PODRĉCZNIK
MONTAĩOWY
OKNA I DRZWI
Z TWORZYW
SZTUCZNYCH

5. Planowanie montaĪu
Po obmiarze moĪna zacząü planowanie
montaĪu. Przy tym naleĪy przestrzegaü
nastĊpujących punktów:







w celu prawidáowego przebiegu
montaĪu naleĪy dokáadnie podzieliü
zakresy kompetencji i jasno okreĞliü
(czy firma montaĪowa odpowiada za
wszystkie uszczelnienia? Czy naleĪy
wykonaü prace tynkarskie? Itd.)
ogólnie podczas pomiarów naleĪy
zwróciü uwagĊ na usáugi dodatkowe
zawarte w ofercie
szczególnie przy renowacji starych
budynków stan oĞcieĪy okiennych pod
wbudowywanym oknem jest waĪny dla
wyboru
wáaĞciwego
Ğrodka
mocującego.
NaleĪy równieĪ
wyjaĞniü, czy
demontaĪ starych okien jak i usuniĊcie
ich
przez
producenta
stanowi
Ğwiadczenie dodatkowe lub usáugĊ
specjalną.

5.1. Projekt organizacyjny


Ustalanie
odpowiedzialnoĞci
-



zatarcie oĞcieĪy okiennych w
nowych budowlach
uszczelnienie okien
zatynkowanie
oĞcieĪy
wewnĊtrznych

Kontrola dokumentacji roboczych
-



zakresów

obmiar i plany pozycji
rysunki techniczne
instrukcje robocze
listy materiaáowe

Wymiana
starych
renowacjach
-

okien

planowanie przebiegu



zapowiadanie prac
usuwanie lub recycling
okien

starych

MontaĪ nowych okien
- planowanie czasu
- czyszczenie, usuwanie folii ochronnej
- dokonanie odbioru



Wskazówki ogólne
-

szkolenie personelu montaĪowego
stosowanie tylko dozwolonych
Ğrodków montaĪowych
unikanie zabrudzeĔ szczególnie w
przypadku kolorowych profili

5.2. Planowanie montaĪu
Wszystkie elementy naleĪy, nawet jeĞli nie
ma
wyraĨnie
okreĞlonych
innych
wymagaĔ, zamontowaü pionowo, poziomo
i stycznie.
Dokáadne poáoĪenie okien i drzwi w
budynku, jeĞli nie ma innych ustaleĔ,
naleĪy skonsultowaü ze zleceniodawcą
wzglĊdnie projektantem.
5.2.1. Mocowanie w budynku
Mocowanie okien i drzwi w budynku jest
podstawą
montaĪu.
Wszystkie
siáy
dziaáające
na
okno
muszą
byü
przenoszone,
z
koniecznym
bezpieczeĔstwem i przy uwzglĊdnieniu
ruchów
wystĊpujących
w
obszarze
poáączenia, na budynek.
5.2.2. Zasady ogólne

przy

Wedáug rozporządzenia krajowego naleĪy
zamocowaü okna w taki sposób, aby nie
zagraĪaáy Īyciu ani zdrowiu ludzi, jak
równieĪ nie naruszaáy bezpieczeĔstwa
publicznego.
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Ta reguáa podstawowa z rozporządzenia
budowlanego obowiązuje zarówno dla
transportu i skáadowania elementów
okiennych.
W przypadku Ğcian okiennych wg DIN
18056 istnieje wymaganie, by dla
konstrukcji i mocowania stworzyü moĪliwe
do sprawdzenia obliczenia statyczne.
Mocowanie moĪna dokonaü tylko przy
pomocy dozwolonych przez nadzór
budowlany Ğrodków mocujących.
Wg DIN 18056 o Ğcianach okiennych jest
mowa wówczas, kiedy:
- Powierzchnia jest wiĊksza lub równa
9m2 i
- mniejszy boczny wymiar jest wiĊkszy lub
równy 2 m





Siáy z ruchów budowli nie mogą byü
przenoszone na okna.




-

-

-



Wymagania statyczne
DIN 1055
Dopuszczalne
ugiĊcie
pod
obciąĪeniem wiatrem wynosi I/300 przy
czym maks. 8 mm
DIN 18056 Ğciany okienne
Poáączenia opracowaü zgodnie z
wymaganiami
statyki,
uwzglĊdniü
mocowanie do oĞcieĪy
UwzglĊdniü mocowanie ramy przy
istniejącej rolecie



izolacja z pianki PU
weána mineralna
paski
filcowe
mineralnym
korek

z

wáóknem

Ochrona antywáamaniowa
-

5.3. Ustalanie szczegóáów montaĪu

natryskowe
materiaáy
uszczelniające
impregnowane taĞmy z tworzywa
sztucznego
pasma uszczelniające
taĞmy uszczelniające

Uszczelnienie
-

Przy
mocowaniu
musi
byü
zagwarantowane
moĪliwoĞü
ruchu
wywoáanego zmianami temperatury.

mocowanie na Ğruby z i bez dybla
kotwy montaĪowe
systemy montaĪowe

Uszczelnienie
-

Reguáy podstawowe
Okna muszą byü zamocowane w sposób
mechaniczny.
Pianki, kleje lub podobne materiaáy nie są
dozwolone jako materiaáy mocujące.

ĝrodki mocujące
-



izolacja cieplna z przedstawieniem
przebiegu izoterm
ochrona akustyczna
ochrona przed wilgocią
szczelnoĞü powietrzna, wentylacja
wg testu Blower-Door
rozszerzalnoĞü
termiczna,
zachowanie wymiarów szczelin

zabezpieczenie podstawowe
wytyczne AhS
norma DIN V ENV 1627 / DIN V
ENV 1628/ DIN V ENV 1629 DIN V
ENC 1630

Szczegóáy przyáącza
-

-

-

skrzynka
do
rolet
(element
nakáadany
lub
skrzynka
zleceniodawcy)
parapety (przyáącze i izolacja,
zapewniü
odwodnienie
ramy,
zagwarantowaü uszczelnienie itd.)
dodatkowe mocowanie dla okiennic
lub markiz

Wymagania fizyczno - budowlane
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6. Wykonanie montaĪu
Prawidáowe mocowanie i uksztaátowanie
szczelin poáączeniowych ma decydujące
znaczenie dla trwaáoĞci, szczelnoĞci i
prawidáowego
funkcjonowania
okien.

NaleĪy
uwzglĊdniü
wszystkie
siáy
budowlano-fizyczne dziaáające na okno
(patrz rysunek 9).

Rys 9: Dziaáanie na okno
Temperatura zewnĊtrzna
Deszcz, wiatr,
sáoĔce, haáas

Siáy uwarunkowane
ruchami budowli

RozszerzalnoĞü
termiczna okna

Temperatura w
pomieszczeniu
WilgotnoĞü powietrza

Poza
podanymi
obciąĪeniami
spowodowanymi dziaáaniem wiatru,
obciąĪeniami eksploatacyjnymi, na
wystĊpujące siáy mają wpáyw m.in.




SztywnoĞü profili ramy
PoáoĪenie i liczba punktów mocowania
RóĪnica
temperatury
wewnątrz/
zewnątrz
 Wspóáczynniki rozszerzalnoĞci cieplnej
materiaáu ram
 PodatnoĞü (sprĊĪystoĞü) Ğrodków
mocujących
W przypadku nie przestrzegania tych
warunków moĪe dojĞü do uszkodzeĔ ramy
(np. pĊkniĊcia naroĪy) lub do awarii
elementów mocujących

CiĊĪar okna

6.1. Mocowanie
Aby zagwarantowaü zdatnoĞü okien,
drzwi i fasad przez dáuĪszy okres
wszystkie siáy dziaáające na okno
muszą byü bezpiecznie odprowadzone
do budowli.
Przy tym wystĊpują nastĊpujące
siáy:
-

-

obciąĪenie wiatrem
obciąĪenia eksploatacyjne (takĪe
obciąĪenia spowodowane przez
uĪytkownika)
ciĊĪar wáasny
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6.1.1. Ogólne wskazówki odnoĞnie
mocowania okna












prawidáowe
wiercenia,
nie
pracowaü z udarowem (poza
pracami w betonie)
w przypadku muru wierciü jeĞli to
moĪliwe w fudze z zaprawą
przestrzegaü dáugoĞci i noĞnoĞci
dybli z uwzglĊdnieniem budowy
Ğciany i wskazówek producenta
stosowaü Ğruby, kotwy, áączniki,
systemy montaĪowe pasujące do
systemu dyblowania
przedmuchaü otwory
naleĪy przestrzegaü podanych
przez producenta dybli odstĊpów
osi i krawĊdzi, zaleĪnych od
materiaáu
równomiernie dokrĊcaü Ğruby, w
odniesieniu do ramy bez napiĊü
(stosowaü ĞrubokrĊtów
i máotki
udarowych
z
ogranicznikiem
momentu obrotowego)
stosowaü odpowiednią kombinacjĊ
klocków noĞnych i elementu
mocującego
nie jest dozwolone wbijanie
gwoĨdzi, takĪe w wykonaniu
specjalnym
przy skrĊcaniu dolnego poziomego
profilu ramy naleĪy wybraü oĞ
skrĊcania
moĪliwie
daleko
wewnątrz
(ewentualnie



przedostająca siĊ woda moĪe
wskutek tego bez przeszkód
odpáywaü
otworami
odwodnieniowymi)
aby do komór stalowych nie mogáa
dostaü siĊ woda naleĪy uszczelniü
w sposób trwaáy áby dybla.

6.1.2. Znoszenie obciąĪeĔ
Mocowanie
musi
nastĊpowaü
mechanicznie, aby zagwarantowaü
zdefiniowane wczeĞniej znoszenie
obciąĪeĔ.


ObciąĪenie wiatrem

Prawidáowy
wybór
Ğrodków
mocujących opiera siĊ w pierwszym
rzĊdzie na analizie wystĊpującym
obciąĪeĔ. Jest ono zaleĪne od
lokalizacji geograficznej, wysokoĞci
budynku, kategorii tereny, istniejącej
sytuacji
budowlanej
i
systemu
przyáączenia do Ğcian (patrz 3.4.2.)
DziĊki
zastosowanym
Ğrodkom
mocującym
znoszone
jest
w
pierwszym rzĊdzie obciąĪenie wiatrem
i
eksploatacyjne.
Pianki
PUR,
natryskowe materiaáy uszczelniające
lub pozostaáe inne materiaáy izolacyjne
nie są wedáug obecnego stanu techniki
Ğrodkami mocującymi.

Strona 29

Rozmieszczenie Ğrodków mocujących jest dla okien z tworzyw sztucznych takie, jak
na rys. 10
Rys. 10 Rozmieszczenie mocowaĔ dla okien z tworzyw sztucznych

Ɣ = Punkty mocowania
A = OdstĊpy mocowaĔ
ok. 700mm
E = OdstĊpy mocowaĔ od
wewnĊtrznego naroĪnika
ramy
ok. 150mm

Wytyczne szczegóáowe patrz ust. 6.2.2.

CiĊĪar wáasny i obciąĪenia eksploatacyjne
Mowa tutaj o siáach, które pochodzą od ciĊĪaru wáasnego elementów okiennych lub drzwi i
zmiennych obciąĪeĔ, np. wskutek dziaáania ludzi.
Ramy muszą byü wsparte dla zniesienia obciąĪenia o mur i zamocowane przy pomocy
dostĊpnych na rynku Ğrodków mocujących(patrz rys. 11)
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Okno uchylne
Klocki pod zawiasami

Okno rozwiernouchylne

Dwuskrzydáowe okno ze sáupkiem
ruchomym

Szklenie
staáe, klocki
pod
podkáadkami
szklenia

Drzwi unoszono - przesuwne

Ok. 30 cm

ŷ Klocki noĞne

Sáupek

àącznik

Rys. 11. Kloski noĞne

NaleĪy przestrzegaü
wskazówek:

nastĊpujących

 klocki
muszą
byü
wykonane
z
odpowiedniego materiaáu (np. PCV-U)
 rozmieszczenie klocków nie moĪe
wpáywaü w sposób negatywny na
rozszerzalnoĞü elementy
 klocki muszą pozostaü w szczelinie
montaĪowej, aby trwale przenosiü
obciąĪenie

 w przypadku elementów osadzonych
przed murem naleĪy zastosowaü
odpowiednio stabilne kątowniki stalowe
lub konsole
 warunkiem jest zapewnienie wáasciwej
sztywnoĞci profilu ramy, zgodnie z pkt
3.4.2.
 Klocki nie mogą negatywnie wpáywaü na
dalsze prace
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6.1.3. ĝrodki mocujące
Do
wyboru
odpowiednich
Ğrodków
mocujących miarodajna jest dana sytuacja
budowlana, rodzaj muru i wzajemne
dopasowanie. Tutaj naleĪy zgodnie z rys.
4
przestrzegaü
koniecznie
danych
producenta:

 obciąĪenia poprzeczne
 maksymalna odlegáoĞü miĊdzy ramą a
murem, maksymalna dáugoĞü uĪytkowa
da
 minimalna gáĊbokoĞü zakotwienia hv
 odstĊp krawĊdzi dybla
 Ğrednica otworu d i gáĊbokoĞü otworu td
 dáugoĞü dybla L

Min. gáĊbokoĞü
zakotwienia

Ø d otworu

Max dáugoĞü uĪytkowa

DáugoĞü dybla

GáĊbokoĞü
osadzenia

Min. gáĊbokoĞü otworu

Rys 12: Mocowanie na dyble
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Przykáady Ğrodków mocujących przedstawiono na rysunkach 13 i 14.
NaleĪy przestrzegaü danych odpowiedniego producenta.

Dybel rurowy

Dybel okienny BTI

ĝruba samogwintująca

Kotwa

EJOT – Kotwa tulejowa

Páaskownik

Kątownik

Rys. 13 ĝrodki mocujące do okien.
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Uszczelniü

Kotwa

Kątownik

Dybel

Przerwana strefa
ciągu

Páaskownik
Mocowanie w
starym
budownictwie

Przerwana strefa
ciągu

Prawidáowo dobraü
elementy mocujące,
przenoszące
obciąĪenia.

Uszczelniü

Kątownik

Uszczelniü

Rys. 14. Sposób mocowania
dolnej czĊĞci ramy.
Dybel

ĝruba samogwintująca

Przy mocowaniu oĞcieĪnicy w dolnej
czĊĞci naleĪy dobraü takie Ğrodki
mocujące, które nie powodują otwarcia
komory
wzmocnienia
przy
samej
podstawie przylgi.
JeĞli nie jest to moĪliwe, naleĪy w sposób
trwaáy uszczelniü komorĊ wzmocnienia.

Wybór
Ğrodka
mocującego
jest
uzaleĪniony od budowy muru.
W przypadku muru z pustaków przestrzeĔ
w obszarze dybli musi byü wypeániona (np.
zastosowanie zaprawy wtryskowej Fischer
FIS VS 150 C). MoĪliwe są róĪne warianty
poáączenia zgodnie z rysunkiem 14.
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6.2. Poáączenia specjalne
6.2.1. Profile dodatkowe
Profile dodatkowe takie jak profile
podokienne, poszerzenia itd. naleĪy
skrĊciü z profilami gáównymi i w razie

koniecznoĞci uszczelniü (np. taĞmami z
pianki)

6.2.2. Skrzynki rolet

WartoĞü obciąĪenia

Skrzynka rolety

SzerokoĞü elementu

Rys. 15. Okno ze skrzynką do rolet
JeĞli okna są montowane w poáączeniu ze
skrzynkami do rolet niezaleĪnie od
konstrukcji skrzynki (skrzynka nasadzana
lub skrzynka w nadproĪu) mocowanie od
góry jest problematyczne. W tym wypadku
naleĪy przeliczeĔ statycznych górnego
poziomu oĞcieĪnicy (patrz statyka okna).

W tym celu oĞcieĪnicĊ traktuje siĊ jako
rygiel z jednostronnym obciąĪeniem (patrz
rysunek 15).
Wzmocnienie lub mocowanie jest moĪliwe
zgodnie z rys. 16.
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Wzmocnienia statyczne przy nakáadanych skrzynkach roletowych
Mocowanie skrzynek z áącznikami wedáug danych producenta.

1. Wzmocnienie w ramie

2. Wzmocnienie w ramie i
w skrzynce

Wzmocnienia statyczne przy roletach montowanych w nadproĪach

3. Wzmocnienie w ramie i
w skrzynce i dodatkowym
poszerzeniu

Wg danych producenta

Mocowanie przy pomocy stabilizatora
okiennego

Wskutek skrĊcenia pokrywy rewizyjnej rolety
z profilem gáównym profil ramy jest
wzmocniony dodatkowo. Liczba pozostaáych
Ğrodków mocujących jest uzaleĪniona od
wymagaĔ, które naleĪy uwzglĊdniü zgodnie z
punktem 6.1.

Rys. 16. Wzmocnienie i mocowanie
skrzynek do rolet.

Kątownik mocujący z
moĪliwoĞcią demontaĪu

Stabilizator okienny
Np. HALESTA lub
konstrukcja wáasna.
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W przypadku elementów o wiĊkszej
szerokoĞci dla zapewnienie wáaĞciwej
sztywnoĞci i wáaĞciwego zamocowania

niezbĊdny
jest
podziaá
Uksztaátowanie
poáączenia
zgodnie z rys. 17.

elementu.
nastĊpuje

Rys. 17. Poáączenia elementów ze skrzynkami do rolet
Poáączenie przesuwne

Roleta

Poá.przesuwne

Roleta

Roleta

Poáączenie przesuwne
Ciągáe wzmocnienie
stalowe, poáączone górą i
doáem z budynkiem.

6.2.3. Drzwi do domu
Drzwi domowe są podlegają poza
obciąĪeniami
statycznymi
równieĪ
obciąĪeniami dynamicznymi (np. silne
zamykanie). W drzwiach wejĞciowych
wystĊpuje
mniejsza
iloĞü
punktów
ryglowania niĪ w przypadku okna. Dlatego
poza opisanymi wczeĞniej punktami
mocowania naleĪy zastosowaü dodatkowe
mocowania (rys. 18).
Klocki noĞne

Dodatkowe
mocowanie
Zawias

Rys. 18. Mocowanie drzwi wejĞciowych

OdstĊpy
zamocowaĔ
analogicznie jak przy
oknie.
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W przypadku wieloczĊĞciowych drzwi
wejĞciowych ze sáupkiem lub jako
poáączone elementy jednostkowe naleĪy

áączniki

zastosowaü
dodatkowo
wzmacniające (rys. 19).

Rys. 19. Mocowanie wieloczĊĞciowych drzwi wejĞciowych

Poáączenie przesuwne

Poáączenie przesuwne

Klocki noĞne
Poáączenie staáe

Dodatkowe
mocowanie
Zawias

Poáączenie staáe

OdstĊpy zamocowaĔ
analogicznie jak przy oknie.
Klocki noĞne

Mocowanie w dolnym obszarze przeprowadza siĊ zgodnie z rys. 20.
Rys. 20. Mocowanie progu
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6.2.4. àączniki
Aby zapewniü bezpieczne znoszenie
dziaáających w budowli siá wzmocnienie
statyczne zastosowane do usztywnienia
poáączenia muszą byü zamocowane do
budowli.

Przy
tym
naleĪy
pamiĊtaü,
aby
wzmocnienia nigdy nie byáy zamocowane
na staáe lecz swobodnie aby mogáy
kompensowaü ruchy wystĊpujące w
budowli zgodnie z rys. 21.

Rys. 21. Mocowanie áączników statycznych
Poáączenie przesuwne

Ciągáe wzmocnienie
stalowe, poáączone
górą i doáem z
budynkiem.

Poáączenie
przesuwne

Poáączenie staáe

Kątowniki skierowane
w kierunku
mocowanego elementu

Kątowniki skierowane
prostopadle do páaszczyzny
mocowanego elementu

Poáączenie przesuwne

Rys. 22. Poáączenie elastyczne

Podkáadka do szklenia

Tabela 3: WskaĨniki dla termicznej zmiany
dáugoĞci profili PCV i okien.
SzerokoĞü okna
(cm)
150
250
350
450

Zmiana dáugoĞci ¨
przy
-6
ĮPVC-U 70 · 10 /k
±3,15
±5,25
±7,35
±9,45

(mm)
o
przy ± 30 C
-6
ĮOkna 42 · 10 /k
±1,9
±3,2
±4,4
±5,7

W przypadku duĪych szerokoĞci wzglĊdnie
wysokoĞci elementów naleĪy zastosowaü
poáączenie elastyczne, aby zapewniü
zarówno w poziomie jak i w pionie
swobodny
ruch
wywoáany
rozszerzalnoĞcią profili (Rys. 22).
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6.2.5. Przenoszenie siáy przez
poszerzenia
Przy
zastosowaniu
poszerzeĔ
z
wysokoĞcią licową ponad 60 mm nie jest

wystarczające mocowanie do muru przy
pomocy dybli wzglĊdnie kotew lub Ğrub.
W tym wypadku naleĪy zamocowaü profile
poszerzające przy pomocy kątowników
(Rys. 23a i b).

Poszerzenie
Wymiary
kątownika wg
wymagaĔ
statycznych

Rys. 23a Konstruowanie oĞcieĪnicy z poszerzeĔ

Poprzeczka

Rys. 23b Konstruowanie oĞcieĪnicy z poprzeczką
Przykáad do rys. 23a

Przykáad do rys. 23b

6.3. Izolacja / uszczelnienie
Rozporządzenie
o
izolacji
cieplnej
wymaga:
Szczeliny muszą byü trwale hermetycznie
uszczelnione.

Opór dyfuzji pary musi byü wiĊkszy od
strony pomieszczenia niĪ od strony
zewnĊtrznej. Pozostaáą czĊĞü szczeliny
montaĪowej naleĪy caákowicie wypeániü
materiaáami izolacyjnymi.
Strefa 1: Hermetyczne oddzielenie strefy
zewnĊtrznej i wewnĊtrznej, szczelniej w stosunku
do dyfuzji pary niĪ ochrony przed warunkami
atmosferycznymi.

ZewnĊtrzna strefa
uszczelnienia

WewnĊtrzna strefa
uszczelnienia

Strefa 2: Osadzenie mocowania do budynku, strefa
izolacji, materiaá izolacyji cieplnej i akustycznej.

Strefa 3: ZewnĊtrzne uszczelnienie szczelne na
przenikanie wody opadowej, otwarte na dyfuzjĊ
pary, materiaá odporny na dziaáanie promieniowania
UV.

Rozdziaá strefy powietrznej z
zewnątrz i z pomieszczenia
Rys. 24 Model stref uszczelnienia

Strefa funkcyjna
Ochrona przed dziaáaniem warunków atmosferycznych
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6.3.1. Izolacja szczelin montaĪowych
Do izolacji MoĪna stosowaü nastĊpujące
materiaáy:







pianka PUR jednoskáadnikowa
pianka PUR dwuskáadnikowa
weána z wáókien szklanych
weána mineralna
korek
taĞmy izolacyjne

UWAGA
W czasie montaĪu naleĪy zwróciü
uwagĊ na to, Īe zastosowane materiaáy
izolacyjne muszą pozostaü suche, aby
zachowaü swoją funkcjĊ izolacyjną.
Pianki
PUR
wytwarzają
przy
twardnieniu mniejszy lub wiĊkszy
nacisk, co musi zostaü przyjĊte przez
konstrukcjĊ okna.
Otwarte profile dodatkowe na poziomie
okna naleĪy zamknąü przy montaĪu w
stronĊ pomieszczenia a otworzyü na
stronĊ zewnĊtrzną.

Szczególnie naleĪy pamiĊtaü o nakáadanych skrzynkach do rolek w obszarze czĊĞci
wieĔczącej, tutaj nie mogą wystĊpowaü deformacje spowodowane twardniejącą pianką PUR.
NaleĪy przestrzegaü danych producenta (rys. 25).
Rys. 25. Izolacja w obszarze skrzynki do rolet (Rysunek przekrojowy)

Przed
Pianka montaĪowa

Szczelina

Po
Szczelina
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6.3.2. Ksztaátowanie szczelin montaĪowych
Przy ksztaátowaniu szczelin montaĪowych naleĪy uwzglĊdniü kartĊ nr 9 IVD.
Budowa jednostopniowa: deszcz i wiatr zostają równoczeĞnie odparte przez odpowiedni
Ğrodek uszczelniający (Rys. 26).

zewnątrz

wewnątrz

Ochrona przed UV

zewnątrz

Ochrona przed UV

ĸ Blokada przed deszczem

ĸ Blokada przed deszczem

ĸ Blokada przed wiatrem

ĸ Blokada przed wiatrem

Szczelnie

Rys. 26. Uszczelnie jednostopniowe

wewnątrz

Szczelnie

Rys. 27. Uszczelnie dwustopniowe

Dwustopniowo
:
pierwszy
poziom
uniemoĪliwia wdzieranie siĊ deszczu
(pokrycie
gontowe),
woda
jest
odprowadzana w sposób kontrolowany w
dóá. Konstrukcja nie jest w Īadnym
wypadku systemem zamkniĊtym dookoáa,
drugi poziom jest blokadą od wiatru (Rys.
27).

Szczeliny dylatacyjne
Szczeliny dylatacyjne: szczeliny, w
przypadku których naleĪy w czasie
uĪytkowania liczyü siĊ ze zmianami
dáugoĞci w wyniku wahaĔ temperatury
uwarunkowanych porami roku.
W
przypadku
okien
z
tworzywa
sztucznego
konieczna
jest
tutaj
szczególna
uwaga
i
staranne
zaprojektowanie.

Szczeliny konstrukcyjne
Szczelina konstrukcyjna uszczelniona przy
uĪyciu odpowiednich systemów poáączeĔ,
uszczelek, profili z tworzyw sztucznych nie
wymaga dalsze uszczelnienie.

Te szczeliny dylatacyjne mogą byü
uszczelnione natryskiwanymi materiaáami
uszczelniającymi,
impregnowanymi
taĞmami izolacyjnymi z pianki lub
systemami uszczelniającymi z folii.
Rys. 28. Z lewej: Uszczelnienie
z materiaáem uszczelniającym
miĊdzy profilem podtynkowym i
oknem.

Rys. 29. Z prawej: Uszczelnienie
ze sprĊĪoną wstĊpnie taĞmą
uszczelniającą i olistwowaniem
na tynku.
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W przypadku wrĊbowych powierzchni
przyczepnych (powierzchnia ramy od
strony muru) zalecane jest, aby materiaá
uszczelniający wszedá w rowek co
spowoduje powstanie dodatkowego
zakotwienia.

zewnątrz

T = gáĊbokoĞü materiaáu
uszczelniającego w
szczelinie montaĪowej
B = szerokoĞü szczeliny
montaĪowej

wewnątrz

Rys. 30. Materiaá uszczelniający w
szczelinie montaĪowej przy wrĊbowej
powierzchni przyczepnej

6.3.3. Systemy uszczelniające
SzerokoĞci szczelin dla materiaáów uszczelniających muszą wynosiü t = 0,5 x b, przy
czym min. 6mm (Rysunek w tabeli 4).
SzerokoĞü szczeliny jest okreĞlana na podstawie zmian wymiaru profili wywoáanego
wahaniami temperatury (Tabela 4).
bSta dla materiaáów uszczelniających
o dozwolonej deformacji caákowitej
25%

bAa dla materiaáów uszczelniających o
dozwolonej deformacji caákowitej 25%

bSti dla materiaáów uszczelniających o
dozwolonej deformacji caákowitej
15 %

bSti dla materiaáów uszczelniających o
dozwolonej deformacji caákowitej
15 %

Rodzaj profili okiennych

DáugoĞü elementu w m
do 1,5

do 2,5

do 3,5

do 4,5

Minimalna szerokoĞü szczeliny montaĪowej
dla otworu páaskiego bS w mm

do 2,5

do 3,5

do 4,5

Minimalna szerokoĞü szczeliny montaĪowej
dla otworu z wĊgarkiem bA w mm

PCV-U (biaáe)
PCV-U (kolorowe)

bSti - minimalna szerokoĞü szczeliny dla
wĊgarka páaskiego, od strony wewnĊtrznej
bSta - minimalna szerokoĞü szczeliny dla
wĊgarka páaskiego od strony zewnĊtrznej
bAa - minimalna szerokoĞü szczeliny dla
wĊgarków wewnĊtrznych, od strony
zewnĊtrznej

Tabela 4: Minimalne szerokoĞci szczelin
montaĪowych b z materiaáem
uszczelniającym.

Strona 43

6.3.4. Uszczelnianie szczelin montaĪowych
Zadaniem
uszczelnienia
jest
powstrzymanie wilgoci z dala od fug
budowlanych. Obowiązuje to zarówno dla
wody opadowej od strony zewnĊtrznej jak i
dla wilgoci z powietrza w pomieszczeniu
od strony wewnĊtrznej.
Musi ono byü:
 wiatroszczelne,
izolujące
akustycznie,
izolujące
termicznie
 przyjmowaü ruchy budowli
lub okna wskutek zmian
dáugoĞci
 odporne
na
dziaáanie
warunków atmosferycznych

Przy czym naleĪy przestrzegaü danych
producenta systemów uszczelniających.
Szczegóáowe rysunki odnoĞnie geometrii
szczelin oraz wykonania powierzchni
przyczepnych są zawarte w karcie IVD nr
9: „Materiaáy uszczelniające w szczelinie
montaĪowej okien i drzwi zewnĊtrznychpodstawy projektowania i wykonania”.

TaĞma z pianki impregnowanej wg DIN 18542

Folia uszczelniająca

TaĞma
butylowa

Natryskowy materiaá uszczelniający

Natryskowy materiaá uszczelniający

Listwy z taĞmą uszczelniającą

Obowiązuje zasada:
Od wewnątrz szczelniej
niĪ na zewnątrz.

Przy tym rozróĪnia siĊ:
 poziom funkcjonalny 1:
wewnĊtrzne uszczelnienie
powoduje rozdziaá powietrza
z
pomieszczenia
i
zewnĊtrznego.
 poziom funkcjonalny 2:
mocowanie do budowli i
izolacja
jako
ochrona
akustyczna i cieplna
 poziom funkcjonalny 3:
zewnĊtrzne uszczelnienie
dla
ochrony
przed
dziaáaniem
czynników
atmosferycznych
Poziomy funkcjonalny 1 i 3
(patrz rysunek 9) są áączone
wedáug zasady od wewnątrz
szczelniej niĪ na zewnątrz.

Rys. 31: Przykáady uszczelnienia szczelin montaĪowych od strony
zewnĊtrznej. Wybór izolacji wg pkt. 6.3.1.
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Poziom funkcjonalny 3 musi byü
zaprojektowany jako szczelny na deszcz,
poziom funkcjonalny 1 sáuĪy rozdziaáowi
powietrza z pomieszczenia i z zewnątrz.
Na poziomie funkcjonalnym 2 naleĪy tak
umieĞciü materiaáy uszczelniające, by byá
on zamkniĊty dookoáa. W przypadku nie

TaĞma uszczelniająca

TaĞma butylowa

gáadkich powierzchni naleĪy zastosowaü
kleje o konsystencji pasty.
Nie wolno stosowaü folii bitumicznych.
Przykáady
odpowiednich
uszczelnieĔ
szczelin przedstawione są na rysunkach
31 do 33.

Folia uszczelniająca

Natryskowy materiaá
uszczelniający

Natryskowy materiaá
uszczelniający

Rys. 32: Przykáady uszczelnienia szczelin od strony wewnĊtrznej.
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Poziom uszczelnienia naleĪy kontynuowaü
takĪe w obszarze bocznego poáączenia
parapetu (Rys. 33).
Wybór stosowanego materiaáu
uszczelniającego jest okreĞlany rodzajem
poáączenia. Kryteriami wyboru są:
geometria szczeliny jak i materiaá Ğcian

budynku. NaleĪy tutaj przestrzegaü
danych producenta.
Prawidáowe zastosowanie natryskiwanych
materiaáów uszczelniających. UwzglĊdniü
wilgotnoĞci powierzchni, wytrzymaáoĞci na
Ğciskanie, temperaturĊ, obojĊtnoĞü
materiaáu i przyczepnoĞü do powierzchni.
W szczególnych przypadkach naleĪy
nanieĞü wstĊpnie klej.

Izolacja

Otwarte czĊĞci czoáowe stare
budownictwo

Izolacja

Otwarte czĊĞci czoáowe nowe
budownictwo

ZamkniĊta
zaĞlepka koĔcowa

Rys. 33: Uszczelnienie w obszarze
bocznego poáączenia parapetu.
ZamkniĊta czĊĞü czoáowa
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6.3.4. Materiaáy uszczelniające
Przykáady odpowiednich materiaáów uszczelniających podano w tabeli 5.
Tabela 5.: Przegląd odpowiednich systemów uszczelniających

Materiaá
uszczelniający

Przykáad

Przestrzegaü przy projektowaniu i
wykonawstwie

Natryskowe materiaáy uszczelniające
Silikon
Wielosiarczek
Poliuretan
Polieter (CMP)
Dyspersja akrylu







przyczepnoĞü i obojĊtnoĞü
dozwolona deformacja caákowita
kolejnoĞü prac
uksztaátowanie przekroju
obciąĪenia powierzchni
przyczepnych

Impregnowane taĞmy uszczelniające z pianki
Pianka poliuretanowa
z impregnatem







stopieĔ kompresji
powierzchnie Ğciskające
styki, uksztaátowanie naroĪy
obojĊtnoĞü
przekrój

Pasma uszczelniające
Poliizobutylen
EPDM, PCV miĊkkie

 mechaniczne zabezpieczenie przy
niewielkiej szerokoĞci klejenia
 wystarczająca przyczepnoĞü
 klejenie zachodzących na siebie
powierzchni
 obróbka wstĊpna powierzchni
przyczepnych
 obojĊtnoĞü kleju

TaĞmy uszczelniające
Butyl
poliizobutylen

 wystarczająca przyczepnoĞü
 klejenie zachodzących na siebie
powierzchni
 obróbka wstĊpna powierzchni
przyczepnych
 nacisk przy klejeniu
 pĊtla ruchowa

TaĞmy do fug z elastomeru
Polisulfid
Silikon
Poliuretan

 obojĊtnoĞü
 obróbka wstĊpna powie5rzchni
przyczepnych
 uksztaátowanie naroĪy, styki
 przykrycie
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6.4. Ochrona widocznych powierzchni
ramy
OdnoĞnie ochrony wykonanych usáug
obowiązuje DIN 18 355 - Prace stolarskie.
Zaleca siĊ uzgodnienie poszczególnych
Ğrodków ze zleceniodawcą. Dla ochrony
powierzchni ramy przeciw zabrudzeniu,
szkodom transportowym i montaĪowym,
piankom montaĪowym itd. zaleca siĊ
przykrycie powierzchni widocznych folią
ochronną, jeĞli nie jest ona naáoĪona
fabrycznie.
Folie
ochronne,
takĪe
naáoĪone fabrycznie, naleĪy usunąü po
montaĪu.
6.5. Czyszczenie okien
Czyszczenie okien obejmuje usuniĊcie
zabrudzeĔ, które zostaáy spowodowane
przez
zleceniobiorcĊ
do
momenty
bezpoĞrednio po montaĪu okien (do tego
nie naleĪą np. zanieczyszczenia z
atmosfery).
Wolno stosowaü tylko Ğrodki czyszczące
zalecane przez producenta systemu.
Resztki pianki montaĪowej przyczepione
do okien naleĪy usunąü natychmiast, po
stwardnieniem tego faktu.
6.6. Kontrola koĔcowa
Po zakoĔczeniu prac montaĪowych naleĪy
sprawdzi
funkcjonowanie
wszystkich
czĊĞci otwieranych oraz sporządziü
odnoĞny protokóá.
6.7. Utrzymanie w dobrym stanie i
pielĊgnacja
Konieczna jest bieĪąca konserwacja i
pielĊgnacja w celu utrzymania zdatnoĞci
do uĪytkowania. Ten aspekt objąá równieĪ
ustawodawca
i
wymaga
w
rozporządzeniach budowlanych lub teĪ w
rozporządzeniu budowlanym wzorcowym
(§ 3(2)): „ Wyroby budowlane mogą byü
zastosowane tylko wówczas, jeĞli przy
prawidáowym utrzymaniu w dobrym stanie

wypeániają wymagania niniejszej ustawy w
czasie odpowiednim do celu oraz są
zdatne do uĪytku.”
Dalsze Ğrodki utrzymania w dobrym stanie
są
zawarte
takĪe
w
wytycznych
dotyczących wyrobów budowlanych jak i w
ustawie o wyrobach budowlanych. W DIN
31051 są zdefiniowane konieczne do tego
pojĊcia i Ğrodki.
Po zakoĔczeniu montaĪu naleĪy z tego
powodu pouczyü uĪytkownika odnoĞnie
tych okolicznoĞci oraz uwzglĊdniając karty
„Konserwacja i pielĊgnacja” WP01 do
WP04 Związku producentów okien i fasad,
wskazaü na moĪliwoĞü zawarcia umów
konserwacyjnych.
6.8. Wentylacja
Wentylacja
winna
byü
realizowana
niezaleĪnie od okna przez regulowane
urządzenia wentylacyjne wg DIN 1946-2 i
6, które naleĪą do podstawowego
wyposaĪenia budynków.
Jest
to
zadanie
projektowe.
Zabezpieczenie wentylacji podstawowej
(0,5/h) nie jest zadaniem okien.
UwzglĊdniając szkody budowlane wskutek
dziaáania wilgoci z pomieszczenia naleĪy
szczególnie w przypadku odnawiania w
starym budownictwie, w których z reguáy
brak systemów wentylacyjnych, naleĪy
pouczyü uĪytkownika o koniecznoĞci
wietrzenia poprzez regularne otwieranie
okien.
6.9. Odbiór
Po zakoĔczeniu montaĪu i oczyszczeniu
zamontowanych okien i drzwi naleĪy
wykonaü
ze
zleceniodawcą
odbiór
wykonanej usáugi (VOB-B § 12) i
potwierdziü go pisemnie.
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6.10. Recycling zdemontowanych okien
Przy wymianach w starym budownictwie
naleĪy z reguáy usunąü stare okna.

JeĞli chodzi przy tym o okna z tworzyw
sztucznych,
naleĪy
poddaü
je
recyclingowi.

Strona 49

7. Podstawy fizyczno - budowlane
Okna i drzwi zamykają otwory w Ğcianach
budynku i muszą wáącznie ze szczeliną
montaĪową byü ich integralną czĊĞcią
skáadową.
Szczególnie w Ğcianach zewnĊtrznych
muszą speániaü podane obok zadania:

 rozdziaá powietrza z zewnątrz i z
pomieszczenia
 naĞwietlenie pomieszczeĔ Ğwiatáem
dziennym
 sprawne funkcjonowanie przy otwieraniu
i zamykaniu
 napowietrzanie
pomieszczeĔ
przez
otwarte okna i drzwi

Oznacza to, Īe okna i drzwi wáącznie ze szczelinami montaĪowymi w czasie ich
zastosowania muszą w sposób trwaáy sprostaü podanym w tabeli 6 dziaáaniom
Tabela 6. Oddziaáywanie na okna, drzwi i szczeliny montaĪowe.

Oddziaáywanie
 Od strony zewnĊtrznej
 Od strony pomieszczenia
 Z budowli
 Od uĪytkowania
 Z budowli

Zmiana temperatury, deszcz,
wiatr, promieniowanie UV,
haáas, obciąĪenia
dynamiczne itd.
Wilgotne powietrze
Temperatura powietrza w
pomieszczeniu
Zmiany dáugoĞci, zmiany
formy, ciĊĪar wáasny
Siáy ciągniĊcia, giĊcia
Ruchy budowli

Sytuacja fizyczno - budowlana wymaga
przy montaĪu okien i wykonaniu szczelin
montaĪowych przestrzegania podanych
dalej zasad.
7.1. Dziaáanie wody i wilgoci
Woda jest obecna wszĊdzie i istnieje w
normalnym zakresie temperatur – jako
jedyna substancja - we wszystkich trzech
stanach skupienia (gazowym jako para
wodna, páynnym jako woda, staáym jako
Ğnieg i lód) , co jest powodem wielu szkód
w budynkach. JeĞli woda przedostanie siĊ,
czy to bezpoĞrednio np. wskutek opadów

Norma
DIN 18 055
DIN EN 1026
DIN EN 1027 DIN 4109
DIN EN 12211 DIN EN 513
DIN 4108
DIN EN 107

DIN EN 514

DIN EN 107
EN 12046-1,
EN 12400
DIN EN 18201 DIN 18202
DIN 18203-1
DIN 18203-3

deszczu lub dyfuzji pary wodnej z wnĊtrza
do Ğciany lub innych czĊĞci budynku i
dojdzie tam do kondensacji, prowadzi to
do szkód budowlanych. UzewnĊtrzniają
siĊ one jako zawilgocenie, spĊcznienie i
skurcz, szkody mrozowe i/lub w wyĪszych
stratach ciepáa i osáabieniu wytrzymaáoĞci
mechanicznej. W poáączeniu z tlenem
atmosferycznym wystĊpują takĪe szkody
korozyjne.
Na okna i szczeliny montaĪowe dziaáają –
deszcz
oraz
stosunkowo
wysoka
wilgotnoĞü
powietrza
we
wnĊtrzu.
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7.1.1. Woda deszczowa
Ochrona od wody deszczowej musi
nastĊpowaü po zewnĊtrznej stronie
budynku.
Musi
zapobiegaü
przedostawaniu siĊ wody deszczowej do
pomieszczeĔ i szczelin montaĪowych.
Woda, która dostanie siĊ do Ğciany
budynku oraz szczelin montaĪowych musi
byü odprowadzona na zewnątrz a woda,
która dostanie siĊ do obszaru funkcyjnego
musi byü odprowadzona w sposób
kontrolowany na zewnątrz.
Uwaga: Beton licowy nie jest najczĊĞciej
przepuszczalny.
PoĪądany efekt osiąga siĊ najlepiej przy
pomocy wielostopniowego uszczelnienia
(patrz rys. 27).

wydychanej przez mieszkaĔców. W
normalnych
warunkach
mieszkalnych
czteroosobowa
rodzina
odparowuje
dziennie okoáo 12 do 14 litrów wody. Ta
wilgoü musi zostaü odprowadzona przez
kontrolowane wietrzenie.
Za wysoka wilgotnoĞü powietrza we
wnĊtrzu budynku nie jest jednak tylko
Ĩródáem
uszkodzeĔ
budynku,
jeĞli
kondensuje siĊ na zbyt zimnych Ğcianach
lub w nich. Wpáywa ona takĪe negatywnie
na klimat w pomieszczeniu. ZaleĪnoĞü tą
przedstawia
wykres
pola
komfortu
Leusdena i Feymarka (Rys. 34). Oprócz
temperatury powietrza w pomieszczeniu
oraz wzglĊdnej wilgotnoĞci powietrza dla
komfortu miarodajne są takĪe temperatura
powierzchni otaczających, która powinna
leĪeü w zakresie 20-25ºC i doprowadzenie
zimnego, ĞwieĪego powietrza.

7.1.2. WilgotnoĞü w pomieszczeniu
Budynki zbudowane w sposób tradycyjny
zawierają
dosyü
otworów
lub
nieszczelnoĞci, przez które wilgoü moĪe
ujĞü z wnĊtrza budynku na zewnątrz.
Wspóáczesne
budynki
natychmiast
wskutek nowych wymagaĔ ustawowych
dotyczących
ochrony
cieplnej
i
akustycznej są „szczelne”.

Nieprzyjemnie wilgotno

Przyjemnie

Z powyĪszego wynika dla zastosowanego
wewnątrz
rozdziaáu
powietrza
z
pomieszczenia i z zewnątrz:
 musi on tworzyü pozbawiony luk
szczelny system caákowity przez okno szczeliny montaĪowe - ĞcianĊ budynku
 temperatura w pomieszczeniu musi
leĪeü powyĪej temperatury punktu rosy
 musi byü wewnątrz hermetyczny
Rozpatrując
zagadnienie
wilgoci
w
pomieszczeniu naleĪy nie tylko uwzglĊdniü
uwalnianą w czasie gotowania i kąpieli
parĊ wodną, ale takĪe iloĞü wilgoci

Jeszcze przyjemnie

Nieprzyjemnie sucho

o

Temperatura w pomieszczeniu ( C)

Rys. 34. Pole komfortu wedáug Leusdena i
Freymarka
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7.1.2.1. WilgotnoĞü powietrza

CiĞnienie (Pa)

ZdolnoĞü przyjmowania wody przez
powietrze jest ograniczona i zaleĪna od
temperatury. JeĞli zostanie przekroczona
maksymalna moĪliwa iloĞü pary wodnej,
stan nasycenia, nadmierna iloĞü pary
wodnej wytrąci siĊ jako kondensat wodny.

Ciepáe powietrze moĪe przyjąü wiĊcej
wody niĪ zimne. Przy 100% wzglĊdnej
wilgotnoĞci powietrza zostaje osiągniĊty
punkt rosy. JeĞli ciepáe powietrze ocháodzi
siĊ i wskutek tego wzroĞnie wzglĊdna
wilgotnoĞü powietrza, przy osiągniĊciu
punktu rosy nadmiar para wodnej ulegnie
kondensacji i osiądzie jako woda.

o

Temperatura ( C)

Rys. 35: Krzywa punktu rosy

Klimat pomieszczenia Ri = 20ºC, wzglĊdna wilgotnoĞü powietrza 50%
Istniejące ciĞnienie pary 1169 Pa
CiĞnienie pary nasyconej 2338 Pa
Temperatura punktu rosy z diagramu = 9,25 ºC
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Tabela 7: Temperatura punktu rosy w zaleĪnoĞci od temperatury i wilgotnoĞci wzglĊdnej
Temperatura punktu rosy w ºC przy wzglĊdnej wilgotnoĞci powietrza

Temp.
o
pow. C

Nasycenie, przy wzglĊdnej wilgotnoĞci
powietrza 100% wynosi np.:
o

Temperatura ( C)

3

Nasycenie (g/m )

Tabela 8: Para wodna –nasycenie
Jest ono przedstawiona na krzywych
punktu rosy (rys. 35) lub w tabelach
(tabela 7)
7.1.2.2. Przebieg izoterm
Izotermy są to linie lub powierzchnie, na
których panuje równa temperatura. Ruch
ciepáa nastĊpuje od wyĪszej temperatury
do niĪszej, tzn. od ciepáych obszarów w

kierunku
zimnych
obszarów.
Prąd
dyfuzyjny pary wodnej skierowany od
wewnątrz do zewnątrz scháadza siĊ
odpowiednio do spadku temperatury. W
wyniku
tego
scháodzeniem
spada
nasycenie. Po osiągniĊciu punkty rosy
wytrąca siĊ nadmierna iloĞü pary wodnej
jako woda. Idealna sytuacja jest wówczas,
kiedy punkt rosy jest osiągany najpierw na
powierzchni zewnĊtrznej budynku.
Aby uniknąü szkód spowodowanych wodą
kondensacyjną norma DIN 4108-3 podaje
dla nie klimatyzowanych budynków
mieszkalnych i biurowych, na zimowy
okres roszenia nastĊpujące uproszczone
zaáoĪenia dla obliczeĔ:
Klimat zewnĊtrzny: -10ºC, 80% wzglĊdnej
wilgotnoĞci powietrza
Klimat wewnĊtrzny: 20ºC, 50% wzglĊdnej
wilgotnoĞci powietrza
Czas trwania: 60 dni
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W tych warunkach osiągana jest
temperatura punktu rosy przy 9,3ºC. W
praktyce oblicza siĊ przebieg izotermy
10ºC w powáoce zewnĊtrznej. Zgodnie z
tym ustala siĊ poziom montaĪu okna
tak, by izoterma 10ºC nie przebiegaáa na
powierzchni
wewnĊtrznej
lub
w
pomieszczeniu.
JeĞli punkt rosy leĪy jednak w obrĊbie
powáoki zewnĊtrznej lub na powierzchni
wewnĊtrznej:
 woda
kondensacyjna
musi
mieü
moĪliwoĞü przenikania na zewnątrz
 wzglĊdnie musi byü odprowadzona w
taki sposób, aby nie doszáo do
uszkodzenia budowli
Pierwotnie jest to osiągane, jeĞli poziom
montaĪu leĪy:
 w przypadku Ğciany monolitycznej po
Ğrodku Ğciany
 w przypadku warstwowej budowy Ğciany
w obszarze ocieplenia.

Przykáadowe
przebiegi
izoterm
dla
typowych sytuacji montaĪowych zawierają
rysunki 36 do 39.
Aby zmniejszyü ryzyko tworzenia siĊ
pleĞni, które istnieje juĪ od wzglĊdnej
wilgotnoĞci powietrza wynoszącej 80%,
naleĪy przestrzegaü wg DIN 4108-2
temperatury
powierzchni
od
strony
pomieszczenia 4si t 12,6ºC (same okna
są wyáączone z powyĪszego).
Oznacza to, Īe wspóáczynnik temperatury
t Rsi t 0,70 . Obowiązuje zasada:

t Rsi

4si  4e
4i  4e

Gdzie:
4si = temperatura powierzchni od strony
pomieszczenia
4i = temperatura powietrza wewnątrz =
20ºC
4e = temperatura powietrza na zewnątrz

Rys. 36: Wpáyw pozycji montaĪu na przebieg izotermy 10ºC
Wewnątrz

Po Ğrodku

Na zewnątrz

Woda kondensacyjna

o

Strona zewnĊtrzna -5 C

Rys. 37: ĝciana betonowa z murem oraz
wentylowaną strefą izolacyjną, okno z
tworzywa sztucznego z obokniem w
obszarze strefy izolacji.

o

Strona wewnĊtrzna +20 C
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o

Strona zewnĊtrzna -5 C

Rys. 38: ĝciana betonowa
z systemem zespolonym
izolacji cieplnej, okno z
tworzywa sztucznego
montaĪ z przodu, styczne.
o

Strona wewnĊtrzna +20 C

o

Strona zewnĊtrzna -5 C
Rys. 39: ĝciana betonowa
z systemem zespolonym
izolacji cieplnej, okno z
tworzywa sztucznego,
montaĪ centralnie, izolacja
oĞcieĪa.
o

Strona wewnĊtrzna +20 C

7.1.2.3. Dyfuzja pary wodnej
W gazach, cieczach, nawet w ciaáach
staáych
nastĊpuje
wyrównanie
koncentracji, które m.in. jest zaleĪne od
temperatury,
róĪnicy
ciĞnienia
i
koncentracji i jest nazywane dyfuzją.
WyĪsze ciĞnienie czĊĞciowe pary wodnej
jak i wyĪsza temperatura w pomieszczeniu
powodują dyfuzjĊ pary wodnej od strony

pomieszczenia przez powáokĊ budynku na
zewnątrz.
KaĪdy materiaá stawia specyficzny opór
powstającemu przy tym strumieniowi pary
wodnej, który jest oznaczany przez liczbĊ
oporu dyfuzji pary wodnej µ. Im mniejsza
wartoĞü µ, tym wiĊksza iloĞü pary wodnej
moĪe przenikaü przez materiaá (patrz tab.
9).
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Materiaá

Opór dyfuzji pary
wodnej µ

Powietrze
Tynk Ğcienny i sufitowy
Tynk gipsowy i wapienny
Beton normalny
Beton ceramiczny
Páyty gipsowo- kartonowe
Mur z klinkieru
Mur z cegieá peánych lub pustaków
Obudowa Ğcienna z klinkieru cienkowarstwowego
Páyty korkowe
Drewno
Páyta wiórowa
Weána mineralna, związana
Pianka poliestrowa
Pianka poliuretanowa (gĊstoĞü 0,030 – 0,040 g/cm3)
Pianka z Īywicy fenolowej (gĊstoĞü 0,020 – 0,100 g/cm3)
Pasma bitumiczne dachowe i uszczelniające, gruboĞü 3,0 mm
Pasmo bitumiczne z wkáadką z folii metalowej, gruboĞü 2,2 mm
Folia PCV
Folia polietylenowa
Folia aluminiowa (125 g/m2)
Szkáo

1
6 – 10
4 – 10
60 – 100
2 – 10
4 – 10
100
10 – 16
200
5 – 10
50
10 – 50
1
60 – 100
60
50
10.000 – 80.000
paroszczelne
50.000
100.000
paroszczelne
paroszczelne

Tabela 9: Opór dyfuzyji pary wodnej µ materiaáów budowlanych. Obszerne dane patrz DIN
4108-4.
WartoĞü oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ
jest liczbą porównawczą, która podaje o ile
razy opór w warstwie materiaáu jest
wiĊkszy niĪ w warstwie powietrza o tej
samej gruboĞci. WartoĞü µ naleĪy
pomnoĪyü przez gruboĞü warstwy d (m) i
wówczas otrzymuje siĊ odpowiednią
gruboĞü warstwy powietrza sd = µ x d (m)
Z powyĪszego wynika:
 od
strony
pomieszczenia
naleĪy
stosowaü materiaáy o wysokiej wartoĞci
oporu dyfuzyjnego pary wodnej
 od strony zewnĊtrznej materiaáy
o
niĪszej wartoĞci µ
 Aby para wodna, która wniknĊáa do
wewnątrz mogáa przeniknąü na
zewnątrz caáa powáoka budynku
wáącznie
ze
szczelinami
montaĪowymi musi byü wewnątrz
bardziej szczelna niĪ na zewnątrz.

 woda, która przeniknĊáa z zewnątrz musi
mieü moĪliwoĞü odpáywu ponownie na
zewnątrz
 w
przypadku
wielowarstwowych
zewnĊtrznych elementów:
- opór dyfuzyjny warstw czĊĞci
budynku powinien zmniejszaü siĊ
do zewnątrz
- wartoĞü izolacji cieplnej warstw
budynku powinna wzrastaü na
zewnątrz
 naleĪy uwzglĊdniü caáy system wáącznie
z drogami pobocznymi
7.2. Wpáyw temperatury
Wszystkie materiaáy rozszerzają siĊ wraz z
wzrostem temperatury lub skracają siĊ
wraz z jej obniĪaniem. Oznacza to, Īe
okna stale zmieniają szerokoĞü i wysokoĞü
zgodnie z ciągle zmieniającą siĊ
temperaturą.
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Zmiany dáugoĞü muszą byü przejmowane
przez szczeliny i naleĪy je uwzglĊdniaü
przy szerokoĞci doborze ich wielkoĞci.
Ponadto naleĪy takĪe pamiĊtaü o
spowodowanych
przez
temperaturĊ
ruchach innych materiaáów i elementów.

Materiaá
Aluminium
MiedĨ
ĩelazo
Stal
Beton
Szkáo
Drewno
PCV-U
Polietylen
Polipropylen

7.2.1. Wspóáczynnik rozszerzalnoĞci
liniowej
Ruch termiczny jest cechą specyficzną
materiaáu i charakteryzuje go wspóáczynnik
rozszerzalnoĞci liniowej Įt.

Wspóáczynnik rozszerzalnoĞci
liniowej Įt (10-6/K)
24
16
12
12
12
3–9
3–6
70
200
160

Zmiana dáugoĞci
¨l (mm/mK)
0,024
0,016
0,012
0,012
0,012
0,003 – 0,008
0,003 – 0,009
0,07
0,20
0,16

Tabela 10: Wspóáczynnik rozszerzalnoĞci liniowej Įt wybranych materiaáów w zakresie
temperatur od 0ºC - 100ºC.
Z róĪnicy temperatur 'T, dáugoĞci
oraz
wspóáczynnika
wyjĞciowej
l1
rozszerzalnoĞci liniowej Įt moĪna obliczyü
oczekiwaną zmianĊ dáugoĞci 'l:

'l

D t  l1  'T

Przy czym naleĪy uwzglĊdniü kolor okien.
W Niemczech biaáe okna osiągają
temperaturĊ powierzchni okoáo 45ºC. Na
powierzchniach
okien
kolorowych
osiągane są temperatury do 75ºC.
W zamontowanych oknach rzeczywiste
zmiany dáugoĞci są jednak mniejsze niĪ
wyraĪone przez specyficzny dla materiaáu

wspóáczynnik rozszerzalnoĞci liniowej ĮPVC-6
U = 70 x 10 /K. Pomiary miĊdzy –20ºC
oraz + 80ºC na biaáym oknie o wielkoĞci
130 cm x 150 cm wykazaáy
tylko
wspóáczynnik rozszerzalnoĞci liniowej
ĮOKNA = 25 x 10-6/K) (patrz tabela 11).
JeĞli z przyczyn bezpieczeĔstwa przy
obliczeniu przyjmie siĊ 60% wspóáczynnika
ĮPVC, tzn. nie 70 x 10-6/K lecz ĮOKNA = 42 x
10-6/K przy temperaturze 15 ºC z róĪnicą
temperatur r 30 ºC, dla zamontowanych
okien w tabeli 11 wynikają obok wartoĞci
teoretycznych podane rzeczywiste zmiany
dáugoĞci.

Tabela 11
SzerokoĞü okna
(cm)
150
250
350
450

Zmiana dáugoĞci ' l (mm) przy r 30ºC
ĮPVC-U = 70 x 10-6/K
±3,15
±5,25
±7,35
±9,45

ĮOKNA = 42 x 10-6/K
±1,9
±3,2
±4,4
±5,7
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Przedstawiając powyĪsze w sposób
uproszczony naleĪy przy projektowaniu
szczelin montaĪowych, dla biaáych oknien
z PCV uwzglĊdniü na 1 m szerokoĞci okna
zmianĊ dáugoĞci wynoszącą r 1,25 mm.
W przypadku okien o kolorowych
powierzchniach
ta
wartoĞü
ulega
podwojeniu, poniewaĪ latem róĪnica
temperatur powierzchni osiąga 'T = 60ºC
zamiast 30ºC.
Z powodu niewielkiej przewodnoĞci
cieplnej profili PCV-U naleĪy w przypadku
okien o kolorowych powierzchniach oprócz
zmiany dáugoĞci poziomu okna uwzglĊdniü
takĪe ugiĊcia w kierunku pionowym.
7.3. Ochrona termiczna
Ochronie
termicznej
w
wysokim
budownictwie
(patrz
DIN
4108
i
rozporządzenie o oszczĊdnoĞci energii)
ustawodawca w Niemczech nadaje
najwyĪszy priorytet obok oszczĊdnoĞci
energii i stawia w tych punktach stale
wzrastające wymagania w stosunku do
budowli.
Przy
caáej
orientacji
na
oszczĊdnoĞü energii nie naleĪy jednak
zapominaü o komforcie klimatycznym w
pomieszczeniu.
ĝrodki ochrony termicznej powinny:





zmniejszyü straty cieplne
zapobiec przegrzaniu letniemu
unikaü wycháodzenia w zimie
zapobiegaü kondensacji ale takĪe, o
czym siĊ najczĊĞciej zapomina:
 zapewniü odpowiedni komfort

Obie ustawy regulujące wymagają:
„Szczeliny w zewnĊtrznej powáoce
budynku
naleĪy
uszczelniü
hermetycznie w sposób trwaáy zgodnie
ze stanem techniki.”
DIN 4108 zawiera wszystkie wskaĨniki
cieplne i dotyczące wilgoci, techniki
obliczeniowe jak i wymagania i wskazówki
dotyczące planowania i wykonawstwa.

7.3.1. PrzewodnoĞü cieplna
Aby
sprostaü
tym
wymaganiom
miarodajną cechą jest przewodnoĞü
cieplna materiaáów budowlanych. Wskutek
przewodzenia ciepáa przez materiaáy
ciepáo jest transportowane od cząstki do
cząstki. Jest ono scharakteryzowane przez
przewodnoĞü cieplną O. Podaje ona, jaka
iloĞü ciepáa w czasie jednej sekundy jest
transportowana
miĊdzy
dwoma
równolegáymi równymi powierzchniami
1m2 przez warstwĊ materiaáu o gruboĞci
1m przy róĪnicy temperatury 1K
PrzewodnoĞü cieplna nie jest jednak
wielkoĞcią staáa, zaleĪy od:
 temperatury
 zawartoĞci wilgoci
 gĊstoĞü
 wielkoĞü, rodzaj i rozmieszczenie porów
 ciĞnienie gazowe w porach
 rodzaj gazu w porach

Mimo tego przewodnoĞü cieplna O,
najczĊĞciej obliczona przy 20ºC podaje
waĪne wskazówki do wyboru materiaáów
budowlanych odpowiednich w danym
przypadku (Tabela 12).
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Materiaá
Aluminium
ĩelazo
Stal
MiedĨ
Beton normalny
Gazobeton
Peána cegáa
ĩelbet
Karton-gips
Granit
Pustaki 30 cm
Drewno Ğwierkowe
Szkáo
Páytki
PCV-U
Polietylen
Polipropylen
Korek
Wata z wáóknem szklanym
Pianka polistyrolowa
Pianka poliuretonowa
Woda
Powietrze
Para wodna
Dwutlenek wĊgla (CO2)

GĊstoĞü (g/cm3)
2,7
7,86
7,84
8,9
2,4
0,5
1,5-1,8
2,4
2,8
0,53-1,28
0,6
2,5
2,0
1,4
0,96
0,81
0,25
0,015-0,10
0,012-0,035
0,03-0,035
1
0,0012
0,0025
0,0019

PrzewodnoĞü cieplna O
(W/mK)
220
50
50
380
2,1
0,22
0,5-0,83
2,3
0,42
2,9
0,42-0,58
0,13
0,8
0,58
0,14
0,33-0,50
0,24
0,036-0,045
0,04-0,037
0,037-0,044
0,029-0,035
0,60
0,025
0,031
0,014

Tabela 12: PrzewodnoĞü cieplna niektórych materiaáów budowlanych w zakresie temperatur
miĊdzy 0ºC a 100ºC (dalsze obszerne dane patrz DIN 4108-4).

7.3.2. Mostki cieplne
Mostki cieplne powstają przez materiaáy
budowlane, których przewodnoĞü cieplna
O jest wiĊksza niĪ materiaáów otaczających
je. Prowadzą one do przeniesienia
przebiegu izoterm i tym samym do
przeniesienia punktu rosy. Oznacza to np.:
nie
stosowaü
metalowych
klocków
noĞnych!
Powstanie mostków cieplnych ma wpáyw
na przebieg temperatury na powáoce
zewnĊtrznej
i
tworzenie
wody
kondensacyjnej
na
wewnĊtrznej
powierzchni
czĊĞci
budowlanych.
Oczekiwane temperatury powierzchni i

straty ciepáa w czasie transmisji moĪna
obliczyü
przy
pomocy
równania
przewodzenia
ciepáa
oraz
metody
elementów
skoĔczonych.
JeĞli
wspóáczynnik temperatury tRSi opadnie do
wartoĞci poniĪej 0,7 i temperatura
powierzchni od strony pomieszczenia
poniĪej 12,6 ºC konieczne są budowlane
Ğrodki do zneutralizowania mostków
cieplnych.
Dzisiaj moĪna
obliczyü przy pomocy
odpowiednich programów rachunkowych
izotermy dla najróĪniejszych sytuacji
montaĪowych (patrz 7.1.2.2.).
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7.4. Ochrona akustyczna
Wymagania wobec „Ochrony akustycznej
w budownictwie” są okreĞlane przez DIN
4109 oraz „Izolacja akustyczna okien i ich
dodatkowych urządzeĔ” przez wytyczną
VDI 2719. Oba rozporządzenie nie są
identyczne.
W zaleĪnoĞci od wykorzystania i poáoĪenia
budynku naleĪy uwzglĊdniü specjalne
wymagania odnoĞnie ochrony akustycznej
przy produkcji i montaĪu okien.
W przypadku okien miarodajna jest
izolacja akustyczna powietrzna podczas
gdy pobudzenie przez dĨwiĊk materiaáowy
okna z pewnoĞcią rzadziej odgrywa rolĊ
7.4.1. DĨwiĊk szczelinowy
Oba rozporządzenia wskazują takĪe na
znaczenie uszczelniania szczelin w celu
ochrony
akustycznej,
które
jest
realizowany
przez
wprowadzenie
wytáumienia dĨwiĊku.
Poprzez caákowite wypeánienie szczelin
odpowiednimi materiaáami izolacyjnymi
(patrz punkt 5.3. izolacja) poprawia siĊ
oprócz izolacji akustycznej takĪe izolacja
cieplna.
WaĪne jest hermetyczne zamkniĊcie
szczelin, poniewaĪ juĪ niewielka rysa w
znacznie pogarsza ochronĊ akustyczną.

7.5. ObciąĪenia mechaniczne
Okna podlegają w czasie uĪytkowania
obciąĪeniom mechanicznym wynikającym
z:






obciąĪenia wiatrem
wagi wáasnej
uĪytkowania
komunikacji
warunków budowlanych

Wszystkie siáy dziaáające na okno muszą
byü przenoszone bezpiecznie do budowli.
Aby to osiągnąü, naleĪy przestrzegaü
nastĊpujących punktów:
 muszą byü zamocowane mechanicznie
 poáączenie z budynkiem nie moĪe byü
sztywne
 naleĪy
przestrzegaü
minimalnych
odstĊpów mocowania
 ciĊĪar wáasny naleĪy odprowadziü przez
klocki noĞne
Szczególnie naleĪy uwzglĊdniü:
 nie
jest
dozwolone
mocowanie
wyáącznie
przy
pomocy
pianek
montaĪowych
 ruchy budowli nie mogą prowadziü do
obciąĪeĔ
i
zakleszczenia
okien,
poniewaĪ
 okna nie są noĞnymi czĊĞciami budowli.
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