• Problematika dodržení normy ČSN 730540
při výrobě oken

• Tato norma platná od 1.12.2002
stanovuje z hlediska výroby oken
určených pro nepřerušovaně
vytápěné prostory 2 zásadní hodnoty:
1.součinitel prostupu tepla okna UW= 1,8
W/m2K
2. povrchová teplota vnitřního povrchu
otvorové výplně nesmí klesnout pod 10,2
st. C (za předpokladu venkovní teploty
TOUT= -15 st.C, vnitřní teploty TINT = 21 st.
C, relativní vlhkosti interiéru = 50%),
jinak začne docházet ke kondenzaci vodní
páry na povrchu.

• Jestliže se pod oknem nachází zdroj tepla,
povrchová teplota otvorové výplně nesmí
klesnout pod 9,2 st. C.
• Jestliže je teplota povrchu otvorové výplně
nižší, jak kritická povrchová teplota, je
projektant nebo dodavatel povinen učinit
opatření pro odvod kondenzátu.
• Jinak řečeno pokud projektant navrhne
resp. dodavatel stavby použije výrobek
nesplňující normu ČSN 730 540, je
povinen zajistit odvod kondenzátu.

Výhody splnění ČSN 730 540 :
• odstranění hrozby reklamací díla,
nepřevzetí díla investorem, soudních
sporů
• možnost účastnit se dodavatelsky
státních zakázek

Exteriér -15
st.C
Typ
pokovení
Síla skla

Typ distančního rámečku
(hliník, nerez, plast , ocel)

Interiér 21 st.C,
R= 50%

Kritickým místem z hlediska
povrchových teplot okna je
Kritický bod
okraj zasklení a rámu –
místo, kde končí zasklívací
Výška
lišta. Vlastnosti tohoto místa
překryvu
rámečku
jsou dány:
1. Vlastnostmi zasklení –
tepelnou vodivostí materiálů
použitých k výrobě zasklení,
tedy meziskelního
distančního rámečku, síly a
Typ rámu (hliník, dřevo,
typu skla, množství tmele,
plast, nerez, ocel)
typu plynu v meziskelním
prostoru

2. Typem rámu – plastovým, hliníkovým, dřevěným – u dřevěného
rámu způsob řezu a vlhkost dřeva

3. Konstrukcí rámu – zejména nakolik zasklívací lišta překrývá (a
tím eliminuje vysokou tep. vodivost) distanční rámeček zasklení.
Běžný zavedený způsob řešení tohoto detailu u oken (tedy s
překryvem 0-2 mm) je z hlediska splnění normy nevyhovující.

Rozdíly mezi „starým“ a
„novým“ typem rámu
Nová konstrukce rámu

Stará konstrukce rámu
•

U standardního rámu
zasklívací lišta buď vůbec
nepřekrývá meziskelní
rámeček nebo jej překrývá o
1-2 mm. Takové okno bude
mít problém se splněním
normy ČSN 730 540 z hlediska
dodržení kritické povrchové
teploty 10,2 st. C při použití
běžných dvojskel dokonce i s
teplým nerezovým nebo
plastovým meziskelním
rámečkem. Splnění normy
zajistí pouze použití trojskla
nebo zasklení s fólií Heat
Mirror. Zavedený způsob
zasklení je takový, že
pokovená vrstva ve dvojskle
je umístěna na vnitřní straně
vnitřního skla, což je z
hlediska splnění normy špatné
řešení.

•

U tohoto rámu zasklívací lišta
překrývá meziskelní rámeček
o 8 - 10 mm. Toto okno splní
normu ČSN 730 540 z hlediska
kritické povrchové teploty
10,2 st. C při použití běžných
dvojskel s teplým nerezovým
nebo plastovým meziskelním
rámečkem za předpokladu, že
vrstva pokovení ve dvojskle
bude umístěna na vnitřní
straně venkovního skla.Při
použití trojskla nebo zasklení
s fólií Heat Mirror bude norma
splněna s rezervou 2-3 st. C.

Simulace splnění podmínky kritické
povrchové teploty 10,2 st.C ve zkušebně
Csi, Zlín

Vzorek: Příklad staré konstrukce rámu - plastový 5-komorový rám osazený
sklem „1,1“ se studeným distančním rámečkem Ferrotech 16 mm, rámeček
končí zároveň se zasklívací lištou, pokovení na pozici 3 (na vnitřní straně
vnitř. skla). Závěr je takový, že běžně vyráběná okna, kterých je na trhu
95%, nesplňují normu.

Povrchové teploty okna změřené ve zkušebně: 5-komorový
plastový rám, standardní konstrukce se zasklením „1,1“ se
„studeným“ ocelovým meziskelním rámečkem

Bod 40 a 41 (1 a 2,5 cm od spodního
okraje rámu) nesplňuje normu !!!

Dokumentace měření povrchových teplot oken ve
zkušebně Csi a.s. ve Zlíně, sklo osazeno v dřevěném
68 mm rámu (stará konstrukce)

Povrchová teplota u dvojskla „1,1“ s hliníkovým
rámečkem dosahuje při spodním okraji cca 8,5 st.
C a tím nesplňuje normu ČSN 730540 (pokovení
na pozici 3). Distanční rámečky nejsou zapuštěny
pod úroveň zasklívací lišty

Dokumentace měření povrchových teplot oken
ve zkušebně Csi a.s. ve Zlíně, sklo osazeno v
dřevěném 68 mm rámu (nová konstrukce)

Povrchová teplota u dvojskla „1,1“ s „teplým“ nerezovým
rámečkem dosahuje při spodním okraji 11,7 st. C a tím
splňuje normu ČSN 730540. Distanční rámečky jsou
zapuštěny pod úroveň zasklívací lišty

Pro splnění normy ČSN 730 540 lze použít
zasklení s fólií HEAT MIRRORTM
Tento typ zasklení lze
uplatnit i tam, kde
normální zasklení
nevyhoví, tedy i do
starších typů rámů, kde
zasklívací lišta končí
zároveň s meziskelním
rámečkem nebo do
strukturálních zasklení,
které je z hlediska splnění
normy
nejproblematičtější.

Simulace splnění podmínky kritické povrchové
teploty 10,2 st.C ve zkušebně Csi, Zlín

Vzorek: Standardní plastový 5-komorový rám Roplasto osazený
sklem s fólií HEAT MIRRORTM (hodnota Ug = 0,57 W/m2K) se
studeným ocelovým meziskelním rámečkem, zasklívací lišta
překrývá rámeček pouze 1 mm, okno přesto splňuje normu, nejnižší
naměřená teplota byla 12,5 st.C

Povrchové teploty okna změřené ve zkušebně: 5-komorový plastový
rám, standardní konstrukce se zasklením Heat MirrorTM se
„studeným“ ocelovým rámečkem s plynem krypton

Nejstudenější místo povchu,
bod 40 (1 cm od okraje
rámu), okno splňuje normu.

Dokumentace měření povrchových teplot oken ve
zkušebně Csi a.s. ve Zlíně, sklo osazeno v dřevěném
68 mm rámu

Povrchová teplota u dvojskla s fólií SC 75, dvěma ocelovými
rámečky a komorami plněnými kryptonem dosahuje při spodním
okraji 13,5 st. C a tím přesahuje požadovanou teplotu 10,2 st. C.
Hodnota naměřeného Uw = 0,92 W/m2K – distanční rámečky
zapuštěny 10 mm pod zasklívací lištu!!!

Povrchové teploty okna změřené ve zkušebně: dřevěný 68 mm rám, zasklení Heat Mirror
SC 75 s „teplým“ nerezovým rámečkem s plynem krypton
Vnitřní povrchová teplota
oř.
s.

2.

Název
Parametru

Vnitřní povrchová
Teplota
θsi ≡ tpi (ûC)

*) Hodnota a tolerance
parametru, označení a
číslo NTD, se kterým
se má shodovat
ČSN 73 0540
část 2
θsi

Přepočtená na
výpočtové
Hodnoty
θap = 21 (ûC)
θe = -15 (ûC)

>

Výsledky zkoušky v místech
1 až 42
Vzorek 465/03

Použitá
Zkušební
Metoda,
Označení a
číslo NTD
ČSN 73 0546

θsi,N

θsi,N = 10,2 ûC (Pro okno
mimo otopné těleso)
θsi,N = 9,2 ûC (Pro okno
nad otopným tělesem)

*) Sloupec slouží jako podklad k interpretaci výsledků měření
Poznámka: NTD . . . normativní technická dokumentace

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
16,4
15,1
17,5
17,6
15,2
16,8
18,5
16,9
15,4

15
16
17
18
19

17,5
17,5
16,3
17,6
18,6

29
30
31
32
33

17,8
15,5
13,9
16,4
16,3

20
21
22
23
24
25
26
27
28

18,5
18,5
18,6
18,4
18,3
18,6
18,5
18,7
18,3

34
35
36
37
38
39
40
41
42

14,1
15,5
13,7
13,0
15,5
15,7
13,5
15,0
17,2

Nejstudenější místo povchu, bod
40 (1 cm od okraje rámu), okno
splňuje normu.

Rozšířená nejistota měření vnitřní povrchové teploty Uθ /typu B/ ± 0,2 ûC.

Protokol vypracoval a za zkoušku odpovídá :

Ing. Nizar Al-Hajjar

Měření povrchových teplot ve zkušebně Csi a.s., Zlín
Přesah
Pozice zasklívací
Typ
Hodnota meziskelní pokovené lišty přes
Typ rámu Typ zasklení
Ug W/m2K ho rámečku ho skla rámeček
vnitřní
5-komorový Fl 4 mm-16 argon0-2
1,13
ocelový
sklo
Roplasto
LowE 4 mm
5-komorový Fl 4 mm-16 argonRoplasto
LowE 4 mm

2,13

Teplota 1
cm od
spodního
okraje

Teplota 2,5
Splňuje
UW okna normu
cm od
spodního dle ČSN EN ČSN 730
okraje
W/m2K 540

8,1

10,6

1,4

NE

ocelový

venkovní
sklo

0-2

8,6

10,6

1,37

NE

0-2

12,5

13,7

0,98

ANO

LowE 4 mm-10 kr5-komorový
Heat Mirror SC 75Roplasto
10 kr- Fl 4 mm

0,57

ocelový

venkovní
sklo

dřevěný 68 LowE 4 mm-16
mm standard argon- Fl 4 mm

1,13

nerezový

venkovní
sklo

8

11,7

13,1

neměřeno

ANO

ocelový

venkovní
sklo

8

13,5

15

0,92

ANO

LowE 4 mm-10 krdřevěný 68
Heat Mirror SC 75mm standard
10 kr- Fl 4 mm

0,57

Venkovní teplota TOUT= -15 st.C, vnitřní teplota TINT = 21 st. C, relativní vlhkost = 50%

Z měření našich skel a plastových a dřevěných
oken našich partnerů jsme udělali tyto závěry:
• žádné okno dřevěné, 3-5 komorové plastové nesplní normu
ČSN 730 540 z hlediska kritické povrchové teploty 10,2 st.C
se skly s Ug= 1,4 W/m2K
• standardně vyrobené dřevěné okno popř. 3-5 komorové
plastové okno nesplní normu ČSN 730 540 z hlediska
kritické povrchové teploty 10,2 st.C se zasklením s
hodnotou Ug= 1,1 W/m2K, pokud v meziskelním prostoru
je aplikován „studený“ hliníkový nebo ocelový rámeček bez
ohledu na to, kde je umístěna pokovená vrstva ve dvojskle
• standardně vyrobené dřevěné okno popř. 3-5 komorové
plastové okno nesplní normu ČSN 730 540 z hlediska
kritické povrchové teploty 10,2 st.C se zasklením s
hodnotou Ug= 1,1 W/m2K, i pokud v meziskelním prostoru
je aplikován „teplý“ plastový nebo nerezový rámeček, který
ale není dostatečně překryt zasklívací lištou bez ohledu na
pozici pokovené vrstvy ve dvojskle.

• speciálně konstruovaný 68 mm dřevěný rám se zasklením
Ug= 1,1 W/m2K a s aplikovaným teplým nerezovým nebo
plastovým rámečkem splní normu ČSN 730540, pokud je
meziskelní rámeček zapuštěný 10 mm pod úroveň
zasklívací lišty .
• Zasklení Heat Mirror splňuje dodržení minimální povrchové
teploty okna 10,2 st. C stanovené normou ČSN 730540 i v
případě standardních dřevěných a plastových rámů, pokud
jsou tyto rámy kvalitně zaskleny (zasklívací lišta zakrývá
distanční rámečky v meziskelním prostoru alespoň 1-2 mm,
dosažené teploty 10,1 st.C /argon/ – 12,5 st.C /krypton / )
• Optimální je zasklení Heat Mirror ve speciálně
zkonstruovaném rámu překryvem zasklívací lišty přes
meziskelní rámeček alespoň o 8-10 mm. Při tomto řešení
dosáhla teplota v kritickém místě 13,5 st. C a tedy výrazně
překročila podmínky normy ČSN 730 540.

Praxe ve zkušebně
• Dle našich zkušeností se zkušebnou Csi a.s.
ve Zlíně vydá zkušebna certifikát na
vlastnost – součinitel prostupu tepla a k
tomu provádí na vyžádání měření
povrchových teplot, ke kterému vystaví
protokol o měření. Tento protokol by měl
mít dnes každý výrobce oken a mělo by z něj
vyplynout, že daný výrobek splňuje normu
ČSN 730 540 z hlediska dosažených
povrchových teplot, že tedy žádná naměřená
povrchová teplota okna není nižší, než 10,2
st. C resp. 9,2 st. C pokud se pod oknem
nachází zdroj vytápění (platí pro
nepřerušované vytápění).

Rada pro projektanty a
investory staveb:
• Vybírejte si dodavatele oken takové, kteří
mají takovou technickou konstrukci okna,
která zaručuje splnění normy ČSN 730
540 z hlediska dodržení kritické
povrchové teploty okna 10,2 st.C.
Splnění normy je třeba deklarovat
protokolem povrchových teplot okna
vydaným autorizovanou zkušebnou.
Pokud takové firmy neznáte, obraťte se
na nás, rádi poradíme.

Norma ČSN 730 540 a
prosklené fasády
• Největší problémy nastanou u strukturálního zasklení, kdy
prostor mezi jednotlivými tabulemi skla je zvenku vyplněn
pouze tmelem a není překryt žádnou lištou.
• Problém je o to větší, že nelze použít zasklení plněné
plynem, protože plyn se difuzí skrz strukturální silikon
ztrácí.
• Téměř každé zasklení včetně zasklení s fólií HEAT MIRROR
nesplní normu z hlediska kritické povrchové teploty
zasklení 10,2 st. C při spodním okraji, rozdíl mezi
izolačními dvojskly resp. trojskly je pouze v rozsahu
nedosažení této minimální teploty.
• K minimalizaci dalších opatření, jako je odvod kondenzátu
nebo ohřev fasády doporučujeme používat pouze
nejkvalitnější izolační dvojskla s „teplým“ meziskelním
rámečkem nebo systém HEAT MIRRORTM.
• Do horizontálního strukturálního zasklení doporučujeme
používat pouze trojsklo nebo systém HEAT MIRRORTM.

Příklad subtilní strukturální nerezové fasády, kde vyniknou přednosti
zasklení Heat Mirror

Na spolupráci se těší kolektiv
pracovníků společnosti Izolační skla
s.r.o.

Na Cihelně 53
683 21 Pustiměř
Tel. 517 357 050
Fax 517 357 040
E-mail:
info@izolacniskla.cz
www.izolacniskla.cz

