Forschungsbericht ‚Psi-Werte
von Sprossen – Erarbeitung von vereinfachten Tabellen zur Berücksichtigung

Forschungsvorhaben ‚Psi-Wert Fenster –

des Einflusses von Sprossen im Rahmen

numeryczna dla ram)

Qualitätskriterien für die Berechnung des

der Ermittlung des U-Wertes von

Berlin, Beuth Verlag GmbH

längenbezogenen Wärmedurchgangskoef-

Fenstern‘ (Raport badawczy ift ‚Wartości

fizienten Ψg (Psi-Wert) des Übergangs

psi dla szczeblin – Opracowanie uprosz-

EN ISO 12631:2012

Rahmen-Glasrand-Glas und Vergleich mit

czonych tabel do uwzględniania wpływu

Wärmetechnisches Verhalten von

experimentellen Daten‘ (Zamierzenie ba-

szczeblin w ramach określania wartości

Vorhangfassaden – Berechnung des

dawcze ‚Wartości psi dla okien– Kryteria

U dla okien‘)

Wärmedurchgangskoeffizienten (Cieplne

jakościowe do obliczania odniesionego do

Rosenheim, ift Rosenheim, wrzesień

właściwości użytkowe ścian osłonowych

długości współczynnika przenikania ciepła

2015 (nieopublikowany)

– Obliczanie współczynnika przenikania

Ψg (wartość psi) przejścia rama-krawędź

ciepła) Berlin, Beuth Verlag GmbH

szkła-szkło i porównanie z danymi do-

[8]

świadczalnymi‘)
[4]

Wytyczna ift WA-08/3

Berlin, Niemiecki Instytut Techniki

Wärmetechnisch verbesserte Abstandhal-

Budowlanej, kwiecień 2003

ter (Przekładki ulepszone termotechnicz-

Fraunhofer IRB Verlag, 2003,

nie – Część 1: Określanie reprezentatyw-

ISBN 3-8167-6526-2

nej wartości Ψ dla profili ram okiennych)
Rosenheim, ift Rosenheim, luty 2015

Niniejsza instrukcja została opracowana przez: Zespół ‚Ciepła krawędź’ przy Federalnym Stowarzyszeniu Producentów
Szkła Płaskiego stow. zarej. · Mülheimer Straße 1 · D-53840 Troisdorf

Przy współdziałaniu: Uniwersytetu Rosenheim · ift Rosenheim
Treści redakcyjne sporządziła: Ingrid Meyer-Quel Beratungsbüro für warme Kante und Glas · www.warmedgeconsultant.com
© Federalne Stowarzyszenie Producentów Szkła Płaskiego stow. zarej. Na zapytanie chętnie wyrazimy zgodę na
przedruk. Bez jednoznacznego pozwolenia nie zezwala się jednak na przedruk lub powielanie tej pracy lub jej części.
Z tej publikacji nie można dochodzić jakichkolwiek roszczeń.

www.bundesverband-flachglas.de

Bundesverband Flachglas e. V.
Mülheimer Straße 1
53840 Troisdorf

