Ma ksym a ln e w ie lko Êci ra m d la b ia ∏
ych p ro fili:

Wzm o cnie n ia skrzyd e ∏

Ma ksym a ln e w ie lko Êci o Êcie ˝ nicy d la o kie n ko lo ro w ych

VADEM ECUM OKIEN PVC
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Tego typu wykresy statyczne tworzone sà dla ró˝ nych odmian skrzyde∏
w obr´ bie ka˝ dego systemu okiennego. Pokazane na wykresie zakresy
dopuszczalnych wielkoÊci dwóch okreÊlonych typów skrzyd∏
a uwzgl´ dniajà
takie zmienne jak ci´ ˝ ar oszklenia, a tak˝ e rodzaj i charakterystyk´
wytrzyma ∏
oÊciowà stalowych kszta∏
to wników wzma cnia jàcych.
Projektujàc konstrukcj´ okiennà lub tylko planujàc jej zakup, w wypadku jakichkolwiek wàtpliwoÊci co do jej maksymalnej
dopuszczalnej wielkoÊci warto poprosiç sprzedawc´ o przedstawienie takiego szczegó∏
owego wykresu albo choçby
podstawowych informacji o granicznych wartoÊciach wymiaru szerokoÊci, wysokoÊci i pola powierzchni. Dla nabywców,
którzy zrobiç tego akurat nie mogà, wystarczy zapami´ tanie kilku poni˝ szych, prostych, ogólnych i bezpiecznych zasad
wymiarowych, które powinny si´ sprawdziç niezale˝nie od nazwy systemu kszta∏
towników, z którego okna zostanà wykonane:
1. Maksymalny wymiar szerokoÊci skrzyd∏
a w oknie jednoskrzyd∏
owym bia∏
ym, w którym kszta∏
towniki okienne sà wzmacniane
stalà powinien mieÊciç si´ w przedziale od 1400 mm do 1500 mm. Wymiar ten mo˝ e byç wi´ kszy przy jednoczesnym
zastosowaniu wzmocnienia stalowego i technologii wklejania szyby we wràb skrzyd∏
a przy jednoczesnym zachowaniu
ograniczeƒ zwiàzanych z noÊnoÊcià okuç okiennych.
2. Maksymalna powierzchnia skrzyd∏
a okna jednodzielnego bia∏
ego powinna mieÊciç si´ w przedziale od 2,10 m 2 do 2,3 m2 .
3. Maksymalna wysokoÊç skrzyd∏
a okna jednodzielnego bia∏
ego powinna mieÊciç si´ w przedziale od 2200 mm do 2500 mm.
4. Maksymalny wymiar szerokoÊci skrzyd∏
a dla okien jednodzielnych, kolorowych, jednostronnie lub dwustronnie okleinowanych
mieÊci si´ w przedziale od 1150 mm do 1300 mm. Wymiar ten mo˝ e byç wi´ kszy przy jednoczesnym zastosowaniu
wzmocnienia stalowego i technologii wklejania szyby we wràb skrzyd∏
a przy jednoczesnym zachowaniu ograniczeƒ
zwiàzanych z noÊnoÊcià okuç okiennych.
5. Maksymalna powierzchnia skrzyd∏
a okna jednodzielnego, kolorowego, jednostronnie lub dwustronnie okleinowanego
powinna mieÊciç si´ w przedziale od 1,75 m 2 do 2,0 m 2 .
6. Maksymalna wysokoÊç skrzyd∏
a okna jednodzielnego, kolorowego jednostronnie lub dwustronnie okleinowanego powinna
mieÊciç si´ w przedziale od 2000 mm do 2200 mm.
Uw a g i, kt ó re ra d zim y szcze g óln ie za pa m i´ ta ç:
• W konstrukcjach okiennych ze skrzyd∏
em otwieranym „ R” lub rozwierano-uchylnym „ UR” proporcja maksymalnej
szerokoÊci skrzyd∏
a do maksymalnej wysokoÊci skrzyd∏
a powinna wynosiç nie wi´ cej ni˝ 1,25 „ S” : 1 „ H” .
• Wymiary konstrukcji okiennych i ich elementów, wykonane z kszta∏
towników „ kolorowych” powinny byç o 10%
do 20% mniejsze od takich samych konstrukcji i elementów wykonanych z kszta∏
towników bia∏
ych.
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WSPÓLNE KOMPONENTY OKIEN PVC
Okno PVC po wbudowaniu w Êcian´ budynku nie sprawia wra˝ enia produktu o szczególnie skomplikowanej konstrukcji.
Troch´ ram, troch´ szk∏
a i w zasadzie to... ju˝ . Wbrew mylàcym pozorom nawet niewielkie okno jednoskrzyd∏
owe
z kompletem obwiedniowych okuç rozwierano-uchylnych, to zbiór oko∏
o 30 ró˝nych elementów nie liczàc w tym znacznej
iloÊci wkr´ tów s∏
u˝àcych do mocowania okuç i stalowych wzmocnieƒ. O tym, czy i jak d∏
ugo okno zachowa swoje w∏
aÊciwoÊci
fu n kcjo n a ln e d e cyd u je p o p ra w n y d o b ó r i zg o d n e z w ym o g a m i t e ch n o lo g ii p o ∏
à cze n ie t ych e le m e n t ó w.
Chcàc jednak uproÊciç sobie ocen´ gotowego produktu warto ten zbiór kilkudziesi´ ciu pojedynczych elementów podzieliç
na zaledwie kilka grup komponentów bez których ˝adne okno PVC powstaç by nie mog∏
o.
Podstawowymi komponentami wi´ kszoÊci konstrukcji okiennych z PVC sà:
• Kszta∏
towniki (profile) okienne, a w tym profile:
– Ramy oÊcie˝nicy
– Ramy skrzyd∏
a
– Ramy s∏
upka
– Listwy przyszybowej
• Stalowe kszta∏
towniki wzmacniajàce (Ten komponent nie zawsze wyst´ puje w nowoczesnych systemach profili
okiennych przeznaczonych do produkcji okien energooszcz´ dnych i okien do budynków pasywnych np.
energeto ® 4000, energeto ® 5000, energeto ® 8000)
• Szyby zespolone.
• Okucia obwiedniowe.
• Systemy uszczelek przylgowych, przyszybowych, Êrodkowych, p∏
askich.
Ko m p o n e nt y ko n st rukcji o kie n n ych z PVC

Kszta∏
townik ramy oÊcie˝ nicy

Kszta∏
townik skrzyd∏
a okiennego otwieranego
do wn´ trza powmieszczenia

Kszta∏
townik s∏
upka sta∏
ego
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Kszta∏
townik listwy przyszybowej

Stalowy kszta∏
townik wzmacniajàcy
o przekroju zamknietym

Szyba zespolona jednokomorowa

Schemat obwiedniowych okuç okiennych dla
skrzyd∏
a z funkcjà uchylno-rozwierno

Uszczelka przylgowa

Pokazane w tabeli komponenty okien z PVC sà wy∏
àcznie wybranymi przyk∏
adami. Wiele z nich, nawet w obr´ bie jednego
systemu kszta∏
towników lub okuç mo˝e wyst´ powaç w kilku ró˝nych odmianach, róêniàcych si´ konstrukcjà i w∏
aÊciwoÊciami
ekspoloatacyjnymi. Z tego wzgl´ du w dalszej cz´ Êci poradnika jeden z rozdzia∏
ów poÊwi´ cimy wzajemnym zale˝ noÊciom
pomi´ dzy doborem komponentów u˝ ytych do produkcji okna, a jego w∏
aÊciwoÊciami u˝ ytkowymi okreÊlonymi w normie
PN-EN 14351-1+A1:2010.
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KSZTA¸ TOWNIKI OKIENNE
Kszta∏
towniki okienne z PVC, to jeden z najwa˝niejszych komponentów ka˝dego okna z plastiku. To w∏
aÊnie nazwa tworzywa,
polichlorku winylu (PVC, PCW, PCV), z którego produkowane sà profile wyznaczy∏
a rynkowà nazw´ ca∏
ej linii produktów
najcz´ Êciej kupowanych przez wszystkie grupy inwestorów.
W rozmowie nabywcy ze sprzedawcà okien, opowieÊç o budowie oraz zaletach kszta∏
towników jest nieunikniona. Cz´ sto,
choç nies∏
usznie, parametry techniczne profili przedstawiane sà jako element w∏
aÊciwoÊci eksploatacyjnych okna. Wymagania
jakie muszà spe∏
niç okna okreÊlone sà normà PN-EN 14351-1+A1:2010. Dopuszczone do stosowania w budownictwie
kszta∏
towniki okienne z PVC-U muszà spe∏
niaç wymagania normy PN-EN 12608:2004. W∏
aÊnie w niej mo˝ na znaleêç
wyjaÊnienie podstawowych terminów cz´ sto u˝ ywanych przez sprzedawców w trakcie prezentacji oferty, choçby takich
jak klasa kszta∏
towników, szerokoÊç i g∏
´ bokoÊç profili, Êcianki widoczne i niewidoczne, kszta∏
towniki g∏
ówne i dodatkowe
oraz wiele innych. Poni˝ ej przedstawimy kilka podstawowych informacji o konstrukcji kszta∏
towników okiennych z PVC,
które ka˝demu pozwolà aktywnie uczestniczyç w okiennych dyskusjach.

Klasy kszta∏
towników okiennych
Zgodnie z normà PN-EN 12608:2004 kszta∏
towniki okienne z PVC-U przynale˝à do ró˝nych klas ze wzgl´ du na gruboÊç widocznych
i niewidocznych Êcianek konstrukcji. Norma PN-EN 12608:2004 dzieli kszta∏
towniki okienne na klasy: A, B, C.
Do k la s y A - zaliczajà si´ kszta∏
towniki, w których gruboÊci Êcianki:
• o powierzchni widocznej jest ≥ 2,8 mm
• o powierzchni niewidocznej jest ≥ 2,5 mm.
Do k la s y B - zaliczajà si´ kszta∏
towniki, w których gruboÊci Êcianki:
• o powierzchni widocznej jest ≥ 2,5 mm
• o powierzchni niewidocznej jest ≥ 2,0 mm.
Dla kszt a ∏t o w n ikó w kla s y C - norma nie ustala ˝adnych wymagaƒ, co do gruboÊci Êcianek widocznych i niewidocznych.
Minimalnà wartoÊç gruboÊci Êcianki widocznej jak i niewidocznej powinien zadeklarowaç producent.

PODZIA¸ ÂCIAN PROFILI NA WIDOCZNE I NIEWIDOCZNE

Na schematycznych rysunkach pokazanych w tabeli, kolorem czerwonym oznaczone sà Êcianki widoczne, a kolorem niebieskim Êcianki niewidoczne kszta∏
towników okiennych z PVC.
OkreÊlona normà, wymagana w poszczególnych klasach gruboÊç Êcianek kszta∏
townika nie ma decydujàcego wp∏
ywu na
˝ adnà z w∏
aÊciwoÊci okien okreÊlonych normà PN-EN 14351-1+A1:2010. Mo˝ na jednak˝ e dostrzec pewne zale˝ noÊci
pomi´ dzy klasà kszta∏
townika, a wartoÊcià jego modu∏
u spr´ ˝ ystoÊci albo noÊnoÊcià zgrzanych naro˝ y kszta∏
towników
okiennych ró˝ nych klas.
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Jednym z b∏
´ dów równie cz´ sto pope∏
nianych przez sprzedawców jak i
nabywców okien jest mylenie szerokoÊci profili okiennych z ich g∏
´ bokoÊcià.
Ob a t e t e rm in y p re cyzyjn ie o kre Êla n o rm a PN-EN 1 2 6 0 8 :2 0 0 4 .
Rysunek oparty o wymagania normy ca∏
kowicie wyjaÊnia jaki wymiar
kszta∏
townika, powinien byç nazywany SZEROKOÂCIÑ, a jaki wymiar stanowi
jego G¸ ¢BOKOÂå .

SZEROKOÂå CA¸KOWITA

Wymiary kszta∏
towników okiennych

IDEAL 4000

G¸ ¢BOKOÂå

SzerokoÊç profili okiennych jest istotna w∏
aÊciwie tylko wtedy, kiedy zale˝ y nam na tym, by powierzchnia szyb w oknie by∏
a
jak najwi´ ksza. Im w´ ˝ sze b´ dà profile, tym wi´ ksze b´ dà szyby, a co za tym idzie przez okno do wn´ trza pomieszczenia
b´ dzie docieraç wi´ cej naturalnego Êwiat∏
a. Jednak nadmierne ograniczanie szerokoÊci profili okiennych mo˝e prowadziç
do stopniowego zmniejszania ich sztywnoÊci, co jest zjawiskiem bardzo niepo˝ àdanym.
Z punktu widzenia u˝ytkowników okien zdecydowanie wa˝niejszym wymiarem kszta∏
towników okiennych jest ich g∏
´ bokoÊç,
bowiem mo˝ e ona bezpoÊrednio wp∏
ywaç na takie póêniejsze w∏
aÊciwoÊci okna jak:
• IzolacyjnoÊç cieplna
• IzolacyjnoÊç akustyczna
• OdpornoÊç na obcià˝enie wiatrem
Jest w∏
aÊciwie regu∏
à, ˝ e g∏
´ bokoÊç profili okiennych ma Êcis∏
y zwiàzek z iloÊcià wewn´ trznych komór kszta∏
towników,
a okienny marketing sprawi∏
, ˝e iloÊç komór ma z kolei Êwiadczyç o jakoÊci kszta∏
townika i okna. To oczywiÊcie nieprawda,
ale poni˝ej przedstawiamy pewne zestawienie wymiarów g∏
´ bokoÊci kszta∏
towników i iloÊci komór, w oparciu o które mo˝na
by∏
o do niedawna tworzyç pewne standardy poj´ ciowe. Przyk∏
adowo jeÊli ktoÊ mówi∏„ profil 70mm” to w domyÊle mo˝ na
by∏
o zak∏
adaç, ˝e mówi o kszta∏
townikach o g∏
´ bokoÊci zabudowy 70 mm i pi´ ciu komorach wewn´ trznych. Sytuacja uleg∏
a
zmianie od chwili pojawienia si´ nowej generacji kszta∏
towników, z których produkowane sà okna przeznaczone do
budynków energooszcz´ dnych i pasywnych. Jednak˝ e mimo pojawiajàcych si´ zmian warto wiedzieç, ˝ e zazwyczaj:
Profile 3 komorowe majà g∏
´ bokoÊç
Profile 5 komorowe majà g∏
´ bokoÊç
Profile 6 i wi´ cej komorowe majà g∏
´ bokoÊç

-od 58 mm do 69 mm,
-od 70 mm do 79 mm,
-od 80 mm,

standard = 60 mm
standard = 70 mm
standard ≥ 80 mm

Wielokomorowe kszta∏
towniki okienne
Jednym z podstawowych argumentów majàcym Êwiadczyç o „ wysokiej jakoÊci” okien jest podawana przez sprzedawców
iloÊç komór poszczególnych kszta∏
towników u˝ ytych do produkcji konkretnego okna. Mo˝ na spotkaç si´ ze stwierdzeniem
sprzedawców, ˝ e im wi´ cej komór w kszta∏
towniku tym jest to lepszy profil okienny. Niestety nie jest to ca∏
à prawdà, ale
jest bez wàtpienia zr´ cznym chwytem marketingowym przemawiajàcym do wyobraêni klienta.
Bez wàtpienia konstrukcja i iloÊç komór kszta∏
townika okiennego w po∏
àczeniu z jego g∏
´ bokoÊcià wp∏
ywajà przede wszystkim
ego okna, przyczyniajàc si´ do ograniczania
na mo˝ liwoÊç obni˝ ania wartoÊci wspó∏
czynnika przenikania ciep∏
a „ Uw ” ca∏
strat energii niezb´ dnej do ogrzania pomieszczeƒ. Mimo to norma PN-EN 12608:2004 nie ustala ani minimalnej, ani
maksymalnej wielkoÊci poszczególnych komór kszta∏
towników okiennych pozostawiajàc w tym wzgl´ dzie ca∏
kowità swobod´
konstruktorom poszczególnych firm systemowych. Jednak˝e z porównania badaƒ przenikalnoÊci cieplnej kszta∏
towników
mo˝na wysnuç wniosek, ˝e tworzenie w nich komór wewn´ trznych o szerokoÊci mniejszej ni˝ 5 mm jest zabiegiem pozornym
i nic nie wnoszàcym do ich istotnych w∏
aÊciwoÊci.
Aktualnym standardem na rynku jest wykonywanie okien z kszta∏
towników 3, 4, 5 i 6 komorowych, choç pojawiajà si´
ju˝ na rynku profile 8 komorowe oraz specjalne konstrukcje kszta∏
towników przeznaczone do tworzenia okien dla budynków
pasywnych. Profile te nierzadko majà zaledwie do 6 komór wewn´ trznych co nieco burzy obowiàzujàce dotychczas
w bran˝ y standardy. Jednak sà one przyk∏
adem, ˝ e nie tylko liczba komór i g∏
´ bokoÊç profili zapewnia dobre parametry
przenikalnoÊci cieplnej. Coraz wi´ kszà rol´ w tym wzgl´ dzie odgrywajà nowe odmiany tworzyw sztucznych i sposób ich
∏
àczenia z klasycznym PVC. Poni˝ej na przyk∏
adzie systemów Aluplast Ideal oraz Energeto® przedstawiamy kilka przyk∏
adowych
wielokomorowych kszta∏
towników okiennych.
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Sch e m a t y prze kro ju w ie lo ko m o ro w ych kszt a ∏
t o w n ików o kie n nych
RAMA OÂCIE˚ NICY

RAMA SKRZYD¸A
PROFILE 3 KOMOROWE

PROFILE 4 KOMOROWE

PROFILE 5 KOMOROWE

PROFILE 6 KOMOROWE

PROFILE 8 KOMOROWE

PROFILE OKIEN ENERGOOSZCZ¢DNYCH I PASYWNYCH

e n e rg e t o 4000
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e n erg et o 5000

e ne rge t o 8000

ide a l 8000
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Kszta∏
towniki g∏
ówne i dodatkowe
Norma PN-EN 12608:2004 oprócz podzia∏
u kszta∏
towników ze wzgl´ du na gruboÊç Êcianek, wprowadza równie˝ ich podzia∏
ze wzgl´ du na funkcj´ jakà spe∏
niajà w konstrukcji okiennej. Kszta∏
towniki pe∏
niàce funkcje noÊne nazywane sà profilami
g∏
ównymi, pozosta∏
e, nie pe∏
niàce funkcji noÊnej, to tak zwane profile dodatkowe. Trzy podstawowe kszta∏
towniki g∏
ówne
wyst´ pujàce w wi´ kszoÊci konstrukcji okiennych, to rama oÊcie˝nicy, skrzyd∏
a i s∏
upka.
PRZYK¸ ADOWE KSZTA¸ TOWNIKI G¸ ÓWNE

OÂCIE˚ NICA

SKRZYD¸O

S¸ UPEK STA¸Y

Jednym z podstawowych profili dodatkowych wyst´ pujàcych w ka˝ dym oknie sà listwy przyszybowe.
Ich zadaniem jest uszczelnienie konstrukcji okna od strony wn´ trza pomieszczenia i nale˝yte utrzymywanie we wr´ bie
szklarskim skrzyd∏
a ustalonej pozycji pakietu szyby zespolonej.

Oprócz tego czysto technicznego przeznaczenia, listwy przyszybowe stanowià istotny czynnik wp∏
ywajàcy na estetyk´
wyglàdu okna. W ka˝ dym systemie kszta∏
towników okiennych istnieje przynajmniej kilka ró˝ nych wariantów listew
przyszybowych stosowanych przede wszystkim w zale˝ noÊci od gruboÊci pakietu szyby zespolonej, ale w wi´ kszoÊci
przypadków ich kszta∏
t mo˝ na tak˝e dopasowaç do indywidualnych upodobaƒ zamawiajàcych.
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WZMOCNIENIA STALOWE
Ka˝ de okno wbudowane w otwory oÊcie˝ y bez wzgl´ du na por´ roku poddawane jest nieustannemu dzia∏
aniu ró˝ nych
czynników zewn´ trznych, które wp∏
ywajà na trwa∏
oÊç jego konstrukcji. G∏
ówne si∏
y oddzia∏
ujàce na okno pochodzà od:
•
•
•
•
•

Parcia i ssania wiatru.
Masy w∏
asnej okna, a w szczególnoÊci ci´ ˝aru skrzyd∏
a okiennego.
Obcià˝ eƒ u˝ytkowych, powodowanych przez u˝ ytkowników.
Ruchów budowli.
Amplitudy temperatur zewn´ trznych powodujàcych rozszerzanie i kurczenie si´ profili okiennych, a w szczególnoÊci
profili jedno lub dwustronnie okleinowanych.

Skutkiem dzia∏
ania wymienionych czynników atmosferycznych i mechanicznych jest odkszta∏
canie konstrukcji okiennych.
Zapobieganie nadmiernym lub trwa∏
ym odkszta∏
ceniom okien PVC wymaga stosowania dodatkowych wzmocnieƒ.
W wi´ kszoÊci popularnych, standardowych systemów okiennych takà rol´ pe∏
nià stalowe profile wzmacniajàce dostosowane
kszta∏
tem do konstrukcji komór poszczególnych kszta∏
towników okiennych z PVC i gruboÊci Êcianek wynikajàcej z obliczeƒ
statycznych, umieszczane na ca∏
ym obwodzie ram, niezale˝ nie od wymiaru okna. Ze wzgl´ du na sposób ∏
àczenia profili
stalowych i tworzywowych oraz niektóre techniki monta˝ u okien, kszta∏
towniki stalowe powinny byç zabezpieczone przed
korozjà pow∏
okà cynkowà, o gruboÊci co najmniej 275g/m 2 . W obliczeniach statycznych producenci okien powinni ustalaç
jaki rodzaj wzmocnieƒ nale˝ y zastosowaç w konkretnym wyrobie, aby by∏on dostatecznie sztywny i nie ulega∏trwa∏
ym
odkszta∏
ceniom pod wp∏
ywem dzia∏
ania czynników zewn´ trznych.
Powszechnie uznawana do niedawna koniecznoÊç wzmacniania okien z tworzyw sztucznych odpowiednimi kszta∏
townikami
ze stali wynika bezpoÊrednio z niskiej wartoÊci modu∏
u spr´ ˝ ystoÊci PVC. Nie wdajàc si´ w zawi∏
e t∏
umaczenia przyjmijmy,
˝ e modu∏odkszta∏
calnoÊci liniowej albo inaczej modu∏spr´ ˝ystoÊci „ E” , popularnie nazywany modu∏
em Younga, ustalany
jest dla ró˝ nych materia∏
ów po to, aby okreÊliç ich zachowanie pod wp∏
ywem dzia∏
ajàcych na nie okreÊlonych obcià˝ eƒ
oraz moment, w którym ulegnà zniszczeniu. Poni˝ ej przedstawiamy przyk∏
adowà tabel´ , w której podane sà wartoÊci
obliczeniowe „ modu∏
u spr´ ˝ ystoÊci” dla ró˝ nych materia∏
ów, z których wykonywane sà okna.
Ta b e la w yt rzym a ∏
o Êci m a t e ria ∏
ów
Materia∏konstrukcyjny

Wspó∏
czynnik spr´ ˝ ystoÊci „ E” w (kN/cm 2 )

Stal

21.000

Aluminium

7.000

Drewno (obcià˝ enie w kierunku w∏
ókien)
PVC

1.000 do 1.250
240

Powy˝ sza tabela pokazuje, ˝ e PVC, jest materia∏
em o relatywnie bardzo ma∏
ej sztywnoÊci. WartoÊç modu∏
u Younga jest
na tyle nieistotna, ˝e w obliczeniach statycznych z regu∏
y pomija si´ ca∏
kowicie wp∏
yw sztywnoÊci kszta∏
towników okiennych
z PVC na sztywnoÊç ca∏
ej konstrukcji okiennej.
W obliczeniach statycznych, dla kszta∏
towników stalowych o ró˝nej geometrii i gruboÊci, producenci okien obliczajà „moment
bezw∏
adnoÊci” , czyli bezw∏
adnoÊç konkretnego kszta∏
townika stalowego wzgl´ dem okreÊlonej, ustalonej osi obrotu, co
oznaczane jest symbolami „ Ix” i „ Iy” w zale˝noÊci od osi gi´ cia. Choç brzmi to bardzo skomplikowanie, sens i praktyczne
znaczenie obliczeƒ statycznych dla ka˝ dej konstrukcji okiennej doÊç ∏
atwo wyt∏
umaczyç na poni˝ szym doÊç prostym
przyk∏
adzie i doÊwiadczeniu, które ka˝ dy mo˝e wykonaç w domu.
Spróbujcie zgiàç lub z∏
amaç zwyk∏
à linijk´ kreÊlarskà! JeÊli b´ dziecie jà zginaç w osi o ma∏
ej wysokoÊci (na p∏
asko), linijka
bez trudu si´ ugnie lub z∏
amie. JeÊli b´ dziecie jà zginaç w osi o wi´ kszej wysokoÊci, jej ugi´ cie lub z∏
amanie oka˝e si´ prawie
nie mo˝liwe. Podobnie zachowujà si´ w∏
aÊciwie dobrane i zamocowane w oknie wzmocnienia stalowe o ró˝nych kszta∏
tach
i ró˝ nej gruboÊci. Odpowiednia geometria kszta∏
townika stalowego i gruboÊç jego Êcian zapewnia oknu odpowiednià
sztywnoÊç, a co za tym idzie trwa∏
à odpornoÊç na dzia∏
anie niekorzystnych zjawisk zewn´ trznych. Im wy˝ sze momenty
bezw∏
adnoÊci posiada kszta∏
townik stalowy zastosowany w konkretnym oknie tym bardziej jest ono odporne na trwa∏
e
odkszta∏
cenia pod wp∏
ywem dzia∏
ajàcych na nie si∏
.
Zazwyczaj jest tak, ˝e do jednego kszta∏
townika z PVC pasuje co najmniej kilka ró˝nych wzmocnieƒ stalowych, a zastosowanie
w∏
aÊciwego wynika z wartoÊci jego momentów bezw∏
adnoÊci i z obliczeƒ statycznych. Obrazuje to poni˝sza tabela, w której
przedstawiamy ró˝ ne kszta∏
towniki okienne systemu Aluplast Ideal 4000 oraz odpowiednie dla nich rodzaje wzmocnieƒ
stalowych z podanymi wartoÊciami momentów bezw∏
adnoÊci.
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KoniecznoÊç uwzgl´ dniania wymagaƒ
statyki w produkcji stolarki okiennej z PVC
jest jednym z najistotniejszych zagadnieƒ
dla zapewnienia trwa∏
oÊci i funkcjonalnoÊci
konstrukcji okiennych. Wiele firm produkujàcych okna z PVC-U pope∏
nia jednak nadal
wiele b∏
´ dów przy stosowaniu stalowych
wzmocnieƒ okiennych. Do najpowszechniejszych trzeba zaliczyç:
• Nie wykonywanie obliczeƒ statycznych
dla konstrukcji okiennych.
• Stosowanie najcieƒszych z mo˝ liwych
wzm ocn ie ƒ sta lo wych o m om e nt a ch
bezw∏
adnoÊci ca∏
kowicie niedostosowanych
do konstrukcji okna oraz mo˝ liwych do
przewidzenia si∏dzia∏
ajàcych na okno.
• Stosowanie takich samych wzmocnieƒ
stalowych niezale˝ nie od wielkoÊci konstrukcji okiennych, ci´ ˝aru skrzyde∏
, miejsca
wbudowania okien oraz sposobu ∏
àczenia
konstrukcji okiennych w zestawy.
• Brak stosowania ∏
àczników statycznych
do po∏
àczeƒ konstrukcji okiennych w zestawy bez wzgl´ du na wielkoÊç konstrukcji.
• Stosowanie fragmentów wzmocnieƒ
stalowych tylko w miejscach mocowania
zawiasów skrzyde∏lub innych miejscach
uznanych przez producenta za newralgiczne
ze wzgl´ du na konstrukcj´ okna.
• Ca∏
kowity brak wzmocnieƒ we wszystkich
konstrukcjach okiennych mimo obowiàzku
ich stosowania.

PowszechnoÊç wyst´ powania tych b∏
´ dów
wynika przede wszystkim ze êle poj´ tej
oszcz´ dnoÊci i dà˝ enia do produkcji okien
jak najtaƒszych. Na szcz´ Êcie pole do pope∏
niania podobnych b∏
´ dów i nieuczciwoÊci
staje si´ coraz mniejsze ze wzgl´ du na
wzrastajàcà popularnoÊç okien „ energooszcz´ dnych” i budownictwa pasywnego.
Jaki zwiàzek majà stalowe wzmocnienia
z oknam i e nergoosz´ dnymi? St alowe
wzmocnienia wywierajà niekorzystny wp∏
yw
na wartoÊç wspó∏
czynnika przenikania
ciep∏
a kszta∏
towników okiennych, a przez to tak˝ e na przenikalnoÊç cieplnà ca∏
ej
konstrukcji okiennej.
Z tego powodu, w ostatnim czasie pojawi∏
y si´ nowe systemy kszta∏
towników PVC i technologie produkcji okien, w których cz´ Êciowo lub ca∏
kowicie wyeliminowano koniecznoÊç
stosowania wzmocnieƒ stalowych. Jednym z najnowoczeÊniejszych i jedynym do tej
pory, systemem kszta∏
towników, w którym ca∏
kowicie wyeliminowano koniecznoÊç
stosowania wzmocnieƒ stalowych jest system Energeto ® firmy Aluplast. Z boku przedstawiamy schemat z∏
o˝ enia ramy i skrzyd∏
a okiennego Energeto ®8000.
System stalowych kszta∏
towników wzmacniajàcych zosta∏zastàpiony wzmocnieniami wykonanymi z tworzywa ULTRADUR® HIGH SPEED firmy BASF (czarne pionowe i skoÊne Êciany),
a statyk´ skrzyd∏
a okiennego dodatkowo poprawia technologia BONDING INSIDE polegajàca
na wklejaniu szyby zespolonej we wràb szklenia skrzyd∏
a. Wi´ cej na temat nowoczesnych
technologii produkcji kszta∏
towników i okien w kolejnych rozdzia∏
ach Vademecum.
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SZYBY ZESPOLONE
Jednym z g∏
ównych elementów ka˝ dego okna PVC sà szyby. W zale˝ noÊci od wielkoÊci, konstrukcji i podzia∏
ów na kwatery
powierzchnia szyb mo˝ e stanowiç od 25% do 95% jego ca∏
kowitej powierzchni. W zale˝ noÊci od indywidualnych potrzeb
nabywców, nowoczesne okna mogà byç przeszklone zarówno szybami pojedynczymi jak i jedno, dwu, a nawet trzykomorowymi
szybami zespolonymi o ÊciÊle okreÊlonych i zbadanych w∏
aÊciwoÊciach.

#1
na zewnàtrz

Ze wzgl´ du na iloÊç tafli szk∏
a w szybie zespolonej, dzielimy szyby na jedno, dwu lub
trzykomorowe. Ze wzgl´ du na fakt, i˝ wiele
w∏
aÊciwoÊci szyby zespolonej zale˝y od miejsca,
w którym znajdà si´ pewne specyficzne
elementy jej konstrukcji, (folie, pow∏
oki itp.),
na poni˝ szym schemacie pokazano równie˝
prawid∏
owy sposób ustalania i okreÊlania ich
pozycji ( #1 do #8).

#3

#5

#7

ra 1

ra 2

ra 3

do wewnàtrz

Konstrukcja szyb zespolonych

szyba
pojedyƒcza
szyba zespolona
jednokomorowa

szyba zespolona dwukomorowa
szyba zespolona trzykomorowa

Jednak bez wzgl´ du na iloÊç komór, wi´ kszoÊç szyb zespolonych standardowo stosowanych w oknach PVC sk∏
ada si´
z nast´ pujàcych elementów:

1 Szk∏o float
1

1
2
3

2 Pow∏oka niskoemisyjna ( patrz wy˝ej pozycja #3)
3 Przestrzeƒ mi´ dzy szybowa wype∏niona gazem
4 Uszczelnienie butylem
5 Materia∏ramki dystansowej

4

5
7

6 Sito molekularne poch∏aniajàce wilgoç
7 Uszczelnienie zewn´ trzne tiokolem lub silikonem

Podzia∏szyb zespolonych ze wzgl´ du na funkcje.
Ze wzgl´ du na udzia∏powierzchni przeszklonych w powierzchni ca∏
kowitej konstrukcji okiennej, szyby zespolone majà
bezpoÊredni wp∏
yw na kilka podstawowych i istotnych w∏
aÊciwoÊci okien i drzwi balkonowych z PVC. Zastosowanie
odpowiednich pakietów szyb zespolonych jest konieczne i wp∏
ywa przede wszystkim na takie w∏
aÊciwoÊci okien jak:
•
•
•
•
•
•
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IzolacyjnoÊç cieplna okna.
IzolacyjnoÊç akustyczna okna.
Bezpieczeƒstwo u˝ ytkowania.
OdpornoÊç na w∏
amanie.
W∏
aÊciwe oÊwietlenie pomieszczeƒ.
Pasywne zyski energii z promieniowania s∏
onecznego.
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SZYBY TERM OIZOLACYJNE JEDNO, DWU i TRZYKOM OROWE
Szyby zespolone termoizolacyjne sk∏
adajà si´ z dwóch, trzech lub czterech szyb, z których jedna, dwie lub trzy, to szyby
typu thermofloat z niewidocznà warstwà kombinacji metali szlachetnych (tzw. pow∏
okà niskoemisyjnà). Cienka, niewidoczna
dla oka warstwa termoizolujàca przepuszcza Êwiat∏
o i energi´ s∏
onecznà do wn´ trza, równoczeÊnie zapobiegajàc przenikaniu
ciep∏
a z pomieszczenia na zewnàtrz. W przestrzeni mi´ dzy szybami znajduje si´ gaz szlachetny, argon lub krypton dodatkowo
obni˝ajàcy wspó∏
czynnik przenikania ciep∏
a. Od iloÊci szyb w pakiecie i konstrukcji pakietu uzale˝ niona jest przenikalnoÊç
cieplna szyby zespolonej oznaczana symbolem „ Ug ”

szk∏
o float

szk∏
o float z magnetronowà
pow∏
okà termoizolacyjnà

krótkofalowe
promieniowanie s∏
oneczne
(darmowa energia zimà)

Jednokomorowa konstrukcja pakietu szyby
zespolonej o w∏
aÊciwoÊciach termoizolacyjnych
i przenikalnoÊci cieplnej w zakresie wartoÊci:

1,0 ≤ Ug ≤ 2,9 W/(m 2 * K)

Fo t . - Gu a rd ia n Cz´ st o ch o wa Sp . z o .o .

ramka aluminiowa
sito molekularne
uszczelnienie

krótkofalowe
promieniowanie s∏
oneczne
(darmowa energia zimà)

Dwukomorowa konstrukcja pakietu szyby
zespolonej o w∏
aÊciwoÊciach termoizolacyjnych
i przenikalnoÊci cieplnej w zakresie wartoÊci:

0,4 ≤ Ug ≤ 0,9 W/(m 2 * K)

krótkofalowe
promieniowanie s∏
oneczne
(darmowa energia zimà)

Trzykomorowa konstrukcja pakietu szyby
zespolonej o w∏
aÊciwoÊciach termoizolacyjnych
i przenikalnoÊci cieplnej w zakresie wartoÊci:

Ug = 0,3 W/(m 2 * K)

Trzykomorowa szyba zespolona o wspó∏
czynniku przenikania ciep∏
a Ug = 0,3 W/(m 2 * K) jest aktualnie „ najcieplejszym”
pakietem, który mo˝ e byç zastosowany do przeszkleƒ konstrukcji okiennych z PVC.
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SZYBY Dè WI¢ KOCH¸ ONNE
Szy b y ze s p o lo n e d êw i´ k o ch ∏o n n e sà zbudowane w oparciu o asymetri´ szyb w pakiecie, elastyczne po∏
àczenia
wykonane przy pomocy specjalistycznych folii PVB oraz mo˝liwoÊç zastosowania gazu o w∏
aÊciwoÊciach t∏
umiàcych dêwi´ k
w przestrzeni mi´ dzy szybami. Mo˝na przyjmowaç, ˝ e w zale˝noÊci od konstrukcji, osiàgajà wa˝ony wskaênik izolacyjnoÊci
akustycznej Rw( C, Ctr) w granicach od 28 dB do 53 dB.
Warto pami´ taç, ˝ e okreÊlajàc po˝ àdanà, w∏
aÊciwà
szk∏
o float z magnetronowà
izolacyjnoÊ
ç
akustycznà
szyby
lub
okna,
w
pierwszej
pow∏
okà
termoizolacyjnà
dwie tafle szk∏
a float + folia
kolejnoÊci, nale˝ y ustaliç wartoÊç poziomu ha∏
asu
obcià˝ajàcego budynek (Lobc). Z uwagi na dzia∏
anie wielu
czynników, majàcych ró˝ne znaczenie i wp∏
yw na t∏
umienie
ha∏
asu, doborem szk∏
a dêwi´ koch∏
onnego do okien PVC
powinna zajàç osoba o odpowiednich kwalifikacjach
i umiej´ tnoÊci indywidualnego oszacowania poziomu
folia
h a∏
asu obcià˝ ajàcego oraz dopa sowania ze st awu
ramka aluminiowa
szybowego
o odpowiednim poziomie t∏
umienia dêwi´ ku.
sito molekularne
uszczelnienie
Ma to zasadniczy wp∏
yw na mo˝ liwoÊç uzyskania
odpowiedniego komfortu akustycznego w pomieszczeniach. Przy definiowaniu charakterystyki dêwiekowej przegród
budowlanych, w tym szyb zespolonych stosuje si´ wielkoÊç zwanà wskaênikiem wa˝ onym izolacyjnoÊci akustycznej „ Rw”
oraz wskaêniki poprawkowe „ C” i „ Ctr” . Z punktu widzenia nabywcy okien, przy zakupie lepiej jednak pos∏
ugiwaç si´
wartoÊcià wspó∏
czynnika izolacyjnoÊci akustycznej w∏
aÊciwej RA2. Wi´ cej na ten temat na stronie 63 Vademecum, gdzie
omawiamy zagadnienie izolacyjnoÊci akustycznej okien z PVC.
SZYBY OCHRONNE „ BEZPIECZNE” i „ ANTYW¸ AM ANIOWE”
Szy b y b e zp ie czn e zapewniajà ochron´ przed zranieniem wsz´ dzie tam, gdzie ze wzgl´ du na warunki u˝ ytkowania
zachodzi niebezpieczeƒstwo st∏
uczenia szyby, a ludzie znajdujà si´ w zasi´ gu odprysku od∏
amków szk∏
a (szpitale, szko∏
y,
˝∏
obki, witryny sklepów). W oknach z PVC stosowane sà przede wszystkim szyby „ bezpieczne” warstwowe lub hartowane.
magnetronowa pow∏
oka
termoizolacyjna

laminat
(dwie tafle szk∏
a float + folia)

Szyby bezpieczne dzielà si´ na kilka ró˝ nych klas.
W klasie O 1 ; O 2 ; P 1 A;

szk∏
o float

chronià przed zranieniem przy rozbiciu szyby, utrudniajà
rozbicie szyby przy gwa∏
townym zamkni´ ciu okna lub
drzwi.
W klasie P 2 A; pe∏
nià wszystkie powy˝ sze funkcje,
dodatkowo mogàc stanowiç czasowà ochron´ przy próbie
w∏
amania bez przygotowania.

ramka aluminiowa
sito molekularne
uszczelnienie
folia bezpieczna

Szy b y „ a n t y w ∏a m a n io w e ” , to szyby o zwi´ kszonej odpornoÊci na w∏
amanie i atak. Stosowane w przypadku gdy
chcemy chroniç obiekt budowlany, z jednoczesnym zachowaniem niezmienionej estetyki elewacji (eliminujemy wówczas
kraty, okiennice, rolety). Szyby ochronne o podwy˝ szonej odpornoÊci na atak i w∏
amanie, popularnie nazywane
„ antyw∏
amaniowymi” , to szyby warstwowe.
laminat
(dwie tafle szk∏
a float + folia)

szk∏
o float z magnetronowà
pow∏
okà termoizolacyjnà

Podobnie jak szyby bezpieczne, szyby o podwy˝ szonej
odpornoÊci na w∏
amanie równie˝ dzielà si´ na okreÊlone
klasy.
W klasie P 3 A; P 4 A; utrudniajà w∏
amanie, mogà
zast´ powaç kraty o oczku 150 mm wykonane z drutu
stalowego o Êrednicy 10 mm.

folia antyw∏
amaniowa
ramka aluminiowa
sito molekularne
uszczelnienie

W klasie P 5 A; P 6 B; utrudniajà w∏
amanie, mogà
zastàpiç okratowanie wykonane z pr´ tów stalowych
o Êrednicy 12 mm.

W klasie P 7 B; P 8 B; utrudniajà w∏
amanie, mogà zastàpiç okratowanie wykonane z pr´ tów stalowych o Êrednicy 16 mm.
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Najistotniejsze parametry okreÊlajàce w∏
aÊciwoÊci szyb zespolonych
Najistotniejsze dla nabywców okien, w∏
aÊciwoÊci szyb zespolonych opisywane sà poprzez nast´ pujàce wspó∏
czynniki:
Ws p ó ∏czy n n ik p r ze n ik a n ia cie p ∏a s zy b y „ Ug ” – wspó∏
czynnik przenikania ciep∏
a, to g´ stoÊç strumienia ciep∏
a
przepuszczonego przez okreÊlonà konstrukcj´ , podzielona przez ró˝nic´ temperatur otoczenia po obu stronach konstrukcji
w ustalonych warunkach. Bardziej ogólnie wspó∏
czynnik ten mo˝na opisaç jako wielkoÊç okreÊlajàcà iloÊç ciep∏
a traconego
przez metr kwadratowy szk∏
a lub innego materia∏
u budowlanego w ustalonych warunkach gdy ró˝nica mi´ dzy otoczeniem
zewn´ trznym i wewn´ trznym wynosi 1K. Jednostkà wspó∏
czynnika przenikania ciep∏
a jest W/(m 2 * K). Im ni˝sza jest wartoÊç
a.
wspó∏
czynnika przenikania ciep∏
a szyby „ Ug ” , tym lepiej szyba chroni przed stratami ciep∏
Ws p ó ∏czy n n ik p r ze p u s zcza ln o Êci Êw ia t ∏a „ Lt ” – Wspó∏
czynnik przepuszczalnoÊci Êwiat∏
a, to parametr pokazujàcy
jaka cz´ Êç Êwiat∏
a widzialnego, padajàca pod kàtem bliskim 90° przepuszczana jest przez szk∏
o. Wspó∏
czynnik przepuszczalnoÊci
Êwiat∏
a „ Lt” podawany jest zawsze jako wartoÊç procentowa (% ). Im wy˝sza jest wartoÊç wspó∏
czynnika przepuszczalnoÊci
Êwiat∏
a, tym wi´ cej Êwiat∏
a przenika przez szyb´ do wn´ trza pomieszczenia. Dodatkowe informacje na ten temat znajdujà
si´ w rozdziale.... poradnika.
Ws p ó ∏czy n n ik ca ∏k o w it e j p r ze p u s zcza ln o Êci e n e r g ii s ∏o n e czn e j „ g ” - to parametr pokazujàcy jaka cz´ Êç
promieniowania s∏
onecznego padajàcego pod kàtem zbli˝ onym do 90°, przepuszczona jest przez przeszklenie do wn´ trza
pomieszczenia. Wspó∏
czynnik ca∏
kowitej przepuszczalnoÊci energii „ g” podawany jest zawsze jako wartoÊç % lub u∏
amek
dziesi´ tny. Im wy˝sza jest % lub dziesi´ tna wartoÊç ca∏
kowitego wspó∏
czynnika przepuszczalnoÊci energii „ g ” , tym wi´ ksze
sà pasywne zyski energii przenikajàcej przez szyb´ do wn´ trza pomieszczenia. Wi´ cej na ten temat piszemy na stronie 78
i 79 Vademecum.

Standardowe opisy pakietów szyb zespolonych
W zale˝ noÊci od konstrukcji i w∏
aÊciwoÊci, ka˝ da z szyb zespolonych jest opisywana przy u˝ yciu specyficznego kodu.
Praktycznie w ka˝dej ofercie mo˝na znaleêç w∏
aÊciwy dla bran˝y opis pakietów przeszkleƒ zastosowanych w danej konstrukcji
okiennej. Poni˝ ej, w tabeli przedstawiamy i wyjaÊniamy kilka podstawowych i charakterystycznych opisów pakietów szyb
zespolonych montowanych w oknach z PVC.

PRZYK¸ ADOWE OPISY PAKIETÓW SZYB ZESPOLONYCH
szk∏
o float

szk∏
o float z magnetronowà
pow∏
okà termoizolacyjnà

krótkofalowe
promieniowanie s∏
oneczne
(darmowa energia zimà)

4 /16 Ar /4
ramka aluminiowa
sito molekularne
uszczelnienie

krótkofalowe
promieniowanie s∏
oneczne
(darmowa energia zimà)

4 /12 Kr /4 /1 2 Kr /4
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Jednokomorowa zespolona
szyba termoizolacyjna
sk∏
adajàca si´ z dwóch szyb
o gruboÊci 4 mm pomi´ dzy
którymi znajduje si´ ramka
dystansowa o szerokoÊci 16
mm. Przestrzeƒ pomi´ dzy
szybami wype∏
niona jest
mieszaninà argonu i
powietrza.

Dwukomorowa zespolona
szyba termoizolacyjna
sk∏
adajàca si´ z trzech szyb o
gruboÊci 4 mm pomi´ dzy
którymi znajdujà si´ ramki
dystansowe o szerokoÊci
12 mm. Przestrzeƒ pomi´ dzy
szybami wype∏
niona jest
mieszaninà kryptonu i
powietrza.

sw o b o d a w yb o ru
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PRZYK¸ ADOWE OPISY PAKIETÓW SZYB ZESPOLONYCH

magnetronowa pow∏
oka
termoizolacyjna

laminat
(dwie tafle szk∏
a float + folia)

szk∏
o float

4 /1 6 Ar /3 3 .1

ramka aluminiowa
sito molekularne
uszczelnienie
folia bezpieczna

laminat
(dwie tafle szk∏
a float + folia)

szk∏
o float z magnetronowà
pow∏
okà termoizolacyjnà

4 4.4 /1 6 Ar /4
folia
antyw∏
amaniowa
ramka aluminiowa
sito molekularne
uszczelnienie

szk∏
o float z magnetronowà
dwie tafle szk∏
a float + folia
pow∏
okà termoizolacyjnà

8 8.1 /1 6 Ar /4

folia
ramka aluminiowa
sito molekularne
uszczelnienie
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Jednokomorowa zespolona
szyba ochronna ze szk∏
em
bezpiecznym od strony
wewn´ trznej, sk∏
adajàca si´
z szyby zewn´ trznej o
gruboÊci 4 mm oraz szyby
wewn´ trznej z∏
o˝ onej z
dwóch szyb o gruboÊci 3 mm
(3.3) po∏
àczonych jednà (.1)
warstwà folii VSG lub ˝ywicà,
pomi´ dzy którymi znajduje
si´ ramka dystansowa o
szerokoÊci 16 mm.
Przestrzeƒ pomi´ dzy szybami
wype∏
niona jest mieszaninà
argonu i powietrza.

Jednokomorowa zespolona
szyba ochronna ze szk∏
em
o podwy˝ szonej odpornoÊci
na w∏
amanie od strony
zewn´ trznej, sk∏
adajàca si´
z szyby zewn´ trznej z∏
o˝onej
z dwóch szyb o gruboÊci
4mm (4.4) po∏
àczonych
czterema(.4) warstwami folii
VSG lub ˝ywicà oraz szyby
wewn´ trznej o gruboÊci
4 mm, pomi´ dzy którymi
znajduje si´ ramka dystansowa o szerokoÊci 16 mm.
Przestrzeƒ pomi´ dzy szybami
wype∏
niona jest mieszaninà
argonu i powietrza.

Dêwi´ koch∏
onna szyba
jednokomorowa sk∏
adajàca
si´ z d w ó ch p o∏
à czo n ych
fo lià szyb ze w n ´ t rzn ych
o gruboÊci 8 mm oraz szyby
wewn´ trznej termoizolacyjnej o gruboÊci 4 mm
pomi´ dzy którymi znajduje
si´ ramka dystansowa
o gruboÊci 16 mm.

VADEM ECUM OKIEN PVC
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CIEP¸ A RAMKA
Jednym z elementów konstrukcyjnych ka˝ dej szyby zespolonej jest ramka dystansowa, która nie tylko oddziela od siebie
pojedyncze tafle szyb, ale równie˝ je ∏
àczy. Ramka dystansowa to ów metalicznie po∏
yskujàcy element widoczny pomi´ dzy
taflami szk∏
a szyby zespolonej. W pokazywanym przypadku pomi´ dzy trzema taflami szk∏
a, czyli w tak zwanej szybie
dwukomorowej.
Od wielu lat podstawowym materia∏
em wykorzystywanym do produkcji ramek dystansowych
by∏
o aluminium. Mimo wielkiego post´ pu w dziedzinie konstrukcji kszta∏
towników
okiennych i technologii produkcji szk∏
a budowlanego o tym elemencie szyb zespolonych
jakby zapomniano. Dopiero w ostatnich latach kiedy wzros∏
a popularnoÊç i zapotrzebowanie
na konstrukcje okienne przyczyniajàce si´ do ograniczania strat energii cieplnej „uciekajàcej”
przez okna okaza∏
o si´ , ˝ e jednym z najs∏
abszych ogniw w tym zakresie zaczyna byç
miejsce styku szyby zespolonej z kszta∏
townikiem skrzyd∏
a i strefa brzegowa szyby
zespolonej. Powodem powstawania mostka cieplnego w tym obszarze i zwi´ kszonego
przep∏
ywu energii od ciep∏
ej szyby wewn´ trznej w kierunku zimnej szyby zewn´ trznej
by∏
a wysoka przewodnoÊç cieplna aluminium stosowanego do produkcji ramek
dystansowych. Konieczne sta∏
o si´ opracowanie technologii produkcji szyb zespolonych
z ramkami dystansowymi wykonanymi z materia∏
ów o ni˝ szej przewodnoÊci cieplnej ni˝
aluminium. Aktualnie do produkcji szyb zespolonych wykorzystuje si´ nadal ramki
dystansowe wykonywane z aluminium, ale coraz cz´ Êciej zast´ powane sà one elementami
ze stali, stali szlachetnej lub tworzyw sztucznych. WartoÊci obliczeniowe wspó∏
czynnika
przewodzenia ciep∏
a , wg PN-EN 12524:2003 dla niektórych materia∏
ów wykorzystywanych
do produkcji ramek dystansowych przedstawia poni˝ sza tabela
Wa rt oÊç o b licze n io w a
w sp ó ∏
czynn ika prze w o d ze n ia cie p∏
a
W/ (m 2 * °K)

Ma t e ria ∏
Aluminium

160

Stal

50

Stal szlachetna (nierdzewna)

17

Tworzywa sztuczne (poliw´ glany)

0,20

Zastosowanie w produkcji szyb zespolonych ramek dystansowych wykonanych z materia∏
ów innych ni˝ aluminium pozwoli∏
o
na ograniczenie strat ciep∏
a powodowanego przez mostek cieplny na styku szyby z kszta∏
townikiem okna, a jednoczeÊnie
tego typu produkty zacz´ to na rynku powszechnie okreÊlaç mianem „ ciep∏
ej ramki” . Powstaje zatem zasadne pytanie, czy
o ka˝ dej niealuminiowej ramce dystansowej mo˝ na powiedzieç, ˝ e jest „ ciep∏
à ramkà” ? Niestety nie.
O ile znana jest wartoÊç obliczeniowa wspó∏
czynnika przewodzenia ciep∏
a materia∏
ów z jakich wykonane sà ramki o tyle ze
wzgl´ du na mniej lub bardziej skomplikowany kszta∏
t ramek dystansowych oraz technologie ich produkcji, w których ∏
àczone
sà ró˝ne materia∏
y, zdecydowanie trudniej jest okreÊliç parametry cieplne dla samej ramki. Pierwszà prób´ ustalenia wymagaƒ
minimalnych dla „ ciep∏
ych ramek” dystansowych podj´ to w projekcie za∏
àcznika niemieckiej normy DIN V 4108-4:2002-02
„ Kraw´ dê szyby zespolonej o ulepszonych w∏
asnoÊciach cieplnych” .
W polskim systemie norm zagadnienie, to podj´ te zosta∏
o w za∏
àczniku E do normy PN-EN ISO 10077-1:2007 „ Cieplne
w∏
aÊciwoÊci u˝ytkowe okien, drzwi i ˝aluzji. - Obliczanie wspó∏
czynnika przenikania ciep∏
a. - Cz´ Êç 1: Postanowienia ogólne”,
w którym stwierdza si´ , ˝ e ramka o ulepszonych w∏
aÊciwoÊciach cieplnych jest definiowana przez poni˝ sze kryterium:

gdzie:

(d i *

i)

≤ 0,007 W/K

d i - gruboÊç Êcianki materia∏
u z którego wykonana jest ramka
czynnik przewodzenia ciep∏
a materia∏
u w W/(m * K)
i - wspó∏
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Przyk∏
adowe sprawdzajàce obliczenie dla ramki dystansowej pustej lub litej powinno odbywaç si´ wed∏
ug nast´ pujàcych
zasad:
1

1

d2

d1

d1

d1 x

d2 x

2

a) ramka pusta
(d x ) = 2(d 1 x

1)

+ (d 2 x

a) ramka lita
2)

(d x ) = (d 1 x

1)

Do czasu zdefiniowania problemu zwi´ kszonych strat ciep∏
a przez okna na skutek powstawania mostka cieplnego na styku
oszklenia z kszta∏
townikami okiennymi, przy obliczeniach wspó∏
czynnika przenikania ciep∏
a okien Uw , wartoÊç liniowego
wspó∏
czynnika przenikania ciep∏
a mostka cieplnego na styku szyby z ramà by∏
a ca∏
kowicie pomijana.
Definicj´ i znaczenie liniowego wspó∏
czynnika przenikania ciep∏
a po∏
àczenia z oszkleniem lub panelem nieprzezroczystym
podaje i objaÊnia norma PN-EN ISO 10077-2:2003, w której stwierdza si´ : „Wspó∏
czynnik przenikania ciep∏
a oszklenia Ug
ma zastosowanie do centralnej cz´ Êci oszklenia i nie uwzgl´ dnia efektu rozpórki (ramki dystansowej) przy kraw´ dzi oszklenia.
Wspó∏
czynnik przenikania ciep∏
a ramy Uf jest stosowany przy braku oszklenia. Liniowy wspó∏
czynnik przenikania ciep∏
a
opisuje dodatkowy strumieƒ ciep∏
a spowodowany wzajemnym oddzia∏
ywaniem ramy i kraw´ dzi oszklenia, ∏
àcznie z efektem
rozpórki (ramki dystansowej)”.
Tym samym mo˝ na stwierdziç, ˝ e rzeczywisty efekt mostka termicznego na kraw´ dzi szyby zespolonej zamontowanej
w oknie i jego wartoÊç okreÊlana jako zale˝ y od:
•
•
•
•

rodzaju ramki dystansowej,
izolacyjnoÊci cieplnej Êrodkowej cz´ Êci szyby zespolonej Ug
g∏
´ bokoÊci osadzenia szyby w profilu
wspó∏
czynnika przenikania ciep∏
a Uf kszta∏
townika okiennego.

Ciep∏
a ramka - ekonomia i u˝ ytecznoÊç
Zadaniem okna energooszcz´ dnego jest przede wszystkim ograniczenie strat energii cieplnej odbywajàcej si´ przez to okno.
Nale˝y przyjàç, ˝e im ni˝szy okreÊlony metodà badawczà lub obliczeniowà wspó∏
czynnik przenikania ciep∏
a okna Uw , tym
mniejsze straty ciep∏
a przez to okno. „ Ciep∏
a ramka” , a w∏
aÊciwie wartoÊç liniowego wspó∏
czynnika przenikania ciep∏
a
jest jednym z bardzo istotnych argumentów niezb´ dnych do prawid∏
owego, zgodnego z normà PN-EN ISO 10077-1:2003
obliczenia wspó∏
czynnika przenikania ciep∏
a Uw ca∏
ego okna. Poni˝ej podajemy wzór na obliczanie wspó∏
czynnika przenikania
ciep∏
a okna znajdujàcy si´ w przywo∏
anej normie.

Uw =
gdzie:
Uw
Af
Uf
Ag
Ug
Lg
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(Af * Uf ) + (Ag * Ug ) + (

* Lg )

(Af + Ag )

- wartoÊç wspó∏
czynnika przenikania ciep∏
a przez okno [W/(m 2 * K)]
- pole powierzchni ramy okiennej [m 2 ]
- wspó∏
czynnik przenikania ciep∏
a przez ram´ okiennà [W/(m 2 * K)]
- pole powierzchni szyby zespolonej [m 2 ]
- wspó∏
czynnik przenikania ciep∏
a szyby zespolonej [W/(m 2 * K)]
- obwód kraw´ dzi szyby zespolonej (tak˝e d∏
ugoÊç szprosów mi´ dzyszybowych) [mb]
- liniowy wspó∏
czynnik przenikania ciep∏
a przez kraw´ dê [W/(m 2 * K)]

VADEM ECUM OKIEN PVC
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1500

W tabeli pokazujemy w jaki sposób zmiana wartoÊci liniowego wspó∏
czynnika przenikania ciep∏
a wynikajàca z zastosowania
ej wartoÊci
ró˝ nego typu ramek dystansowych wp∏
ywa na koƒcowà wartoÊç wspó∏
czynnika przenikania ciep∏
a Uw przy sta∏
pozosta∏
ych argumentów.

1200
A

Af

Uf

Ag

Ug

L

Ro d za j ra m ki

Uw

1,800

0,458

1,100

1,342

0,700

4,672

aluminiowa

0,075

0.997

0,048

0,926

1,800

0,458

1,100

1,342

0,700

4,672

Chromatech
stal nierdzewna

1,800

0,458

1,100

1,342

0,700

4,672

TPS

0,037

0,900

1,800

0,458

1,100

1,342

0,700

4,672

Swisspacer V

0.032

0,885

W zale˝ noÊci od rodzaju „ ciep∏
ej ramki” dystansowej u˝ ytej do wykonania szyby zespolonej okna energooszcz´ dnego
i wartoÊci liniowego wspó∏
czynnika przenikania ciep∏
a , wspó∏
czynnik przenikania ciep∏
a Uw ulega obni˝ eniu od 7% do
12% w stosunku do tego samego okna wyposa˝ onego w takà samà szyb´ zespolonà tylko ze standardowà ramkà
aluminiowà.
Jakie jeszcze u˝ yteczne zalety oprócz obni˝ enia wspó∏
czynnika przenikania ciep∏
a okna przynosi stosowanie „ ciep∏
ych
ramek”? Pozwalajà one tak˝e na podniesienie temperatury okna od strony pomieszczenia na styku ramy i szyby zespolonej.
W efekcie nast´ puje znaczne ograniczenie zjawiska kondensacji pary wodnej w tym obszarze. Wy˝ sza temperatura na
kraw´ dzi szyby wewn´ trznej w pakiecie szyby zespolonej, pozwala nawet na kilkuprocentowy wzrost wzgl´ dnej wilgotnoÊci
powietrza w pomieszczeniu. Przy tej podwy˝ szonej wilgotnoÊci w okreÊlonych warunkach, przy zastosowaniu tradycyjnej
ramki aluminiowej woda z pewnoÊcià wykrapla∏
aby si´ na powierzchni szyby.
Poni˝ej przedstawiamy tabel´ obrazujàcà zakres opisanego zjawiska dla okien PVC w warunkach gdy temperatura zewn´ trzna
wynosi 0 °C, a temperatura wewn´ trzna w pomieszczeniu wynosi 20 °C.

Temperatura
na kraw´ dzi
szyby wewn´ trznej
w pakiecie
szyby zespolonej
w °C

WilgotnoÊç
punktu rosy
na kraw´ dzi
szyby
wewn´ trznej
w%

Aluminium

11,1

56,2

PVC

Stal szlachetna

12,5

62,3

PVC

Tworzywo sztuczne

13,2

64,3

Temperatura
zewn´ trzna
w °C

Temperatura
wewn´ trzna
w pomieszczeniu
w °C

Rodzaj
okna

0

20

PVC

0

20

0

20

Materia∏
ramki
dystansowej

Podsumowujàc, zastosowanie „ ciep∏
ej ramki” do budowy szyby zespolonej mo˝e wywieraç znaczàcy wp∏
yw na dwa istotne
parametry ka˝ dego okna. Na przenikalnoÊç cieplnà odpowiedzialnà za ograniczanie strat energii przez to okno oraz na
temperatur´ punktu rosy na styku szyby z kszta∏
townikami okna, co z kolei ma znaczenie dla komfortu u˝ ytkowania tak
okna, jaki pomieszczeƒ, w których ono si´ znajduje.
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OKUCIA OKIENNE
Poj´ cie " okucie okienne" obejmuje niemal wszystkie cz´ Êci mechaniczne, które kontrolujà i sà odpowiedzialne za prawid∏
owe
otwieranie i zamykanie okna. W gotowym oknie system okuç mo˝ emy podzieliç na dwie równorz´ dne co do znaczenia
cz´ Êci. Okucia instalowane na ramie skrzyd∏
a, na przyk∏
ad zasuwnica, która jest sterowana ruchami klamki, bàdê rozwórka,
której dzia∏
anie umo˝liwia zmian´ pozycji skrzyd∏
a z rozwiernej na uchylnà oraz montowane na ramie oÊcie˝nicy - na przyk∏
ad
zawiasy, które utrzymujà ci´ ˝ ar skrzyd∏
a. Okno bez okuç, popularny „ fix” , to tylko oszklona rama. Rozwiàzanie stosowane
najcz´ Êciej w witrynach sklepów oraz w budynkach u˝ytkowych i mieszkalnych, wyposa˝onych w wentylacj´ mechanicznà
nawiewno-wywiewnà.
Prawid∏
owy dobór, rozmieszczenie i zamocowanie okuç wp∏
ywa na wiele w∏
aÊciwoÊci eksploatacyjnych ka˝dej konstrukcji
okiennej, w tym tak istotnych z punktu widzenia u˝ytkownika jak:
•
•
•
•
•
•
•
•

OdpornoÊç na obcià˝ enie wiatrem
WodoszczelnoÊç
PrzepuszczalnoÊç powietrza
Si∏
y operacyjne
Wytrzyma∏
oÊç mechaniczna
OdpornoÊç na wielokrotne otwieranie i zamykanie
OdpornoÊç na w∏
amanie
NoÊnoÊç urzàdzeƒ zabezpieczajàcych

Wi´ cej o w∏
aÊciwoÊciach eksploatacyjnych okien napiszemy w dalszej cz´ Êci Vademecum, teraz jedynie kilka ogólnych uwag
na temat zwiàzku okuç okiennych i warunków, jakie powinny byç spe∏
nione w celu uzyskania odpowiedniego poziomu
oraz trwa∏
oÊci parametrów w zakresie wymienionych wy˝ ej w∏
aÊciwoÊci wynikajàcych z normy PN-EN 14351-1+A1:2010:
owy dobór okuç okiennych powinien uwzgl´ dniaç kszta∏
t, wymiar i ci´ ˝ ar okna, a przede wszystkim
• Prawid∏
otwieranego skrzyd∏
a okiennego.
àcznie oryginalne elementy systemów okuç o znanych i zbadanych
• Do okuwania okien powinny byç u˝ywane wy∏
parametrach technicznych oraz w∏
aÊciwoÊciach.
• Rozmieszczenie elementów okuç na obwodzie konstrukcji okiennej powinno odbywaç si´ zgodnie z wymaganiami
i wytycznymi producenta systemu okuciowego z uwzgl´ dnieniem zaleceƒ producenta kszta∏
towników okiennych
w zakresie odleg∏
oÊci pomi´ dzy punktami ryglowania.
• Sposób okuwania powinien uwzgl´ dniaç przede wszystkim aspekty bezpieczeƒstwa u˝ ytkowania okna oraz zapewnienia trwa∏
ych osiàgów w zakresie poszczególnych w∏
aÊciwoÊci eksploatacyjnych i odbywaç si´ zgodnie z wytycznymi producenta systemu lub ogólnymi wytycznymi instytutów badawczych np. RAL-RG 607/3 i RAL 607/13.
• Okucia okienne jako elementy i cz´ Êci mechaniczne powinny byç okresowo regulowane i konserwowane przez
u˝ ytkownika lub autoryzowany serwis zgodnie z wytycznymi w∏
aÊciciela systemu okuç.
Okucia okienne, to jednak nie tylko element okna niezb´ dny do tego, by wyrób posiada∏cechy wynikajàce z postanowieƒ
norm. Dzi´ ki ró˝ nym rozwiàzaniom technicznym, okucia mogà bezpoÊrednio wp∏
ynàç na popraw´ komfortu u˝ ytkowania
okien i pomieszczeƒ. Decydujàc si´ na zakup okien PVC, warto rozwa˝ yç, czy nie wyposa˝ yç ich w elementy okuciowe
dodatkowo poprawiajàce bezpieczeƒstwo, funkcjonalnoÊç i komfort eksploatacji. Jakie dodatkowe funkcje okuç okiennych
mo˝ e posiadaç dobrze „ wypasione” okno? Na pewno kilka z poni˝ szej listy:
Blo ka d a b ∏´ d n e g o o b ro t u kla m ki – ten mechanizm wymusza prawid∏
owà obs∏
ug´ okna
powodujàc, ˝e w chwili gdy skrzyd∏
o okna jest otwarte, zablokowana jest mo˝liwoÊç prze∏
o˝enia
klamki do pozycji uchylnej. Zapobiega to zjawisku „ wyczepiania si´ ” skrzyd∏
a okiennego
z górnego zawiasu i cz´ sto dramatycznym reklamacjom w stylu: „ Pomocy! W∏
aÊnie urwa∏
o
mi si´ skrzyd∏
o...” .
M ik r o w e n t y la cja – funkcja realizowana dzi´ ki specjalnemu
zaczepowi, mo˝liwa do uzyskania po przekr´ ceniu klamki okiennej
w odpowiednie po∏
o˝ enie ró˝ ne od pozycji poziomej. Mi´ dzy
ramà, a skrzyd∏
em powstaje niewielka szczelina zapewniajàca
sta∏
y, kontrolowany dop∏
yw Êwie˝ ego powietrza.

fot. Winkhaus

fot. Winkhaus
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St o p n io w a n e u ch y la n ie – Dzi´ ki mechanizmom grzebieniowym zamiast
jednej pozycji uchylania uzyskujemy mo˝liwoÊç regulowania stopnia odchylenia
p∏
aszczyzny skrzyd∏
a od 3 a˝ do 7 ró˝nych po∏
o˝eƒ w zale˝ noÊci od systemu
okuç. To bardzo przydatna funkcja szczególnie w oknach znajdujàcych si´
w pomieszczeniach, w których powstajà nadmiary wilgoci. Przekr´ cajàc klamk´
i przesuwajàc mechanizm blokujàcy wzd∏
u˝ grzebienia na kolejny „ stopieƒ”
mo˝ na regulowaç intensywnoÊç przewietrzania. Skrzyd∏
o uchylone i zablokowane na dowolnym stopniu uchylania jest tak˝ e zabezpieczone przed
samoczynnym zatrzaÊni´ ciem.

fot. Winkhaus

fot. Winkhaus

Og r a n iczn ik o t w a rcia - To rodzaj hamulca ciernego wbudowanego pomi´ dzy ramà oÊcie˝ nicy,
a skrzyd∏
em, ograniczajàcego otwarcie skrzyd∏
a z regu∏
y do kàta 90°, co zabezpiecza je przed
uderzaniem o wewn´ trzne Êciany oÊcie˝y pod wp∏
ywem przeciàgów lub parcia wiatru. Dodatkowà
zaletà ogranicznika mo˝ e byç utrzymywanie otwartego skrzyd∏
a w po˝ àdanej przez u˝ ytkownika
pozycji.
fot. Winkhaus

R´ czn a r e g u la cja d o cis k u s k r zy d ∏a „ zima –
lato” – specyficzne w∏
aÊciwoÊci PVC, a w szczególnoÊci jego wysoka rozszerzalnoÊç cieplna, powodujàca rozszerzanie i kurczenie si´ tworzywa pod
wp∏
ywem dobowych ró˝nic temperatury zewn´ trznej,
cz´ sto stwarza koniecznoÊç okresowych regulacji
si∏
y docisku skrzyd∏
a okna do oÊcie˝ nicy w celu
zapobie˝enia niekontrolowanej infiltracji powietrza.
Niektóre systemy okuç wyposa˝ one sà w zasuwnice z mo˝ liwoÊcià prostej r´ cznej regulacji rolek ryglujàcych. Dzi´ ki ich
specyficznemu kszta∏
towi ∏
atwo mo˝ emy samodzielnie zmniejszyç docisk skrzyd∏
a do ramy latem, a zwi´ kszyç - zimà.
Za t r za s k d r zw i b a lk o n o w y ch - Cz´ sto zdarza si´ tak, ˝ e pozostawione po wyjÊciu na
balkon otwarte skrzyd∏
o drzwi gwa∏
townie uderza w ram´ oÊcie˝nicy pod wp∏
ywem przeciàgu.
Mo˝e to powodowaç nie tylko trwa∏
e uszkodzenia kszta∏
towników i konstrukcji okiennej, ale
groziç powa˝ nym wypadkiem spowodowanym p´ kaniem szyb. Zatrzask, to genialnie proste
urzàdzenie, które utrzymuje skrzyd∏
o w oÊcie˝ nicy bez koniecznoÊci manewrowania klamkà
okiennà. Wychodzàc na balkon, zamykamy drzwi, pociàgajàc za specjalny uchwyt, drzwi
otworzà si´ ponownie przy lekkim nacisku z zewnàtrz.
fot. Winkhaus

Konserwacja i regulacja okuç okiennych
Niezale˝nie od iloÊci po˝ytecznych mechanizmów,
w jakie wyposa˝ymy okno, gwarantujàcych sprawnà obs∏
ug´ i komfort u˝ytkowania, sprawà o kapitalnym wr´ cz znaczeniu jest pami´ tanie o tym,
˝ e nie spe∏
nià one naszych oczekiwaƒ, jeÊli ta
szczególna okienna mechanika nie b´ dzie odpowiednio konserwowana i regulowana. Zadaniem
ka˝dego u˝ytkownika okna jest utrzymanie okuç
obwiedniowych w czyst oÊci oraz okresowe
smarowanie tych elementów, gdzie wyst´ puje
zjawisko tarcia. Wielu producentów okuç okiennych w prosty sposób podpowiada u˝ ytkownikom, jakie to elementy i jak nale˝y o nie zadbaç. W celach wy∏
àcznie poglàdowych, prezentujemy fragmenty instrukcji konserwacji okuç, dla
dwóch ró˝ nych typów konstrukcji okiennych.
Roto

Roto
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Nie mniej istotnym elementem, zapewniajàcym
sprawne i d∏
ugotrwa∏
e funkcjonowanie okien, jest
okresowa regulacja ustawienia skrzyd∏
a wzgl´ dem
oÊcie˝nicy za poÊrednictwem obwiedniowych okuç
okiennych. Pozornie jest to zadanie nieskomplikowane, które mo˝na wykonaç kilkoma ruchami
klu czyka im b u so w e g o , je d n a k o d ra d za m y
u˝ ytkownikom samodzielne wykonywanie regulacji, bo oprócz prostoty wykonania wymaga
to jednak sporego doÊwiadczenia. W celach
wy∏
àcznie poglàdowych wskazujemy jakich regulacji okna lepiej nie przeprowadzaç bez pomocy
serwisu.

VADEM ECUM OKIEN PVC

Nast´ pujàce nastawienia okuç powinny byç wykonane tylko przez wyspecjalizowany zak∏
ad:

Okucia o podwy˝ szonej
odpornoÊci na w∏
amanie
JeÊli wspomnimy sprzedawcom okien o ch´ ci poprawy zabezpieczenia naszego domu przed w∏
amaniem, wielu z nich
od razu zaproponuje wyposa˝enie go w „okucia antyw∏
amaniowe”. Z „antyw∏
amaniowoÊcià” okuç jest dok∏
adnie tak
jak z „antyw∏
amaniowoÊcià” szyb zespolonych. Nie istnieje.
Mo˝ emy jedynie mówiç o okuciach o podwy˝szonej odpornoÊci na w∏
amanie. Podstawowym dokumentem odnoszàcym si´ do zagadnienia klasy odpornoÊci na w∏
amanie okuç
okiennych jest norma PN-ENV 1627:2006, która ustala 6
klas odpornoÊci na w∏
amanie. Od u˝ywanego w niej niemieckiego s∏
owa „Widerstandsklasse” (klasa odpornoÊci), przyj´ ∏
o
si´ tak˝e w Polsce mówiç o tak zwanych klasach „ WK” ,
np. WK 1, WK 2. Klas´ odpornoÊci na w∏
amanie dla okuç
i okien o okreÊlonej konstrukcji mo˝na okreÊliç wy∏
àcznie w badaniach przeprowadzonych przez certyfikowane laboratoria.
Jedno z takich laboratoriów znajduje si´ w poznaƒskim oddziale Instytutu Techniki Budowlanej, a jego kierownik, Pan Stanis∏
aw
Baraniak w artykule: „Bezpieczeƒstwo przeciww∏
amaniowe w aspekcie uwarunkowaƒ architektonicznych i zastosowanych elementów
otworowych” w nast´ pujàcy sposób opisuje znaczenie, rol´ , konstrukcj´ i w∏
aÊciwoÊci okuç w oknach o podwy˝szonej odpornoÊci
na w∏
amanie: „Okno o podwy˝szonej odpornoÊci na w∏
amanie powinno byç wyposa˝one w zale˝noÊci od funkcji i sposobu otwierania
w odpowiedni zestaw okuç do skrzyd∏
a uchylno-rozwieranego, rozwieranego lub uchylnego, sk∏
adajàcy si´ z odpowiednich
podzespo∏
ów skompletowanych wg wytycznych producenta okuç. IloÊç punktów blokujàcych rozmieszczonych na obwodzie zale˝y
od wielkoÊci skrzyd∏
a okiennego i mo˝e wynosiç 8 do 11. (Orientacyjne rozmieszczenie punktów blokujàcych pokazujemy na dwóch
powy˝szych rysunkach pochodzàcych z instrukcji firmy Winkhaus - od aut.).
Wszystkie punkty blokujàce skrzyd∏
o (zaczepy i czopy) powinny mieç konstrukcj´ kszta∏
towà charakteryzujàcà
si´ mo˝liwoÊcià wykleszczenia czopa z zaczepu tylko w jednym po∏
o˝eniu po uruchomieniu listwy
nap´ dowej przy pomocy klameczki. Warunek ten jest spe∏
niony, jeÊli czop blokujàcy ma kszta∏
t teowy,
a zaczep z którym wspó∏
pracuje posiada wybranie ceowe, przy czym obydwa te elementy powinny byç
wykonane ze stali, a nie jako odlewy ze stopu cynku. Czopy o kszta∏
cie walcowym w formie zwyk∏
ej rolki,
która zaczepia o powierzchni´ wyst´ pu w zaczepie 2÷3 mm nie stanowi ˝adnego zabezpieczenia skrzyd∏
a
okna przed wywa˝eniem, niezale˝nie od tego, jaka sztywna by∏
aby konstrukcja ram okiennych.
Okucia do okien charakteryzujàcych si´ w∏
asnoÊciami przeciww∏
amaniowymi powinny spe∏
niaç nast´ pujàce wymagania:
o˝onych prostopadle do skrzyd∏
a w naro˝ach oraz w ka˝dym punkcie unieruchomienia
• przenieÊç obcià˝enia statyczne od si∏przy∏
o wartoÊci 3000 N, oraz 1500 N mi´ dzy punktami unieruchomienia,
,
• przenieÊç obcià˝enia dynamiczne o energii uderzenia 230 J wywarte na punkty unieruchomienia oraz naro˝a skrzyde∏
amania przy u˝yciu okreÊlonego zestawu narz´ dzi w czasie netto co najmniej 3 min,
• stawiaç opór podczas manualnej próby w∏
a powinno si´ odbywaç przy u˝yciu klameczki z zamkni´ ciem b´ benkowym na klucz,
• uruchamianie okuç i odblokowanie skrzyd∏
• mechanizm nap´ dowy okuç powinien byç zabezpieczony przeciw przewierceniu.
Dla okuç powinien byç wydany dokument potwierdzajàcy dokonanie oceny zgodnoÊci i spe∏
nienie wymagaƒ zawartych w specyfikacji
technicznej wyrobu.”
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USZCZELKI W OKNACH PVC
Ten niepozorny i ma∏
o rzucajàcy si´ w oczy element konstrukcyjny ka˝dego okna odpowiada za wartoÊç parametrów kilku
podstawowych w∏
aÊciwoÊci wymienianych przez norm´ PN-EN 14351-1+A1:2010. Bez w∏
aÊciwie zainstalowanych uszczelek
nie mo˝na myÊleç o dobrych osiàgach konstrukcji okiennych w zakresie:
•
•
•
•

WodoszczelnoÊci
Infiltracji powietrza
IzolacyjnoÊci akustycznej
IzolacyjnoÊci cieplnej

Aby uszczelki okienne nale˝ycie i trwale spe∏
nia∏
y swoje funkcje powinny cechowaç si´ przede wszystkim wysokà odpornoÊcià
na wp∏
yw czynników atmosferycznych oraz bardzo dobrà plastycznoÊcià, pozwalajàcà na wielokrotny powrót do pierwotnego
kszta∏
tu po ka˝ dorazowym odkszta∏
ceniu.
Ze wzgl´ du na dominujàcy czarny kolor uszczelek okiennych, wiele osób uwa˝ a, ˝ e sà one nadal produkowane z gumy.
Tak nie jest. Ju˝ dawno zrezygnowano z produkcji uszczelek gumowych i choç te obecnie stosowane na pierwszy rzut oka
niewiele si´ od nich ró˝nià, wykonywane sà z ca∏
kiem innych rodzajów tworzywa.
Pierwsze z nich nosi nazw´ ka u czu ku s yn t e t y czn e g o , zwanego w skrócie EPDM, (terpolimer etylenowopropylenowy). Jest to elastomer cechujàcy si´ dobrymi w∏
aÊciwoÊciami do odwracalnej deformacji pod wp∏
ywem
dzia∏
ania si∏mechanicznych, z zachowaniem ciàg∏
oÊci jego struktury. EPDM posiada bardzo dobre w∏
aÊciwoÊci
w zakresie odpornoÊci na warunki atmosferyczne, odpornoÊci na dzia∏
anie wody, dobre w∏
aÊciwoÊci na dzia∏
anie
temperatur do +110 °C, elastycznoÊç w niskich temperaturach do -40 °C oraz twardoÊç w zakresie od 4090 Shore A. Dzi´ ki zaawansowanej technologii mo˝ e byç produkowany jako EPDM masywne, komórkowe
(spienione) albo te˝ po∏
àczenie masywnego i komórkowego lub po∏
àczenie dwóch materia∏
ów masywnych o ró˝nej twardoÊci.
Uszczelki produkowane w tej ostatniej odmianie stosowane sà g∏
ównie ze wzgl´ du na u∏
atwienia w ich instalacji jako
elementu konstrukcji okna. Widoczna na rysunku po lewej stronie stopka uszczelki wykonana z twardszego EPDM pozwoli
na jej sprawniejsze i szybsze wciàganie w odpowiednià szczelin´ przylgi kszta∏
townika. Do niedawna pewnym problemem
by∏
a mo˝ liwoÊç stosowania w oknach PVC uszczelek EPDM barwionych na ró˝ ne kolory. Mo˝ liwoÊç barwienia wyrobów
z elestomerów wulkanizowanych jest bardzo ograniczona. Wielu specjalistów „ od gumy” twierdzi, ˝ e czarny EPDM posiada
najlepsze w∏
aÊciwoÊci, a ka˝ da zmiana koloru wp∏
ywa raczej niekorzystnie na jego jakoÊç lub cen´ .
Problem barwienia EPDM rozwiàzano przez pokrywanie wybranych cz´ Êci przekroju uszczelki cienkà warstwà
tworzywa o innym kolorze przy u˝ yciu „ technologii cienkiej warstwy” w skrócie TLT (thin layer technology).
Dotychczasowe próby barwienia ogranicza∏
y si´ do kilku kolorów np. bràzu, szaroÊci i bieli, co i tak prowadzi∏
o
do pogorszenia w∏
aÊciwoÊci mechanicznych materia∏
u oraz spadku jego odpornoÊci na czynniki atmosferyczne.
Wynika∏
o to g∏
ównie z faktu, ˝ e sadza, dotychczasowy wype∏
niacz i wzmacniacz by∏zast´ powany znacznie
s∏
abszym bia∏
ym wype∏
niaczem – g∏
ównie kredà. Oprócz gorszych w∏
aÊciwoÊci, gotowy produkt by∏te˝ dro˝szy.
Technologia TLT pozwala na wyprodukowanie ca∏
ego wyrobu w kolorze czarnym i zachowanie doskona∏
ych w∏
aÊciwoÊci
materia∏
u w ca∏
ym przekroju, a tylko w miejscach widocznych nak∏
ada si´ cienkà warstw´ tworzywa w innym kolorze.
W∏
aÊciwoÊci uszczelki pozostajà niezmienione, a niewielka iloÊç kolorowej gumy tylko nieznacznie podnosi jej cen´ .
Drugim z tworzyw cz´ sto stosowanych w produkcji uszczelek okiennych jest termoplastyczny elastomer poliestrowy
TPE-E, ∏
àczàcy w sobie zalety produktów gumowych z ∏
atwym przetwórstwem typowym dla tworzyw termoplastycznych.
Zaletà uszczelek wykonanych z TPE-E jest wyÊmienita udarnoÊç i elastycznoÊç zarówno w temperaturze pokojowej jak
w niskich temperaturach, wysokie poch∏
anianie energii mechanicznej, dobra odpornoÊç na Êcieranie, dobra elastycznoÊç
powrotna, wysoka odpornoÊç na chemikalia i procesy starzenia si´ materia∏
u.
W oknach wykonywanych z ró˝ nych odmian kszta∏
towników okiennych iloÊç, rodzaj i kszta∏
t zastosowanych uszczelek
mo˝ e byç ró˝ ny. Mogà one te˝ spe∏
niaç bardzo ró˝ ne role. Poczàwszy od przejmowania zadaƒ przylgi Êrodkowej w
kszta∏
townikach klasy MD, po regulacj´ przep∏
ywu powietrza przez szczeliny infiltracyjne. Chocia˝ od lat na rynku widoczna
jest tendencja do ograniczania iloÊci typów uszczelek wyst´ pujàcych w obr´ bie jednej konstrukcji, to nadal w niektórych
systemach kszta∏
towników okiennych w standardowym jednodzielnym oknie z PVC, wyposa˝ onym w szczeliny infiltracyjne
mo˝e wyst´ powaç a˝ 7 ró˝ nych rodzajów uszczelek. Warto zatem wiedzieç jakie to uszczelki, jak je nazywaç i gdzie mogà
wyst´ powaç w oknie. Wybrane rodzaje i funkcje uszczelek prezentujemy w poni˝ szych tabelach.
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PRZYK¸ AD Z¸O˚ ENIA KSZTA¸TOWNIKÓW
OÊcie˝nica + skrzyd∏
o
cz´ Êç progowa okna
4

2

3
5
1

Uszczelka przylgowa
wewn´ trzna

Uszczelka
przyszybowa
wewn´ trzna

Uszczelka przylgowa
zewn´ trzna

Uszczelka
przyszybowa
zewn´ trzna

Uszczelka przylgowa
Êrodkowa

1

2

3

4

5

PRZYK¸ AD Z¸O˚ ENIA KSZTA¸TOWNIKÓW
OÊcie˝nica + skrzyd∏
o
cz´ Êç nadpro˝ a okna

7

6
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Uszcze lka infiltracyjna oÊcie˝ nicy

Uszczelka infiltracyjna skrzyd∏
a

6

7
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WYMAGANIA DLA OKIEN PVC – p rze p isy i d o ku m e n t y
W poprzednich rozdzia∏
ach omówiliÊmy wszystkie istotne komponenty, z których sk∏
ada si´ ka˝de okno z PVC. Zanim jednak
zostanie ono zastosowane w jakimiÊobiekcie budowlanym konieczne jest sprawdzenie, czy spe∏
nia odpowiednie wymagania
stawiane tego typu wyrobom budowlanym zarówno przez powszechnie obowiàzujàce przepisy prawa budowlanego (Ustawa
z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane, Dz.U. z 1994 roku, Nr 89, poz. 414), jak i przepisy techniczno-budowlane
(Rozporzàdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadaç budynki i ich usytuowanie, Dz.U. z 2002 roku, Nr 75, poz. 690) oraz postanowienia specyfikacji technicznych,
d o kt ó rych za licza m y n o rm y e u ro p e jskie i p o lskie , a t a k˝ e e u ro p e jskie i p o lskie a p ro b a t y t e ch n iczn e .

Przepisy techniczno-budowlane
W obowiàzujàcym rozporzàdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadaç budynki i ich usytuowanie, Dz.U. z 2002 roku, Nr 75, poz. 690) przynajmniej w kilku rozdzia∏
ach mo˝emy
odnaleêç wymagania stawiane oknom poÊrednio, poprzez odes∏
anie do treÊci odpowiednich norm lub bezpoÊrednio wynikajàce
z treÊci przepisu. Poni˝ej przedstawiamy wyciàg z rozporzàdzenia prezentujàcy najwa˝niejsze regulacje zwiàzane z wymaganiami
stawianymi stolarce okiennej, poszerzony o kilka istotnych informacji dotyczàcych drzwi zewn´ trznych, o których wVademecum,
co prawda nie piszemy, ale które mogà byç i sà produkowane z odpowiednich systemów kszta∏
towników PVC:
§ 57

u s t . 2 W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w Êwietle oÊcie˝ nic,
do powierzchni pod∏
ogi powinien wynosiç co najmniej 1:8, natomiast w innym pomieszczeniu, w którym
oÊwietlenie dzienne jest wymagane ze wzgl´ dów na przeznaczenie - co najmniej 1:12.

§ 1 5 5 u s t . 1 W budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, oÊwiaty, wychowania, opieki zdrowotnej i opieki
spo∏
ecznej, a tak˝ e w pomieszczeniach biurowych przeznaczonych na pobyt ludzi, niewyposa˝ onych w
wentylacj´ mechanicznà lub klimatyzacj´ , okna, w celu okresowego przewietrzania, powinny mieç konstrukcj´
umo˝liwiajàcà otwieranie co najmniej 50% powierzchni wymaganej zgodnie z § 57 dla danego pomieszczenia.
u s t . 2 Skrzyd∏
a okien, Êwietliki oraz nawietrzaki okienne, wykorzystywane do przewietrzania pomieszczeƒ
przeznaczonych na pobyt ludzi, powinny byç zaopatrzone w urzàdzenia pozwalajàce na ∏
atwe ich otwieranie
i regulowanie wielkoÊci otwarcia z poziomu pod∏
ogi lub pomostu, tak˝ e przez osoby niepe∏
nosprawne,
je˝ eli nie przewiduje si´ korzystania z pomocy innych wspó∏
u˝ ytkowników.
u s t . 3 W przypadku zastosowania w pomieszczeniach innego rodzaju wentylacji ni˝ wentylacja mechaniczna
nawiewna lub nawiewno-wywiewna, dop∏
yw powietrza zewn´ trznego, w iloÊci niezb´ dnej dla potrzeb
wentylacyjnych, nale˝y zapewniç przez urzàdzenia nawiewne umieszczane w oknach, drzwiach balkonowych
lub w innych cz´ Êciach przegród zewn´ trznych.
§ 2 9 3 u s t . 4 Skrzyd∏
a drzwiowe i okienne oraz kraty, okiennice lub inne os∏
ony, w pozycji otwartej lub zamkni´ tej, nie
mogà zaw´ ˝ aç szerokoÊci u˝ ytkowej chodnika usytuowanego bezpoÊrednio przy Êcianie zewn´ trznej
budynku, w której si´ znajdujà.
§ 2 9 9 u s t . 1 Okna w budynku powy˝ ej drugiej kondygnacji nadziemnej, a tak˝ e okna na ni˝szych kondygnacjach, wychodzàce na chodniki lub inne przejÊcia dla pieszych, powinny mieç skrzyd∏
a otwierane do wewnàtrz.
u s t . 2 Dopuszcza si´ stosowanie okien otwieranych na zewnàtrz, o poziomej osi obrotu i maksymalnym wychyleniu
skrzyd∏
a do 0,6 m, mierzàc od lica Êciany zewn´ trznej, pod warunkiem zastosowania w nich szyb
zapewniajàcych bezpieczeƒstwo u˝ ytkowania oraz umo˝ liwienia ich mycia, konserwacji i naprawy od
wewnàtrz pomieszczeƒ lub z urzàdzeƒ technicznych instalowanych na zewnàtrz budynku.
u s t . 4 Okna w budynku wysokoÊciowym, na kondygnacjach po∏
o˝ onych powy˝ ej 55 m nad terenem, powinny
mieç zabezpieczenia umo˝ liwiajàce ich otwarcie tylko przez osoby majàce upowa˝ nienia w∏
aÊciciela lub
zarzàdcy budynku.
u s t . 5 Okna w pomieszczeniach przewidzianych do korzystania przez osoby niepe∏
nosprawne powinny mieç
urzàdzenia przeznaczone do ich otwierania, usytuowane nie wy˝ ej ni˝ 1,2 m nad poziomem pod∏
ogi.
§ 318

Rozwiàzania konstrukcyjno-materia∏
owe przegród zewn´ trznych i ich uszczelnienie powinny uniemo˝liwiaç
przenikanie wody opadowej do wn´ trza budynków.
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§ 3 2 6 u s t . 1 Poziom ha∏
asu oraz drgaƒ przenikajàcych do pomieszczeƒ w budynkach mieszkalnych, budynkach zamieszkania
zbiorowego i budynkach u˝ ytecznoÊci publicznej, z wy∏
àczeniem budynków, dla których jest konieczne
spe∏
nienie szczególnych wymagaƒ ochrony przed ha∏
asem, nie mo˝e przekraczaç wartoÊci dopuszczalnych,
okreÊlonych w Polskich Normach dotyczàcych ochrony przed ha∏
asem pomieszczeƒ w budynkach oraz oceny
wp∏
ywu drgaƒ na ludzi w budynkach, wyznaczonych zgodnie z Polskimi Normami dotyczàcymi metody
pomiaru poziomu dêwi´ ku A w pomieszczeniach oraz oceny wp∏
ywu drgaƒ na ludzi w budynkach.
u s t .2 W budynkach, o których mowa w ust. 1, przegrody zewn´ trzne i wewn´ trzne oraz ich elementy powinny
mieç izolacyjnoÊç akustycznà nie mniejszà od podanej w Polskiej Normie dotyczàcej wymaganej izolacyjnoÊci
akustycznej przegród w budynkach oraz izolacyjnoÊci akustycznej elementów budowlanych, wyznaczonej
zgodnie z Polskimi Normami okreÊlajàcymi metody pomiaru izolacyjnoÊci akustycznej elementów budowlanych
i izolacyjnoÊci akustycznej w budynkach. Wymagania odnoszà si´ do izolacyjnoÊci:
p k t 1 ) Êcian zewn´ trznych, stropodachów, Êcian wewn´ trznych, okien w przegrodach zewn´ trznych
i wewn´ trznych oraz drzwi w przegrodach wewn´ trznych - od dêwi´ ków powietrznych,
Za ∏à czn ik n r 2 d o Ro zp o rzà d ze n ia .
Pu n k t 1 .2 WartoÊci wspó∏
czynnika przenikania ciep∏
a U okien, drzwi balkonowych i drzwi zewn´ trznych nie mogà byç
wi´ ksze ni˝ waroÊci Umax okreÊlone w tabelach:
Ro d za j b u d y n k u , t y p o k n a

Um a x
w ym a g a n e

Budynek mieszkalny i zamieszkania zbiorowego
Okna (z wyjàtkiem po∏
aciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne
w pomieszczeniach o t i ≥16 °C
a) w I, II i III strefie klimatycznej
b) w IV i V strefie klimatycznej

1,8 W/(m 2 * K)
1,7 W/(m 2 * K)

Okna po∏
aciowe (bez wzgl´ du na stref´ klimatycznà) w pomieszczeniach o t i ≤ 16 °C

1,8 W/(m 2 * K)

Okna w Êcianach oddzielajàcych pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych

2,6 W/(m 2 * K)

Okna pomieszczeƒ piwnicznych i poddaszy nieogrzewanych oraz Êwietliki
nad klatkami schodowymi nieogrzewanymi

bez wymagaƒ

Drzwi zewn´ trzne wejÊciowe

2,6 W/(m 2 * K)

Budynek u˝ ytecznoÊci publicznej
Okna (z wyjàtkiem po∏
aciowych), drzwi balkonowe
i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne (fasady):
a) przy t i ≥ 16 °C
b) przy 8 °C ≤ ti ≤ 16 °C
c) przy t i ≤ 8 °C

1,8 W/(m 2 * K)
2,6 W/(m 2 * K)
be z wym agaƒ

Okna po∏
aciowe i Êwietliki

1,7 W/(m 2 * K)

Okna i drzwi balkonowe w pomieszczeniach o szczególnych wymaganiach higienicznych
(pomieszczenia przeznaczone na sta∏
y pobyt ludzi w szpitalach, ˝∏
obkach i przedszkolach)

1,8 W/(m 2 * K)

Okna pomieszczeƒ piwnicznych i poddaszy nieogrzewanych oraz Êwietliki nad klatkami
schodowymi nieogrzewanymi

bez wymagaƒ

Drzwi zewn´ trzne wejÊciowe do budynków

2,6 W/(m 2 * K)
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Um a x
w ym a g a n e

Ro d za j b u d y n k u , t y p o k n a

Budynek produkcyjny, magazynowy i gospodarczy
Okna (z wyjàtkiem po∏
aciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne
w pomieszczeniach o t i ≥16 °C
a) w I, II i III strefie klimatycznej
b) w IV i V strefie klimatycznej

1,9 W/(m 2 * K)
1,7 W/(m 2 * K)

Okna po∏
aciowe (bez wzgl´ du na stref´ klimatycznà) w pomieszczeniach o t i ≤ 16 °C

1,8 W/(m 2 * K)

Okna w Êcianach oddzielajàcych pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych

2,6 W/(m 2 * K)

Drzwi i wrota w przegrodach zewn´ trznych

2,6 W/(m 2 * K)

Pu n kt 2.1 .1

W budynku mieszkalnym i zamieszkania zbiorowego pole powierzchni A0 , wyra˝ one w m 2 , okien oraz
przegród szklanych i przezroczystych, o wspó∏
czynniku przenikania ciep∏
a nie mniejszym ni˝ 1,5 W/(m 2 • K),
ug
obliczone wed∏
ug ich wymiarów modularnych, nie mo˝e byç wi´ ksze ni˝ wartoÊç A0max obliczone wed∏
wzoru:

A0m a x = 0,15 Az + 0,03 Aw
gdzie: Az - jest sumà pól powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji nadziemnych (w zewn´ trznym
obrysie budynku) w pasie o szerokoÊci 5 m wzd∏
u˝ Êcian zewn´ trznych,
ej cz´ Êci rzutu poziomego wszystkich kondygnacji po odj´ ciu Az.
Aw - jest sumà pól powierzchni pozosta∏
Pu n kt 2.1 .2

W budynku u˝ytecznoÊci publicznej pole powierzchni A0 , wyra˝ one w m 2 , okien oraz przegród szklanych
i przezroczystych, o wspó∏
czynniku przenikania ciep∏
a nie mniejszym ni˝ 1,5 W/(m 2 * K), obliczone wed∏
ug
ich wymiarów modularnych, nie mo˝e byç wi´ ksze ni˝ wartoÊç A0max obliczona wed∏
ug wzoru okreÊlonego
w pkt 2.1.1., jeÊli nie jest to sprzeczne z warunkami dotyczàcymi zapewnienia niezb´ dnego oÊwietlenia
Êwiat∏
em dziennym, okreÊlonymi w § 57 rozporzàdzenia.

Pu n kt 2.1 .3

W budynku produkcyjnym, magazynowym i gospodarczym ∏
àczne pole powierzchni okien oraz Êcian
szklanych w stosunku do powierzchni ca∏
ej elewacji nie mo˝ e byç wi´ ksze ni˝:
1) w budynku jednokondygnacyjnym (halowym) - 15% ;
2) w budynku wielokondygnacyjnym - 30 % .

Pu n kt 2.1 .4

We wszystkich rodzajach budynków wspó∏
czynnik przepuszczalnoÊci energii ca∏
kowitej okna oraz przegród
szklanych i przezroczystych gc liczony wed∏
ug wzoru: g c = fc • g G
czynnik przepuszczalnoÊci energii ca∏
kowitej dla rodzaju oszklenia,
gdzie: g G - wspó∏
fc - wspó∏
czynnik korekcyjny redukcji promieniowania ze wzgl´ du na zastosowane urzàdzenia
przeciws∏
oneczne, nie mo˝ e byç wi´ kszy ni˝ 0,5, z wy∏
àczeniem okien oraz przegród szklanych
i przezroczystych, których udzia∏fG w powierzchni Êciany jest wi´ kszy ni˝ 50 % powierzchni Êciany
- wówczas nale˝ y spe∏
niç poni˝szà zale˝ noÊç:
g c • fG ≤ 0,25
gdzie: fG - udzia∏powierzchni okien oraz przegród szklanych i przezroczystych w powierzchni Êciany.

Pu n kt 2.1 .7

Pkt 2.1.4. nie stosuje si´ w odniesieniu do powierzchni pionowych oraz powierzchni nachylonych wi´ cej
ni˝ 60 stopni do poziomu, skierowanych w kierunkach od pó∏
nocno-zachodniego do pó∏
nocno-wschodniego
(kierunek pó∏
nocy +/- 45 stopni), okien chronionych przed promieniowaniem s∏
onecznym przez sztucznà
przegrod´ lub naturalnà przegrod´ budowlanà oraz do okien o powierzchni mniejszej ni˝ 0,5 m 2 .
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Pu n k t 2 .3 .1

W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego, budynku u˝ytecznoÊci publicznej, a tak˝ e w budynku
produkcyjnym przegrody zewn´ trzne nieprzezroczyste, z∏
àcza mi´ dzy przegrodami i cz´ Êciami przegród
oraz po∏
àczenia okien z oÊcie˝ ami nale˝ y projektowaç i wykonywaç pod kàtem osiàgni´ cia ich ca∏
kowitej
szczelnoÊci na przenikanie powietrza.

Pu n k t 2 .3 .2

W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego i budynku u˝ytecznoÊci publicznej wspó∏
czynnik infiltracji
powietrza dla otwieranych okien i drzwi balkonowych powinien wynosiç nie wi´ cej ni˝ 0,3 m 3 /(m • h •
daPa 2/3), z zastrze˝eniem § 155 ust. 3 i 4 rozporzàdzenia.Zaleca si´ przeprowadzenie sprawdzenia szczelnoÊci
powietrznej budynku. Wymagana szczelnoÊç wynosi:
1) budynki z wentylacjà grawitacyjnà - n 50 ¸ 3,0 h -1 ,
2) budynki z wentylacjà mechanicznà - n 50 ¸ 1,5 h -1 .

Dr zw i ze w n ´ t r zn e i w e w n ´ t r zn e
§ 62 u s t . 1

Drzwi wejÊciowe do budynku i ogólnodost´ pnych pomieszczeƒ u˝ ytkowych oraz do mieszkaƒ powinny
mieç w Êwietle oÊcie˝ nicy co najmniej: szerokoÊç 0,9 m i wysokoÊç 2 m. W przypadku zastosowania drzwi
zewn´ trznych dwuskrzyd∏
owych szerokoÊç skrzyd∏
a g∏
ównego nie mo˝ e byç mniejsza ni˝ 0,9 m.

u st . 2

W wejÊciach do budynku i ogólnodost´ pnych pomieszczeƒ u˝ ytkowych mogà byç zastosowane drzwi
obrotowe lub wahad∏
owe, pod warunkiem usytuowania przy nich drzwi rozwieranych lub rozsuwanych,
przystosowanych do ruchu osób niepe∏
nosprawnych, oraz spe∏
nienia wymagaƒ § 240.

u st . 3

W drzwiach, o których mowa w ust. 1, oraz w drzwiach do mieszkaƒ i pomieszczeƒ mieszkalnych w budynku
zamieszkania zbiorowego wysokoÊç progów nie mo˝ e przekraczaç 0,02 m.

§ 9 u st . 1

Wymagane w rozporzàdzeniu wymiary nale˝ y rozumieç jako uzyskane z uwzgl´ dnieniem wykoƒczenia
powierzchni elementów budynku, a w odniesieniu do szerokoÊci drzwi - jako wymiary w Êwietle oÊcie˝nicy.

u st . 2

GruboÊç skrzyd∏
a drzwi po otwarciu nie mo˝e pomniejszaç wymiaru szerokoÊci otworu w Êwietle oÊcie˝nicy.

Poziom wymagaƒ dla okien i drzwi w zakresie poszczególnych w∏
aÊciwoÊci obj´ tych regulacjami Rozporzàdzenia nale˝ y
uznaç za poziom minimalny i bezwzgl´ dnie obowiàzujàcy. Produkty stolarki otworowej, których w∏
aÊciwoÊci nie odpowiadajà
tak okreÊlonym wymaganiom nie powinny byç wprowadzane do obrotu. O zasadach wprowadzania okien do obrotu
piszemy na stronie 81.

Mapa stref klimatycznych Polski
W zwiàzku z tym, ˝ e ustalone w za∏
àczniku do Rozporzàdzenia wartoÊci maksymalne wspó∏
czynnika przenikania ciep∏
a
Umax dla okien i drzwi sà ÊciÊle powiàzane ze strefami klimatycznym i panujàcymi w nich warunkami, poni˝ej przedstawiamy
za normà PN-76/B-03420 „ Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewn´ trznego” oraz PN-82/B02403 „Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeƒ w budynkach” map´ stref klimatycznych Polski dla okresu
zimowego oraz poziomy temperatury obliczeniowej powietrza zewn´ trznego w poszczególnych strefach klimatycznych:

Temperatura obliczeniowa powietrza zewn´ trznego
w poszczególnych strefach klimatycznych

Strefa klimatyczna
Temperatura obliczeniowa
powietrza na zewnàtrz
budynków w °C
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Aprobaty techniczne ITB
Aprobaty techniczne Instytutu Techniki Budowlanej mo˝emy zaliczyç do kategorii krajowych specyfikacji technicznych. Czym
jest aprobata techniczna? Przez aprobat´ technicznà nale˝ y rozumieç pozytywnà ocen´ technicznà przydatnoÊci wyrobu
budowlanego do zamierzonego stosowania, uzale˝nionà od spe∏
nienia wymagaƒ podstawowych przez obiekty budowlane,
w których wyrób budowlany jest stosowany. Czym jest europejska aprobata techniczna? Przez europejskà aprobat´ technicznà
nale˝y rozumieç pozytywnà ocen´ technicznà przydatnoÊci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzale˝nionà
od spe∏
nienia wymagaƒ podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób jest stosowany, wydanà zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej.
Wprowadzenie w roku 2006 do zbioru polskich norm, normy europejskiej EN 14351-1:2006, umo˝ liwiajàcej polskim
producentom deklarowanie zgodnoÊci wyrobów z jej wymaganiami i znakowanie okien oznaczeniem CE, powinno
równoczeÊnie oznaczaç kres mo˝ liwoÊci pos∏
ugiwania si´ przez nich krajowymi aprobatami technicznymi wydanymi przez
ITB. Jednak w zwiàzku z brakiem stosownego rozporzàdzenia podajàcego list´ wyrobów podlegajàcych obowiàzkowemu
oznakowaniu „ CE” , w Polsce, nadal mo˝liwe jest deklarowanie zgodnoÊci wyrobu z wymaganiami obowiàzujàcych jeszcze
aprobat technicznych i znakowanie ich na tej podstawie krajowym znakiem budowlanym B. Stwarza, to sytuacj´ niespotykanà
na innych rynkach okiennych, w której w obr´ bie 3 systemu oceny zgodnoÊci, producenci majà swoisty wybór specyfikacji
technicznej, normy europejskiej albo krajowej aprobaty technicznej, która b´ dzie stosowana w procedurach oceny zgodnoÊci.
W zwiàzku z tym konieczne wydaje si´ krótkie omówienie wymagaƒ i zawartoÊci treÊci krajowych aprobat technicznych dla
okien i drzwi balkonowych wykonywanych z systemów kszta∏
towników okiennych z nieplastyfikowanego PVC (PVC-U).
W ka˝dej aprobacie technicznej, jednostka aprobujàca stawia oknom i drzwiom balkonowym wyraênie wskazanego systemu
kszta∏
towników okiennych konkretne wymagania, co do sposobu ich wykonania oraz minimalnego poziomu parametrów
w zakresie wybranych w∏
aÊciwoÊci eksploatacyjnych, a tak˝ e zakresu i rodzaju badaƒ niezb´ dnych przed wprowadzeniem
okna do obrotu, sposobu oznaczania wyrobu znakiem budowlanym i informacji towarzyszàcej znakowi, przechowywania,
pakowania, transportowania i wbudowywania. Szczegó∏
owy zakres treÊci rozdzia∏
ów krajowych aprobat technicznych dla
okien i drzwi balkonowych z PVC-U przedstawiamy poni˝ ej:
1 . Pr ze d m io t a p ro b a t y
Charakterystyka techniczna
Asortyment
2 . Pr ze zn a cze n ie , za k re s i w a ru n k i s t o s o w a n ia
3 . W∏a Êciw o Êci t e ch n iczn e i w y m a g a n ia
Materia∏
y
Kszta∏
towniki z nieplastyfikowanego PVC
Kszta∏
towniki metalowe
Szyby
Listwy przyszybowe
Uszczelki
Okucia
Konstrukcja okien i drzwi balkonowych
Wymiary
Wykonanie
Z∏
àcza konstrukcyjne
Osadzanie uszczelek przylgowych
Osadzanie szyb
Otwory do odprowadzania wody, odpowietrzajàce, odpr´ ˝ ajàce
Wykonywanie szczelin infiltracyjnych
W∏
aÊciwoÊci techniczne okien i drzwi balkonowych
OdpornoÊç na obcià˝ enie wiatrem
SprawnoÊç dzia∏
ania skrzyde∏(Si∏
y operacyjne)
Szt yw n o Êç skrzyd e ∏ n a o b cià ˝ e n ia st a t yczn e d zia ∏
a jà ce w p ∏
a szczyên ie skrzyd ∏
a
SztywnoÊç skrzyde∏na obcià˝enia dynamiczne i statyczne dzia∏
ajàce prostopadle do p∏
aszczyzny skrzyd∏
a
Wspó∏
czynnik przenikania ciep∏
a
PrzepuszczalnoÊç powietrza
WodoszczelnoÊç
IzolacyjnoÊç akustyczna
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NoÊnoÊç zgrzewanych naro˝ y ram
Wp∏
yw zmiennych temperatur na w∏
aÊciwoÊci u˝ ytkowe
4 . Pa k o w a n ie . Prze ch o w y w a n ie . Tr a n s p o rt .
5 . Oce n a zg o d n o Êci
Zasady ogólne
Program badaƒ
Wst´ pne badanie typu
Badania wst´ pne pe∏
ne
Zak∏
adowa kontrola produkcji
Badania bie˝ àce
Badania gotowych wyrobów
Badania okresowe

Cz´ stotliwoÊç badaƒ
Metody badaƒ
Pobieranie próbek do badaƒ
Ocena wyników badaƒ

6 . Us t a le n ia fo rm a ln o - p r a w n e
7 . Te r m in w a ˝ n o Êci
Rozdzia∏3 aprobat technicznych „ W∏
aÊciwoÊci techniczne i wymagania” formu∏
uje szereg sprecyzowanych wymagaƒ co
do wartoÊci wyspecyfikowanych w∏
aÊciwoÊci eksploatacyjnych okien i drzwi balkonowych z PVC-U. Z jednej strony
doprecyzowujà one poziom wymagaƒ i przepisy Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, Dz.U. z 2002 roku, Nr 75, poz. 690) na przyk∏
ad w
zakresie przepuszczalnoÊci powietrza, izolacyjnoÊci akustycznej, przenikalnoÊci cieplnej, a z drugiej obligujà producentów
do tworzenia konstrukcji okiennych o w∏
aÊciwoÊciach, które nie sà okreÊlane przez przepisy powszechnie obowiàzujàce,
takich jak obcià˝enie wiatrem albo wodoszczelnoÊç. Zaletà aprobat technicznych jest to, ˝e podajà one minimalne wymagane
wartoÊci poszczególnych istotnych w∏
aÊciwoÊci u˝ ytkowych okna. To szczególnie wa˝ne dla nabywców, bowiem okno, dla
którego producent deklaruje zgodnoÊç z odpowiednià aprobatà technicznà nale˝y uznaç za produkt spe∏
niajàcy przynajmniej
wymagania w niej okreÊlone. Ca∏
kiem innà sprawà jest to, ˝ e w naszej ocenie przy obecnym poziomie techniki okiennej,
poziom parametrów w zakresie w∏
aÊciwoÊci wymaganych od okien i drzwi balkonowych w aprobatach technicznych jest
niewygórowany i nieadekwatny do oczekiwaƒ i potrzeb wi´ kszoÊci inwestorów.

Norma europejska PN-EN 14351-1+A1:2010
Polski Komitet Normalizacyjny w nast´ pujàcy sposób definiuje i opisuje znaczenie norm technicznych: „Normy, to dokumenty
obdarzone du˝ ym zaufaniem publicznym i jako takie mogà byç powo∏
ywane w przepisach prawnych, jako dobry sposób
rozwiàzywania zagadnieƒ technicznych i spraw spornych. Wysokie zaufanie wynika nie tylko z odpowiednich kwalifikacji
osób opracowujàcych te normy, lecz tak˝e z faktu, ˝e oparte sà na przejrzystoÊci, dobrowolnoÊci, bezstronnoÊci, efektywnoÊci,
wiarygodnoÊci, spójnoÊci i uzgadnianiu na poziomie krajowym i europejskim. ZnajomoÊç wiedzy zawartej w normach
zharmonizowanych jest zalecana nawet w przypadku rezygnacji producenta z ich stosowania.”
Norma europejska PN-EN 14351-1+A1:2010 jest aktualnie podstawowym dokumentem okreÊlajàcym niezale˝ nie od
materia∏
u w∏
aÊciwoÊci eksploatacyjne okien i drzwi balkonowych oraz drzwi zewn´ trznych. W normie przewidziano
wymagania dotyczàce a˝ 23 ró˝ nych w∏
aÊciwoÊci eksploatacyjnych okien i drzwi. Klasyfikacja wymagaƒ jest okreÊlona w
postaci parametrów technicznych przyporzàdkowanych do poszczególnych klas, a ka˝ da w∏
aÊciwoÊç klasyfikowana jest
niezale˝ nie. Klasyfikacja w∏
aÊciwoÊci konkretnego okna polega na odniesieniu zbadanych lub zadeklarowanych przez
producenta osiàgów wyrobu do uk∏
adu klasyfikacyjnego normy. Odmiennie od treÊci omawianych wczeÊniej przepisów
Rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury albo krajowych aprobat technicznych norma nie ustala dla okien i drzwi ˝ adnych
wymagaƒ minimalnych, które muszà byç bezwzgl´ dnie spe∏
nione dla uznania, ˝ e konstrukcja okienna jest zgodna z jej
wymaganiami. Norma przenosi na polski grunt zasad´ , ˝e poziom wymagaƒ dla okien i drzwi zale˝y od specyfiki zamierzonego
przez nabywc´ u˝ytkowania z uwzgl´ dnieniem regulacji krajowych, na przyk∏
ad takich jak w cytowanym wy˝ej Rozporzàdzeniu
Ministra Infrastruktury. Co oznacza, ˝ e ka˝ de okno sprzedawane na polskim rynku musi spe∏
niaç wymagania wynikajàce
z obowiàzujàcych u nas przepisów techniczno-budowlanych, a poza tym o mo˝liwoÊci jego zastosowania w danym obiekcie
budowlanym decydujà takie czynniki jak lokalizacja, wielkoÊç obiektu, albo jego przeznaczenie, a osobà zobowiàzanà do
porównania wymagaƒ obiektowych ze zbadanymi albo zadeklarowanymi przez producenta osiàgami jest architekt, projektant
lub po prostu nabywca, nazywany w normie kompletatorem.
Producent okien deklarujàcy zgodnoÊç swoich wyrobów z postanowieniami normy PN-EN 14351-1+A1:2010 mo˝e znakowaç
je ozna-czeniem CE i wprowadzaç bez ograniczeƒ na rynki Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod warunkiem
respektowania odr´ bnie obo-wiàzujàcych regulacji krajowych. Oznakowanie CE oznacza, ˝ e wyrób spe∏
nia wymagania
zasadnicze, jednak˝ e sposób spe∏
nienia wymagaƒ zasadniczych norma pozostawia swobodnej decyzji producenta czyniàc
go jedynie odpowiedzialnym za prawid∏
owoÊç tej deklaracji.
Wi´ cej na temat parametrów i poszczególnych w∏
aÊciwoÊci okien wynikajàcych z normy napiszemy w kolejnych rozdzia∏
ach.
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WSPÓLNE W¸ AÂCIWOÂCI OKIEN Z PVC
UstaliliÊmy, ˝ e w zasadzie ka˝ de okno PVC zbudowane jest z tych samych podstawowych elementów konstrukcyjnych.
Podobieƒstwo komponentów u˝ ywanych w produkcji przez ró˝nych producentów wcale jednak nie oznacza, ˝e wszystkie
powstajàce okna sà lub b´ dà dok∏
adnie takie same. O wartoÊci u˝ytkowej, przeznaczeniu i mo˝liwoÊci zastosowania stolarki
okiennej w konkretnym obiekcie budowlanym decydujà bowiem jej w∏
aÊciwoÊci eksploatacyjne. Dlatego ten rozdzia∏b´ dzie
poÊwi´ cony w∏
aÊciwoÊciom eksploatacyjnym okien, czyli zespo∏
owi pewnych ÊciÊle okreÊlonych cech ustalonych w badaniach
laboratoryjnych i przypisanych badanej konstrukcji okiennej.
Norma PN-EN 14351-1+A1:2010 wymienia i okreÊla a˝ 23 ró˝ ne w∏
aÊciwoÊci eksploatacyjne okien oraz podaje dla nich
odpowiednie klasy lub wartoÊci. Poni˝ej za przywo∏
anà normà przedstawiamy pe∏
nà list´ tych w∏
aÊciwoÊci:
1. OdpornoÊç na obcià˝ enie wiatrem – ciÊnienie próbne
2. OdpornoÊç na obcià˝ enie wiatrem – ugi´ cie ramy
3. OdpornoÊç na obcià˝ enie Êniegiem i obcià˝enie trwa∏
e
4. Reakcja na ogieƒ
5. WodoszczelnoÊç – okna nieos∏
oni´ te
6. WodoszczelnoÊç – okna os∏
oni´ te
7. Substancje niebezpieczne
8. OdpornoÊç na uderzenie
9. NoÊnoÊç urzàdzeƒ zabezpieczajàcych
10. W∏
aÊciwoÊci akustyczne
11. PrzenikalnoÊç cieplna
12.W∏
aÊciwoÊci zwiàzane z promieniowaniem – wspó∏
czynnik promieniowania s∏
onecznego „ g”
13. W∏
aÊciwoÊci zwiàzane z promieniowaniem – przenikalnoÊç Êwiat∏
a „ Lt”
14. PrzepuszczalnoÊç powietrza
15. Si∏
y operacyjne
16. Wytrzyma∏
oÊç mechaniczna
17. Wentylacja
18. KuloodpornoÊç
19. OdpornoÊç na wybuch – rura uderzeniowa
20. OdpornoÊç na wybuch – próba poligonowa
21. OdpornoÊç na wielokrotne otwieranie i zamykanie
22. Zachowanie si´ mi´ dzy ró˝ nymi klimatami
23. OdpornoÊç na w∏
amanie
Patrzàc na to zestawienie mo˝ na by przyjmowaç, ˝ e okno PVC, które w jakimÊ zakresie posiada wszystkie lub wi´ kszoÊç
wyspecyfikowanych w∏
aÊciwoÊci b´ dzie tym o najwy˝ szej jakoÊci. Tak nie jest. O wartoÊci u˝ ytkowej okna nie decyduje
wy∏
àcznie liczba posiadanych i zbadanych w∏
aÊciwoÊci. Zdecydowanie wa˝niejszy jest poziom w jakim spe∏
nia ono wymagania
normy, wymagania projektu, a przede wszystkim wymagania u˝ytkownika co do po˝àdanych przez niego w∏
aÊciwoÊci okna.
O poziomie w zakresie poszczególnych w∏
aÊciwoÊci niezb´ dnych do tego, aby okna mog∏
y byç zastosowane w konkretnym
obiekcie budowlanym zawsze decyduje zamawiajàcy i to on na etapie przedkontraktowym powinien podaç sprzedawcy
swoje wymagania w tym zakresie. Nabywcy okien powinni pami´ taç tak˝e o tym, ˝e odst´ pujàc od okreÊlenia klas i wartoÊci
w∏
aÊciwoÊci eksploatacyjnych okna, ograniczjà mo˝ liwoÊci skutecznego egzekwowania w∏
asnych uprawnieƒ p∏
ynàcych
z treÊci ustawy o szczególnych warunkach sprzeda˝ y konsumenckiej, a w szczególnoÊci wykazania niezgodnoÊci towaru
konsumpcyjnego z umowà.
Podejmowanie decyzji zakupowych przez nabywc´ w oparciu o kryterium posiadania przez okno, po˝ àdanego zestawu
i poziomu w∏
aÊciwoÊci wydaje si´ byç rozwiàzaniem zdecydowanie bardziej dojrza∏
ym i skutecznym od nawet wszechstronnego
omawiania cech i w∏
aÊciwoÊci poszczególnych komponentów, z których b´ dzie ono wykonane. Nie mo˝na przecie˝ wykluczyç,
˝ e nawet najlepsze komponenty mogà byç nieprawid∏
owo u˝ yte w procesie produkcji, a to raczej wyklucza osiàgni´ cie
po˝ àdanego efektu – okna o wysokiej wartoÊci u˝ ytkowej i d∏
ugim terminie bezawaryjnego u˝ ytkowania.
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Nie wszystkie wy˝ ej wymienione w∏
aÊciwoÊci okien majà jednakowo istotne znaczenie dla oceny jego wartoÊci u˝ ytkowej
i podj´ cia ewentualnej decyzji o zakupie. W przeci´ tnym, standardowym domu nie potrzebujemy przecie˝ okien ognioodpornych
lub odpornych na wybuch. Dlatego z ca∏
ego katalogu 23 w∏
aÊciwoÊci wybraliÊmy kilkanaÊcie naszym zdaniem najwa˝ niejszych i poni˝ ej przedstawiamy tabel´ , w której prezentujemy mo˝ liwe wartoÊci lub klasy przyj´ te dla nich przez norm´
PN-EN 14351-1+A1:2010. O praktycznym znaczeniu ka˝ dej z tych w∏
aÊciwoÊci napiszemy w dalszej cz´ sci Vademecum.

Klasyfikacja w∏
aÊciwoÊci okien na podstawie PN-EN 14351-1+A1:2010
W∏
aÊciwoÊç/WielkoÊç/Miara

Klasyfikacja/WartoÊç

OdpornoÊç na obcià˝ enie wiatrem
CiÊnienie próbne (Pa)
OdpornoÊç na obcià˝ enie wiatrem
Ugi´ cie ramy
WodoszczelnoÊç – nieos∏
oni´ te (A)
CiÊnienie próbne (Pa)

npd

1

2

3

4

5

Exxxxx

(400)

(800)

(1200)

(1600)

(2000)

(>2000)

npd

npd

A

B

C

(≤ 1/150)

(≤ 1/200)

(≤ 1/300)

1A

2A

3A

4A

5A

6A

7A

8A

9A

(0)

(50) (100) (150) (200) (250) (300) (450) (600) (>600)

W∏
aÊciwoÊci akustyczne

npd

WartoÊci deklarowane, np: Rw 40

PrzenikalnoÊç cieplna

npd

WartoÊci deklarowane, np: Uw ≤ 1,3 W/(m 2 * K)

W∏
aÊciwoÊci zwiàzane
z promieniowaniem
Wspó∏
czynnik promieniowania
s∏
onecznego (g)

npd

WartoÊç deklarowana, np: g = 50% lub g = 0,5

W∏
aÊciwoÊci zwiàzane
z promieniowaniem
PrzenikalnoÊç Êwiat∏
a (Lt)

npd

WartoÊç deklarowana, np: Lt = 70%

PrzepuszczalnoÊç powietrza
Maksymalne ciÊnienie próbne (Pa)
Referencyjna przepuszczalnoÊç
powietrza przy 100 Pa
(m 3 /h*m 2 ) lub (m 3 /h*m)

npd

Si∏
y operacyjne

npd

Wytrzyma∏
oÊç mechaniczna

npd

OdpornoÊç na wielokrotne otwieranie
i zamykanie
Liczba cykli

npd

OdpornoÊç na w∏
amanie

50

(-1 -5)

Exxxx

dB

1
(150)

2
(300)

3
(600)

4
(600)

(50 lub 12,50

(27 lub 6,75)

(9 lub 2,25)

(3 lub 0,75)

1
1

2
2

3

5 000
1

4

10 000
2

3

20 000
4

5

6
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ZALE˚ NOÂCI - KOMPONENTY - W¸ AÂCIWOÂCI OKIEN
PisaliÊmy ju˝ o wspólnych komponentach, z których produkowane sà okna PVC oraz o w∏
aÊciwoÊciach wspólnych wszystkim oknom.
Ta wspólnota komponentów i w∏
aÊciwoÊci nie powinna jednak nikogo prowadziç do wniosku, ˝e wszystkie okna PVC sà takie same.
Nie sà i nie b´ dà. Dobór i parametry techniczne komponentów, z których powstanie nasze okno b´ dà rzutowa∏
y na poziom w jakim
b´ dzie ono posiada∏
o lub nie posiada∏
o w∏
aÊciwoÊci okreÊlonych normà PN-EN 14351-1+A1:2010.
W przywo∏
anej wy˝ ej, najwa˝ niejszej dla rynku okiennego normie, przejrzyÊcie wyjaÊniono wp∏
yw jaki mo˝ e wywieraç na
w∏
aÊciwoÊci okna zmiana któregokolwiek z podstawowych komponentów u˝ ytych do jego konstrukcji. Przedstawiamy
tabel´ , w której autorzy normy sugerujà pewne wspó∏
zale˝ noÊci, informujàc w ten sposób, który parametr (w∏
aÊciwoÊç)
okna mo˝e si´ zmieniç, je˝ eli zostanie zmodyfikowany okreÊlony element konstrukcyjny.
WZAJEMNA ZALE˚ NOÂå MI¢DZY W¸ AÂCIWOÂCIAMI OKNA i JEGO ELEMENTAMI SK¸ ADOWYMI
ELEMENTY
PARAMETRY

OdpornoÊç na obcià˝ enie wiatrem

Okucia a

Uszczelnienie b

Profild

Przeszklenie
i/lub
wype∏
nienie e

OÊcie˝nica i skrzyd∏
o
c
Materia∏

Tak

Nie

Tak

Tak

Nie

WodoszczelnoÊç

Raczej tak

Tak

Raczej tak

Tak

Nie

Substancje niebezpieczne

Raczej tak

Raczej tak

Raczej tak

Nie

Raczej tak

PrzepuszczalnoÊç powietrza

Raczej tak

Tak

Raczej tak

Tak

Nie

PrzenikalnoÊç cieplna

Nie

Raczej tak

Raczej tak

Tak

Tak

W∏
aÊciwoÊci akustyczne

Nie

Raczej tak

Raczej tak

Tak

Tak

Wytrzyma∏
oÊç mechaniczna

Tak

Nie

Raczej tak

Tak

Tak

Si∏
y operacyjne

Tak

Tak

Raczej tak

Raczej tak

Raczej tak

OdpornoÊç na wielokrotne otwieranie i zamykanie

Tak

Raczej tak

Raczej tak

Raczej tak

Raczej tak

OdpornoÊç na w∏
amanie

Tak

Nie

Tak

Tak

Tak

Wspó∏
czynnik promieniowania s∏
onecznego „ g”

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak

PrzepuszczalnoÊç Êwiat∏
a „ Lt”

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak

a Liczba, lokalizacja, mocowanie: w przypadku wymiany okuç: je˝ eli istniejà udokumentowane dowody na podstawie odnoÊnych norm dotyczàcych okuç,
˝ e parametry okuç sà równorz´ dne do parametrów zapewnianych przez wymieniane okucia (u˝ yte we wst´ pnym badaniu typu), ponowne badanie nie
jest wymagane.
b Liczba, materia∏
c Modu∏Younga, przewodnoÊç cieplna, g´ stoÊç
d Powierzchnia i kszta∏
t przekrojów, zespo∏
u, urzàdzeƒ wentylacyjnych
e Typ, masa, pow∏
oka, wn´ ka, gaz, instalacja, uszczelnienie

Przyjrzyjmy si´ w tabeli kolumnie zatytu∏
owanej „Uszczelnienie”. W oknach PVC dotyczy ona g∏
ównie uszczelek znajdujàcych
si´ w oknie, czyli elementu, który rzadko jest przedmiotem zainteresowania nabywców okien. Jak widaç, zmiana liczby uszczelek
lub materia∏
u, z którego sà wykonane wp∏
ywa na pewno na trzy istotne w∏
aÊciwoÊci okna, a prawdopodobnie wp∏
ywa na kolejne
trzy nie mniej wa˝ne. Warto, by o tym pami´ tali nie tylko producenci i sprzedawcy okien, ale tak˝e ich nabywcy, którzy w pogoni
za „ okazjami” i niskimi cenami gotowi sà zgadzaç si´ na ró˝ne zamiany elementów konstrukcji okna, a czasem nawet je
wymuszajà. Wp∏
yw zamiany elementów konstrukcji okna na jego w∏
aÊciwoÊci nie oznacza, ˝e nie wolno w ogóle dokonywaç
zmian w konstrukcji okna, wolno, a czasem bywa to nawet konieczne, ale niezmiernie wa˝nym jest, by zdawaç sobie spraw´ ,
˝e pozornie proste i ∏
atwe do wykonania zmiany konstrukcyjne wp∏
ywajà na wiele ró˝nych w∏
aÊciwoÊci i mo˝e zdarzyç si´ tak,
˝e pozytywny i po˝àdany efekt w zakresie jednej z nich mo˝e przynieÊç odwrotny skutek w zakresie wielu innych.
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ODPORNOÂå NA OBCIÑ˚ ENIE WIATREM
JeÊli zale˝y Tobie na „sztywnych” oknach z PVC-U jednà z w∏
aÊciwoÊci, na którà koniecznie trzeba zwróciç uwag´ jest „OdpornoÊç
na obcià˝enie wiatrem”. O czym informuje ta w∏
aÊciwoÊç okna? Odpowiada ona na pytanie, przy jakim maksymalnym obcià˝eniu
wiatrem dzia∏
ajàcym prostopadle do p∏
aszczyzny okna, nastàpi maksymalne dopuszczalne ugi´ cie czo∏
owe wzgl´ dne najbardziej
odkszta∏
conego elementu okna. Im wi´ ksza odpornoÊç elementów konstrukcyjnych okna na ciÊnienie parcia wiatru i mniejszy
u∏
amek ugi´ cia ramy tym jego konstrukcja jest sztywniejsza. W aprobatach technicznych dla okien i drzwi balkonowych
z PVC-U, Instytut Techniki Budowlanej stwierdza∏
, ˝e maksymalne dopuszczalne ugi´ cie czo∏
owe wzgl´ dne najbardziej odkszta∏
conego
elementu okien i drzwi balkonowych nie powinno byç wi´ ksze ni˝ 1/300 d∏
ugoÊci tego elementu (klasa C wed∏
ug normy
PN-EN 12210:2001). Warto o tym pami´ taç i trzymaç si´ tego zalecenia ITB wybierajàc w∏
asne okna.
Zanim okno zostanie wprowadzone do obrotu, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 14351-1+A1:2010 powinno przejÊç
odpowiednie badania w notyfikowanym laboratorium, czyli tak zwane wst´ pne badania typu (ITT – initial type testing).
Jednym z obligatoryjnych badaƒ jest w∏
aÊnie badanie odpornoÊci okna na obcià˝ enie wiatrem. W badaniu tym symuluje
si´ w warunkach laboratoryjnych obcià˝enie okna si∏
ami parcia i ssania wiatru w warunkach naturalnych. Po zakoƒczeniu
badaƒ, badana konstrukcja okienna jest oznaczana odpowiednimi symbolami informujàcymi o jej klasie odpornoÊci na
obcià˝ enie wiatrem. Norma przewiduje nast´ pujàce oznaczenia klas odpornoÊci na obcià˝ enie wiatrem:
W∏
aÊciwoÊç/WielkoÊç/Miara

Klasyfikacja/WartoÊç

OdpornoÊç na obcià˝enie wiatrem
CiÊnienie próbne (Pa)

npd

OdpornoÊç na obcià˝enie wiatrem
Ugi´ cie ramy

npd

1
(400)

2
(800)

3
(1200)

A
(≤ 1/150)

4
(1600)

5
(2000)

B
(≤ 1/200)

Exxxxx
(>2000)

C
(≤ 1/300)

Jak widaç, dla okreÊlenia klasy odpornoÊci na obcià˝ enie wiatrem konstrukcji okiennych norma PN-EN 14351-1+A1:2010
zaleca podawanie dwóch wartoÊci jednoczeÊnie. Oznaczonej cyfrà klasy, odpowiadajàcej wartoÊci ciÊnienia próbnego w
paskalach (Pa), które w badaniach zast´ puje naturalne ciÊnienie parcia wiatru oraz jako wartoÊci u∏
amkowej, dopuszczalnego
wzgl´ dnego ugi´ cia czo∏
owego najbardziej odkszta∏
conego elementu okna. Prawid∏
owe oznaczenie okna wymaga wi´ c
wspólnego podania symbolu literowego odpowiadajàcego wartoÊci u∏
amka i cyfry odpowiadajàcej wartoÊci ciÊnienia
próbnego, na przyk∏
ad: OdpornoÊç na obcià˝enie wiatrem - C 3.
Taki zapis nale˝ y interpretowaç w ten sposób, ˝ e dopuszczalne wzgl´ dne ugi´ cie czo∏
owe najbardziej odkszta∏
conego
elementu okna o 1/300 jego d∏
ugoÊci nastàpi∏
o przy ciÊnieniu parcia wiatru o wartoÊci 1 200 Pa. Zapyta ktoÊ teraz, czy
1 200 Pa, to du˝ o, czy ma∏
o? Przeliczajàc ciÊnienie parcia wiatru na jego pr´ dkoÊç oznacza to, ˝e dopuszczalne wzgl´ dne
ugi´ cie czo∏
owe najbardziej odkszta∏
conego elementu badanego okna o 1/300 jego d∏
ugoÊci nastàpi∏
o przy wietrze wiejàcym
z pr´ dkoÊcià oko∏
o 158 km/h. Wi´ cej ciekawych wiadomoÊci i pr´ dkoÊci wiatru podamy w dalszej cz´ sci Vademecum.
Teraz mo˝emy ju˝ zajàç si´ pokazaniem jak w praktyce wykorzystaç takie informacje do porównywania konstrukcji okiennych
wyprodukowanych przez ró˝ nych producentów o ile w badaniach ustalono dla nich odpowiednie klasy odpornoÊci na
obcià˝ enie wiatrem. Wyobraêmy sobie, ˝ e przedmiotem badaƒ i porównaƒ, a potem naszego wyboru i zakupu majà byç
dwuskrzyd∏
owe drzwi balkonowe z ruchomym s∏
upkiem o doÊç standardowej wysokoÊci 2.200 mm. W pierwszej z poni˝szych
tabel porównamy okna dwóch firm, dla których w badaniach ustalono, ˝ e maksymalne dopuszczalne ugi´ cie o 1/300
zachodzi przy ró˝nych poziomach ciÊnienia próbnego przy okazji obliczajàc wielkoÊç tego ugi´ cia.
PORÓWNANIE OKIEN WED¸ UG ICH ODPORNOÂCI NA OBCIÑ˚ ENIE WIATREM
Parametr
WysokoÊç drzwi balkonowych

Firma Y

2.200 mm

2.200 mm

CiÊnienie próbne (Pa)

Klasa 1 (400 Pa)

Klasa 3 (1200 Pa)

Ugi´ cie ramy wartoÊç u∏
amkowa

Klasa C (1/300)

Klasa C (1/300)

Ugi´ cie ramy w mm

7,3 mm

7,3 mm

Pr´ dkoÊç wiatru

90 km/h

158 km/h

Si∏
a parcia wiatru

52

Firma X

41

kgf/m 2

122 kgf/m 2
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Co wynika z wartoÊci podanych w tabeli? W badaniach okaza∏
o si´ , ˝ e oba okna spe∏
niajà wymagania normy, ale okno
firmy X jest bardziej podatne na odkszta∏
cenia powodowane parciem wiatru ni˝ okno firmy Y. Inaczej mówiàc okno firmy
X jest mniej „ sztywne” od okna firmy Y, poniewa˝ dopuszczalne wzgl´ dne ugi´ cie czo∏
owe najbardziej odkszta∏
conego
elementu tego okna zachodzi przy zdecydowanie ni˝ szej wartoÊci ciÊnienia parcia wiatru.
Wniosek i pytanie p∏
ynàce z tego porównania dla potencjalnego inwestora jest nast´ pujàce: „ Kupujàc okno firmy X mog´
byç nara˝ ony na utrat´ jego w∏
aÊciwoÊci eksploatacyjnych przy wietrze wiejàcym z pr´ dkoÊcià 90 km/h. Czy przewiduj´ ,
˝e w okolicy, w której buduj´ dom mogà si´ zdarzyç wiatry wiejàce z takà lub wi´ kszà pr´ dkoÊcià?” Pozytywna odpowiedê
na to pytanie wskazywa∏
aby na koniecznoÊç zakupu okna od firmy Y.
Spróbujmy takiego porównania dokonaç raz jeszcze, przy za∏
o˝ eniu, ˝ e w badaniach wystàpi ró˝ nica w wartoÊci ugi´ cia
ramy mimo, ˝ e na okno oddzia∏
ywaç b´ dziemy ciÊnieniem o tej samej wartoÊci
PORÓWNANIE OKIEN WED¸ UG ICH ODPORNOÂCI NA OBCIÑ˚ ENIE WIATREM
Parametr
WysokoÊç drzwi balkonowych

Firma X

Firma Y

2.200 mm

2.200 mm

CiÊnienie próbne (Pa)

Klasa 1 (400 Pa)

Klasa 3 (1200 Pa)

Ugi´ cie ramy wartoÊç u∏
amkowa

Klasa A (1/150)

Klasa C (1/300)

Ugi´ cie ramy w mm

14,7 mm

7,3 mm

Pr´ dkoÊç wiatru

90 km/h

90 km /h

Si∏
a parcia wiatru

41

kgf/m 2

41 kgf/m 2

Co teraz mo˝emy odczytaç z tabeli? Okazuje si´ , ˝e konstrukcja okienna firmy X poddana dok∏
adnie takim samym obcià˝eniom
jak konstrukcja firmy Y wykazuje dwukrotnie wi´ kszà podatnoÊç na odkszta∏
cenia pod wp∏
ywem dzia∏
ania wiatru wiejàcego
z pr´ dkoÊcià 90 km/h. JakiÊ problem z wyborem sztywniejszego okna?
Co po˝ytecznego wynika dla nabywców okien z poznania tej konkretnej w∏
aÊciwoÊci konstrukcji okiennej? Z jednej strony
odpowiednio okreÊlone przez inwestora wymaganie, co do klasy okna w zakresie tej w∏
aÊciwoÊci i póêniejsze porównanie
tego wymagania z podawanym przez producenta wynikiem badaƒ konkretnych konstrukcji okiennych pozwala inwestorowi
na szybki i bezb∏
´ dny wybór produktu bez koniecznoÊci wdawania si´ w zb´ dne dyskusje. Z drugiej wiedza o zbadanej
i okreÊlonej odpornoÊci okna na obcià˝enie wiatrem mówi najwi´ cej o w∏
aÊciwoÊciach statycznych konstrukcji, a w szczególnoÊci o prawid∏
owym doborze i jakoÊci zastosowanych w oknie stalowych wzmocnieƒ, a tak˝ e o jakoÊci ∏
àczników
u˝ ytych do wykonania po∏
àczeƒ s∏
upków albo Êlemion z ramà oÊcie˝ nicy oraz sposobie wykonania tych po∏
àczeƒ. Dobry
wynik w zakresie tej w∏
aÊciwoÊci to tak˝ e sygna∏o poprawnym rozmieszczeniu elementów okuç obwiedniowych. Warto
ju˝ teraz wspomnieç tak˝e o tym, ˝e jeÊli okno posiadajàce wysokà klas´ odpornoÊci na obcià˝enie wiatrem osiàgnie równie
dobry wynik w badaniach innej jego w∏
aÊciwoÊci nazwanej „ wytrzyma∏
oÊcià mechanicznà” , to z pewnoÊcià b´ dziemy mogli
mówiç, ˝ e mamy do czynienia z konstrukcjà okiennà o wysokiej sztywnoÊci, a to jedna z cech okna szczególnie cz´ sto
przywo∏
ywana przez inwestorów.

STREFY OBCIÑ˚ ENIA WIATREM.
CIÂNIENIE I PR¢DKOÂå WIATRU.
Ka˝ de okno po wbudowaniu w Êcian´ budynku jest nieustannie poddawane dzia∏
aniu wiatru, a konkretnie si∏
om parcia
i ssania wiatru. Do niedawna o jego niszczycielskiej sile dowiadywaliÊmy si´ najcz´ Êciej z telewizyjnych relacji z Azji lub
Ameryki Pó∏
nocnej. Obecnie coraz cz´ Êciej mo˝ emy si´ o niej przekonaç nieomal na w∏
asnej skórze. Zmiany klimatyczne
i powstajàce w ich wyniku gwa∏
towne zjawiska pogodowe powinny sprawiç, ˝ e odpornoÊç okien na obcià˝ enie wiatrem
nabierze dla inwestorów nowego, wa˝ niejszego znaczenia.
Omawiajàc zagadnienie odpornoÊci okna na obcià˝enie wiatrem obiecaliÊmy wi´ cej informacji na temat przeliczeƒ wartoÊci
ciÊnienia próbnego podawanego w paskalach, na pr´ dkoÊç wiatru podawanà w m/s lub km/h. Poni˝ej prezentujemy tabel´
przeliczeniowà, dzi´ ki której ∏
atwiej b´ dzie wyobraziç sobie coÊtak enigmatycznego jak „ciÊnienie parcia wiatru”.
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CiÊnienie parcia wiatru
(CiÊnienie próbne)
(Pa)

Pr´ dkoÊç wiatru
(m/s)

Pr´ dkoÊç wiatru
(km/h)

Przybli˝ona si∏
a parcia wiatru
(kgf/m 2 )

75

6

20

8

150

16

57

15

200

18

65

20

250

21

73

26

300

23

80

31

400

25

90

41

550

29

104

56

600

31

112

61

750

34

122

77

800

36

130

82

1000

40

144

102

1200

44

158

122

1500

49

176

153

1600

51

184

163

1800

54

194

184

2000

57

205

204

2400

62

223

245

2500

64

230

255

3000

69

248

306

3500

75

270

357

Obliczanie wartoÊci obcià˝enia wiatrem konstrukcji budowlanych jest zadaniem projektantów. Producenci okien, czyli ich projektanci
tak˝e prowadzà obliczenia statyczne, które umo˝liwiajà im prawid∏
owy dobór wzmocnieƒ kszta∏
towników okiennych. Znajàc
po∏
o˝enie dzia∏
ki i decydujàc o konkretnym posadowieniu budynku w jej granicach architekci tworzàcy oryginalne rozwiàzania
projektowe lub osoby odpowiedzialne za „modyfikacje” projektów typowych powinny stawiaç oknom odpowiednie wymagania,
co do ich odpornoÊci na obcià˝ enie wiatrem, obliczajàc i ustalajàc jakà odpornoÊcià na parcie lub ssanie wiatru powinny
charakteryzowaç si´ „ przegrody zewn´ trzne” - okna w budowli (budynku) o okreÊlonej wysokoÊci, w odpowiedniej strefie
wiatrowej i przy danym rodzaju terenu. Podstawowym narz´ dziem do tego obliczeƒ jest norma PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010
„Eurokod 1: Oddzia∏
ywania na konstrukcje -- Cz´ Êç 1-4: Oddzia∏
ywania ogólne -- Oddzia∏
ywania wiatru” , w której podano
procedury wyznaczania oddzia∏
ywania wiatru w projektowaniu budowli i konstrukcji budowlanych oraz ich cz´ Êci lub elementów
mocowanych do konstrukcji. Norma ma zastosowanie do budowli i konstrukcji o wysokoÊci do 200 m. Celem normy jest
umo˝liwienie oceny wartoÊci charakterystycznego oddzia∏
ywania wiatru na konstrukcje làdowe z uwzgl´ dnieniem wp∏
ywu terenu
otaczajàcego budowl´ na oddzia∏
ywanie wiatru. Nowa norma w marcu 2010 roku zastàpi∏
a powszechnie znanà „norm´ wiatrowà”
PN-B-02011:1977/Az1:2009 „Obcià˝enia w obliczeniach statycznych. Obcià˝enie wiatrem”.
Nowa norma europejska doÊç zasadniczo ró˝ ni si´ od wycofanej normy polskiej, na podstawie której ustalano wartoÊci
charakterystycznego obcià˝enia wiatrem „pk” albo obliczeniowego obcià˝enia wiatrem „p”. Obecnie podstawowà wartoÊcià
prognozowanà, zale˝ nà od warunków klimatycznych, jest Êrednia 10 minutowa pr´ dkoÊç wiatru, nazywana wartoÊcià
podstawowà bazowej pr´ dkoÊci wiatru „ vb,0 ”, a obcià˝enie wiatrem konstrukcji w danej lokalizacji wyznacza si´ przeliczajàc
podstawowà wartoÊç bazowà ciÊnienia pr´ dkoÊci na wartoÊç szczytowà w funkcji wysokoÊci nad poziomem gruntu „ q p(z)” .
Dokonuje si´ tego uwzgl´ dniajàc intensywnoÊç turbulencji „ Iv(z)” , zale˝ nà od rodzaju terenu i wysokoÊci nad nim.

54

VADEM ECUM OKIEN PVC

W nowej normie podane zostaje równie˝ pi´ ç nowych kategorii terenu:
Kategoria terenu 0

– Morze, obszar brzegowy otwarty na morze

Kategoria terenu I

– Jeziora albo obszary z pomijalnà niewielkà roÊlinnoÊcià i bez przeszkód

Kategoria terenu II – Obszary z niskà roÊlinnoÊcià, takà jak trawa oraz pojedynczymi przeszkodami (drzewa, budynki)
oddalonymi od siebie na odleg∏
oÊç nie mniejszà ni˝ 20 ich wysokoÊci
Kategoria terenu III – Obszary regularnie pokryte roÊlinnoÊcià albo budynkami z pojedynczymi przeszkodami
oddalonymi od siebie na odleg∏
oÊç nie wi´ kszà ni˝ 20 ich wysokoÊci
(jak wsie, tereny podmiejskie, sta∏
e lasy)
Kategoria terenu IV – Obszary, na których przynajmniej 15% powierzchni pokrywajà budynki o Êredniej wysokoÊci
przekraczajàcej 15 m
Kategorie II, III i IV odpowiadajà opisowo rodzajom terenu A, B i C wyst´ pujàcym w wycofanej polskiej normie
PN-B-02011:1977/Az1:2009, a które dla porównania i przypomnienia przedstawiamy poni˝ ej:
Teren A - Otwarty z nielicznymi przeszkodami
Teren B - Zabudowany przy wysokoÊci istniejàcych budynków do 10 m lub zalesiony
Teren C - Zabudowany przy wysokoÊci istniejàcych budynków powy˝ ej 10 m.
MAPY STREF OBCIÑ˚ ENIA WIATREM
Nowa norma przynosi ze sobà tak˝e zmian´ podzia∏
u
terytorium Polski na strefy obcià˝ enia wiatrem. Co
prawda zmiana stref po raz pierwszy wprowadzona zosta∏
a przez za∏
àcznik Az1:2009 do normy
PN-B-02011:1977, a obecnie tylko przeniesionà jà do
za∏
àcznika krajowego do normy europejskiej, mimo
to w ramach prezentacji zachodzàcych zmian warto
zapoznaç si´ ze „ starym” i „ nowym” uk∏
adem stref
obcià˝ enia wiatrem:
Pod zia ∏nie a kt u a lny w e d ∏
ug
PN-77/ B-02011

Po dzia ∏o bo w ià zu jàcy w e d∏
ug
PN-EN 1991-1-2:2008/ A1:2010

Niezale˝ nie od harmonizacji treÊci i wymagaƒ norm, koniecznym wydaje si´ , aby zarówno inwestorzy jak i producenci okien
PVC zwrócili baczniejszà uwag´ na zagadnienia wytrzyma∏
oÊci konstrukcji, szczególnie w czasie zachodzàcych doÊç
dynamicznie zmian klimatycznych oraz zwiàzanych z nimi cyklicznymi i gwa∏
townymi zjawiskami pogodowymi o lokalnym
charakterze. Innymi s∏
owy mówiàc wspó∏
czynnik przenikania ciep∏
a, o którym wszyscy mówià a˝ do znudzenia, to nie jedyna
i w okreÊlonych przypadkach wcale nie najwa˝niejsza z w∏
aÊciwoÊci okna.

WODOSZCZELNOÂå
Ze wzgl´ du na oczywistoÊç nazwy, ta w∏
aÊciwoÊç okna wydaje si´ byç naj∏
atwiejszà do wyt∏
umaczenia, choç po lekturze
ruwa˝ niczytelnicy mogli si´ zorientowaç, ˝ e okna wcale nie b´ dà dzieliç si´ w prosty sposób na wodoszczelne
i nie-wodoszczelne. Norma PN EN 14351-1+A1:2010 ustala a˝ 10 klas wodoszczelnoÊci dla okien nieos∏
oni´ tych, poczàwszy
od klasy 1A do klasy 9A oraz klas´ specjalnà Exxxx, gdzie w miejsce xxxx wpisywana jest wartoÊç ciÊnienia wi´ kszego ni˝
600 Pa.
Za okno nieos∏
oni´ te nale˝ y uwa˝ aç ka˝ de zabudowane w Êcianie budynku okno, którego ca∏
a powierzchnia b´ dzie
wystawiona na dzia∏
anie czynników atmosferycznych, w tym wiatru i deszczu.
Odpowiednie oznaczenia okien stosowane sà w zale˝ noÊci od poziomu ciÊnienia próbnego i czasu, do którego okno
w badaniach zachowuje ca∏
kowità szczelnoÊç na wod´ opadowà. Tym samym w rzeczywistoÊci, w∏
aÊciwoÊç okna PVC-U
nazwana wodoszczelnoÊcià odpowiada na pytanie, przy jakim obcià˝ eniu wiatrem w czasie opadów deszczu, nastàpi
przenikanie wody opadowej do wn´ trza konstrukcji okiennej. Poni˝ ej przypominamy odpowiedni fragment tabeli klas
i wartoÊci w∏
aÊciwoÊci okien z normy PN EN 14351-1+A1:2010.
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W∏
aÊciwoÊç/WielkoÊç/Miara
WodoszczelnoÊç – nieos∏
oni´ te (A)
CiÊnienie próbne (Pa)

Klasyfikacja/WartoÊç

npd

1A

2A

3A

4A

5A

6A

7A

8A

9A

(0)

(50) (100) (150) (200) (250) (300) (450) (600) (>600)

Exxxx

Szczegó∏
owe zale˝ noÊci ciÊnieƒ i czasu ich oddzia∏
ywania na okno oraz klasyfikacj´ wodoszczelnoÊci okien przedstawia
poni˝ sza tabela sporzàdzona na podstawie normy klasyfikacyjnej PN-EN 12 208:2001 „ Okna i drzwi. WodoszczelnoÊç.
Klasyfikacja” . Zgodnie z postanowieniami normy w ogóle nie klasyfikuje si´ okien, które przy ciÊnieniu próbnym 0 Pa
przepuszczà wod´ do wn´ trza konstrukcji w czasie krótszym ni˝ 15 min.

CiÊnienie próbne (Pa)

Klasyfikacja okna nieos∏
oni´ te

Wymagania

0

1A

Natryskiwanie wodà przez 15 min

50

2A

Jak klasa 1 + 5 min

100

3A

Jak klasa 2 + 5 min

150

4A

Jak klasa 3 + 5 min

200

5A

Jak klasa 4 + 5 min

250

6A

Jak klasa 5 + 5 min

300

7A

Jak klasa 6 + 5 min

450

8A

Jak klasa 7 + 5 min

600

9A

Jak klasa 8 + 5 min

>600

Exxxx

Powy˝ej 600 Pa czas trwania ka˝ dego
stopnia powinien wynosiç 5 min.

Okna najmniej wodoszczelne posiadajàce oznaczenie 1A zachowajà szczelnoÊç na wod´ opadowà przez okres do 15 min
przy ciÊnieniu wynoszàcym 0 Pa, co w normalnym u˝ytkowaniu oznacza, ˝e przeciekajà w∏
aÊciwie zawsze.
Okna posiadajàce oznaczenie 9A zacznà przepuszczaç wod´ do wn´ trza konstrukcji dopiero przy ciÊnieniu 600 Pa, co
oznacza, ˝e przecieki mogà si´ zdarzyç jeÊli padajàcemu deszczowi towarzyszy∏
by wiatr wiejàcy z pr´ dkoÊcià ok. 112 km/h.
Za okna o bardzo wysokim poziomie wodoszczelnoÊci mo˝ na uznaç konstrukcje oznaczone symbolem „ E” z podanà za
nim wartoÊcià ciÊnienia, na przyk∏
ad E 1200, co oznacza, ˝ e zachowajà szczelnoÊç na wod´ opadowà przez minimum
5 minut poddane dzia∏
aniu ciÊnienia o danej wartoÊci (w tym przypadku 1 200 Pa) wi´ kszemu od 600 Pa.
WodoszczelnoÊç, to druga po odpornoÊci na obcià˝ enie wiatrem w∏
aÊciwoÊç okna PVC, w której najwa˝ niejszà rol´ pe∏
ni
ciÊnienie wywierane na konstrukcj´ przez wiatr. Podejmujàc decyzj´ o wyborze okien na podstawie zbadanych dla nich
w∏
aÊciwoÊci warto zwróciç uwag´ na to, aby nie traktowaç roz∏
àcznie obu wymienionych w∏
aÊciwoÊci, a w szczególnoÊci
wartoÊci ciÊnieƒ. W naturze silne wiatry i nawalne deszcze idà cz´ sto w parze. Prosz´ pami´ taç, ˝e nawet jeÊli okno posiada
najwy˝szà klas´ C w zakresie ugi´ cia ramy poddanej ciÊnieniu parcia wiatru, to ugi´ cie to wynosi 1/300 d∏
ugoÊci elementu.
Dla konstrukcji o wysokoÊci 1m, 1/300 ugi´ cia, to 3,3 mm. Dla konstrukcji o wysokoÊci 2 m, 1/300 ugi´ cia to ju˝ 6,6mm.
Uwa˝ acie, ˝ e takie ugi´ cie któregokolwiek elementu konstrukcyjnego okna pozwoli zachowaç ca∏
ej konstrukcji okna
wodoszczelnoÊç? Z tego te˝ powodu warto korelowaç klas´ okna w zakresie tych w∏
aÊciwoÊci, a w szczególnoÊci wartoÊci
ciÊnieƒ oddzia∏
ujàcych na konstrukcj´ . Byç mo˝ e nie wyeliminuje to ca∏
kowicie ewentualnych negatywnych skutków
oddzia∏
ywania czynników zewn´ trznych na okna, ale z pewnoÊcià pozwoli je w znacznym stopniu ograniczyç.
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PRZEPUSZCZALNOÂå POWIETRZA
PrzepuszczalnoÊç powietrza, nazywana równie˝ infiltracjà powietrza odpowiada przede wszystkim na pytanie, na ile szczelna
jest przegroda budowlana jakà jest okno. W badaniach ustala si´ iloÊç powietrza przenikajàcà przez okno przy za∏
o˝ onym
ciÊnieniu próbnym.
Wspó∏
czynnik infiltracji powietrza – okreÊla iloÊç powietrza jaka przeniknie w ciàgu 1 godziny przez 1 metr szczeliny okna
lub drzwi balkonowych przy ró˝ nicy ciÊnieƒ 1daPa (10 Pa) po obu stronach okna.
Norma PN-EN 14351-1+A1:2010 ustala dla okien 4 klasy przepuszczalnoÊci powietrza.

W∏
aÊciwoÊç/WielkoÊç/Miara

Klasyfikacja/WartoÊç

PrzepuszczalnoÊç powietrza
Maksymalne ciÊnienie próbne (Pa)
Referencyjna przepuszczalnoÊç
powietrza przy 100 Pa
(m 3 /h*m 2 ) lub (m 3 /h*m)

1
(150)

2
(300)

3
(600)

4
(600)

(50 lub 12,50

(27 lub 6,75)

(9 lub 2,25)

(3 lub 0,75)

npd

Im wy˝sza ustalona w badaniach i zadeklarowana przez producenta okien klasa przepuszczalnoÊci powietrza, tym mniejsza
infiltracja oraz szczelniejsze okno. G∏
ównymi komponentami konstrukcji okna odpowiadajàcymi za poziom przepuszczalnoÊci
powietrza, a co za tym idzie za jego szczelnoÊç sà uszczelki i okucia okienne. W tym miejscu uwaga praktyczna dla przysz∏
ych
nabywców okien. W ostatnich latach pojawia si´ coraz wi´ cej systemów profili okiennych, w których uszczelki w procesie
koekstruzji sà trwale wiàzane z kszta∏
townikami. Byç mo˝e uszczelka koekstrudowana przyspiesza proces produkcji okna
i w za∏
o˝ eniu obni˝ a koszty, ale nie jest to rozwiàzanie optymalne dla u˝ ytkowników. Uszczelki, jak ka˝ dy inny element
okna ulegajà uszkodzeniom mechanicznym, a na pewno procesowi starzenia, tracàc z wolna swoje w∏
aÊciwoÊci. Wymiana
uszkodzonych lub zu˝ ytych uszczelek koekstrudowanych nastr´ cza wiele trudnoÊci, a mo˝ e byç po prostu nie mo˝ liwa. Z
tego wzgl´ du, nawet za cen´ nieco wy˝ szych kosztów zakupu lepiej znaleêç okno, w którym producent nadal stosuje
tradycyjnà technologi´ uszczelki „ wciàganej” .
Jednak to nie taka, czy inna uszczelka jest g∏
ównym problemem inwestorów zwiàzanym z tà w∏
aÊciwoÊcià okna. Poziom
przepuszczalnoÊci powietrza przez okno, budzi sprzeczne uczucia u nabywców okien z ca∏
kiem innego powodu. Z jednej
strony inwestorzy wymagajà i chcà w mieszkaniach okien szczelnych, bo nie po to je kupujà lub wymieniajà, aby by∏
y
nieszczelne i nimi wia∏
o, z drugiej, wi´ kszoÊç z nich wie, ˝e bez sta∏
ego i równomiernego dop∏
ywu powietrza do pomieszczeƒ,
powszechnie jeszcze stosowana w obiektach budowlanych wentylacja grawitacyjna, nie b´ dzie dzia∏
a∏
a wydajnie, co mo˝ e
byç powodem wielu powa˝nych k∏
opotów zwiàzanych z zawilgoceniem pomieszczeƒ oraz powstawaniem pleÊni i grzybów.
Dylemat inwestorów zosta∏rozstrzygni´ ty w obowiàzujàcych przepisach techniczno-budowlanych.
W za∏
àczniku nr 2 do Rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadaç budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2002 r Nr 75 poz. 690 z póên. zm.) znajduje si´ punkt 2.3.2;
w którym stwierdza si´ co nast´ puje: „W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego i budynku u˝ytecznoÊci publicznej
wspó∏
czynnik infiltracji powietrza dla otwieranych okien i drzwi balkonowych powinien wynosiç nie wi´ cej ni˝ 0,3 m3/(m
E h E daPa2/3), z zastrze˝eniem § 155 ust. 3 i 4 rozporzàdzenia”.
Okno o infiltracji spe∏
niajàcej warunek przep∏
ywu powietrza o strumieniu nie wi´ kszym ni˝ 0,3 m 3 /(m • h • daPa 2/3 ) jest
oknem szczelnym i jeÊli zostanie zastosowane w pomieszczeniach wyposa˝onych w wentylacj´ grawitacyjn lub mechanicznà
wywiewnàà, zgodnie z treÊcià zastrze˝ enia z § 155 ust.3 wtedy, to inwestor powinien zapewniç „...dop∏
yw powietrza
zewn´ trznego, w iloÊci niezb´ dnej dla potrzeb wentylacyjnych[...] przez urzàdzenia nawiewne umieszczane w oknach,
drzwiach balkonowych lub w innych cz´ Êciach przegród zewn´ trznych.”
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OKNA A WENTYLACJA POMIESZCZE¡
Wybierajàc okna do nowego domu lub szykujàc si´ do wymiany okien w istniejàcym
obiekcie warto pami´ taç, aby tak do koƒca nie ulegaç modzie i naciskom przekazów
reklamowych. To prawda, ˝e wszyscy musimy dok∏
adaç staraƒ, aby ograniczaç zu˝ycie
energii. Prawdà jest te˝, ˝e coraz cz´ Êciej wrogiem nr 1 staje si´ wszechobecny ha∏
as,
a poszanowanie naszego mienia i miru domowego jest zagro˝one. Nie oznacza to
jednak, ˝e kupowane okna majà zapewniaç wy∏
àcznie mniejsze straty ciep∏
a, cisz´
w mieszkaniach i wzgl´ dne bezpieczeƒstwo osób i dobytku. Jednym z dodatkowych
niezwykle istotnych warunków jakich powinno si´ oczekiwaç od okien jest zapewnienie
klimatu pomieszczeƒ odpowiedniego dla przebywania osób. Spe∏
nienie tego warunku
b´ dzie mo˝liwe tylko wtedy, jeÊli przy wyborze okna nie zapomnimy o tym, ˝e jest
ono, a przynajmniej powinno byç wa˝nym elementem systemu wentylacyjnego,
szczególnie wtedy, gdy obiekt budowlany wyposa˝ony jest w system wentylacji
naturalnej, zwanej te˝ grawitacyjnà, a powietrze nie jest dostarczane do pomieszczeƒ
na przyk∏
ad przez nawiwniki Êcienne. Skutki lekcewa˝enia zagadnienia prawid∏
owej
wentylacji mogà byç op∏
akane dla stanu technicznego budynków przy okazji wywierajàc
niekorzystny wp∏
yw na zdrowie mieszkaƒców. Pojawienie si´ trudno usuwalnych
zagrzybieƒ i pleÊni mo˝e byç przyczynà chorób oraz powodowaç koniecznoÊç drogich
remontów, których wcale nie brano pod uwag´ dokonujàc zakupów stolarki okiennej.
Rol´ i wymagania stawiane oknom jako elementowi systemu wentylacji pomieszczeƒ okreÊlajà zarówno powszechnie
obowiàzujàce przepisy techniczno-budowlane zawarte w Rozporzàdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaç budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2002 r Nr 75 poz. 690
z póên. zm.) jak i zapisy tak zwanej „ normy wentylacyjnej” PN-83/B-03430 ze zmianà Az – 3 z dnia 8 lutego 2000. Zanim
wi´ c z pe∏
nà ÊwiadomoÊcià mo˝ liwych konsekwencji zdecydujemy si´ na zakup okien szczelnych, w których strumieƒ
przep∏
ywu powietrza jest mniejszy od 0,3 m 3 /(m • h • daPa 2/3 ), warto wiedzieç kiedy taki zakup b´ dzie mo˝ na uznaç za
racjonalny w Êwietle przywo∏
anych wy˝ej przepisów i norm.
W Rozporzàdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadaç budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2002 r Nr 75 poz. 690 z póên. zm.), konstrukcji, funkcjom i wyposa˝eniu
okien jako elementowi systemu wentylacji poÊwi´ cone sà w zasadzie trzy paragrafy, których brzmienie w ca∏
oÊci lub cz´ Êci
przytaczamy poni˝ ej.
§ 91
Mieszkanie, z wyjàtkiem jedno- i dwupokojowego, powinno byç przewietrzane na przestrza∏lub naro˝nikowo. Nie dotyczy
to mieszkania w budynku podlegajàcym przebudowie, a tak˝ e mieszkania wyposa˝ onego w wentylacj´ mechanicznà
o dzia∏
aniu ciàg∏
ym wywiewnà lub nawiewno-wywiewnà.
§ 149
1. Strumieƒ powietrza zewn´ trznego doprowadzanego do pomieszczeƒ, nieb´ dàcych pomieszczeniami pracy, powinien
odpowiadaç wymaganiom Polskiej Normy dotyczàcej wentylacji, przy czym w mieszkaniach strumieƒ ten powinien
wynikaç z wielkoÊci strumienia powietrza wywiewanego, lecz byç nie mniejszy ni˝ 20 m3/h na osob´ przewidywanà na
pobyt sta∏
y w projekcie budowlanym.
§ 155
1. W budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, oÊwiaty, wychowania, opieki zdrowotnej i opieki spo∏
ecznej,
a tak˝ e w pomieszczeniach biurowych przeznaczonych na pobyt ludzi, niewyposa˝ onych w wentylacj´ mechanicznà lub
klimatyzacj´ , okna, w celu okresowego przewietrzania, powinny mieç konstrukcj´ umo˝ liwiajàcà otwieranie co najmniej
50% powierzchni wymaganej zgodnie z § 57 dla danego pomieszczenia.
2. Skrzyd∏
a okien, Êwietliki oraz nawietrzaki okienne, wykorzystywane do przewietrzania pomieszczeƒ przeznaczonych na
pobyt ludzi, powinny byç zaopatrzone w urzàdzenia pozwalajàce na ∏
atwe ich otwieranie i regulowanie wielkoÊci otwarcia
z poziomu pod∏
ogi lub pomostu, tak˝ e przez osoby niepe∏
nosprawne, je˝ eli nie przewiduje si´ korzystania z pomocy
innych wspó∏
u˝ytkowników.
3. W przypadku zastosowania w pomieszczeniach innego rodzaju wentylacji ni˝ wentylacja mechaniczna nawiewna lub
nawiewno-wywiewna, dop∏
yw powietrza zewn´ trznego, w iloÊci niezb´ dnej dla potrzeb wentylacyjnych, nale˝ y zapewniç
przez urzàdzenia nawiewne umieszczane w oknach, drzwiach balkonowych lub w innych cz´ Êciach przegród zewn´ trznych.
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Powy˝sze przepisy odnoszà si´ zarówno do sposobu u˝ytkowania pomieszczeƒ (§ 91), wymaganej minimalnej iloÊci powietrza
dostarczanego (§ 141) jak i konstrukcji, a tak˝ e funkcji okien (§ 155 ust.1 i 2) oraz urzàdzeƒ doprowadzajàcych powietrze
i ich rozmieszczenia (§ 155 ust.3). Warto przy tym zwróciç uwag´ przysz∏
ym nabywcom okien, ˝ e z treÊci tych zapisów
wynika, i˝ obowiàzek zapewnienia w∏
aÊciwej wentylacji w pomieszczeniach spoczywa wy∏
àcznie na nich i za ewentualne
niepo˝ àdane skutki w∏
asnych wyborów lub zaniechaƒ nie mogà winiç producentów lub sprzedawców okien, chyba, ˝ e
o d p o w ie d n ie o d m ie n n e za p is y w t ym w zg l´ d zie zn a jd o w a ∏
y s i´ w t re Êci za w ie ra n ych u m ó w.
Zdecydowanie wi´ cej szczegó∏
owych informacji o wymaganiach i niezb´ dnych rozwiàzaniach w zakresie prawid∏
owej
wentylacji pomieszczeƒ znaleêç mo˝ na w „ normie wentylacyjnej” PN-83/B-03430 ze zmianà Az – 3 z dnia 8 lutego 2000
" Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i u˝ytecznoÊci publicznej. Wymagania" , w której stwierdza
si´ mi´ dzy innymi:
„Prawid∏
owa wentylacja powinna zapewniaç doprowadzenie powietrza do pokoi oraz kuchni z oknem zewn´ trznym oraz
usuwanie powietrza zu˝ ytego z kuchni, ∏
azienki, oddzielnego ust´ pu, ewentualnego pomocniczego pomieszczenia
bezokiennego (sk∏
adzik, garderoba), pokoju oddzielonego od tych pomieszczeƒ wi´ cej ni˝ dwojgiem drzwi, pokoju
znajdujàcego si´ na wy˝ szym poziomie w wielopoziomowym domu jednorodzinnym lub wielopoziomowym mieszkaniu
domu wielorodzinnego.”
Jak ju˝ wczeÊniej nadmienialiÊmy w wi´ kszoÊci mieszkaƒ w budynkach zamieszkania zbiorowego oraz powstajàcych ma∏
ych
domach jednorodzinnych stosowane sà jeszcze najcz´ Êciej rozwiàzania wentylacji grawitacyjnej, co oznacza, ˝ e oprócz
sprawnie dzia∏
ajàcych „ kratek wentylacyjnych” , przez które " zu˝ yte powietrze ucieka" , muszà byç te˝ miejsca, przez które
powietrze do mieszkania nap∏
ywa.
Wentylacja naturalna (grawitacyjna) dzia∏
a tylko dzi´ ki si∏
om natury. Jej nap´ dem jest ró˝nica g´ stoÊci powietrza na zewnàtrz
i wewnàtrz budynku. Ogrzane lekkie powietrze ulatuje z budynku przez kana∏
y wentylacyjne. W jego miejsce przedostaje
si´ powietrze z zewnàtrz. Naturalnà drogà przedostawania si´ powietrza do budynku sà nieszczelnoÊci okien i drzwi. IloÊç
powietrza zale˝y wi´ c od tego jak du˝e sà te nieszczelnoÊci. Podj´ cie przez inwestorów zamieszkujàcych obiekty wentylowane
w sposób naturalny, decyzji o zakupie szczelnej nowoczesnej stolarki okiennej, która z regu∏
y nie zapewnia nap∏
ywu
odpowiedniej iloÊci powietrza do pomieszczeƒ wià˝ e si´ wi´ c bezpoÊrednio z koniecznoÊcià poniesienia dodatkowych
kosztów na urzàdzenia nawiewne zgodnie z wymaganiem § 155 ust.3 Rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaç budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2002 r
Nr 75 poz. 690 z póên. zm.)
W Êwietle obowiàzujàcych przepisów, aby doprowadziç powietrze potrzebne do niezb´ dnej i poprawnej wentylacji
pomieszczeƒ mo˝ na skorzystaç z dwóch rozwiàzaƒ:
• Ku p iç st o la rk´ , w kt ó re j sà za in st a lo w a n e syst e m o w e e le m e n t y d o p ro w a d za jà ce p o w ie t rze .
• Zastosowaç okienne lub Êcienne nawiewniki powietrza.
JeÊli inwestor podejmie decyzj´ , ˝ e nawiew powietrza koniecznie musi odbywaç si´ przez okno, do dyspozycji ma dwie
podstawowe opcje.
Pierwsza to skorzystanie z ró˝ nego rodzaju urzàdzeƒ nawiewnych znajdujàcych si´ w obr´ bie systemów okiennych, które
sà raczej prostymi i niedrogimi urzàdzeniami wentylacyjnymi. Jednak przed podj´ ciem decyzji koniecznie trzeba upewniç
si´ , ˝ e urzàdzenie spe∏
nia wymagania odpowiednich norm, co do obj´ toÊci powietrza przep∏
ywajàcego przez nawiewnik
oraz zosta∏
o wprowadzone do obrotu zgodnie obowiàzujàcymi przepisami.
Drugà skuteczniejszà metodà doprowadzenia w∏
aÊciwej iloÊci powietrza do pomieszczeƒ jest zastosowanie profesjonalnych
nawiewników. Pozwalajà one doprowadziç powietrze w sposób bardziej kontrolowany. IloÊç powietrza przep∏
ywajàcego
przez nawiewnik mo˝e byç regulowana r´ cznie lub automatycznie.
Nawiewniki automatyczne, regulujà wielkoÊç strumienia powietrza reagujàc na:
• Ró˝nic´ ciÊnienia wewn´ trznego i zewn´ trznego (ciÊnieniowe).
• Temperatur´ zewn´ trznà.
• WilgotnoÊç powietrza w pomieszczeniu (higrosterowane).
Nawiewniki ciÊnieniowe doprowadzajà na zewnàtrz. Urzàdzenia posiadajà jednak ograniczenie, blokad´ w okapie lub
nawiewniku, która przy okreÊlonej wielkoÊci przep∏
ywu strumienia powietrza nie pozwoli na jego dalsze zwi´ kszenie, na
przyk∏
ad przy silnym podmuchu wiatru.
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Nawiewniki termostatyczne zmniejszajà przep∏
yw powietrza, gdy spada temperatura zewn´ trzna.
Nawiewniki higrosterowane regulujà dop∏
yw powietrza w zale˝noÊci od wilgotnoÊci powietrza w pomieszczeniach. Zwi´ kszajà
dop∏
yw powietrza wraz ze wzrostem wilgotnoÊci. Dostosowujà tym samym intensywnoÊç wentylacji do warunków w
pomieszczeniu.

Polska Norma PN-83/B-03430 ze zmianà Az – 3 z dnia 8 lutego 2000 tak mówi o dop∏
ywie powietrza
zewn´ trznego do pomieszczeƒ:
„Dop∏
yw powietrza zewn´ trznego do pokojów mieszkalnych oraz kuchni z oknem zewn´ trznym powinien byç zapewniony
w sposób:
W przypadku zastosowania okien charakteryzujàcych si´ wspó∏
czynnikiem infiltracji
„ a” mniejszym ni˝ 0,3 m 3 /(m • h • daPa 2/3), przez nawiewniki powietrza o regulowanym stopniu otwarcia usytuowane:
a, mi´ dzy ramà skrzyd∏
a a górnà kraw´ dzià szyby zespolonej), lub
• w górnej cz´ Êci okna (w oÊcie˝nicy, ramie skrzyd∏
• w otworze okiennym (mi´ dzy nadpro˝ em a górnà kraw´ dzià oÊcie˝ nicy, w obudowie rolety zewn´ trznej), albo
• w przegrodzie zewn´ trznej ponad oknem.
Strumieƒ powietrza przep∏
ywajàcego przez ca∏
kowicie otwarty nawiewnik, przy ró˝ nicy ciÊnienia po obu jego stronach 10
Pa, powinien mieÊciç si´ w granicach:
• od 20 do 50 m 3 /h, jeÊli zastosowana jest wentylacja grawitacyjna,
• od 15 do 30 m 3 /h, jeÊli zastosowana jest wentylacja mechaniczna wywiewna.
Strumieƒ powietrza przep∏
ywajàcego przez nawiewnik, którego element d∏
awiàcy znajduje si´ w pozycji ca∏
kowitego
zamkni´ cia, powinien zawieraç si´ w granicach od 20 do 30% strumienia przy jego ca∏
kowitym otwarciu.
Nale˝y pami´ taç o tym, ˝ e do budynku trzeba doprowadziç tyle samo powietrza, ile b´ dzie z niego usuwane kana∏
ami
wentylacyjnymi. Zbyt ma∏
a iloÊç powietrza mo˝ e powodowaç zaburzenia dzia∏
ania wentylacji - os∏
abienie lub odwrócenie
ciàgu w kana∏
ach wentylacyjnych. Powietrze wentylujàce mieszkanie powinno przep∏
ywaç od pomieszczeƒ najmniej
zanieczyszczonych przez strefy poÊrednie w stron´ pomieszczeƒ, w których powstaje najwi´ cej zanieczyszczeƒ.
W warunkach okreÊlanych przez aktualnie obowiàzujàce normy wymagany normatywny strumieƒ powietrza wywiewanego
(niezale˝nie od wielkoÊci mieszkania) wynosi:
• kuchnia z oknem zewn´ trznym wyposa˝ona w kuchenk´ gazowà lub w´ glowà 70 m 3/h
• kuchnia z oknem zewn´ trznym, wyposa˝ ona w kuchenk´ elektrycznà
- 30 m 3 /h w mieszkaniu do 3 osób,
- 50 m 3 /h w mieszkaniu dla wi´ cej ni˝ 3 osób.
• kuchnia bez okna zewn´ trznego wyposa˝ ona w kuchenk´ elektrycznà - 50 m 3 /h
• kuchnia bez okna zewn´ trznego, wyposa˝ona w kuchenk´ gazowà, obowiàzkowo z mechanicznà wentylacjà
wywiewnà - 70 m 3 /h
azienka z wc lub bez - 50 m 3 /h
• ∏
oddzielny
wc - 30 m 3 /h
•
• pomieszczenie bez okien (garderoba) - 15 m 3 /h
Pokój mieszkalny oddzielony od pomieszczeƒ kuchni, ∏
azienki i wc wi´ cej ni˝ dwojgiem drzwi lub pokój znajdujàcy si´ na
wy˝szym poziomie w wielopoziomowym domu jednorodzinnym lub w wielopoziomowym mieszkaniu domu wielorodzinnego
- 30 m 3 /h. Wymiana powietrza w ciàgu godziny powinna byç równa, co najmniej kubaturze pokoju.
Norma wyró˝ nia trzy typy mieszkaƒ okreÊlajàc dla nich wielkoÊç ∏
àcznego strumienia obj´ toÊci powietrza wentylacyjnego:
azienka i WC to jedno pomieszczenie.
• mieszkanie typu A, to lokal, gdzie ∏
azienka oraz WC to oddzielne pomieszczenia.
• mieszkanie typu B, to lokal gdzie ∏
azienka i WC jako oddzielne pomieszczenia oraz dodatkowo w tym mieszkaniu
• mieszkanie typu C, to lokal gdzie ∏
znajduje si´ pomieszczenie bez okien.
¸àczny strumieƒ obj´ toÊci powietrza wentylujàcego w zale˝noÊci od uk∏
adu mieszkania mo˝e wynosiç:
• dla mieszkania typu A - 120 m 3/h
• dla mieszkania typu B - 150 m 3 /h
• dla mieszkania typu C - 165 m 3/h
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Nocà strumieƒ obj´ toÊci powietrza wentylujàcego mo˝ e byç zredukowany do 20m 3 /h/osob´ .
Zaleca si´ projektowanie urzàdzeƒ, które pozwalajà zwi´ kszyç iloÊç powietrza usuwanego z kuchni w czasie jej u˝ytkowania.
Ich wydajnoÊç powinna wynosiç, co najmniej 120 m 3 /h.
Oznacza to, ˝ e powietrze trzeba doprowadziç do wszystkich pokoi i umo˝ liwiç jego swobodny przep∏
yw przez korytarze
w kierunku pomieszczeƒ, w których znajdujà si´ kana∏
y wywiewne.
Zanieczyszczone powietrze jest usuwane z mieszkania kana∏
ami wentylacyjnymi. Osobne kana∏
y muszà si´ znaleêç w kuchni,
∏
azience, toalecie, pomieszczeniach bez okien (np. w garderobie). Je˝ eli mieszkanie jest dwupoziomowe, to kana∏
y powinny
byç tak˝e we wszystkich pokojach znajdujàcych si´ na górnej kondygnacji.

Wentylacja jako w∏
aÊciwoÊç okna wed∏
ug PN-EN 14351-1+A1:2010
Uwa˝ni czytelnicy z pewnoÊcià pami´ tajà, ˝e „ wentylacja” jest jednà ze wspólnych w∏
aÊciwoÊci okien, które wymienialiÊmy
na stronie 45. W∏
aÊciwoÊç t´ powinni deklarowaç producenci, którzy w konstrukcjach swoich okien stosujà zintegrowane
z oknem dodatkowe urzàdzenia nawiewne. Jednak˝ e w zwiàzku z tym, i˝ wi´ kszoÊç produkowanych obecnie okien z PVC,
to okna szczelne, o bardzo niskim wspó∏
czynniku infiltracji powietrza, koniecznym, a w okreÊlonych przypadkach nawet
obowiàzkowym w Êwietle krajowych przepisów techniczno-budowlanych staje si´ stosowanie w nich urzàdzeƒ nawiewnych,
które zapewnià odpowiednià wymian´ powietrza w pomieszczeniach. Ze wzgl´ du na mo˝ liwà du˝ à ró˝ norodnoÊç
zintegrowanych z oknem nawiewników, norma PN-EN 14351-1+A1:2010 nie ustala w tym zakresie ˝adnych klas w∏
aÊciwoÊci,
pozostawiajàc producentom swobod´ deklarowania klasy tej w∏
aÊciwoÊci okna w zale˝ noÊci od zbadanych w∏
aÊciwoÊci
okna z zastosowanym konkretnym urzàdzeniem wentylacyjnym.

SKUTKI NIEW¸ AÂCIWEJ WENTYLACJI POMIESZCZE¡
W poprzednim dziale przedstawiliÊmy rol´ jakà okna mogà i powinny spe∏
niaç w systemie prawid∏
owej wentylacji pomieszczeƒ.
WspomnieliÊmy równie˝ o pewnych negatywnych zjawiskach, które mogà byç zwiàzane z nadmiernie ograniczanym
dop∏
ywem powietrza z zewnàtrz, szczególnie w obiektach i pomieszczeniach wyposa˝onych w system wentylacji naturalnej
(grawitacyjnej). W tym rozdziale postaramy si´ opisaç i omówiç zjawisko bardzo powszechne oraz bardzo irytujàce dla
inwestorów, którzy wydali sporà sum´ pieni´ dzy na nowe okna. Mowa o wykraplaniu pary wodnej na dolnych kraw´ dziach
szyb zespolonych, a w szczególnoÊci w miejscu styku szyby z kszta∏
townikiem okna. Nieco dalej przybli˝ ymy tak˝ e inne
zjawisko zwiàzane z „ parowaniem”, podajàc pokrótce przyczyny i warunki, w jakich para wodna pojawia si´ na zewn´ trznej
powierzchni szyb zespolonych.

Wykraplanie (kondensacja) pary wodnej na powierzchni wewn´ trznej
Kondensacja pary wodnej na wewn´ trznej powierzchni szyby zawsze zaczyna si´ w cz´ Êciach naro˝ nikowych, g∏
ównie na
skutek dodatkowego sch∏
adzania powierzchni szyby w wyniku powstawania mostka termicznego na styku powierzchni
przeszklonej i nieprzeszklonej okna.
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Zjawisko przejÊciowej kondensacji pary wodnej na styku dolnej kraw´ dzi szyby z profilem okiennym mo˝ e wyst´ powaç ze
szczególnym nat´ ˝ eniem w nast´ pujàcych okolicznoÊciach:
• W okresach wysokiej wilgotnoÊci.
towne podwy˝szenie poziomu wilgotnoÊci, np. w ∏
azienkach,
• W pomieszczeniach, gdzie chwilowo nast´ puje gwa∏
• Kuchniach, a w pewnych okolicznoÊciach i okresach doby tak˝ e w pomieszczeniach mieszkalnych.
w okresach wyjàtkowo mroênych.
Mo˝na wyodr´ bniç 5 ró˝nych czynników majàcych wp∏
yw na zjawisko kondensacji pary na wewn´ trznej powierzchni szyb,
sà to:
1. Temperatura na powierzchni szyby.
2. Temperatura powietrza wewnàtrz pomieszczenia/budynku.
3. Poziom wilgotnoÊci wewnàtrz pomieszczenia/budynku.
4. Nat´ ˝ enie wentylacji.
5. Warunki klimatyczne na zewnàtrz budynku.
Choç okresowe pojawianie si´ wody na wewn´ trznej powierzchni szyb mo˝ e byç dla u˝ ytkowników okien irytujàce,
z punktu widzenia fizyki budowli, trzeba je uznaç za zjawisko normalne, o wybitnie przejÊciowym charakterze, które trudno
wyeliminowaç w 100% , ale którego wyst´ powanie mo˝ na i nale˝y ograniczaç. Konieczne wydaje si´ równie˝ wskazanie,
˝ e choç to mo˝liwe, to raczej do rzadkoÊci b´ dà nale˝ a∏
y przypadki, w których kondensacj´ pary wodnej w dolnej cz´ Êci
szyby b´ dzie mo˝ na be˝ ˝ adnych wàtpliwoÊci uznaç za uzasadniony powód do reklamacji, z tytu∏
u wad konstrukcyjnych
okna. Warto tutaj wspomnieç, ˝ e negatywne skutki mostka cieplnego mogà byç tym bardziej wyraêne, im lepszy jest
wspó∏
czynnik przenikania ciep∏
a Ug Êrodkowej cz´ Êci szyby oraz wspó∏
czynnik przenikania ciep∏
a Uf kszta∏
townika okiennego,
w którym osadzona jest szyba.
Regu∏
à jest, ˝e sprzedawcy okien broniàcy si´ przed reklamacjami z powodu wody pojawiajàcej si´ w dolnej cz´ Êci skrzyde∏
od razu u˝ywajà argumentu o „ nieprawid∏
owej wentylacji” i „ nadmiernej wilgotnoÊci powietrza” w pomieszczeniach. IloÊç
i ró˝norodnoÊç wymienionych wczeÊniej czynników majàcych wp∏
yw na powstawanie zjawiska wskazuje, ˝e ka˝dy przypadek
wymaga jednak indywidualnego zbadania i rozpatrzenia, bowiem „nieprawid∏
owa wentylacja zawilgoconych pomieszczeƒ”,
choç powszechnie przywo∏
ywana jako winowajca, wcale nim byç nie musi. O prawid∏
owej wentylacji pomieszczeƒ ju˝
pisaliÊmy. Teraz kilka s∏
ów o drugim czynniku, tak cz´ sto przywo∏
ywanym przy rozstrzyganiu sporów zwiàzanych z kondensacjà
pary na wewn´ trznej powierzchni szyb, czyli o wilgotnoÊci powietrza.
WilgotnoÊç powietrza, to zawartoÊç pary wodnej w powietrzu. Maksymalna wilgotnoÊç, czyli maksymalna iloÊç pary wodnej
w okreÊlonej iloÊci powietrza silnie zale˝ y od jego temperatury. Im wy˝sza temperatura powietrza, tym wi´ cej pary wodnej
mo˝ e si´ w nim znajdowaç. Przekroczenie maksymalnej wilgotnoÊci (np. w wyniku obni˝ enia temperatury powietrza)
powoduje skraplanie si´ pary wodnej. Dlatego w∏
aÊnie powstaje wieczorna rosa. Nagrzane w dzieƒ powietrze mo˝e zawieraç
w sobie bardzo du˝ o pary wodnej, gdy przychodzi noc, powietrze och∏
adza si´ i spada przez to maksymalna iloÊç pary
wodnej, która mo˝ e byç w nim zawarta. Nadmiar pary wodnej skrapla si´ , tworzàc na powierzchni ziemi kropelki rosy.
Temperatura, w której para wodna mo˝ e zmieniaç swój stan skupienia z lotnego na ciek∏
y nazywana jest temperaturà
punktu rosy lub punktem rosy. Poni˝ej obszerna tabela oparta o obliczenia firmy Pilkington pokazujàca temperatur´ punktu
rosy w zale˝noÊci od temperatury powietrza i wzgl´ dnej wilgotnoÊci powietrza.
Pu n k t r o s y d la t e m p e ra t u r y T p o w ie t rza w (°C) i w ilg o t n o Êci w zg l´ d n e j HR w (% )
T pow.
(°C)
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Wzgl´ dna wilgotnoÊç powietrza HR (% )
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18,4
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29,1
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17,5

19,0
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21,7
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26,2

27,2

28,1

28

16,6

18,1

19,5
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15,7
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26,1
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Pu n k t r o s y d la t e m p e ra t u r y T p o w ie t rza w (°C) i w ilg o t n o Êci w zg l´ d n e j HR w (% )
T pow.
(°C)

Wzgl´ dna wilgotnoÊç powietrza HR (% )
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12,0
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14,8
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11,1
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18,4
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10,2

11,6

12,9
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17,4

18,4

19,3

20,2

20

9,3

10,7

12,0

13,2

14,4

15,4

16,5

17,4

18,3

19,2

19

8,3

9,8

11,1

12,3

13,4

14,4

15,5
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17,3

18,2
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7,4

8,8
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17,2
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6,5

7,9

9,2

10,4
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5,6

7,0
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12,5
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4,7

6,0
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8,5

9,6
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11,6

12,5

13,4

14,2

14

3,7

5,1

6,4

7,5

8,6

9,6

10,6

11,5

12,4

13,2

13

2,8

4,2

5,4

6,6

7,7

8,7

9,6

10,5

11,4

12,2

12

1,9

3,2

4,5

5,6

6,7

7,7

8,7

9,6

10,4

11,2

11

1,0

2,3

3,6

4,7

5,8

6,7

7,7

8,6

9,4

10,2

10

0,1

1,4

2,6

3,7

4,8

5,8

6,7

7,6

8,4

9,2

9

- 0,8

0,5

1,7

2,8

3,8

4,8

5,7

6,6

7,5

8,2

8

- 1,6

- 0,4

0,7

1,8

2,9

3,9

4,8

5,6

6,4

7,2

7

- 2,4

- 1,2

- 0,2

0,9

1,9

2,9

3,8

4,7

5,5

6,3

6

- 3,2

- 2,1

- 1,0

- 0,1

0,9

1,9

2,8

3,7

4,5

5,3

5

- 4,0

- 2,3

- 1,9

- 0,9

0,1

1,0

1,8

2,7

3,5

4,3

4

- 4,8

- 3,7

- 2,7

- 1,7

- 0,9

0,0

0,9

1,7

2,5

3,3

3

- 5,7

- 4,6

- 3,5

- 2,6

- 1,7

- 0,9

- 0,1

0,7

1,5

2,3

Piszàc o wilgotnoÊci powietrza w pomieszczeniach warto wspomnieç, ˝e nawet w pomieszczeniach dobrze wentylowanych
i ogrzewanych u˝ ytkownik mo˝ e stworzyç „ zamkni´ te przestrzenie” , powodujàc powstanie mikroklimatów o niezwykle
wysokiej wilgotnoÊci. Dobrà ilustracjà tego zjawiska mogà byç na przyk∏
ad okna zas∏
oni´ te ró˝norakimi roletkami, ˝aluzjami
wewn´ trznymi, a nawet nieco grubszymi zas∏
onami albo umieszczanie mebli lub innych elementów wystroju wn´ trz
w pobli˝ u okien. W takich miejscach ryzyko wyst´ powania zjawiska kondensacji pary wodnej zdecydowanie wzrasta. Nie
nale˝ y równie˝ zapominaç, ˝ e prowadzone w pomieszczeniach prace remontowe i budowlane z u˝ yciem materia∏
ów
wymagajàcych du˝ ych iloÊci wody np. betonu, gipsu,kleju do..., a nawet niektórych warstw izolacyjnych, powodujà
powstawanie mikroklimatów o wysokiej wilgotnoÊci przyczyniajàcych si´ do zwi´ kszenia ryzyka wyst´ powania zjawiska
kondensacji pary wodnej na wewn´ trznej powierzchni okien.
Ograniczanie zjawiska kondensacji jest mo˝liwe poprzez oddzia∏
ywanie na pierwsze cztery czynniki ze znajdujàcej si´ wy˝ ej
listy. Cztery, bo z oczywistych wzgl´ dów nikt z u˝ ytkowników okien nie ma wp∏
ywu na warunki klimatyczne panujàce na
zewnàtrz budynku. Balansowanie pomi´ dzy wartoÊciami parametrów a˝ do uzyskania równowagi nie jest sprawà ∏
atwà,
dlatego bezwzgl´ dnie najlepszym sposobem ograniczenia kondensacji na powierzchni wewn´ trznej okna jest wychwytywanie
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pary wodnej ju˝ w momencie jej powstawania i bezpoÊrednie
usuwanie na zewnàtrz, co ilustruje za∏
àczone zdj´ cie.
Widoczne jaÊniejsze plamy na powierzchni kszta∏
towników,
to para k∏
´ biàca si´ w trakcie gotowania wody przy
uchylonym w mroêny dzieƒ skrzydle okiennym. Kupujàc
nowe okna warto równie˝ wiedzieç, ˝ e ryzyko kondensacji
pary wodnej na dolnych kraw´ dziach szyb zespolonych
mo˝ na tak˝ e ograniczyç, jeÊli do konstrukcji szyb u˝ yte
zostanà tzw. ciep∏
e ramki (patrz str. 31) wykonane
z materia∏
ów o niskiej przewodnoÊci cieplnej, lepiej izolujàce
od standardowych ramek z aluminium. Zadaniem ciep∏
ej
ra m ki je st po dw y˝ sze n ie t e m pe rat u ry p owie rzch ni
wewn´ trznej kraw´ dzi tafli szk∏
a, co zmniejsza tym samym
ryzyko kondensacji pary wodnej - szczególnie w naro˝nikach.
Przy dzisiejszym stanie techniki okiennej, wartoÊç mostka
termicznego powodujàcego zjawisko kondensacji mo˝na
równie˝ ograniczaç dokonujàc zakupów okien, w których dolna kraw´ dê szyby jest osadzona maksymalnie g∏
´ boko we
wr´ bie szybowym skrzyde∏okiennych. Przyk∏
adem tego typu rozwiàzania dla okien PVC mo˝ e byç technologia wklejania
szyby zespolonej we wràb na przyk∏
ad „ bonding inside” firmy Aluplast.

Wykraplanie (kondensacja) pary wodnej na powierzchni zewn´ trznej.
Kondensacja na powierzchni zewn´ trznej rozpoczyna si´ od Êrodkowej cz´ Êci szyby, bowiem jest to najch∏
odniejsze miejsce
zewn´ trznej powierzchni szyby zespolonej, poniewa˝ kraw´ dzie zewn´ trznej cz´ Êci szk∏
a ulegajà ogrzaniu na skutek mostka
termicznego. Zjawisko kondensacji pary wodnej na zewn´ trznej powierzchni szyby zespolonej mo˝e wystàpiç, jeÊli temperatura
zewn´ trznej powierzchni szk∏
a b´ dzie wyraênie ni˝ sza od temperatury powietrza na zewnàtrz budynku, a punkt rosy
powietrza b´ dzie wy˝szy od temperatury szk∏
a.
O temperaturze na zewn´ trznej powierzchni szk∏
a decydujà nast´ pujàce czynniki:
• IloÊç ciep∏
a przechodzàca przez szyb´ od wewnàtrz pomieszczenia, która zale˝ y z kolei od ró˝nicy temperatur
mi´ dzy powierzchnià wewn´ trznà, a powierzchnià zewn´ trznà szyby oraz od wartoÊci wspó∏
czynnika przenikania
ciep∏
a szyby Ug .
a z powietrzem zewn´ trznym przez konwekcj´ *
• Wymiana ciep∏
• Straty ciep∏
a przez promieniowanie, przede wszystkim w kierunku nieba.
Badania i pomiary wskazujà, ˝e wymiana ciep∏
a pomi´ dzy szybà, a otoczeniem przez promieniowanie jest stosunkowo niewielka
w przypadku nieba zachmurzonego. Natomiast jeÊli niebo jest w nocy bezchmurne, wówczas nast´ pujà du˝e straty termiczne
w∏
aÊnie w kierunku nieba. Wp∏
yw promieniowania przeszklonej powierzchni w kierunku nieba najlepiej mo˝na zaobserwowaç
na zaparkowanych na dworze samochodach. W nocy, przy bezchmurnym niebie, powierzchnia karoserii i szyb jest rano cz´ Êciowo
mokra, a w ch∏
odniejszych okresach nawet oszroniona, choç w nocy nie pada∏
o. Co równie charakterystyczne, jeÊli samochód
ustawiony jest równolegle do budynku, karoseria i szyby od strony budynku zawsze pozostajà suche, gdy˝ budynek znacznie
zmniejsza wymian´ przez promieniowanie mi´ dzy powierzchnià samochodu, a niebem.
Poni˝ ej prezentujemy tabel´ z wyliczeniami firmy Pilkington, w której podano przy jakiej temperaturze zewn´ trznej
powierzchni szyby i przy jakiej wzgl´ dnej wilgotnoÊci powietrza na zewnàtrz, na zewn´ trznej powierzchni szyby nastàpi
kondensacja pary wodnej, przy za∏
o˝eniu ˝e temperatura wewnàtrz pomieszczenia wynosi 20°C, a niebo jest bezchmurne.

Pr´ dkoÊç
Temp.
wiatru powietrza
m/s
°C
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Szyba pojedyncza
Ug = 5,8 W/(m 2 • °K)
Temperatura
szk∏
a °C

Szyba zespolona
Ug = 2,9 W/(m2 • °K)

Kondensacja

Temperatura
szk∏
a °C

Kondensacja

Szyba zespolona
Ug = 1,3 W/(m2 • °K)
Temperatura
szk∏
a °C

Kondensacja

0

- 10

2,2

brak

- 4,9

brak

- 9,9

99%

0

0

7,3

brak

2,2

brak

- 1,3

90%

0

10

12,4

brak

9,3

95%

7,2

83%

4

10

11,2

brak

9,7

99%

9,0

93%

10

10

10,7

brak

9,9

99%

9,5

97%
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Z analizy danych zawartych w tabeli wynika, ˝ e:
• Szyba pojedyncza praktycznie nigdy nie osiàga temperatury powierzchni ni˝ szej ni˝ temperatura powietrza na
zewnàtrz, co wyklucza jakàkolwiek kondensacj´ na jej powierzchni zewn´ trznej.
• Poprawa wspó∏
czynnika przenikania ciep∏
a szyby Ug (izolacji termicznej) prowadzi do zmniejszenia iloÊci ciep∏
a
przekazywanego w kierunku powierzchni zewn´ trznej. Zewn´ trzna powierzchnia szk∏
a staje si´ ch∏
odniejsza,
a ryzyko kondensacji wzrasta.
• Przy du˝ ej pr´ dkoÊci wiatru temperatura szk∏
a zbli˝ a si´ do temperatury powietrza na zewnàtrz.
• Ryzyko, ˝ e temperatura szk∏
a b´ dzie znacznie ni˝ sza od temperatury powietrza na zewnàtrz, maleje w miar´
jak temperatura na zewnàtrz spada.
Podsumowujàc, mo˝ na przyjmowaç, ˝ e zjawisko kondensacji pary wodnej na zewn´ trznej powierzchni szyby b´ dzie
zachodzi∏
o w nocy i nad ranem, przy bezchmurnym niebie oraz bezwietrznej pogodzie, a ryzyko wzrasta dodatkowo w
przypadku okien (szyb) instalowanych w Êcianach, w których zjawisko promieniowania w kierunku nieba jest bardziej
intensywne, na przyk∏
ad w budynkach po∏
o˝onych na uboczu, bowiem podstawowà przyczynà kondensacji sà straty cieplne
w kierunku bezchmurnego nieba.
Zjawiska kondensacji pary wodnej w okolicach Êrodkowej cz´ Êci zewn´ trznych powierzchni szyb zespolonych nie nale˝ y
uwa˝ aç za kryterium ich z∏
ej jakoÊci, a tym bardziej za objaw gorszej jakoÊci okien, a raczej za dowód dobrej izolacji
termicznej.
* ko n w e kcja – proces przenoszenia ciep∏
a wynikajàcy z makroskopowego ruchu materii w gazie bàdê cieczy, np. powietrzu,
wodzie. Czasami przez konwekcj´ rozumie si´ równie˝ sam ruch materii zwiàzany z ró˝ nicami temperatur, który prowadzi
do przenoszenia ciep∏
a. Ruch ten precyzyjniej nazywa si´ p rà d e m ko n w e k cy jn y m . Wyró˝nia si´ :
• konwekcj´ swobodnà powodowana ró˝nicà temperatur (g´ stoÊci)
• konwekcj´ wymuszonà powodowana ró˝ nicà ciÊnieƒ

IZOLACYJNOÂå AKUSTYCZNA OKIEN PVC-U
IzolacyjnoÊç akustyczna, odpowiada na pytanie, na ile przegroda budowlana jakà jest okno, chroni przed ha∏
asem
zewn´ trznym. Norma PN-EN 14351-1+A1:2010 nie ustala ˝adnych minimalnych wartoÊci w zakresie w∏
aÊciwoÊci izolacyjnoÊci
akustycznej okien, pozostawiajàc w tym wzgl´ dzie ca∏
kowità swobod´ deklarowania tych wartoÊci producentom stolarki.

W∏
aÊciwoÊç/WielkoÊç/Miara

Klasyfikacja/WartoÊç

W∏
aÊciwoÊci akustyczne
IzolacyjnoÊç akustyczna
Rw (C, Ctr) (dB)

npd

WartoÊci deklarowane Rw (C, Ctr) (dB), np: Rw 40

(-1 -5)

dB

Zgodnie z zasadà przyj´ tà przez przywo∏
anà wy˝ej norm´ , producent okna powinien deklarowaç jego w∏
aÊciwoÊci akustyczne
u˝ ywajàc do tego wartoÊci wa˝ onego wskaênika izolacyjnoÊci akustycznej w∏
aÊciwej oznaczanego literowo „ Rw ” oraz
wartoÊci widmowych wskaêników adaptacyjnych C i Ctr. Zapis prawid∏
owo zadeklarowanej przez wykonawc´ izolacyjnoÊci
akustycznej okna powinien wyglàdaç nast´ pujàco Rw (C, Ctr), gdzie:
• Rw - wa˝ ony wskaênik izolacyjnoÊci akustycznej w∏
aÊciwej.
• Ctr - widmowy wskaênik adaptacyjny stosowany dla dêwi´ ków o niskiej i Êredniej cz´ stotliwoÊci, np.: W przypadku êróde∏ha∏
asu zwiàzanych ze zwyk∏
ym miejskim ruchem ulicznym, ruchem kolejowy z ma∏
ymi pr´ dkoÊciami,
czy te˝ z ha∏
asem o niskiej i Êredniej cz´ stotliwoÊci emitowanym przez zak∏
ady przemys∏
owe.
• C - widmowy wskaênik adaptacyjny stosowany dla dêwi´ ków w zakresie Êredniej i wysokiej cz´ stotliwoÊci np.:
W wypadku ha∏
asu pochodzàcego od palców zabaw, szkó∏
, szybkiego transportu kolejowego lub transportu
na drogach szybkiego ruchu.
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W praktyce prawid∏
owy zapis okreÊlajàcy izolacyjnoÊç akustycznà okna powinien wyglàdaç w nast´ pujàcy sposób:
Rw 40 (-1, -5) dB. WartoÊç jednoliczbowych widmowych wskaêników adaptacyjnych C i Ctr wyznaczana jest w zale˝ noÊci
od potrzeb na podstawie norm PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008 lub PN-EN ISO 717-2:1999/A1:2008.
Co do zasady mo˝ na przyjmowaç dla konkretnej konstrukcji okna, ˝ e im wy˝ sza zadeklarowana wartoÊç wa˝ onego
wspó∏
czynnika izolacyjnoÊci akustycznej Rw (C, Ctr), wyra˝ onego w decybelach (dB), tym przegroda lepiej izoluje od
zewn´ trznych êróde∏ha∏
asu. Warto jednak zwróciç uwag´ , ˝e jeÊli dla konkretnego okna, producent zadeklarowa∏izolacyjnoÊç
akustycznà Rw 40 (-1, -5) dB, to nabywcy powinni byç Êwiadomi, ˝ e nie oznacza to wcale, i˝ w ka˝ dym przypadku poziom
ha∏
asu zewn´ trznego b´ dzie t∏
umiony przez t´ konstrukcj´ o 40 dB.
W zale˝ noÊci od cz´ stotliwoÊci dêwi´ ku emitowanego przez êród∏
o ha∏
asu, zadeklarowanà przez producenta wartoÊç
Êredniego wskaêników adaptacyjnych! Dopiero po dokonaniu takiej korekty otrzymujemy prawid∏
owe wyniki dla wskaêników
izolacyjnoÊci akustycznej w∏
aÊciwej, czyli przewidywanego poziomu o jaki zmniejszy si´ poziom ha∏
asu w pomieszczeniu
przy znanej wartoÊci ha∏
asu obcià˝ ajàcego i cz´ stotliwoÊci dêwi´ ków emitowanych przez jego êród∏
o. Skorygowana
izolacyjnoÊç akustyczna dla przyk∏
adowego okna o zadeklarowanym wa˝ onym wskaêniku izolacyjnoÊci akustycznej
Rw 40 (-1, -5) dB przedstawia si´ nast´ pujàco:
Dla dêwi´ ków o Êredniej i wysokiej cz´ stotliwoÊci:

Rw + C = 40 + (-1) = 39dB

Dla dêwi´ ków o niskiej i Êredniej cz´ stotliwoÊci:

Rw + Ctr = 40 + (-5) = 35dB

Jednym z cz´ stych b∏
´ dów sprzedawców jak i nabywców okien jest traktowanie prawid∏
owo zadeklarowanej przez
producentów izolacyjnoÊci akustycznej okna na poziomie 40 dB jako „ ostatecznej”, co jak widaç z przedstawionego prostego
obliczenia mo˝ e prowadziç do wielu przykrych niespodzianek na etapie eksploatacji stolarki, bo efekt jakim mia∏
o byç
ograniczenie poziomu ha∏
asu w pomieszczeniach nie zostanie osiàgni´ ty.

DROGI ROZCHODZENIA HA¸ ASU. WSKAè NIKI. ZALE˚ NOÂCI.
Akustyka, to jedna z najbardziej z∏
o˝ onych dziedzin fizyki, dlatego samodzielne okreÊlenie w∏
aÊciwych parametrów i zakup okna
o odpowiedniej izolacyjnoÊci akustycznej nie jest sprawà ∏
atwà. Kupujàcy zazwyczaj wiedzà o dokuczajàcym im ha∏
asie to, ˝e...
im dokucza. Niewielu próbuje ustaliç rzeczywisty poziom ha∏
asu obcià˝ ajàcego. Wolà wybieraç okno i jego izolacyjnoÊç akustycznà
„ na oko” , a potem nierzadko „ plujà sobie w brod´ ” . Wielu sprzedawców s∏
yszàc, ˝ e klient chce kupiç okno o pewnych
w∏
aÊciwoÊciach w zakresie izolacyjnoÊci akustycznej, od razu proponuje rozwiàzanie problemu przy pomocy „odpowiedniej” szyby,
zupe∏
nie tak, jakby okno sk∏
ada∏
o si´ wy∏
àcznie z szyb. Przy takim sposobie kupowania i sprzedawania okien dêwi´ kochronnych
radykalnej poprawy komfortu i ciszy w mieszkaniu lepiej nie oczekiwaç. W tym rozdziale nie wdajàc si´ w zawik∏
ane wyjaÊnianie
praw fizyki postaramy si´ przedstawiç kilka informacji, które mogà si´ przydaç zarówno przysz∏
ym nabywcom jak i obecnym
sprzedawcom okien charakteryzujàcych si´ podwy˝ szonà izolacyjnoÊcià akustycznà.

Drogi rozchodzenia ha∏
asu

oszklenie

Przygotowujàc si´ do zakupu okna dêwi´ kochronnego
koniecznie trzeba zwróciç uwag´ na szereg jego detali
konstrukcyjnych, szczególnie w obr´ bie tych elementów

przymyki i przylgi

i tych miejsc, którymi ha∏
as przedostaje si´ do wn´ trza
pomieszczenia.

uszczelnienia
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Jak widaç na powy˝ szym rysunku dróg przedostawania si´ ha∏
asu przez okno jest kilka, zatem oddzia∏
ywanie wy∏
àcznie
na jednà z nich, na przyk∏
ad poprzez popraw´ izolacyjnoÊci akustycznej oszklenia mo˝e nie zapewniç optymalnego efektu,
choç bez wàtpienia, ze wzgl´ du na udzia∏powierzchni przeszklonych w ca∏
ej powierzchni okna, szyby zespolone sà jednym
z najwa˝niejszych elementów konstrukcyjnych okna dêwi´ kochronnego. Warto w tym miejscu zaznaczyç, ˝e podobnie jak
przy okreÊlaniu przenikalnoÊci cieplnej okna, koniecznie trzeba wystrzegaç si´ cz´ sto pope∏
nianego b∏
´ du polegajàcego
na uto˝ samianiu izolacyjnoÊci akustycznej szyby zespolonej z izolacyjnoÊcià akustycznà ca∏
ego okna.

Wskaêniki izolacyjnoÊci akustycznej
Nieco wczeÊniej napisaliÊmy, ˝e zgodnie z wymogami normy PN-EN 14351-1+A1:2010 producenci okien deklarujà izolacyjnoÊç
akustycznà okna pos∏
ugujàc si´ wartoÊcià Êredniego wa˝ onego wskaênika izolacyjnoÊci akustycznej Rw oraz wartoÊciami
widmowych wskaêników adaptacyjnych C i Ctr, a tak˝ e, ˝e wartoÊç wa˝ onego wskaênika izolacyjnoÊci akustycznej Rw nie
jest równoznaczna z wartoÊcià faktycznego poziomu ochrony przed ha∏
asem gwarantowanym przez dane okno. Powstaje
wi´ c pytanie, czy jest bardziej precyzyjny od wsz´ dobylskiego Rw i bardziej przydatny nabywcom wskaênik izolacyjnoÊci
akustycznej okien? OczywiÊcie, ˝ e jest. To wskaênik izolacyjnoÊci akustycznej w∏
aÊciwej. Jednak inwestor, aby prawid∏
owo
z niego skorzystaç musi wczeÊniej zebraç nieco wi´ cej informacji.
Przede wszystkim warto najpierw ustaliç wartoÊç obcià˝ enia elewacji budynku ha∏
asem, a potem sprecyzowaç swoje
oczekiwania, co do wymaganego poziomu ha∏
asu w pomieszczeniach. Dopiero na tej podstawie mo˝na w miar´ precyzyjnie
okreÊliç wymagany parametr izolacyjnoÊci akustycznej nabywanego okna, czyli wskaênik po˝àdanej izolacyjnoÊci akustycznej
w∏
aÊciwej oznaczany literowo oznaczeniem R’A1 lub R’A2 . Co mo˝na zapisaç w postaci nast´ pujàcego wzoru:

Lobc - Lwym = R’A1 lub R’A2 (dB)
gdzie:

Lobc - poziom ha∏
asu obcià˝ajàcego elewacj´ obiektu i przegrod´
asu dopuszczalny lub wymagany przez nabywc´ w pomieszczeniu
Lwym - poziom ha∏
R’A1 - wskaênik po˝ àdanej lub wymaganej izolacyjnoÊci akustycznej okna niezb´ dny dla
ochrony przed dêwi´ kami o Êredniej i wysokiej cz´ stotliwoÊci.
R’A2 - wskaênik po˝ àdanej lub wymaganej izolacyjnoÊci akustycznej okna niezb´ dny dla
ochrony przed dêwi´ kami o Êredniej i niskiej cz´ stotliwoÊci.

WartoÊç ha∏
asu obcià˝ ajàcego najdok∏
adniej mo˝ na ustaliç zlecajàc przeprowadzenie odpowiednich badaƒ. Pos∏
ugiwanie
si´ wartoÊciami szacunkowymi, czyli jak to mówià „ na oko” , mo˝ e prowadziç do pope∏
nienia bardzo istotnych omy∏
ek,
co z kolei doprowadzi do tego, ˝e nie uzyskamy po˝àdanego efektu w zakresie ograniczenia poziomu ha∏
asu w pomieszczeniach.
Wiadomo jednak, ˝e teoria, teorià, ˝ycie, ˝yciem, a kasa, kasà i ma∏
o który z inwestorów zdecyduje si´ na przeprowadzenie
stosownych badaƒ. Dlatego poni˝ej kilka informacji, które byç mo˝e u∏
atwià dzia∏
ania szacunkowe.
Poziom dêwi´ ku (L) mo˝e byç mierzony w skali decybelowej (dB), w której wartoÊç 0 dB oznacza próg s∏
yszalnoÊci, a 130 dB
próg bólu.
Ró˝ ne êród∏
a ha∏
asu emitujà dêwi´ ki o ró˝ nym poziomie. Chcàc w miar´ skutecznie poprawiç komfort naszych domów
i mieszkaƒ warto przyjrzeç si´ jaki jest odczuwalny poziom ha∏
asu powodowany przez ró˝ne êród∏
a i sposób jego percepcji
przez ucho ludzkie. Wyglàda to mniej wi´ cej nast´ pujàco:
Cisza
Szelest papieru
Szum liÊci
Tykanie zegara
Cicho nastawione radio
Normalna rozmowa
Szum biura
Ruch uliczny
G∏
oÊna muzyka z radia
Hala fabryczna, bardzo ruchliwa ulica
M∏
ot pneumatyczny
Motocykl bez t∏
umika
Samolot odrzutowy z niewielkiej odleg∏
oÊci

- 0
- 10
- 20
- 30
- 40
- 50
- 60
- 70
- 80
- 90
- 100
- 110
- 130

dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB

- Ca∏
kowity brak dêwi´ ków
- Dêwi´ k prawie nies∏
yszalny
- Dêwi´ k ledwie s∏
yszalny
- Dêwi´ k bardzo cichy
- Dêwi´ k cichy
- Dêwi´ k raczej cichy
- Dêwi´ k umiarkowany
- Dêwi´ k g∏
oÊny
- Dêwi´ k bardzo g∏
oÊny
- Dêwi´ k bardzo g∏
oÊny
- Dêwi´ k ekstremalnie g∏
oÊny
- Dêwi´ k nie do wytrzymania
- Dêwi´ k bolesny
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Z przedstawionych powy˝ ej „ szacunkowych” danych wynika, ˝ e najbardziej dokuczliwe dla wi´ kszoÊci z nas obcià˝ enie ha∏
asem
ulicznym zawiera si´ w przedziale mniej wi´ cej od 65 dB do 90 dB, a cz´ stotliwoÊci dêwi´ ków emitowanych ze êróde∏ha∏
asu
nale˝ y zaliczyç do zakresów niskich i Êrednich.
Ustalenie poziomu ha∏
asu dopuszczalnego lub po˝ àdanego jest zdecydowanie prostsze. Trudno sugerowaç nabywcom po˝àdany
poziom ha∏
asu w pomieszczeniu, bo to sprawa indywidualnych i subiektywnych odczuç albo prpreferencji. Mo˝ emy tylko podaç
za obowiàzujàcà w budownictwie i projektowaniu normà PN-B-02151-3:1999, w pewnym przybli˝ eniu poziom ha∏
asu
w pomie szczeniach mieszkalnych w ciàgu dnia nie powinien przekra czaç poziomu 40 dB, a w porze nocnej 30 dB.
Po tych ustaleniach wróçmy jeszcze na chwil´ do poprzedniego rozdzia∏
u i zwiàzku widmowych wskaêników adaptacyjnych
z prawid∏
owo wyra˝ onym wa˝onym wskaênikiem izolacyjnoÊci akustycznej Rw (C, Ctr). W prostych obliczeniach przedstawiliÊmy
jaki wp∏
yw wywierajà wskaêniki adaptacyjne C i Ctr na izolacyjnoÊç akustycznà okna o prawid∏
owo zadeklarowanej wartoÊci
Rw 40 (-1, -5) dB. Dla utrwalenia przypomnijmy sobie je raz jeszcze.
Dla dêwi´ ków o Êredniej i wysokiej cz´ stotliwoÊci:

Rw + C = 40 + (-1) = 39dB

Dla dêwi´ ków o niskiej i Êredniej cz´ stotliwoÊci:

Rw + Ctr = 40 + (-5) = 35dB

Jak widaç wartoÊç widmowego wskaênika adaptacyjnego jest sumowana z wartoÊcià wa˝ onego wskaênika izolacyjnoÊci
akustycznej. W zwiàzku z tym, ˝e wartoÊci widmowych wskaêników adaptacyjnych przyjmujà postaç jednocyfrowych liczb
ujemnych, faktyczna izolacyjnoÊç akustyczna okna jest mniejsza od deklarowanych przez producenta 40 dB. Wa˝ ony
wskaênik izolacyjnoÊci akustycznej okna skorygowany o wartoÊç widmowego wskaênika adaptacyjnego stanowi wskaênik
izo la cyjn o Êci a ku st yczn e j w ∏
a Êciw e j o kn a , o zn a cza n y lit e ro w o RA1 lu b RA2 co m o ˝ n a p rze d st a w iç
w postaci nast´ pujàcego zapisu

Rw + C = RA1 albo Rw + Ctr = RA2
WartoÊç wskaênika izolacyjnoÊci akustycznej w∏
aÊciwej okna RA1 lub RA2 odpowiada najdok∏
adniej na pytanie o poziom
faktycznej ochrony przed ha∏
asem zapewnianej przez kupowane okno i o te w∏
aÊnie wskaêniki nale˝ y pytaç sprzedawców
albo jeszcze lepiej uczyniç je cz´ Êcià postanowieƒ umowy.

Wskaêniki izolacyjnoÊci akustycznej jako czynniki wyboru okna
Podsumowujàc wszystko, co do tej pory napisaliÊmy o izolacyjnoÊci akustycznej okien z PVC-U, staniemy si´ przez chwil´
mieszkaƒcami centrum miasta zainteresowanymi zakupem okna, które powinno ograniczyç dochodzàce do naszego
mieszkania irytujàce dêwi´ ki o Êredniej i niskiej cz´ stotliwoÊci pochodzàce od ha∏
asu ulicznego.
Jako „ przeci´ tni” nabywcy nie zlecamy badaƒ akustycznych, a wartoÊç ha∏
asu obcià˝ ajàcego Lobc ustalamy „ na oko” na
poziomie 70 dB.
Nie chcemy mieç lepiej ni˝ sàsiedzi, wi´ c zgadzamy si´ z postanowieniami normy PN-B-02151-3:1999 i wymagamy, aby
w naszych pomieszczeniach poziom ha∏
asu Lwym nie przekracza∏35 dB. Liczymy wi´ c:

Lobc - Lwym = 70 dB – 35 dB = R’A2 35 dB
W punkcie sprzeda˝ y zaproponowano nam okno o Êrednim wa˝ onym wskaêniku izolacyjnoÊci akustycznej Rw 40 (-1, -5) dB.
Jako wyedukowany ju˝ okienny konsument, ze wzgl´ du na cz´ stotliwoÊç dêwi´ ku zwiàzanego z ha∏
asem ulicznym liczymy
szybko wskaênik izolacyjnoÊci akustycznej w∏
aÊciwej RA2 proponowanego nam okna:

Rw + Ctr = RA2 = 40 + (-5) dB = RA2 35 dB
Pozostaje nam ju˝ tylko porównaç wartoÊci izolacyjnoÊci akustycznej wymaganej R’A2 z izolacyjnoÊcià akustycznà w∏
aÊciwà
okna RA2 :

R’A2 35 dB = RA2 35 dB
WartoÊci wskaêników sà równe, a zatem nale˝ y przypuszczaç, ˝ e proponowane okno spe∏
ni swoje zadanie w zakresie
izolacyjnoÊci akustycznej. O tym czy je kupimy zadecydujemy póêniej, po zakoƒczeniu lektury naszego vademecum.
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Wp∏
yw rozszczelnieƒ wentylacyjnych na izolacyjnoÊç akustycznà okna
Na stronie 53 omawialiÊmy jednà z w∏
aÊciwoÊci okien PVC nazywanà przepuszczalnoÊcià powietrza. Aktualnie obowiàzujàce
przepisy techniczno-budowlane dopuszczajà mo˝ liwoÊç stosowania w budownictwie stolarki o wysokiej szczelnoÊci na
przenikanie powietrza ˝àdajà jednak, aby w obiektach wyposa˝onych w wentylacj´ grawitacyjnà lub mechanicznà wywiewnà
zapewnione zosta∏
y warunki dla dostarczania do pomieszczeƒ takiej iloÊci powietrza, która zapewni im odpowiednià
wentylacj´ . Jednym ze sposobów zapobiegania negatywnym zjawiskom wynikajàcym z nadmiernej szczelnoÊci okien sà
przeró˝ ne sposoby ich rozszczelniania. Problem w tym, ˝ e ka˝ de rozszczelnienie okna powoduje gwa∏
townà utrat´ jego
w∏
aÊciwoÊci w zakresie izolacyjnoÊci akustycznej, a pech chce, ˝ e wi´ kszoÊç obiektów nara˝ onych na nadmierne obcià˝enie
ha∏
asem, to starsze obiekty mieszkalne znajdujàce si´ w centrach miast, wyposa˝ one w∏
aÊnie w systemy wentylacji
grawitacyjnej. Przyznajemy, ˝e zgrabne po∏
àczenie izolacyjnoÊci akustycznej okna z odpowiednim dla wentylacji grawitacyjnej
poziomem przepuszczalnoÊci powietrza jest albo bardzo drogie, albo czasem wr´ cz niewykonalne dla przeci´ tnego lokatora.
Poni˝ ej na podstawie informacji przedstawionych przez Instytut Techniki Budownictwa w Warszawie prezentujemy szereg
wykresów obrazujàcych jaki wp∏
yw na poziom izolacyjnoÊci akustycznej wywierajà ró˝ ne sposoby „ rozszczelniania” okien.
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Izo la cyjn o Êç a ku st yczn a w ∏
a Êciw a R

Wy k r e s n r 1 pokazuje jaki wp∏
yw na
Wykre s n r 1
db
obni˝enie poziomu izolacyjnoÊci akustycznej
okna ma zamontowanie na nim popularnego
60
nawiewnika. Nawet jeÊli nawiewnik b´ dzie
Ro zszcze ln ie n ie za p o m o cà
n a w ie w n ika
zamkni´ ty izolacyjnoÊç okna wyraênie maleje
w ca∏
ym paÊmie cz´ stotliwoÊci emisji dêwi´ 50
b e z n a w ie w n ika
ków. W tym miejscu mamy dla czytelników
poradnika przestrog´ . Nie dajcie si´ zwieÊç
Rw (C; Ct r ) = 40 (-2; -5)
niektórym sprzedawcom próbujàcym wmó40
z n a w ie w n ikie m za m kn i´ tym :
wiç wam, ˝e wystarczy zamontowaç na oknie
Rw (C; Ct r ) = 35 (-1; -3)
nawiewnik, posiadajàcy równie˝ w∏
aÊciwoÊci
w zakresie izolacyjnoÊci akustycznej i problem
30
zniknie. To nieprawda. Zale˝ noÊç pomi´ dzy
izolacyjnoÊcià akustycznà okna, a izolacyjnoÊcià akustycznà nawiewnika oblicza si´ przy
20
u˝yciu specjalnego, doÊç skomplikowanego
wzoru matematycznego. Nie czas i miejsce
10
na szczegó∏
y, ale prosimy wierzcie nam, ˝ e
63
125
250
500
1000
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je˝ eli na oknie o izolacyjnoÊci akustycznej
40 dB zamontujemy nawiewnik o takiej samej izolacyjnoÊci akustycznej, to w rzeczywistoÊci izolacyjnoÊç okna z otwartym
nawiewnikiem mo˝e si´ zmniejszyç nawet o 8 – 10 dB, a to ju˝ bardzo odczuwalna dla ucha zmiana poziomu ha∏
asu.
70
db

Wykre s n r 2

60
Izo la cyjn o Êç a ku st yczn a w ∏
a Êciw a R

Wykre s n r 2 obrazuje rozszczelnienie okna
przy pomocy tak zwanych „ szczelin infiltracyjnych” , co zaleca∏
y i zalecajà nadal,
wszystkie obowiàzujàce jeszcze aprobaty
techniczne wydane przez ITB dla okien i drzwi
balkonowych z PVC. Choç ró˝ ne êród∏
a
podajà, ˝e iloÊç powietrza przedostajàca si´
w ten sposób przez okno jest zbyt ma∏
a na
potrzeby wentylacji, to z punktu widzenia
wp∏
ywu tej metody rozszczelniania na izolacyjnoÊç akustycznà okna mo˝ na jà uznaç
za najmniej „ szkodliwà” .

Ro zszcze ln ie n ie za p o m o cà
u szcze lki p ∏
a skie j
50
szcze ln e
Rw (C; Ct r ) = 33
40

(-1; -4)

ro zszcze ln io n e
Rw (C; Ct r ) = 32

(-2; -5)

30

20
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Na w y k r e s ie n r 3 przedstawiono wp∏
yw
na izolacj´ akustycznà okna wszystkich
mo˝ liwych funkcji rozszczelnieƒ zale˝ nych
od sterowania okuciami. 1 stopieƒ rozszczelnienia, to klasyczna „ mikrowentylacja” .
2 stopieƒ, to ju˝ cz´ Êç funkcji okuç nazywanej
„ stopniowaniem uchy∏
u” . Pe∏
ne uchylenie
okna w praktyce sprawia, ˝e okno nie posiada
ja kie jko lw ie k zn a czà ce j izo la cyjn o Êci
akustycznej.

Izo la cyjn o Êç a ku styczn a w ∏
a Êciw a R
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Wykre s n r 3

40

Wp ∏
yw p o zycji kla m ki
n a izo la cyjn o Êç
a ku styczn à o kn a
o kn o szcze ln e :

40

Rw (C; Ct r) = 38 (-2; -6)
I st o p ie ƒ ro zszcze ln ie n ia

30

Rw (C; Ct r) = 32 (-1; -3)
II st o p ie ƒ ro zszcze ln ie n ia
Rw (C; Ct r) = 24 (-1; -1)

20

o kn o u ch ylo n e
Rw (C; Ct r) = 12 (0; -1)

10

0
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Na zakoƒczenie tego rozdzia∏
u jeszcze krótka informacja dla wszystkich inwestorów, by wiedzieli, czy jest sens walczyç
i p∏
aciç z ka˝dy 1 dB izolacyjnoÊci akustycznej okna. JeÊli zamierzacie zwi´ kszyç komfort przebywania we w∏
asnych mieszkaniach walczàc z ha∏
asem przy pomocy okien pami´ tajcie, ˝ e ograniczenie poziomu ha∏
asu w pomieszczeniu o:
•
•
•
•

1
3
5
10

dB jest praktycznie niezauwa˝ alne,
dB jest ledwo odczuwalne,
dB b´ dzie stanowi∏
o wyraênà ró˝ nic´ ,
dB oznacza zmniejszenie odczuwanego poziomu ha∏
asu o po∏
ow´ .

PRZENIKALNOÂå CIEPLNA.
WSPÓ¸ CZYNNIK PRZENIKANIA CIEP¸ A PVC-U.
Jednym z najcz´ stszych powodów wymiany lub zakupu stolarki okiennej o okreÊlonym poziomie przenikalnoÊci cieplnej
jest ch´ ç racjonalizowania wydatków na ogrzewanie, potocznie nazywana przez klientów oszcz´ dzaniem energii. Przy
wymianie okna, decyzja o zakupie podejmowana jest zazwyczaj wtedy, gdy od okna ciàgnie ju˝ taki ch∏
ód, ˝ e trudno
przebywaç w jego pobli˝ u. Ten ch∏
ód, to zazwyczaj nic innego jak skutek niekontrolowanej infiltracji powietrza przez
nieszczelnoÊci okna i oÊcie˝ y okiennej oraz swobodnego wnikania powietrza zewn´ trznego do wn´ trza pomieszczenia.
Po wymianie okien niekontrolowany przep∏
yw powietrza ustaje i wi´ kszoÊç kupujàcych jest zadowolona z osiàgni´ tego
efektu. Nie wieje, czyli jest cieplej, a oto chodzi∏
o. Jednak owo uczucie „ jest cieplej” ma niewielki zwiàzek z faktycznà
oszcz´ dnoÊcià energii. W∏
aÊciwe uszczelnienie po∏
àczenia oÊcie˝y okiennej z oknem pozwala uniknàç jedynie tej fizycznie
odczuwalnej cz´ Êci strat ciep∏
a spowodowanych niekontrolowanà infiltracjà powietrza. Prawdziwe oszcz´ dnoÊci energii
zwiàzane sà w∏
aÊciwoÊcià okna nazwanà w normie PN-EN 14351-1+A1:2010 przenikalnoÊcià cieplnà.
W∏
aÊciwoÊç/WielkoÊç/Miara
PrzenikalnoÊç cieplna

Klasyfikacja/WartoÊç
npd

WartoÊci deklarowane, np: Uw ≤ 1,3 W/(m 2 * K)

PrzenikalnoÊç cieplna okna PVC jest okreÊlana przy u˝ yciu wspó∏
czynnika przenikania ciep∏
a „Uw” podajàcego iloÊç energii
w watach ( W = wat ) przenikajàcej przez okno o okreÊlonej powierzchni (m2) przy ró˝ nicy temperatury zewn´ trznej
i wewn´ trznej równej 1K . (1K = 1°C).
PrzenikalnoÊç cieplna dla elewacyjnych okien i drzwi zewn´ trznych mo˝e byç wyznaczana dwoma równorz´ dnymi metodami.
Drogà obliczeƒ z zastosowaniem norm PN-EN ISO 10077-1 i PN-EN ISO 10077-2 lub metodà skrzynki grzejnej z zastosowaniem
normy PN-EN ISO 12567-1 (metoda referencyjna). Ze wzgl´ du na ∏
atwoÊç stosowania, wi´ kszoÊç producentów okien
wyznacza przenikalnoÊç cieplnà produkowanych przez siebie konstrukcji okiennych metodà obliczeniowà.
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Aby prawid∏
owo ustaliç wspó∏
czynnik przenikania ciep∏
a ca∏
ego okna metodà obliczeniowà nale˝y wziàç pod uwag´ i poznaç
wartoÊci nast´ pujàcych czynników:
U w - Wspó∏
czynnik przenikania ciep∏
a okna, W/(m 2 * K)
Gdzie:
U g - Wspó∏
czynnik przenikania ciep∏
a w Êrodkowej cz´ Êci szyby zespolonej W/(m 2 * K)
A g - Pole powierzchni szyby (m 2)
Uf - Wspó∏
czynnik przenikania ciep∏
a ramy W/(m 2 * K)
Af - Pole powierzchni ramy (m 2 )
- Liniowy wspó∏
czynnik przenikania ciep∏
a mostka cieplnego na styku szyby z ramà W/(m 2 * K)
L - D∏
ugoÊç liniowego mostka cieplnego na styku szyby z ramà (m2)
A - Ca∏
kowite pole powierzchni okna w m 2 (Ag + Af)
Wspó∏
czynnik przenikania ciep∏
a okna „Uw”, to iloraz, w dzielnej sumy iloczynów: Wspó∏
czynnika przenikania ciep∏
a Êrodkowej
cz´ Êci szyby zespolonej i pola powierzchni cz´ Êci przeszklonej okna, wspó∏
czynnika przenikania ciep∏
a ramy i pola powierzchni
cz´ Êci nieprzeszklonej okna, liniowego wspó∏
czynnika przenikania ciep∏
a mostka cieplnego na styku szyby z ramà i jego d∏
ugoÊci
oraz w dzielniku pola powierzchni ca∏
ego okna, co mo˝na zapisaç w postaci wzoru, który prezentujemy poni˝ej:

Uw =

(Ug * Ag) + (Uf * Af) + (
A

* L)

Powy˝szy wzór mo˝na odnaleêç zarówno w obowiàzujàcych jeszcze aprobatach technicznych Instytutu Techniki Budowlanej
jak i w normie PN_EN ISO 10077-1. JeÊli poznamy wartoÊci poszczególnych sk∏
adników niezb´ dnych do obliczenia
wspó∏
czynnika przenikania ciep∏
a okna, samo jego wyznaczenie nie jest ju˝ sprawà trudnà i ka˝ dy z nabywców mo˝ e
przeprowadziç samodzielne obliczenia, których przyk∏
ad pokazujemy poni˝ ej:
PRZYK¸ ADOWE OBLICZENIE:
Oto przyk∏
adowe wyliczenie wspó∏
czynnika Uw dla okna jednoskrzyd∏
owego o wymiarach 1465 x 1435 (typowe okno O34a)
wykonanego z kszta∏
towników systemu Aluplast Ideal 4000, z szybà zespolonà o wartoÊci wspó∏
czynnika Ug dla Êrodkowej
2
cz´ Êci szyby 1,1 W/(m * K) ze szczelinami infiltracyjnymi wykonanymi zgodnie z pkt. 3.4.5 aprobaty technicznej
AT-15-5331/2006. OÊcie˝ nica ramy 140 001, oÊcie˝ nica ramy skrzyd∏
a 140 020.
Z treÊci Aprobaty AT-15-5331/2006 wiemy lub ustalamy na podstawie obliczeƒ ˝ e:
U g = 1,1
W/(m 2 * K)
(dane z aprobaty str. 20 )
A g = 1,542
m2
(Sg * Hg = 1,257 m * 1,227 m - dane z aprobaty str. 33)
Uf = 1,52
W/(m 2 * K)
(dane z aprobaty tab.1, str. 20)
Af = 0,560
m2
(A - Ag = 2,102 m2 - 1,542 m2 - obliczenia w∏
asne)
= 0,065
W/(m 2 * K)
( dane z aprobaty tab.1 str.20 )
L = 4,968
mb
(1,257m + 1,227m) * 2 - obliczenia w∏
asne )
A = 2,102
m2
(Sw * Hw = 1,465 m * 1,435 m - obliczenia w∏
asne )
Podstawiajàc dane do wczeÊniej przedstawionego wzoru otrzymujemy:
Uw =

(1,1 * 1,542) + (0,56 * 1,52) + (0,065 * 4,968)
2,870
= Uw =
= Uw = 1, 36 W/(m 2 * K)
2,102
2,102

Wy˝ej opisane jednoskrzyd∏
owe okno (O34a) wykonane z profili systemu Aluplast Ideal 4000 posiada wspó∏
czynnik przenikania
ciep∏
a Uw = 1,36 W/(m2 * K). Zanim w nast´ pnym rozdziale opowiemy, co dla ka˝dego nabywcy mo˝e w praktyce oznaczaç
znajomoÊç przenikalnoÊci cieplnej kupowanych okien, a dok∏
adniej wspó∏
czynnika przenikania ciep∏
a, najpierw kilka uwag nieco
ogólniejszej natury, zwiàzanych z cz´ stymi b∏
´ dami pope∏
nianymi w opisie i interpretacji jego charakterystyki cieplnej.
Po pierwsze, pod ˝adnym pozorem nie nale˝y uto˝samiaç wspó∏
czynnika przenikania ciep∏
a szyby zespolonej „Ug” ze wspó∏
czynnikiem
przenikania ciep∏
a okna „ Uw ” . To b∏
àd kardynalny i kosztowny. Prosimy spojrzeç na nasze przyk∏
adowe obliczenie. WartoÊç
2
2
„Ug” = 1,1 W/(m * K), a wyliczona wartoÊç „Uw”, to 1,36 W/(m * K). Ró˝nica przenikalnoÊci cieplnej pomi´ dzy szybà, a oknem
si´ ga prawie 24% . Warto wi´ c zapami´ taç takà oto nierównoÊç:

Ug = Uw
Po drugie, ustalona w obliczeniach wartoÊç wspó∏
czynnika przenikania ciep∏
a „Uw” dotyczy jedynie tej konstrukcji okiennej,
której obliczenie bezpoÊrednio dotyczy. Jakakolwiek zmiana w doborze elementów konstrukcji okna lub jego wymiarów
spowoduje, koniecznoÊç ponownych przeliczeƒ, ze wzgl´ du na zmieniajàce si´ wartoÊci sk∏
adników dzielnej i dzielnika.
Po trzecie, na etapie wyboru okien i oceny ich przydatnoÊci energetycznej nie ma wi´ kszego sensu wdawanie si´
w dyskutowanie zalet wynikajàcych z iloÊci komór kszta∏
towników, budowy szyb zespolonych albo sposobu wzmacniania
konstrukcji okiennej. Przy mnogoÊci istniejàcych w tym zakresie rozwiàzaƒ jest to prosta droga, do braku mo˝ liwoÊci
porównywania okien pod wzgl´ dem ich w∏
aÊciwoÊci w zakresie przenikalnoÊci cieplnej. Optymalne wydaje si´ proste
porównanie ostatecznej wartoÊci wyznaczonego metodà badawczà lub obliczeniowà wspó∏
czynnika przenikania ciep∏
a
„ Uw ” dla tej samej konstrukcji okiennej wykonywanej przez ró˝ nych producentów z dost´ pnych im komponentów.
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PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE WSPÓ¸ CZYNNIKA
PRZENIKANIA CIEP¸ A Uw
Energia to pieniàdze! W sezonie grzewczym comiesi´ czne op∏
aty za ogrzewanie sà niczym innym jak op∏
atà za zu˝ ycie
energii pochodzàcej z pràdu, gazu, w´ gla, oleju opa∏
owego, niezb´ dnej do uzyskania wewnàtrz pomieszczeƒ temperatury
sprzyjajàcej sta∏
emu przebywaniu ludzi. Przyjmuje si´ , ˝ e optymalna temperatura pomieszczeƒ mieszkalnych wynosi
oko∏
o 20 °C.
Niestety d∏
ugo jeszcze nie b´ dà powstawa∏
y budynki mieszkalne, w których pomieszczenia raz ogrzane do temperatury
20 – 22 °C b´ dà zdolne do utrzymania takiej temperatury wewn´ trznej przez dowolnie d∏
ugi okres czasu niezale˝ nie od
warunków na zewnàtrz budynku. Na razie w ciàgu trwajàcego 7 - 8 miesi´ cy sezonu grzewczego, ciep∏
o nieustannie
dostarczane do pomieszczeƒ, nieustannie z nich ulatuje przez kana∏
y wentylacyjne oraz nieszczelnoÊci i mostki cieplne
dachów, fundamentów, posadzek, murów i okien. Straty ciep∏
a nast´ pujà nie tylko w wyniku niekontrolowanej infiltracji
powietrza, ale równie˝ w wyniku dzia∏
ajàcych praw fizyki i naturalnego przenikania ciep∏
a przez elementy konstrukcji
budynków. Eliminacja nieszczelnoÊci, mostków cieplnych oraz stosowanie w budownictwie materia∏
ów o niskiej przewodnoÊci
cieplnej i ca∏
ych elementów konstrukcji budynku, w tym okien, o niskiej przenikalnoÊci cieplnej, pozwala zapanowaç nad
wielkoÊcià strat energii, a co za tym idzie kosztami ponoszonymi na ogrzanie pomieszczeƒ. W ró˝ nych êród∏
ach ocenia si´ ,
˝ e straty energii cieplnej przez okna w zale˝ noÊci od wieku i stanu technicznego obiektu budowlanego mogà stanowiç
od 10 do nawet 45% ogólnej iloÊci traconej energii. Jednym ze sposobów ograniczania tych strat jest praktyczne wykorzystanie
wiedzy p∏
ynàcej ze znajomoÊci wspó∏
czynnika przenikania ciep∏
a stolarki okiennej. Postaramy si´ to pokazaç i wyt∏
umaczyç
na przyk∏
adzie okna, dla którego w poprzednim dziale obliczyliÊmy przenikalnoÊç cieplnà oraz podstawowego b∏
´ du
pope∏
nianego przez nabywców i sprzedawców okien polegajàcego na myleniu wspó∏
czynnika przenikania ciep∏
a szyby ze
wspó∏
czynnikiem przenikania ciep∏
a okna.
Wiemy ju˝, ˝e wartoÊç wspó∏
czynnika przenikania ciep∏
a naszego przyk∏
adowego oknazapisujemy w postaci nast´ pujàcego równania
czynniku
Uw = 1,36 W/(m2 * K). Aby obliczyç straty energii w watach (W) przenikajàcej przez t´ konstrukcj´ o ustalonym wspó∏
przenikalnoÊci cieplnej, musimy przekszta∏
ciç równanie do nast´ pujàcej postaci W = Uw * m 2 * K * h. Po dokonaniu
przekszta∏
cania wiadomo ju˝ jakich danych potrzebujemy, by w miar´ precyzyjnie obliczyç wartoÊç strat energii cieplnej
przenikajàcej przez to okno. B´ dà, to:
•
•
•
•

WartoÊç wspó∏
czynnika przenikania ciep∏
a okna „ Uw ”
Powierzchnia ca∏
kowita okna w m 2.
Ró˝nica pomi´ dzy temperaturà w pomieszczeniu, a temperaturà powietrza na zewnàtrz.
Przyj´ ty do obliczeƒ czas, w którym nast´ puje zjawisko przenikania ciep∏
a.

Zaglàdajàc na chwil´ do poprzedniego dzia∏
u wiemy dok∏
adnie jakie dane do obliczeƒ ju˝ posiadamy. Znamy wspó∏
czynnik
przenikania ciep∏
a okna Uw = 1,36 W/(m 2 * K) i jego powierzchni´ 2,102 m 2 .
PowinniÊmy zatem ustaliç jeszcze ró˝ nic´ temperatur i ... d∏
ugoÊç sezonu grzewczego. Aby zrobiç to bardziej precyzyjnie
nale˝ a∏
oby si´ odwo∏
aç do d∏
ugookresowych danych meteorologicznych, bo to z nich b´ dà wynika∏
y Êrednie wartoÊci
temperatur powietrza w poszczególnych miesiàcach sezonu grzewczego i iloÊç dni, w których ogrzewamy pomieszczenia.
Do naszych przyk∏
adowych obliczeƒ a˝ tak dok∏
adne dane nie sà potrzebne. Przyjmujemy wi´ c nieco „ z kapelusza” , ˝ e
d∏
ugoÊç okresu grzewczego, w którym b´ dziemy ogrzewali nasze mieszkanie wynosi 7, 5 miesiàca, czyli 5.400 godzin.
W ca∏
ym okresie grzewczym ró˝ nica temperatur pomi´ dzy mieszkaniem, a powietrzem zewn´ trznym b´ dzie sta∏
a i wynosi
22 °C. Kolejne za∏
o˝ enie, które przyjmiemy, to takie, ˝ e nasz sprzedawca okien „ pomyli∏si´ ” i próbuje nam wpieraç, ˝ e
wspó∏
czynnik przenikania ciep∏
a naszego przyk∏
adowego okna nie wynosi tyle ile ustaliliÊmy w obliczeniach, ale dok∏
adnie
tyle, ile wspó∏
czynnik przenikania ciep∏
a szyby zespolonej czyli Uw = 1,1 W/(m 2 * K).
Teraz ju˝ mo˝ emy porównaç wielkoÊç strat energii dla jednoskrzyd∏
owego okna (O34a) o wymiarach 1465 * 1435 mm
i wspó∏
czynniku przenikania ciep∏
a Uw = 1,36 W/(m 2 * K) oraz takiego samego okna o rzekmym wspó∏
czynniku przenikania
ciep∏
a Uw = 1,1 W/(m 2 * K). Dane i wyniki obliczeƒ prezentujemy w poni˝ szej tabeli przy okazji pokazujàc wielkoÊç strat
energii w ciàgu 1 godziny, 1 doby (24h), 1 miesiàca (720h) oraz ca∏
ego liczàcego 5.400 godzin sezonu grzewczego.
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WIELKOÂå STRAT ENERGII ZALE˚ NA OD WSPÓ¸ CZYNNIKA PRZENIKANIA CIEP¸ A OKNA
Okno ze wspó∏
czynnikiem przenikania ciep∏
a
Uw = 1,1 W/(m 2 * K)
Uw

m2

°C

1,10

2,102

22

1

50,87

1,10

2,102

22

24

1,10

2,102

22

1,10

2,102

22

Okno ze wspó∏
czynnikiem przenikania ciep∏
a
Uw = 1,36 W/(m 2 * K)
Uw

m2

°C

0,05

1,36

2,102

22

1

62,89

0,06

1220,84

1,22

1,36

2,102

22

24

1509,40

1,51

720

36625,25

36,63

1,36

2,102

22

720

45282,12

45,28

5400

274689,36

274,69

1,36

2,102

22

5400

339615,94

339,62

h

W

kWh

h

W

kWh

Z tabeli jasno wynika, ˝ e „ pomy∏
ka” sprzedawcy polegajàca na uto˝ samianiu wspó∏
czynnika przenikania ciep∏
a szyby ze
wspó∏
czynnikiem przenikania ciep∏
a okna kosztuje jeszcze niczego z∏
ego nie przeczuwajàcego nabywc´ w ciàgu jednego
sezonu grzewczego równowartoÊç 64,93 kWh.
Hm... . A ile to kosztuje? To b´ dzie przede wszystkim zale˝ a∏
o od cen noÊnika energii wykorzystywanego w naszym
mieszkaniu do wytworzenia ciep∏
a na cele grzewcze. Przyjmijmy, ˝ e ogrzewamy mieszkanie pràdem elektrycznym, a cena
1 kWh energii elektrycznej wynosi aktualnie 0,50,- z∏
.
WARTOÂå STRAT ENERGII ZALE˚ NA OD WSPÓ¸ CZYNNIKA PRZENIKANIA CIEP¸ A OKNA
Okno ze wspó∏
czynnikiem przenikania ciep∏
a
Uw = 1,1 W/(m 2 * K)

Okno ze wspó∏
czynnikiem przenikania ciep∏
a
Uw = 1,36 W/(m 2 * K)

kWh

kWh

Cena z∏/ kWh

Strata w z∏

Cena z∏/ kWh

Strata w z∏

0,05

0,50

0,03

0,06

0,50

0,03

1,22

0,50

0,61

1,51

0,50

0,75

36,63

0,50

18,31

45,28

0,50

22,64

274,69

0,50

137,34

339,62

0,50

169,81

Okazuje si´ , ˝e tylko dla tego jednego, przyk∏
adowego okna o wymiarze 1465 * 1435, wartoÊç strat energii w jednym sezonie
grzewczym b´ dzie wynosiç 32,46 z∏
. OczywiÊcie ktoÊ teraz mo˝ e powiedzieç, ˝e to niewielka strata i b∏
àd sprzedawcy nie
jest specjalnie kosztowny. No có˝, ró˝ne bywajà punkty widzenia. Przyjmujàc, ˝ e w standardowym M-4 powierzchnia okien
àd sprzedawcy kosztuje w jednym sezonie grzewczym 200 z∏
. W niewielkim domu jednorodzinnym
wynosi mniej wi´ cej 13 m2 b∏
powierzchnia okien to ok. 25 m 2 , a wartoÊç b∏
´ du roÊnie do kwoty 386 z∏
. Doliczmy sobie jeszcze do podanych wartoÊci
strat, coroczne podwy˝ ki cen energii i przewidywanà liczb´ lat jakie up∏
ynà do wymiany tego okna na lepszy model, a
wtedy mo˝ e okazaç si´ , ˝ e praktyczna wiedza o wspó∏
czynniku przenikania ciep∏
a i jego zastosowaniu w praktyce jest
bardziej przydatna przed zakupem okien ni˝ niejednemu si´ do tej pory wydawa∏
o.
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OKNA ENERGOOSZCZ¢DNE
Okna energooszcz´ dne, to bardzo intrygujàcy produkt. Inwestorzy o nich dyskutujà, sprzedawcy oferujà do sprzeda˝ y, ale
tak naprawd´ nikt dok∏
adnie nie wie jakie jak je prawid∏
owo scharakteryzowaç. KtoÊpowie, ˝e ich zadaniem jest ograniczanie
strat energii niezb´ dnej do ogrzania pomieszczeƒ, a jeÊli tak, to powinny charakteryzowaç si´ jak najni˝szym wspó∏
czynnikiem
przenikania ciep∏
a Uw. To prawda, tylko co oznacza poj´ cie „ jak najni˝ szy” ?
Okna energooszcz´ dne nale˝ à do kategorii niezdefiniowanej i w praktyce ka˝ dy mo˝ e przyjmowaç i podawaç dowolne
wartoÊci wspó∏
czynnika przenikania ciep∏
a mieszczàce si´ poni˝ ej wartoÊci Umax wyznaczanej przez krajowe przepisy
techniczno-budowlane. PodawaliÊmy ten parametr dla okien i drzwi w rozdziale WYMAGANIA DLA OKIEN PVC. Poni˝ ej,
dla przypomnienia, przedstawiamy jeszcze raz tabel´ pochodzàcà z za∏
àcznika nr 2 do Rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaç budynki i ich usytuowanie,
Dz.U. z 2002 roku, Nr 75, poz. 690, w której podane sà obowiàzujàce w Polsce maksymalne wartoÊci wspó∏
czynników
przenikania ciep∏
a dla okien i drzwi w zale˝noÊci od kategorii budynku i strefy klimatycznej, w której on si´ znajduje.
Ro d za j b u d y n k u , t yp o k n a

Um a x
w ym a g a n e

Budynek mieszkalny i zamieszkania zbiorowego
Okna (z wyjàtkiem po∏
aciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne
w pomieszczeniach o t i ≥16 °C
a) w I, II i III strefie klimatycznej
b) w IV i V strefie klimatycznej

1,8 W/(m 2 * K)
1,7 W/(m 2 * K)

Okna po∏
aciowe (bez wzgl´ du na stref´ klimatycznà) w pomieszczeniach o t i ≤ 16 °C

1,8 W/(m 2 * K)

Okna w Êcianach oddzielajàcych pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych

2,6 W/(m 2 * K)

Okna pomieszczeƒ piwnicznych i poddaszy nieogrzewanych oraz Êwietliki
nad klatkami schodowymi nieogrzewanymi

bez wymagaƒ

Drzwi zewn´ trzne wejÊciowe

2,6 W/(m 2 * K)

Budynek u˝ ytecznoÊci publicznej
Okna (z wyjàtkiem po∏
aciowych), drzwi balkonowe
i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne (fasady):
a) przy t i ≥ 16 °C
b) przy 8 °C ≤ ti ≤ 16 °C
c) przy t i ≤ 8 °C

1,8 W/(m 2 * K)
2,6 W/(m 2 * K)
be z wyma gaƒ

Okna po∏
aciowe i Êwietliki

1,7 W/(m 2 * K)

Okna i drzwi balkonowe w pomieszczeniach o szczególnych wymaganiach higienicznych
(pomieszczenia przeznaczone na sta∏
y pobyt ludzi w szpitalach, ˝ ∏
obkach i przedszkolach)

1,8 W/(m 2 * K)

Okna pomieszczeƒ piwnicznych i poddaszy nieogrzewanych oraz Êwietliki nad klatkami
schodowymi nieogrzewanymi

bez wymagaƒ

Drzwi zewn´ trzne wejÊciowe do budynków

2,6 W/(m 2 * K)

Budynek produkcyjny, magazynowy i gospodarczy
Okna (z wyjàtkiem po∏
aciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne
w pomieszczeniach o t i ≥16 °C
a) w I, II i III strefie klimatycznej
b) w IV i V strefie klimatycznej

1,9 W/(m 2 * K)
1,7 W/(m 2 * K)

Okna po∏
aciowe (bez wzgl´ du na stref´ klimatycznà) w pomieszczeniach o t i ≤ 16 °C

1,8 W/(m 2 * K)

Okna w Êcianach oddzielajàcych pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych

2,6 W/(m 2 * K)

Drzwi i wrota w przegrodach zewn´ trznych

2,6 W/(m 2 * K)
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Przyglàdajàc si´ wartoÊciom wspó∏
czynnika Umax podanym w tabeli nale˝ y stwierdziç, ˝ e ca∏
kowicie nie przystajà do
aktualnego stanu techniki okiennej i mo˝ liwoÊci wytwórczych producentów. Trudno tu mówiç o jakimkolwiek poziomie
energooszcz´ dnoÊci okien. Produkt o takiej charakterystyce energetycznej to prze˝ ytek, ale nie mamy wyjÊcia i zgodnie
z wolà ustawodawcy na razie mo˝emy uznaç te parametry za jeden z biegunów, za górnà dopuszczalnà granic´ wspó∏
czynnika
przenikania ciep∏
a okna energooszcz´ dnego.
Na drugim, dolnym biegunie postawimy okna przeznaczone do budynków pasywnych. Dla tej kategorii okien polskie
przepisy techniczno-budowlane tak˝ e nie ustalajà ˝adnej granicznej wartoÊci wspó∏
czynnika przenikania ciep∏
a, jednak na
podstawie powszechnie uznanych w bran˝y wytycznych Passivhaus Institut Darmstadt przyjmuje si´ w tym wzgl´ dzie pewne
wartoÊci progowe, wynoszàce Uw ≤ 0,8 W/(m 2 * K) dla okna niezabudowanego i Uw ≤ 0,85 W/(m 2 * K) dla okna
zabudowanego. Majàc na uwadze tak dobrane skrajne wartoÊci wspó∏
czynnika przenikania ciep∏
a mo˝ na uznaç, ˝ e
wspó∏
czynnik przenikania ciep∏
a ka˝dego okna energooszcz´ dnego zawiera si´ w granicach spe∏
niajàcych taki oto warunek:
0,8 < Uw ≤ 1,7 lub 1,8 W/(m 2 * K) w zale˝noÊci od strefy klimatycznej. Jednak pami´ tajàc, co wczeÊniej napisaliÊmy o górnej
dopuszczalnej granicy Umax konieczne wydaje si´ zdecydowane przesuni´ cie jej w dó∏
. Jak daleko?
MyÊlimy, ˝e warto tu braç przyk∏
ad z rozwiàzaƒ niemieckich, w których odpowiednie zapisy norm nie tylko okreÊlajà bie˝àcà
wartoÊç Umax, ale równie˝ zapowiadajà przewidywany poziom tego wspó∏
czynnika w najbli˝szej przysz∏
oÊci. Aktualnie górna
dopuszczalna granica wspó∏
czynnika przenikania ciep∏
a okien zosta∏
a ustalona na poziomie 1,3 W/(m2 * K), a ju˝ zapowiedziano
jej obni˝ enie do poziomu 0,9 /(m 2 * K).
Przyjmujàc, ˝ e pr´ dzej, czy póêniej brzmienie polskich przepisów techniczno-budowlanych ulegnie nowelizacji, znajàc
wymagania paƒstw oÊciennych, aktualnà ofert´ rynkowà wynikajàcà z poziomu techniki oraz powszechnie zaakceptowane
wymagania dla stolarki pasywnej mo˝ emy przyjàç, ˝ e ka˝ de okno energooszcz´ dne powinno charakteryzowaç si´
przenikalnoÊcià cieplnà spe∏
niajàcà nast´ pujàcy warunek 0,8 < Uw ≤ 1,2 W/(m 2 * K).
To oczywiÊcie tylko propozycja autorów Vademecum, mo˝ na si´ z nià zgodziç lub nie i poszukiwaç w∏
asnej drogi do
zdefiniowania poj´ cia „ okna energooszcz´ dne” oraz wyznaczenia dla nich odpowiedniej górnej wartoÊci wspó∏
czynnika
przenikania ciep∏
a.
WÊród ewentualnych poszukiwaczy w ca∏
kiem niez∏
ej sytuacji znajdà si´ inwestorzy budujàcy domy, szczególnie na podstawie
projektów indywidualnych. W∏
aÊciwie, to nawet nie powinni znaleêç si´ w grupie osób poszukujàcych okien energooszcz´ dnych,
bowiem zgodnie z postanowieniem §11 ust.2 pkt 9 lit. b) Rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegó∏
owego zakresu i formy projektu budowlanego, projektant w opisie technicznym projektu architektonicznobudowlanego powinien okreÊlaç w przypadku budynku wyposa˝onego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne
lub ch∏
odnicze - w∏
aÊciwoÊci cieplne przegród zewn´ trznych, w tym Êcian pe∏
nych oraz drzwi, wrót, a tak˝ e przegród
przezroczystych, czyli okien. W tym wypadku o energooszcz´ dnoÊci okien zadecyduje architekt na podstawie charakterystyki
energetycznej ca∏
ego obiektu budowlanego.

OKNA ENERGOOSZCZ¢DNE - kszt a ∏
t o w n iki
W poprzednim rozdziale na podstawie treÊci polskich przepisów techniczno-budowlanych, wymagaƒ paƒstw oÊciennych
i aktualnego poziomu techniki okiennej przyj´ liÊmy, ˝ e ka˝ de okno energooszcz´ dne powinno charakteryzowaç si´
przenikalnoÊcià cieplnà spe∏
niajàcà warunek:

0,8 < Uw ≤ 1,2 W/(m 2 * K).
Zanim przejdziemy do prezentacji kszta∏
towników okiennych, z których mogà powstawaç konstrukcje spe∏
niajàce powy˝sze
za∏
o˝enie, warto przypomnieç kilka informacji z poprzednich rozdzia∏
ów, w tym tà podstawowà mówiàcà, ˝e: Wspó∏
czynnik
przenikania ciep∏
a " Uw" okreÊla iloÊç energii (W = wat) przenikajàcej przez okno o okreÊlonej powierzchni (m 2) przy ró˝nicy
temperatury zewn´ trznej i wewn´ trznej równej 1K (1K = 1°C).
Dzi´ ki znajomoÊci wspó∏
czynnika przenikania ciep∏
a konkretnej konstrukcji okiennej ka˝ dy z projektantów, architektów,
a przede wszystkim nabywców okien mo˝ e jeszcze przed ich zakupem z du˝ym prawdopodobieƒstwem ustaliç wielkoÊç,
a co za tym idzie wartoÊç mo˝ liwych strat ciep∏
a powstajàcych w wyniku przenikania, „ ucieczki” , ciep∏
a przez dane okno.
Wspó∏
czynnik " Uw " , jako okreÊlona wartoÊç fizyczna daje si´ wyliczaç w odniesieniu do ka˝ dego okna. Zasady obliczania
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zosta∏
y okreÊlone w normie PN-EN ISO 10077-1:2007 „ Cieplne w∏
aÊciwoÊci u˝ ytkowe okien, drzwi i ˝ aluzji - Obliczanie
wspó∏
czynnika przenikania ciep∏
a - Cz´ Êç 1: Postanowienia ogólne” . Do obliczenia wspó∏
czynnika przenikania ciep∏
a " Uw "
potrzebna jest znajomoÊç kilku wymienionych poni˝ ej podstawowych parametrów okna i komponentów, z których jest
ono wykonane:
- Wspó∏
czynnik przenikania ciep∏
a w Êrodkowej cz´ Êci szyby zespolonej W/(m 2 * K)
- Pole powierzchni szyby w m 2
- Wspó∏
czynnik przenikania ciep∏
a ramy W/(m 2 * K)
- Pole powierzchni cz´ Êci nieprzezroczystej okna (ramy) w m 2
- D∏
ugoÊç liniowego mostka cieplnego na styku szyby z ramà, w mb
- Liniowy wspó∏
czynnik przenikania ciep∏
a mostka cieplnego na styku szyby z ramà W/(m 2 * K)
kowite pole powierzchni okna w m 2
A - Ca∏

Ug
Ag
Uf
Af
L

Wzór umo˝ liwiajàcy ka˝ demu z czytelników samodzielne obliczenia przedstawiliÊmy na stronie 73, a po˝ ytki p∏
ynàce
z praktycznej znajomoÊci wspó∏
czynnika przenikania ciep∏
a okien na stronie 74.
Jednym z g∏
ównych komponentów ka˝ dej konstrukcji okiennej sà kszta∏
towniki PVC. W zale˝ noÊci od wymiarów okna
mogà stanowiç od 20% do nawet 60% jego ca∏
kowitej powierzchni. Z tego wzgl´ du przenikalnoÊç cieplna profili okiennych
jest bardzo istotnym czynnikiem wp∏
ywajàcym na przenikalnoÊç cieplnà ca∏
ego okna. Jest jeszcze jeden powód, dla którego
warto poÊwi´ ciç profilom okiennym nieco wi´ cej uwagi. Jednym z g∏
ównych pytaƒ ka˝dego inwestora szukajàcego okien
energooszcz´ dnych jest pytanie o iloÊç komór w profilach. Przy obecnym stanie techniki iloÊç wewn´ trznych komór
kszta∏
towników ma coraz mniejszy bezpoÊredni zwiàzek z ich przenikalnoÊcià cieplnà, a tym samym z przenikalnoÊcià cieplnà
okien, jednak nabywcy poddawani wieloletniemu oddzia∏
ywaniu marketingu kszta∏
tujàcego takie w∏
aÊnie przekonanie ∏
atwo
go nie zmienià. Z tego w∏
aÊnie powodu przedstawimy poni˝ ej kilka odmian kszta∏
towników okiennych firmy Aluplast
o bardzo zró˝ nicowanej konstrukcji, ró˝ nej liczbie wewn´ trznych komór, ale jednej cesze wspólnej. Ich przenikalnoÊç cieplna
ustalona w badaniach lub obliczeniach przez notyfikowane laboratoria umo˝liwia wykonywanie z nich dowolnych konstrukcji
okiennych spe∏
niajàcych przyj´ ty przez nas i przypomniany na wst´ pie tego rozdzia∏
u warunek niezb´ dny, aby zakwalifikowaç
jakieÊ okno do kategorii energooszcz´ dnych.
Alu p la s t Id e a l 8 0 0 0

Uf = 1,0 W/ (m 2 • K).
Sys t e m Id e a l 8 000 to nowa propozycja firmy Aluplast, w której du˝y nacisk po∏
o˝ono na redukcj´ parametrów cieplnych
i akustycznych. W odmianie Ideal 8000 by∏
o, to mo˝ liwe dzi´ ki zwi´ kszeniu g∏
´ bokÊci kszta∏
towników do 85 mm,
szeÊciokomorowej budowie oraz konstrukcji MD z wykorzystaniem trzech uszczelek. Dzi´ ki wydzieleniu przez trzecià
uszczelk´ tzw. suchej komory, w której pracujà okucia, równie˝ ˝ywotnoÊç i trwa∏
oÊç mechanizmów okuciowych. Innowacjà
w serii Ideal 8000 jest zastosowanie technologii wklejania szyb w profil skrzyd∏
a. Wszystkie te zabiegi pozwoli∏
y na obni˝enie
wspó∏
czynnika przenikania kszta∏
towników do wartoÊci Uf = 1,0 W/ (m 2 * K).
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e n e rg e t o ® 4 0 0 0

Uf = 1,0 W/ (m 2 • K).
e n e rg e t o ® 4000, to pierwszy w Polsce system kszta∏
towników okiennych, w którym w ogóle nie przewiduje si´ stosowania
stalowych kszta∏
towników wzmacniajàcych. Odpowiednia sztywnoÊç konstrukcji zapewniona jest przez koekstruzj´
wewn´ trznych Êcian kszta∏
townika wykonanych z tworzywa o nazwie Ultradur® High Speed oraz technologi´ bonding
inside polegajàcà na wklejaniu szyby zespolonej we wràb skrzyd∏
a, dzi´ ki czemu wykorzystane zostajà w∏
aÊciwoÊci statyczne
pakietu szk∏
a zespolonego. Wdro˝enie nowych technologii i eliminacja stalowych wzmocnieƒ pozwala osiàgnàç kszta∏
townikom
o standardowej g∏
´ bokoÊci 70 mm niespotykanà w tej klasie profili okiennych przenikalnoÊç cieplnà, co potwierdzajà
prezentowane wy˝ ej wyniki badaƒ w notyfikowanym laboratorium badawczym.
e n e rg e t o ® 5 0 0 0

Uf = 1,0 W/ (m 2 • K).
e n e r g e t o ® 5 0 0 0 , to pierwszy w Polsce system kszta∏
towników okiennych odmiany MD (z uszczelnieniem Êrodkowym),
w którym w ogóle nie przewiduje si´ stosowania stalowych kszta∏
towników wzmacniajàcych. SztywnoÊç konstrukcji jest
zapewniana przy u˝ yciu tych samych rozwiàzaƒ technologicznych jak w systemie energeto ® 4000. Zdecydowanà ró˝nicà
pomi´ dzy oboma systemami jest wprowadzenie w energeto ® 5000 dodatkowej 3 przylgi i uszczelki sprawiajàce, ˝ e tego
typu konstrukcje okienne mogà byç szczelniejsze od klasycznych okien odmiany AD i dzi´ ki temu znajdujà tak˝e zastosowanie
w obiektach budowlanych o pasywnej charakterystyce energetycznej.
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e n e rg e t o ® 8 0 0 0

Uf = 0,94 W/ (m 2 • K).
e n e rg e t o ® 80 00 , to system kszta∏
towników okiennych odmiany MD (z uszczelnieniem Êrodkowym), w którym wszystkie
wczeÊniej wymienione zalety konceptu profilowego energeto ® po∏
àczone zosta∏
y z ponad 20% wzrostem g∏
´ bokoÊci profili.
Potwierdzone badaniami osiàgi kszta∏
towników w zakresie ich przenikalnoÊci cieplnej umo˝liwiajà tworzenie z nich konstrukcji
energooszcz´ dnych spe∏
niajàcych warunek 0,8 < Uw ≤ 1,2 W/(m 2 * K) nawet przy zastosowaniu standardowych
jednokomorowych pakietów szyb zespolonych o wspó∏
czynniku przenikania ciep∏
a 1,1 W/(m 2 * K). Zastosowanie
dwukomorowych pakietów szyb zespolonych o ni˝ szej przenikalnoÊci cieplnej sprawia, ˝ e okna systemu energeto ® 8000
mogà byç stosowane w budownictwie pasywnym.
e n e rg e t o ® 8 0 0 0 f o a m in s id e

Uf = 0,79 W/ (m 2 • K).
e n e r g e t o ® 8 0 0 0 f o a m in s id e , to system kszta∏
towników okiennych, w których cz´ Êç wewn´ trznych komór jest
wype∏
niona piankà PUR. Tego rodzaju konstrukcje okienne mogà byç stosowane w dowolnych obiektach budownictwa
energooszcz´ dnego i pasywnego. Oprócz niewàtpliwych zalet innych odmian kszta∏
towników energeto ® , dodatkowe
wybitne w∏
aÊciwoÊci termoizolacyjne kszta∏
towników i okien energeto ® 8000 foam inside znajdujà potwierdzenie
w presti˝owym certyfikacie wydanym przez Passivhaus Institut dr. Wolfgang Feist w Darmstad.
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ODPORNOÂå NA W¸ AMANIE
Budowa w∏
asnego domu, to marzenie wielu rodzin. Jego zaletà na pewno musi byç bezpieczeƒstwo osób i dobytku. Jednà
z dróg do bezpiecznego domu jest zakup okien o podwy˝szonej odpornoÊci na w∏
amanie, nazywanych te˝ ca∏
kiem nies∏
usznie
oknami „ antyw∏
amaniowymi” .
CoÊ takiego jak okna antyw∏
amaniowe po prostu nie istnieje, a ju˝ na sto procent nie ma takich okien wykonanych z PVC-U.
W∏
aÊciwoÊç nazwana przez norm´ PN-EN 14351-1+A1:2010 odpornoÊcià na w∏
amanie, odpowiada wy∏
àcznie na pytanie
jak d∏
ugo okno stawi opór na próby nieuprawnionego otwarcia z zewnàtrz przy u˝yciu ró˝nych zestawów narz´ dzi i dzia∏
ania
ró˝ nych si∏
. W zale˝ noÊci od tych w∏
aÊnie czynników norma dzieli okna na 6 klas, co pokazuje poni˝ sza tabela.
W∏
aÊciwoÊç/WielkoÊç/Miara
OdpornoÊç na w∏
amanie

Klasyfikacja/WartoÊç
npd*

1

2

3

4

5

6

* npd – osiàgi nie okreÊlone (no performance determined)

Klasy i wymagania, co do odpornoÊci okien na próby w∏
amania r´ cznego zosta∏
y przej´ te przez norm´ PN-EN 14351-1+A1:2010
ustalajàcà w∏
aÊciwoÊci eksploatacyjne okien z normy klasyfikacyjnej ENV 1627:2006.
Poni˝ ej przedstawiamy tabel´ klas odpornoÊci okien na prób´ w∏
amania r´ cznego pochodzàcà z za∏
àcznika informacyjnego
D do normy ENV 1627:2006 oraz zak∏
adany czas oporu stawianego przez okno na prób´ w∏
amania. Od niemieckiego s∏
owa
„ Wiederstandsklasse” (klasy odpornoÊci), przyj´ ∏
o si´ na polskim rynku okien mówiç o tak zwanych klasach odpornoÊci
na w∏
amanie „ WK” , na przyk∏
ad: WK 1, WK 2, WK 3 itd.
Czas
oporu
w minutach

Ca∏
kowity
czas
badania
w minutach

Klasa odpornoÊci
na w∏
amanie

Przewidywana metoda w∏
amania rabunkowego

Kla sa 1 (WK 1)

Przypadkowe próby w∏
amania poprzez rozbicie okna, przy u˝yciu
przemocy fizycznej, np. kopni´ cia, napierania barkiem, podnoszenia,
wyrywania.

-

-

Kla sa 2 (WK 2)

Przypadkowe próby w∏
amania poprzez rozbicie okna, z dodatkowym
u˝yciem prostych narz´ dzi, np. Êrubokr´ ta, szczypców, klina.

3

5

Kla sa 3 (WK 3)

Próby w∏
amania rabunkowego przy u˝yciu dodatkowego Êrubokr´ ta
oraz ∏
omu stalowego.

5

20

Kla sa 4 (WK 4)

W∏
amania oparte na doÊwiadczeniu, przy dodatkowym u˝yciu
pi∏
, m∏
otków, siekier, d∏
ut oraz przenoÊnych bateryjnych wiertarek
z nap´ dem silnika.

10

30

Kla sa 5 (WK 5)

W∏
amania poparte doÊwiadczeniem, z dodatkowym u˝ yciem
narz´ dzi elektrycznych, np. wiertarek, wyrzynarek, przenoÊnych pi∏
oraz szlifierek kàtowych z maksymalnà Êrednicà tarczy 125 mm.

15

40

Kla sa 6 (WK 6)

W∏
amania oparte na doÊwiadczeniu, z dodatkowym u˝yciem narz´ dzi
elektrycznych du˝ej mocy, np. wiertarek, wyrzynarek, pi∏oraz szlifierek
kàtowych z tarczami o maksymalnej Êrednicy 230 mm.

20

50

Cz´ stym nieporozumieniem przy zakupie okien o podwy˝szonej odpornoÊci na w∏
amanie jest odwo∏
ywanie si´ przez sprzedawców
jak i nabywców do odpornoÊci na w∏
amanie komponentów u˝ytych do wyprodukowania okna. U˝ycie w produkcji elementów
posiadajàcych zbadane i udokumentowane w∏
aÊciwoÊci podwy˝szonej odpornoÊci na w∏
amanie, nie daje ˝adnej gwarancji, ˝e
gotowy produkt, okno, te˝ b´ dzie posiada∏
o takie w∏
aÊciwoÊci. Klas´ odpornoÊci na w∏
amanie okna mo˝na ustaliç wy∏
àcznie
w drodze odr´ bnie zleconych badaƒ laboratoryjnych.
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Ca∏
kowitym zaÊnieporozumieniem jest uto˝samianie klasy odpornoÊci na w∏
amanie okna, z klasà odpornoÊci na w∏
amanie szyby
zespolonej wykorzystanej do jego przeszklenia. W zwiàzku z tym, i˝ jest to jednak jedna z najcz´ Êciej pope∏
nianych omy∏
ek,
poni˝ej przedstawiamy kolejnà tabel´ z normy ENV 1627:2006, w której zestawiono przewidywanà odpornoÊç na w∏
amanie
okna z klasà odpornoÊci oszklenia okna.
PRZEWIDYWANA KLASA ODPORNOÂCI
NA W¸AMANIE OKNA

KLASA ODPORNOÂCI NA W¸AMANIE
OSZKLENIA wg. PN-EN 356

Kla sa 1 (WK 1)

Be z w ym a g a ƒ

Kla sa 2 (WK 2)

4 (s zy b a P4 A)

Kla sa 3 (WK 3)

5 (szyb a P5A)

Kla sa 4 (WK 4)

6 (s zy b a P6 B)

Kla sa 5 (WK 5)

7 (s zy b a P7 B)

Kla sa 6 (WK 6)

8 (szyb a P8 B)

Warto, aby nabywcy poszukujàcy okien o podwy˝szonej odpornoÊci na w∏
amanie zapami´ tali, ˝e okno bez stosownego Êwiadectwa
badaƒ nale˝y uznaç za wyrób bezklasowy, posiadajàcy nieokreÊlony poziom osiàgów w tym zakresie. Ta informacja mo˝e byç
szczególnie przydatna wszystkim tym, którzy zawierajàc umowy ubezpieczenia mienia od kradzie˝y spodziewajà si´ ze strony
ubezpieczycieli jakichkolwiek wymagaƒ w tym wzgl´ dzie. W przypadku wystàpienia zdarzeƒ obj´ tych polisà, brak Êwiadectwa
badaƒ odpornoÊci na w∏
amanie okien i drzwi balkonowych mo˝e decydowaç o odmowie wyp∏
aty Êwiadczeƒ i pokrycia szkód.

SI¸ Y OPERACYJNE
Komfort u˝ytkowania okna jest dla wielu nabywców równie wa˝ny jak jego zdolnoÊç do ochrony przed ha∏
asem ulicznym, czy
ograniczanie strat energii cieplnej. Jednà z w∏
aÊciwoÊci okna odpowiedzialnych za wygod´ obs∏
ugi sà tak zwane si∏
y operacyjne,
czyli si∏
a, której nale˝ y u˝ yç do otwierania i zamykania skrzyde∏albo do wykonywania obrotów klamkami okiennymi.
Norma PN-EN 14351-1+A1:2010 dzieli okna na dwie klasy zwiàzane z wielkoÊcià si∏operacyjnych niezb´ dnych do podstawowej
obs∏
ugi okna.
W∏
aÊciwoÊç/WielkoÊç/Miara
Si∏
y operacyjne

Klasyfikacja/WartoÊç
npd*

1

2

* npd – osiàgi nie okreÊlone (no performance determined)

WartoÊci si∏odpowiadajàce poszczególnym klasom si∏operacyjnych ustala norma klasyfikacyjna PN-EN 13115:2002
W klasie 1 wartoÊç si∏
y niezb´ dnej do otwarcia skrzyd∏
a lub wykonania obrotu klamki okiennej wynosi 100 N (oko∏
o 10 kg).
Okucia uruchamiane palcem 50 N (oko∏
o 5 kg).
W klasie 2 wartoÊç si∏
y niezb´ dnej do otwarcia skrzyd∏
a lub wykonania obrotu klamki okiennej wynosi 30 N (oko∏
o 3 kg). Okucia
uruchamiane palcem 20 N (oko∏
o 2 kg).
Przy zakupie okien warto zwróciç uwag´ na wyniki badaƒ w zakresie okreÊlenia si∏niezb´ dnych do ich wielokrotnego, codziennego
uruchamiania szczególnie wtedy jeÊli u˝ytkownikami b´ dà dzieci, osoby starsze lub niepe∏
nosprawne.
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WYTRZYMA¸ OÂå MECHANICZNA OKIEN Z PVC-U
Na stronie 49 sygnalizowaliÊmy ju˝, ˝ e o sztywnoÊci konstrukcji okiennej mogà Êwiadczyç wyniki badaƒ w zakresie dwóch
w∏
aÊciwoÊci okna wymienianych w normie PN-EN 14351-1+A1:2010, odpornoÊci na obcià˝enie wiatrem oraz wytrzyma∏
oÊci
mechanicznej.
Wytrzyma∏
oÊç mechaniczna okna zwiàzana jest z odpornoÊcià konstrukcji, a szczególnie skrzyde∏okiennych na dzia∏
anie
dodatkowych si∏dzia∏
ajàcych w ich p∏
aszczyênie jak i prostopadle do ich p∏
aszczyzny. Brzmi to mo˝ e skomplikowanie, ale
jest doÊç ∏
atwe do wyjaÊnienia.
Najprostszym przyk∏
adem dodatkowych si∏dzia∏
ajàcych w p∏
aszczyênie skrzyd∏
a sà sytuacje doÊç cz´ sto wyst´ pujàce
w trakcie mycia okien. Chcàc umyç górne elementy skrzyde∏okiennych wspinamy si´ na przeró˝ne sto∏
ki, drabinki i temu
podobne sprz´ ty. Chwilowa utrata równowagi... i nagle ca∏
ym ci´ ˝ arem cia∏
a wspieramy si´ lub wr´ cz zawisamy na
najbli˝szym nam górnym naro˝niku skrzyd∏
a okiennego stajàc si´ dodatkowà, oprócz ci´ ˝aru w∏
asnego skrzyd∏
a, si∏
à dzia∏
ajàcà
w p∏
aszczyênie skrzyd∏
a. Innym przyk∏
adem, choç mo˝ e bardziej dotyczàcym skrzyde∏drzwi ni˝ okien sà dzieci´ ce zabawy
polegajàce na zawisaniu na skrzydle i traktowaniu go jako czegoÊ na kszta∏
t huÊtawki lub karuzeli.
Z si∏
ami skr´ cania statycznego dzia∏
ajàcymi prostopadle do p∏
aszczyzny skrzyd∏
a najcz´ Êciej b´ dziemy mieli do czynienia
w nast´ pstwie nieszcz´ Êliwych zdarzeƒ losowych albo bezmyÊlnoÊci. Jest lato, skrzyd∏
a okien w szkole sà pootwierane do
wietrzenia. Nag∏
y podmuch wiatru lub przeciàg otwiera skrzyd∏
o do kàta 90° tu˝ przed biegnàcym dzieckiem, a ono napiera
na nie stajàc si´ dodatkowà si∏
à dzia∏
ajàcà prostopadle do p∏
aszczyzny skrzyd∏
a. Inny przyk∏
ad? Na korytarzu szkolnym
w czasie przerwy ktoÊ zawiesza ci´ ˝ kà torb´ z ksià˝ kami na naro˝ niku uchylonego skrzyd∏
a powodujàc jego dodatkowe
obcià˝ enie.
ZdolnoÊç konstrukcji do przejmowania tego typu si∏bez widocznych trwa∏
ych odkszta∏
ceƒ powodujàcych utrat´ w∏
aÊciwoÊci
funkcjonalnych nazywamy odpornoÊcià mechanicznà. Mo˝ na powiedzieç, ˝ e ka˝ dy z inwestorów, który okreÊli po˝ àdany
poziom w∏
aÊciwoÊci okna w zakresie jego odpornoÊci mechanicznej dzia∏
a na rzecz bezpieczeƒstwa u˝ ytkowania.
Norma PN-EN 14351-1+A1:2010 ustala 4 klasy wytrzyma∏
oÊci mechanicznej okien. Zasada jest prosta, im wy˝ sza klasa
wytrzyma∏
oÊci mechanicznej okna, tym jego u˝ytkownik jest bardziej bezpieczny w wypadku zaistnienia nieprzewidywalnych
okolicznoÊci zwiàzanych z bezpoÊrednim dzia∏
aniem dodatkowych si∏na skrzyd∏
o okienne.
W∏
aÊciwoÊç/WielkoÊç/Miara
Wytrzyma∏
oÊç mechaniczna

Klasyfikacja/WartoÊç
npd*

1

2

3

4

* npd – osiàgi nie okreÊlone (no performance determined)

JeÊli istniejà przes∏
anki do okreÊlania klas wytrzyma∏
oÊci mechanicznej okna poni˝ej przedstawiamy za normà klasyfikacyjnà
PN-EN 13115:2002 podstawowe wartoÊci si∏
, których dzia∏
anie nie mo˝e powodowaç trwa∏
ych odkszta∏
ceƒ i utraty w∏
aÊciwoÊci
u˝ ytkowych okna.
W klasie 1

- wytrzyma∏
oÊç okna na obcià˝enia pionowe (racking), to:
- wytrzyma∏
oÊç na skr´ canie statyczne, to:

- 200 N ok. (20 kg)
- 200 N ok. (20 kg)

W klasie 2

- wytrzyma∏
oÊç okna na obcià˝enia pionowe (racking), to:
- wytrzyma∏
oÊç na skr´ canie statyczne, to:

- 400 N ok. (40 kg)
- 250 N ok. (25 kg)

W klasie 3

- wytrzyma∏
oÊç okna na obcià˝enia pionowe (racking), to:
- wytrzyma∏
oÊç na skr´ canie statyczne, to:

- 600 N ok. (60 kg)
- 300 N ok. (30 kg)

W klasie 4

- wytrzyma∏
oÊç okna na obcià˝enia pionowe (racking), to:
- wytrzyma∏
oÊç na skr´ canie statyczne, to:

- 800 N ok. (80 kg)
- 350 N ok. (35 kg)
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ODPORNOÂå NA WIELOKROTNE
OTWIERANIE I ZAMYKANIE.
Ta w∏
aÊciwoÊç okna jest tak oczywista, ˝ e t∏
umaczyç jej nie potrzeba w ogóle. Nazwa mówi sama za siebie. Ka˝dy kto chce
posiadaç okna o mo˝ liwie najd∏
u˝ szym okresie bezusterkowego u˝ ytkowania powinien wiedzieç, czy producent zbada∏
swoje wyroby w∏
aÊnie pod tym kàtem.
Badanie iloÊç cykli otwierania i zamykania oraz powstajàcych w ich wyniku odkszta∏
ceƒ oraz uszkodzeƒ profili i okuç wydaje
si´ jak najbardziej w∏
aÊciwe do stwierdzenia okresu, w którym konstrukcja zachowa pe∏
nà funkcjonalnoÊç i u˝ytecznoÊç.
W zale˝noÊci od przewidywanej intensywnoÊci u˝ ytkowania okna, a przede wszystkim iloÊci otwarç i zamkni´ ç wskazane
jest kupowanie okien, które w zakresie tej w∏
aÊciwoÊci wykazujà najmniejsze odkszta∏
cenia konstrukcji i okuç okiennych
po jak najwi´ kszej liczbie pe∏
nych cykli otwarcia i zamkni´ cia. Badania okien prowadzone sà dla 5.000, 10.000 i 20.000
cykli otwarcie/zamkni´ cie.
W∏
aÊciwoÊç/WielkoÊç/Miara
OdpornoÊç na wielokrotne
otwieranie i zamykanie
Liczba cykli

Klasyfikacja/WartoÊç
npd*

5 000

10 000

20 000

* npd – osiàgi nie okreÊlone (no performance determined)

Bez wàtpienia dwie w∏
aÊciwoÊci okna, odpornoÊç na wielokrotne otwieranie i zamykanie oraz wartoÊç „ si∏operacyjnych”
b´ dà mia∏
y wa˝ ne znaczenie dla d∏
ugoletniego komfortu u˝ ytkowania okien. W pewnym stopniu odpowiedê producenta
lub sprzedawcy na pytanie o odpornoÊç na wielokrotne otwieranie i zamykanie mo˝na uznaç za specyficzny rodzaj weryfikacji
proponowanego okresu gwarancji jakoÊci. Dlaczego? PrzypuÊçmy, ˝e jakieÊ przyk∏
adowe okno, b´ dziemy otwieraç i zamykaç
tylko 1 raz dziennie, wtedy bezawaryjnych cykli otwarcie/zamkni´ cie wykonamy po... 54 latach! Ze wzgl´ du na to, ˝ e okna
z PVC-U pojawi∏
y si´ na naszym rynku w rku 1974, nikt z nabywców nie mia∏jeszcze okazji przekonaç si´ o ich
pieçdziesi´ cioczteroletniej bezawaryjnoÊci. To oczywiÊcie ˝art, nie mniej 5 lat gwarancji jakoÊci na funkcjonalnoÊç konstrukcji
okiennej uzyskujàcej taki wynik w laboratoryjnych badaniach odpornoÊci na wielokrotne otwieranie i zamykanie wydaje
si´ byç ca∏
kiem zasadne.

W¸ AÂCIWOÂCI ZWIÑZANE Z PROMIENIOWANIEM.
PRZEPUSZCZALNOÂå ÂWIAT¸ A.
Na poczàtku Vademecum pisaliÊmy, ˝ e jednà z podstawowych funkcji ka˝ dego okna jest dostarczanie do pomieszczeƒ
odpowiedniej iloÊci naturalnego Êwiat∏
a. Ta w∏
aÊciwoÊç okien zale˝y wy∏
àcznie od parametrów technicznych szyb zespolonych,
które sà elementem konstrukcji. Producenci szyb, dla ka˝dego ich rodzaju, precyzyjnie okreÊlajà wspó∏
czynnik przepuszczalnoÊci
Êwiat∏
a „ Lt” (Light transmission). Norma PN-EN 14351-1+A1:2010 przenosi wartoÊç wspó∏
czynnika przepuszczalnoÊci
Êwiat∏
a szyby, na ca∏
e okno, czyniàc z niej jednà z w∏
aÊciwoÊci okna.
Wspó∏
czynnik przepuszczalnoÊci Êwiat∏
a „ Lt” opisuje stosunek
iloÊci Êwiat∏
a s∏
onecznego docierajàcego do szyby zespolonej,
do iloÊci Êwiat∏
a, która zostaje przez nià przepuszczona.
W∏
aÊciwoÊç ta, okreÊlana ca∏
kowità przepuszczalnoÊcià Êwiat∏
a,
podawana jest w procentach (% ). Im wy˝ szy procent przepuszczanego Êwiat∏
a tym jaÊniej b´ dzie w pomieszczeniu.

Prze p uszcza lno Êç
Êw iat ∏
a Lt w %

Od bicie Êw ia t ∏
a Lr
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IloÊç Êwiat∏
a dziennego w pomieszczeniach ma podstawowe znaczenie dla zapewnienia odpowiedniego komfortu ich
u˝ ytkowania. Kupujàc okna, nale˝y zadbaç o to, by nowa stolarka okienna charakteryzowa∏
a si´ mo˝ liwie jak najwy˝ szym
wspó∏
czynnikiem przepuszczalnoÊci Êwiat∏
a. Warto o tym pami´ taç szczególnie wtedy, jeÊli wybieramy okna z wielokomorowymi
lub wieloszybowymi pakietami szyb zespolonych. Poni˝ ej, w tabeli, na podstawie materia∏
ów firmy GLASSOLUTIONS
o˝ eƒ pakietów szyb zespolonych:
przedstawiamy wspó∏
czynnik przenikalnoÊci Êwiat∏
a „ Lt ” dla kilku podstawowych z∏
Lp.

Z∏
o˝ enie pakietu szyby zespolonej

IloÊç komór

IloÊç szyb

Uw

Lt (% )

1

Planilux 4 /16 mm Alu/ Planilux 4

1

2

2,7

81

2

Planilux 4 /16 mm Alu+Ar/ Plth.Ultra 4

1

2

1,1

80

3

Planilux 6 /16 mm Alu+Ar/ Plth.Ultra 6

1

2

1,1

78

4

Planilux 4 /16 mm Alu+Ar/ Plth.ONE 4

1

2

1,0

71

5

4 /10 mm Alu+Ar/ 4 /10 mm Alu+Ar/ 4

2

3

0,8

71

6

4 /16 mm Alu+Ar/ 4 /16 mm Alu+Ar/ 4

2

3

0,5

58

7

4 /12 mm Alu+Kr/ 4 /12 mm Alu+Kr/ 4

2

3

0,4

58

8

VSG 33.1 /16 mm Alu+Ar/ Plth.Ultra 4

1

3

1,1

78

9

VSG 44.4 /16 mm Alu+Ar/ Plth.Ultra 4

1

3

1,1

77

ESG Planilux 4 /16 mm Alu+Ar/ Plth.Ultra 4

1

2

1,1

80

10

WSPÓ¸ CZYNNIK PROMIENIOWANIA S¸ ONECZNEGO„ g” .
W∏
aÊciwoÊci okna zwiàzane z wykorzystaniem wspó∏
czynnika promieniowania s∏
onecznego, majà Êcis∏
y zwiàzek z rodzajem
szyb u˝ ytych do przeszklenia konstrukcji okiennej.
Ca∏
kowity wspó∏
czynnik przepuszczalnoÊci energii „ g” - jest to stosunek ca∏
kowitej przepuszczalnoÊci energii szyby do
padajàcej na nià energii s∏
onecznej (w zakresie od 300 nanometrów do 2500 nanometrów). WartoÊç ta podaje jaka cz´ Êç
energii promieniowania s∏
onecznego padajàcego na szyb´ zostaje przepuszczona do wn´ trza pomieszczenia. WartoÊç
wspó∏
czynnika przepuszczalnoÊci energii „ g” lub tzw. Solar Factor jednokomorowej szyby zespolonej, to procent ca∏
kowitej
energii s∏
onecznej (ciep∏
a s∏
onecznego) przepuszczanej przez szyb´ , sk∏
adajàcy si´ z sumy energii przepuszczanej bezpoÊrednio
oraz energii absorbowanej przez szyb´ i reemitowanej do wn´ trza pomieszczenia.
Nowoczesna szyba zespolona i okno sà przedstawiane przez
wi´ kszoÊç producentów i sprzedawców g∏
ównie jako element
ograniczania strat energii niezb´ dnej do ogrzewania pomieszczeƒ. To oczywiÊcie s∏
uszne i zasadne, ale traktowanie
po macoszemu aspektu przenikalnoÊci energii promieniowania
s∏
onecznego do wn´ trza pomieszczeƒ uniemo˝ liwia uwypuklenie kolejnej wa˝ nej w∏
aÊciwoÊci okna jakà jest jego
mo˝ liwy korzystny wp∏
yw na popraw´ bilansu energetyczny
ca∏
ego obiektu budowlanego, szczególnie w okresie sezonu
grzewczego.
Wspó∏
czynnik przenikalnoÊci energii jest odr´ bnie ustalany
dla szyb u˝ ytych do konstrukcji okna oraz dla samych okien.

Ca ∏
ko w it y w spó ∏
czyn nik p rze n ika ln o Êci e n e rg ii „g ”
Ree m isja - w t ó rn e
o dd a w a n ie e n e rg ii
d o w ew n àt rz.
Wa rt o Êç p od a w a n a
w ...% o zna cza Qi

g = Qi + Te
Wt ó rn e od da w a nie
cie p∏
a ...%
Odb icie en e rg ii ...%

Bezpo Êre d n ie
p rze n ika n ie e n e rg ii
s∏
o ne czn e j.
Wa rt o Êç p od a w a n a w ...%
o zna cza Te
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Wspó∏
czynnik przepuszczalnoÊci energii ca∏
kowitej okna
„Gf” jest iloczynem wspó∏
czynnika przepuszczalnoÊci energii
ca∏
kowitej oszklenia „ g” oraz wartoÊci wspó∏
czynnika
zmniejszajàcego „ z” urzàdzeƒ przeciws∏
onecznych, co
mo˝ na zapisaç nast´ pujàcym wzorem Gf = g * z
JeÊli na oknie nie stosuje si´ ˝ adnych urzàdzeƒ przeciws∏
onecznych, (np. rolet, ˝ aluzji itp.), to wartoÊç wspó∏
czynnika
przepuszczalnoÊci energii ca∏
kowitej oszklenia „ g” b´ dzie jednoczeÊnie wartoÊcià wspó∏
czynnika przepuszczalnoÊci energii
ca∏
kowitej okna „ Gf” .
Im wy˝sza procentowa wartoÊç wspó∏
czynników przepuszczalnoÊci energii „g” lub „ Gf”, tym wi´ ksze pasywne zyski energii,
tym bardziej pod wp∏
ywem s∏
oƒca b´ dà si´ nagrzewaç pomieszczenia. Wykorzystanie zjawiska przenikalnoÊci energii mo˝e
mieç swoje dobre i z∏
e strony. Zimà, wykorzystanie energii s∏
onecznej i ciep∏
a szyb do poprawy bilansu energetycznego
obiektu prowadzi wprost do oszcz´ dnoÊci na kosztach ogrzewania, to dobra strona zjawiska. Latem, wysoka przenikalnoÊç
energii mo˝e prowadziç do przegrzewania pomieszczeƒ i strat energii zwiàzanych z obni˝aniem temperatury w pomieszczeniach,
np. przy pomocy klimatyzatorów, to z∏
a strona zjawiska.
Jednym z zaproponowanych rozwiàzaƒ tego problemu jest wprowadzenie od 01.01.2009 do przepisów technicznobudowlanych zapisu okreÊlajàcego granicznà wartoÊç wspó∏
czynnika przepuszczalnoÊci energii ca∏
kowitej, nazwanego przez
ustawodawc´ „gc”. We wszystkich budynkach projektowanych lub powstajàcych w oparciu o odpowiednie decyzje wydane
po tej dacie, wspó∏
czynnik przepuszczalnoÊci energii ca∏
kowitej okna oraz przegród szklanych i przezroczystych „g c” powinien
spe∏
niaç nast´ pujàcy warunek:
g c ≤ 0,5,
a w budynkach, w których udzia∏okien oraz przegród szklanych i przezroczystych przekracza 50% powierzchni Êciany
spe∏
niona musi byç nast´ pujàca zale˝noÊç:
g c * fG ≤ 0,25,
gdzie: „ fG” , to udzia∏powierzchni okien oraz przegród szklanych i przezroczystych w powierzchni Êciany.
Powy˝ szych zasad nie stosuje si´ w odniesieniu do powierzchni pionowych oraz powierzchni nachylonych wi´ cej ni˝
60 stopni do poziomu, skierowanych w kierunkach od pó∏
nocno-zachodniego do pó∏
nocno-wschodniego (kierunek pó∏
nocy
+/- 45 stopni), okien chronionych przed promieniowaniem s∏
onecznym przez sztucznà przegrod´ lub naturalnà przegrod´
budowlanà oraz do okien o powierzchni mniejszej ni˝ 0,5 m 2
Wszystkie szczegó∏
y do obowiàzujàcych rozwiàzaƒ prawnych zosta∏
y zawarte w Za∏
àczniku Nr 2 do Rozporzàdzenia
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaç budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002
(Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690), a treÊç za∏
àcznika zosta∏
a ustalona w rozporzàdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
6 listopada 2008 (D. z 2008r. Nr 201, poz. 1238).
Na zakoƒczenie w poni˝szej tabeli, na podstawie materia∏
ów firmy GLASOLUTIONS przedstawiamy ca∏
kowity wspó∏
czynnik
przenikalnoÊci energii „ g” dla kilku podstawowych z∏
o˝eƒ pakietów szyb zespolonych
Lp.

Z∏
o˝enie pakietu szyby zespolonej

IloÊç komór

IloÊç szyb

Uw

g (% )

1

Planilux 4 /16 mm Alu/ Planilux 4

1

2

2,7

76

2

Planilux 4 /16 mm Alu+Ar/ Plth.Ultra 4

1

2

1,1

63

3

Planilux 6 /16 mm Alu+Ar/ Plth.Ultra 6

1

2

1,1

60

4

Planilux 4 /16 mm Alu+Ar/ Plth.ONE 4

1

2

1,0

49

5

4 /10 mm Alu+Ar/ 4 /10 mm Alu+Ar/ 4

2

3

0,8

50

6

4 /16 mm Alu+Ar/ 4 /16 mm Alu+Ar/ 4

2

3

0,5

37

7

4 /12 mm Alu+Kr/ 4 /12 mm Alu+Kr/ 4

2

3

0,4

37

8

VSG 33.1 /16 mm Alu+Ar/ Plth.Ultra 4

1

3

1,1

58

9

VSG 44.4 /16 mm Alu+Ar/ Plth.Ultra 4

1

3

1,1

54

ESG Planilux 4 /16 mm Alu+Ar/ Plth.Ultra 4

1

2

1,1

63

10
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ZASADY WPROWADZANIA OKIEN DO OBROTU
JeÊliby zapytaç producenta okien czym si´ zajmuje, z pewnoÊcià odpowie, ˝ e produkcjà okien. Gdyby to pytanie skierowaç
do handlowca w salonie, to powie, ˝e zajmuje si´ sprzeda˝ à okien. A inwestorzy i nabywcy, co robià? OczywiÊcie, kupujà
od sprzedawcy okna wyprodukowane przez producenta. Wszystko wydaje si´ byç jasne, pouk∏
adane i na swoim miejscu.
Zupe∏
nie jakby okno by∏
o takim samym produktem codziennego u˝ ytku jak bu∏
ka, mleko czy gazeta. Niestety, tak nie jest.
Okno to mniej lub bardziej z∏
o˝ ony produkt przemys∏
owy, który na terenie ca∏
ej Unii Europejskiej kwalifikowany jest do
kategorii „ wyroby budowlane” . Z takiej kwalifikacji produktu p∏
ynà dla producentów, sprzedawców i nabywców okreÊlone
prawa i obowiàzki zwiàzane z koniecznoÊcià zachowania odpowiednich procedur produkcyjnych, handlowych i prawnych
wynikajàcych bezpoÊrednio z powszechnie obowiàzujàcych przepisów. Jednà z podstawowych procedur sà ÊciÊle okreÊlone
zasady wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu. WyjaÊnijmy wi´ c sobie co jest, a co nie jest „wyrobem budowlanym”
w rozumieniu polskiego i unijnego prawa, a tak˝ e czy moment sprzeda˝y okna, to tak˝e moment „ wprowadzenia wyrobu
budowlanego do obrotu” .

Wyrób budowlany
Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. „O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z póên. zm.),
poprzez poj´ cie „wyrobu budowlanego” nale˝ y rozumieç rzecz ruchomà, bez wzgl´ du na stopieƒ jej przetworzenia,
przeznaczonà do obrotu, wytworzonà w celu zastosowania w sposób trwa∏
y w obiekcie budowlanym, wprowadzanà do
obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym po∏
àczeniu stanowiàcym integralnà
ca∏
oÊç u˝ytkowà i majàcà wp∏
yw na spe∏
nienie wymagaƒ podstawowych, okreÊlonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z póên. zm.), w którym stwierdza si´ :
1. Obiekt budowlany wraz ze zwiàzanymi z nim urzàdzeniami budowlanymi nale˝y, bioràc pod uwag´ przewidywany okres
u˝ ytkowania, projektowaç i budowaç w sposób okreÊlony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajàc:
1) spe∏
nienie wymagaƒ podstawowych dotyczàcych:
a) bezpieczeƒstwa konstrukcji,
b) bezpieczeƒstwa po˝arowego,
c) bezpieczeƒstwa u˝ ytkowania,
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Êrodowiska,
e) ochrony przed ha∏
asem i drganiami,
f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji u˝ ytkowania energii;
Zgodnie ze wyjaÊnieniami G∏
ównego Urz´ du Nadzoru Budowlanego (GUNB), wed∏
ug aktualnego stanu prawnego, wyrobami
budowlanymi podlegajàcymi rygorom ustawy o wyrobach budowlanych sà wyroby spe∏
niajàce wymagania definicji z art.2
ust.1 tej˝ e ustawy oraz jednoczeÊnie obj´ te zakresem przedmiotowym mandatów udzielanych przez Komisj´ Europejskà
na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych. Wykaz
takich mandatów zosta∏og∏
oszony obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatów
udzielonych przez Komisj´ Europejskà na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich
aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatów (M P. Nr 32, poz. 571).
Teraz ju˝ bez problemu mo˝emy sprawdziç, czy do produkowanych, sprzedawanych i kupowanych okien ma zastosowanie
poj´ cie „ wyrób budowlany” . Poni˝ ej prezentujemy fragment przywo∏
anego wczeÊniej obwieszczenia Ministra Infrastruktury
wraz z cz´ Êcià za∏
àcznika zawierajàcego mandat 101 Komisji Europejskiej obejmujàcy interesujàce nas szczególnie okna
z PVC oraz szereg innych wyrobów budowlanych dobrze znanych z okiennych placów budów takich jak: Drzwi, ˝ aluzje,
bramy i okucia budowlane.
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„ OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dn ia 5 lip ca 2004 r.
w sp ra w ie w yka zu m a n d a t ó w u d zie lo n ych p rze z Ko m isj´ Eu ro p e jskà n a o p ra co w a n ie e u ro p e jskich n o rm
zh a rm o n izo w a n ych o ra z w yt ycznych d o e u rop e jskich a pro ba t t e ch n iczn ych, w ra z z za kre se m prze dm io t o w ym
t ych m a n d a t ó w
Na podstawie art. 7 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)
og∏
asza si´ :
1) wykaz mandatów udzielonych przez Komisj´ Europejskà na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych
wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatów - stanowiàcy za∏
àcznik nr 1 do obwieszczenia;(...)
(...)ZA¸ ÑCZNIK Nr 1
WYKAZ MANDATÓW UDZIELONYCH PRZEZ KOMISJ¢ EUROPEJSKÑ NA OPRACOWANIE EUROPEJSKICH NORM
ZHARMONIZOWANYCH, WRAZ Z ZAKRESEM PRZEDMIOTOWYM TYCH MANDATÓW
M/101 (CONSTRUCT 94/125) Decyzja 99/94/WE (Dz. Urz. WE L 29 z 03.02.1999) ze zmianami wprowadzonymi przez
mandaty M/126 i M/130
Drzwi, okna i wyroby zwiàzane.
Drzwi, okna, ˝ aluzje, bramy i zwiàzane z nimi okucia:
- okna z wbudowanymi ˝ aluzjami i roletami lub bez ˝aluzji i rolet:
- o deklarowanej odpornoÊci ogniowej,
- pozosta∏
e
- drzwi z wbudowanymi ˝ aluzjami i roletami lub bez ˝ aluzji i rolet:
- o deklarowanej odpornoÊci ogniowej,
- pozosta∏
e
- drzwi i bramy przemys∏
owe, handlowe i gara˝owe
Okucia budowlane.”
Na podstawie obowiàzujàcych przepisów mo˝emy ju˝ jednoznacznie stwierdziç, ˝ e okna wykonane z kszta∏
towników PVC
na pewno spe∏
niajà oba wy˝ej wymienione kryteria, czyli spe∏
niajà wymagania definicji ustawy „ O wyrobach budowlanych”
oraz sà jednoczeÊnie obj´ te odpowiednim mandatem Komisji Europejskiej.

Wprowadzanie do obrotu
Termin „ wprowadzanie do obrotu” wi´ kszoÊç czytelników bez problemu uzna∏
aby za synonim s∏
owa „ sprzeda˝ ” . Niestety,
kolejny raz okazuje si´ , ˝e potoczne rozumienie jakiegoÊ terminu nie odpowiada jego legalnej definicji i wyk∏
adni. Aby nie
wprowadzaç dodatkowego zam´ tu interpretacyjnego, autorzy Poradnika nie przedstawiajà w∏
asnej definicji „ wprowadzania
do obrotu” , posi∏
kujàc si´ pe∏
nym tekstem interpretacji tego terminu przez G∏
ówny Urzàd Nadzoru Budowlanego, czyli
najwa˝ niejszej instytucji administracji paƒstwowej stojàcej na stra˝ y ∏
adu budowlanego i porzàdku prawnego w bran˝ y
budowlanej.

Stanowisko GUNB W sprawie interpretacji definicji wprowadzenia do obrotu
W zwiàzku z pojawiajàcymi sie wàtpliwoÊciami dotyczàcymi interpretacji definicji wprowadzenia do obrotu, o której mowa
w art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoÊci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z pózn.
zm.), przedstawiamy nast´ pujàce stanowisko po uzyskaniu opinii z dnia 2 marca 2007 r., znak: DRE-III-40404-7- EW/07
Departamentu Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Gospodarki.
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Przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) okreÊlajà zasady wprowadzania
do obrotu wyrobów budowlanych, zasady kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu oraz zasady dzia∏
ania
organów administracji publicznej w tej dziedzinie. Przy realizacji przepisów ww. ustawy, ustalenie momentu wprowadzenia
do obrotu jest kluczowe w kontekÊcie realizacji zadaƒ organów administracji publicznej (w zakresie kontroli wyrobów
budowlanych wprowadzonych do obrotu), poniewa˝ mogà one kontrolowaç wy∏
àcznie wyroby ju˝ wprowadzone do obrotu
(lub oddane do u˝ytku), nie zaÊprzeznaczone do wprowadzenia (do obrotu). Ustawa o wyrobach budowlanych nie definiuje
jednak pewnych poj´ ç (m.in. poj´ cia wprowadzenia do obrotu), odsy∏
ajàc w tym zakresie do ustawy o systemie oceny
zgodnoÊci. W zwiàzku z powy˝ szym, przy interpretowaniu ustawy o wyrobach budowlanych nale˝ y pos∏
ugiwaç si´ m.in.
definicja zawarta w art. 5 pkt. 2 ustawy o systemie oceny zgodnoÊci, co pozwala ustaliç moment wprowadzenia do obrotu
wyrobu budowlanego.
Zgodnie z art. 5 pkt 2 ustawy o systemie oceny zgodnoÊci – którego nowe brzmienie zosta∏
o nadane ustawà z dnia 15
grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodnoÊci oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 249, poz.
1834) – przez wprowadzenie do obrotu nale˝y rozumieç udost´ pnienie przez producenta, jego upowa˝nionego przedstawiciela
lub importera, nieodp∏
atnie albo za op∏
ata, po raz pierwszy na terytorium paƒstwa cz∏
onkowskiego Unii Europejskiej lub
paƒstwa cz∏
onkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym wyrobu w celu jego u˝ywania lub dysponowania.
Zmiana ww. przepisu zosta∏
a dokonana w celu zapewnienia spójnoÊci z prawem Unii Europejskiej, zgodnie z którym
wprowadzenie do obrotu jest realizowane w momencie, gdy wyrób staje si´ dost´ pny na rynku UE. Nale˝ y przy tym
zaznaczyç, ˝e zgodnie z dotychczasowym brzmieniem art. 5 ust. 2 ustawy o systemie oceny zgodnoÊci, przez wprowadzenie
do obrotu nale˝a∏
o rozumieç przekazanie po raz pierwszy wyrobu u˝ ytkownikowi, konsumentowi bàdê sprzedawcy przez
producenta, jego upowa˝nionego przedstawiciela lub importera.
Definicja ta ogranicza∏
a wprowadzenie do obrotu jedynie do czynnoÊci przekazania, nie obejmowa∏
a zaÊ sytuacji, w której
wyrób by∏przez producenta (lub podmiot uznajàcy si´ za producenta) oferowany do sprzeda˝ y we w∏
asnym obiekcie
handlowym.
Trzeba wiec podkreÊliç, ˝ e aktualna definicja wprowadzenia do obrotu obejmuje zarówno przekazywanie po raz pierwszy
wyrobu w celu jego u˝ ywania lub dysponowania, jak równie˝ oferowanie do sprzeda˝ y. Natomiast, zgodnie z art. 543
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z póên. zm.), za ofert´ sprzeda˝ y uwa˝ a si´
w yst a w ie n ie p rze z p ro d u ce n t a w yro b u w m ie jscu sp rze d a ˝ y n a w id o k p u b liczn y z o zn a cze n ie m ce n y.
Nale˝y zaznaczyç, ˝e w doktrynie wyst´ puje poglàd (M. P∏
achta, „Przes∏
anki i zasady odpowiedzialnoÊci prawnej w dzia∏
alnoÊci
reklamowej” , Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny, 1990/2/61), ˝ e:
„ W konkretnych okolicznoÊciach og∏
oszenia, reklamy, cenniki z art. 71 k.c. mogà stanowiç równie˝ ofert´ , mimo ˝ e nie
sà skierowane do oznaczonych osób, lecz do ogó∏
u. Przes∏
ankà bowiem wa˝ noÊci oferty nie jest bynajmniej wymaganie,
aby by∏
a ona skierowana do oznaczonej osoby. Dopuszczalne sà tak˝ e oferty skierowane do nieoznaczonej z góry liczby
osób, do publicznoÊci (ad personam incertam). W tych wypadkach musi si´ jednak ujawniç oznaczona osoba, która ofert´
przyjmie” . Ponadto „ (...) przez wystawienie wyrobu w miejscu sprzeda˝ y na widok publiczny nale˝ y rozumieç nie tylko
wystawienie towaru w witrynach sklepowych, na zewnàtrz lokalu, lecz tak˝ e we wszelkich lokalach i miejscach, gdzie
dokonuje si´ sprzeda˝ y” .
JednoczeÊnie wymaga podkreÊlenia fakt, ˝e pojecie wprowadzenia do obrotu (oraz ustalenia momentu, kiedy ono nastàpi∏
o)
odnosi si´ do konkretnego wyrobu. Ponadto, przy ocenie wprowadzenia do obrotu trzeba uwzgl´ dniç informacje
z przewodnika Komisji Europejskiej – dotyczàcego wdra˝ ania dyrektyw nowego i globalnego podejÊcia – zgodnie z którà:
„ Wyrób oferowany w katalogu lub za poÊrednictwem sieci komputerowej nie jest uznawany za wyrób wprowadzony na
rynek Wspólnoty, dopóki nie zostanie on faktycznie udost´ pniony po raz pierwszy” .
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WST¢PNE BADANIE TYPU (ITT – in it ia l t yp e t e st in g )
W poprzednim rozdziale skupiliÊmy si´ na wyjaÊnieniu poj´ ç „ wyrób budowlany” i „ wprowadzenie do obrotu” , ustalajàc,
˝e w Êwietle przepisów obowiàzujàcych na ca∏
ym obszarze Unii Europejskiej okno PVC jest wyrobem budowlanym, a zwrotu
„ wprowadzenie do obrotu” nie nale˝ y uto˝ samiaç wy∏
àcznie z momentem jego sprzeda˝ y. Na kolejnym etapie naszych
okienno-prawnych rozwa˝ aƒ powinniÊmy ustaliç jakie wyroby budowlane, jakie okna, mogà byç legalnie wprowadzane
do obrotu, czemu s∏
u˝ y procedura oceny zgodnoÊci, który system oceny zgodnoÊci jest w∏
aÊciwy dla okien z PVC oraz
z jakich elementów ten system si´ sk∏
ada.

Ocena zgodnoÊci
Artyku∏4 ustawy „ O wyrobach budowlanych” (Dz. U. z 2004, Nr 92, poz. 881) stanowi co nast´ puje: „Wyrób budowlany
mo˝ e byç wprowadzony do obrotu, je˝ eli nadaje si´ do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie
odpowiadajàcym jego w∏
aÊciwoÊciom u˝ytkowym i przeznaczeniu, to jest ma w∏
aÊciwoÊci u˝ytkowe umo˝liwiajàce prawid∏
owo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których ma byç zastosowany w sposób trwa∏
y, spe∏
nienie
wymagaƒ podstawowych.” Z treÊci artyku∏
u wynika jasno, ˝ e do obrotu mogà byç wprowadzane wy∏
àcznie wyroby
budowlane, okna, o pewnych okreÊlonych w∏
aÊciwoÊciach u˝ ytkowych, które to w∏
aÊciwoÊci umo˝ liwià prawid∏
owo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których majà byç zastosowane w sposób trwa∏
y, spe∏
nienie
wymagaƒ podstawowych oraz, ˝e sprawdzenie czy okna posiadajà wymagane w∏
aÊciwoÊci powinno nastàpiç jeszcze przed
ich wprowadzeniem do obrotu.
Ustalanie czy wyroby, okna, spe∏
niajà okreÊlone wymagania dokonuje si´ w trakcie procedur oceny zgodnoÊci, o czym
stanowi treÊç art.6 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r „ O systemie oceny zgodnoÊci” (Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087 z pózn. zm.), w którym stwierdza si´ , co nast´ puje:
Art . 6.
1. Wyroby wprowadzane do obrotu lub oddawane do u˝ytku podlegajà ocenie zgodnoÊci z:
1) zasadniczymi wymaganiami okreÊlonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1, albo
2) szczegó∏
owymi wymaganiami okreÊlonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 1, albo
3) zasadniczymi lub szczegó∏
owymi wymaganiami okreÊlonymi w odr´ bnych ustawach.
2. Dokonanie oceny zgodnoÊci, o której mowa w ust. 1, jest obowiàzkowe przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu lub
oddaniem do u˝ ytku
W stosunku do okien jako wyrobów budowlanych podlegajàcych postanowieniom ustawy „ O wyrobach budowlanych”
lista dokumentów odniesienia (specyfikacji technicznych) s∏
u˝ àcych do wykazania zgodnoÊci wyrobu z wymaganiami
zasadniczymi obejmuje:
•
•
•
•

Europejskie normy zharmonizowane, nale˝àce do zbioru Polskich Norm.
Europejskie aprobaty techniczne.
Krajowe normy wyrobu, nale˝ àce do zbioru Polskich Norm i nie majàce statusu norm wycofanych.
Krajowe aprobaty techniczne.

W tym miejscu koniecznie trzeba podkreÊliç równie˝ obligatoryjnoÊç dokonywania oceny zgodnoÊci przed wprowadzeniem
okna do obrotu wynikajàcà z ust.2. Zobowiàzanym do przeprowadzenia oceny zgodnoÊci jest producent lub importer,
a jego zobowiàzanie wynika wprost z treÊci art. 7a ustawy „ O systemie oceny zgodnoÊci” .
Art . 7a .
Oceny zgodnoÊci wyrobu ze szczegó∏
owymi wymaganiami dokonuje producent lub importer, w sposób okreÊlony
w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 1 (ustawy O ocenie zgodnoÊci) lub w odr´ bnych ustawach.
Majàc na uwadze treÊç obu powy˝ ej cytowanych artyku∏
ów ustawy, w aktualnym stanie prawnym, producent lub importer
dokonujàc oceny zgodnoÊci powinien prowadziç jà w oparciu o postanowienia nast´ pujàcych aktów prawnych:
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• Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004, Nr 92 poz. 881).
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r o systemie oceny zgodnoÊci (Dz. U. 2004 Nr 204 poz. 2087 z pózn. zm.).
• Rozporzàdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodnoÊci
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041).
• Rozporzàdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodnoÊci, wymagaƒ
jakie powinny spe∏
niaç notyfikowane jednostki uczestniczàce w ocenie zgodnoÊci, oraz sposobu oznaczania wyrobów
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 2004 r. Nr 195, poz. 2011).
• Rozporzàdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowa˝nionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 Nr 249 poz. 2497).
• Rozporzàdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 paêdziernika 2004 r w sprawie europejskich aprobat technicznych
oraz polskich jednostek organizacyjnych upowa˝ nionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237 z 2004 r., poz. 2375).
Z powy˝szego katalogu warto zwróciç szczególnà uwag´ na dwa Rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia
2004 poniewa˝ w zale˝noÊci od rynku, (obszaru terytorialnego), na który wyrób, okno, b´ dzie wprowadzane i dokumentów
odniesienia stosowanych w procedurze oceny zgodnoÊci ustalajà one odpowiednio wymagane systemy oceny zgodnoÊci
oraz sposób oznakowania okna.
Z treÊci obu rozporzàdzeƒ wynika, ˝e oceny zgodnoÊci dokonuje si´ na podstawie zharmonizowanej specyfikacji technicznej
wyrobu, stosujàc system oceny zgodnoÊci wskazany w tej specyfikacji. Nieco wczeÊniej wymieniliÊmy wszystkie specyfikacje
techniczne (dokumenty odniesienia) s∏
u˝ àce do wykazywania zgodnoÊci wyrobów. Mimo tego, ˝ e dzielà si´ one niejako
na specyfikacje krajowe i europejskie, nie wg∏
´ biajàc si´ w dalsze szczegó∏
y i jedne i drugie stanowià, ˝e dla przeprowadzenia
oceny zgodnoÊci okien i drzwi z PVC z wymaganiami specyfikacji technicznej w∏
aÊciwy jest system 3 oceny zgodnoÊci,
z tà jednak˝ e ró˝ nicà, ˝ e:
System 3 deklarowania zgodnoÊci w oparciu o krajowe specyfikacje techniczne polega na deklarowaniu przez producenta
zgodnoÊci wyrobu ze specyfikacjà technicznà (dokumentem odniesienia) na podstawie:
1. Wst´ pnego badania typu prowadzonego przez akredytowane laboratorium.
2. Zak∏
adowej kontroli produkcji.
Procedura oceny zgodnoÊci koƒczy si´ wystawieniem przez producenta krajowej deklaracji zgodnoÊci i oznakowaniem okna
znakiem budowlanym „ B” . ¸ àczne spe∏
nienie wszystkich powy˝ szych warunków umo˝ liwia legalne wprowadzanie okien
do obrotu wy∏
àcznie na terytorium Polski.
System 3 deklarowania zgodnoÊci w oparciu o europejskie specyfikacje techniczne polega na deklarowaniu przez producenta
zgodnoÊci wyrobu ze specyfikacjà technicznà (dokumentem odniesienia) na podstawie:
1. Wst´ pnego badania typu prowadzonego przez notyfikowane laboratorium.
2. Zak∏
adowej kontroli produkcji
Procedura oceny zgodnoÊci koƒczy si´ wystawieniem przez producenta europejskiej deklaracji zgodnoÊci i oznakowaniem
okna oznakowaniem „ CE” . ¸ àczne spe∏
nienie wszystkich powy˝szych warunków umo˝ liwia legalne wprowadzanie okien
do obrotu na terytorium krajów Unii Europejskiej.
Istotna i jedyna ró˝ nica w okreÊleniu elementów 3 systemu oceny zgodnoÊci pomi´ dzy oboma aktami prawnymi, to
koniecznoÊç udzia∏
u w procedurze ró˝nych laboratoriów wykonujàcych wst´ pne badania typu. Do prawid∏
owego deklarowania
zgodnoÊci z Polskà Normà lub krajowà aprobatà technicznà i oznakowania okna znakiem budowlanym „ B” wystarczy
wykonanie wst´ pnych badaƒ typu okna w laboratorium akredytowanym. Aby deklarowaç zgodnoÊç do normy europejskiej
albo europejskiej aprobaty technicznej i oznaczaç okno oznakowaniem CE wst´ pne badania typu wyrobu muszà byç
wykonane w laboratorium notyfikowanym.
Czym ró˝ ni si´ status laboratorium akredytowanego od laboratorium notyfikowanego wyjaÊniajà kolejne dwie definicje
pochodzàce z ustawy „ O ocenie zgodnoÊci” :
Akre d yt a cja – nale˝y przez to rozumieç uznanie przez jednostk´ akredytujàcà (w Polsce jest to Polskie Centrum Akredytacji)
kompetencji jednostki certyfikujàcej, jednostki kontrolujàcej oraz laboratorium do wykonywania okreÊlonych dzia∏
aƒ.
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No t y f ik a cja – nale˝ y przez to rozumieç zg∏
oszenie Komisji Europejskiej i paƒstwom cz∏
onkowskim Unii Europejskiej
autoryzowanych jednostek certyfikujàcych i kontrolujàcych oraz autoryzowanych laboratoriów w∏
aÊciwych do wykonywania
czynnoÊci okreÊlonych w procedurach oceny zgodnoÊci.
Dalsza lektura rozporzàdzeƒ Ministra Infrastruktury pozwala ustaliç, ˝ e system 3 oceny zgodnoÊci sk∏
ada si´ z dwóch
równorz´ dnych elementów: Wst´ pnych badaƒ typu przeprowadzonych przez odpowiednie laboratorium oraz zak∏
adowej
kontroli produkcji. Choç oba elementy nale˝ y uznaç za równowa˝ ne, w dalszej cz´ Êci zasygnalizujemy tylko co nale˝ y
rozumieç przez zak∏
adowà kontrol´ produkcji, a na potrzeby tego poradnika szerzej omówimy zagadnienia zwiàzane ze
wst´ pnymi badaniami typu, poniewa˝ wyniki tych badaƒ przynoszà szereg istotnych dla nabywcy okien informacji
umo˝ liwiajàcych dokonywanie optymalnych wyborów zakupowych oraz doÊç ∏
atwe porównywanie faktycznych osiàgów
i parametrów okien z przewidywanymi w tym wzgl´ dzie potrzebami.
Przez Za k ∏a d o w à k o n t r o l´ p r o d u k cji nale˝ y rozumieç sta∏
à wewn´ trznà kontrol´ produkcji prowadzonà przez
producenta, której wszystkie elementy, wymagania, i postanowienia przyj´ te przez producenta powinny byç w sposób
systematyczny dokumentowane poprzez zapisywanie zasad i procedur post´ powania. System dokumentowania kontroli
powinien gwarantowaç jednolità interpretacj´ zapewnienia jakoÊci i umo˝liwiç osiàgniecie wymagalnych cech wyrobu oraz
efektywnoÊci dzia∏
ania systemu kontroli produkcji. Szczegó∏
owe kwestie zwiàzane z zasadami prowadzenia przez producenta
zak∏
adowej kontroli produkcji okreÊlone zosta∏
y w najwa˝ niejszej dla rynku okiennego normie zharmonizowanej PN-EN
14351-1:2006+A1:2010, potocznie nazywanej „ normà okiennà” .
W Êwietle obowiàzujàcych przepisów i postanowieƒ norm, zak∏
adowa kontrola produkcji jest obligatoryjna dla ka˝ dego
producenta okien. Wprowadzanie do obrotu okien przez producenta nie prowadzàcego zak∏
adowej kontroli produkcji
nale˝y uznaç za ca∏
kowicie bezprawne, a wyroby za nie spe∏
niajàce wymagaƒ podstawowych i szczegó∏
owych i tym samym
nie nadajàce si´ do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych.

WST¢PNE BADANIE TYPU (Initial Type Testing – ITT)
Zagadnienia zwiàzane ze wst´ pnymi badaniami typu równie˝ zosta∏
y opisane w przywo∏
anej wy˝ ej normie PN-EN 143511:2006+A1:2010. Zawarta w normie definicja okreÊla je w sposób nast´ pujàcy: „Wst´ pna próba (badanie) typu, to komplet
badaƒ lub innych procedur odnoszàcych si´ do ocenianych parametrów, okreÊlajàcych parametry próbek wyrobu reprezentatywnych dla danego typu wyrobu”.
Wst´ pnym badaniom typu, obliczeniom lub okreÊleniu wartoÊci z tabeli podawanych w normie podlegajà wszystkie parametry
okien i drzwi, które wymienia norma i dla których producent deklaruje wartoÊç. W przypadku zastosowania w konstrukcji
okna elementów, których parametry zosta∏
y ju˝ okreÊlone przez producenta elementu, np. w∏
aÊciwoÊci zwiàzanie z promieniowaniem w przypadku szyby zespolonej, na podstawie zgodnoÊci z innymi specyfikacjami technicznymi, parametrów
tych nie trzeba poddawaç ponownej ocenie, pod warunkiem, ˝e parametry elementu i metoda oceny pozostaje bez zmian,
˝ e parametry elementu sà w∏
aÊciwe dla zamierzonego zastosowania wyrobu gotowego oraz o ile proces produkcyjny nie
ma negatywnego oddzia∏
ywania na okreÊlane parametry.
Je˝eli nast´ pujà zmiany w projekcie wyrobu, zmiany surowca lub dostawcy elementów, albo zmiany w procesie produkcyjnym,
które w sposób istotny zmieniajà jeden lub kilka parametrów, badanie typu dla danego parametru lub parametrów nale˝y
powtórzyç.
Nie ma potrzeby przeprowadzaç nowego poczàtkowego badania typu, je˝ eli produkt:
• B´ dzie zawieraç takie same elementy, jakich u˝ yto przy poczàtkowym badaniu typu, zmontowanych zgodnie
z w∏
aÊciwymi instrukcjami monta˝u wyrobu,
• B´ dzie zawieraç elementy o równorz´ dnych parametrach, zmontowane zgodnie z w∏
aÊciwymi instrukcjami monta˝u
wyrobu.
W poprzednich rozdzia∏
ach przedstawiliÊmy pe∏
ny katalog w∏
aÊciwoÊci, które mo˝ e posiadaç ka˝ de okno. Stopieƒ
w jakim dana konstrukcja okienna posiada deklarowany przez producenta poziom w∏
aÊciwoÊci ustalana jest w∏
aÊnie
w trakcie wst´ pnych badaƒ typu. W zwiàzku z doÊç powszechnym na rynku zwyczajem konfigurowania elementów okien
ad hoc, czyli w trakcie samej sprzeda˝ y, warto aby zarówno nabywcy jak i sprzedawcy mieli ÊwiadomoÊç, ˝ e dokonywane
w ten sposób zmiany elementów konstrukcji mogà prowadziç do istotnych zmian ju˝ zbadanych w∏
aÊciwoÊci okna, co
w wielu wypadkach powinno skutkowaç powtórzeniem badaƒ ITT.
W oparciu o treÊç normy PN-EN 14351-1:2006 przedstawiamy tabel´ , w której sugeruje si´ pewne wspó∏
zale˝ noÊci mi´ dzy
parametrami okien i elementami u˝ ytymi do ich konstrukcji. Twórcy normy informujà w ten sposób, który parametr
(w∏
aÊciwoÊç) okna mo˝ e si´ zmieniç, je˝eli zostanie zmodyfikowany okreÊlony element konstrukcyjny.
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ELEMENTY
PARAMETRY

OdpornoÊç na obciàêenie wiatrem

OÊcie˝nica i skrzyd∏
o
Okucia a
Tak

c
Materia∏

Profild

Przeszklenie
i / lub
wype∏
nienie e

Tak

Tak

Nie

Uszczelnienie b
Nie

WodoszczelnoÊç

Raczej tak

Tak

Raczej tak

Tak

Nie

Substancje niebezpieczne

Raczej tak

Raczej tak

Raczej tak

Nie

Raczej tak

PrzepuszczalnoÊç powietrza

Raczej tak

Tak

Raczej tak

Tak

Nie

PrzenikalnoÊç cieplna

Nie

Raczej tak

Raczej tak

Tak

Tak

W∏
aÊciwoÊci akustyczne

Nie

Raczej tak

Raczej tak

Tak

Tak

Wytrzyma∏
oÊç mechaniczna

Tak

Nie

Raczej tak

Tak

Raczej tak

Si∏
y operacyjne

Tak

Tak

Raczej tak

Raczej tak

Raczej tak

OdpornoÊç na wielokrotne
otwieranie i zamykanie

Tak

Raczej tak

Raczej tak

Raczej tak

Raczej tak

OdpornoÊç na w∏
amanie

Tak

Nie

Tak

Tak

Tak

Wspó∏
czynnik promieniowania
s∏
onecznego „ g”

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak

PrzepuszczalnoÊç Êwiat∏
a „ LT”

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak

a

Liczba, lokalizacja, mocowanie: w przypadku wymiany okuç: je˝ eli istniejà udokumentowane dowody nad podstawie
odnoÊnych norm dotyczàcych okuç, ˝e parametry okuç sà równorz´ dne do parametrów zapewnianych przez wymieniane
okucia (u˝ yte we wst´ pnym badaniu typu), ponowne badanie nie jest wymagane.
b Liczba, materia∏
c Modu∏Younga, przewodnoÊç cieplna, g´ stoÊç
d Powierzchnia i kszta∏
t przekrojów, zespo∏
u, urzàdzeƒ wentylacyjnych
e Typ, masa, pow∏
oka, wn´ ka, gaz, instalacja, uszczelnienie
Wynik ka˝ dego wst´ pnego badania typu musi byç zarejestrowany w raporcie z badaƒ, który jako minimum powinien
zawieraç nast´ pujàce informacje:
• nazw´ producenta,
• opis badanego egzemplarza i informacje o pobieraniu próbki,
• wskazanie laboratorium badawczego, zastosowanych metod badaƒ i pracowników wykonujàcych badanie,
• wskazanie aparatury i jej kalibracji,
• miejsce i dat´ badania,
• wynik badania, w tym jego analiz´ we w∏
aÊciwych przypadkach,
• miejscowoÊç, dat´ i podpis upowa˝nionej osoby.
Komplet raportów dotyczàcych wyrobu powinien byç przechowywany przez producenta przez ca∏
y okres jego produkcji
plus przynajmniej dziesi´ ç lat. Na ˝àdanie raport b´ dzie udost´ pniany upowa˝ nionym stronom.
Znowelizowana w styczniu 2010 roku norma PN-EN 14351-1:2006+A1:2010 uzale˝nia udost´ pnianie raportów ze wst´ pnych
badaƒ typu od „ upowa˝nienia stron” . W wersji normy przed nowelizacjà obowiàzek udost´ pniania raportu dotyczy∏jedynie
˝ àdaƒ uprawnionej kontroli, na przyk∏
ad G∏
ównego Urz´ du Nadzoru Budowlanego (GUNB). To bardzo istotna zmiana
z punktu widzenia architektów, projektantów, a przede wszystkim nabywców okien. Raport z badaƒ, a w szczególnoÊci
wyniki i ewentualne analizy, to Êwietne i niezwykle profesjonalne êród∏
o informacji o oknach, które zamierzamy zastosowaç
w obiekcie budowlanym. Jego podstawowa zaleta, to brak jakichkolwiek marketingowych i reklamowych „ szumów
informacyjnych” . Z tego te˝ powodu wydaje si´ niezwykle wa˝nym, aby zainteresowani kupnem okien starali si´ uzyskaç
status „ upowa˝ nionej strony” . Jak to zrobiç? Najprostszy sposób, to zagwarantowaç sobie dost´ p do tego typu materia∏
ów
êród∏
owych poprzez odpowiednie zastrze˝ enie poczynione w zawieranej z producentem lub sprzedawcà umowie.
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DEKLARACJA ZGODNOÂCI
Przeglàdajàc fora i portale internetowe poÊwi´ cone tematyce budowlanej i okiennej niejeden raz mo˝ na natknàç si´ na
stwierdzenie mówiàce, ˝ e jak chcesz potwierdzenia jakoÊci zakupionych okien, ˝ àdaj od producenta lub sprzedawcy
przedstawienia „ deklaracji zgodnoÊci” . Czy „ deklaracja zgodnoÊci” faktycznie ma zwiàzek z jakoÊcià wyrobów i us∏
ug?
Kto i kiedy mo˝e wystawiç deklaracj´ zgodnoÊci? Czy ka˝dy nabywca okien, zawsze mo˝e ˝ àdaç jej okazania? Postarajmy
si´ znaleêç odpowiedzi na te pytania odwo∏
ujàc si´ do treÊci przepisów prawa i postanowieƒ obowiàzujàcych norm.
Definicj´ poj´ cia „ deklaracja zgodnoÊci” mo˝ emy odnaleêç w art. 5 pkt. 10 ustawy „ O systemie oceny zgodnoÊci”
(Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z pózn. zm.), w którym stwierdza si´ , ˝e przez d e kla ra cj´ zg o d n o Êci nale˝y rozumieç
oÊwiadczenie producenta lub jego upowa˝ nionego przedstawiciela stwierdzajàce na jego wy∏
àcznà odpowiedzialnoÊç, ˝ e
wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami. Przez w ym a g a n ia za s a d n icze nale˝ y rozumieç wymagania w zakresie
cech wyrobu, jego projektowania lub wytwarzania, okreÊlone w dyrektywach nowego podejÊcia, (art. 5 pkt 16 ustawy
„O systemie oceny zgodnoÊci”). W polskim systemie prawnym wymagania dyrektyw zosta∏
y implementowane do przepisów
ustawy „Prawo budowlane”, a w szczególnoÊci do treÊci art. 5 ust. 1 pkt 1 tej˝e ustawy o czym pisaliÊmy ju˝ na stronie 81.
Z powy˝ szych definicji wynika, i˝ z∏
o˝enie przez producenta okien oÊwiadczenia, w którym deklaruje on zgodnoÊç wyrobu
z wymaganiami jest czynnoÊcià, która ma niewielki zwiàzek z jakoÊcià okna pojmowanà jako mix marketingowy i odnoszàcà
si´ bardziej do faktu spe∏
niania przez okno oczekiwaƒ nabywcy ni˝ wymogów przepisów techniczno-budowlanych oraz
specyfikacji technicznych. Ka˝de okno wprowadzane do obrotu musi spe∏
niaç okreÊlone wymagania podstawowe, co wcale
nie znaczy, ˝ e ka˝ de okno, spe∏
niajàc wymagania podstawowe spe∏
nia równie˝ wszystkie oczekiwania kupujàcego co do
spodziewanych korzyÊci wynikajàcych z mo˝ liwoÊci jego zastosowania w konkretnym obiekcie budowlanym.
Wydanie przez producenta okien oÊwiadczenia deklarujàcego zgodnoÊç okna z wymaganiami jest kolejnym obowiàzkowym
elementem procedur oceny zgodnoÊci, poprzedzajàcych wprowadzenie wyrobu do obrotu. W dzisiejszym stanie prawnym
nale˝ y przyjmowaç, ˝e deklaracja zgodnoÊci ma obligatoryjnie form´ pisemnà, a ka˝dy producent okien mo˝ e deklarowaç
zgodnoÊç swoich wyrobów tworzàc dwa alternatywne dokumenty, w zale˝noÊci od specyfikacji technicznych stanowiàcych
dokumenty odniesienia i wykorzystanych w procedurze oceny zgodnoÊci, co wynika z odr´ bnych okreÊleƒ u˝ ytych
w odpowiednich rozporzàdzeniach Ministra Infrastruktury.
W § 4 ust.1 Rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodnoÊci
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym stwierdza si´ , co nast´ puje: „Producent wyrobu
budowlanego przez wystawienie krajowej deklaracji zgodnoÊci oÊwiadcza, na swojà wy∏
àcznà odpowiedzialnoÊç, ˝ e wyrób
jest zgodny ze specyfikacjà technicznà. Krajowà deklaracj´ zgodnoÊci producent przechowuje i przedk∏
ada w∏
aÊciwym
organom kontroli na ich ˝àdanie.”
Natomiast w § 7 ust.1 Rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny
zgodnoÊci, wymagaƒ, jakie powinny spe∏
niaç notyfikowane jednostki uczestniczàce w ocenie zgodnoÊci, oraz sposobu
oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE, stwierdza si´ , ˝e: „Przez wystawienie deklaracji zgodnoÊci producent
wyrobu budowlanego oÊwiadcza, ˝e wyrób budowlany jest zgodny ze zharmonizowanà specyfikacjà technicznà wyrobu.”
W cytowanych przepisach mamy wi´ c do czynienia albo z „ krajowà deklaracjà zgodnoÊci” albo z „ deklaracjà zgodnoÊci” .
Warto wiedzieç, ˝ e „ krajowa deklaracja zgodnoÊci” nie jest dokumentem to˝ samym z „ deklaracjà zgodnoÊci” . Wynika,
to mi´ dzy innymi z treÊci art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. „O wyrobach budowlanych” , w którym stwierdza
si´ , ˝e: „Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne [...], je˝eli producent, majàcy siedzib´
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokona∏oceny zgodnoÊci i wyda∏
, na swojà wy∏
àcznà odpowiedzialnoÊç, krajowà
deklaracj´ zgodnoÊci z Polskà Normà wyrobu albo aprobatà technicznà. Ocena zgodnoÊci obejmuje w∏
aÊciwoÊci u˝ ytkowe
wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majàce wp∏
yw na spe∏
nienie przez obiekt budowlany wymagaƒ
podstawowych.”
Krajowa deklaracja zgodnoÊci jest zatem niezb´ dna do oznakowania wyrobu znakiem budowlanym „ B” . Oznakowane
w ten sposób wyroby nale˝ y uznaç za dopuszczone do obrotu wy∏
àcznie na terytorium Polski. Wzór krajowej deklaracji
zgodnoÊci dla wyrobów znakowanych znakiem budowlanym „ B” okreÊlony w za∏
àczniku nr 2 do Rozporzàdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodnoÊci wyrobów budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004, Nr 198, poz.2041) prezentujemy poni˝ej:

94

VADEM ECUM OKIEN PVC

sw o b o d a w yb o ru

Wystawienie przez producenta „ deklaracji zgodnoÊci” jest konieczne jeÊli okno ma byç oznaczone oznakowaniem „ CE
i dopuszczone do obrotu na terenie paƒstw cz∏
onkowskich Unii Europejskiej. Do tej pory nie zosta∏ustalony jednolity wzór
„deklaracji zgodnoÊci”, ale zarówno w Rozporzàdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów
oceny zgodnoÊci, wymagaƒ, jakie powinny spe∏
niaç notyfikowane jednostki uczestniczàce w ocenie zgodnoÊci, oraz sposobu
oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE jak i w normie zharmonizowanej PN-EN 14351-1:2006+A1:2010
odnaleêç mo˝ na zapisy precyzujàce istotne elementy jej zawartoÊci informacyjnej.
W § 8 ust 1 przywo∏
anego wy˝ej rozporzàdzenia stwierdza si´ , ˝ e deklaracja zgodnoÊci zawiera w szczególnoÊci:
1. Numer nadany przez wydajàcego.
2. OkreÊlenie, siedzib´ i adres producenta oraz adres zak∏
adu produkujàcego wyrób budowlany
.
3. OkreÊlenie, siedzib´ i adres upowa˝nionego przedstawiciela, je˝eli producent ma siedzib´ poza paƒstwem cz∏
onkowskim
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
4. Opis wyrobu budowlanego, w tym rodzaj i zastosowanie.
5. Deklarowane w∏
aÊciwoÊci u˝ ytkowe wyrobu budowlanego.
6. Wskazanie zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu.
7. Warunki dotyczàce stosowania wyrobu budowlanego, wynikajàce ze zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu.
8. Oznaczenia i siedziby notyfikowanych jednostek, je˝ eli bra∏
y one udzia∏w ocenie zgodnoÊci wyrobu budowlanego.
9. Imi´ , nazwisko i stanowisko osoby upowa˝ nionej do podpisania deklaracji zgodnoÊci w imieniu producenta.
10. Dat´ wystawienia.
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W normie zharmonizowanej PN-EN 14351-1:2006+A1:2010 odwo∏
anie do obligatoryjnoÊci stosowania i zawartoÊci deklaracji
zgodnoÊci odnajdujemy w za∏
àczniku informacyjnym ZA, w którym czytamy mi´ dzy innymi: „W przypadku produktów
(okien i drzwi z PVC) obj´ tych systemem AoC 3 (system zgodnoÊci 3 patrz str. 85) gdy zgodnoÊç z warunkami niniejszego
Dodatku zosta∏
a osiàgni´ ta, producent lub jego przedstawiciel ustanowiony na obszarze EOG (Europejski Obszar Gospodarczy)
sporzàdza i zachowuje Êwiadectwo zgodnoÊci (Deklaracj´ zgodnoÊci WE), która uprawnia producenta do umieszczania
oznakowania CE. Deklaracja powinna zawieraç:
• Nazwa i adres producenta lub jego upowa˝ nionego przedstawiciela majàcego siedzib´ na terenie Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (EOG), i miejsce produkcji, ewentualnie w zakodowanym formacie.
• Opis wyrobu (rodzaj, identyfikacja, wykorzystanie itp.), oraz kopia informacji towarzyszàcej oznakowaniu CE.
• Przepisy, z którymi dany wyrób jest zgodny (tj. Dodatek ZA do niniejszej Normy Europejskiej);
• Warunki szczególne majàce zastosowanie do wykorzystania produktu (np. przepisy dotyczàce stosowania pod pewnymi warunkami).
• Nazw´ i adres notyfikowanego laboratorium lub laboratoriów
• Nazwisko i stanowisko osoby upowa˝ nionej do podpisania deklaracji w imieniu producenta lub jego upowa˝ nionego
przedstawiciela.”
Deklaracja zgodnoÊci WE powinna byç wystawiona w oficjalnym j´ zyku akceptowanym przez Paƒstwo Cz∏
onkowskie,
w którym produkt ma byç u˝ ywany.
Podsumowujàc dotychczasowe ustalenia dotyczàce „ deklaracji zgodnoÊci” wiadomo, ˝e:
Deklaracja zgodnoÊci jest obowiàzkowym pisemnym oÊwiadczeniem producenta lub jego upowa˝ nionego przedstawiciela
wydawanym na ich wy∏
àcznà odpowiedzialnoÊç, wystawianym przed wprowadzeniem okna do obrotu, w oficjalnym j´ zyku
akceptowanym przez paƒstwo na terenie którego ma byç ono u˝ywane, o ustalonej formie lub treÊci, , w którym wystawca
stwierdza, ˝ e wyrób jest zgodny z wymaganiami odpowiedniej specyfikacji technicznej.
Wydaje si´ , ˝ e ostatnim zagadnieniem, które powinniÊmy omówiç jest odpowiedê na pytanie, czy nabywca okien z PVC
mo˝ e w ka˝ dej sytuacji ˝ àdaç okazania mu deklaracji zgodnoÊci wystawionej przez producenta lub jego upowa˝ nionego
przedstawiciela?
Niestety odpowiedê na to pytanie jest negatywna, a jej podstawà jest treÊç obowiàzujàcych przepisów prawa, a w szczególnoÊci cytowanego wczeÊniej § 4 ust.1 Rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobów deklarowania zgodnoÊci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, w którym
stwierdza si´ , ˝ e: „Producent wyrobu budowlanego przez wystawienie krajowej deklaracji zgodnoÊci oÊwiadcza, na swojà
wy∏
àcznà odpowiedzialnoÊç, ˝ e wyrób jest zgodny ze specyfikacjà technicznà. Krajowà deklaracj´ zgodnoÊci producent
przechowuje i przedk∏
ada w∏
aÊciwym organom kontroli na ich ˝àdanie” oraz § 8 ust. 2 Rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodnoÊci, wymagaƒ, jakie powinny spe∏
niaç notyfikowane jednostki
uczestniczàce w ocenie zgodnoÊci, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE, w którym stwierdza
si´ , ˝e: „Deklaracj´ zgodnoÊci wystawia si´ przed wprowadzeniem wyrobu budowlanego do obrotu, w rozumieniu przepisów
o systemie oceny zgodnoÊci. Deklaracj´ zgodnoÊci producent przechowuje i przedk∏
ada w∏
aÊciwym organom kontroli na
ich ˝ àdanie.”
Z treÊci obu przepisów wynika, ˝ e obowiàzkiem producenta lub jego upowa˝ nionego przedstawiciela jest przedk∏
adanie
deklaracji „ w∏
aÊciwym organom kontroli na ich ˝àdanie”. ˚ aden z nabywców okien nie posiada statusu „ w∏
aÊciwego organu
kontroli”, tak wi´ c ˝àdanie kierowane do producenta, ale nie poparte wczeÊniejszym uzgodnieniem, co do takiej mo˝liwoÊci
w treÊci zawartej umowy mo˝ e spotkaç si´ z uzasadnionà odmowà. Dlatego zawierajàc z producentem lub sprzedawcà
okien umow´ , ka˝dy nabywca zainteresowany otrzymaniem wglàdu lub otrzymaniem kopii deklaracji zgodnoÊci powinien
przewidywaç, to w treÊci zawieranej umowy. Mamy wi´ c tutaj sytuacj´ bardzo podobnà do tej jaka powstaje w przypadku ch´ ci zapoznania si´ przez nabywc´ okien z treÊcià raportu i wynikami wst´ pnych badaƒ typu, o czym pisaliÊmy w Vademecum na str. 87.
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ZNAK BUDOWLANY „ B” I OZNAKOWANIE „ CE”
Umieszczenie na oknie lub innym wyrobie budowlanym odpowiedniego, przewidzianego przepisami prawa oznakowania
jest kolejnym obowiàzkiem ka˝ dego producenta dokonujàcego w prawid∏
owy sposób oceny zgodnoÊci, a przy okazji
ostatnim elementem zamykajàcym ca∏
à procedur´ dla konkretnego wyrobu przed jego wprowadzeniem do obrotu. Tym
samym, ka˝ de okno lub drzwi prawid∏
owo wprowadzane do obrotu na terenie Polski musi byç oznaczone znakiem
budowlanym „B” lub oznakowaniem „CE”. Jedynym wyjàtkiem od tej regu∏
y mogà byç okna dopuszczone do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym na podstawie art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. „O wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 92, poz. 881 z póên. zm.), wykonane wed∏
ug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzàdzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wyda∏oÊwiadczenie, ˝ e zapewniono zgodnoÊç wyrobu
budowlanego z tà dokumentacjà oraz z przepisami.
Powy˝ ej podane powody sprawiajà, ˝e znak budowlany „ B” lub oznakowanie „ CE” widniejàce na kupowanych oknach
mo˝e byç dla ka˝dego nabywcy istotnym potwierdzeniem, ˝e spe∏
niajà one wymagania odpowiedniej specyfikacji technicznej,
jakà jest norma wyrobu lub aprobata techniczna, a producent dokona∏oceny zgodnoÊci i wystawi∏deklaracj´ zgodnoÊci.
Obowiàzek odpowiedniego oznakowania wyrobów budowlanych wynika wprost z przepisów prawa.
O koniecznoÊci i czasie umieszczania na oknach (wyrobach budowlanych) znaku budowlanego „ B” stanowi § 11
Rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodnoÊci wyrobów
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004, Nr 198, poz.2041), w którym stwierdza
si´ , ˝e: „Po wystawieniu krajowej deklaracji zgodnoÊci, a przed wprowadzeniem wyrobu budowlanego do obrotu, producent
umieszcza na wyrobie znak budowlany, którego wzór okreÊla za∏
àcznik nr 1 do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych, oznaczajàcy, ˝ e wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacjà technicznà, co zosta∏
o potwierdzone przez
dokonanie oceny zgodnoÊci okreÊlonej w rozporzàdzeniu.”
Poni˝ej przedstawiamy wzór znaku budowlanego i objaÊnienia do znaku znajdujàce si´ w za∏
àczniku nr 1 Ustawy o wyrobach
budowlanych

ObjaÊnienia:
1. Znak jest zbudowany na proporcjach zbli˝onych do kwadratu z przesuni´ tym lewym bokiem.
2. W kwadrat jest wpisana litera B wykreÊlona w perspektywie równoleg∏
ej.
3. WysokoÊç znaku budowlanego (wymiar a) nie mo˝ e byç mniejsza ni˝ 10 mm.
4. Przy zmniejszaniu lub powi´ kszaniu wzoru znaku budowlanego nale˝ y zachowaç jego proporcje.
5. Ramka z nazwà „ WYRÓB REGIONALNY WOJEWÓDZTWO ....................” stosowana wy∏
àcznie w przypadku oznakowania
wyrobu budowlanego, o którym mowa w art. 8 ust. 2. W miejsce kropek nale˝ y wpisaç nazw´ województwa, w którym
wyrób budowlany zosta∏wytworzony.
Sposób umieszczania znaku budowlanego na oknie wynika z treÊci § 13 Rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11
sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodnoÊci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004, Nr 198, poz.2041), gdzie w ust. 1 stwierdza si´ , ˝e: „Znak budowlany umieszcza si´ w sposób
widoczny, czytelny, nie dajàcy si´ usunàç, wskazany w specyfikacji technicznej, bezpoÊrednio na wyrobie budowlanym albo
etykiecie przymocowanej do niego” oraz w ust. 2 „Je˝ eli nie jest mo˝ liwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego
w sposób okreÊlony w ust. 1, oznakowanie umieszcza si´ na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu
budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszàcych temu wyrobowi.”
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O koniecznoÊci i czasie umieszczania na oknach (wyrobach budowlanych) oznakowania „ CE” stanowi § 11 Rozporzàdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.w sprawie systemów oceny zgodnoÊci, wymagaƒ, jakie powinny spe∏
niaç
notyfikowane jednostki uczestniczàce w ocenie zgodnoÊci, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem
CE (Dz.U. 2004 r. Nr 195, poz. 2011), w którym stwierdza si´ , ˝ e: „Po wystawieniu deklaracji zgodnoÊci, a przed
wprowadzeniem wyrobu budowlanego do obrotu, producent umieszcza na nim oznakowanie CE wskazujàce, ˝ e wyrób
budowlany jest zgodny ze zharmonizowanà specyfikacjà technicznà wyrobu i zgodnoÊç ta zosta∏
a potwierdzona poprzez
dokonanie oceny zgodnoÊci zgodnie z systemem oceny zgodnoÊci wyrobu budowlanego, wskazanym w tej specyfikacji.”
Poni˝ ej przedstawiamy wzór oznakowania „ CE” i objaÊnienia do oznakowania znajdujàce si´ w za∏
àczniku nr 2 Ustawy
o wyrobach budowlanych.

ObjaÊnienia:
1. Oznakowanie ma postaç symbolu w postaci stylizowanych liter „ CE” .
2. W przypadku zmniejszania lub powi´ kszania oznakowania nale˝ y zachowaç proporcje przyj´ te na podanym wy˝ ej
rysunku.
3. Poszczególne elementy oznakowania CE powinny mieç taki sam wymiar pionowy; wymiar ten nie mo˝ e byç mniejszy
ni˝ 5 mm.
Sposób umieszczania oznakowania CE na oknie wynika z treÊci § 13 Rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11
sierpnia 2004 r w sprawie systemów oceny zgodnoÊci, wymagaƒ, jakie powinny spe∏
niaç notyfikowane jednostki uczestniczàce
w ocenie zgodnoÊci, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 r. Nr 195, poz. 2011),
w którym w ust.1 stwierdza si´ , ˝ e: „Oznakowanie CE wraz z informacjami, o których mowa w § 12 ust. 2, umieszcza
si´ w sposób widoczny, czytelny, nie dajàcy si´ usunàç, wskazany w zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu,
bezpoÊrednio na wyrobie albo na etykiecie przymocowanej do niego” oraz w ust.2 „Je˝ eli nie jest mo˝ liwe technicznie
oznakowanie wyrobu budowlanego w sposób okreÊlony w ust. 1, oznakowanie umieszcza si´ na opakowaniu jednostkowym
lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszàcych temu wyrobowi”.
Zharmonizowanà specyfikacjà technicznà w∏
aÊciwà do stosowania w procedurze oceny zgodnoÊci okien i drzwi z PVC jest
norma PN-EN 14351-1:2006+A1:2010 i to zgodnie z jej zaleceniami producenci powinni umieszczaç na wyrobach symbol
oznaczenia CE i towarzyszàce mu informacje. Wskazana norma mi´ dzy innymi w nast´ pujàcy sposób precyzuje sposób
oznakowania okien symbolem CE: „Symbol oznaczenia CE i wszelkie towarzyszàce mu informacje nale˝y nanosiç w sposób
widoczny, czytelny i nieusuwalny w jednym lub kilku poni˝ szych punktach (hierarchia preferencji producenta):
• Ka˝ dym odpowiednim elemencie samego produktu, pod warunkiem zapewnienia widocznoÊci, gdy skrzyd∏
o drzwi,
skrzyd∏
o okienne na zawiasach lub rama przeszklenia jest otwarta.
• Na przymocowanej etykiecie.
• Na opakowaniu.
• Na do∏
àczonych dokumentach handlowych, (np. dowodzie dostawy) lub opublikowanych przez producenta specyfikacjach technicznych.
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W przypadku gdy informacje sà podzielone (np. tylko symbol oznaczenia CE widnieje na samym produkcie), punkty
wymienione ni˝ ej w hierarchii muszà powtarzaç t´ cz´ Êç informacji, która ju˝ zosta∏
a podana w punkcie wymienionym
wy˝ej w hierarchii. Informacje na temat parametrów nie majàcych kluczowego znaczenia, a tak˝e dobrowolnego, handlowego
oznaczenia jakoÊci mo˝ na umieszczaç w dowolnym miejscu, pod warunkiem, ˝ e widocznoÊç i czytelnoÊç oznaczenia CE
nie zostanie ograniczona, oraz ˝ e takie informacje i/lub oznaczenia nie b´ dà wprowadzaç w b∏
àd stron trzecich co do
znaczenia i formy oznaczenia CE.
Wielkie znaczenie przypisywane w∏
aÊciwemu stosowaniu przepisów o ocenie zgodnoÊci i oznaczaniu wyrobów w∏
aÊciwymi
symbolami w prawid∏
owym obrocie oknami, a szerzej materia∏
ami budowlanymi, znajduje swoje odzwierciedlenie w sankcjach
prawnych, na które nara˝ ajà si´ producenci, którzy nie dochowujà w tym wzgl´ dzie nale˝ ytej starannoÊci albo co gorsza
swoim post´ powaniem i oznaczeniami wprowadzajà w b∏
àd swoich kontrahentów. Organy kontrolujàce rynek materia∏
ów
budowlanych mogà skorzystaç z ca∏
ego katalogu sankcji prawnych znajdujàcych si´ zarówno w ustawie o systemach oceny
zgodnoÊci jak i w ustawie o wyrobach budowlanych.
W Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. O systemie oceny zgodnoÊci (tekst, jedn. Dz.U. 2004 r. Nr 204 poz. 2087) mo˝ emy
odnaleêç nast´ pujàce zapisy:
Art. 46. Kto umieszcza oznakowanie zgodnoÊci na wyrobie, który nie spe∏
nia zasadniczych wymagaƒ albo, dla którego
producent lub jego upowa˝niony przedstawiciel nie wystawi∏deklaracji zgodnoÊci, podlega grzywnie.
Art. 47. Kto umieszcza na wyrobie znak podobny do oznakowania zgodnoÊci, mogàcy wprowadziç w b∏
àd u˝ytkownika,
konsumenta lub dystrybutora tego wyrobu, podlega grzywnie.
Art. 47a. Kto wprowadza do obrotu wyrób podlegajàcy oznakowaniu zgodnoÊci, a nie posiadajàcy takiego oznakowania,
podlega grzywnie.
Natomiast w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych znajdujemy ju˝ konkretnà maksymalnà wysokoÊç
kwoty grzywny oraz okolicznoÊci w jakich mo˝ e byç zastosowana. W art. 34 tej˝ e ustawy czytamy co nast´ puje:
„Kto:
1) wprowadza do obrotu wyrób budowlany nie nadajàcy si´ do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych,
2) umieszcza znak budowlany na wyrobie budowlanym, który nie spe∏
nia wymagaƒ okreÊlonych w niniejszej ustawie,
3) umieszcza na wyrobie budowlanym znak podobny do znaku budowlanego, mogàcy wprowadziç w b∏
àd nabywc´ lub
u˝ytkownika tego wyrobu,
podlega grzywnie do 100 000 z∏
.”
Na zakoƒczenie tego skrótowego omówienia znaczenia i zasad znakowania wyrobów budowlanych przedstawimy stanowisko
G∏
ównego Urz´ du Nadzoru Budowlanego, co do dopuszczalnoÊci jednoczesnego oznakowania wyrobu zarówno znakiem
budowlanym „ B” jak i oznakowaniem „ CE” .
Wed∏
ug G∏
ównego Urz´ du Nadzoru Budowlanego, obowiàzujàce przepisy prawa nie zabraniajà producentowi oznaczenia
wyrobu budowlanego jednoczeÊnie oznakowaniem CE i znakiem budowlanym B (jeÊli istniejà ku temu przes∏
anki), zobowiàzujà
natomiast do przestrzegania zasad dotyczàcych sposobu oznakowania wyrobu.
Zgodnie z przepisem § 14 rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów oceny
zgodnoÊci, wymagaƒ, jakie powinny spe∏
niaç notyfikowane jednostki uczestniczàce w ocenie zgodnoÊci oraz sposobu
oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195, poz. 2011), na wyrobie budowlanym mogà byç
umieszczone inne oznakowania, je˝eli nie b´ dà one ograniczaç widocznoÊci i czytelnoÊci oznakowania CE, a ich znaczenie
i forma graficzna nie b´ dà wprowadzaç w b∏
àd, ˝e jest to oznakowanie CE.
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OBOWIÑZKOWA INFORMACJA O OKNACH
t o w a rzyszà ca o zn a ko w a n iu „ B” lu b „ CE”
Procedurom oceny zgodnoÊci wyrobów budowlanych i niezb´ dnoÊci ich w∏
aÊciwego oznakowania znakiem budowlanym
„ B” lub oznaczeniem „CE” , towarzyszy spoczywajàcy na producencie okien, wynikajàcy z przepisów prawa i postanowieƒ
specyfikacji technicznych obowiàzek informacyjny, polegajàcy na koniecznoÊci do∏
àczania do wyrobu w ustalony sposób,
ÊciÊle okreÊlonych informacji.
Dla producentów okien i drzwi balkonowych deklarujàcych zgodnoÊç z krajowymi specyfikacjami technicznymi i oznaczajàcych
swoje konstrukcje znakiem budowlanym „ B” , treÊciowy zakres informacji o wyrobie wynika z § 12 Rozporzàdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodnoÊci wyrobów budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004, Nr 198, poz.2041), w którym w ust.1 stwierdza si´ : „Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowiàzany do∏
àczyç informacj´ zawierajàcà:
• OkreÊlenie, siedzib´ i adres producenta oraz adres zak∏
adu produkujàcego wyrób budowlany.
• Identyfikacj´ wyrobu budowlanego zawierajàcà: nazw´ , nazw´ handlowà, typ, odmian´ , gatunek i klas´ wed∏
ug specyfikacji technicznej.
• Numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którà potwierdzono zgodnoÊç wyrobu budowlanego.
• Numer i dat´ wystawienia krajowej deklaracji zgodnoÊci.
• Inne dane, je˝ eli wynika to ze specyfikacji technicznej.
• Nazw´ jednostki certyfikujàcej, je˝ eli taka jednostka bra∏
a udzia∏w zastosowanym systemie oceny zgodnoÊci wyrobu
budowlanego.
Natomiast sposób do∏
àczania informacji do produktu okreÊla ust. 2 tego paragrafu, w którym stwierdza si´ , ˝ e: „Informacj´ ,
o której mowa w ust. 1, nale˝ y do∏
àczyç do wyrobu budowlanego w sposób okreÊlony w specyfikacji technicznej, a jeÊli
specyfikacja techniczna tego nie okreÊla - w sposób umo˝ liwiajàcy zapoznanie si´ z nià przez stosujàcego ten wyrób.”
Zgodnie z cytowanym § 12 ust..2, „specyfikacja techniczna” mo˝e wskazaç inne dane identyfikujàce wyrób jako niezb´ dne
do pe∏
nego i prawid∏
owego wype∏
nienia obowiàzku informacyjnego przez producenta okien. Warto w tym miejscu
przypomnieç jakie dokumenty Rozporzàdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodnoÊci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004, Nr 198,
poz.2041) uznaje za „ specyfikacje techniczne” :
• Sp e cyfika cja t e ch n iczn a – to Polska Norma wyrobu nie majàca statusu normy wycofanej lub aprobata techniczna.
• Zh a rm o n izo w a n a sp e cyfika cja t e ch n iczn a – to norma zharmonizowana, europejska aprobata techniczna, krajowa specyfikacja techniczna paƒstwa cz∏
onkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznana przez Komisj´ Europejskà za zgodnà z wymaganiami podstawowymi.
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie jako jednostka wydajàca aprobaty techniczne dla okien i drzwi balkonowych
na podstawie delegacji wynikajàcej z Rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek upowa˝ nionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249 z 2004 r poz. 2497), doprecyzowuje w
ka˝dej z nich niezb´ dny zakres informacji o wyrobie dostarczanym odbiorcom. Poni˝ej przedstawiamy odpowiedni fragment
aprobaty technicznej ITB AT-15-5331/2006 stwierdzajàcej przydatnoÊç do stosowania w budownictwie okien i drzwi
balkonowych systemu Aluplast Ideal Intertec 4000, ustalajàcy dla ka˝ dego producenta deklarujàcego zgodnoÊç okien z jej
wymaganiami nast´ pujàcy zakres obowiàzku informacyjnego:
„Do dostarczanych odbiorcy okien i drzwi balkonowych powinna byç do∏
àczona informacja zawierajàca, co najmniej
nast´ pujàce dane:
• Nazw´ i adres producenta.
• Identyfikacj´ wyrobu zawierajàcà nazw´ systemu i odmian´ .
• Nr Aprobaty Technicznej ITB (AT-15-5331/2006)
• Numer i dat´ wystawienia krajowej deklaracji zgodnoÊci.
• Dane identyfikujàce oszklenie oraz okreÊlajàce wspó∏
czynnik przenikania ciep∏
a wg p. 3.5.5 i klasy akustyczne
wg p. 3.5.8..
• Klas´ kszta∏
towników z nieplastyfikowanego PVC z uwagi na gruboÊç Êcianek wg PN-EN12608:2004
.
• W przypadku okien szczelnych informacj´ „okna szczelne przeznaczone do stosowania wy∏
àcznie w pomieszczeniac
z nawiewnà wentylacjà mechanicznà lub z odpowiednimi urzàdzeniami nawiewnymi”.
Znak budowlany.
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Z porównania zakresów ustalanych w rozporzàdzeniu i aprobacie wynika, ˝ e aprobata techniczna rozszerza obowiàzek
informacyjny w sposób znaczàcy i niezwykle istotny dla nabywców okien, bowiem wymaga od producenta do∏
àczenia do
wyrobu wielu szczegó∏
owych danych o parametrach technicznych okien i drzwi balkonowych. Tym samym, odbiorca okien
poprzez oznakowanie okna znakiem budowlanym „ B” nie tylko zdobywa wiedz´ o fakcie dokonania przez producenta
oceny zgodnoÊci i spe∏
nieniu przez okno wymagaƒ specyfikacji, ale dzi´ ki obowiàzkowej informacji o wyrobie, równie˝
o konkretnym poziomie w jakim wymagania te zosta∏
y spe∏
nione.
JednoczeÊnie aprobata nie podaje ˝adnych zaleceƒ co do sposobu do∏
àczania informacji do wyrobu. Nale˝y wi´ c przyjmowaç,
˝ e producenci deklarujàcy zgodnoÊç wyrobu z wymaganiami aprobaty mogà do∏
àczaç do okna informacj´ o wyrobie
w sposób dowolny lecz bezwzgl´ dnie „ umo˝ liwiajàcy zapoznanie si´ z nià przez stosujàcego ten wyrób” co jest zgodne
z dyspozycjà § 12 ust..2 przywo∏
anego wczeÊniej Rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury.
Dla producentów okien i drzwi balkonowych deklarujàcych zgodnoÊç ze zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi
i oznaczajàcych wyroby oznaczeniem „ CE”, treÊciowy zakres informacji o wyrobie wynika z treÊci § 12 ust. 2 Rozporzàdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodnoÊci, wymagaƒ, jakie powinny spe∏
niaç
notyfikowane jednostki uczestniczàce w ocenie zgodnoÊci, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem
CE (Dz.U. 2004 r. Nr 195, poz. 2011), , w którym stwierdza si´ , ˝ e:
„Oznakowaniu CE powinny towarzyszyç nast´ pujàce dodatkowe informacje:
• okreÊlenie, siedzib´ i adres producenta oraz adres zak∏
adu produkujàcego wyrób budowlany;
• okreÊlenie, siedzib´ i adres upowa˝ nionego przedstawiciela, je˝ eli producent ma siedzib´ poza paƒstwem
cz∏
onkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
• ostatnie dwie cyfry roku, w którym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie budowlanym
;
• numer certyfikatu zgodnoÊci, je˝ eli taki certyfikat by∏wymagany;
• dane umo˝liwiajàce identyfikacj´ cech i deklarowanych w∏
aÊciwoÊci u˝ytkowych wyrobu budowlanego, je˝eli wynika
to ze zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu.”
Aby prawid∏
owo wywiàzaç si´ z obowiàzku informacyjnego wynikajàcego z treÊci tego Rozporzàdzenia, ka˝dy z producentów
deklarujàcych zgodnoÊç ze zharmonizowanà specyfikacjà technicznà musi równie˝ spe∏
niç wymogi informacyjne towarzyszàce
oznakowaniu CE, a wynikajàce z postanowieƒ tej specyfikacji.
Dla okien i drzwi z PVC zharmonizowanà specyfikacjà technicznà wyrobu jest norma PN-EN 14351-1:2006+A1:2010. Ta
znowelizowana w 2010 roku norma, w punkcie 3.1 za∏
àcznika ZA nast´ pujàco okreÊla obowiàzek informacyjny producenta
zwiàzany z oznakowaniem „ CE” :
„Symbolowi CE powinny towarzyszyç nast´ pujàce informacje:
aÊciwy dla okien
• Numer identyfikacyjny organu certyfikacyjnego (tylko w przypadku systemu AoC 1.). [System w∏
PVC patrz rozdz. 63].
• Nazwa i zarejestrowany adres lub znak identyfikacyjny producenta i fabryki.
o umieszczone na wyrobie.
• Ostatnie dwie cyfry roku, w którym oznakowanie CE zosta∏
• Numer Êwiadectwa zgodnoÊci CE lub Êwiadectwa fabrycznej kontroli produkcji (jeÊli dotyczy).
• Odniesienie do niniejszej Normy Europejskiej.
, wymiary itp. i zamierzone zastosowanie.
• Opis produktu: nazwa rodzajowa, materia∏
Oprócz informacji podanych w punkcie 3.1 za∏
àcznika ZA, norma PN-EN 14351-1:2006+A1:2010 zobowiàzuje do do∏
àczania
do symbolu oznaczenia „ CE” informacje na temat takich parametrów o kluczowym znaczeniu, które nale˝y zadeklarowaç
przedstawiajàc je w nast´ pujàcy sposób:
• „Deklarowane wartoÊci i we w∏
aÊciwych przypadkach poziomy i/lub klasy (w tym „akceptacja” w przypadku wymogu
typu akceptacja/odrzucenie, gdy jest to konieczne)”
• „"Nie okreÊlono parametru" w przypadku parametru, jeÊli jest to istotne. Opcji „nie okreÊlono parametru” nie
mo˝ na jednak u˝yç, gdy parametr podlega poziomowi progowemu.”
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Odmiennie od krajowych aprobat technicznych, specyfikacja zharmonizowana doÊç szczegó∏
owo okreÊla sposób i miejsce
umieszczania oznakowania „ CE” i towarzyszàcych mu informacji, stwierdzajàc:
„Symbol oznaczenia CE i wszelkie towarzyszàce mu informacje nale˝ y nanosiç w sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny
w jednym lub kilku poni˝ szych punktach (hierarchia preferencji producenta):
• Ka˝dym odpowiednim elemencie samego produktu, pod warunkiem zapewnienia widocznoÊci, gdy skrzyd∏
o drzwi,
skrzyd∏
o okienne na zawiasach lub rama przeszklenia jest otwarta.
• Na przymocowanej etykiecie.
• Na opakowaniu.
• Na do∏
àczonych dokumentach handlowych, (np. dowodzie dostawy) lub opublikowanych przez producenta
specyfikacjach technicznych.
W przypadku gdy informacje sà podzielone (np. tylko symbol oznaczenia CE widnieje na samym produkcie), punkty
wymienione ni˝ ej w hierarchii muszà powtarzaç t´ cz´ Êç informacji, która ju˝ zosta∏
a podana w punkcie wymienionym
wy˝ej w hierarchii. Informacje na temat parametrów nie majàcych kluczowego znaczenia, a tak˝e dobrowolnego, handlowego
oznaczenia jakoÊci mo˝ na umieszczaç w dowolnym miejscu, pod warunkiem, ˝ e widocznoÊç i czytelnoÊç oznaczenia CE
nie zostanie ograniczona, oraz ˝ e takie informacje i/lub oznaczenia nie b´ dà wprowadzaç w b∏
àd stron trzecich co do
znaczenia i formy oznaczenia CE.”
Ma∏
o kto z nabywców okien zdaje sobie spraw´ z faktycznego znaczenia tego zobowiàzania informacyjnego cià˝ àcego
na producencie okien. Dlatego warto tu przypomnieç wszystkim kupujàcym o treÊci i znaczeniu art. 546. § 1 K.c, w którym
stwierdza si´ , ˝ e: „Sprzedawca obowiàzany jest udzieliç kupujàcemu potrzebnych wyjaÊnieƒ o stosunkach prawnych
i faktycznych dotyczàcych rzeczy sprzedanej oraz wydaç posiadane przez siebie dokumenty, które jej dotyczà. Je˝ eli treÊç
takiego dokumentu dotyczy tak˝e innych rzeczy, sprzedawca obowiàzany jest wydaç uwierzytelniony wyciàg z dokumentu.”.
Nie wywiàzanie si´ przez producenta z cià˝àcego na nim obowiàzku do∏
àczania do oznakowanego wyrobu budowlanego,
okna PVC, odpowiedniej, przewidzianej przepisami prawa i postanowieniami specyfikacji technicznych informacji mo˝ e
byç przes∏
ankà do stwierdzenia, i˝ mamy do czynienia po jego stronie z nienale˝ ytym wykonaniem zobowiàzania wraz
z wszelkimi mogàcymi p∏
ynàç z tego faktu konsekwencjami jak choçby odpowiedzialnoÊci za szkod´ na zasadach ogólnych
(art.471 K.c), uchylenia si´ od skutków prawnych oÊwiadczenia woli z∏
o˝ onego pod wp∏
ywem b∏
´ du przez kontrahenta
producenta (art.86 K.c), czy koniecznoÊci zap∏
aty przez producenta kar umownych (art. 484 K.c).

UMOWY. ZNACZENIE, FORMY, ZAWARTOÂå .
Zawieranie umów, to czynnoÊç powszechna, a jednoczeÊnie ma∏
o znana, co gorsza cz´ sto niedoceniana i lekcewa˝ ona
przez obie strony, które jà zawierajà. Wielokrotnie zawieramy ró˝ ne umowy nawet nie myÊlàc o tym, ˝ e wykonywana przez
nas czynnoÊç jest zawarciem umowy. Poranny zakup pieczywa w sklepie spo˝ ywczym, to zawarcie umowy. Kupno biletu
tramwajowego i przejazd do pracy, to te˝ rodzaj umowy. Podobnie zamówienie posi∏
ku w restauracji, oddanie rzeczy do
pralni, czy naprawa butów u szewca. Nasza codziennoÊç, to dziesiàtki zawieranych umów. A jaka jest nasza wiedza o tym
czym jest umowa oraz kiedy i jakie wywo∏
uje skutki?
Umowa, to nic innego jak zgodne porozumienie dwóch lub wi´ cej stron, ustalajàce ich wzajemne prawa i obowiàzki.
W j´ zyku prawniczym mo˝na by powiedzieç, ˝e umowa to stan faktyczny polegajàcy na z∏
o˝eniu dwóch lub wi´ cej zgodnych
oÊwiadczeƒ woli zmierzajàcych do powstania, uchylenia lub zmiany uprawnieƒ i obowiàzków podmiotów sk∏
adajàcych te
oÊwiadczenia woli. Umowa, to nie b∏
ahostka. Sprawie umów prawo cywilne poÊwi´ ca cz´ Êç zwanà prawem zobowiàzaƒ,
której podstawowe unormowania znajdujà si´ w ksi´ dze III Kodeksu cywilnego (art.353 do art. 921 16 ). Znajdziemy tam
regulacje kwestii wspólnych wszystkim umowom zwiàzanym z ich zawarciem, wa˝ noÊcià, wykonywaniem, jak i przepisy
regulujàce konkretne typy umów, najcz´ Êciej spotykane w obrocie prawnym, w tym te, które nabywców okien powinny
interesowaç najbardziej, czyli umow´ sprzeda˝y (art. 353 do art. 555 i art. 583 do art. 592) oraz umow´ o dzie∏
o (art. 627
do art. 646).
W polskim prawie cywilnym obowiàzuje zasada swobody umów, wyra˝ ona w art. 353 1 k.c.
„Strony zawierajàce umow´ mogà u∏
o˝yç stosunek prawny wed∏
ug swego uznania, byleby jego treÊç lub cel nie sprzeciwia∏
y
si´ w∏
aÊciwoÊci (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom wspó∏
˝ ycia spo∏
ecznego.”
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Oznacza to, ˝ e strony mogà w ramach swobody umów, nie przekraczajàc pewnych granic, umówiç si´ o wszystko, co
prawo uznaje za podlegajàce jego uregulowaniom. Sprzedawcy i nabywcy okien z PVC powinni zdawaç sobie jednak
spraw´ , ˝ e zasada swobody umów nie oznacza ca∏
kowitej dowolnoÊci kszta∏
towania ich treÊci. Pewne istotne ograniczenia
dotyczà na przyk∏
ad zapisów umów zawieranych pomi´ dzy przedsi´ biorcami, a konsumentami. Temu zagadnieniu poÊwi´ cimy
wi´ cej uwagi w cz´ Êci Vademecum, w której omówimy istot´ i znaczenie „ klauzul niedozwolonych” .
Umowy zawierane przez strony mogà mieç ró˝ ne formy. Nikt przy zdrowych zmys∏
ach przed wejÊciem do tramwaju nie
pogna do dyrekcji przedsi´ biorstwa komunikacyjnego, by podpisaç umow´ przewozu bowiem z góry wie, ˝ e posiadanie
skasowanego biletu b´ dzie wystarczajàcym dowodem jej zawarcia. Nikt te˝ raczej na piÊmie nie b´ dzie ustala∏z szewcem
szczegó∏
owego zakresu naprawy obuwia albo zmusza∏barmana w pubie do podpisywania umów na sprzeda˝ szklanki
piwa. W drobnych czynnoÊciach ˝ ycia codziennego do zawarcia skutecznej umowy wystarczy wykonanie odpowiedniej
czynnoÊci lub umowa ustna. Tego typu umowy zawiera si´ na zasadzie: „ No, to dogadaliÊmy si´ ” lub „ S∏
owo dro˝ sze
pieni´ dzy” . Z pewnoÊcià inaczej b´ dziemy post´ powaç kupujàc samochód, mieszkanie lub inne rzeczy o znacznej wartoÊci.
W tych wypadkach ˝ yciowe doÊwiadczenie i rozsàdek nakazuje nam, by umowa by∏
a jednak czymÊ trwa∏
ym, opisujàcym
wszystkie istotne dla nas elementy porozumienia. Aby tak si´ sta∏
o umowa musi mieç form´ pisemnà. Cz´ sto tak˝ e takiej
formy zawarcia umowy wymagajà od nas przepisy prawa, na przyk∏
ad przy zakupie lub sprzeda˝ y nieruchomoÊci lub
zaciàgni´ ciu kredytu.
Okno PVC, to doÊç z∏
o˝ ony wyrób przemys∏
owy. Najprostsze okno jednoskrzyd∏
owe, to zbiór ponad 40 ró˝ nych cz´ Êci.
WartoÊç okien do niewielkiego domu jednorodzinnego, to wydatek wielkoÊci oko∏
o 10.000,- z∏
. Przy pe∏
nych kosztach
budowy domu, to i ma∏
o zarazem du˝ o. Zakup okien wraz us∏
ugà ich wbudowania, to z kolei przedmiot umowy, którego
realizacja w znacznej cz´ Êci oparta b´ dzie o coÊ tak nieokreÊlonego jak „ wiedza i sztuka budowlana” . W tej sytuacji, ka˝ dy
z nabywców musi odpowiedzieç sobie na pytanie, czy i w jakiej formie powinna byç zawierana przez niego umowa. Czy
wystarczy, ˝ e si´ „ dogadamy” , zawierajàc umow´ ustnà, czy jednak treÊç naszego „ dogadania” przelaç na papier? A jeÊli
umowa na piÊmie, to z jakich elementów powinna si´ sk∏
adaç? Mimo ciàgle rosnàcej ÊwiadomoÊci prawnej konsumentów,
doÊwiadczenie rynku okiennego wskazuje, ˝ e wielu nabywców okien jest nadal sk∏
onnych powierzaç swoje pieniàdze
producentom lub sprzedawcom okien ot tak po prostu, „na s∏
owo” albo na podstawie dokumentu, który w razie jakichkolwiek
kwestii spornych niczego, nikomu nie wyjaÊnia.
Bardzo cz´ sto jedynà „ umowà” jest dokument potwierdzajàcy wp∏
at´ przez konsumenta umówionej kwoty pieni´ dzy. Bywa
tak˝e tak, ˝e jako umow´ traktuje si´ podpisane przez konsumenta zamówienie, w którym okreÊla si´ podstawowe wymiary
okien, sposoby i kierunki otwierania, czasem sposób oszklenia. Klient podpisuje takà „ umow´ – zamówienie” wp∏
aca
zaliczk´ i... ju˝. O tak zawartych umowach trudno powiedzieç, ˝e wyraênie kszta∏
tujà jakiekolwiek prawa lub obowiàzki
stron. Podpisane przez klienta zamówienie, to raczej dowód na to, ˝ e w okreÊlonym dniu odby∏
o si´ spotkanie stron, na
którym dosz∏
o do zawarcia umowy ustnej o bli˝ ej nieokreÊlonej treÊci.
Jakie sà wady takich „ umów” ? Mo˝ na by ich wymieniç wiele, ale g∏
ówna wada polega na tym, ˝ e nawet w nieodleg∏
ej
przysz∏
oÊci nikt, nigdzie i o ˝ adnej porze nie b´ dzie w stanie oceniç, co by∏
o faktycznym przedmiotem takiej umowy oraz
jakie prawa i obowiàzki spoczywa∏
y na stronach. W razie powstania sporów na tle tak zawartej umowy, cz´ sto b∏
ahe kwestie
urastajà do rangi problemów, o których wypowiedzieç musi si´ sàd. Rozprawy polegajà g∏
ównie na wykrzykiwaniu w∏
asnych
racji, „ a ja chcia∏
em...” , „ a ja myÊla∏
em...” ,, „ a ja mówi∏
em...” . S´ dziowie, adwokaci, a w wielu przypadkach tak˝ e
powo∏
ywani biegli nie majà bladego poj´ cia o oknach i meandrach ich monta˝ u, dlatego ocena sàdu wcale nie musi byç
zgodna z oczekiwaniami adwersarzy i ich poczuciem sprawiedliwoÊci. W ten sposób kilka kartek papieru zapisanych w∏
aÊciwà
treÊcià o w∏
aÊciwej porze mo˝ e mieç wartoÊç liczonà w dziesiàtkach tysi´ cy z∏
otych, bowiem umowa zawarta na piÊmie w
wypadku sporu pomi´ dzy sprzedawcà, a konsumentem mo˝e byç, jest, najistotniejszym dowodem w sprawie, przedstawiajàc
rzeczywistà wol´ stron.
Nie by∏
oby rzeczà najlepszà gdybyÊmy teraz spróbowali zaproponowaç naszym czytelnikom treÊç konkretnych klauzul
umownych. Mimo wielu podobieƒstw, które b´ dà wyst´ powa∏
y w transakcjach okiennych, nikt oprócz stron konkretnej
umowy nie jest w stanie powiedzieç, co i dla kogo jest w niej jest istotne, a co nie jest. Mo˝ na jednak˝e wskazaç na szereg
zagadnieƒ, które w ka˝ dej umowie powinny zostaç uregulowane i wype∏
nione przez strony owymi istotnymi dla nich
postanowieniami. Co powinno znaleêç si´ w umowie? Zacznijmy od poczàtku:
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1. Data
Brak w umowie tego pozornie b∏
ahego elementu mo˝e mieç kolosalne znaczenie dla poprawnej realizacji wszelkich czynnoÊci
zwiàzanych z umowà, w których istotny jest up∏
yw czasu. Termin wykonania przedmiotu umowy, p∏
atnoÊci, kary umowne,
przedawnienie roszczeƒ, bez daty zawarcia umowy zawsze mogà byç zarzewiem konfliktu.

2. Miejsce podpisania umowy.
Ten element mo˝ e mieç wp∏
yw na kszta∏
towanie takich uprawnieƒ nabywcy-konsumenta jak prawo do zwrotu nabytej
rzeczy w okreÊlonym terminie.

3. Strony umowy.
To wa˝ne, by wiedzieç kto jest „Zamawiajàcym” , a kto „Wykonawcà” (Dostawcà, Zleceniobiorcà), bo z tego w∏
aÊnie wynika
kto i jak mo˝ e dzia∏
aç przy realizacji postanowieƒ umowy, skutecznie kszta∏
towaç lub zmieniaç wynikajàce z niej prawa
i obowiàzki. Warto przy tym pami´ taç, ˝ e umowa zawarta z osobà nieuprawnionà mo˝ e byç niewa˝ na (art. 103 K.c.)

4. Przedmiot umowy.
Tu opisujemy w najdrobniejszych szczegó∏
ach, to na coÊmy si´ „ dogadali” . To miejsce na zapisanie wszystkich obietnic
sprzedawcy i naszych oczekiwaƒ, co do zamawianych oraz dostarczanych produktów i us∏
ug.

5. Sposób realizacji przedmiotu umowy lub jego cz´ Êci.
Tu opisujemy w najdrobniejszych szczegó∏
ach jak ma byç realizowane to coÊ, na coÊmy si´ ju˝ „ dogadali” . Przyk∏
ad?
BezpoÊrednie okreÊlenie zasad wykonania monta˝ u okien poprzez przywo∏
anie odpowiednich norm lub instrukcji.

6. Miejsce realizacji przedmiotu umowy lub jego cz´ Êci.
Nie zawsze miejsce podpisania umowy lub siedziba jednej ze stron jest miejscem realizacji przedmiotu umowy. Miejsce placu
budowy mo˝ e byç wa˝ ne dla okreÊlenia chwili przejÊcia odpowiedzialnoÊci za przedmiot umowy lub jego cz´ Êci z jednej
strony umowy na drugà.

7. Terminy realizacji przedmiotu umowy lub jego cz´ Êci.
To nic innego jak okreÊlenie wszelkich mo˝liwych do przewidzenia i okreÊlenia terminów zwiàzanych z realizacjà przedmiotu
umowy lub jego cz´ Êci.

8. Cena. Ile b´ dzie kosztowa∏
o wykonanie przedmiotu umowy lub jego cz´ Êci.
Umowa sprzeda˝ y, czy te˝ umowa o dzie∏
o to tak zwane umowy wzajemne, w których Êwiadczeniom jednej strony
odpowiadajà ekwiwalentne Êwiadczenia drugiej strony umowy. Sprzedawcy dostarczajàcemu towar lub Êwiadczàcemu
us∏
ug´ , nale˝ y si´ od konsumenta zap∏
ata w umówionej kwocie.

9. Terminy i warunki p∏
atnoÊci.
JeÊli wiadomo ile, to warto te˝ okreÊliç kiedy i jak ma byç wyp∏
acone wynagrodzenie za realizacj´ przedmiotu umowy oraz
kiedy i dlaczego jego wyp∏
ata mo˝e byç wstrzymana.

10. IloÊç, terminy i warunki odbiorów wykonania przedmiotu umowy lub jego cz´ Êci.
Odbiór dostaw i robót jest prawem konsumenta, a nie jego obowiàzkiem. Warto jednak ustaliç szczegó∏
owe terminy,
sposoby i podstawy dokonywania czynnoÊci odbioru choçby ze wzgl´ du na koniecznoÊç potwierdzania prawid∏
owego
terminu wykonania przedmiotu umowy lub jego okreÊlonej cz´ Êci.
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11. Okres i zakres odpowiedzialnoÊci z tytu∏
u udzielanej gwarancji jakoÊci i r´ kojmi za wady.
Gwarancja jakoÊci nie jest obowiàzkowa, jest Êwiadczeniem dodatkowym. Co innego r´ kojmia za wady, ta obowiàzuje
z mocy samego prawa. Warto o tym pami´ taç i zapisaç oraz opisaç w umowie prawa i obowiàzki stron umowy wynikajàce
z tych tytu∏
ów.

12. OkolicznoÊci, warunki i skutki odstàpienia od umowy.
Ka˝ dej ze stron umowy przys∏
uguje prawo do rozwiàzania lub odstàpienia od umowy. Obie czynnoÊci wywo∏
ujà ró˝ ne
skutki, choçby w zakresie zwrotu tego co do tej chwili strony sobie wzajemnie Êwiadczy∏
y i choçby dlatego warto to zapisaç.

13. Kary umowne i odsetki za zw∏
ok´ .
Kary umowne sà formà odszkodowania za niewykonanie lub nienale˝ yte wykonanie zobowiàzania, odsetki zawsze dotyczà
Êwiadczeƒ o charakterze pieni´ ˝nym. Nie sà to poj´ cia to˝same. Warto pami´ taç, aby zapisaç ich wysokoÊç oraz okolicznoÊci
w jakich b´ dà stosowane.

14. Sposób rozwiàzywania sporów.
Chocia˝ wi´ kszoÊç z nas jest niepoprawnymi optymistami, nie zawsze i nie ka˝ da umowa b´ dzie realizowana zgodnie
z wolà i oczekiwaniem stron umowy. Na wszelki wypadek warto zatem przewidzieç w niej sposób rozwiàzywania spraw
spornych. Polubownie, czy na drodze sàdowej? A mo˝ e warto ju˝ przy zawarciu umowy wyznaczyç niezale˝ nego arbitra,
który rozsàdzaç b´ dzie kwestie sporne?

15. J´ zyk umowy.
Warto pami´ taç, ˝ e istnieje coÊ takiego jak ustawa o j´ zyku polskim oraz wynikajàce z ustawy o szczególnych warunkach
sprzeda˝y konsumenckiej nakazy o nast´ pujàcym brzmieniu:
„Sprzedawca dokonujàcy sprzeda˝y w Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiàzany udzieliç kupujàcemu jasnych, zrozumia∏
ych
i niewprowadzajàcych w b∏
àd informacji, wystarczajàcych do prawid∏
owego i pe∏
nego korzystania ze sprzedanego towaru
konsumpcyjnego [...] Informacje lub dokumenty, o których mowa [...], powinny byç sporzàdzone w j´ zyku polskim lub,
o ile rodzaj informacji na to pozwala, w powszechnie zrozumia∏
ej formie graficznej.”

16. IloÊç egzemplarzy.
Ka˝da ze stron powinna posiadaç swój oryginalny egzemplarz umowy. Po pierwsze jako wsparcie w∏
asnej pami´ ci, po drugie
jako istotny dowód w polubownym lub sàdowym rozwiàzywaniu kwestii spornych powsta∏
ych na tle realizacji przedmiotu
i postanowieƒ umowy.

17. Podpisy.
Choç to mo˝e dziwne, zdarza si´ , ˝e któraÊ ze stron umowy zapomina jej podpisaç, co mo˝e byç przyczynà wielu komplikacji
nawet jeÊli jej przedmiot zostanie zrealizowany.
Teraz mo˝ emy podpisaç umow´ zawierajàcà wszystkie powy˝ sze elementy albo wróciç na chwil´ do prostszych form
zawierania umów. Wyobraêmy sobie, ˝ e zawieramy jedynie w formie ustnej umow´ obejmujàcà 16 ró˝ nych zagadnieƒ
rozbudowanych w wiele konkretnych klauzul. Mo˝na postawiç ka˝de pieniàdze, ˝e ju˝ w kilka godzin po jej zawarciu ka˝da
ze stron b´ dzie mówi∏
a nieco inaczej o jej treÊci. W kilka dni po jej zawarciu nikt nie b´ dzie pami´ ta∏w szczegó∏
ach, na
co i jak si´ umówiono. A jak b´ dzie po roku, dwóch, pi´ ciu czy dziesi´ ciu? OczywiÊcie umowa pisemna mo˝e si´ do niczego
nie przydaç, jeÊli w trakcie jej realizacji nie b´ dzie ˝ adnych problemów, jeÊli nie dojdzie do rozpatrywania jakichkolwiek
kwestii spornych, ale czy mo˝na byç przekonanym, ˝ e nic si´ nie wydarzy na przyk∏
ad w okresie 10 lat gwarancji jakoÊci?
Oby tak by∏
o, ale doÊwiadczenie uczy, ˝ e na razie, to nieco przesadny optymizm, dlatego umowy okienne powinny mieç
zawsze form´ pisemnà.

105

sw o b o d a w yb o ru

VADEM ECUM OKIEN PVC

ZALICZKA I ZADATEK. FORMY PRZEDP¸ AT.
S∏
ownik J´ zyka Polskiego opisuje „ przedp∏
at´ ” jako „ okreÊlonà sum´ pieni´ dzy stanowiàcà cz´ Êç ceny towaru, wp∏
acanà
z góry w celu uzyskania gwarancji jego zakupu w okreÊlonym terminie” . Wielu nabywców okien, wciàganych jest
w marketingowà gr´ pod tytu∏
em wy˝ sza przedp∏
ata – wi´ kszy rabat. Czasem konsumencka ch´ ç zysku przys∏
ania zdrowy
rozsàdek i przedp∏
aty osiàgajà poziom pe∏
nej wartoÊci zamówienia. Mimo tego, ˝e przedp∏
acajà 100% , niewielu konsumentów
próbuje doszukaç si´ w momencie zawierania umowy, czy t´ kwot´ okreÊlono mianem zaliczki, czy te˝ zadatku. Zupe∏
nie
jakby obie te formy przedp∏
aty niczym si´ nie ró˝ ni∏
y i wywo∏
ywa∏
y te same skutki. Z podobnà beztroskà podchodzà do
tego tak˝ e sprzedawcy okien, bowiem oba poj´ cia wyst´ pujà w umowach równie cz´ sto, a zdarza si´ i tak, ˝e wyst´ pujà
w tej samej umowie zamiennie, co Êwiadczy o tym, ˝ e dla wielu z nich obie formy przedp∏
aty sà to˝ same, co akurat nie
jest prawdà i o czym od czasu do czasu mo˝na si´ boleÊnie przekonaç.
O tym czy kwota wp∏
acona przez nabywc´ stanie si´ zadatkiem czy zaliczkà zawsze decyduje wola stron zawierajàcych
umow´ . Warto jednak podkreÊliç, ˝e kwota wr´ czona drugiej stronie stanie si´ zadatkiem tylko wtedy, gdy zostanie to jasno
zapisane w umowie. Bez tego zapisu wr´ czona kwota b´ dzie traktowana jak zaliczka, podobnie jak w przypadku gdy
w umowie zostanie wprost zastrze˝ one, ˝ e wp∏
acona kwota jest zaliczkà na poczet zawartej umowy. Zanim jednak
podejmiecie decyzj´ , czy lepiej wp∏
aciç zadatek, czy zaliczk´ przeczytajcie kilka s∏
ów o funkcjach i dzia∏
aniu zadatku i zaliczki
oraz ró˝ nicach pomi´ dzy tymi formami przedp∏
at.

Czym jest i jak dzia∏
a zadatek.
Ogólny sposób dzia∏
ania instytucji zadatku wynika z treÊci art. 394 § 1 Kodeksu cywilnego, w którym stanowi si´ , ˝ e:
„W braku odmiennego zastrze˝ enia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, ˝ e
w razie niewykonania umowy przez jednà ze stron druga strona mo˝ e bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy
odstàpiç i otrzymany zadatek zachowaç, a je˝ eli sama go da∏
a, mo˝ e ˝àdaç sumy dwukrotnie wy˝szej.”
Zadatek jest czynnoÊcià prawnà polegajàcà nie tylko na umownym uzgodnieniu formy lub wysokoÊci zadatku. Konieczne
jest tak˝e wr´ czenie przez zobowiàzanego (zazwyczaj nabywc´ ), wierzycielowi (zazwyczaj sprzedawcy) przedmiotu zadatku,
czyli okreÊlonej rzeczy ruchomej lub kwoty pieni´ dzy. Radzimy przy tym zwróciç uwag´ jak kodeks cywilny okreÊla moment
wr´ czenia zadatku. Zadatek ma byç dany „ przy zawarciu umowy” . Potwierdza, to równie˝ Sàd Najwy˝ szy w wyroku
w wyroku z dnia 7.10.1999 roku, sygn. akt I CKN 262/98 stwierdzajàc, ˝e: „[...]kwota wr´ czona kontrahentowi po zawarciu
umowy nie mo˝ e byç uznana za zadatek”.
Powie ktoÊ, ˝ e przecie˝ nie zawsze b´ dzie mo˝ liwe wr´ czenie zadatku przy zawarciu umowy choçby ze wzgl´ du na takà
form´ p∏
atnoÊci jak przelew bankowy, a strony wiedzàc o tym i godzàc si´ na to mogà ustaliç, ˝ e zadatek b´ dzie wp∏
acony
ju˝ po zawarciu umowy. Czy takie ustalenie jest mo˝ liwe? Czy kwota nazwana w umowie zadatkiem, ale wp∏
acona ju˝
po zawarciu umowy faktycznie b´ dzie zadatkiem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego? Bez obawy, b´ dzie to nadal
zadatek. Ze wzgl´ du na to, ˝e w okreÊlonych sytuacjach prawo nawet nak∏
ada na strony umowy obowiàzek dokonywania
rozliczeƒ w okreÊlonej formie, nie mo˝na traktowaç zapisu „ przy zawarciu umowy” w sposób dos∏
owny. Choç byç mo˝ e
wyglàda to na prób´ dzia∏
ania wbrew treÊci przepisu, znajduje uzasadnienie w treÊci wyroku Sàdu Najwy˝ szego z dnia 8
lutego 2008 r., sygn. akt I CSK 328/07, w którym stwierdza si´ , ˝e:”[...] nie jest zatem wykluczone, na co zwraca si´ uwag´
w doktrynie, aby strony ustali∏
y w umowie, i˝ kwota majàca stanowiç zadatek zostanie przekazana kontrahentowi
w uzg od nio nym t erm in ie ju ˝ po za wa rciu um o wy, w te n sp osób , ˝ e zost a nie wp ∏
a con a n a je go ko nt o.”
Wydaje si´ wi´ c, ˝e najwa˝ niejsze jest aby odpowiednie regulacje o sposobie i terminie zap∏
aty zadatku zosta∏
y w umowie
zawarte.
Dokonujàcy 100% przedp∏
at powinni równie˝ odpowiedzieç sobie na pytanie, czy w ogóle mo˝ liwa jest wp∏
ata zadatku
w takiej wysokoÊci, jeÊli powszechnie wiadomo, ˝ e standardowa wysokoÊç przedp∏
at na rynku okiennym, to oko∏
o 40%
wartoÊci ca∏
ego zamówienia. Czy 100% przedp∏
aty to jeszcze zadatek, czy ju˝ zaliczka?
W kwestii wysokoÊci zadatku Sàd Najwy˝ szy wypowiada∏si´ kilkukrotnie. W wyroku z dnia 13.02.2002 r., sygn. akt IV
CKN 672/00 stwierdzajàc, ˝e: „ ...w stosunkach z konsumentami, przyj´ cie zadatku w znacznej wysokoÊci w stosunku do
ca∏
oÊci Êwiadczenia nie wy∏
àcza stosowania przepisu art. 394 § 1 k.c.” . Takie stanowisko znalaz∏
o dalsze potwierdzenie
w kolejnym wyroku z dnia 21.05.2005 r sygn. akt V CK 577/04 gdzie Sàd odnoszàc si´ do poj´ cia swobody umów stwierdza,
˝e: „W ramach swobody kontraktowania (art. 353 1 KC) dopuszczalne jest zastrze˝ enie zadatku o wartoÊci przekraczajàcej
po∏
ow´ ca∏
ego Êwiadczenia.”. Jednak ˝ aden z tych wyroków nie stanowi jeszcze przes∏
anki do stwierdzenia, ˝ e mo˝ na
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ustaliç w umowie wysokoÊç zadatku na 100% jej wartoÊci. Wr´ cz przeciwnie, w cytowanym wczeÊniej wyroku z dnia
13.02.2002 r., sygn. akt IV CKN 672/00, Sàd Najwy˝szy stwierdza równie˝, ˝e: „ W razie ustalenia zadatku ra˝àco wysokiego,
je go za t rzym a n ie lu b ˝ à da n ie zwro tu sum y dwu kro tn ie wy˝ sze j m o˝ e byç uzn a ne za na du ˝ ycie pra wa .”.
Reasumujàc wysokoÊç zadatku o wartoÊci ponad 50% kwoty umownej, tak. 100% raczej zdecydowanie nie.
W obrocie gospodarczym, zadatek pe∏
ni funkcj´ odszkodowawczà. Trzeba jednak wyraênie podkreÊliç, ˝ e instytucja zadatku
w ˝aden sposób nie ogranicza praw stron do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, co znajduje potwierdzenie
w uchwale Sàdu Najwy˝szego z dnia 25.06.2009 r sygn. akt III CZP 39/09, w której stwierdza si´ , ˝e: „W razie niewykonania
zobowiàzania wierzyciel, który nie odstàpi∏od umowy mo˝e dochodziç naprawienia szkody na zasadach ogólnych, a nale˝ne
mu odszkodowanie nie jest ograniczone do wartoÊci zadatku lub jego podwójnej wysokoÊci.[...] Zadatek ma przede
wszystkim stymulowaç strony do wykonania zawartej umowy, natomiast odpowiedzialnoÊç za niewykonanie lub nienale˝yte
wykonanie umowy stanowi prawnà form´ rekompensaty za szkody jakie strona ponios∏
a w razie gdy umowa ju˝ zosta∏
a
niewykonana lub wykonana nienale˝ ycie.”
Funkcja i dzia∏
anie zadatku podlega wy∏
àczeniu w trzech przypadkach wyspecyfikowanych w treÊci art. 394 § 3, czyli wtedy
gdy:
• Umowa uleg∏
a rozwiàzaniu.
• Niewykonanie umowy by∏
o nast´ pstwem okolicznoÊci, za które ˝ adna ze stron nie odpowiada.
• Niewykonanie by∏
o spowodowane okolicznoÊciami, za które odpowiadajà obie strony.
W opisanych okolicznoÊciach ˝ adna ze stron nie mo˝ e otrzymanego zadatku zatrzymaç, a jeÊli sama go da∏
a mo˝ e ˝àdaç
zwrotu zadatku przez kontrahenta.
Co dzieje si´ z zadatkiem w razie wykonania umowy wynika jasno z treÊci art. 394 § 2 Kc, w którym stwierdza si´ , ˝ e:
„W razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet Êwiadczenia strony, która go da∏
a; je˝ eli zaliczenie nie jest
mo˝ liwe, zadatek ulega zwrotowi”
Wszelkie roszczenia zwiàzane z zadatkiem ulegajà przedawnieniu na zasadach ogólnych wynikajàcych z art. 118 K.c. czyli
3 lata dla roszczeƒ zwiàzanych z dzia∏
alnoÊcià gospodarczà i 10 lat w ka˝ dym innym przypadku.

Czym jest i jak dzia∏
a zaliczka.
Instytucja zaliczki nie jest wprost uregulowana ani w przepisach kodeksu cywilnego, ani w przepisach innych ustaw,
a w szczególnoÊci ustawy o szczególnych warunkach sprzeda˝ y konsumenckiej . Jakie sà skutki wr´ czenia zaliczki
wywnioskowaç mo˝na jedynie z ogólnych przepisów kodeksu cywilnego o wykonywaniu umów wzajemnych. Jakà umow´
nale˝y uwa˝aç za umow´ wzajemnà okreÊla art. 487 § 2 K.c. w którym stwierdza si´ , ˝ e: „Umowa jest wzajemna, gdy obie
strony zobowiàzujà si´ w taki sposób, ˝ e Êwiadczenie jednej z nich ma byç odpowiednikiem Êwiadczenia drugiej.”
Obowiàzki odst´ pujàcego od umowy wzajemnej okreÊlone sà w art. 494 k.c, w którym stwierdza si´ , ˝ e: „Strona, która
odst´ puje od umowy wzajemnej, obowiàzana jest zwróciç drugiej stronie wszystko, co otrzyma∏
a od niej na mocy umowy;
mo˝ e ˝àdaç nie tylko zwrotu tego, co Êwiadczy∏
a, lecz równie˝ naprawienia szkody wynik∏
ej z niewykonania zobowiàzania.”
Z powy˝szego przepisu wynika zasada, ˝e w przypadku gdy umowa nie dojdzie do skutku strony zobowiàzane sà do zwrotu
sobie wszystkiego co ju˝ Êwiadczy∏
y. Brak jest okreÊlonych w ustawie wyjàtków, które przewidywa∏
yby sytuacje, w których
strony mogà zatrzymaç Êwiadczenie drugiej strony.
Dochodzenie odszkodowaƒ odbywa si´ na zasadach ogólnych wynikajàcych z treÊci art.471 K.c. w którym stwierdza si´ ,
˝e: „D∏
u˝ nik obowiàzany jest do naprawienia szkody wynik∏
ej z niewykonania lub nienale˝ ytego wykonania zobowiàzania,
chyba ˝ e niewykonanie lub nienale˝ yte wykonanie jest nast´ pstwem okolicznoÊci, za które d∏
u˝nik odpowiedzialnoÊci nie
ponosi.”
Do zaliczki nie stosuje si´ wskazanych w art. 394 K.c. zasad dotyczàcych przepadku zadatku lub obowiàzku jego zwrotu
w podwójnej wysokoÊci, a zatem zaliczka jest kwotà wp∏
aconà na poczet przysz∏
ych nale˝ noÊci i nie stanowi, jak zadatek
formy zabezpieczenia wykonania umowy, a jedynie cz´ Êç ceny. W razie nale˝ ytego wykonania umowy zaliczka podlega
zaliczeniu na poczet ceny Êwiadczenia. WysokoÊç oraz sposób zap∏
aty zaliczki zale˝ y wy∏
àcznie od woli umawiajàcych si´
stron, a spotykane i stosowane czasem w umowach przez kontrahentów konsumentów postanowienia dotyczàce przepadku
wp∏
aconej przez konsumenta zaliczki w wypadku odstàpienia przez niego od umowy uznawane sà za umowne klauzule
niedozwolone.
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Sprzedawcy i nabywcy okien powinni równie˝ zwróciç uwag´ na treÊç przepisów dotyczàcych sposobu zawierania umów
poza lokalem przedsi´ biorstwa i umów na odleg∏
oÊç znajdujàcych si´ w ustawie „O ochronie niektórych praw konsumentów
oraz o odpowiedzialnoÊci za szkod´ wyrzàdzonà przez produkt niebezpieczny” z dnia 02.03.2000 r Dz.U. nr 22, poz.271
z póên. zm.). Zarówno od umów zawieranych na odleg∏
oÊç, jak i poza lokalem przedsi´ biorstwa konsument ma prawo
odstàpiç w ciàgu 10 dni bez podawania przyczyn. Odstàpienie od umowy powoduje, ˝e jest ona uwa˝ana za niezawartà,
a konsument zostaje zwolniony ze wszystkich zobowiàzaƒ. Wszystko, co strony Êwiadczy∏
y, ulega zwrotowi w stanie
niezmienionym (chyba , ˝ e taka zmiana by∏
a konieczna w granicach zwyk∏
ego zarzàdu), a przedsi´ biorca powinien
poÊwiadczyç zwrot Êwiadczenia na piÊmie. Je˝ eli konsument dokona∏jakichkolwiek przedp∏
at, nale˝ à si´ od nich odsetki
ustawowe liczone od daty dokonania przedp∏
aty.

Ró˝ nice pomi´ dzy w∏
aÊciwoÊciami zadatku i zaliczki
Reasumujàc, choç pieniàdze mogà byç dok∏
adnie takie same, zaliczka i zadatek, to dwie ca∏
kiem ró˝ ne instytucje prawne
i formy umownych przedp∏
at,. Zestawienie ró˝ nic pomi´ dzy w∏
aÊciwoÊciami zaliczki i zadatku przedstawiamy w tabeli.

Ró ˝ n ice po m i´ d zy w ∏
a Êciw o Êcia m i za liczki i za d a t ku
Za liczka
• Zaliczka jest zawsze ustalonà przez strony kwotà
pieni´ ˝ nà.
• Nic oprócz woli stron wynikajàcej z umowy nie
reguluje wysokoÊci oraz sposobu i terminu zap∏
aty
zaliczki.
• Zaliczka po zrealizowaniu umowy zostaje wliczona
w cen´ przedmiotu zamówienia,
• Rozwiàzanie umowy zobowiàzuje strony do zwrotu
tego co wczeÊniej wzajemnie sobie Êwiadczy∏
y
w tym tak˝ e zaliczek.
• JeÊli od umowy odst´ puje strona bioràca zaliczk´ ,
jest ona zobowiàzana do zwrotu pobranej zaliczki,
a jeÊli dajàcy poniós∏szkod´ z tytu∏
u odstàpienia od
umowy przez bioràcego mo˝ e dochodziç odszkodowania na zasadach ogólnych.
• JeÊli od umowy odst´ puje dajàcy zaliczk´ przys∏
uguje
mu prawo ˝ àdania jej zwrotu przez bioràcego,
a bioràcemu przys∏
uguje prawo uzyskania odszkodowania na zasadach ogólnych z tytu∏
u odstàpienia
od umowy przez dajàcego.
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Za d a t e k
• Zastrze˝enie zadatku w umowie staje si´ skuteczne
dopiero z momentem wr´ czenia odpowiedniej sumy
pieni´ ˝nej lub rzeczy.
• Zadatek nie ma nic wspólnego ze szkodà, która
mog∏
aby powstaç w zwiàzku z niewykonaniem
umowy.
• Mimo zastrze˝enia zadatku w umowie, dajàcemu
zadatek, który nie odst´ puje od umowy mimo jej
niewykonania przez jego kontrahenta przys∏
uguje
uprawnienie do dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogólnych.
• JeÊli umowa zostaje rozwiàzana za zgodà obu stron,
to zwracajà one sobie wzajemne Êwiadczenia,
w tym tak˝e zadatek.
• JeÊli umowa zosta∏
a wykonana prawid∏
owo, zadatek
zostaje zaliczony w na poczet ceny.
• JeÊli umowa nie zosta∏
a wykonana, z uwagi na
rezygnacj´ strony, która zadatek da∏
a, zadatek
przepada na rzecz bioràcego zadatek.
• JeÊli umowa nie zosta∏
a zrealizowana z przyczyn
le˝àcych po stronie bioràcej zadatek, strona dajàca
zadatek mo˝ e od umowy odstàpiç i ˝ àdaç zwrotu
zadatku w podwójnej wysokoÊci.
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GWARANCJA JAKOÂCI
Udzielana przez producenta lub sprzedawc´ okien gwarancja jakoÊci cz´ sto bywa jednym z wa˝kich argumentów wp∏
ywajàcych
na ostateczne decyzje zakupowe podejmowane przez nabywców. Praktyka wskazuje jednak, ˝e kupujàcy okna konsumenci,
˝àdajàc gwarancji, niewiele wiedzà o tym czym ona jest i jak funkcjonuje. Âwiadczy o tym chocia˝ by nadmierne skupianie
uwagi na uzyskaniu maksymalnie d∏
ugiej ochrony gwarancyjnej bez szczegó∏
owych pytaƒ o to co najwa˝ niejsze, o jej
warunki. Dlatego ten bardzo obszerny rozdzia∏poÊwi´ cimy na wyjaÊnienie podstawowych zagadnieƒ zwiàzanych z ochronà
gwarancyjnà oraz przekazanie informacji na temat orzecznictwa sàdów w tym zakresie.
Implementacja do polskiego systemu prawnego dyrektyw unijnych, w tym dyrektywy Nr 44/1999 z 25 maja1999 r.
w sprawie okreÊlonych aspektów sprzeda˝ y i gwarancji na dobra konsumpcyjne (Dz. Urz. UE Nr L 171 z 09.07.1999 r.)
stworzy∏
a sytuacj´ , w której przepisy kodeksu cywilnego dotyczàce r´ kojmi za wady i gwarancji jakoÊci nie majà zastosowania
do umów sprzeda˝ y zawieranych pomi´ dzy sprzedawcami, a konsumentami. Konsumentom po dokonaniu zakupu, w
wypadku spraw spornych dotyczàcych szeroko poj´ tej jakoÊci nabytych dóbr, ochron´ zapewniajà dwa niezale˝ne od siebie
Êrodki ochrony: Stwierdzenie niezgodnoÊci wyrobu konsumpcyjnego z umowà oraz gwarancja komercjalna. Oba wynikajà
z treÊci ustawy z dnia 27 lipca 2002 r o szczególnych warunkach sprzeda˝y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego
(Dz.U. 2002 r, Nr 141, poz. 1176). Ustawowe wprowadzenie nowych Êrodków ochrony konsumenta doprowadzi∏
o do
podzia∏
u obrotu na profesjonalny i konsumencki, a tym samym do rozgraniczenia sprzeda˝ y na sprzeda˝ konsumenckà oraz
sprzeda˝ profesjonalnà.
Za sprzeda˝ konsumenckà nale˝ y uznaç dzia∏
anie przedsi´ biorcy dokonywane w zakresie dzia∏
alnoÊci przedsi´ biorstwa
polegajàce na sprzeda˝ y rzeczy ruchomej osobie fizycznej, która nabywa t´ rzecz w celu niezwiàzanym z dzia∏
alnoÊcià
zawodowà lub gospodarczà, (towar konsumpcyjny). Poj´ cie sprzeda˝y konsumenckiej i towaru konsumpcyjnego nie mo˝ e
byç stosowane do sprzeda˝ y energii elektrycznej, jak równie˝ do gazu i wody, chyba ˝ e sà sprzedawane w ograniczonej
iloÊci lub w okreÊlonej obj´ toÊci oraz sprzeda˝y egzekucyjnej, a tak˝e sprzeda˝y dokonywanej w post´ powaniu upad∏
oÊciowym
albo innym post´ powaniu sàdowym.
Od momentu wejÊcia w ˝ycie ustawy o szczególnych warunkach sprzeda˝y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego
dotychczasowe uregulowania kodeksu cywilnego dotyczàce gwarancji jakoÊci znajdujà zastosowanie jedynie w obrocie
profesjonalnym dotyczàcym umów sprzeda˝y zawieranych pomi´ dzy przedsi´ biorcami w zakresie dzia∏
alnoÊci ich przedsi´ biorstw.
Obrotem profesjonalnym b´ dzie sprzeda˝ okien i drzwi balkonowych przez producenta, podmiotom zajmujàcych si´ ich
dalszà odsprzeda˝ à ( dealerom, przedstawicielom handlowym, partnerom handlowym itp.), a tak˝ e sprzeda˝ okien przez
firmy handlowe innym podmiotom gospodarczym lub osobom fizycznym nie b´ dàcym w rozumieniu przepisów prawa
konsumentami.
Ró˝nicowanie form sprzeda˝y oraz podzia∏nabywców okien na grup´ konsumentów i podmiotów nie b´ dàcych konsumentami,
powoduje ˝ e wokó∏zasad funkcjonowania umów gwarancji tak wÊród sprzedawców jaki i nabywców narasta wiele
powszechnych, ale nieprawdziwych przekonaƒ, które stajà si´ cz´ stà przyczynà ró˝ norakich konfliktów. Konstrukcja
„gwarancji jakoÊci” rozumianej jako zbiór dodatkowych klauzul umownych, w których kupujàcy uzyskuje osobne zapewnienie,
co do jakoÊci rzeczy sprzedanej, które okreÊla jego uprawnienia, zast´ pujàc czy te˝ uzupe∏
niajàc uprawnienia z tytu∏
u r´ kojmi,
w praktyce wcale nie jest a˝ tak prosta jak to si´ cz´ sto nabywcom i sprzedawcom wydaje.
Pierwszym êród∏
em nieporozumieƒ pomi´ dzy stronami umów mo˝ e byç b∏
´ dne rozumienie dzia∏
ania gwarancji polegajàce
na przekonaniu sprzedawcy, ˝e gwarancja udzielona mu przez producenta okien zawsze przenosi si´ na jego kontrahentów.
Tak mo˝e byç, ale wcale tak byç nie musi.
Ustawowà regu∏
´ interpretacyjnà pozwalajàcà ustaliç, jakie skutki prawne wywo∏
uje otrzymanie przez kupujàcego od
sprzedawcy dokumentu gwarancyjnego, co do jakoÊci rzeczy sprzedanej stanowi treÊç art. 577 § 1 Kodeksu cywilnego,
w którym stwierdza si´ , ˝ e:
„W wypadku, gdy kupujàcy otrzyma∏od sprzedawcy dokument gwarancyjny, co do jakoÊci rzeczy sprzedanej, poczytuje
si´ w razie wàtpliwoÊci, ˝ e wystawca dokumentu (gwarant) jest obowiàzany do usuni´ cia wady fizycznej rzeczy lub do
dostarczenia rzeczy wolne j od wad, je˝ eli wa dy te ujawnià si´ w cià gu te rminu okreÊlonego w gwarancji”.
W przewa˝ajàcej liczbie przypadków sprzedawca udziela, kupujàcemu gwarancji na piÊmie przy zawarciu umowy sprzeda˝y.
W odniesieniu do wad fizycznych rzeczy, zw∏
aszcza gdy chodzi o bardziej skomplikowane urzàdzenia techniczne, a takimi
mogà byç okna i drzwi balkonowe, w których wady mogà pojawiç si´ dopiero w toku korzystania z rzeczy przez kupujàcego
i nawet nie sà mo˝ liwe do wykrycia w chwili zawarcia umowy, sprzedawca wr´ cza kupujàcemu najcz´ Êciej dokument
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gwarancyjny wystawiony przez producenta. Mamy wtedy do czynienia z tak zwanà gwarancjà fabrycznà. Wr´ czony
kupujàcemu dokument ma charakter prawny znaku stwierdzajàcego obowiàzek Êwiadczenia. Dokument gwarancyjny,
nazywany powszechnie kartà gwarancyjnà, mo˝ e byç dokumentem imiennym lub dokumentem na okaziciela.
Roszczenia z tytu∏
u gwarancji fabrycznej b´ dà kierowane wprost do wytwórcy, a dokument gwarancyjny zawiera w tej
materii stosowne zobowiàzanie tego, kto go wystawi∏
. Pierwszym uprawnionym z gwarancji jest kupujàcy. JeÊli karta
gwarancyjna jest dokumentem „ na okaziciela” , uprawnienia z tytu∏
u gwarancji mogà przejÊç na osob´ trzecià wraz
z wydaniem jej wa˝ nego dokumentu gwarancyjnego. W wypadku gwarancji imiennej przejÊcie tych uprawnieƒ mo˝ e
nastàpiç tylko w ramach cesji lub sukcesji ogólnej (np. dziedziczenia).
Podstawowà funkcjà gwarancji jest ochrona kupujàcego (uprawnionego z tytu∏
u gwarancji) przed konsekwencjami ,,zepsucia
si´ " lub niew∏
aÊciwego funkcjonowania przedmiotu sprzeda˝y, je˝eli pozostajà one w zwiàzku z jego wadliwoÊcià. Gwarancja
ma na celu odwrócenie wskazanych wy˝ej skutków wadliwoÊci przedmiotu sprzeda˝y.
Gwarancja zawiera w swej treÊci dwa podstawowe elementy:
• Pierwszy z nich, obejmuje zapewnienie sprawnego i prawid∏
owego funkcjonowania przedmiotu sprzeda˝ y.
• Drugi, okreÊla warunki odpowiedzialnoÊci gwaranta. Ilekroç sprzedawca udzieli∏kupujàcemu na piÊmie gwarancji,
co do jakoÊci rzeczy sprzedanej, poczytuje si´ w razie wàtpliwoÊci, ˝ e jest on zobowiàzany do usuni´ cia wad
fizycznych rzeczy (naprawa) albo, ˝e jest zobowiàzany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
Wybór sposobu wykonania zobowiàzaƒ wynikajàcych z gwarancji (osiàgni´ cia celu gwarancji) nale˝y do gwaranta. Jednak˝e
korzystanie z tego prawa wyboru mo˝ e podlegaç ocenie z zastosowaniem art. 5 K.c, w którym stwierdza si´ , ˝ e: „Nie
mo˝ na czyniç ze swego prawa u˝ytku, który by by∏sprzeczny ze spo∏
eczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub
z zasadami wspó∏
˝ycia spo∏
ecznego. Takie dzia∏
anie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uwa˝ane za wykonywanie prawa
i nie korzysta z ochrony”.
Obowiàzki gwaranta mogà byç ograniczone, np. wy∏
àcznie do napraw (bez wymiany rzeczy na innà, wolnà od wad) lub
rozszerzone, np. na umowne prawo odstàpienia. Tego typu ograniczenia lub rozszerzenia wynikajàcego z treÊci umowy
nie mo˝na traktowaç jako sprzecznego z zasadami wspó∏
˝ ycia spo∏
ecznego i naturà prawnà gwarancji. W praktyce mo˝ na
sobie wyobraziç nawet takie ukszta∏
towanie gwarancji, w myÊl którego kupujàcy przyjmuje na siebie ci´ ˝ ar faktycznego
usuwania wad na koszt i ryzyko gwaranta.
Zapisem cz´ sto spotykanym w kartach gwarancyjnych jest warunek ograniczajàcy zakres, a nawet udzielenie gwarancji od
wczeÊniejszego odbioru jakoÊciowego wyrobu dokonanego przez kupujàcego. Wydaje si´ , ˝ e taki obowiàzek nak∏
adany
na kupujàcego przez sprzedawc´ jest sprzeczny z ochronnà funkcjà gwarancji. Kupujàcy nie ma obowiàzku badania jakoÊci
rzeczy obj´ tej gwarancjà.
JeÊli gwarant ogranicza wykonanie zobowiàzania z gwarancji jedynie do naprawy rzeczy, nale˝y przez to rozumieç nie tylko
usuni´ cie wszystkich ujawnionych wad rzeczy wynik∏
ych z przyczyn w niej tkwiàcych, ale tak˝ e skutecznoÊç tej naprawy.
Oznacza to, i˝ gwarant usuwa wady w sposób eliminujàcy mo˝liwoÊç ponownego wystàpienia tych samych wad. Nie ka˝da,
bowiem naprawa, lecz tylko naprawa skuteczna, przywraca uprawnionemu z gwarancji mo˝noÊç niezak∏
óconego korzystania
z rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem.
JeÊli gwarancja fabryczna nie jest gwarancjà „ na okaziciela” lub sprzedawcy nie przys∏
uguje prawo do cesji, powinien on
byç zainteresowany uzyskaniem od producenta gwarancji fabrycznej z korzystniejszym zakresem obowiàzków gwaranta,
ni˝ zakres obowiàzków, które przyjà∏na siebie w wyniku udzielanej przez siebie gwarancji handlowej lub komercjalnej albo
o zakresie porównywalnym do r´ kojmi.
Obowiàzki gwaranta powstajà, je˝ eli wady okna ujawnià si´ w ciàgu terminu okreÊlonego w gwarancji. JeÊli taki termin
nie zosta∏okreÊlony, okres ochrony gwarancyjnej wynosi jeden rok od dnia, w którym rzecz zosta∏
a kupujàcemu wydana.
Wykonanie Êwiadczeƒ gwarancyjnych mo˝e nastàpiç bàdê w∏
asnymi si∏
ami gwaranta, bàdê za pomocà osób trzecich (serwis
gwarancyjny) w ramach umowy ∏
àczàcej gwaranta z osobà trzecià. Powierzenie przez gwaranta wykonywania Êwiadczeƒ
gwarancyjnych osobie trzeciej nie powoduje zwolnienia gwaranta z odpowiedzialnoÊci z tytu∏
u gwarancji w stosunku do
uprawnionego.
Odstàpienie od umowy sprzeda˝y na podstawie przepisów o r´ kojmi lub niezgodnoÊci towaru konsumpcyjnego z umowà
powoduje wygaÊni´ cie udzielonej gwarancji jakoÊci.
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W odniesieniu do odpowiedzialnoÊci z tytu∏
u gwarancji jakoÊci przy sprzeda˝ y towarów konsumpcyjnych, tak˝ e okien
z PVC, bardzo daleko idàce zmiany wprowadza ustawa z dnia 27 lipca 2002 r o szczególnych warunkach sprzeda˝ y
konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 r, Nr 141, poz. 1176). Cytowana wy˝ ej ustawa w art. 13
zawiera istotnà modyfikacj´ gwarancji jakoÊci wprowadzajàc do polskiego prawa tzw. „ g w a r a n cj´ k o m e r cja ln à “ ,
nazywanà te˝ „ g w a ra n cjà e u r o p e js k à “ .
Ustawa przyjmuje, co do zasady, swobod´ gwaranta w odniesieniu do kszta∏
towania treÊci dokumentu gwarancji. Uznaje
ona jednak, za sk∏
adniki treÊci gwarancji tak˝e te oÊwiadczenia gwarancyjne, zapewnienia co do w∏
aÊciwoÊci towaru oraz
przyrzeczenia okreÊlonych Êwiadczeƒ, które znalaz∏
y si´ w reklamie danego rodzaju towaru. Szczególne znaczenie dla
konsumentów ma w∏
àczenie do systemu ochrony gwarancyjnej oÊwiadczeƒ sprzedawców w tym zakresie znajdujàcych si´
w reklamach wyrobów, co wynika w∏
aÊnie z faktu implementacji do polskiego systemu prawnego przepisów Dyrektywy
nr 44/1999 z 25 maja 1999 r. w sprawie okreÊlonych aspektów sprzeda˝ y i gwarancji na dobra konsumpcyjne.
Nowa regulacja w odmienny sposób okreÊla zasady odpowiedzialnoÊci sprzedawcy wobec kupujàcego za sprzedany towar.
Ustawa o sprzeda˝y konsumenckiej wy∏
àcza stosowanie przepisów art. 556 – 581 Kodeksu cywilnego, dotyczàcych r´ kojmi
i gwarancji, wprowadzajàc do systemu prawnego dwa nowe poj´ cia w zakresie ochrony praw konsumentów:
• NiezgodnoÊç towaru konsumpcyjnego z umowà.
• Gwarancj´ komercjalnà (Gwarancj´ europejskà).
W ustawie o sprzeda˝y konsumenckiej problemowi gwarancji jakoÊci poÊwi´ cony jest wy∏
àcznie artyku∏13 o nast´ pujàcej
treÊci:
„1. Udzielenie kupujàcemu gwarancji nast´ puje bez odr´ bnej op∏
aty przez oÊwiadczenie gwaranta, zamieszczone
w dokumencie gwarancyjnym lub reklamie, odnoszàcych si´ do towaru konsumpcyjnego; okreÊla ono obowiàzki gwaranta
i uprawnienia kupujàcego w przypadku, gdy w∏
aÊciwoÊç sprzedanego towaru nie odpowiada w∏
aÊciwoÊci wskazanej w tym
oÊwiadczeniu. Nie uwa˝ a si´ za gwarancj´ oÊwiadczenia, które nie kszta∏
tuje obowiàzków gwaranta.
2. Sprzedawca udzielajàcy gwarancji wydaje kupujàcemu wraz z towarem dokument gwarancyjny; powinien tak˝e sprawdziç
zgodnoÊç znajdujàcych si´ na towarze oznaczeƒ z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym oraz stan plomb i innych
umieszczonych na towarze zabezpieczeƒ.
3. OÊwiadczenie gwarancyjne powinno byç sformu∏
owane zgodnie z wymaganiami okreÊlonymi w art. 3 ust. 1 zdanie
pierwsze. Jednak˝e uchybienie tym wymaganiom pozostaje bez wp∏
ywu na wa˝noÊç gwarancji i nie pozbawia kupujàcego
wynikajàcych z niej uprawnieƒ.
4. W dokumencie gwarancyjnym nale˝ y zamieÊciç podstawowe dane potrzebne do dochodzenia roszczeƒ z gwarancji,
w tym w szczególnoÊci nazw´ i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny
zasi´ g ochrony gwarancyjnej. Ponadto powinno byç w nim zawarte stwierdzenie, ˝ e gwarancja na sprzedany towar
konsumpcyjny nie wy∏
àcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnieƒ kupujàcego wynikajàcych z niezgodnoÊci towaru
z umowà.”
Udzielenie komercjalnej gwarancji jakoÊci na towar nie jest obligatoryjne. Sprzedawca sam decyduje o udzieleniu konsumentom
gwarancji na sprzedawany produkt oraz jej zakresie i treÊci, np. liczbie napraw, warunkach w jakich mo˝e byç dokonana
wymiana sprz´ tu na nowy, adresach serwisów. W odró˝nieniu od uprzednio obowiàzujàcych w tej materii przepisów, ustawa
nie przewiduje na∏
o˝ enia na gwaranta ˝ adnych minimalnych wymagaƒ dotyczàcych za∏
atwiania reklamacji z tego tytu∏
u.
Gw a r a n cja ko m e r cja ln a (e u ro p e js ka ) - to oÊwiadczenie gwaranta zamieszczone w dokumencie gwarancyjnym lub
reklamie. Ten, kto udziela gwarancji staje si´ gwarantem, najcz´ Êciej jest to producent, ale mo˝ e byç tak˝e importer albo
nawet sprzedawca.
Gw a r a n cja k o m e rcja ln a okreÊla:
• obowiàzki gwaranta (obowiàzkowo - inaczej wcale nie jest gwarancjà),
• zakres odpowiedzialnoÊci gwaranta,
• uprawnienia kupujàcego.
Gw a ra n cja ko m e rcja ln a - nie wy∏
àcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnieƒ kupujàcego wynikajàcych z niezgodnoÊci
towaru z umowà, o czym gwarant powinien poinformowaç konsumenta w oÊwiadczeniu gwarancyjnym.
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Gw a ra n cja ko m e rcja ln a - powinna zostaç sformu∏
owana w j´ zyku polskim w sposób jasny, zrozumia∏
y i nie wprowadzajàcy
w b∏
àd. Je˝ eli jednak gwarant uchybi powy˝ szemu wymogowi, gwarancja jest nadal wa˝na i pozostaje to bez wp∏
ywu na
uprawnienia kupujàcego.
Dokument gwarancyjny, jeÊli jest wydawany powinien zawieraç podstawowe dane potrzebne do dochodzenia roszczeƒ:
• nazw´ i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Polsce,
• czas trwania gwarancji,
• terytorialny zasi´ g ochrony gwarancyjnej,
JeÊli gwarancji komercjalnej udziela sprzedawca to musi on dodatkowo:
• wydaç dokument gwarancyjny,
• sprawdziç zgodnoÊç znajdujàcych si´ na towarze oznaczeƒ z da nymi zawartymi w tym dokum encie ,
ych zabezpieczeƒ, je˝eli rzecz je posiada.
• sprawdziç stan plomb i pozosta∏
Gw a r a n cja k o m e r cja ln a – dla uprawnionego nie mo˝ e wiàzaç si´ z koniecznoÊcià ponoszenia ˝ adnych zwiàzanych
z nià odr´ bnych op∏
at.

Gwarancja i r´ kojmia w orzecznictwie sàdów.
W praktyce obrotu gospodarczego, na tle stosowania przepisów o gwarancji i r´ kojmi powsta∏
o bogate orzecznictwo sàdów
powszechnych. Jednak ze wzgl´ du na wiele rozbie˝noÊci pomi´ dzy orzeczeniami ró˝ nych sàdów w dniu 30 grudnia 1998
Sàd Najwy˝szy uchwa∏
à pe∏
nego sk∏
adu Izby Cywilnej i Administracyjnej okreÊli∏wytyczne w zakresie wyk∏
adni prawa i praktyki sàdowej w sprawach r´ kojmi i gwarancji.
Warto w tym miejscu wyjaÊniç czytelnikom, ˝ e uchwa∏
y pe∏
nego sk∏
adu Sàdu Najwy˝ szego, sk∏
adu po∏
àczonych izb oraz
sk∏
adu ca∏
ej izby z chwilà ich podj´ cia uzyskujà moc zasad prawnych, a tak˝ e to, ˝ e tego typu zasady prawne majà moc
powszechnie obowiàzujàcà. PowszechnoÊç obowiàzywania sprawia, ˝e sàdy orzekajàce tak˝e w Waszych sprawach zastosujà
si´ przy ocenie stanu faktycznego do tych wytycznych. Dlatego warto poÊwi´ ciç nieco wi´ cej czasu, aby z uwagà przeÊledziç
stanowisko Sàdu Najwy˝szego i g∏
ówne tezy jego orzeczenia III CZP 48/88. Przyznajemy, ˝ e lektura nie b´ dzie ∏
atwa, ale
chcàc skutecznie korzystaç z dobrodziejstw ochrony gwarancyjnej lub tworzyç jej zr´ by w kartach gwarancyjnych warto
wczeÊniej wiedzieç jak to mo˝ e zostaç ocenione w obowiàzujàcym systemie prawnym.

Gwarancja i r´ kojmia, prezentacja najwa˝ niejszych tez orzeczenia SN III CZP 48/88:
1. Przepisy aktów prawnych ni˝ szego rz´ du, je˝ eli sà nie do pogodzenia z przepisami kodeksu cywilnego o r´ kojmi
i gwarancji, nie mogà stanowiç podstawy prawnej niekorzystnych dla uprawnionych rozstrzygni´ ç sàdowych. Poza
tym w razie wàtpliwoÊci przepisy prawne ni˝ szego rz´ du powinny byç interpretowane zgodnie z unormowaniami
kodeksu cywilnego o r´ kojmi i gwarancji.
2. Przy ocenie wady fizycznej rzeczy kryterium funkcjonalne, obejmujàce u˝ytecznoÊç rzeczy i jej przeznaczenie zgodne
z celem umowy sprzeda˝y, powinno byç stosowane przed kryterium normatywno-technicznym.
uguje si´ poj´ ciem wady fizycznej. W art. 556 § 1 kc jest mowa o wadzie
3. W przepisach o r´ kojmi ustawodawca pos∏
zmniejszajàcej wartoÊç rzeczy sprzedanej lub jej u˝ytecznoÊç ze wzgl´ du na cel w umowie oznaczony albo wynikajàcy
z okolicznoÊci lub z przeznaczenia rzeczy. Natomiast w art. 559 kc ustawodawca u˝ ywa poj´ cia wady fizycznej,
która wynik∏
a „ z przyczyny tkwiàcej ju˝ poprzednio w rzeczy sprzedanej” . W przepisach o gwarancji ustawodawca
równie˝ pos∏
uguje si´ poj´ ciem wady. W art. 577 § 1 kc jest mowa o jakoÊci rzeczy sprzedanej, w art. 578 kc zaÊ
wyst´ puje równie˝ sformu∏
owanie „ wada powsta∏
a z przyczyny tkwiàcej w rzeczy sprzedanej” . Nie ma podstaw
do przyj´ cia poglàdu, ˝ e ustawodawca pos∏
uguje si´ poj´ ciem wady fizycznej rzeczy w ró˝ nym znaczeniu w przepisach o r´ kojmi i w przepisach o gwarancji. W sferze prawa cywilnego wada fizyczna rzeczy funkcjonuje jako
jednolita i zobiektywizowana kategoria.
nienia wymagaƒ normalnego u˝ytku, chyba ˝e inaczej postanowiono
4. WartoÊç rzeczy i jej u˝ ytecznoÊç zale˝à od spe∏
w umowie. W warunkach masowej produkcji zaspokaja si´ normalny u˝ytek. Nale˝y go oceniaç z punktu widzenia
celu umowy i przeznaczenia rzeczy. Kryterium funkcjonalne, obejmujàce przeznaczenie rzeczy i jej u˝ ytecznoÊç,
wysuwa si´ wyraênie na plan pierwszy przed kryterium normatywno-technicznym. ZgodnoÊç z normà technicznà
nie wy∏
àcza skutecznoÊci zarzutu istnienia wady fizycznej rzeczy.
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5. Porównanie pozycji „ profesjonalisty” (bez wzgl´ du na jego charakter) z sytuacjà kontrahenta – nabywcy rzeczy,
zaliczanego z istoty rzeczy do „ s∏
abych” , uzasadnia pos∏
ugiwanie si´ domniemaniem, ˝ e wady wynik∏
y z przyczyny
tkwiàcej ju˝ poprzednio w rzeczy sprzedanej. Dlatego na nabywcy nie spoczywa ci´ ˝ar dowodu, ˝e wada powsta∏
a
z przyczyny tkwiàcej ju˝ poprzednio w rzeczy. Nie mo˝ na wi´ c mówiç o odpowiedzialnoÊci z tytu∏
u wady fizycznej
rzeczy dopiero wówczas, gdy wynik∏
a ona z uszkodzenia rzeczy przez kupujàcego po przejÊciu na niego
niebezpieczeƒstwa.
6. Z wadà fizycznà rzeczy ∏
àczy si´ wyjaÊnienie, kto ma – ze wzgl´ du na swoje obowiàzki – ponosiç ujemne skutki
wadliwoÊci rzeczy i zachwiania ekwiwalentnoÊci Êwiadczeƒ. Otó˝ ryzyka wadliwej produkcji i ryzyka zwiàzanego
ze sprzeda˝ à rzeczy wadliwych nie mo˝ e ponosiç nabywca. Nabywcy nie mogà te˝ obcià˝ aç ujemne skutki
niekompetencji sprzedawców w zakresie znawstwa, fachowoÊci, starannoÊci w odniesieniu do samej produkcji,
w zakresie badaƒ towaroznawczych jakoÊci towarów, ich w∏
aÊciwego transportowania, zabezpieczenia. Fakt, ˝ e
sprzedawca nie jest wytwórcà rzeczy, nie uzasadnia przyj´ cia poglàdu, ˝e szkoda jest nast´ pstwem okolicznoÊci,
za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialnoÊci. Na sprzedawcy bowiem spoczywa obowiàzek kontroli
dostarczonego towaru pod tym wzgl´ dem, czy nie ma on wad fizycznych.
7. Atesty jakoÊci, certyfikaty i ró˝ne sformalizowane oznaczenia cech jakoÊci towaru nale˝y traktowaç jako zapewnienie,
˝e produkt ma okreÊlone w∏
aÊciwoÊci.
8. Do zastosowania art. 557 § 1 kc, tj. zwolnienia sprzedawcy od odpowiedzialnoÊci z tytu∏
u r´ kojmi, niezb´ dne jest
uprzedzenie nabywcy przez sprzedawc´ o wadzie w chwili zawarcia umowy. A zatem nabywca „ wie o wadzie”
wówczas, gdy móg∏jà z ∏
atwoÊcià stwierdziç w chwili wydania rzeczy. Kupujàcy nie ma obowiàzku badania rzeczy.
Ujemne dla niego skutki ma tylko ÊwiadomoÊç, ˝e rzecz ma wad´ , i kupno jej ze ÊwiadomoÊcià wady.
aÊciwoÊci, nast´ puje wówczas, gdy kupujàcy przekona
9. Wykrycie wady rzeczy, bez wzgl´ du na jej konstrukcj´ i w∏
si´ , ˝ e rzecz nie nadaje si´ do u˝ ytku zgodnie z przeznaczeniem lub ˝ e ma wady obni˝ ajàce jej wartoÊç.
10. Zobowiàzanemu z tytu∏
u zarówno gwarancji, jak i z tytu∏
u r´ kojmi przys∏
uguje wybór sposobu spe∏
nienia swoich
obowiàzków wobec kupujàcego w postaci usuni´ cia wad fizycznych rzeczy lub wymiany jej na wolnà od wad.
Usuni´ cie wady fizycznej rzeczy, przywracajàce mo˝noÊç normalnego z niej korzystania zgodnie z jej przeznaczeniem,
powinno byç realnie mo˝liwe i nieucià˝liwe dla kupujàcego.
11. O usuni´ ciu wady fizycznej rzeczy przepisy kodeksu cywilnego traktujà zarówno w przepisach o r´ kojmi (art. 560
§ 1, art. 561 § 2, art. 566 § 2), jak i w przepisach o gwarancji (art. 577 § 1, art. 581 § 1). Z obserwacji praktyki
sàdowej wynika, ˝ e w zakresie naprawy rzeczy majàcej wady fizyczne niejednokrotnie ma miejsce nadu˝ ywanie
ofiarowywania kupujàcemu gotowoÊci spe∏
nienia w ten sposób obowiàzków wynikajàcych z gwarancji lub r´ kojmi.
Dlatego zagadnieniem szczególnie donios∏
ym jest okreÊlenie sytuacji, w których naprawienie rzeczy dotkni´ tej
wadami fizycznymi rzeczywiÊcie w gr´ nie wchodzi zgodnie z dobrymi obyczajami obrotu, a sprzedawca lub
wytwórca powinien spe∏
niç swoje obowiàzki wzgl´ dem kupujàcego w formie wymiany rzeczy z wadami na wolnà
od wad.
acalnoÊç tych zabiegów
12. Usuni´ cie wad towaru mo˝ e byç nieuzasadnione z przyczyn ekonomicznych (np. nieop∏
dla zobowiàzanego) albo niemo˝liwe z powodu nieusuwalnej wady mimo odmiennych zapewnieƒ lub braku cz´ Êci
czy narz´ dzi niezb´ dnych do dokonania naprawy.
uguje uprawnionemu, je˝eli naprawa rzeczy, której wyboru dokona∏zobowiàzany,
13. Roszczenie o wymian´ rzeczy przys∏
by∏
aby tak d∏
ugotrwa∏
a, ˝e z praktycznego punktu widzenia przerwa w korzystaniu z rzeczy powinna byç oceniona
jako pozbawienie nabywcy korzystania z rzeczy, co jest nie do pogodzenia z celem umowy sprzeda˝y. D∏
ugotrwa∏
e
lub kilkakrotne naprawy, które przez d∏
u˝ szy okres uniemo˝ liwiajà nabywcy korzystanie z rzeczy, nale˝ y traktowaç
jako majàce swoje êród∏
o w nieusuwalnej wadzie.
14. Zastrze˝ona w postanowieniach gwarancyjnych liczba napraw nie mo˝e pozbawiaç nabywcy korzystania z rzeczy,
co ma miejsce wówczas, gdy naprawy przed∏
u˝ ajà si´ w czasie. Jak wynika to z procesów sàdowych, szczególna
ucià˝ liwoÊç dla uprawnionego wià˝e si´ z wielokrotnoÊcià napraw. Za ucià˝liwe nale˝ y uznaç zarówno wielokrotne
naprawy tego samego zespo∏
u lub elementu rzeczy, jak i sukcesywnie ujawniajàce si´ inne wadliwoÊci ró˝ nych
zespo∏
ów lub elementów rzeczy.
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15. Usuni´ cie wadliwoÊci fizycznej rzeczy przez napraw´ okreÊlonego jej elementu zamiast jego wymiany na nowy
wchodzi w gr´ tylko wówczas, gdy rzecz nie traci na skutek tego na wartoÊci u˝ ytkowej i sprawnoÊci. Naprawy
rzeczy nie powinny doprowadziç do utraty przez rzecz jej fizyczno-produkcyjnej to˝samoÊci, tj. pierwotnie istniejàcych
cech i struktury. Je˝eli dokonywana jest wymiana cz´ Êci rzeczy, poszczególnych jej elementów, to wymiana ta nie
mo˝ e polegaç na u˝ yciu cz´ Êci o ni˝ szej wartoÊci. W razie wymiany wadliwego elementu lub zespo∏
u rzeczy,
niedopuszczalne jest zastàpienie ich elementami regenerowanymi. W wypadku gdy w gr´ wchodzi∏
aby wymiana
podzespo∏
ów, pociàgajàca za sobà obni˝enie wartoÊci u˝ytkowej rzeczy, nabywcy przys∏
uguje roszczenie o wymian´
rzeczy na wolnà od wad.
16. W uzasadnionych wypadkach nabywcy mo˝e przys∏
ugiwaç roszczenie o naprawienie szkody spowodowanej faktem
naprawy rzeczy. Naprawa bowiem mo˝ e pociàgaç za sobà obni˝ enie wartoÊci rzeczy w obrocie handlowym,
polegajàce na ró˝ nicy mi´ dzy cenà rzeczy bez wad a cenà rzeczy po naprawieniu. Rzecz naprawiona mo˝ e ró˝niç
si´ mimo wszystko od pierwotnego stanu rzeczy bez wad.
17. Postanowienia gwarancyjne przewidujà w niektórych wypadkach specjalny tryb post´ powania dla realizacji uprawnieƒ
wynikajàcych z umowy oraz specjalny sposób wywiàzania si´ ze zobowiàzania. Jednak˝ e prawo do dochodzenia
roszczeƒ z umowy gwarancyjnej nie jest uzale˝nione od zakoƒczenia post´ powania reklamacyjnego. Niedopuszczalne
jest bowiem ani w drodze umowy, ani w formie jednostronnego zastrze˝ enia ograniczenie czasowe dochodzenia
roszczeƒ z omawianego tytu∏
u w drodze sàdowej.
18. Dochodzenie przez nabywc´ wymiany rzeczy wadliwej na rzecz wolnà od wad nie wy∏
àcza mo˝ liwoÊci nakazania
przez sàd wymiany jednego tylko elementu lub podzespo∏
u rzeczy na wolny od wad.
19. Zarówno przepisy o gwarancji, jak i przepisy o r´ kojmi majà na celu – w razie istnienia wady fizycznej rzeczy –
przywrócenie ekwiwalentnoÊci Êwiadczeƒ w postaci wymiany rzeczy z wadami na wolnà od wad lub usuni´ cia wad
rzeczy. Analiza przepisów o gwarancji i r´ kojmi nie uzasadnia wniosku, ˝e wybór Êwiadczenia bez ˝adnych ograniczeƒ
pozostawiony jest nabywcy. W niektórych wypadkach usuni´ cie wad fizycznych rzeczy mo˝ e zaspokajaç interesy
nabywcy.
20. Nabywca mo˝ e swoich roszczeƒ dochodziç w formie alternatywnej, tzn. ˝ àdaç wymiany rzeczy na wolnà od wad
lub usuni´ cia wad rzeczy. Mo˝e te˝ stosownie do wyroków procesu zmieniç swoje ˝àdanie w ten sposób, ˝e zamiast
wymiany rzeczy na wolnà od wad b´ dzie dochodzi∏usuni´ cia wady rzeczy przez zastàpienie jednego jej elementu
czy zespo∏
u innym elementem lub zespo∏
em. Oba te wypadki nie nastr´ czajà powa˝niejszych problemów. Natomiast
w praktyce sàdowej wyst´ pujà rozbie˝noÊci stanowisk w sytuacji, w której uprawniony domaga si´ wymiany rzeczy
z wadami na rzecz wolnà od wad i obstaje przy swoim ˝ àdaniu, nie godzàc si´ na wymian´ wadliwego elementu
czy podzespo∏
u, mimo ˝ e spe∏
nienie tego Êwiadczenia przez zobowiàzanego nie wp∏
ynie na u˝ ytecznoÊç rzeczy
lub jej przeznaczenie zgodnie z celem umowy sprzeda˝ y. Niektóre sàdy w takich wypadkach nakazujà usuni´ cie
wady fizycznej rzeczy przez wymian´ okreÊlonego elementu lub podzespo∏
u, oddalajàc powództwo w pozosta∏
ej
cz´ Êci. Inne sàdy uwa˝ ajàc, ˝e sà zwiàzane ˝àdaniem wobec dokonania przez powoda wyboru roszczenia, oddalajà
powództwo. To ostatnie stanowisko nale˝ y uznaç za nieprawid∏
owe. W istocie rzeczy oba mo˝ liwe roszczenia
nabywcy sà jednorodnej natury – z punktu widzenia ich funkcji w ramach odpowiedzialnoÊci za wady fizyczne
rzeczy. Majà one na celu przywrócenie ekwiwalentnoÊci Êwiadczeƒ. Oba te roszczenia nie pozostajà ze sobà
w stosunku charakterystycznym dla zobowiàzaƒ przemiennych. Dlatego te˝ nie wchodzà w gr´ konsekwencje
wyboru roszczenia dokonanego przez uprawnionego w postaci konkretyzacji zobowiàzania przemiennego. Przez
skonkretyzowanie rodzaju Êwiadczenia nabywca rzeczy z wadami w rozwa˝ anej sytuacji na gruncie przepisów
o gwarancji i r´ kojmi nie zobowiàzuje d∏
u˝ nika do spe∏
nienia tylko takiego Êwiadczenia, ani sam nie pozbawia si´
roszczenia o spe∏
nienie przez zobowiàzanego Êwiadczenia w postaci usuni´ cia wady przez zastàpienie okreÊlonego
elementu lub podzespo∏
u przez inne nie dotkni´ te wadami. W razie dochodzenia przez nabywc´ wymiany rzeczy
wadliwej na wolnà od wad, nie chodzi te˝ o sytuacj´ charakterystycznà dla Êwiadczeƒ niepodzielnych, o których
sàd mo˝e orzec o ca∏
oÊci tylko albo pozytywnie, albo negatywnie. Z tych wszystkich wzgl´ dów za b∏
´ dnà nale˝ y
uznaç wspomnianà praktyk´ , wyra˝ ajàcà si´ w oddalaniu powództwa o wymian´ rzeczy z wadami na wolnà
od wad.
21. ZasadnoÊç roszczenia kupujàcego o wymian´ rzeczy wadliwej – zamiast naprawy rzeczy – na wolnà od wad
fizycznych nie uprawnia zobowiàzanego do ˝àdania dop∏
aty z racji wzrostu cen.
ywaç si´ na niemo˝liwoÊç Êwiadczenia wówczas, gdy zaprzestano
22. Strona zobowiàzana nie mo˝ e skutecznie powo∏
produkcji lub importu okreÊlonych towarów. Mo˝ e zwolniç si´ z obowiàzków przez zaproponowanie zamiany
rzeczy nabytej na rzecz podobnà lub nawet na rzecz o wy˝szej wartoÊci.
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23. Zarówno w przepisach o r´ kojmi (art. 560 § 1, art. 561 § 1 i art. 566 § 1 kc), jak i w przepisach o gwarancji (art.
577 § 1, art. 581 kc) uregulowane jest roszczenie o wymian´ rzeczy wadliwej na rzecz wolnà od wad. W razie
istnienia wady fizycznej rzeczy zobowiàzany mo˝e zwolniç si´ z odpowiedzialnoÊci z tytu∏
u gwarancji lub r´ kojmi
przez dokonanie wymiany rzeczy dotkni´ tej wadà na rzecz wolnà od wad, mimo ˝ e naprawa ostatecznie by∏
aby
mo˝liwa. Jednak˝e kupujàcemu w ka˝dym razie przys∏
uguje roszczenie o wymian´ rzeczy, je˝eli naprawa, przywracajàca
mo˝ liwoÊç normalnego z niej korzystania zgodnie z przeznaczeniem, jest niemo˝ liwa w terminie dwóch tygodni.
24. OkolicznoÊç, ˝ e postanowienia gwarancyjne nie przewidujà wymiany rzeczy wadliwej, lecz jedynie napraw´ jej
wszystkich lub wi´ kszoÊci elementów, nie pozbawia nabywcy roszczenia o wymian´ rzeczy, je˝ eli rzecz nie mo˝ e
byç naprawiona w ciàgu dwóch tygodni.
25. W razie wykonania obowiàzków gwarancyjnych lub wynikajàcych z r´ kojmi dostarczenia nabywcy nowej rzeczy
zamiast rzeczy dotkni´ tej wadà, nabywcy nie mogà obcià˝ aç skutki wzrostu cen. Nieuzasadnione jest wi´ c ˝àdanie
dop∏
aty do ceny zap∏
aconej. Nie mo˝na wy∏
àczyç takiej sytuacji, w której za zgodà kupujàcego mo˝ e alternatywnie
wchodziç w gr´ - zamiast ˝ àdania wymiany rzeczy na wolnà od wad – zamiana na rzecz podobnà na warunkach
uzgodnionych przez uprawnionego i zobowiàzanego. W takim wypadku nie chodzi o zawarcie nowej umowy
sprzeda˝y.
26. Podobnie wówczas, gdy na skutek wady fizycznej rzeczy uzasadnione jest roszczenie o dostarczenie rzeczy wolnej
od wad, okolicznoÊç, ˝ e zaprzestano produkcji okreÊlonych towarów, nie zwalnia sprzedawcy (wytwórcy) od
obowiàzku dostarczenia rzeczy o podobnych parametrach. Nie mo˝na tu mówiç o niemo˝noÊci Êwiadczenia. Zasada
ta dotyczy tak˝ e zaprzestania importu rzeczy. Je˝ eli towar okreÊlonego rodzaju nie jest ju˝ produkowany albo
zaprzestano jego importu, przedmiotem wymiany mo˝e byç produkt podobny albo nawet wy˝szej jakoÊci - z dop∏
atà wed∏
ug cen z daty zawarcia umowy.
27. Utrata lub zniszczenie rzeczy w trakcie naprawy gwarancyjnej mo˝e wed∏
ug wyboru nabywcy uzasadniaç roszczenie
odszkodowawcze lub ˝àdanie wydania nowej rzeczy wolnej od wad.
28. W razie dostarczenia zamiast sprzedanej rzeczy, dotkni´ tej wadà fizycznà, rzeczy wolnej od wad ani przepisy
o r´ kojmi, ani przepisy o gwarancji nie uzasadniajà obowiàzku zap∏
acenia przez kupujàcego wynagrodzenia za
zgodne z przeznaczeniem zu˝ycie rzeczy wymienionej. Nie jest tak˝e dopuszczalne na∏
o˝enie na kupujàcego takiego
obowiàzku w drodze umowy. Ani w przepisach kodeksu cywilnego, ani w innych przepisach prawnych nie ma
normy, która by w razie dostarczenia kupujàcemu – stosownie do przepisów o r´ kojmi i gwarancji – rzeczy wolnej
od wad nak∏
ada∏
a na kupujàcego obowiàzek zap∏
acenia sprzedawcy lub udzielajàcemu gwarancji wytwórcy
wynagrodzenia za zgodne z przeznaczeniem zu˝ ycie rzeczy w okresie jej u˝ ywania do chwili wymiany na rzecz
wolnà od wad. Do obcià˝ enia kupujàcego takim dodatkowym obowiàzkiem potrzebny by∏
by specjalny przepis.
Obowiàzku zap∏
acenia przez kupujàcego takiego wynagrodzenia nie uzasadniajà tak˝ e przepisy o bezpodstawnym
wzbogaceniu.
aty odpowiedniego odszkodowania za
29. Kupujàcy jest jednak zobowiàzany wobec sprzedawcy (wytwórcy) do zap∏
zmniejszenie wartoÊci rzeczy w okresie jej u˝ ywania do chwili wymiany na rzecz wolnà od wad, jeÊli zmniejszenie
jej wartoÊci jest nast´ pstwem takich okolicznoÊci, za które ponosi on odpowiedzialnoÊç, a wi´ c jeÊli zmniejszenie
wartoÊci nastàpi∏
o z jego winy.
30. OdpowiedzialnoÊci kupujàcego wobec sprzedawcy (wytwórcy) mo˝ na by si´ równie˝ dopatrzyç w takiej sytuacji,
w której kupujàcy – b´ dàc Êwiadomy istnienia wady powodujàcej koniecznoÊç wymiany rzeczy, lecz nie przeszkadzajàcej
ograniczonemu w czasie jej u˝ ywaniu – umyÊlnie zwleka ze zg∏
oszeniem reklamacji lub z oddaniem rzeczy do
naprawy czy wymiany, aby osiàgnàç korzyÊç z u˝ ywania rzeczy, zanim nastàpi wymiana.
u zu˝ ycia rzeczy do treÊci postanowieƒ gwarancyjnych pozostaje
31. Wprowadzenie obowiàzku rozliczenia si´ z tytu∏
te˝ w wyraênej sprzecznoÊci z zasadami wynikajàcymi z art. 558 § 1 kc. W konsekwencji tego rodzaju zastrze˝ enie
z mocy art. 58 kc nale˝y uznaç za niewa˝ ne.
32. Z wadà fizycznà rzeczy ∏
àczy si´ w ramach r´ kojmi uprawnienie kupujàcego do odstàpienia od umowy sprzeda˝ y.
Przewidziane w art. 560 § 1 kc uprawnienie kupujàcego do odstàpienia od umowy z powodu wady rzeczy jest
wy∏
àczone wówczas, gdy sprzedawca „ natychmiast” dokona wymiany rzeczy wadliwej na rzecz wolnà od wad.
Wymiana rzeczy wadliwej na rzecz wolnà od wad powinna nastàpiç najpóêniej w terminie dwóch tygodni.
oczne” usuni´ cie wady w rozumieniu art. 560 § 1 kc oznacza napraw´ rzeczy w krótkim czasie,
33. „ Niezw∏
zdeterminowanym charakterem wady. Termin ten nie powinien przekraczaç dwóch tygodni.
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34. Wyznaczony przez kupujàcego rzecz okreÊlonà co do to˝samoÊci „odpowiedni termin” (art. 561 § 2 kc) do usuni´ cia
wady przez sprzedawc´ – wytwórc´ nale˝ y interpretowaç jako termin uwzgl´ dniajàcy czas konieczny do usuni´ cia
wady. Za taki termin nale˝y uznaç termin nie przekraczajàcy dwóch tygodni.
35. Odstàpienie od umowy przez kupujàcego z powodu wad rzeczy sprzedanej (art. 560 § 1 kc) jest uprawnieniem
mieszczàcym si´ w przepisach o r´ kojmi za wady fizyczne. Wykonanie tego uprawnienia jest uzale˝ nione od woli
sprzedawcy. Kupujàcy bowiem nie mo˝e od umowy odstàpiç, je˝eli sprzedawca oÊwiadczy gotowoÊç natychmiastowej
wymiany rzeczy wadliwej na rzecz wolnà od wad albo niezw∏
ocznie wady usunie. Zwrot „ natychmiast” odnosi si´
nie do gotowoÊci, lecz do samej ju˝ wymiany. Je˝ eli sprzedawca wyrazi gotowoÊç wymiany, to powinien dokonaç
jej natychmiast. Jakkolwiek nie mo˝ na abstrahowaç od tego, ˝ e wymiana rzeczy wymaga dokonania pewnych
czynnoÊci, zwrotu rzeczy z wadami, udokumentowania tej czynnoÊci itd., to jednak termin ten nie powinien
przekraczaç dwóch tygodni.
àczone wówczas,
36. W myÊl art. 560 § 1 kc odstàpienie od umowy z powodu wady rzeczy sprzedanej mo˝e byç wy∏
gdy sprzedawca „ niezw∏
ocznie wady usunie” . Ten zwrot nale˝ y interpretowaç tak˝ e z uwzgl´ dnieniem czasu
potrzebnego na usuni´ cie wady. Sà podstawy do przyj´ cia ze wzgl´ du na kontekst, w jakim zwrot „ niezw∏
ocznie”
zosta∏u˝ yty, ˝ e chodzi tu o usuni´ cie wad w krótkim czasie. Mo˝ na uznaç, ˝ e termin ten równie˝ , nie powinien
przekraczaç dwóch tygodni. Niemo˝ noÊç usuni´ cia wad w tym terminie uprawnia kupujàcego do odstàpienia od
umowy.
37. Uprawnienie do odstàpienia od umowy z powodu wady rzeczy sprzedanej odnosi si´ te˝ do rzeczy okreÊlonej co
do to˝ samoÊci (art. 561 § 2 i 3 kc). W tym wypadku, je˝ eli sprzedawca jest wytwórcà, kupujàcy mo˝ e ˝ àdaç
usuni´ cia wady, wyznaczajàc sprzedawcy „ odpowiedni termin” , z zagro˝eniem, ˝e po bezskutecznym up∏
ywie tego
terminu od umowy odstàpi. Jakkolwiek ustawodawca nie pos∏
uguje si´ tu ani wyra˝ eniem „ natychmiast” , ani
zwrotem „ niezw∏
ocznie” (art. 560 § 1 kc), to jednak termin ten nie powinien przekraczaç dwóch tygodni.
38. Mimo zró˝ nicowanej terminologii dla okreÊlenia czasu, w jakim rzecz ma byç wymieniona lub naprawiona
(„ natychmiast”, „ niezw∏
ocznie” , „odpowiedni termin” ), wzgl´ dy natury praktycznej, pewnoÊç obrotu handlowego
oraz interesy nabywców uzasadniajà ujednolicenie znaczenia tych zwrotów. Skonkretyzowanie ich powinno byç
wyra˝one w Êcis∏
ych jednostkach czasu. Za taki termin, jak ju˝ by∏
a o tym mowa, nale˝y uznaç okres dwóch tygodni.
Nie mo˝na jednak wy∏
àczyç skutecznoÊci w ramach autonomii woli umownego przed∏
u˝enia terminu dwutygodniowego.
39. W razie skutecznego prawnie odstàpienia przez kupujàcego od umowy z powodu wady rzeczy sprzedanej,
obowiàzany jest on zwróciç rzecz w takim stanie, w jakim ona si´ znajduje po normalnej eksploatacji. Natomiast
sprzedawca ma obowiàzek zwróciç zap∏
aconà przez kupujàcego cen´ . Obowiàzek sprzedawcy naprawienia szkody
na podstawie art. 494 w zwiàzku z art. 560 § 2 i art. 471 kc obejmuje tak˝ e strat´ wynikajàcà z póêniejszego
wzrostu ceny.
40. Skuteczne prawnie odstàpienie od umowy pociàga za sobà wzajemny zwrot Êwiadczeƒ (art. 560 § 2 kc). Podstaw´
prawnà tego stanowià przepisy o odstàpieniu od umowy wzajemnej. Najistotniejsze znaczenie ma przepis art. 494
kc, wed∏
ug którego strona, która odst´ puje od umowy wzajemnej, obowiàzana jest zwróciç kontrahentowi wszystko,
co otrzyma∏
a od niej na mocy umowy. Kupujàcy ma obowiàzek zwróciç rzecz z wadami, a sprzedawca obowiàzany
jest zwróciç kupujàcemu cen´ sprzeda˝ y.
o˝ enia
41. Wzajemny zwrot Êwiadczeƒ obejmuje zwrot rzeczy w takim stanie, w jakim jest ona w momencie z∏
oÊwiadczenia o odstàpieniu od umowy, przy za∏
o˝eniu normalnej eksploatacji. Nale˝y podkreÊliç, ˝e ujemne skutki
obcià˝ ajà kupujàcego, je˝eli u˝ ywa rzeczy po z∏
o˝ eniu oÊwiadczenia o odstàpieniu od umowy.
aconà przez niego cen´ . Nie ma bowiem podstaw
42. Sprzedawca natomiast obowiàzany jest zwróciç kupujàcemu zap∏
do nak∏
adania na sprzedawc´ wprost obowiàzku zwrotu wy˝ szej ceny za rzecz podobnà, aktualnej w dacie
póêniejszej, a mianowicie w dacie z∏
o˝ enia oÊwiadczenia o odstàpieniu od umowy lub z daty zwrotu rzeczy.
Rozwiàzanie takie mo˝e jednak byç krzywdzàce dla nabywcy. Dlatego ochrony interesów nabywcy nale˝y poszukiwaç
w innej podstawie prawnej. Jak wynika to z dalszej cz´ Êci art. 494 kc, kupujàcy mo˝ e ˝ àdaç tak˝ e naprawienia
szkody wynik∏
ej z niewykonania zobowiàzania. W warunkach inflacji, wzrostu cen kwota zap∏
acona przez kupujàcego
pociàga za sobà pogorszenie – z punktu widzenia zasady ekwiwalentnoÊci Êwiadczeƒ – sytuacji ekonomicznej
kupujàcego, który jest zmuszony do odstàpienia od umowy. Kupujàcy ponosi∏
by szkod´ , gdyby mia∏otrzymaç tylko
zwrot kwoty nominalnej (ceny). Szkoda ta mo˝ e i powinna byç naprawiona na zasadach ogólnych (art. 471
w zwiàzku z art. 494 i 560 § 2 kc) w ramach pozytywnego interesu umowy, pozwalajàcego na naprawienie wszelkiej
szkody zgodnie z regu∏
ami odpowiedzialnoÊci odszkodowawczej. Przepisu art. 494 kc bowiem nie mo˝ na
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interpretowaç w oderwaniu od art. 471 kc, który reguluje zasadnicze skutki niewykonania zobowiàzania i zasad´
odpowiedzialnoÊci za szkod´ wynik∏
à mi´ dzy innymi z „ niewykonania zobowiàzania” . Nale˝ ne na tej podstawie
odszkodowanie powinno zapewniç kupujàcemu nabycie póêniej podobnej rzeczy. Stanowiç ono b´ dzie uzupe∏
nienie
otrzymanej tytu∏
em zwrotu ceny. Odszkodowanie nie ogranicza si´ tylko do wypadku zast´ pczego zaspokojenia
si´ kupujàcego w drodze nabycia przez niego póêniej ze stratà podobnej rzeczy. Zgodnie z przepisem art. 363
§ 2 kc wysokoÊç odszkodowania z tego tytu∏
u powinna byç ustalona wed∏
ug ceny z daty ustalania odszkodowania.
aconej. Póêniejszy wzrost ceny
43. Obni˝enie ceny z powodu wady fizycznej rzeczy nast´ puje w stosunku do ceny zap∏
nie ma znaczenia. Jednak˝ e obni˝ enie ceny musi byç okreÊlone w takim stosunku, aby nabywca sam móg∏rzecz
naprawiç we w∏
asnym zakresie.
44. W ramach odpowiedzialnoÊci sprzedawcy z tytu∏
u r´ kojmi kupujàcy mo˝e ˝ àdaç obni˝ enia ceny (art. 560 § 1 kc).
W art. 560 § 3 kc uregulowane sà ogólnie sposób i skala obni˝enia ceny.
45. Obni˝ enie ceny powinno nastàpiç w takim stosunku, w jakim wartoÊç rzeczy wolnej od wad pozostaje do jej
wartoÊci obliczonej z uwzgl´ dnieniem istniejàcych wad. Sformu∏
owanie to nale˝ y skonkretyzowaç w tym sensie,
˝ e obni˝ enie ceny towaru powinno uwzgl´ dniaç koszt nak∏
adów i staraƒ niezb´ dnych do doprowadzenia rzeczy,
poprzez usuni´ cie wad, do sprawnoÊci zgodnej z przeznaczeniem.
46. Obni˝enie ceny wchodzi w gr´ przede wszystkim w odniesieniu do rzeczy oznaczonej tylko co do gatunku. Istnieje
bowiem podstawa do porównania wartoÊci rzeczy. Jednak˝e obni˝enie ceny mo˝ e byç uzasadnione równie˝ wtedy,
gdy chodzi o rzeczy okreÊlone tak˝ e co do to˝samoÊci. Przemawia za tym analiza treÊci art. 561 § 2 i 3 kc; wynika
z niej, ˝ e obni˝ enie ceny jest aktualne te˝ co do rzeczy okreÊlonych co do to˝ samoÊci. Ró˝ nica uregulowaƒ
w zakresie obu kategorii rzeczy sprowadza si´ jedynie do tego, ˝e w wypadku rzeczy okreÊlonej co do to˝ samoÊci
aktualne jest ˝ àdanie usuni´ cia wady (art. 561 § 2 kc). Je˝ eli sprzedawca, który jest wytwórcà, nie usunie wady,
to kupujàcy mo˝ e ˝àdaç obni˝enia ceny. W tym wypadku lege non distinguente nale˝y stosowaç odpowiednio art.
560 § 3 kc.
47. Rzeczy nowe, produkowane seryjnie, masowo, ró˝ niàce si´ tylko pewnymi zewn´ trznymi cechami lub zestawem
akcesoriów, sà rzeczami oznaczonymi tylko co do gatunku, a nie co do to˝ samoÊci. Nie nadaje równie˝ rzeczy
charakteru rzeczy oznaczonej co do to˝ samoÊci oznaczenie jej samej lub jej zespo∏
ów i elementów numerami lub
okreÊlonymi symbolami. W zale˝ noÊci od tego, czy dana rzecz nale˝y do rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
czy te˝ do rzeczy okreÊlonych co do to˝ samoÊci, ustawodawca w przepisach kodeksu cywilnego o r´ kojmi wià˝ e
okreÊlone skutki prawne w zakresie odpowiedzialnoÊci. W myÊl art. 557 § 2 kc, je˝ eli przedmiotem sprzeda˝ y sà
rzeczy oznaczone tylko co do gatunku, sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialnoÊci z tytu∏
u r´ kojmi, je˝ eli
kupujàcy wiedzia∏o wadzie w chwili wydania rzeczy. Stosownie zaÊ do art. 561 § 1 kc, je˝eli w gr´ wchodzà rzeczy
oznaczone tylko co do gatunku, kupujàcemu przys∏
uguje roszczenie o wymian´ rzeczy na wolnà od wad. Natomiast
wed∏
ug art. 561 § 2 kc inne uprawnienia przys∏
ugujà kupujàcemu w wypadku, gdy przedmiotem sprzeda˝ y jest
rzecz okreÊlona co do to˝samoÊci.
y si´ wàtpliwoÊci co do tego, czy np. samochód jest rzeczà oznaczonà co do gatunku czy
48. W orzecznictwie nasun´ ∏
te˝ rzeczà okreÊlonà co do to˝ samoÊci. Otó˝ rzeczy oznaczone co do to˝ samoÊci to rzeczy niezast´ powalne,
a zw∏
aszcza rzeczy wyprodukowane specjalnie dla okreÊlonego, zindywidualizowanego kontrahenta, charakteryzujàce
si´ swoistymi w∏
aÊciwoÊciami. Natomiast rzeczy nowe, produkowane seryjnie, masowo, ró˝ niàce si´ tylko pewnymi
cechami zewn´ trznymi lub zestawem akcesoriów, sà rzeczami oznaczonymi tylko co do gatunku. Podstawowym
kryterium pozwalajàcym na rozró˝ nienie tych dwóch kategorii rzeczy jest zast´ powalnoÊç lub niezast´ powalnoÊç
rzeczy, a nie ich identyfikacja. Nie nadaje rzeczy charakteru rzeczy oznaczonej co do to˝ samoÊci oznaczenie jej
samej lub jej zespo∏
ów i elementów numerami lub okreÊlonymi symbolami. Dlatego te˝ samochód produkowany
seryjnie nale˝ y zaliczyç do rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku. Nie ma bowiem znaczenia to, ˝ e nadwozie
czy silnik sà zindywidualizowane okreÊlonymi cechami czy numerami. Rzecz nie staje si´ rzeczà okreÊlonà co do
to˝samoÊci przez sam fakt wyboru rzeczy przez kupujàcego, np. wed∏
ug okreÊlonego koloru.
49. Wady fizyczne towarów importowanych z zagranicy uzasadniajà ochron´ prawnà kupujàcych wed∏
ug tych samych
zasad, które mogà mieç zastosowanie do nabywców rzeczy produkcji krajowej.
50. Z towarami importowanymi z zagranicy wià˝ e si´ szereg samoistnych problemów. Jednym z nich jest zagadnienie
wy∏
àczenia mo˝ liwoÊci dochodzenia roszczeƒ z tytu∏
u r´ kojmi i gwarancji wprost od sprzedawcy czy te˝ wytwórcy
zagranicznego. Nabywcy bowiem krajowego nie ∏
àczà bezpoÊrednie wi´ zy prawne z podmiotami zagranicznymi.
Dlatego ochron´ praw nabywcy towaru majàcego wady muszà przejàç na siebie jednostki gospodarcze importujàce
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towary. Ochrona interesów podmiotów uprawnionych musi byç zapewniona w odpowiednim zakresie wed∏
ug
przepisów prawa polskiego bez wzgl´ du na to, jak kszta∏
towa∏
aby si´ sytuacja prawna nabywcy w kraju, z którego
pochodzi towar importowany. Ochrona nabywców takich towarów podlega zasadom z tytu∏
u r´ kojmi i gwarancji
oraz stosownie do okolicznoÊci odpowiedzialnoÊci kontraktowej na zasadach ogólnych (art. 471 i nast. kc) oraz
na podstawie art. 415 i nast. kc.51.Dopuszczalne z mocy prawa ograniczenie lub wy∏
àczenie r´ kojmi jest bezskuteczne
wówczas, gdy sprzedawca podst´ pnym dzia∏
aniem lub zaniechaniem wprowadzi∏kupujàcego w b∏
àd co do
nieistnienia wady.
52. W myÊl art. 558 § 1 kc strony umowy sprzeda˝ y mogà odpowiedzialnoÊç z tytu∏
u r´ kojmi rozszerzyç, ograniczyç
lub wy∏
àczyç. Ograniczenie lub wy∏
àczenie odpowiedzialnoÊci z tytu∏
u r´ kojmi mo˝e wynikaç z przepisów szczególnych.
Jednak˝ e wówczas, gdy wy∏
àczenie lub ograniczenie odpowiedzialnoÊci z tytu∏
u r´ kojmi jest dopuszczalne, jest ono
bezskuteczne, je˝ eli sprzedawca zatai∏podst´ pnie wad´ przed kupujàcym. Nie wystarcza to, ˝ e sprzedawca
o wadzie wiedzia∏i nie poinformowa∏o tym kupujàcego. Podst´ pne zatajenie charakteryzuje si´ umyÊlnym dzia∏
aniem
lub zaniechaniem majàcym na celu utrudnienie wykrycia wady przez kupujàcego przez wprowadzenie go w b∏
àd.
53. Zapewnienie o dobrej jakoÊci towaru (atest, certyfikat, oznaczenie paƒstwowym znakiem jakoÊci) w razie wystàpienia
wady wywo∏
uje takie same skutki jak podst´ pne zatajenie wad. W razie wykrycia w takich okolicznoÊciach wady,
kupujàcy uprawniony jest do podniesienia zarzutu, ˝ e ograniczenie lub wy∏
àczenie odpowiedzialnoÊci z tytu∏
u
r´ kojmi jest bezskuteczne. Sprzedawc´ obcià˝a dowód, ˝e ograniczenie lub wy∏
àczenie odpowiedzialnoÊci z tytu∏
u
r´ kojmi wywiera skutki prawne dlatego, ˝e nie ma podstaw do zarzutu, i˝ wad´ zatai∏podst´ pnie.
54. Uprawnienia wynikajàce zarówno z r´ kojmi. (art. 556 § 1 kc), jak i z gwarancji (art. 577 § 1 kc) przechodzà na
nast´ pców prawnych kupujàcego pod tytu∏
em ogólnym i szczególnym.
55. U podstaw uprawnieƒ z tytu∏
u r´ kojmi i gwarancji le˝ y umowa sprzeda˝y. Uprawnionym jest nabywca. Jednak˝ e
uprawnienia te o charakterze czysto zobowiàzaniowym nie sà ÊciÊle zwiàzane z kontrahentem, osobà nabywcy.
Za∏
o˝ eniem odpowiedzialnoÊci z tytu∏
u r´ kojmi i gwarancji jest wada fizyczna rzeczy. W umowie sprzeda˝y i w idei
odpowiedzialnoÊci za wady fizyczne rzeczy tkwi implicite przejÊcie uprawnieƒ. Zmiana w∏
aÊciciela rzeczy nie powinna
zwalniaç zobowiàzanego od odpowiedzialnoÊci za wady rzeczy. Zmiana przeto w∏
aÊciciela nabytej rzeczy w drodze
umowy sprzeda˝y, zamiany i darowizny lub spadkobrania nie eliminuje wi´ zi prawnej ze sprzedawcà (producentem).
Nale˝ y zastrzec, ˝ e nast´ pcy prawni kupujàcego sà tylko kontynuatorami jego uprawnieƒ.
u gwarancji nie ma zastosowania jednoroczny termin prekluzyjny okreÊlony w art.
56. Do dochodzenia roszczeƒ z tytu∏
568 kc, przewidziany dla roszczeƒ kupujàcego z tytu∏
u r´ kojmi za wady fizyczne rzeczy. W tym przedmiocie majà
zastosowanie przepisy art. 118 kc.
okszta∏
tu przepisów kodeksu cywilnego regulujàcych odpowiedzialnoÊç z tytu∏
u gwarancji wynika, ˝ e
57. Z analizy ca∏
dla dochodzenia roszczeƒ z tego tytu∏
u ustawodawca nie ustanawia ˝ adnego terminu. Nie ma równie˝ podstaw
do dopuszczenia mo˝ liwoÊci odpowiedniego stosowania terminu przewidzianego dla dochodzenia uprawnieƒ
z tytu∏
u r´ kojmi. Wobec braku przepisów szczególnych do dochodzenia roszczeƒ z tytu∏
u gwarancji majà zastosowanie
ogólne terminy przedawnienia (art. 118 kc).
oszenie wytwórcy wad rzeczy przed up∏
ywem terminu
58. Kupujàcy mo˝ e dochodziç swoich uprawnieƒ przez samo zg∏
gwarancji. Je˝ eli to uczyni, a ˝àdanie oka˝ e si´ bezskuteczne, mo˝ e wytoczyç powództwo o dostarczenie nowej
rzeczy po up∏
ywie terminu gwarancji, byleby tylko roszczenie nim obj´ te nie uleg∏
o przedawnieniu na zasadach
ogólnych.
59. Postanowienia gwarancyjne powinny byç interpretowane w Êwietle przepisów kodeksu cywilnego o r´ kojmi
i gwarancji, traktowanych jako dyrektywy interpretacyjne.
60. Wynikajàca z przepisów o gwarancji (art. 577-582 kc) swoboda kszta∏
towania przez sprzedawc´ lub wytwórc´
postanowieƒ gwarancyjnych podlega kontroli z punktu widzenia zasad wspó∏
˝ ycia spo∏
ecznego (art. 58 § 2 kc).
61. Przepisy kodeksu cywilnego regulujàce gwarancj´ (art. 577-582) majà w znacznym zakresie charakter dyspozytywny.
Pozwala to podmiotowi, który udzieli∏gwarancji, na kszta∏
towanie z regu∏
y wed∏
ug zasad umów adhezyjnych
uprawnieƒ i obowiàzków kupujàcego. Postanowienia umów gwarancyjnych majà w wielu wypadkach charakter
ucià˝ liwy dla kupujàcego. Dlatego swoboda w zakresie postanowieƒ gwarancyjnych musi byç ograniczona lub
wy∏
àczona w∏
aÊnie ze wzgl´ du na adhezyjny charakter umów gwarancyjnych, w istocie rzeczy jednostronnie
narzucajàcych okreÊlone warunki. Z regu∏
y nie mo˝ na dopatrzyç si´ rzeczywistego konsensu kontrahentów.
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62. W ka˝ dym razie wszelkie ograniczenia lub wy∏
àczenia odpowiedzialnoÊci z tytu∏
u r´ kojmi i gwarancji, je˝ eli sà
dopuszczalne w Êwietle przepisów kodeksu cywilnego, muszà byç zakomunikowane nabywcy (lex contractus)
i mogà podlegaç kontroli sàdowej. Przepisy kodeksu cywilnego w przedmiocie gwarancji stanowià najni˝ szy próg
ochrony nabywcy. Na ich podstawie nale˝y wi´ c oceniaç umowne postanowienia zawarte w kartach gwarancyjnych
i innych dokumentach. Przepisy te, podobnie jak i przepisy o r´ kojmi zawarte w kodeksie cywilnym, powinny
stanowiç podstaw´ do sformu∏
owania dyrektyw interpretacyjnych w tym zakresie. W szczególnoÊci przy wyk∏
adni
postanowieƒ kart gwarancyjnych i podobnych dokumentów prawnych nale˝y kierowaç si´ zasadà, wed∏
ug której
w razie wàtpliwoÊci okreÊlone postanowienie powinno byç interpretowane na korzyÊç kupujàcego.
63. Zarówno treÊç kart gwarancyjnych, jak i treÊç umów – zw∏
aszcza w zakresie dopuszczalnoÊci i skutecznoÊci uprawnieƒ
nabywcy – podlegajà co do zasady kontroli sàdów z punktu widzenia oceny, czy klauzula umowna nie zosta∏
a
narzucona nabywcy bez uÊwiadomienia mu jej skutków oraz czy jest zgodna z zasadami wspó∏
˝ ycia spo∏
ecznego
(art. 58 § 2 kc). Przepisy o gwarancji obligatoryjnej majà charakter bezwzgl´ dny i wy∏
àczajà odmienne dyspozycje
stron w treÊci kart gwarancyjnych.
64. Powierzenie przez gwaranta obowiàzku napraw gwarancyjnych wyspecjalizowanym jednostkom serwisu gwarancyjnego
nak∏
ada na kupujàcego obowiàzek korzystania z us∏
ug takiej jednostki. Nie wy∏
àcza to odpowiedzialnoÊci gwaranta
z tytu∏
u obowiàzków wynikajàcych z gwarancji i za jakoÊç napraw gwarancyjnych.
a uregulowana instytucja serwisu gwarancyjnego. Jednak˝e
65. W przepisach kodeksu cywilnego o gwarancji nie zosta∏
przepisy te nie wy∏
àczajà powierzenia naprawy rzeczy zak∏
adowi us∏
ugowemu albo innej jednostce wskazanej
w dokumencie gwarancyjnym jako upowa˝nionej przez wytwórc´ lub sprzedawc´ do Êwiadczenia us∏
ug gwarancyjnych.
Powierzenie serwisu innej jednostce us∏
ugowej nie powoduje zerwania wi´ zi prawnej mi´ dzy kupujàcym a gwarantem.
A zatem w razie niewykonania lub nienale˝ytego wykonania Êwiadczeƒ gwarancyjnych przez przyjmujàcego obs∏
ug´
gwarancyjnà, zwolnienie od obowiàzków gwaranta nie jest skuteczne w stosunku do uprawnionego z tytu∏
u
gwarancji. Za bezskuteczne prawnie nale˝ y uznaç wy∏
àczenie lub ograniczenie w umowie o przekazaniu i obs∏
ugi
gwarancyjnej Êwiadczeƒ, do których jest zobowiàzany gwarant. Stosownie jednak do okolicznoÊci nabywca mo˝ e
dochodziç odpowiednich roszczeƒ w stosunku do jednostki serwisu gwarancyjnego, je˝ eli uwa˝ a, ˝e w ten sposób
mo˝ e zaspokoiç swoje interesy.
66. Niezale˝ nie od naprawienia szkody poniesionej przez kupujàcego na skutek tego, ˝ e zawar∏umow´ , nie wiedzàc
o istnieniu wady podlegajàcej zasadom r´ kojmi (art. 566 § 1 kc), kupujàcy mo˝ e na zasadach ogólnych
od powiedzialnoÊci ko ntra ktowe j (art. 471 i nast . kc) dochodziç odszkodo wa nia w pe ∏
nym za kresie .
67. Oprócz roszczeƒ z tytu∏
u r´ kojmi i gwarancji, obejmujàcych usuni´ cie wad fizycznych rzeczy, dostarczenie rzeczy
wolnej od wad, i oprócz roszczeƒ i uprawnieƒ z tytu∏
u r´ kojmi w postaci obni˝ enia ceny i odstàpienia od umowy,
w przepisach kodeksu cywilnego o r´ kojmi i gwarancji unormowane sà roszczenia o naprawienie szkody. W art.
566 § 1 kc, zamieszczonym w przepisach o r´ kojmi za wady, regulujàcym skutki prawne odstàpienia od umowy
i obni˝ enie ceny, mowa jest o ˝ àdaniu naprawienia szkody przez sprzedawc´ , poniesionej wskutek istnienia wady.
68. Istotne znaczenie ma unormowanie art. 566 § 1 kc. W Êwietle tego przepisu, je˝ eli szkoda jest nast´ pstwem
okolicznoÊci, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialnoÊci, kupujàcemu, który odst´ puje od umowy albo
˝ àda obni˝ enia ceny lub stosownie do § 2 art. 566 kc ˝ àda dostarczenia rzeczy wolnych od wad zamiast rzeczy
wadliwych albo usuni´ cia wady przez sprzedawc´ – przys∏
uguje roszczenie tylko o naprawienie szkody, którà poniós∏
przez to, ˝ e zawar∏umow´ , nie wiedzàc o istnieniu wady. Roszczenia o naprawienie szkody ograniczajà si´ do
˝ àdania zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy
oraz zwrotu dokonanych nak∏
adów w takim zakresie, w jakim nie odniós∏korzyÊci z tych nak∏
adów. Jest to
odszkodowanie w ramach tzw. ujemnego interesu. Ma ono charakter ograniczony. OdpowiedzialnoÊç z tego tytu∏
u
ma charakter absolutny.
69. W wypadku zaÊ gdy szkoda jest nast´ pstwem okolicznoÊci, za które sprzedawca ponosi odpowiedzialnoÊç (art.
566 § 1 kc), nie majà zastosowania zawarte w art. 566 § 1 (zdanie drugie) kc ograniczenia. Kupujàcy wówczas,
poza wymienionymi roszczeniami odszkodowawczymi, mo˝ e dochodziç roszczeƒ na ogólnych zasadach
odpowiedzialnoÊci kontraktowej (art. 471 i nast. kc). W takiej sytuacji mo˝ e wchodziç w gr´ naprawienie pe∏
nej
szkody, tak˝ e w ramach dodatniego interesu. Uzasadniona jest bowiem wyk∏
adnia, stosownie do której art. 566
§ 1 kc ma charakter normy kolizyjnej, wskazujàcej mo˝ liwoÊç wykorzystania przez kupujàcego roszczeƒ
odszkodowawczych na zasadach ogólnych z art. 471 i nast. kc, niezale˝nie od tego, czy przys∏
ugujà mu uprawnienia
z tytu∏
u r´ kojmi, czy te˝ one wygas∏
y. W Êwietle tej wyk∏
adni przepis art. 566 § 1 kc ma istotne znaczenie, gdy˝
pozwala na rozszerzenie podstaw odpowiedzialnoÊci za szkody na zasadach ogólnych nawet w razie niezrealizowania
uprawnieƒ z tytu∏
u r´ kojmi.
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70. W wypadku gdy kupujàcy odst´ puje od umowy z powodu wady rzeczy sprzedanej (art. 560 § 2 kc), jego uprawnienia
okreÊlone w art. 494 kc obejmujà równie˝ roszczenie o naprawienie szkody wynik∏
ej z niewykonania zobowiàzania
w granicach dodatniego interesu umowy. Do zasad tej odpowiedzialnoÊci ma zastosowanie art. 471 kc.
àczajàce odpowiedzialnoÊç gwaranta
71. Nieskuteczne sà zastrze˝enia zawarte w postanowieniach gwarancyjnych, wy∏
za szkod´ spowodowanà pozbawieniem mo˝ noÊci korzystania z rzeczy, je˝ eli rzecz znajduje si´ w naprawie lub
jest wymieniana. Roszczenia tego rodzaju mogà byç dochodzone na zasadach ogólnych (art. 471 i nast. kc).
72. Wytwórca lub sprzedawca ponoszà odpowiedzialnoÊç na podstawie art. 415 i nast. kc za szkod´ na osobie lub
mieniu, której dozna∏nabywca lub osoba trzecia, je˝ eli rzecz dotkni´ ta jest wadà czyniàcà jà niebezpiecznà.
àczajà
73. Ani przepisy o r´ kojmi i gwarancji, ani przepisy regulujàce odpowiedzialnoÊç na podstawie art. 471 kc nie wy∏
o d p o w ie d zia ln o Êci n a p o d st a w ie p rze p isó w o czyn a ch n ie d o zw o lo n ych (a rt . 4 1 5 i n a st . kc).
74. OdpowiedzialnoÊç opierajàca si´ na przepisach o czynach niedozwolonych nie zast´ puje ochrony roszczeƒ i uprawnieƒ wynikajàcych z przepisów regulujàcych r´ kojmi´ i gwarancj´ . U podstaw odpowiedzialnoÊci deliktowej, zgodnie
z jej charakterem, le˝ à zdarzenia, które mogà uzasadniaç przyj´ cie winy, bezprawnoÊci, zwiàzku przyczynowego
i szkody. Wytworzony produkt b´ dàcy przedmiotem umowy sprzeda˝y mo˝e mieç wady fizyczne, które sà przyczynà
tego, ˝ e rzecz jest niebezpieczna dla nabywcy, osób trzecich i innych rzeczy.
75. OdpowiedzialnoÊç na podstawie deliktowej mo˝ e uzasadniaç naprawienie szkody zarówno na osobie, jak i na
mieniu. OdpowiedzialnoÊç ta wchodzi w gr´ w wypadku, gdy szkoda powsta∏
a w nast´ pstwie normalnego korzystania
z rzeczy. Naprawienie szkody z tego tytu∏
u obcià˝a przede wszystkim producenta z racji prowadzonej przez niego
dzia∏
alnoÊci zawodowej, która zak∏
ada wysokà starannoÊç.
aÊciwoÊci rzeczy sà
76. Win´ producenta mo˝ na uznaç za udowodnionà szczególnie wówczas, gdy niebezpieczne w∏
nast´ pstwem wad u˝ytego do produkcji materia∏
u, które to wady mog∏
y byç wykryte przed u˝yciem tego materia∏
u
do produkcji lub mog∏
y i powinny byç ujawnione w czasie jego kontroli technicznej. W konsekwencji zawinione
dostarczenie rzeczy z wadami rodzi po stronie producenta odpowiedzialnoÊç z tytu∏
u czynu niedozwolonego za
szkod´ pozostajàcà w zwiàzku przyczynowym. Osoba poszkodowana mo˝e dochodziç roszczeƒ odszkodowawczych
tak˝ e od sprzedawcy, któremu przys∏
uguje roszczenie zwrotne w stosunku do producenta. OdpowiedzialnoÊç
sprzedawcy uzasadnia stwierdzenie, ˝ e wbrew swoim obowiàzkom profesjonalnym wprowadzi∏do obrotu
niebezpieczny ze swej natury i z powodu wady fizycznej produkt.

NIEZGODNOÂå TOWRU KONSUMPCYJNEGO Z UMOWÑ.
Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r o szczególnych warunkach sprzeda˝ y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego
(Dz.U. 2002 r, Nr 141, poz. 1176) wprowadzi∏
a do systemu prawnego poj´ cie niezgodnoÊci towaru konsumpcyjnego
z umowà.

Art. 4 ustawy stanowi:
1. Sprzedawca odpowiada wobec kupujàcego, je˝eli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umowà;
w przypadku stwierdzenia niezgodnoÊci przed up∏
ywem szeÊciu miesi´ cy od wydania towaru domniemywa si´ , ˝ e istnia∏
a
ona w chwili wydania.
2. W przypadku indywidualnego uzgadniania w∏
aÊciwoÊci towaru konsumpcyjnego domniemywa si´ , ˝ e jest on zgodny
z umowà, je˝eli odpowiada podanemu przez sprzedawc´ opisowi lub ma cechy okazanej kupujàcemu próbki albo wzoru,
a tak˝e, gdy nadaje si´ do celu okreÊlonego przez kupujàcego przy zawarciu umowy, chyba, ˝e sprzedawca zg∏
osi∏zastrze˝enia,
co do takiego przeznaczenia towaru.
3. W przypadkach nieobj´ tych ust. 2 domniemywa si´ , ˝ e towar konsumpcyjny jest zgodny z umowà, je˝ eli nadaje si´ do
celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle u˝ywany, oraz gdy jego w∏
aÊciwoÊci odpowiadajà w∏
aÊciwoÊciom cechujàcym
towar tego rodzaju. Takie samo domniemanie przyjmuje si´ , gdy towar odpowiada oczekiwaniom dotyczàcym towaru tego
rodzaju, opartym na sk∏
adanych publicznie zapewnieniach sprzedawcy, producenta lub jego przedstawiciela; w szczególnoÊci
uwzgl´ dnia si´ zapewnienia, wyra˝ one w oznakowaniu towaru lub reklamie, odnoszàce si´ do w∏
aÊciwoÊci towaru, w tym
tak˝e terminu, w jakim towar ma je zachowaç.
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4. Na równi z zapewnieniem producenta traktuje si´ zapewnienie osoby, która wprowadza towar konsumpcyjny do obrotu
krajowego w zakresie dzia∏
alnoÊci swojego przedsi´ biorstwa, oraz osoby, która podaje si´ za producenta przez umieszczenie
na towarze swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odró˝ niajàcego.
Zgodnie z przepisami ustawy sprzedawca odpowiada wobec kupujàcego, je˝ eli wystàpià ∏
àcznie dwie przes∏
anki:
alnoÊcià zawodowà lub gospodarczà,
• Towar konsumpcyjny, (rzecz ruchoma nabywana w celu niezwiàzanym z dzia∏
np. okno), jest niezgodny z umowà.
• NiezgodnoÊç towaru konsumpcyjnego, (okna wraz monta˝ em), z umowà istnia∏
a w chwili wydania towaru.
Towar nale˝ y uznaç za niezgodny z umowà, gdy nie posiada w∏
aÊciwoÊci w niej okreÊlonych, nawet wtedy, je˝ eli brak
zgodnoÊci nie ma znaczenia dla wartoÊci czy u˝ytecznoÊci towaru. Trzeba tak˝e podkreÊliç, ˝e poj´ cie „ niezgodnoÊci towaru
konsumpcyjnego z umowà” jest znaczeniowo zdecydowanie szersze od stosowanego dotychczas, zwiàzanego z r´ kojmià,
poj´ cia „ wada towaru” . W zakres tego poj´ cia b´ dà wchodziç np. braki iloÊciowe, które w myÊl przepisów o r´ kojmi nie
mogà byç uznane za wad´ .
Natomiast nie stanowi niezgodnoÊci z umowà wada, która zosta∏
a w umowie przewidziana lub która jest zwyk∏
à w∏
aÊciwoÊcià
danego towaru. Nale˝y przyjàç, ˝e odpowiedni opis i odpowiednie oznaczenie do∏
àczone do towaru mogà w takim przypadku
zwolniç sprzedawc´ od odpowiedzialnoÊci.
Cytowany wczeÊniej w ca∏
oÊci art. 4 ustawy o szczególnych warunkach sprzeda˝y konsumenckiej wprowadza trzy domniemania
prawne, które majà u∏
atwiç ustalenie, czy towar jest zgodny z umowà. Je˝ eli jednak umowa jest na tyle konkretna, ˝e ∏
atwo
stwierdziç, ˝ e towar jest z nià niezgodny, to nie ma potrzeby stosowania domniemaƒ.
Domniemania z art. 4 ust. 2, 3 i 4 stosuje si´ do ustalenia czy towar jest zgodny z umowà w chwili sk∏
adania reklamacji.
Natomiast domniemanie z art. 4 ust.1 stosuje si´ , aby ustaliç, czy stwierdzona niezgodnoÊç istnia∏
a w chwili wydania rzeczy.
Wprowadzone przez ustawodawc´ domniemania zgodnoÊci towaru konsumpcyjnego z umowà stosuje si´ równie˝
w zale˝ noÊci od tego, czy w∏
aÊciwoÊci towaru lub us∏
ugi by∏
y uzgadniane indywidualnie.

Domniemanie nr 1 (art. 4 ust. 2).
W przypadku indywidualnego uzgodnienia w∏
aÊciwoÊci towaru, przy czym nie chodzi tylko o rzeczy oznaczone co do
to˝samoÊci albo wykonywane na zamówienie, ale o ka˝dy przypadek sprzeda˝y kiedy konsument okreÊli∏sprzedawcy swoje
wymagania co do nabywanego towaru, a w szczególnoÊci cel, jakiemu nabywany towar ma s∏
u˝ yç domniemywa si´ , ˝e
jest on zgodny z umowà, je˝eli wystàpià ∏
àcznie dwie przes∏
anki:
• Towar odpowiada podanemu przez sprzedawc´ opisowi lub ma cechy okazanej kupujàcemu próbki albo wzoru.
Dostarczenie próbki lub wzoru nale˝y traktowaç jako zobowiàzanie sprzedawcy do dostarczenia towarów posiadajàcych
identyczne cechy, jak zaprezentowane kupujàcemu. Próbka odpowiada ca∏
emu towarowi, przekazuje si´ jà, gdy istotne
sà cechy fizyko-chemiczne;
Wzorzec mo˝e odnosiç si´ tylko do niektórych cech towaru, np. koloru, jest êród∏
em informacji o wyglàdzie, w∏
aÊciwoÊciach,
formie wykonania, dzia∏
aniu, funkcjonalnoÊci, estetyce).
osi∏
• Towar nadaje si´ do celu okreÊlonego przez kupujàcego przy zawarciu umowy, chyba, ˝ e sprzedawca zg∏
zastrze˝enia, co do takiego przeznaczenia towaru.

Domniemanie nr 2 (art. 4 ust. 3).
W pozosta∏
ych przypadkach kiedy w∏
aÊciwoÊci towaru nie by∏
y indywidualnie uzgadniane domniemywa si´ , ˝ e towar by∏
zgodny z umowà, je˝eli wystàpià ∏
àcznie dwie przes∏
anki:
• Towar nadaje si´ do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle u˝ ywany.
Towary sà niezdatne do zwyk∏
ego u˝ ytku, gdy brak im stosownych cech lub ich wady utrudniajà w∏
aÊciwe u˝ ycie albo
przynoszà niedostateczne wyniki, czy te˝ sprawiajà powstanie kosztów wi´ kszych ni˝ normalne. NiezdatnoÊç wyst´ puje
tak˝ e wtedy, gdy okreÊlone cechy albo ich brak nie wp∏
ywa na korzystanie z rzeczy, ale zmniejsza wyraênie ich wartoÊç
i u˝ ytek handlowy.
aÊciwoÊci towaru odpowiadajà w∏
aÊciwoÊciom cechujàcym towar tego rodzaju.
• W∏
lub je˝eli towar odpowiada oczekiwaniom dotyczàcym towaru tego rodzaju, opartych na sk∏
adanych publicznie zapewnieniach
sprzedawcy, producenta lub jego przedstawiciela.
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Wykazanie, ˝e stan faktyczny jest inny, ni˝ zak∏
ada to domniemanie mo˝ na przeprowadziç na dwa sposoby:
• Obaliç wniosek domniemania, wykazujàc, ˝e w rzeczywistoÊci by∏
o inaczej.
• Skutecznie zakwestionowaç samà przes∏
ank´ domniemania, wykazujàc na przyk∏
ad, ˝e w∏
aÊciwoÊci towaru zosta∏
y
uzgodnione indywidualnie.

Domniemanie nr 3 (art. 4 ust. 1)
Dla zaistnienia podstaw do odpowiedzialnoÊci sprzedawcy z tytu∏
u niezgodnoÊci towaru konsumpcyjnego z umowà konieczne
jest, aby stwierdzona niezgodnoÊç wyst´ powa∏
a ju˝ w chwili wydania rzeczy lub wykonania us∏
ugi. W przypadku zaistnienia
obu wymienionych przes∏
anek:
• Towar konsumpcyjny jest niezgodny z umowà.
• NiezgodnoÊç ta istnia∏
a w chwili wydania towaru,
sprzedawca ponosi odpowiedzialnoÊç przewidzianà w ustawie.
Je˝ eli stan faktyczny zwiàzany z towarem lub us∏
ugà nie jest jednoznaczny, stosuje si´ kolejne domniemanie z art. 4 ust. 1
przyjmujàc, ˝e niezgodnoÊç towaru z umowà istnia∏
a w chwili jego wydania, je˝eli niezgodnoÊç ta zosta∏
a stwierdzona przed
up∏
ywem szeÊciu miesi´ cy od wydania towaru.
Je˝ eli niezgodnoÊç ujawni∏
a si´ po up∏
ywie szeÊciu miesi´ cy, konsument powinien wykazaç, ˝ e niezgodnoÊç taka istnia∏
a
w chwili wydania rzeczy na zasadzie art. 6 K.c. w którym stwierdza si´ , ˝ e: „ Ci´ ˝ ar udowodnienia faktu spoczywa na
osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne” .
Dla wszystkich nabywców i sprzedawców istotna jest tak˝ e informacja, ˝ e nie w ka˝ dym wypadku niezgodnoÊci towaru
konsumpcyjnego z umowà sprzedawca b´ dzie ponosi∏odpowiedzialnoÊç, bowiem zgodnie z treÊcià art. 7 ustawy o szczególnych warunkach sprzeda˝y konsumenckiej sprzedawca nie ponosi odpowiedzialnoÊci za niezgodnoÊç towaru konsumpcyjnego
z umowà, gdy kupujàcy:
• Wiedzia∏o tej niezgodnoÊci.
• Oceniajàc rozsàdnie, powinien by∏wiedzieç o niezgodnoÊci.
Wprowadzona wy˝ej wymienionà ustawà instytucja niezgodnoÊci towaru konsumpcyjnego z umowà jest w pewnym sensie
odpowiednikiem kodeksowej r´ kojmi za wady. Wynika to nie tylko z uprawnieƒ konsumenta, o których powiemy za chwil´ ,
ale na przyk∏
ad tak˝ e z obowiàzku zawiadomienia sprzedawcy o niezgodnoÊci przed up∏
ywem dwóch miesi´ cy od jej
stwierdzenia pod rygorem utraty roszczeƒ. Do zachowania terminu wystarczy wys∏
anie zawiadomienia przed jego up∏
ywem
(art. 9 ust.1).
W wypadku stwierdzenia niezgodnoÊci towaru konsumpcyjnego z umowà, kupujàcy mo˝ e ˝ àdaç doprowadzenia go do
stanu zgodnego z umowà przez nieodp∏
atnà napraw´ (art. 8 ust. 1) obejmujàcà równie˝ obowiàzek zwrotu kosztów
poniesionych przez kupujàcego, w szczególnoÊci kosztów demonta˝u, dostarczenia, robocizny, materia∏
ów oraz ponownego
zamontowania i uruchomienia (art. 8 ust. 2) albo wymian´ towaru na nowy (art.8 ust.1).
Je˝ eli naprawa albo wymiana sà niemo˝liwe lub wymagajà nadmiernych kosztów albo sprzedawca nie zdo∏
a uczyniç zadoÊç
˝ àdaniu naprawy lub wymiany w odpowiednim czasie albo naprawa lub wymiana nara˝ a∏
aby kupujàcego na znaczne
niedogodnoÊci przys∏
uguje mu prawo ˝ àdania stosownego obni˝ enia ceny, albo mo˝e odstàpiç od umowy. Kupujàcemu
nie przys∏
uguje jednak uprawnienie do odstàpienia od umowy w przypadku, gdy niezgodnoÊç towaru konsumpcyjnego
z umowà jest nieistotna. (art.8 ust.4).
Sprzedawca, który otrzyma∏˝àdanie kupujàcego o doprowadzenie towaru do stanu zgodnego z umowà przez nieodp∏
atnà
napraw´ lub wymian´ towaru na nowy ma obowiàzek ustosunkowaç si´ do niego w terminie 14 dni. Zaniechanie sprzedawcy
w tym wzgl´ dzie uznaje si´ za równoznaczne z uznaniem roszczeƒ kupujàcego (art.8 ust.3)
Uprawnieƒ unormowanych w ustawie o sprzeda˝ y konsumenckiej nie mo˝ na wy∏
àczyç ani ograniczyç w drodze umowy
zawartej przed zawiadomieniem sprzedawcy o niezgodnoÊci towaru konsumpcyjnego z umowà. W szczególnoÊci nie mo˝na
tego dokonaç przez oÊwiadczenie kupujàcego, ˝ e wie o wszelkich niezgodnoÊciach towaru z umowà, lub przez wybór
prawa obcego (art. 11)
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KLAUZULE NIEDOZWOLONE. PRZYK¸ ADY. PRZEPISY. KARY.
Na stronie 98 przedstawiliÊmy szereg zagadnieƒ, które naszym zdaniem powinny byç przedmiotem regulacji w ka˝ dej
umowie dotyczàcej dostawy i monta˝ u okien. Jednak do prawid∏
owego sporzàdzenia umowy w∏
aÊciwej dla sprzeda˝ y
konsumenckiej nie wystarczy wiedzieç, co powinno byç w umowie, trzeba jeszcze prawid∏
owo formu∏
owaç zapisy umów,
by by∏
y one wià˝ àce dla stron i nie mog∏
y zostaç zakwalifikowane do kategorii tak zwanych niedozwolonych klauzul
umownych.

Klauzule niedozwolone
Pami´ tamy ju˝ , ˝ e ka˝ dà umow´ zawartà na piÊmie mo˝ emy w razie ewentualnego sporu wykorzystaç jako jeden ze
Êrodków dowodowych. Nasz podpis z∏
o˝ony pod umowà oznacza, ˝e godzimy si´ na zawarte w niej postanowienia. Cz´ sto
jednak bywa i tak, ˝e zgodna z prawem umowa mo˝ e jednoczeÊnie zawieraç jeden lub kilka paragrafów, które z prawem
zgodne nie sà, czyli tak zwane klauzule niedozwolone.
Kla u zu la n ie d o zw o lo n a , (art. 385 1 k.c.), to zapis w umowie (zdanie, postanowienie, paragraf), który jednoczeÊnie
spe∏
nia trzy warunki:
uguje
• Nie by∏uzgodniony indywidualnie z konsumentem. (Sytuacja najcz´ Êciej wyst´ pujàca, gdy przedsi´ biorca pos∏
si´ wzorcem umowy, a konsument po prostu go podpisuje).
• Jest sprzeczny z dobrymi obyczajami.
• Ra˝àco narusza interesy konsumenta.
Art. 385 3 Kodeksu cywilnego szczegó∏
owo specyfikuje list´ postanowieƒ umownych, które mogà byç uznane za niedozwolone.
Przyk∏
adowo w ˝ adnej umowie pomi´ dzy przedsi´ biorcà, a konsumentem nie powinien znaleêç si´ zapis, który:
•
•
•
•
•

Daje przedsi´ biorcy mo˝ liwoÊç zmiany umowy bez zgody konsumenta.
Mo˝liwoÊç rozwiàzania umowy, daje wy∏
àcznie przedsi´ biorcy.
Zobowiàzuje tylko konsumenta do zap∏
acenia odst´ pnego lub kary umownej.
Daje przedsi´ biorcy mo˝ liwoÊç podwy˝ szenia ceny, a konsumentowi nie daje mo˝ liwoÊci odstàpienia od umowy.
Przewiduje obowiàzek konsumenta do zap∏
aty za wadliwie wykonanà us∏
ug´ .

Z podejÊciem konsumentów do kwestii umów tak ju˝ bywa, ˝ e na etapie zawierania umowy interesuje ich g∏
ównie cena
i termin dostawy. Nie interesujà si´ jej pozosta∏
à treÊcià, a jeÊli sprawy dostaw i Êwiadczonych us∏
ug idà zgodnie z ich
oczekiwaniami w ogóle tracà „ umowne” zainteresowanie. Dopiero jak coÊ pójdzie " nie tak" ze zdziwieniem odnajdujà
w niej zapisy, o których istnieniu nie mieli wczeÊniej poj´ cia. Podobnie jest z treÊcià kart gwarancyjnych. W chwili zakupu
dla wielu nabywców okien liczy si´ wy∏
àcznie d∏
ugoÊç okresu gwarancji, a nie jej warunki. Co mo˝ na zrobiç, jeÊli w treÊci
umowy odnajdziemy klauzule, które naszym zdaniem spe∏
niajà jednoczeÊnie wszystkie trzy przes∏
anki wymienione w art.
385 1 K.c.? W jaki sposób doprowadziç do uznania zapisu umowy jako klauzuli niedozwolonej? Istniejà trzy sposoby uznania
klauzuli umownej za niedozwolonà.

Wniesienie sprawy do sàdu cywilnego.
Sàd b´ dzie ocenia∏nie tylko samà klauzul´ , ale ca∏
à treÊç i kontekst umowy. Je˝ eli uzna klauzul´ za niedozwolonà, to
przestanie ona obowiàzywaç. Klauzula umowy uznana w ten sposób za niedozwolonà przestaje wiàzaç wy∏
àcznie osob´ ,
która wnios∏
a spraw´ do sàdu. Klauzula uznana za niedozwolonà przez sàd nie b´ dzie wià˝ àca dla konsumenta, ale ca∏
a
umowa w pozosta∏
ej cz´ Êci nadal b´ dzie obowiàzywa∏
a.

Wniesienie sprawy do Sàdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie.
Postanowienia umów uznane za niedozwolone przez ten sàd, zostajà wpisane na list´ prowadzonà przez Prezesa Urz´ du
Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Postanowienia umów wpisane na list´ klauzul niedozwolonych Prezesa
UOKiK przestajà obowiàzywaç wszystkich konsumentów, a ich dalsze stosowanie jest zabronione.

Administracyjna kontrola umów przez Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Zawieranie umów z konsumentami, to powszedni chleb sprzedawców okien. Niektórzy z nich preferujà umowy ustne, inni
próbujà sami tworzyç mniej lub bardziej doskona∏
e umowy w formie pisemnej. Wi´ ksze firmy produkujàce okna, przekazujà
swoim odbiorcom – sprzedawcom (dealerom) wzorce umów, które majà im u∏
atwiaç zawieranie transakcji z koƒcowymi
nabywcami, którymi najcz´ Êciej sà w∏
aÊnie konsumenci. DoÊç cz´ stym zjawiskiem w tego typu wzorcach umów sà zapisy,
które mogà naruszaç zbiorowe interesy konsumentów, czyli w∏
aÊnie klauzule niedozwolone.
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Jednym z elementów ochrony konsumentów jest badanie przez odpowiednie organy administracji paƒstwowej wzorców
umów stosowanych w transakcjach z konsumentami. Na mocy Ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz.U. nr 50 z 2007 r poz. 331) wzorce umów tworzone przez przedsi´ biorców mogà podlegaç kontroli
przez Prezesa UOKiK, do którego nale˝ y sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przez przedsi´ biorców przepisów tej˝ e
ustawy. Zgodnie z treÊcià art. 31 pkt. 13, do kompetencji Prezesa UOKiK zalicza si´ „ wyst´ powanie do przedsi´ biorców
w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów” . Kontrole w tym zakresie sà prowadzone przez poszczególne
Delegatury Urz´ du w ramach post´ powaƒ wyjaÊniajàcych, które wszczynane sà z urz´ du. Jednak konsumenci powinni
wiedzieç, ˝ e podstawà do wszcz´ cia post´ powania wyjaÊniajàcego mo˝ e byç równie˝ zawiadomienie o podejrzeniu
stosowania praktyk naruszajàcych zbiorowe interesy konsumentów. Zgodnie z art. 100 ust. 1 wy˝ej wymienionej ustawy:
„Ka˝dy mo˝e zg∏
osiç Prezesowi UOKiK zawiadomienie o podejrzeniu stosowania przez przedsi´ biorc´ praktyk naruszajàcych
zbiorowe interesy konsumentów”.
W zale˝ noÊci od stwierdzonego stanu faktycznego Prezes UOKiK mo˝ e w przypadku podejrzenia naruszenia przepisów
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wszczàç post´ powanie w sprawie stosowania praktyk naruszajàcych zbiorowe
interesy konsumentów. W przypadku podejrzenia naruszenia przepisów Kodeksu cywilnego, Prezes UOKiK mo˝ e stosownie
do art. 479 36 i nast´ pnych ustawy z 17 listopada 1964 roku Kodeks post´ powania cywilnego ( Dz.U. nr 43, poz. 296 ze
zm.), wytoczyç przed Sàdem Okr´ gowym w Warszawie – Sàdem Ochrony Konkurencji i Konsumentów powództwo
o uznanie okreÊlonych postanowieƒ umów za niedozwolone.

Pr zy k ∏a d o w e k la u zu le u m o w n e za k w e s t io n o w a n e p r ze z UOKiK
Pozostawiajàc ju˝ teoretyczno-prawne rozwa˝ ania poni˝ ej przedstawimy ca∏
y szereg ró˝nych klauzul umownych, których
treÊç zosta∏
a zakwestionowana w post´ powaniach administracyjnych prowadzonych przez UOKiK. Te zapisy jeszcze nie sà
w sensie dos∏
ownym klauzulami niedozwolonymi poniewa˝ nie zosta∏
y wpisane na list´ klauzul Prezesa UOKiK, ale ze
wzgl´ du na swojà treÊç zosta∏
y uznane przez organ administracji za naruszajàce interesy konsumentów, a stosujàcy je
przedsi´ biorcy wezwani do zaniechania ich stosowania. Sprawdzajàc treÊç podpisywanych umów warto sprawdziç, czy
w ich treÊci nie znajdujà si´ zapisy znaczeniowo i treÊciowo podobne do tych, które prezentujemy.
Dla u∏
atwienia pogrupowaliÊmy zapisy umowne w kategorie odnoszàce si´ do: Sposobu ustalania ceny, ograniczania
odpowiedzialnoÊci stron umowy, zmian umowy bez wa˝ nej przyczyny, wy∏
àczenia obowiàzku zwrotu uiszczonych op∏
at,
przekazywania praw z umowy osobom trzecim, ograniczania skutecznego dochodzenia roszczeƒ, rozstrzygania sporów,
naruszeƒ art. 13 ustawy o szczególnych warunkach sprzeda˝y konsumenckiej... .

Zakwestionowane klauzule, co do sposobu ustalania ceny
• W przypadku zmiany stawki podatku VAT lub interpretacji obowiàzujàcych przepisów wzrost podatku obcià˝ y
Zamawiajàcego.
• Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany wysokoÊci ceny w przypadku zmiany wysokoÊci podatku VAT lub
ustawowego wprowadzenia nowych form opodatkowania.
• Do koƒcowego rozliczenia robót zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami.
• Wynagrodzenie Wykonawcy b´ dzie wynosi∏
o […] z∏netto + podatek VAT.

Zakwestionowane klauzule, co do ograniczenia odpowiedzialnoÊci
• W przypadku zmiany terminu odbioru „ towaru” […] zawiadomi Zamawiajàcego telefonicznie lub pisemnie.
• Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu od ustalonej z Zamawiajàcym daty wykonania zlecenia
z przyczyn niezale˝ nych od firmy […] tj. w przypadkach: […]
ywu (np. blokada
• W innych sytuacjach zwiàzanych z dostawà importowanych surowców, na które nie ma wp∏
importu, awaria Êrodków transportu, przestoje zwiàzane z odprawà celnà itp.).
• Opóênienie dostawy z winy Zleceniobiorcy. Wszystkie terminy dostaw powinny byç dotrzymane. Je˝ eli jednak
nastàpi∏
o opóênienie wykonania us∏
ugi Zleceniodawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych po up∏
ywie
30 dni od ustalonej daty wykonania us∏
ugi.
• Wykonawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego wyd∏
u˝ enia terminu realizacji robót na okres do 5 dni
roboczych, w razie wystàpienia jakichkolwiek przeszkód uniemo˝liwiajàcych zachowanie terminu. O koniecznoÊci
wyd∏
u˝ enia terminu Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiajàcego.
• Termin uznaje si´ za dotrzymany tak˝e w przypadku, je˝eli opóênienie w realizacji zamówienia, nieprzekraczajàce
14 dni, spowodowane zosta∏
o wystàpieniem przeszkód technicznych, niezale˝ nych od Sprzedawcy.
• Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialnoÊci za opóênienia w dostawie towaru spowodowane otrzymaniem
uszkodzonego towaru od Dostawców. Dotyczy to w szczególnoÊci drzwi, skrzyde∏oraz oÊcie˝ nic.
• Kupujàcy akceptuje ró˝ nice kolorów, faktury poszczególnych elementów zamówionych towarów zgodnie
z przedstawionymi wzorami.
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• Reklamacji nie podlegajà uszkodzenia wynikajàce z normalnego zu˝ycia, wady widoczne w chwili zakupu
• Wykonawca nie odpowiada za wszelkie wady i nast´ pstwa spowodowane wadami konstrukcyjnymi budynku lub
nieodpowiednim stanem technicznym.
• Towar zabudowany nie podlega reklamacji.

Zakwestionowane klauzule, co do jednostronnej zmiany umowy bez wa˝ nej przyczyny wskazanej
w umowie
• Sprzedajàcy zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w zamawianych wyrobach zmian technicznych
i technologicznych co najmniej nieobni˝ajàcych walorów u˝ ytkowych wyrobów.

Zakwestionowane klauzule, co do wy∏
àczenia obowiàzku zwrotu uiszczonej op∏
aty.
• W przypadku anulowania umowy po jej podpisaniu Zamawiajàcy traci prawo do zwrotu zaliczki oraz pokrywa
• koszty poniesione przez Wykonawc´ . Rezygnacja z zamówienia po wykonaniu przez Wykonawc´ elementów
stolarki powoduje koniecznoÊç zap∏
aty przez Zamawiajàcego 100% wartoÊci zamówienia.
• W przypadku rezygnacji zamawiajàcego z zamówienia zamawiajàcy wyra˝ a zgod´ na potràcenie z wp∏
aconych
kwot 40% wartoÊci zamówienia tytu∏
em odszkodowania za poniesione przez wykonawc´ straty.
• Kupujàcy mo˝e rozwiàzaç niniejszà umow´ w ka˝dym czasie z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia
z obowiàzkiem zap∏
aty naros∏
ych od dnia zawarcia umowy odsetek, kar umownych oraz z obowiàzkiem zap∏
aty
kary umownej z tytu∏
u rozwiàzania niniejszej umowy przez Kupujàcego w wysokoÊci 10% ceny okreÊlonej...

Zakwestionowane klauzule, co do przekazywania praw i obowiàzków z umowy osobom trzecim.
• […] Sprzedajàcy ma prawo przekazania praw i obowiàzków wynikajàcych z niniejszego zamówienia (jak na odwrocie) w ca∏
oÊci lub cz´ Êci osobie trzeciej […].
• Zleceniobiorca ma prawo przekazywania praw i obowiàzków wynikajàcych z niniejszej umowy osobom trzecim.

Zakwestionowane klauzule, co do ograniczania skutecznego dochodzenia roszczeƒ przez konsumentów
• W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Zamawiajàcego zostanie obcià˝ ony kosztami obs∏
ugi reklamacji poniesionymi przez Wykonawc´ w tym kosztami zwiàzanymi z przyjazdem serwisu.
• W przypadku braku uzupe∏
nienia wszystkich pozycji oraz braku za∏
àczników zg∏
oszenia nie b´ dà rozpatrywane.
• Przy uszkodzeniach mechanicznych prosimy o do∏
àczenie zdj´ ç.
• Termin zg∏
aszania reklamacji braków i uszkodzeƒ mechanicznych up∏
ywa 14 dni po odbiorze towaru z magazynu.

Zakwestionowane klauzule, co do narzucania rozstrzygania sporów przez sàdy niew∏
aÊciwe miejscowo
aÊciwym dla rozstrzygania ewentualnych spraw spornych jest Sàd Gospodarczy w Katowicach.
• Sàdem w∏
• Ewentualne spory mogàce wyniknàç z niniejszej umowy b´ dzie rozstrzyga∏sàd w∏
aÊciwy miejscowo dla siedziby
Wykonawcy.
• Strony wykorzystajà wszelkie mo˝liwoÊci do polubownego rozwiàzania ewentualnych spraw wynikajàcych z niniejszej
umowy. Sprawy wymagajàce rozstrzygni´ cia sàdowego b´ dà prowadzone przed Sàdem Rejonowym w Tychach
lub przed Sàdem Okr´ gowym w Katowicach.

Brak w umowie informacji z art.13 ust. 4 ustawy o szczególnych warunkach sprzeda˝y konsumenckiej....
Zgodnie z treÊcià art. 13 ust. 4 ustawy o sprzeda˝ y konsumenckiej w dokumencie gwarancyjnym nale˝ y zamieÊciç podstawowe dane potrzebne do dochodzenia roszczeƒ z gwarancji, w tym w szczególnoÊci nazw´ i adres gwaranta lub
jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasi´ g ochrony gwarancyjnej. Ponadto powinno
byç w nim zawarte stwierdzenie, ˝ e gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wy∏
àcza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnieƒ kupujàcego wynikajàcych z niezgodnoÊci towaru z umowà. Umieszczenie takiego stwierdzenia ma
na celu uÊwiadomienie konsumentom istnienia niezale˝ nego od gwarancji re˝imu odpowiedzialnoÊci za nienale˝ ytà jakoÊç
towaru. Brak takiej informacji mo˝ e naruszaç interesy konsumentów, poprzez pozbawienie ich wyboru w powy˝ szym
zakresie.
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Kla u zu le n ie d o zw o lo n e z lis t y Pr e ze s a UOKiK
Dzia∏
ajàcy od lat Sàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie w setkach post´ powaƒ doprowadzi∏do zakwestionowania i wpisania na list´ klauzul niedozwolonych kilku tysi´ cy zapisów umów zawieranych z konsumentami. Pe∏
nà
list´ klauzul niedozwolonych odnaleêç mo˝ na na stronie internetowej Urz´ du Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Z tej
listy liczàcej na dzieƒ 13 wrzeÊnia 2011 roku ponad 2500 wpisów wybraliÊmy i prezentujemy poni˝ ej te, które zosta∏
y
zakwestionowane przez Sàd w umowach producentów i sprzedawców okien lub dotyczà zagadnieƒ umownych naszym
zdaniem szczególnie istotnych w tego typu umowach:
Numer wpisu: 4 7 Data wpisu: 2 00 3 -0 6 -3 0
"Uprawnienia z tytu∏
u gwarancji sà bezwzgl´ dnie zwiàzane z prawem w∏
asnoÊci i powstajà w momencie uregulowania
wszelkich p∏
atnoÊci zwiàzanych z dostarczonym towarem."
"Bieg gwarancji rozpoczyna si´ z chwilà dokonania odbioru, jednak˝e jakiekolwiek uprawnienia z tytu∏
u gwarancji powstajà
i mogà byç wykonane dopiero po uiszczeniu przez Kupujàcego wszystkich nale˝ noÊci na rzecz Sprzedajàcego”
Numer wpisu: 1 3 1 Data wpisu: 20 0 4 -1 0 -1 1
„Kupujàcemu nie przys∏
uguje prawo odstàpienia od zamówienia.”
Numer wpisu: 13 2 Data wpisu: 2 0 04 -1 0 -1 1
„Sprzedajàcy ma prawo przekazania praw i obowiàzków wynikajàcych z niniejszego zamówienia w ca∏
oÊci lub w cz´ Êci
osobie trzeciej”
Numer wpisu: 1 3 3 Data wpisu: 20 0 4 -1 0 -1 1
„Gwarancjà nie sà obj´ te (...) uszkodzenia wynikajàce z normalnego zu˝ycia”
Numer wpisu: 1 3 4 Data wpisu: 20 0 4 -1 0 -1 1
„Gwarancjà nie sà obj´ te (...) wady widoczne w chwili sprzeda˝ y.”
Numer wpisu: 13 5 Data wpisu: 2 0 0 4-10 -11
„Sprzedajàcy jako gwarant zastrzega sobie prawo do oceny i kwalifikacji uszkodzeƒ w tym stwierdzenia czy uszkodzenia
podlegajà naprawom gwarancyjnym.”
Numer wpisu: 13 6 Data wpisu: 2 0 04 -1 0 -1 1
„W sytuacjach wyjàtkowych termin usuni´ cia wady mo˝ e zostaç przed∏
u˝ony do 60 dni.”
Numer wpisu: 13 7 Data wpisu: 2 0 0 4-10 -11
„(...) jednoczeÊnie wyklucza si´ niezale˝ nie od podstaw prawnych inne roszczenia.”
Numer wpisu: 13 8 Data wpisu: 2 0 0 4-10 -11
„Reklamacje wad ukrytych muszà byç sk∏
adane pisemnie w siedzibie firmy w ciàgu 10 dni od daty odbioru towaru
(...).Póêniejsze reklamacje nie b´ dà uznane i nie b´ dà uwzgl´ dnianie roszczenia gwarancyjne.”
Numer wpisu: 1 3 9 Data wpisu: 20 0 4 -1 0 -1 1
„Kupujàcy nie jest uprawniony do otrzymania odszkodowania w ˝adnej formie z powodu opóênienia dostawy. JednoczeÊnie
opóênienie dostawy nie uprawnia kupujàcego do ca∏
kowitego bàdê cz´ Êciowego odstàpienia od zamówienia lub jego
anulowania.”
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Numer wpisu: 4 0 3 Data wpisu: 20 0 5 -0 5 -0 5
„Niedopuszczalne jest wstrzymanie zap∏
aty przez Zamawiajàcego lub wliczenie w cen´ ustalonà przez t´ umow´ jakichkolwiek
jego roszczeƒ lub potràceƒ”
Numer wpisu: 4 0 4 Data wpisu: 2 0 0 5 -0 5 -0 5
„W razie odstàpienia od umowy przez Zamawiajàcego, nie z winy Wykonawcy zap∏
aci on kar´ w wysokoÊci 80% wartoÊci
umowy”
Data wpisu: 2 0 05 -05 -05
„ Zg∏
oszenie reklamacji nie zwalnia z obowiàzku zap∏
aty za zamówiony towar”
Numer wpisu: 4 8 9 Data wpisu: 20 0 5 -0 7 -1 1
„W przypadku opóênienia w zap∏
acie, Sprzedawcy przys∏
uguje odszkodowanie w wysokoÊci odsetek, których wysokoÊç
okreÊlona jest w fakturze zakupu lub odr´ bnej umowie”
Numer wpisu: 4 9 0 Data wpisu: 20 0 5 -0 7 -1 1
„Zmiana terminu realizacji zamówienia w granicach 30 dni roboczych nie stanowi podstawy do wysuwania jakichkolwiek
roszczeƒ w stosunku do Sprzedawcy”
Numer wpisu: 4 9 1 Data wpisu: 20 0 5 -0 7 -1 1
„Odsetki od dokonanych wp∏
at wyczerpujà podstaw´ do wysuwania przez Odbiorc´ jakichkolwiek innych roszczeƒ
w stosunku do Sprzedawcy z tytu∏
u opóênienia realizacji zamówienia”
Numer wpisu: 4 9 2 Data wpisu: 2 0 0 5 -0 7 -1 1
„W takim przypadku odbiorcy nie przys∏
uguje ˝ adne roszczenie”
Numer wpisu: 5 1 9 Data wpisu: 2 0 0 5 -1 0 -0 7
„Zakres Gwarancji (...) W przypadku uznania reklamacji firma Classen-Pol nie ponosi odpowiedzialnoÊci za koszty zwiàzane
z demonta˝ em, monta˝ em, transportem towaru oraz utraconymi korzyÊciami”
Numer wpisu: 9 1 0 Data wpisu: 20 0 6 -1 1 -0 7
„Zastrze˝ enie: ze wzgl´ du na ró˝ ne partie produkcyjne tkanin, skór lub elementów z naturalnego drewna dopuszczalne
sà odst´ pstwa tonacji koloru od okazanych wzorników. Ró˝ nice te nie sà wadami i nie mogà byç podstawà reklamacji.
(Istnieje zawsze oryginalny wzór, który jest wzorem bazowym. Kolor mo˝e wykazywaç odst´ pstwa od orygina∏
u – negatywne
lub pozytywne – i jest to akceptowalne). Wymiary mebli podanych w kartach katalogowych sà podawane w przybli˝eniu
i mogà nieznacznie odbiegaç od wymiarów rzeczywistych”
Numer wpisu: 9 1 1 Data wpisu: 20 0 6 -1 1 -0 7
„Sprzedawca udziela gwarancji na sprzedany wyrób na okres 12 miesi´ cy od daty wydania. W zakresie odpowiedzialnoÊci
z tytu∏
u reklamacji i r´ kojmi obowiàzujà przepisy art. 556-568, 577-581 Kodeksu Cywilnego”
Numer wpisu: 9 1 2 Data wpisu: 20 0 6 -1 1 -0 7
„W przypadku nie wykonania umowy przez Kupujàcego wp∏
acona zaliczka przepada, a je˝eli z winy Sprzedawcy umowa
nie zostanie wykonana, zaliczka podlega zwrotowi”
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Numer wpisu: 9 1 4 Data wpisu: 20 0 6 -1 1 -0 7
„Przy odbiorze Kupujàcy sprawdza i kwituje na dokumencie dostawy, fakturze lub innym dokumencie zgodnoÊç towaru
z umowà to jest jakoÊç, kompletnoÊç oraz funkcjonowanie mechanizmów (o ile istniejà). Kupujàcy kwituje otrzymanie wraz
z towarem wszystkich elementów jego wyposa˝ enia oraz instrukcji obs∏
ugi i konserwacji”
Numer wpisu: 9 1 6 Data wpisu: 2 0 0 6 -1 1 -0 7
„W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Zamawiajàcego zostanie on obcià˝ ony kosztami obs∏
ugi reklamacji poniesionymi
przez Wykonawc´ w tym kosztami zwiàzanymi z przyjazdem serwisu”
Numer wpisu: 9 6 7 Data wpisu: 20 0 7 -0 1 -0 3
„Kupujàcy zobowiàzany jest do niezw∏
ocznego, pisemnego zawiadomienia Sprzedawcy o wystàpieniu wady w przedmiocie
umowy”
Numer wpisu: 9 6 8 Data wpisu: 2 0 0 7 -0 1 -0 3
„Sprzedawca zastrzega sobie prawo przekazywania praw i obowiàzków wynikajàcych z zawartej umowy na rzecz osób
trzecich”
Numer wpisu: 9 6 9 Data wpisu: 20 0 7 -0 1 -0 3
„W przypadku rozstrzygni´ ç sàdowych – przez sàd w∏
aÊciwy dla siedziby Sprzedawcy”

Kary za stosowanie praktyk naruszajàcych zbiorowe interesy konsumentów
Za zawieranie umów ustnych albo nie czytanie klauzul umownych najdotkliwszà karà dla konsumenta jest stracony czas,
nerwy, koszty spraw sàdowych, a czasem nawet mimo zwyci´ stwa w sàdowej potyczce, brak mo˝liwoÊci wyegzekwowania
napraw, wymiany towaru lub zwrotu pieni´ dzy. Kary dla przedsi´ biorców naruszajàcych w stosowanych umowach zbiorowe
interesy konsumentów mogà byç zdecydowanie bardziej dotkliwe!
Wszystko za sprawà uprawnieƒ nadanych ustawowo Prezesowi UOKiK do nak∏
adania kar pieni´ ˝nych na przedsi´ biorców
stosujàcych praktyki naruszajàce zbiorowe interesy konsumentów. Katalog i wysokoÊç kar okreÊlajà art. 106, 107 i 108
Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Ka˝ dy przedsi´ biorca powinien byç Êwiadom, ˝e w okreÊlonych wypadkach
w wyniku post´ powania prowadzonego przez Prezesa UOKiK kara pieni´ ˝ na mo˝ e wynieÊç:
Do 10% przychodu osiàgni´ tego w roku rozliczeniowym poprzedzajàcym rok na∏
o˝enia kary nawet za nieumyÊlne
• stosowanie praktyki naruszajàcej zbiorowe interesy konsumentów, a w przypadku gdy przedsi´ biorca nie osiàgnà∏
przychodu w roku rozliczeniowym poprzedzajàcym rok na∏
o˝ enia kary, Prezes Urz´ du mo˝ e ustaliç kar´ pieni´ ˝ nà
w wysokoÊci do dwustukrotnoÊci przeci´ tnego wynagrodzenia.
Do równowartoÊci 50 000 000 euro, je˝eli przedsi´ biorca choçby nieumyÊlnie nie udzieli∏informacji ˝àdanych przez
• Prezesa Urz´ du, bàdê udzieli∏nieprawdziwych lub wprowadzajàcych w b∏
àd informacji, a tak˝ e nie wspó∏
dzia∏
a
w toku kontroli prowadzonej w ramach post´ powania.
Do 10.000 euro za ka˝ dy dzieƒ zw∏
oki w wykonaniu wydanych decyzji, postanowieƒ lub wyroków sàdowych
• w sprawach z zakresu praktyk ograniczajàcych konkurencj´ , praktyk naruszajàcych zbiorowe interesy konsumentów
oraz koncentracji.
Do pi´ çdziesi´ ciokrotnoÊci przeci´ tnego wynagrodzenia dla osoby pe∏
niàcej funkcj´ kierowniczà lub wchodzàcej
• w sk∏
ad organu zarzàdzajàcego przedsi´ biorcy za nie wykonanie decyzji, postanowieƒ lub wyroków, nie zg∏
oszenie
zamiaru koncentracji, nie udzielenie informacji lub udzielenie informacji nierzetelnych lub wprowadzajàcych w b∏
àd.
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INSTRUKCJE MONTA˚ U
Wybór i zakup konstrukcji okiennej odpowiedniej dla naszego domu lub mieszkania, to tylko po∏
owa drogi do pomyÊlnego
zakoƒczenia zadania inwestycyjnego polegajàcego na „ zamykaniu” budynku mieszkalnego lub wymianie okien w
pomieszczeniach. Ta druga po∏
owa, kto wie, czy nie najwa˝niejsza, to zapewnienie sobie wysokiej jakoÊci us∏
ug monta˝owych.
W praktyce, oferujà je wszyscy sprzedawcy okien, ale sprawa jest tylko pozornie prosta i ∏
atwa. Podstawowy problem, to...
brak jednolitych zasad prawid∏
owego monta˝u stolarki okiennej, nie tylko tej z PVC. W Polsce nie ma ˝adnego powszechnie
obowiàzujàcego przepisu albo normy, która wyznacza∏
aby minimalne standardy, co do zakresu i sposobu wykonywania
monta˝ u stolarki okiennej. JeÊli zasad monta˝ u okien nie okreÊlono w projekcie techniczno-budowlanym, na etapie
planowania budowy, w trakcie odbiorów technicznych i jakoÊciowych robót monta˝owych mo˝e powstawaç wiele kontrowersji
i kwestii spornych, co do sposobu i jakoÊci robót, bowiem decydujàcà rol´ w ocenie odgrywaç b´ dzie element tak nieostry
i tak niedookreÊlony jak „ wiedza i sztuka budowlana” . Jak mówi porzekad∏
o: „ Gdzie dwóch Polaków, tam trzy zdania” ,
gorzej jeÊli od tego zdania zale˝à nie tylko losy zap∏
aty wynagrodzenia wykonawców, ale równie˝ wartoÊç budowli i komfort
u˝ ytkowania domów lub mieszkaƒ przez u˝ytkowników. Czy istnieje sposób, aby inwestorom i wykonawcom ∏
atwiej by∏
o
uzgodniç sposób wykonania robót monta˝owych jeszcze przed zawarciem umowy.? OczywiÊcie, ˝ e tak i jak si´ oka˝e nie
jeden!

Sposób nr 1
W cz´ Êci Vademecum omawiajàcej zagadnienie oceny zgodnoÊci wyrobu budowlanego z wymaganiami specyfikacji
technicznych, wymieniliÊmy szereg dokumentów b´ dàcych takimi specyfikacjami, w tym aprobaty techniczne i normy
wyrobów. Tak si´ sk∏
ada, ˝ e w ka˝ dej z Aprobat Technicznych serii AT-15 Instytutu Techniki Budowlanej stwierdzajàcych
przydatnoÊç do stosowania w budownictwie okien i drzwi balkonowych z PVC oraz w najwa˝ niejszej z wa˝ nych norm
okiennych PN-EN 14351-1:2006+A1:2010 znajdujà si´ wyraêne wskazówki kto i w jaki sposób powinien okreÊliç zalecany
sposób monta˝u.
Zajrzyjmy dla przyk∏
adu do treÊci Aprobaty Technicznej AT-15-5331/2006 stwierdzajàcej przydatnoÊç do stosowania
w budownictwie okien i drzwi balkonowych z PVC wykonanych z popularnego systemu IDEAL 4000 firmy Aluplast. W
rozdziale 2, "Przeznaczenie, Zakres i Warunki Stosowania", na stronie 15 Aprobaty czytamy: "Wbudowywanie okien i drzwi
balkonowych systemu IDEAL INTERTEC 4000 powinno byç wykonywane zgodnie z instrukcjà Producenta, która powinna
byç do∏
àczana do ka˝ dej partii wyrobów przekazywanych odbiorcy".
Z kolei w normie zharmonizowanej PN-EN 14351-1:2006+A1:2010, w rozdziale 6, „ Przenoszenie, instalacja, konserwacja
i dba∏
oÊç” mo˝ emy przeczytaç nast´ pujàce zalecenie: „Producent zapewni informacje dotyczàce: Wymogów i technik
dotyczàcych instalacji (na miejscu), je˝ eli producent nie jest odpowiedzialny za zainstalowanie wyrobu”
Obie specyfikacje techniczne, jednoznacznie wskazujà na producenta wyrobu jako podmiot zobowiàzany do posiadania
i do∏
àczania „ instrukcji” albo zapewnienia informacji dotyczàcej wymogów i technik instalacji okien. Zatem, to w∏
aÊnie
instrukcje lub informacje producenta okien nale˝ y uznaç za istotne dla ka˝ dego nabywcy êród∏
o wiedzy o dost´ pnych
i wskazanych dla okreÊlonego rodzaju stolarki okiennej technikach monta˝ u. Instrukcje lub informacje otrzymane od
konkretnego wytwórcy powinny stanowiç równie˝ podstaw´ oceny jakoÊci i techniki wykonania robót monta˝ owych
zastosowanych przy monta˝ u wyprodukowanej przez niego stolarki okiennej. Warto przy okazji pami´ taç, aby zapoznaç
si´ z treÊcià instrukcji jeszcze przed zawarciem umowy, bo dopuszczenie do wykonania robót monta˝owych o niskiej jakoÊci
mo˝ e zniweczyç wszelkie inwestorskie plany, co do u˝ytecznoÊci i komfortu budynku lub mieszkania.
Z pewnoÊcià cz´ Êç czytelników zastanawia si´ teraz, czy to te instrukcje takie kiepskie, czy te˝ umiej´ tnoÊci ekip monta˝owych
do niczego, ˝ e od lat ciàgle s∏
ychaç narzekania na z∏
à jakoÊç us∏
ug. Po cz´ Êci pewnie i jedno i drugie, ale prawdziwym
problemem jest to, ˝ e wielu producentów okien nie wywiàzuje si´ nale˝ ycie z powinnoÊci tworzenia i przekazywania
instrukcji monta˝ u wraz ze sprzedawanà stolarkà, a wtedy jej monta˝ odbywa si´ wed∏
ug zasad ustalanych ad hoc, przez
monta˝ yst´ na placu budowy. Co zrobiç jeÊli na plac budowy dostarczono okna bez instrukcji monta˝ owej producenta?
Mo˝na odwo∏
aç si´ do innych wa˝ nych dokumentów!

Sposób nr 2
Jak wczeÊniej wspomnieliÊmy nie ma w Polsce powszechnie obowiàzujàcych przepisów lub norm regulujàcych zagadnienia
techniki monta˝ u okien. Jednak˝ e w roku 2006 Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie opracowa∏i wyda∏drukiem
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dokument pod tytu∏
em Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych cz´ Êç B, zeszyt 6, „ Monta˝ okien
i drzwi balkonowych” , okreÊlany potocznie jako instrukcja 421 ITB. W maju roku 2010 ukaza∏
o si´ drugie, poprawione
wydanie tej instrukcji.

W tej niezbyt obszernej, liczàcej zaledwie 43 strony instrukcji odnaleêç mo˝na informacje, wytyczne i zalecenia Instytutu
Techniki Budowlanej odnoszàce si´ do nast´ pujàcych szczegó∏
owych zagadnieƒ zwiàzanych z monta˝em stolarki okiennej:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Norm i innych dokumentów zwiàzanych
Terminów i definicji
Wymagaƒ techniczno – u˝ytkowych stawianych oknom i drzwiom balkonowym
Wymagaƒ stawianym po∏
àczeniom okien i drzwi balkonowych z budynkiem
Funkcji okien
Mocowania okien i drzwi balkonowych
Uszczelnieƒ i izolacji po∏
àczeƒ okien ze Êcianà
Osadzaniu parapetów okiennych
Obróbce progów drzwi balkonowych
¸ àczeniu okien w zestawy
Rodzajom odbiorów robót monta˝owych zwiàzanych z wbudowywaniem okien i drzwi balkonowych
Zabezpieczaniu okien po monta˝ u w budynku

Przyjmujàc, ˝ e podstawà oceny jakoÊci robót budowlanych zwiàzanych z monta˝ em okien sà zasady wiedzy i sztuki
budowlanej, to w∏
aÊnie instrukcj´ 421 ITB nale˝ y uznaç za dokument tworzàcy takie zasady, którego zalecenia powinny
byç uwzgl´ dniane przy tworzeniu szczegó∏
owych instrukcji monta˝ u przez poszczególnych producentów okien. Z tego
wzgl´ du, jeÊli na budowie zabraknie instrukcji monta˝ u producenta okien ka˝ dy z nabywców mo˝ e dokonywaç oceny
jakoÊci wykonanych robót wed∏
ug treÊci instrukcji ITB. Co wi´ cej, ju˝ na etapie zawierania umowy strony mogà postanowiç,
˝e podstawà do dokonywania odbiorów w zakresie oceny poprawnoÊci technik instalacji okien b´ dzie w∏
aÊnie ta instrukcja,
a nie zak∏
adowa instrukcja monta˝ u producenta.

Sposób nr 3
Kolejny sposób uzgodnienia sposobu i techniki wykonania monta˝ u zwiàzany jest ÊciÊle z systemem kszta∏
towników okien
i drzwi balkonowych z jakiego wykonane b´ dà kupowane okna. Zdecydowana wi´ kszoÊç producentów kszta∏
towników
okiennych, z których produkowane sà okna i drzwi balkonowe z PVC opracowuje i wydaje obszerne katalogi, w których
przedstawia nie tylko poszczególne elementy kszta∏
towników danego systemu, ale równie˝ Êcis∏
e wytyczne produkcyjne
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i techniczne, w tym równie˝ dotyczàce monta˝ u. Z pewnoÊcià wiele instrukcji producentów powsta∏
o w∏
aÊnie w oparciu
o zalecenia monta˝owe w∏
aÊciciela systemu kszta∏
towników. Nie ma ˝ adnych przeszkód, by sprzedawca i nabywca ustalili
w umowie, ˝ e podstawà do wykonania i oceny jakoÊci monta˝ u b´ dà wytyczne producenta kszta∏
towników zawarte
w okreÊlonym katalogu systemowym.

Sposób nr 4
Na zakoƒczenie sposób, który mo˝na nazwaç Êmia∏
o „ wy˝ szà szko∏
à jazdy” , oparty o prawdziwà bibli´ monta˝ owà, czyli
instrukcj´ monta˝ u niemieckiego Stowarzyszenia JakoÊci RAL.
Widoczna na zdj´ ciu strona tytu∏
owa pochodzi z instrukcji wydanej
w roku 2006. Najnowsza wersja tej instrukcji, której autorem jest
Wolfgang Jehl pochodzi z marca 2010 roku. W tej obszernej publikacji na ponad 264 stronach, w 9 rozdzia∏
ach, omówione zosta∏
y
wszystkie najistotniejsze zagadnienia zwiàzane ze sposobami
i technikami monta˝ u okien. Poczàwszy przez przygotowania do
monta˝ u, planowanie, wymiarowanie, poprzez fizyk´ budowli,
statyk´ konstrukcji, do systemów mocowaƒ, uszczelnieƒ oraz
praktycznej realizacji zadaƒ monta˝ owych w ró˝ nych sytuacjach
na budowie. Instrukcja jest bogato ilustrowana, zawiera rysunki
bardzo wielu detali monta˝ owych, których poprawne wykonanie
zapewnia ogólnà wysokà jakoÊç monta˝ u. W jej najnowszej wersji
po raz pierwszy przedstawiono zasady poprawnego monta˝u okien
w budynkach energooszcz´ dnych i pasywnych. Instrukcja RAL od
lat stanowi podstaw´ do opracowania zaleceƒ monta˝ owych
zawartych w katalogach systemodawców, o których pisaliÊmy
w „ Sposobie nr 3” . Tak˝ e Instytut Techniki Budowlanej w swojej instrukcji 421 przywo∏
uje jà jako jeden z podstawowych materia∏
ów êród∏
owych. Umowa, w której sprzedawca okien deklarowa∏
by
pe∏
nà zgodnoÊç Êwiadczonych us∏
ug monta˝ owych z zaleceniami
instrukcji RAL by∏
aby optymalnym rozwiàzaniem w zakresie bezpoÊredniego wykonawstwa, jaki i oceny jakoÊci w trakcie odbiorów.
To rozwiàzanie ma tylko jednà wad´ . Instrukcja RAL dost´ pna jest
na razie tylko w wersji niemieckoj´ zycznej.

Po co to wszystko?
Byç mo˝ e czytajàcy te s∏
owa sprzedawcy okien zadajà sobie pytanie, po co te wszystkie instrukcje, uzgodnienia, odbiory.
Przecie˝ do tej pory robiliÊmy to, co robiliÊmy, tak jak robiliÊmy i nikt si´ specjalnie nie skar˝ y∏
, a by∏
o na pewno taniej.
Spieraç si´ z tym argumentem nie sposób. By∏
o taniej, bo faktycznie zamiast pe∏
nej us∏
ugi monta˝ u okien, nabywcy
otrzymywali 1/3 tego, co powinni otrzymaç. Jednak˝ e w zwiàzku z nowà treÊcià instrukcji ITB oraz instrukcji RAL, czyli
w∏
aÊnie ze zmaterializowanà i zapisanà „ wiedzà i sztukà budowlanà” oraz zmianami w polskim systemie prawnym,
a w szczególnoÊci z wdro˝ eniem do tego systemu dyrektyw unijnych chroniàcych interesy konsumentów, lepiej aby ka˝ dy
sprzedawca pami´ ta∏o treÊci artyku∏
u 6 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r o szczególnych warunkach sprzeda˝y konsumenckiej
oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 r, Nr 141, poz. 1176), w którym stwierdza si´ , ˝ e: „Za niezgodnoÊç towaru
konsumpcyjnego z umowà uwa˝ a si´ równie˝ nieprawid∏
owoÊç w jego zamontowaniu i uruchomieniu, je˝ eli czynnoÊci te
zosta∏
y wykonane w ramach umowy sprzeda˝ y przez sprzedawc´ lub przez osob´ , za którà ponosi on odpowiedzialnoÊç,
albo przez kupujàcego wed∏
ug instrukcji otrzymanej przy sprzeda˝ y.”
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ZASADY POPRAWNEGO MONTA˚ U OKIEN
Zanim w dalszych rozdzia∏
ach przejdziemy do omówienia wielu szczegó∏
owych zagadnieƒ technicznych zwiàzanych
z monta˝ em okien warto najpierw poÊwi´ ciç nieco uwagi kwestii, o której rzadko si´ wspomina, bo ani nabywcy, ani
monta˝ yÊci nie ∏
àczà jej bezpoÊrednio ze stosowanymi na placu budowy sposobami i technikami monta˝ u. Co mamy na
myÊli? Cel albo mo˝ e lepiej efekt, który mamy osiàgnàç w wyniku stosowania tych ró˝ nych sposobów i technik monta˝u.
Cz´ stotliwoÊç i iloÊç b∏
´ dów pope∏
nianych podczas wbudowywania stolarki okiennej jest zatrwa˝ ajàco wielka. W znacznej
cz´ Êci wynika ona z braku choçby podstawowej wiedzy na ten temat przede wszystkim wÊród sprzedawców okien
i wykonawców robót monta˝ owych. Jednak niepoÊlednià rol´ odgrywa tu tak˝ e powszechna beztroska konsumentów
kupujàcych okna PVC, zdajàcych si´ swoim zachowaniem mówiç, ˝e dla nich monta˝ okien, to wy∏
àcznie lepszy lub gorszy
sposób wype∏
nienienia otworów okiennych. Choç trudno w to uwierzyç, tak jest. Inwestorzy nie przyk∏
adajà nale˝ytej wagi
do tej pozornie prostej czynnoÊci jakà jest prawid∏
owy, zgodny z pewnymi ogólnymi zasadami, monta˝ okien PVC. O jakich
ogólnych zasadach mówimy?

Zasada nr 1 - Pra w id∏o w y m o n t a ˝ o kie n p o w in ie n sp ra w iç, ˝ e o kn a b ´ d à st a n o w iç je dn o lit y i t rw a ∏y syst e m
ze Êcia n à b u d ynku.
Podstawowe dla prawid∏
owego funkcjonowania zamontowanych okien jak i osiàgni´ cia przez ca∏
y obiekt budowlany pe∏
ni
po˝ àdanych i koniecznych w∏
aÊciwoÊci jest prawid∏
owe wykonanie po∏
àczenia okna ze Êcianà budynku. JeÊli po∏
àczenie
okno/Êciana jest wykonane nieprawid∏
owo, a zdarza si´ to nadzwyczaj cz´ sto, to proces powstawania uszkodzeƒ okna
i degradacji budynku rozpoczyna si´ natychmiast po zakoƒczeniu robót monta˝owych, a bywa, ˝ e w ich trakcie.
Na trwa∏
oÊç po∏
àczenia okna z murem podstawowy wp∏
yw wywierajà si∏
y powstajàce pod wp∏
ywem parcia i ssanie wiatru,
napr´ ˝enia tworzàce si´ w wyniku zmiennych temperatur oraz mechaniczne napr´ ˝enia eksploatacyjne. Przy niedostatecznie
trwa∏
ych i elastycznych po∏
àczeniach okna z murem, z∏
àcza mogà ulegaç rozszczelnieniu i rozpoczyna si´ proces powstawania
uszkodzeƒ. W szczeliny powstajàce od strony zewn´ trznej wnika woda opadowa i zimne powietrze, a od strony wewn´ trznej
wilgoç pary wodnej znajdujàcej si´ w powietrzu wype∏
niajàcym pomieszczenia. Nieprawid∏
owo wykonane po∏
àczenie okna
z murem powoduje trwa∏
e uszkodzenia i nieodwracalne deformacje okien oraz uszkodzenia oÊcie˝y okiennej.

Zasada nr 2 - Po ∏à cze n ie o kn a ze Êcia n à p o w in no byç t a k sa m o t rw a ∏e i szcze lne ja k p o krycie d a cho w e .
Âciany budynku wydajà si´ nam byç czymÊbardzo solidnym, stabilnym, trwa∏
ym, bez nich ˝aden mieszkalny obiekt budowlany
nie mo˝e istnieç. Podobnie postrzegamy dach, dlatego do jego wyglàdu i konstrukcji równie˝ przywiàzujemy wielkà wag´ .
Przecie˝ deszcz nie mo˝ e padaç nam na g∏
owy, czy˝ nie tak? A jak patrzymy na okna? Cz´ sto bardziej jak na ozdob´ ni˝
istotny element elewacji, który dzi´ ki swoim w∏
aÊciwoÊciom i sposobowi po∏
àczenia ze Êcianami budynku oraz izolacji tych
po∏
àczeƒ powinien byç „ szczelny jak dach” , bowiem nara˝ ony jest na dzia∏
anie podobnych czynników zewn´ trznych
i spe∏
nia podobne funkcje w zakresie oddzielania wewn´ trznego klimatu pomieszczeƒ od zmiennych warunków atmosferycznych
na zewnàtrz. Wi´ kszà cz´ Êç przestrzeni oÊcie˝y okiennej zajmuje p∏
aszczyzna okna. Ca∏
a „filozofia i historia monta˝ u” mieÊci
si´ i rozgrywa w przestrzeni szczelin dylatacyjnych znajdujàcych si´ wokó∏okna, pomi´ dzy jego zewn´ trznymi kraw´ dziami,
a murem budynku. To w tych niewielkich szczelinach z∏
àcz muszà znaleêç si´ materia∏
y do mechanicznego po∏
àczenia okna
z murem, a przede wszystkim materia∏izolacji termicznej, któremu tak jak ca∏
ej p∏
aszczyênie dachu nale˝y zapewniç dodatkowà ochron´ przed niekontrolowanà penetracjà z∏
àcz przez wod´ opadowà i wilgoç wewn´ trznà.

Zasada nr 3 - „Szcze ln ie j od w e w nà t rz n i˝ n a ze w n à t rz”
Po∏
àczenie okno / wype∏
nienie szczeliny dylatacyjnej / Êciana, musi byç rozpatrywane jako ca∏
oÊç i powinno byç wykonane
zgodnie z zasadà: "Szcze ln ie j od w e w nà t rz n i˝ n a ze w n à t rz".
Zabezpieczajàc od wewnàtrz warstw´ termoizolacyjnà znajdujàcà si´ na ca∏
ym obwodzie okna przed negatywnym wp∏
ywem
pary wodnej dyfundujàcej przez z∏
àcze powinniÊmy stosowaç materia∏
y o w∏
aÊciwoÊciach paroizolacyjnych. Zabezpieczenia
przed zewn´ trznymi wp∏
ywami atmosferycznymi powinny przeciwdzia∏
aç w szczególnoÊci wnikaniu w obr´ b z∏
àcza okna
z murem wody opadowej przy jednoczesnym zapewnieniu odprowadzenia na zewnàtrz wilgoci, która si´ tam znajduje,
co uzyskujemy stosujàc materia∏
y o w∏
aÊciwoÊciach wodoszczelnych i paroprzepuszczalnych.
Granica pomi´ dzy warunkami panujàcymi w pomieszczeniu i warunkami panujàcymi na zewnàtrz budynku musi byç
wyodr´ bniona wzd∏
u˝ ca∏
ej powierzchni Êciany zewn´ trznej i nie mo˝e byç przerwana. Przerwy w po∏
àczeniach uszczelniajàcych
sà najcz´ stszà przyczynà powstawania niekorzystnych zjawisk zwanych mostkami termicznymi zwiàzanych z niekontrolowanymi
stratami energii, zawilgoceniem i przemarzaniem.
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KIEDY ROZPOCZYNA SI¢ MONTA˚ OKIEN?
Najcz´ Êciej spotykanym rodzajem transakcji na rynku stolarki okiennej z PVC jest zakup okien wraz z us∏
ugà ich monta˝ u.
Mimo to dla wielu sprzedawców i nabywców stolarki udzielenie dobrej odpowiedzi na tytu∏
owe pytanie wcale nie b´ dzie
takie ∏
atwe. Âmia∏
o mo˝ na przewidywaç, ˝ e bardzo wielu z nich jako poczàtek monta˝u wskaza∏
oby moment rozpocz´ cia
robót przez ekip´ monta˝ owà na placu budowy. To b∏
àd. Takie podejÊcie do zagadnieƒ zwiàzanych z instalacjà okien bywa
przyczynà mizernej jakoÊci us∏
ug, co wynika nie tylko z braku przygotowania i wiedzy technicznej monta˝ ystów, jak cz´ sto
mo˝ na us∏
yszeç. Drugà nie mniej istotnà przyczynà monta˝ owych wpadek jest brak nale˝ ytej wspó∏
pracy pomi´ dzy
handlowcem, monta˝ystà i nabywcà okien ju˝ na etapie przedkontraktowym. Trudno spodziewaç si´ sukcesów na budowie,
jeÊli nie zgromadzi si´ wczeÊniej odpowiedniej iloÊci informacji o obiekcie, warunkach monta˝ u, wymaganiach klienta oraz
jeÊli te informacje nie b´ dà jednoczeÊnie znane wszystkim osobom zaanga˝ owanym w realizacj´ robót. W∏
aÊnie brak
informacji, a tak˝ e jej z∏
y obieg pomi´ dzy kooperujàcymi ze sobà osobami i firmami oraz kiepskie standardy i brak
odpowiednich procedur na etapie wyceny robót jest najcz´ stszà przyczynà zaskakujàcych ró˝ nic pomi´ dzy tym, co ekipa
monta˝owa spodziewa∏
a si´ zastaç na placu budowy, a tym, co faktycznie zastaje. Z tego te˝ powodu zdarzajà si´ diametralne
ró˝ nice pomi´ dzy sk∏
adanymi klientowi obietnicami, a oddawanymi do u˝ ytku efektami.

Regu∏
a M+D+O
Przy zawieraniu umów na dostaw´ i monta˝ okien, sprzedawcy doÊç powszechnie stosujà regu∏
´ „M+D+O”. Co oznaczajà te
litery? „M” , to monta˝ okien. „D”, oznacza demonta˝ istniejàcej stolarki okiennej. „ O” , to obróbki murarskie, tynkarskie
i malarskie oÊcie˝y okiennej niezb´ dne do wykonania po demonta˝u i monta˝u okien. Ka˝da z tych liter oznacza równie˝ pewien
z góry przyj´ ty przez danego sprzedawc´ zakres niezb´ dnych do wykonania czynnoÊci monta˝owych. Nie by∏
oby w tym nic z∏
ego,
gdyby okreÊlany i wyceniany w ten sposób zakres robót monta˝owych odzwierciedla∏faktycznà sytuacj´ na danym placu budowy
albo wyznacza∏minimalny zakres robót w obr´ bie danej czynnoÊci i minimalnà stawk´ za ich wykonanie. Niestety, tak nie jest.
„M+D+O”, trzeba traktowaç jako pewne uÊrednienie zakresu prac i cen za jego realizacj´ , wynikajàce ze stanu wiedzy technicznej
i doÊwiadczenia konkretnego sprzedawcy stosujàcego t´ regu∏
´ . To prawda, ˝e w ten sposób ∏
atwo i szybko mo˝na ustaliç i podaç
klientowi cen´ , za us∏
ug´ . Mo˝e to uczyniç ka˝dy, nawet osoba, która o monta˝u okien wie tyle co nic. Szkoda, ˝e póêniej ci
sami sprzedawcy skar˝à si´ na nieop∏
acalnoÊç stawek monta˝owych, zupe∏
nie jakby zapomnieli, ˝e poziom cen w regule „M+D+O”
ustalili sami, z góry, w ca∏
kowitym oderwaniu od rzeczywistych potrzeb konkretnego nabywcy okien, wynikajàcych ze stanu
konkretnej budowy oraz konkretnych rzeczowych i czasowych nak∏
adów niezb´ dnych do zrealizowania monta˝u zgodnie
podstawowymi zasadami.
Ofiarami beztroskiego stosowania tej regu∏
y przez sprzedawców padajà nie tylko inwestorzy kupujàcy okna, ale równie˝
ekipy monta˝ owe przyje˝ d˝ ajàce na plac budowy. Có˝ mo˝ e zrobiç monta˝ ysta, jeÊli przywozi na plac budowy za ma∏
o
materia∏
ów albo materia∏
y inne ni˝by w jego ocenie przywieêç trzeba by∏
o? Mo˝e wykonaç monta˝ nieprawid∏
owo (robiàc
dobrà min´ do z∏
ej gry), z góry przewidujàc, ˝ e jakoÊç tych robót b´ dzie pr´ dzej, czy póêniej powodem reklamacji. B´ dàc
profesjonalistà mo˝ e równie˝ odmówiç wykonania robót nara˝ajàc si´ na konflikt zarówno z inwestorem jak i sprzedawcà.
W zwiàzku ze Êcis∏
à wspó∏
pracà pomi´ dzy ekipami monta˝owymi i sprzedawcami okien, cz´ Êciej wybierane jest to pierwsze
rozwiàzanie, a skutkiem tego stanu rzeczy jest powszechnie z∏
a opinia o jakoÊci us∏
ug monta˝owych na rynku okien PVC
oraz stanie wiedzy i umiej´ tnoÊciach monta˝ystów.

Monta˝ jako element prezentacji handlowej
Naszym zdaniem, prawid∏
owy monta˝ okien rozpoczyna si´ w trakcie pierwszego spotkania z potencjalnym klientem.
Przedstawienie sposobów i techniki monta˝u powinno stanowiç istotny element prezentacji handlowej, a póêniej negocjacji
zmierzajàcych do okreÊlenia przedmiotu umowy i podpisania kontraktu. Z∏
à praktykà jest poÊwi´ canie czasu spotkania
wy∏
àcznie na szczegó∏
owe omawianie w∏
aÊciwoÊci stolarki okiennej, bo chocia˝ to bardzo wa˝ ne, ca∏
y przedmiot przysz∏
ej
umowy sk∏
ada si´ z dwóch równowa˝ nych elementów – okien i ich monta˝ u. Zanim jednak sprzedawca poda nabywcy
choçby wst´ pnà cen´ zgodnie z regu∏
à M+D+O, powinien wczeÊniej pozyskaç informacje o tym:
•
•
•
•
•
•
•

Jakie jest zaawansowanie budowy.
Z jakiego materia∏
u i w jakiej technologii zbudowano Êciany konstrukcyjne budynku.
Z jakiego materia∏
u wykonane sà oÊcie˝a okienne.
Jaka jest g∏
´ bokoÊç muru w obr´ bie oÊcie˝ y.
W jaki sposób wykoƒczone sà powierzchnie murów w obr´ bie oÊcie˝ y.
Jaka jest przewidywana pozycja okien w murze oÊcie˝y.
Jakie roboty zwiàzane z zewn´ trznym dociepleniem Êcian planowane sà po monta˝ u okien.
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• Jakie jest zaawansowanie robót posadzkarskich.
• Czy wyznaczone sà repery (budowlane punkty wysokoÊciowe zera) np. „ 0” posadzek i 1 m
(odleg∏
oÊç od poziomu posadzki).
• Jakie systemy podokienników b´ dà stosowane w trakcie lub po monta˝ u okien.
• Jak rozwiàzana b´ dzie komunikacja wewn´ trzna w obiekcie w trakcie monta˝ u.
W zale˝ noÊci od potrzeb ka˝ de z powy˝ szych ogólnych zagadnieƒ dotyczàcych samego obiektu budowlanego mo˝ na
jeszcze doprecyzowaç i uszczegó∏
owiç. Dopiero suma informacji o w∏
aÊciwoÊciach okien, ich gabarytach, konstrukcji
i przeznaczeniu, a tak˝ e przewidywanych dodatkowych elementach konstrukcji, np. roletach oraz przygotowaniu obiektu
do monta˝u pozwala na w miar´ precyzyjne okreÊlenie zakresu przewidywanych robót, a tak˝e dobór materia∏
ów niezb´ dnych
do ich prawid∏
owego wykonania. Na tym etapie doÊwiadczony sprzedawca jest ju˝ w stanie u˝ yç regu∏
y M+D+O nie
pope∏
niajàc wi´ kszego b∏
´ du. Ka˝de wczeÊniejsze podanie cen wyrobów i us∏
ug w rozmowach z nabywcà lub negocjacjach
mo˝ e byç prostà drogà do szeregu komplikacji i nieprawid∏
owoÊci wynikajàcych z przyj´ cia „ w ciemno” b∏
´ dnych za∏
o˝ eƒ
monta˝ owych. Sprzedawca profesjonalista powstrzyma si´ jednak z ofertowymi i cenowymi przymiarkami do momentu
zweryfikowania prawdziwoÊci i poprawnoÊci zebranych w rozmowie informacji bezpoÊrednio na placu budowy.

USTALENIE SYTUACJI NA BUDOWIE
JeÊli w wyniku dobrze przeprowadzonej prezentacji handlowej potencjalny klient zmienia si´ w rzeczywistego nabywc´
stolarki okiennej, kolejnym etapem sprzeda˝ y okien i ich monta˝ u powinna byç wizja lokalna, w trakcie której ustalona
zostanie rzeczywista sytuacja na placu budowy. Potocznie mówi si´ o „ pomiarach okien” . Jednak samo ustalenie wielkoÊci
otworów okiennych, choç niezmiernie wa˝ne, nie powinno byç jedynym celem wizyty sprzedawcy okien lub jego przedstawiciela
na placu budowy. Wizyta i spotkanie z inwestorem na budowie powinno prowadziç do weryfikacji wszelkich informacji
dotyczàcych stanu technicznego obiektu, zaawansowania budowy oraz poczynienia ostatecznych ustaleƒ zwiàzanych
z akceptowanà przez strony technikà monta˝u, zakresem czynnoÊci przygotowawczych, które nabywca okien wykona we
w∏
asnym zakresie przed rozpocz´ ciem robót monta˝ owych i po ich zakoƒczeniu, zalecanym sposobem ich wykonania,
a tak˝ e rodzajem okien, ich konstrukcjà, w∏
aÊciwoÊciami i wyposa˝ eniem dodatkowym.
Poni˝ ej w oparciu o dokumentacj´ monta˝ owà firmy Aluplast oraz instrukcj´ monta˝ owà niemieckiego Stowarzyszenia
JakoÊci RAL (Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren) przedstawiamy przyk∏
adowy
(niepe∏
ny) raport, który mo˝e sporzàdziç ka˝ da osoba dokonujàca oceny i weryfikacji danych na placu budowy. Informacje
zawarte w raporcie sà dobrà podstawà do opracowania kompletnej i kompetentnej oferty handlowej uwzgl´ dniajàcej
wszystkie potrzeby inwestora oraz pe∏
nego kosztorysu dostaw i robót, obj´ tych przysz∏
à umowà pomi´ dzy stronami.

RAPORT OGL¢DZIN i UZGODNIE¡ Z PLACU BUDOWY
INFORMACJE O OBIEKCIE BUDOWLANYM i KONSTRUKCJI
Wykorzystanie budynku

budynek mieszkalny
szpital
hala sportowa
szko∏
a
biurowiec
budynek przemys∏
owy
_______________

Konstrukcja oÊcie˝ y

bez w´ garka
w´ garek zewn´ trzny
mur warstwowy
w´ garek wewn´ trzny
izolacja zewn´ trzna
mur warstwowy z wentylacjà
_______________
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INFORMACJE O OBIEKCIE BUDOWLANYM i KONSTRUKCJI
Stan oÊcie˝y i wymiary otworów
okiennych

bez odchy∏
ek wymiarów
z odchy∏
kami wymiarów
przygotowane do monta˝ u
nie przygotowane do monta˝ u

Przygotowanie oÊcie˝ y
do monta˝ u wykonuje

Zleceniodawca
Zleceniobiorca
Usuni´ cie odchy∏
ek wymiarów
Równanie powierzchni oÊcie˝y

Konstrukcja w´ garka

w´ garek Êci´ ty
w´ garek wewn´ trzny
w´ garek zewn´ trzny
izolacja zewn´ trzna
izolacja Êrodkowa
izolacja Êrodkowa z wentylacjà tylnà
_______________

Materia∏Êcian

ceg∏
a pe∏
na
pustak - kratówka
beton zbrojony
beton porowaty
ceg∏
a silikatowa
Êciana drewniana
_______________

Tynk

odpada
wewnàtrz
na zewnàtrz
JeÊli obustronnie
GruboÊç muru_____________

INFORMACJE O KONSTRUKCJI i W¸ AÂCIWOÂCIACH OKIEN
Kszta∏
towniki okienne

PVC-U bia∏
e
kolor / Decor
wewn´ trzny kolor
zewn´ trzny kolor
obustronny kolor
inne tworzywo sztuczne
_______________

Rodzaj okien

okna typowe
okna nietypowe
konstrukcja specjalna
________________

Kszta∏
t profilu oÊcie˝ nic i skrzyde∏

niezlicowane
pó∏
zlicowane
zlicowane
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INFORMACJE O KONSTRUKCJI i W¸ AÂCIWOÂCIACH OKIEN
System uszczelnienia
kszta∏
towników
Okucia

uszczelnienie zewn´ trzne
uszczelnienie Êrodkowe
WysokoÊç klamki (od górnej kraw´ dzi okna)
Od .......... do ........... mm
Rodzaj klamek:
_______________
Urzàdzenia dodatkowe:
_______________
_______________
_______________
Klasa odpornoÊci na w∏
amanie
_______________

Szyby

pojedyncze
zespolone jednokomorowe
zespolone dwukomorowe
zespolone trzykomorowe

W∏
aÊciwoÊci szyb zespolonych

„g” – wspó∏
czynnik przepuszczalnoÊci energii ≥ ....%
„ Lt” – ca∏
kowita przepuszczalnoÊç Êwiat∏
a ≥ .....%
Klasa bezpieczeƒstwa lub odpornoÊci na w∏
amanie zgodnie z PN-EN 356

Bezpieczeƒstwo
_______________
Szprosy

bez szprosów
szprosy dzielàce szyb´
szprosy naklejane ze „ Êlepà ramkà”
szprosy naklejane bez „ Êlepej ramki”
szprosy mi´ dzyszybowe
Kolor
_______________
SzerokoÊç
_______________

OdpornoÊç na obcià˝enie wiatrem

CiÊnienie próbne: Klasa:
1,

2,

3,

4,

5,

E...... .

Ugi´ cie ramy: Klasa:
A(1/100),
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INFORMACJE O KONSTRUKCJI i W¸ AÂCIWOÂCIACH OKIEN
WodoszczelnoÊç nieos∏
oni´ te

Klasa:
A7,

A1,
A8,

PrzepuszczalnoÊç powietrza

Klasa:

1,

PrzenikalnoÊç cieplna Uw max

Uw ≤ ...... W/(m 2 * K)

IzolacyjnoÊç akustyczna

OdpornoÊç na w∏
amanie
Wyposa˝ enie dodatkowe okien
i drzwi balkonowych

A2,
A9,
2,

3,

A3, A4,
E...... .

A5,

A6

4

RA1 ≥ ......dB
RA2 ≥ ......dB
Klasa:

1,

2,

3,

4,

5,

6

rolety nadstawne rolety zewn´ trzne rolety RKS
listwy progowe
poszerzenia systemowe szer. ........mm
góra, dó∏
,
systemowe ∏
àczniki kàtowe
90° 135°
uniwersalny ∏
àcznik rurowy

lewo

prawo

MONTA˚
Ârodki mocujàce

Dyble metalowe
Kotwy / spinacze /klamry
Kàtowniki
¸àczniki
Konsole
Âruby samogwintujàce

Przenoszenie obcià˝eƒ

Klocki podporowe i dystansowe
Kàtowniki stalowe
Konsole
¸àczniki
_______________

Uszczelnienie termoizolacyjne
dostarcza i wykonuje

Zleceniodawca
Zleceniobiorca
pianka PUR jednosk∏
adnikowa
pianka PUR dwusk∏
adnikowa
we∏
na z w∏
ókien szklanych
we∏
na mineralna
korek
taÊmy rozpr´ ˝ne
_______________

Uszczelnienie od strony wewn´ trznej
dostarcza i wykonuje:

Zleceniodawca
Zleceniobiorca
folia okienna
taÊma butylowa
fartuch EPDM
sznur PE + silikon
natryskowy materia∏uszczelniajàcy
_______________
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MONTA˚
Uszczelnienie od strony zewn´ trznej
dostarcza i wykonuje

Zleceniodawca
Zleceniobiorca
taÊma rozpr´ ˝na impregnowana
folia uszczelniajàca
taÊma butylowa
fartuch EPDM
natryskowy materia∏uszczelniajàcy
_______________

Parapety zewn´ trzne
dostarcza i montuje

Zleceniodawca
Zleceniobiorca
pozostaje stary
g∏
´ bokoÊç ......... mm
metalowy z koƒcówkami
metalowy bez koƒcówek
ceramiczny
izolacja akustyczna
plastyczne styki

Parapety wewn´ trzne
dostarcza i montuje

stalowy
stalowy

aluminiowy
aluminiowy

Zleceniodawca
Zleceniobiorca
pozostaje stary
marmur
granit
sztuczny kamieƒ
drewno
tworzywo sztuczne
_______________
gl´ bokoÊç ............mm
gruboÊç ............mm

Optymalnym rozwiàzaniem przy tworzeniu treÊci takiego raportu by∏
oby uczestnictwo osoby bezpoÊrednio odpowiedzialnej
za póêniejszy monta˝ stolarki okiennej. Mo˝liwoÊç wczeÊniejszego zapoznania si´ przez nià z konstrukcjà obiektu i warunkami
placu budowy pozwala uniknàç wielu niespodzianek wynikajàcych ze stosowanej, choç z∏
ej praktyki, polegajàcej na tym,
˝ e kto inny prowadzi rozmowy z nabywcà w punkcie sprzeda˝ y i sporzàdza dokumenty handlowe, kto inny dokonuje
pomiarów i ogl´ dzin placu budowy, a jeszcze kto inny dostarcza i montuje okna, co w po∏
àczeniu z regu∏
à „ D+M+O”
przynosi cz´ sto nienajlepsze skutki.
WspomnieliÊmy, ˝e przedstawiony wy˝ej przyk∏
ad raportu ma postaç niepe∏
nà. Trudno, albo wr´ cz niemo˝liwym jest przygotowanie
jednego wzorca raportu, który odpowiada∏
by wszystkim sprzedawcom okien i wszystkim sytuacjom na budowach.
W zale˝ noÊci od indywidualnych potrzeb, ka˝ dy sprzedawca powinien odpowiednio rozbudowaç zawartoÊç raportu
o dodatkowe elementy ÊciÊle zwiàzane z jego ofertà handlowà oraz mo˝ liwoÊciami technicznymi i wykonawczymi.
MyÊlimy, ˝ e czytajàcy ten rozdzia∏inwestorzy tak˝ e wyciàgnà odpowiednie wnioski i zaprzestanà zb´ dnych dyskusji ze
sprzedawcami o komorach, szybach i innych ma∏
o wa˝ nych szczegó∏
ach, , a ∏
atwiej im b´ dzie przejÊç w rozmowach od
razu do „ konkretów” nie pytajàc od wejÊcia: „ Po ile i dlaczego tak drogo” .
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WYMIAROWANIE OKIEN
JeÊli wynik wst´ pnej rozmowy w punkcie sprzeda˝y satysfakcjonuje obie strony przysz∏
ej umowy, nabywca stolarki zazwyczaj
zleca sprzedawcy „pomiar okien” na placu budowy. „Pomiar okien”, to oczywiÊcie zwrot potoczny i umowny, nie wiele majàcy
wspólnego z faktycznym zadaniem sprzedawcy na placu budowy. W rzeczywistoÊci mierzone sà wy∏
àcznie otwory oÊcie˝ y
okiennych po to, by do ich wielkoÊci w∏
aÊciwie dobraç i dopasowaç gabaryty konstrukcji okiennych majàcych powstaç w przysz∏
oÊci.
W∏
aÊciwie wykonane pomiary otworów okiennych, sprawdzenie przygotowania oÊcie˝y do monta˝u oraz ustalenie po∏
o˝enia
reperów, (punktów poziomów wysokoÊci budowlanych), to trzy sprawy o kapitalnym wr´ cz znaczeniu dla póêniejszego w∏
aÊciwego
przebiegu wszystkich czynnoÊci zwiàzanych z wbudowaniem okien w konstrukcj´ Êcian budynku.
Zacznijmy od zadania prostego. Pomiaru otworu oÊcie˝ y okiennej w budynku, który dopiero powstaje.
Poni˝ ej przedstawiamy dwa rysunki. Na rysunku numer 1 pokazany jest sposób prawid∏
owego pomiaru otworu oÊcie˝ y
w poziomie, czyli szerokoÊci, obok na rysunku numer 2 pomiaru w pionie, czyli wysokoÊci.
Rys. nr 1

Rys. nr 2

Poziomica

Poziomica

off = Poziomica pod∏
ogi

orl = Poziomica pod∏
ogi w stanie surowym

100 cm

100 cm

Poziom 1 m

Poziom parapetu

off = Poziomica pod∏
ogi

Poziom parapetu

Poziom 1 m

orl = Poziomica pod∏
ogi w stanie surowym

Niezale˝nie od tego, czy mierzymy szerokoÊç, czy te˝ wysokoÊç otworu, pomiaru dokonujemy w trzech miejscach. SzerokoÊç
otworu sprawdzamy na dole, mniej wi´ cej na poziomie przebiegu przysz∏
ego progu okna, w po∏
owie wysokoÊci i w górnej
cz´ Êci, tu˝ poni˝ej linii nadpro˝a. WysokoÊç otworu sprawdzamy przy lewej i prawej kraw´ dzi oraz w po∏
owie jego szerokoÊci.
JeÊli wszystkie trzy wymiary w ka˝ dej z p∏
aszczyzn sà równe pozostaje jedynie ustaliç przewidywanà szerokoÊç szczeliny
dylatacyjnej pomi´ dzy oknem, a murem oraz ostateczne gabaryty okna. JeÊli jednak wymiary sà ró˝ ne warto sprawdziç,
czy ró˝ nice mieszczà si´ granicach dopuszczalnych odchy∏
ek wymiarowych. W tabeli numer 1 prezentujemy dopuszczalne
odchy∏
ki wymiarowe dla otworów okiennych zarówno o powierzchni gotowej jak i niegotowej . Dane w tabeli pochodzà
z instrukcji monta˝ owej niemieckiego Stowarzyszenia JakoÊci RAL „ Leitfaden zur Planunug und Ausführung der Montage
von Fenstern und Haustüren” , o której pisaliÊmy wczeÊniej na stronie 125.
Tab. nr 1

Graniczne odchy∏
ki wymiarowe w mm dla otworów
okiennych o wymiarach znamionowych w metrach
Do 1 m

Od 1 m do 3 m

Od 3 m do 6 m

Graniczne odchy∏
ki wymiarowe dla otworów
okiennych o powierzchni niegotowej

10 mm

12 mm

16 mm

Graniczne odchy∏
ki dla otworów okiennych
o powierzchni gotowej*

8 mm

10 mm

12 mm

* Pod poj´ ciem oÊcie˝ y o gotowej powierzchni nale˝ y rozumieç tak˝ e to, ˝ e nie istniejà (nie sà widoczne) fugi w przypadku cegie∏
, klinkieru lub podobne.
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OdnoÊnik) pod tabelà t∏
umaczy, co nale˝ y rozumieç pod poj´ ciem „ oÊcie˝ y gotowej” , ale dla jeszcze lepszego wyjaÊnienia
zagadnienia prezentujemy poni˝ej dwa zdj´ cia, które chyba ostatecznie rozwiewajà wszelkie wàtpliwoÊci co nale˝y rozumieç
jako otwór okienny o gotowej powierzchni, a co przez otwór o powierzchni w stanie surowym, czyli nie gotowej.

Otwór okienny o powierzchni gotowej

Otwór okienny o powierzchni niegotowej

Wi´ kszoÊç oÊcie˝y okiennych w standardowych obiektach budowlanych przyjmuje form´ prostokàta lub kwadratu. Niezale˝nie
jednak od geometrii otworu, bardzo wa˝ nym zadaniem osoby dokonujàcej pomiaru jest sprawdzenie prostoliniowoÊci
i prostokàtnoÊci oÊcie˝y. Im prostsze i bardziej wyrównane Êciany oÊcie˝ y, tym ∏
atwiej ustaliç prawid∏
owe wymiary przysz∏
ej
stolarki okiennej. Pierwszym sprawdzianem poprawnoÊci wykonania robót murowych w obr´ bie oÊcie˝ y jest trzykrotny
pomiar szerokoÊci i wysokoÊci (rys nr 1 i 2). JeÊli wynik pomiaru szerokoÊci i wysokoÊci w ka˝dym miejscu otworu jest taki
sam lub mieÊci si´ granicach dopuszczalnych odchy∏
ek wymiarowych mo˝ emy uznaç, ˝ e otwór okienny jest zgodny
z wymaganiami. W wypadku kiedy pomi´ dzy wymiarami w którejÊz p∏
aszczyzn wyst´ pujà ró˝nice, sprawdzianu prostoliniowoÊci
mo˝ emy dokonaç przy pomocy odpowiednio d∏
ugiej poziomicy (rys. nr 3). Pos∏
ugujàc si´ tym narz´ dziem nale˝y pami´ taç
o uwzgl´ dnieniu dok∏
adnoÊci poziomicy. Kolejnym sposobem sprawdzenia poprawnoÊci wykonania otworu okiennego
mo˝ e byç fizyczny pomiar lub obliczenie jego przekàtnych z wykorzystaniem wczeÊniej uzyskanych wyników pomiaru
szerokoÊci i wysokoÊci otworu okiennego oraz odwo∏
anie si´ do podstawowych wzorów geometrycznych odpowiednich
dla obliczania przekàtnej prostokàta lub kwadratu, co pokazujemy na rys. nr 4.
Rys. nr 4

Rys. nr 3

Poziomica

Poziomica

a’

b
Poziom 1 m

b’
c’

c

Poziom 1 m

orl = Poziomica pod∏
ogi w stanie surowym
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orl = Poziomica pod∏
ogi w stanie surowym

100 cm

100 cm

off = Poziomica pod∏
ogi

Poziom parapetu

off = Poziomica pod∏
ogi

Poziom parapetu

a
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Podobnie jak dla odchyleƒ wymiarowych prostoliniowoÊci oÊcie˝ y, instrukcja monta˝ owa Instytutu JakoÊci RAL podaje
dopuszczalne graniczne odchy∏
ki wymiarowe dla przekàtnych otworów okiennych.
Prezentujemy je w poni˝ szej tabeli.
Tab. nr 2

Graniczne odchy∏
ki wymiarowe w mm dla przekàtnych otworów
okiennych o wymiarach znamionowych w metrach
Do 0,5 m

Powierzchnie poziome,
pionowe i pochylone

3 mm

Od 0,5 m do 1 m
6 mm

Od 1 m do 3 m
8 mm

Od 3 m do 6 m
12 mm

Ostatnim zadaniem w trakcie dokonywania „ pomiaru” powinno byç odszukanie naniesionych na Êciany budynku punktów
wysokoÊci budowlanych nazywanych te˝ reperami. Na rysunkach 1, 2, 3, 4 pokazaliÊmy trzy punkty wysokoÊciowe, które
powinny znaleêç si´ na budowie jeszcze przed pomiarem, a muszà przed rozpocz´ ciem monta˝u. Dwa z nich sà szczególnie
istotne: Oznaczony na rysunkach literami „ off” poziom gotowej posadzki oraz reper punktu 1 m ponad poziom gotowej
posadzki. Umieszczenie tych punktów wysokoÊciowych w pobli˝ u okien umo˝ liwia nie tylko dok∏
adny pomiar wysokoÊci
otworów okiennych np. drzwi balkonowych, ale u∏
atwia równie˝ przenoszenie poziomów pomi´ dzy ró˝ nymi otworami
okiennymi. Dzi´ ki w∏
aÊciwie naniesionym punktom wysokoÊci budowlanych okna nie tylko b´ dà zamontowane „ jak pod
sznurek”, ale doÊwiadczeni sprzedawcy, monta˝yÊci i inwestorzy mogà uniknàç tak˝e powstawania jednego z podstawowych
b∏
´ dów monta˝ owych, który mo˝ na nazwaç „ wiszàcym oknem” . Wi´ cej o „ wis˝ àcych oknach” napiszemy i poka˝ emy
w rozdziale poÊwi´ conym b∏
´ dom pope∏
nianym w trakcie monta˝ u okien z PVC oraz ewentualnym skutkom tych b∏
´ dów.

SZEROKOÂCI SZCZELIN MONTA˚ OWYCH (d yla t a cyjn ych )
W poprzednim rozdziale opisaliÊmy szczegó∏
owo zasady pomiaru otworów okiennych. ZnajomoÊç wymiarów otworu s∏
u˝ y
przede wszystkim prawid∏
owemu zwymiarowaniu okna, które ten otwór w przysz∏
oÊci wype∏
ni. Co oznacza „ prawid∏
owe
zwymiarowanie okna?” .
To znaczy, ˝e nie tylko zmieÊci si´ ono w przeznaczonym dla
Rys. nr 1
niego otworze, ale na ca∏
ym jego obwodzie, pomi´ dzy ramà
oÊcie˝nicy, a murem oÊcie˝y powstanà odpowiedniej szerokoÊci
szczeliny monta˝owe, czy jak kto woli, szczeliny dylatacyjne. Na
rysunku nr 1 zaznaczajàc kolorem ˝ó∏
tym pokazujemy przebieg
szczeliny monta˝owej wokó∏ramy okna znajdujàcej si´ ju˝ w
otworze okiennym. Zadaniem szczelin monta˝owych (dylatacyjnych) jest umo˝liwienie konstrukcji okiennej swobodnego
ruchu pod wp∏
ywem dzia∏
ajàcych na nie ró˝nic temperatur,
a podstawowym zadaniem inwestora i ekipy monta˝owej jest
zapewnienie w∏
aÊciwej izolacji termicznej w obr´ bie tej przestrzeni.
Ju˝ tylko z tego widaç, ˝e wymiar szczeliny nie mo˝e byç
przyjmowany dowolnie i w g∏
ównej mierze zale˝eç b´ dzie po
pierwsze, od materia∏
u z jakiego zostanà wykonane okna, po
drugie od rodzaju materia∏
u termoizolacyjnego i przewidywanego
sposobu wykonywania uszczelnienia. Choç prawid∏
owe ustalenie
wymiarów szczelin monta˝owych nie jest zadaniem trudnym,
b∏
´ dy w tym zakresie sà powszechne i widoczne na bardzo wielu
budowach. Obok na zdj´ ciu nr 1 widaç to doskonale. Nie doÊç,
˝ e oÊcie˝ okienna jest nieprzygotowana do monta˝u, to
umiejscowienie okna w otworze okiennym wo∏
a o pomst´ do
nieba.
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Na dole okna o szczelinie monta˝owej zapomniano, z lewej
strony jest symboliczna, a z prawej? Dlaczego tak to
wykonano naprawd´ trudno si´ domyÊleç, ale fakt pozostaje
faktem, ˝e wykonano.
Aby uniknàç tego typu b∏
´ dów i zapewniç sobie prawid∏
owe
wykonanie monta˝ u warto zastosowaç si´ do zaleceƒ
Instytutu Techniki Budowlanej, który w swojej instrukcji
421/2011 ustala dla okien PVC pewne zale˝noÊci pomi´ dzy
minimalnà szerokoÊcià szczeliny monta˝ owej, a materia∏
em
uszczelniajàcym oraz podaje maksymalny dopuszczalny
wymiar szczeliny. Poni˝ej zaprezentujemy tabele i zalecenia
opracowane na podstawie tej instrukcji, w których podajemy
minimalnà szerokoÊç szczelin monta˝ owych dla ró˝ nych
materia∏
ów uszczelnieniowych.

Zdj. nr 1

Zaczynamy jednak od maksymalnego dopuszczalnego wymiaru szczeliny pomi´ dzy ramà oÊcie˝ nicy, a murem oÊcie˝ y. T´
wielkoÊç ITB okreÊla nast´ pujàco: „ Maksymalny wymiar szczeliny mi´ dzy oÊcie˝ nicà okiennà i oÊcie˝ em nie powinien
przekraczaç 40 mm”.
Najpopularniejszym materia∏
em do wykonywania uszczelnieƒ termoizolacyjnych pomi´ dzy oknem, a murem jest pianka
poliuretanowa. Jak pokazaliÊmy wczeÊniej na zdj´ ciu stosowana bywa nader oszcz´ dnie albo bez ˝ adnych ograniczeƒ
zast´ pujàc ceg∏
y, zaprawy murarskie i co tam jeszcze monta˝ystom przyjdzie do g∏
owy. Stosowanie pianek PUR w szczelinach
pomi´ dzy oknem, a murem podlega jednak równie˝ pewnym ograniczeniom. ITB graniczny wymiar szczeliny, w której mo˝e
byç stosowana jednosk∏
adnikowa pianka poliuretanowa okreÊla nast´ pujàco: „Maksymalny wymiar szczeliny mi´ dzy
oÊcie˝ nicà okiennà i oÊcie˝ em [...]przy zastosowaniu pianek PUR jednosk∏
adnikowych powinien wynosiç ≤ 30 mm”.
Poni˝ej w tabeli nr 1 podajemy minimalne szerokoÊci szczelin mi´ dzy ramà i oÊcie˝em przy uszczelnieniach kitami elastycznymi*
(silikony)

Tab. nr 1

OÊcie˝e bez w´ garka

OÊcie˝ e z w´ garkiem

Rodzaj kszta∏
towników
D∏
ugoÊç elementu w metrach
do 1,5

do 2,5

do 3,5

do 4,5

do 2,5

do 3,5

do 4,5

Minimalna szerokoÊç szczeliny „ b” w mm
PVC – bia∏
e

10

15

20

25

10

10

15

PVC – z warstwà PMMA

10

10

15

20

10

10

15

PVC – z warstwà PMMA (barwione w masie)

15

20

25

30

10

15

20

* Materia∏uszczelniajàcy powinien wykazywaç si´ odkszta∏
calnoÊcià 25%
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W tabeli nr 2 okreÊlone zosta∏
y minimalne szerokoÊci szczelin mi´ dzy ramà oÊcie˝ nicy, a oÊcie˝ em przy uszczelnieniach
impregnowanymi taÊmami rozpr´ ˝nymi.
Tab. nr 2

OÊcie˝e bez w´ garka

OÊcie˝ e z w´ garkiem

Rodzaj kszta∏
towników
D∏
ugoÊç elementu w metrach
do 1,5

do 2,5

do 3,5

do 4,5

do 2,5

do 3,5

do 4,5

Minimalna szerokoÊç szczeliny „ b” w mm
PVC – bia∏
e

8

8

10

10

8

8

8

PVC – z warstwà PMMA

8

8

8

10

8

8

8

PVC – z warstwà PMMA (barwione w masie)

8

10

10

12

8

8

8

W zale˝ noÊci od szerokoÊci szczeliny „ b” , g∏
´ bokoÊç uszczelnienia nale˝ y ustalaç z producentem taÊm rozpr´ ˝nych

PO¸ ÑCZENIA MECHANICZNE OKNA Z MUREM
Mocowanie okna w oÊcie˝ y, to jeden z podstawowych elementów monta˝ u,
decydujàcy w znacznej mierze o tym, jak b´ dzie ono funkcjonowa∏
o poddawane
obcià˝ eniom zewn´ trznym, takim jak parcie i ssanie wiatru, ró˝ nice temperatur,
ci´ ˝ ar w∏
asny konstrukcji, a tak˝ e obcià˝ eniom eksploatacyjnym pochodzàcym od
u˝ ytkownika. Monta˝ okna, a w zasadzie jego mocowanie mechaniczne przy
u˝ yciu specjalistycznych ∏
àczników powinno byç wykonane w taki sposób, aby
skutecznie przejmowaç si∏
y dzia∏
ajàce prostopadle do p∏
aszczyzny okna. Przede
wszystkim pochodzàce od parcia i ssania wiatru.
IloÊç i jakoÊç zastosowanych ∏
àczników powinna gwarantowaç, ˝ e wszelkie
obcià˝ enia b´ dà przekazywane za ich poÊrednictwem na konstrukcj´ budynku
przy niezmienionej funkcjonalnoÊci wyrobu.

Si∏
y dzia∏
ajàce prostopadle
do p∏
aszczyzny okna np:
Parcie i ssanie wiatru

Do mocowania okien w Êcianie budynku wykorzystywane sà ró˝ne rodzaje ∏
àczników
monta˝owych. Ich wybór zale˝y przede wszystkim od rodzaju materia∏
u, z którego
zbudowana jest Êciana, technologii monta˝ u, odleg∏
oÊci ramy okna od muru,
d∏
ugoÊci ∏
àcznika, wymaganej g∏
´ bokoÊci wiercenia pozwalajàcej na stabilne
zakotwienie ∏
àcznika w Êcianie. Jak widaç cz´ Êç niezb´ dnych informacji trzeba
uzyskaç jeszcze przed monta˝ em okna równie˝ od producenta wybranego typu
∏
àczników. Poni˝ ej za instrukcjà monta˝ owà firmy Aluplast prezentujemy podstawowe przyk∏
adowe sposoby mechanicznego po∏
àczenia okna z murem,
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które mogà byç stosowane zarówno w najcz´ Êciej spotykanej sytuacji, kiedy ca∏
a g∏
´ bokoÊç ramy okna mieÊci si´ pomi´ dzy
p∏
aszczyznami Êcian konstrukcyjnych oÊcie˝ y okiennej, na przyk∏
ad Êcianie dwuwarstwowej, gdzie Êciany sà docieplane
warstwà termoizolacji i tynkowane, jak i wtedy kiedy rama oÊcie˝ nicy okna wyniesiona zostaje w warstw´ izolacji termicznej
muru na przyk∏
ad tzw. Êcianach 3W lub w budynkach pasywnych i energooszcz´ dnych.

Monta˝ przy u˝ yciu
dybli rurowych

Monta˝ przy u˝ yciu
kotew monta˝ owych

Monta˝ przy u˝ yciu
Êrub samogwintujàcych

Monta˝ w warstwie docieplenia
przy u˝yciu p∏
askowników stalowych

Monta˝ w warstwie docieplenia
przy u˝ yciu kàtowników stalowych

Monta˝ w warstwie docieplenia
przy u˝ yciu konsoli (bocznych)

Zagadnieniem nie mniej istotnym ni˝ dobór ∏
àczników jest prawid∏
owy sposób ich rozmieszczenia na obwodzie okna. Poni˝ej
prezentujemy schemat rozmieszczenia ∏
àczników zalecany w instrukcji 421/2011 Instytutu Techniki Budowlanej.
Odleg∏
oÊci mi´ dzy punktami mocowania na elementach okna
z PVC powinny odpowiadaç nast´ pujàcym warunkom:
Odst´ p mi´ dzy punktami A – maksymalnie 70 mm
Odst´ p mi´ dzy punktami B – w progu okna maksymalnie 70 mm
Odst´ p mi´ dzy punktami E – od naro˝nika wewn´ trznego oÊcie˝nicy
minimum 150 mm
Odst´ p mi´ dzy punktami P – od kraw´ dzi s∏
upka lub Êlemienia
minimum 150 mm

Wielu inwestorom nadzorujàcym czynnoÊci monta˝u pewne trudnoÊci
mo˝e nastr´ czaç w∏
aÊciwe okreÊlenie odleg∏
oÊci do punktu E mocowaƒ,
a dok∏
adniej miejsce, od którego nale˝y rozpoczàç pomiar tej odleg∏
oÊci.
Kolejny rysunek, tym razem z dokumentacji technicznej firmy Aluplast,
powinien rozwiaç ju˝ wszelkie wàtpliwoÊci, co do sposobu pomiaru
odleg∏
oÊci i umiejscowienia punktów E na obwodzie okien.
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PRZENOSZENIE OBCIÑ˚ E¡ - KLOCKI PODPOROWE
W poprzednim rozdziale zajmowaliÊmy si´ ∏
àcznikami okiennymi i kompensowaniem przez nie si∏dzia∏
ajàcych prostopadle do p∏
aszczyzny okna, teraz
pora na par´ s∏
ów o tym jak zapobiegaç niekorzystnym zjawiskom zachodzàcym
pod wp∏
ywem si∏dzia∏
ajàcych w p∏
aszczyênie okna. Do przenoszenia na
konstrukcj´ budynku obcià˝ eƒ pochodzàcych od si∏dzia∏
ajàcych równolegle
do p∏
aszczyzny okna s∏
u˝à klocki podporowe. Sà one obcià˝ane na docisk. Ich
zadaniem jest przede wszystkim kompensowanie obcià˝ eƒ wynikajàcych
z ci´ ˝ a ru sa m e j ko n st ru kcji o kie n n e j ora z e w e nt u a ln ych o b cià ˝ e ƒ
eksploatacyjnych powodowanych przez u˝ ytkownika okien.
SzerokoÊç klocków noÊnych trzeba dostosowaç do g∏
´ bokoÊci ramy lub listwy
progowej jeÊli jest stosowana. Klocki podporowe nale˝ y rozmieÊciç w taki
sposób, by nie utrudnia∏
y prac zwiàzanych z uszczelnieniami konstrukcji.
Materia∏z jakiego wykonane b´ dà klocki musi wykazywaç trwale stabilny
kszta∏
t i niskà przewodnoÊç cieplnà. Najcz´ Êciej stosowane sà klocki wykonane
z duroplastycznych tworzyw sztucznych oraz trwa∏
e drewno. Wa˝ ne, aby
pami´ taç, ˝ e kliny monta˝ owe powszechnie stosowane do ustalania pozycji
okna w oÊcie˝y nie sà klockami i w ˝aden sposób nie zast´ pujà funkcji spe∏
nianych przez klocki podporowe. Kliny, które w trakcie monta˝ u s∏
u˝ à jako
pomocnicze elementy mocujàce, nale˝y usunàç po zamocowaniu okna, a miejsce po klinach koniecznie uzupe∏
niç warstwà termoizolacyjnà.
Nieco inaczej przedstawia si´ sytuacja przy wielowarstwowych systemach
Êciennych lub w budynkach energooszcz´ dnych i pasywnych, w których okno
wbudowane jest w obszarze izolacji termicznej. W tych przypadkach si∏
y
dzia∏
ajàce w p∏
aszczyênie okna muszà byç odprowadzone do noÊnych obszarów
Êcian za pomocà metalowych kàtowników lub konsoli. Dwie przyk∏
adowe konsole
zast´ pujàce funkcjonalnie klocki podporowe prezentujemy obok.

Si∏
y dzia∏
ajàce równolegle do
p∏
aszczyzny okna, np:
Ci´ ˝ar w∏
asny konstrukcji

klocek podporowy

Konsola dolna JB-DK 100 HVW 30
do monta˝u okien i drzwi
z listwà progowà

Konsola dolna JB-DK 100 HVP 30
do monta˝ u okien bez listwy
progowej

Aby klocki podporowe mog∏
y w∏
aÊciwie spe∏
niaç swoje zadanie powinny zostaç odpowiednio rozmieszczone na obwodzie
okna. Nale˝ y je umieszczaç w obszarze rogów ramy oÊcie˝ nicy, s∏
upków i rozpór w zale˝ noÊci od sposobu otwierania, oraz
zabezpieczaç je przed wyÊlizgni´ ciem si´ . JednoczeÊnie rozmieszczenie klocków musi nast´ powaç w taki sposób, aby
zapobiegaç napr´ ˝eniu ramy okna. W przypadku okien si´ gajàcych do pod∏
ogi, poczàwszy od szerokoÊci 1 metra konieczne
jest wstawiane klocków noÊnych tak˝ e na Êrodku profilu ramy. Poni˝ ej za instrukcjà 421/2011 ITB prezentujemy sposób
rozmieszczenia klocków podporowych dla kilku przyk∏
adowych konstrukcji okiennych.

- klocek podporowy
- klocek dystansowy
okno uchylne U

okno rozwierano-uchylne UR

okno dwuskrzyd∏
owe R + RU

okno przesuwne

Widoczne na rysunkach jako bia∏
y
p rostokàt klocki d yst ansowe ,
s∏
u˝ àce do ustalania pozycji okna
w murze, powinny zostaç usuni´ te
po zamocowaniu ramy okna w
oÊcie˝ y.

okno dwuskrzyd∏
owe RU + RU
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POSZERZENIA I ¸ ÑCZNIKI

80 mm

85 mm

35 mm

70 mm

100 mm

Czym sà poszerzenia okienne? To nic innego jak
ca∏
a gama profili, które dajà si´ w prosty sposób
∏
àczyç g∏
ównie z ramami oÊcie˝ nic okiennych
umo˝ liwiajàc manewrowanie przede wszystkim
wymiarami ich szerokoÊci ca∏
kowitej, ale w pewnych sytuacjach równie˝ i g∏
´ bokoÊci.

60 mm

60 mm

System profili okiennych firmy Aluplast stanowi
jeden z najbardziej kompletnych zestawów kszta∏
towników okiennych niezb´ dnych do prawid∏
owego wykonania i zamontowania dowolnego
okna. To wa˝ na cecha, szczególnie w dobie
projektowania budynków, w których architekci
coraz cz´ Êciej starajà ∏
àczyç si´ funkcjonalnoÊç,
kszta∏
t i wielkoÊç okien z bardzo wysokimi wymaganiami, co do osiàganych przez nie parametrów
technicznych. Nie sprosta temu ˝ aden system,
w którym liczba kszta∏
towników ogranicza si´
g∏
ównie do ramy, skrzyd∏
a i s∏
upka, a ju˝ na pewno
system, w którym brakuje tak istotnych elementów
konstrukcyjnych jak systemowe poszerzenia
okienne.

130 mm

Poszerzenia okienne

15 mm

Wizyta sprzedawcy na placu budowy, to nie tylko okazja do zwymiarowania otworów okiennych, ale w wielu przypadkach
równie˝ mo˝ liwoÊç, a nawet koniecznoÊç ustalenia z nabywcà istotnych szczegó∏
ów dotyczàcych funkcjonalnoÊci okna,
sposobu ∏
àczenia okien w zestawy lub koniecznoÊci zastosowania dodatkowych profili konstrukcyjnych w celu zachowania
zasad prawid∏
owego monta˝ u stolarki okiennej i akcesoriów takich jak na przyk∏
ad rolety albo parapety. W tym rozdziale
chcemy powiedzieç par´ s∏
ów o dwóch rodzajach profili dodatkowych - poszerzeniach i ∏
àcznikach okien.

W wypadku obiektów w budowie, profile poszerzajàce o ró˝nej szerokoÊci znajdujà zastosowanie przede wszystkim w sytuacjach, w których monta˝ okien nast´ puje w chwili gdy progowa cz´ Êç oÊcie˝y okiennej jest w stanie niewykoƒczonym albo
posadzka nie osiàgn´ ∏
a jeszcze poziomu docelowego. Monta˝ okien w niewykoƒczonych do∏
em otworach koƒczy si´ tym, ˝e
próg oÊcie˝nicy okna nie jest po∏
àczony odpowiednimi ∏
àcznikami z murem budynku, ani nie jest wsparty o w∏
aÊciwie rozmieszczone
klocki podporowe. W praktyce cz´ sto mo˝na zobaczyç dó∏okna, który praktycznie „wisi” w powietrzu albo jest punktowo
wspierany przypadkowymi kawa∏
kami cegie∏lub desek. Konsekwencjà takiego prowadzenia i zakoƒczenia robót monta˝owych
jest zazwyczaj przedwczesne i trwa∏
e odkszta∏
cenie progowych cz´ Êci ram oÊcie˝nic powodujàce ca∏
kowità utrat´ w∏
aÊciwoÊci
funkcjonalnych przez konstrukcj´ okiennà. Takich sytuacji ∏
atwo uniknàç przewidujàc ju˝ w trakcie ogl´ dzin placu budowy
koniecznoÊç zastosowania odpowiedniego uk∏
adu poszerzeƒ okiennych mocowanych do progowej cz´ Êci okna w∏
aÊnie po to,
by mimo niewykoƒczonej oÊcie˝y, szczelina dylatacyjna na ca∏
ym obwodzie okna by∏
a zgodna z wymaganiami, o których pisaliÊmy
jw rozdziale na stronie 136. Na rysunkach poni˝ej przedstawiamy poszerzenia okienne stanowiàce „przed∏
u˝enie” niskoprogowych
drzwi balkonowych oraz przed∏
u˝enie i wsparcie progu drzwi balkonowych typu HST.
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Kolejny rysunek przedstawia sytuacj´ budowlanà
cz´ sto spotykanà w trakcie wymiany starych
„ skrzynkowych” okien drewnianych na nowe
okna z PVC. Po zdemontowaniu drewnianej
ramy okna od strony zewn´ trznej pozostaje
zazwyczaj bardzo szeroki w´ garek. Ramy okien
o szerokoÊci 60, 70 albo nawet 80 mm mogà
okazaç si´ zbyt wàskie, by szczelina dylatacyjna
pomi´ dzy kraw´ dzià okna, a murem oÊcie˝ y
odpowiada∏
a wymaganiom. Rozwiàzaniem tego
problemu monta˝owego okazujà si´ byç równie˝
odpowiednio dobrane poszerzenia okienne.
Opisanà wy˝ej sytuacj´ budowlanà przedstawia
prezentowany poni˝ ej schemat posadowienia
okna w otworze okiennym z szerokim w´ garkiem.
Poszerzenia okienne przydajà si´ nie tylko w trakcie wymiany okien w „ starym budownictwie” . Wiele wielkop∏
ytowych
budynków mieszkalnych z lat 70 i 80 ubieg∏
ego wieku wyposa˝ ono w okna drewniane, które by∏
y∏
àczone ze sobà w
zestawy dok∏
adnie w przebiegu jednej ze Êcianek dzia∏
owych pomi´ dzy pomieszczeniami. O ile w tamtych czasach przestrzeƒ
pomi´ dzy oknami wype∏
niano, kawa∏
kiem belki lub po prostu tym co by∏
o pod r´ kà przykrywajàc to „ wype∏
nienie” listwà
maskujàcà, ten „patent” przy wymianie starych okien drewnianych na nowe z PVC stosowany byç nie mo˝ e. Rozwiàzaniem
problemu ponownie okazujà si´ byç dobrze dobrane poszerzenia okienne, co pokazujemy na rysunku poni˝ej. Spoglàdajàc
na schemat widaç jak poszerzenie staje si´ fragmentem Êcianki dzia∏
owej wchodzàcym pomi´ dzy okna lub jeÊli ktoÊ woli
jest po prostu nieprzeszklonym fragmentem konstrukcji okiennej maskujàcym przebieg Êcianki dzia∏
owej. Jakby nie przyjàç
skutek ten sam. Prawid∏
owo zamontowana konstrukcja okienna.

W okreÊlonych sytuacjach poszerzenia okienne stajà si´
równie˝ e lem entem niezb´ dnym do monta˝ u rolet
okiennych. Inwestorzy, którzy nie chcà wprowadzaç puszki
rolety do wn´ trza pomieszczenia, ale równie˝ ze wzgl´ du
na przewidywanà warstw´ docieplenia nie chcà zamontowaç jej „ na mur” mogà równie˝ skorzystaç z poszerzeƒ okiennych, stosujàc je jako element wype∏
niajàcy
przestrzeƒ pomi´ dzy oÊcie˝nicà okna, a nadpro˝em otworu
okiennego. Pozwala, to nie tylko na ∏
atwiejszà zabudow´
puszki rolety od strony zewn´ trznej, ale przy okazji poprawia
w∏
aÊciwoÊci termoizolacyjne i akustyczne uk∏
adu okno –
roleta – mur.

147

VADEM ECUM OKIEN PVC

sw o b o d a w yb o ru

¸ àczniki okienne
¸àczenie okien w zestawy, to budowlana codziennoÊç. Okno + balkon. Nieotwierane naÊwietla boczne + balkon. Wykusze.
Okna naro˝ne. Prawie na ka˝dej budowie mo˝na spotkaç „ coÊz tych rzeczy” . Jak do tego dodaç wymiarowà i geometrycznà
fantazj´ architekta oka˝ e si´ , ˝ e w ka˝ dym szanujàcym si´ systemie okiennym musi istnieç ca∏
a gama przeró˝ nych
kszta∏
towników s∏
u˝ àcych jedynie do tego, by jednà ram´ okna po∏
àczyç prawid∏
owo z innà ramà, a ca∏
oÊç nie tylko nie
spad∏
a nam na g∏
ow´ , ale spe∏
nia∏
a przez lata swoje zadania funkcjonalne. Rozpocznijmy przeglàd profili s∏
u˝ àcych do
∏
àczenia konstrukcji okiennych w zestawy od rozwiàzaƒ najprostszych i najcz´ Êciej stosowanych.
Rys. 1

Na rysunku nr 1 widzimy po∏
àczenie dwóch ram oÊcie˝nic okiennych
na tak zwane „ cudze pióro” . To te owalne elementy widoczne we
wr´ bach oÊcie˝nic w górnej i dolnej cz´ Êci na styku obu ram. Warto
zwróciç uwag´ na dodatkowe uszczelnienie pomi´ dzy profilami. Do
jego wykonania dobrze jest u˝yç taÊmy rozpr´ ˝ nej.

Rys. 2

Rysunek nr 2, to równie proste po∏
àczenie wykonane przy pomocy
dwóch ∏
àczników b´ dàcych czymÊ poÊrednim pomi´ dzy „ cudzym
piórem”, a klasycznym ∏
àcznikiem „ H”. Zaletà tego rozwiàzania jest
mo˝ liwoÊç zastosowania dodatkowych wzmocnieƒ statycznych
pomi´ dzy ramiakami okien. Dzi´ ki temu, tego typu ∏
àczniki mo˝na
stosowaç do ∏
àczenia nieco wi´ kszych konstrukcji okiennych.

Rys. 3

Kolejny rysunek, to najpopularniejszy ∏
àcznik, tak zwany ∏
àcznik
balkonowy lub ∏
àcznik „H”. Dzi´ ki niewielkim uszczelkom przylgowym
i dodatkowemu uszczelnieniu przestrzeni pomi´ dzy ramiakami okien
rozwiàzanie to idealnie nadaje si´ do ∏
àczenia okien o standardowych
rozmiarach, dla których nie stawia si´ szczególnych wymagaƒ
statycznych.

Kolejne rozwiàzania przedstawione na rysunkach 4 i 5, to ju˝ ∏
àcznikowa wy˝ sza szko∏
a jazdy, czyli tak zwane ∏
àczniki
statyczne, stosowane do ∏
àczenia konstrukcji okiennych o du˝ych rozmiarach lub du˝ ej powierzchni, dla których istotnym
czynnikiem obcià˝ajàcym jest si∏
a parcia i ssania wiatru. Przy obecnych trendach widocznych w projektowaniu, w których
architekci planujà przeszklenia okienne o wielometrowej rozpi´ toÊci i du˝ej wysokoÊci szczególnie interesujàcym dla osób
planujàcych monta˝ okien powinno byç rozwiàzanie widoczne na rysunku nr 5. Tego typu ∏
àczniki statyczne posiadajà
dodatkowe elementy mocowania samego ∏
àcznika zarówno w cz´ Êci górnej (mocowanie do nadpro˝ a okna), jak i dolnej
(mocowanie do posadzki lub progu oÊcie˝a okiennego).
Rys. 5
Rys. 4

Podstawowy typ ∏
àcznika statycznego
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¸àcznik statyczny z mo˝liwoÊcià mocowania do nadpro˝a
i progu oÊcie˝ a okiennego. Szczególnie przydatny przy
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àczeniu elementów przeszkleƒ tarasowych.
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¸ àczniki kàtowe
Ka˝ dy kto buduje dom, a wczeÊniej szuka∏odpowiedniego dla siebie projektu budynku doskonale wie, ˝ e okna mo˝na ze
sobà ∏
àczyç nie tylko liniowo, jako przylegajàce do siebie bokami p∏
aszczyzny. Projekty pe∏
ne sà nietypowych rozwiàzaƒ,
w których okna ∏
àczy si´ prostopadle wzgl´ dem siebie pod kàtem 90°, choç to jeszcze nie jest specjalnym utrudnieniem
monta˝ u. Zdecydowanie trudniej zwymiarowaç otwór okienny wykuszu, w którym okna ∏
àczone sà wzgl´ dem siebie pod
kàtem 45°. Najwi´ kszà zaÊ sztukà jest wymiarowanie, budowa i monta˝ konstrukcji okiennych ∏
àczonych pod wieloma
dowolnymi kàtami. Poni˝ej na rysunkach nr 6, 7 i 8 przedstawiamy rozwiàzania ∏
àczników systemu Aluplast, które u∏
atwiajà
ekipom monta˝ owym wbudowanie takich nietypowych konstrukcji w otwory okienne budynku. Warunkiem koniecznym
dla zachowania ca∏
kowitej poprawnoÊci monta˝ u okien przy u˝ yciu ∏
àczników kàtowych jest po pierwsze stosowanie
odpowiednich stalowych wzmocnieƒ ∏
àcznika jak i dodatkowe uszczelnianie styków kszta∏
towników okiennych z powierzchnià
∏
àcznika do czego nale˝ y wykorzystywaç zarówno taÊmy rozpr´ ˝ ne, jak i systemowe uszczelki EPDM oraz silikony.
Rys. 6

Systemowy ∏
àcznik kàtowy 90°

Rys. 7
Rys. 8
Systemowy ∏
àcznik
kàtowy 45°/135°

Uniwersalny ∏
àcznik rurowy dla kàtów 90° - 180°
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PROFILE SPECJALNE
W tym rozdziale przedstawimy kolejnà wa˝nà grup´ kszta∏
towników okiennych, które nie sà ani ramami, ani skrzyd∏
ami,
ani nawet s∏
upkami, ale bez których ˝ adna konstrukcja okienna obyç si´ nie mo˝ e i bez których nie sposób zamontowaç
okna zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Te wa˝ne okienne „ drobiazgi” to przede wszystkim listwy podokienne.
Progowa i transportowa. Wpi´ te w dolnà cz´ Êç oÊcie˝ nicy okna wyglàdajà podobnie, ale mimo zewn´ trznego wizualnego
podobieƒstwa pe∏
nià ca∏
kowicie inne role. Przedstawimy te˝ lizeny, kszta∏
towniki zwi´ kszajàce sztywnoÊç konstrukcji okiennej.

Listwy podokienne
Ju˝ na pierwszy rzut oka widaç zdecydowane ró˝ nice w
konstrukcji obu kszta∏
towników. Listwa transportowa, to
w∏
aÊciwie dowolny kawa∏
ek profilu mocowany (wpinany) w
dolnà cz´ Êç ramy oÊcie˝ nicy gotowego okna, po to by
zabezpieczaç jà przed mechanicznymi uszkodzeniami w czasie
transportu. Stosowanie tej listwy wydaje si´ byç szczególnie
po˝yteczne w trakcie przemieszczania okien okleinowanych,
których kraw´ dzie sà bardziej podatne na uszkodzenia.
Listwa
Listwa
Listwa progowa, to wàski, ale wielokomorowy kszta∏
townik,
transportowa
progowa
który oprócz wpi´ cia w dolnà czeÊç ramy oÊcie˝ nicy okna
powinien byç do niej równie˝ trwale przymocowany. Profil
wyposa˝ ony jest w dodatkowe uszczelki, które majà poprawiaç szczelnoÊç po∏
àczeƒ w progowej cz´ Êci okna, szczególnie
w obr´ bie styku parapetu zewn´ trznego z kszta∏
townikiem listwy progowej. Profilowana dolna cz´ Êç listwy przygotowana
jest do mocowania kotew monta˝owych. Przeznaczeniem listwy progowej jest u∏
atwianie poprawnego monta˝u parapetów,
szczególnie parapetu zewn´ trznego, który jest
do listwy progowej przykr´ cany odpowiednià
iloÊcià Êrub . Dzi´ ki za sto sowa niu list wy
progowej ∏
atwiej równie˝ rozwiàzaç problem
aplikacji folii uszczelniajàcych, stanowiàcych
zabezpieczenie przed wnikaniem wilgoci w
obszar termoizolacji. Listwa progowa stanowi
równie˝ spore u∏
atwienie w monta˝ u okien w
warstwie docieplenia.

Lizeny
W architekturze, lizenami nazywa si´ p∏
askie pionowe wyst´ py w murach zewn´ trznych. Ich rolà by∏
o wzmacnianie konstrukcji
w miejscach nara˝onych na dzia∏
anie si∏rozpierajàcych.

W konstrukcji okiennej, lizena to dodatkowy profil wzmacniajàcy ∏
àczony zazwyczaj z konstrukcjà s∏
upka sta∏
ego, czyli
elementem okna najbardziej nara˝ onym na dzia∏
anie si∏pochodzàcych od parcia lub ssania wiatru. Zastosowanie lizen
umo˝ liwia projektowanie i wykonywanie konstrukcji okiennych o du˝ ych rozmiarach bez koniecznoÊci dokonywania
fizycznego podzia∏
u ram i stosowania ∏
àczników statycznych.
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MONTA˚ PARAPETÓW ZEWN¢TRZNYCH
Wielu monta˝ ystów okien jest przekonanych o tym, ˝ e przykr´ cenie parapetu zewn´ trznego do ramy oÊcie˝ nicy okna
i przyklejenie go do pod∏
o˝a przy u˝yciu pianki PUR, to poprawny sposób monta˝u. Jeszcze wi´ cej z nich sàdzi, ˝e osadzenie
parapetu zewn´ trznego pod ramà oÊcie˝ nicy, przykr´ cenie do listwy progowej i przyklejenie do pod∏
o˝ a przy u˝ yciu pianki
PUR, to dopiero jest wzór poprawnoÊci.
Niestety, ani jedni, ani drudzy nie majà racji, bowiem zarówno instrukcja monta˝ owa Instytutu JakoÊci RAL, jak i instrukcja
421/2010 Instytutu Techniki Budowlanej prezentujà stanowisko ca∏
kowicie odmienne od ich stanowiska w tej sprawie.
Poni˝ej schemat prawid∏
owego monta˝u parapetu zewn´ trznego ze szczegó∏
owym rozró˝nieniem poszczególnych istotnych
elementów.
1. Parapet zewn´ trzny
2. Folia uszczelniajàca
3. Mocowanie parapetu
4. Zalecana odleg∏
oÊç „ kapinosa” parapetu
od elewacji 30 - 40 mm
5. Uszczelnienie wewn´ trzne (tut. folia)
oddzielajàce klimat pomieszczenia
od klimatu zewn´ trznego
6. Izolacja termiczna pomi´ dzy ramà oÊcie˝nicy,
a murem oÊcie˝ y
7. Warstwa izolacji wyg∏
uszajàcej
8. Dodatkowa cz´ Êç mocujàca/wspierajàca
jeÊli odleg∏
oÊç „ kapinosa” parapetu od elewacji
wynosi wi´ cj ni˝ 100 mm

Parapet zewn´ trzny przede wszystkim musi w sposób kontrolowany
odprowadzaç wod´ sp∏
ywajàcà z okna i fasady. Dla okien PVC generalnà
zasadà jest montowanie ko∏
nierza parapetu pod cz´ Êcià progowà oÊcie˝ nicy.
Przymocowanie parapetu do oÊcie˝ y i elementów oÊcie˝ nicy okna musi byç
szczelne. Dodatkowo zaleca si´ aby mocowanie parapetu do listwy progowej
pod ramà oÊcie˝ nicy pozwala∏
o na kompensacj´ rozszerzalnoÊci termicznej
materia∏
ów na przyk∏
ad poprzez zaopatrzenie po∏
àczeƒ Êrubowych w otwory
pod∏
u˝ne i podk∏
adki z tworzywa sztucznego. JeÊli wykorzystywane zakoƒczenia
parapetów zewn´ trznych nie sà szczelne w przypadku obfitych opadów
deszczu, trzeba pod p∏
aszczyznà parapetu stworzyç „ drugà powierzchni´ ” ,
odprowadzajàcà wod´ opadowà za pomocà odpowiednio u∏
o˝ onej folii
uszczelniajàcej. JeÊli pod parapetem zewn´ trznym znajduje si´ izolacja cieplna,
wtedy folie uszczelniajàce nale˝y umieÊciç na izolacji w celu jej ochrony przed
nasiàkaniem wilgocià. Zgodny z wytycznymi instrukcji Ral, prawid∏
owy sposób
u∏
o˝enia folii tworzàcej „ drugà powierzchni´ ” pokazujemy obok.
Elementem nie mniej istotnym ni˝ w∏
aÊciwa izolacja dolnej powierzchni, a w∏
aÊciwie pod∏
o˝ a na którym montowany jest
parapet zewn´ trzny jest odpowiednie wykoƒczenie bocznych styków parapetu z murem oÊcie˝ y. Boczne przy∏
àczenie
parapetu musi byç wykonane w taki sposób, aby by∏
o ruchome w celu wyrównania termicznych zmian d∏
ugoÊci parapetu.
W tym celu w zale˝ noÊci od konstrukcji oÊcie˝ y warto rozwa˝ yç zastosowanie jednego ze sposobów monta˝ u, które za
instrukcjà RAL przedstawiono poni˝ej.
Materia∏uszczelniajàcy
Materia∏wype∏
niajàcy
Parapet zewn´ trzny

Standardowe uszczelnienie po∏
àczenia bocznego parapetu z zakoƒczeniem spawanym lub gi´ tym w nieotynkowanej Êcianie
jednowarstwowej. Podstawowe materia∏
y, to sznur PE jako materia∏
wype∏
niajàcy, kompensujàcy ruch parapetu wynikajàcy z rozszerzalnoÊci
cieplnej materia∏
u oraz silikon jako elastyczny materia∏uszczelniajàcy.
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Materia∏uszczelniajàcy
Materia∏wype∏
niajàcy
Nasadowa koƒcówka parapetu
Folia/taÊma uszczelniajàca

TaÊma uszczelniajàca
TaÊma uszczelniajàca jako
element oddzielajàcy
Parapet zewn´ trzny ze szczelnà
koƒcówkà

TaÊma uszczelniajàca
TaÊma /pasmo polistyrenu
Materia∏uszczelniajàcy
Parapet zewn´ trzny z koƒcówkà
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Przymocowanie boku parapetu zewn´ trznego w Êcianie wielowarstwowej. Pierwszà warstw´ uszczelnienia od strony oÊcie˝ y
stanowi folia uszczelniajàca, dalej zastosowano sznur PE jako
materia∏wype∏
niajàcy, kompensujàcy ruch parapetu wynikajàcy
z rozszerzalnoÊci cieplnej materia∏
u oraz silikon jako elastyczny
materia∏uszczelniajàcy.

Uszczelnienie po∏
àczenia bocznego w otynkowanej Êcianie
jednowarstwowej przy zastosowaniu parapetu zewn´ trznego
ze szczelnà koƒcówkà. Podstawowym materia∏
em uszczelniajàcym
i kompensujàcym jest taÊma rozpr´ ˝ na. Pomi´ dzy p∏
aszczyznà
bocznego zakoƒczenia parapetu, a tynkiem zastosowano dodatkowy element oddzielajàcy i uszczelniajàcy.

Rozwiàzanie uszczelnienia bocznego w otynkowanej Êcianie
wielowarstwowej z zastosowaniem trzech materia∏
ów uszczelniajàcych. Pierwszym elementem uszczelniajàcym od strony
Êciany oÊcie˝y jest folia, elementem uszczelniajàcym i kompensujàcym rozszerzalnoÊç taÊma rozpr´ ˝na. Elementem oddzielajàcym
warstwa polistyrenu z dodatkowà warstwà silikonu.

Folia/taÊma uszczelniajàca

MONTA˚ PARAPETÓW WEWN¢TRZNYCH
Monta˝ parapetów wewn´ trznych mo˝ e byç jednà z ostatnich czynnoÊci wykonanych przez ekip´ monta˝ owà na placu
budowy. Wynika, to po prostu z faktu, ˝e do osadzania parapetów wewn´ trznych mo˝na przystàpiç dopiero po zakoƒczeniu
wszelkich prac zwiàzanych z uszczelnianiem okna w oÊcie˝ y okiennej. Warto tu podkreÊliç, ˝ e u˝ yty zwrot „ wszelkich”
oznacza równie˝ wczeÊniejsze zakoƒczenie wykonywania uszczelnieƒ w cz´ Êci progowej okna, a konkretnie uszczelnieƒ
pod progiem ramy oÊcie˝nicy. Przypominamy o tym, bo wiele ekip monta˝ owych traktuje monta˝ parapetu wewn´ trznego,
szczególnie jeÊli odbywa si´ to „ na piank´ PUR” jako cz´ Êç robót „ przy okazji” albo „ dodatkowo” uszczelniajàcych styk
okna z murem w cz´ Êci progowej. Warto te˝ wspomnieç o tym, ˝ e parapet wewn´ trzny nie jest elementem budowlanym,
który w jakikolwiek sposób mo˝e zastàpiç funkcj´ klocków podporowych, o której szerzej piszemy w rozdziale PRZENOSZENIE
OBCIÑ˚ E¡ – KLOCKI PODPOROWE.
Poni˝ej prezentujemy kilka schematów monta˝owych, które pokazujà ró˝ne prawid∏
owe sposoby zamontowania parapetu
wewn´ trznego w oÊcie˝ y okiennej.
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Oba schematy ró˝nià si´ sposobem zapewnienia szczelnoÊci w po∏
àczenia progu ramy oÊcie˝nicy z parapetem wewn´ trznym.
Generalnà zasadà jest jednak, ˝eby sposób wykonania uszczelnienia zabezpiecza∏po∏
àczenie przed wnikaniem wody i pary
wodnej chroniàc nale˝ ycie warstw´ termoizoalcyjnà znajdujàcà si´ w cz´ Êci progowej oÊcie˝ y okiennej.
Ostatni schemat pochodzi z instrukcji 421/2010 ITB i obrazuje kolejny sposób skutecznej izolacji szczeliny powstajàcej na
styku po∏
àczenia parapetu wewn´ trznego z konstrukcjà okna.
1. Uszczelnienie oddzielajàce klimat pomieszczeƒ
od klimatu zewn´ trznego wykonane przy u˝yciu
silikonu
2. Parapet wewn´ trzny PVC

1

2

MONTA˚ WARSTWOWY.
Monta˝ warstwowy, to wróg publiczny nr 1 wi´ kszoÊci ekip monta˝owych i sprzedawców okien. To nic, ˝e tylko zastosowanie
takiej technologii gwarantuje zachowanie podstawowej zasady prawid∏
owego monta˝u „ Szczelniej od wewnàtrz ni˝ na zewnàtrz” , o której pisaliÊmy ju˝ w rozdziale 73. Monta˝yÊci i sprzedawcy z uporem godnym lepszej sprawy nie przyjmujà tego
do wiadomoÊci, t∏
umaczàc si´ wysokà cenà materia∏
ów, brakiem zainteresowania inwestorów i wszystkim co im do g∏
ów przyjdzie, byle tylko w ten sposób nie montowaç okien. To chyba g∏
ówna przyczyna, ˝e na polskim rynku okiennym nadal króluje
monta˝owy schemat kotwa/dybel/pianka i... do domu. A ˝e to wbrew zasadom fizyki budowli i zdrowemu rozsàdkowi? Kto by
si´ tam tym przejmowa∏
. Inwestorzy sà nieÊwiadomi zagro˝eƒ, a nikt inny poprawnoÊci monta˝u nie sprawdzi, bo niby kto?

Czym jest i do czego s∏
u˝ y „ monta˝ warstwowy” ?
Technika i technologia monta˝ u warstwowego, to dok∏
adnie to samo, co nie do koƒca s∏
usznie nazywane jest równie˝
„ ciep∏
ym monta˝ em” . Od wykonania monta˝ u w technologii warstwowej ciep∏
a w domu nam nie przyb´ dzie, ale co
prawda, to prawda, w d∏
u˝ szym okresie czasu z pewnoÊcià mniej nam go b´ dzie ubywa∏
o przez szczelin´ dylatacyjnà
pomi´ dzy oknem, a murem. Dlaczego? Dlatego, ˝ e monta˝ warstwowy zapewnia pe∏
nà ochron´ przed wilgocià warstwie
termoizolacyjnej znajdujàcej si´ w szczelinie pomi´ dzy ramà oÊcie˝ nicy okna, a murem. Czy to jest takie wa˝ ne? Tak, to
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jest wa˝ne i ∏
atwo to sprawdziç na w∏
asnej skórze. Dos∏
ownie. Jak? Przy pomocy dwóch r´ kawiczek lub zwyk∏
ej wyobraêni
opartej o nasze najprostsze zimowe doÊwiadczenia. Za∏
ó˝ my na r´ ce w ch∏
odny dzieƒ we∏
niane r´ kawiczki. Jednà suchà,
drugà wilgotnà. Która r´ ka pr´ dzej nam zmarznie? Podobne zjawiska zachodzà w wype∏
nionej piankà poliuretanowà (PUR)
szczelinie dylatacyjnej pomi´ dzy ramà okna i murem. Póki pianka jest sucha w pe∏
ni zachowuje swoje w∏
aÊciwoÊci
termoizolacyjne. Poddawana dzia∏
aniu wilgoci, nasiàka, a jej przewodnoÊç cieplna roÊnie. Powstaje tak zwany mostek
termiczny.

Skàd bierze si´ wilgoç wnikajàca w piank´ poliuretanowà?
Od strony pomieszczenia pianka PUR ulega zawilgoceniu na skutek zjawiska zwanego dyfuzjà pary wodnej. Co to jest
dyfuzja? W zale˝ noÊci od temperatury powietrza i wilgotnoÊci powietrza, po obu stronach okna panujà z regu∏
y ciÊnienia
pary wodnej o ró˝nej wartoÊci. W∏
aÊnie z powodu tej ró˝nicy ciÊnieƒ para wodna usi∏
uje przedostaç si´ przez okno i warstw´
otaczajàcej je pianki PUR od strony wy˝ szego ciÊnienia, jesienià i zimà jest ono wy˝ sze w pomieszczeniach mieszkalnych,
ku stronie ni˝ szego ciÊnienia, czyli powietrza na zewnàtrz budynku. Takà w´ drówk´ pary wodnej przez przegrod´ (na
przyk∏
ad okno lub warstw´ izolacji termicznej wokó∏niego) nazywamy dyfuzjà. Poddawana dzia∏
aniu wilgoci pianka traci
nie tylko cz´ Êç w∏
aÊciwoÊci termoizolacyjnych, ale ulega równie˝ stopniowej i post´ pujàcej degradacji. Z czasem przestaje
w ogóle izolowaç z∏
àcze okna z murem, co z regu∏
y objawi si´ wykwitami wilgoci po wewn´ trznej stronie oÊcie˝y okiennej,
a w ni˝ szych temperaturach zamarzaniem tych powierzchni. Jak zapobiegaç temu zjawisku
W∏
aÊnie poprzez wykonanie monta˝ u warstwowego przy u˝ yciu po stronie wewn´ trznej materia∏
ów o bardzo wysokim
oporze dyfuzyjnym, przez które zdecydowanie trudniej przenikaç b´ dzie para wodna znajdujàca si´ w podgrzanym powietrzu
pomieszczeƒ mieszkalnych. Najnowsze opracowania z dziedziny fizyki budowli i monta˝u okien wskazujà, ˝e opór dyfuzyjny
materia∏
ów uszczelniajàcych stosowanych po stronie wewn´ trznej powinien byç dziesi´ ciokrotnie wy˝szy od oporu dyfuzyjnego
materia∏
ów uszczelniajàcych po stronie zewn´ trznej.
Wilgoç wnikajàca w przestrzeƒ szczeliny dylatacyjnej wype∏
nionej piankà PUR od strony zewn´ trznej pochodzi przede
wszystkim z opadów atmosferycznych. To zjawisko decyduje o pierwszej z wa˝nych w∏
aÊciwoÊci uszczelnienia zewn´ trznego,
chroniàcego Êrodkowà warstw´ termoizolacyjnà. Jaka to w∏
aÊciwoÊç? WodoodpornoÊç. Warstwa uszczelnienia zewn´ trznego
powinna byç odpowiednio impregnowana, aby zapobiegaç wnikaniu wilgoci opadowej w obr´ b szczeliny dylatacyjnej
pomi´ dzy oknem, a murem. O tym któr´ dy i dlaczego wilgoç mo˝e przedostawaç si´ w obr´ b uszczelnienia termoizolacyjnego
napiszemy wi´ cej w rozdziale 86 poÊwi´ conym b∏
´ dom w monta˝ u okien z PVC. Teraz zajmiemy si´ raczej tym, jakimi
jeszcze w∏
aÊciwoÊciami powinna charakteryzowaç si´ zewn´ trzna os∏
ona warstwy termoizolacyjnej wokó∏okna. UstaliliÊmy
ju˝ , ˝ e cz´ Êç wilgoci wnikajàcej w warstw´ termoizolacyjnà pochodzi z pary wodnej znajdujàcej si´ w ciep∏
ym powietrzu
pomieszczeƒ mieszkalnych. Co dzieje si´ z wilgocià wewn´ trznà, która ju˝ przenikn´ ∏
a w obr´ b termoizolacji?
Krótko i obrazowo mówiàc, jak ju˝ wnikn´ ∏
a, to b´ dzie tam istnieç i szkodziç tak d∏
ugo, a˝ zmiana pór roku i wysoka
temperatura powietrza nie spowoduje jej odparowania na zewnàtrz. W ten sposób mo˝emy okreÊliç drugà podstawowà
w∏
aÊciwoÊç zewn´ trznej warstwy uszczelniajàcej chroniàcej przed zawilgoceniem materia∏termoizolacyjny. Jaka to w∏
aÊciwoÊç?
ParoprzepuszczalnoÊç.
Zewn´ trzna warstwa uszczelniajàca musi byç paroprzepuszczalna, aby wilgoç wewn´ trzna, która przedosta∏
a si´ ju˝ do
warstwy termoizolacji w szczelinie dylatacyjnej mog∏
a swobodnie odparowaç na zewnàtrz w okresie wiosenno-letnim.

Czego do tej pory zdà˝ yliÊmy si´ dowiedzieç o monta˝ u warstwowym?
1. Podstawowym zadaniem prawid∏
owo wykonanego monta˝ u warstwowego jest zapobieganie przenikaniu wilgoci do
warstwy termoizolacyjnego materia∏
u uszczelniajàcego i powstawaniu mostków cieplnych w obr´ bie szczeliny dylatacyjnej
znajdujàcej si´ na ca∏
ym obwodzie okna.
2. Monta˝ warstwowy polega na potrójnym uszczelnieniu styku okna z murem na ca∏
ym obwodzie szczeliny dylatacyjnej.
3. Podstawowe w∏
aÊciwoÊci warstw uszczelnienia:
Wa rst w a ze w n ´ t rzn a – powinna zachowaç szczelnoÊç na intensywne opady deszczu, wiatr, promieniowanie UV, posiadaç
du˝à elastycznoÊç, aby przenieÊç ruchy po∏
àczenia w okresie lato-zima, posiadaç odpornoÊç na dzia∏
anie skrajnych temperatur.
Warstwa ta powinna byç paroprzepuszczalna, aby umo˝ liwiç odparowanie wody nagromadzonej w szczelinie na skutek
dyfuzji lub nieszczelnoÊci w pow∏
oce zewn´ trznej uszczelnienia.
Wa r s t w a Êr o d k o w a – powinna byç wykonana z materia∏
ów o bardzo niskim wspó∏
czynniku przewodnoÊci cieplnej.
Powinna równoczeÊnie posiadaç niski wspó∏
czynnik oporu dyfuzyjnego, aby umo˝ liwiç przep∏
yw nagromadzonej w niej
pary. Warstwa ta powinna byç utrzymana w stanie maksymalnie suchym, poniewa˝ wtedy sprawdza si´ dobrze jako izolator
termiczny i akustyczny.
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Wa r s t w a w e w n ´ t r zn a – powinna oddzielaç klimat wewn´ trzny pomieszczenia od klimatu zewn´ trznego. Powinna
mieç du˝ o wi´ kszy opór dyfuzyjny ni˝ warstwa zewn´ trzna, aby ograniczyç dop∏
yw ciep∏
ego, wilgotnego powietrza
z wn´ trza pomieszczenia do spoiny.

Materia∏
y uszczelniajàce do monta˝ u warstwowego
Wa r s t w a ze w n ´ t rzn a

Wa r s t w a Êro d k o w a

Wa rs t w a w e w n ´ t r zn a

Silikon + sznur PE

Pianka poliuretanowa (PUR)

Silikon + sznur PE

Folia paroprzepuszczalna

We∏
na mineralna

Folia paroizolacyjna

Folia paroprzepuszczalna EPDM

Korek

Folia paroizolacyjna EPDM

TaÊma rozpr´ ˝ na

TaÊma rozpr´ ˝na

TaÊma rozpr´ ˝na

W tabeli wymieniliÊmy najcz´ Êciej stosowane materia∏
y uszczelnieniowe w podziale na ich przydatnoÊç do wykonywania
poszczególnych warstw uszczelnienia podczas monta˝u warstwowego. Ju˝ choçby z tego zestawienia widaç, ˝e u˝ywany
przez sprzedawców i monta˝ ystów okien argument o rzekomej wysokiej cenie materia∏
ów niezb´ dnych do wykonania
prawid∏
owego monta˝u warstwowego jest b∏
´ dny. Wszak pianki PUR i silikonu u˝ywajà powszechnie, bywa ˝e w nadmiarze,
a ceny sznura PE (polietylenowego) rozpoczynajà si´ mniej wi´ cej od 1 z∏za metr bie˝ àcy w zale˝ noÊci od jego gruboÊci.
Sàdz´ , ˝ e przyczyny niech´ ci sà dwie i wynikajà z innych powodów ni˝ cena. Pierwsza to brak przekonania o potrzebie
wykonywania monta˝ u warstwowego, druga to zwi´ kszona pracoch∏
onnoÊç powodowana starannoÊcià koniecznà przy
stosowaniu tej technologii monta˝ u.
W Êwietle dzisiejszego stanu wiedzy z zakresu fizyki budowli
koniecznoÊç stosowania monta˝ u warstwowego jest bezsporna.
Rysunek z boku jest ilustracjà ciàgle powszechnego standardu
monta˝ owego. Szczelina dylatacyjna wype∏
niona warstwà pianki
PUR zostaje z obu stron otynkowana i to... koniec mitr´ gi monta˝ u.
Przy takim wykonaniu monta˝ u przenikanie wilgoci do warstwy
termoizolacji jest oczywiste i tylko kwestià czasu jest pojawienie si´
wielu niekorzystnych zjawisk, o których napiszemy wi´ cej w rozdziale
PODSTAWOWE B¸¢DY MONTA˚ OWE. Zawilgocona piana monta˝owa
traci swoje w∏
aÊciwoÊci izolacyjne, a przy okazji ulega przyspieszonej
degradacji, stajàc si´ po pewnym czasie ca∏
kowicie bezwartoÊciowym
materia∏
em uszczelniajàcym. W zwiàzku z tym przywo∏
ana przez nas
w rozdziale ZASADY POPRAWNEGO MONTA˚ U OKIEN podstawowa zasada monta˝ u okien mówiàca o wi´ kszej szczelnoÊci
od wewnàtrz ni˝ na zewnàtrz nie jest li tylko wymys∏
em jajog∏
owych. To koniecznoÊç wynikajàca z praw fizyki! A mo˝ na
jà realizowaç w praktyce na wiele ró˝nych sposobów u˝ywajàc po obu stronach konstrukcji okiennej kombinacji materia∏
ów
uszczelniajàcych, które wymieniliÊmy wczeÊniej w tabeli. Prosimy spojrzeç na kilka rysunków poni˝ej, aby si´ o tym przekonaç

Na tej grafice pokazany jest najprostszy sposób wykonania monta˝u warstwowego,
w którym szczelina dylatacyjna pomi´ dzy oknem i murem po obu stronach
konstrukcji jest uszczelniana przy u˝yciu sznura polietylenowego (PE) oraz warstwy
silikonu. To proste, tanie i skuteczne rozwiàzanie, pod warunkiem zachowania
pewnej zasady zwiàzanej z umiej´ tnym stosowaniem pow∏
oki silikonowej. Aby
silikon w szczelinie zachowa∏optymalnà elastycznoÊç nie wystarczy go wycisnàç
z tuby. Poni˝ ej prezentujemy za instrukcjà Instytutu JakoÊci RAL proporcje jakie
muszà byç zachowane podczas uszczelniania szczeliny kitami trwale elastycznymi.
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t

0,5 x b

6 mm

t – g∏
´ bokoÊç uszczelnienia w szczelinie
b – szerokoÊç uszczelnienia w szczelinie
T´ zasad´ nale˝y uznaç za obowiàzujàcà jeÊli producent szczeliwa
nie okreÊli innych warunków

Monta˝ warstwowy wykonany przy u˝ yciu taÊmy rozpr´ ˝ nej od strony
zewn´ trznej i folii paroizolacyjnej od strony wewn´ trznej. Tego typu rozwiàzania
b´ dà si´ sprawdza∏
y zarówno przy wymianie okien w oÊcie˝ach z istniejàcymi
w´ garkami jak i wtedy, gdy w nowym obiekcie zewn´ trzna powierzchnia
ramy oÊcie˝ nicy okna licowana jest z powierzchnià Êcian konstrukcyjnych,
a w´ garek powstaje po dociepleniu Êcian dodatkowà warstwà termoizolujàcà.
To równie˝ dobre rozwiàzanie dla monta˝ u okien w warstwie docieplenia
w Êcianach 3W.

Kolejny przyk∏
ad to jednoczesne zastosowanie odpowiednich typów folii po
obu stronach konstrukcji okiennej. Od wewnàtrz folia ma charakterystyk´
paroizolacyjnà, od zewnàtrz paroprzepuszczalnà. Warto pami´ taç, ˝e istniejà
równie˝ folie o zmiennej charakterystyce i w∏
aÊciwoÊciach, które samoczynnie
dostosowujà si´ do warunków otoczenia. Pozwala to ograniczyç ryzyko
pomy∏
ek zwiàzane ze stosowaniem dwóch rodzajów folii.

Ostatni z przyk∏
adów pokazuje wykonanie monta˝u warstwowego wy∏
àcznie
przy u˝yciu szerokiej taÊmy rozpr´ ˝ nej, która fabrycznie jest przygotowana
do zapewnienia wi´ kszego oporu dyfuzyjnego od strony pomieszczenia
(paroizolacyjnoÊç) i odpowiednio mniejszego od strony zewn´ trznej oraz jest
od zewnàtrz impregnowana, aby warstwie termoizolacyjnej zapewniç nale˝ytà
ochron´ przed niekorzystnym wp∏
ywem wilgoci pochodzàcej z opadów
atmosferycznych.
Powy˝ sze przyk∏
ady wykonania monta˝u warstwowego przy u˝ yciu pokazanych i omówionych materia∏
ów nie wyczerpujà
wszystkich mo˝ liwoÊci ich wzajemnego doboru. W odpowiednich warunkach, przy wysokiej jakoÊci robót budowlanych
warto na przyk∏
ad rozwa˝ yç wykonanie cz´ Êci robót uszczelniajàcych przy wykorzystaniu tak doskona∏
ego materia∏
u
izolacyjnego jakim jest korek.

MONTA˚ W WARSTWIE DOCIEPLENIA
Has∏
o „ monta˝ okien w warstwie docieplenia” zrobi∏
o w ostatnim okresie osza∏
amiajàcà karier´ i jednoznacznie kojarzy
si´ inwestorom z tak zwanym budownictwem energooszcz´ dnym i pasywnym. To oczywiÊcie prawda. W budynkach
energooszcz´ dnych i pasywnych stosuje si´ takà metod´ monta˝u okien ze wzgl´ du na optymalizowanie przebiegu izoterm
przez uk∏
ad Êciana/szczelina dylatacyjna/okno, jednak˝e wynoszenie konstrukcji okiennych poza obrys Êcian konstrukcyjnych
budynku wcale nie jest nowinkà technicznà. Taki sposób monta˝ u okien jest stosowany odkàd zacz´ ∏
y powstawaç obiekty
budowlane ze Êcianami trójwarstwowymi.
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Wykonanie obiektu ze Êcianami w technologii trójwarstwowej jest na pewno bardziej pracoch∏
onne od najcz´ stszego
sposobu budowania polegajàcego na wznoszeniu Êcian konstrukcyjnych i ich docieplaniu materia∏
em termoizolacyjnym,
który pokrywany jest warstwà tynku. Jednak technologia trójwarstwowa pozwala uzyskiwaç
ponadprzeci´ tne osiàgi w zakresie wytrzyma∏
oÊci konstrukcji i izolacyjnoÊci termicznej. Cechà
charakterystycznà Êciany 3W jest zewn´ trzna Êcianka os∏
aniajàca warstw´ termoizolacji budynku.
W budownictwie jednorodzinnym cz´ sto wykonywana z ceg∏
y klinkierowej.
W Êcianie trójwarstwowej poszczególne jej warstwy spe∏
niajà okreÊlone funkcje: warstwa noÊna
odpowiada za wytrzyma∏
oÊç, warstwa termoizolacji za parametry cieplne, a warstwa os∏
onowa
za odpornoÊç na dzia∏
anie czynników zewn´ trznych.
Wyró˝ niç mo˝na dwa rodzaje murowanych Êcian trójwarstwowych:
nia ca∏
à przestrzeƒ
• Âciany bez szczeliny wentylacyjnej (1), w których termoizolacja wype∏
pomi´ dzy Êcianà konstrukcyjnà, a os∏
onowà. Takie rozwiàzanie stosowane jest w Êcianach
odpornych na przenikanie wody deszczowej, czyli wykoƒczonych tynkiem cementowowapiennym.
• Âciany z wentylowanà szczelinà powietrznà (2), w których termoizolacja dociÊni´ ta jest
do Êciany konstrukcyjnej, a szczelina powietrzna pozostawiona przy Êcianie os∏
onowej.
Tego typu rozwiàzanie zalecane jest gdy Êciana os∏
onowa wykonana jest z ceg∏
y klinkierowej oraz
w rejonach o wysokich poziomach opadów i obcià˝enia wiatrem.
Na czym polega istota monta˝u okien w warstwie docieplenia? Przede wszystkim na tym, ˝e rama oÊcie˝nicy okna wychodzi
poza obrys Êcian konstrukcyjnych budynku.
KoniecznoÊç zastosowania w∏
aÊnie tego sposobu monta˝ u okien nie
zwalnia ekip monta˝ owych od przestrzegania ogólnie przyj´ tych zasad
prawid∏
owego monta˝ u. Podobnie jak w sytuacjach „ standardowych”
konieczne jest w∏
aÊciwe pozycjonowanie okna w oÊcie˝ y, skuteczne
po∏
àczenie mechaniczne okna z murem przy u˝yciu ∏
àczników zapewniajàcych pe∏
ne przenoszenie obcià˝ eƒ dzia∏
ajàcych prostopadle do
p∏
aszczyzny okna jak i w jego p∏
aszczyênie oraz uszczelnienie okna
gwarantujàce pe∏
nà ochron´ termoizolacyjnà i zabezpieczenie przed
wnikaniem wilgoci w warstw´ termoizolacji. O ile uszczelnienie okna
zamontowanego poza obrysem Êciany konstrukcyjnej mo˝ na wykonaç
przy u˝ yciu klasycznych Êrodków i metod stosowanych przy monta˝ u
warstwowym, patrz rozdz. MONTA˚ WARSTWOWY, o tyle do wykonania
po∏
àczeƒ mechanicznych okna z murem trzeba u˝yç specjalistycznych
∏
àczników. Poni˝ ej przedstawiamy podstawowy rodzaj ∏
àcznika stosowanego na bokach i górze konstrukcji okiennych z PVC oraz kilka rodzajów ∏
àczników dolnych, które w wypadku okien montowanych w warstwie docieplenia przejmujà nie tylko si∏
y wynikajàce z obcià˝enia wiatrem,
ale pe∏
nià jednoczeÊnie funkcj´ klocków podporowych.

Kotwa boczna i górna systemu JB-D

Kotwa dolna przeznaczona do monta˝ u ci´ ˝ kich
konstrukcji okiennych bez listwy progowej
w Êcianach o wi´ kszej podatnoÊci na uszkodzenia
mechaniczne

Kotwa dolna przeznaczona do monta˝ u
okien bez listwy progowej

Kotwa dolna przeznaczona do monta˝ u
okien z listwà progowà

Kotwa dolna przeznaczona do monta˝ u ci´ ˝ kich
konstrukcji okiennych z listwà progowà w Êcianach
o wi´ kszej podatnoÊci na uszkodzenia mechaniczne
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PODSTAWOWE B¸ ¢DY MONTA˚ U OKIEN Z PVC-U
Ostatni rozdzia∏Vademecum przeznaczamy na przedstawienie tego, co mo˝e si´ wydarzyç jeÊli us∏
uga monta˝owa z jakichÊ
powodów zostanie wykonana nieprawid∏
owo, w oderwaniu od przedstawionych wczeÊniej zasad, technik i technologii.
Mówiàc bez ogródek, napiszemy o podstawowych i niestety ciàgle jeszcze powszechnie pope∏
nianych b∏
´ dach monta˝owych,
do których nale˝ y zaliczyç:
1. Monta˝ bez zachowania odpowiednich luzów dylatacyjnych.
• Okna zbyt du˝ e w stosunku do wymiaru oÊcie˝y.
• Okna zbyt ma∏
e w stosunku do wymiaru oÊcie˝y.
• Ustawienie okna „ na styk” z istniejàcym lub przysz∏
ym w´ garkiem.
2. Z∏
y dobór profili u˝ ytych do wykonania konstrukcji okna.
• Monta˝ u okien bez listew progowych.
• Monta˝ okien bez poszerzeƒ systemowych.
3.
4.
5.
6.

Montowanie okien na nierównych i nie oczyszczonych pod∏
o˝ ach.
Monta˝ okien bez klocków podporowych.
Mocowanie okien w oÊcie˝ y na nie wystarczajàcà iloÊç kotew lub dybli.
Niew∏
aÊciwe i niepe∏
ne uszczelnienie szczelin dylatacyjnych pomi´ dzy oknem, a murem.

1. Monta˝ bez zachowania odpowiednich luzów dylatacyjnych.
Zasadom w∏
aÊciwego pomiaru otworów okiennych i okreÊlania prawid∏
owej szerokoÊci szczelin
monta˝owych pomi´ dzy ramà oÊcie˝nicy, a murem, w zale˝noÊci od wybranego materia∏
u izolacyjnego,
poÊwi´ ciliÊmy sporo miejsca omawiajàc zagadnienia zwiàzane z wymiarowaniem okien (str. 138)
i prawid∏
owym wymiarem szczelin dylatacyjnych (str. 141). Co mo˝ e si´ wydarzyç jeÊli zlekcewa˝ymy
te zasady?
Zwi´ ksza si´ prawdopodobieƒstwo pope∏
nienia jednego z b∏
´ dów, wynikajàcych z wykonania okna
o nieprawid∏
owych wymiarach.
JeÊli okno b´ dzie za du˝e, w skrajnych wypadkach po prostu nie zmieÊci si´ w otworze i konieczna b´ dzie dostawa nowego
produktu o w∏
aÊciwych wymiarach. Zdarza si´ jednak i tak, ˝e ró˝ nice wymiarowe pomi´ dzy oknem, a otworem okiennym
nie sà zbyt wielkie, co rodzi pokus´ wpasowania okna na „ styk” , w ten sposób, ˝ e rama oÊcie˝ nicy przylega bezpoÊrednio
do jednej lub wielu Êcian oÊcie˝y. Próby montowania „na styk” , okien zbyt du˝ych w stosunku do wielkoÊci otworu okiennego
skutkujà przede wszystkim brakiem koniecznych luzów dylatacyjnych pomi´ dzy ramà okna, a murem, a co za tym idzie
z brakiem mo˝liwoÊci prawid∏
owego uszczelnienia tej przestrzeni zarówno warstwà materia∏
u termoizolacyjnego, jak i izolujàcego przed niekontrolowanym wnikaniem wilgoci zewn´ trznej oraz wewn´ trznej.
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W pozostawione bez uszczelnienia szczeliny od strony pomieszczenia przenikaç b´ dzie ciep∏
e zawilgocone powietrze
wewn´ trzne ulegajàce tam skropleniu na skutek kontaktu z ch∏
odniejszym powietrzem zewn´ trznym. Dodatkowo od
zewnàtrz wnikaç b´ dzie wilgoç pochodzàca z opadów atmosferycznych. Na skutek systematycznego przenikania wilgoci
zewn´ trznej i wewn´ trznej powstanà zawilgocenia muru, które z up∏
ywem czasu b´ dà si´ powi´ kszaç. Tynki stanà si´
wilgotne, pojawià si´ widoczne plamy zacieków oraz mo˝ liwe wykwity grzybów pleÊniowych. W okresie jesienno-zimowych
ch∏
odów na oÊcie˝ ach przy ramach okien mo˝ e byç równie˝ widoczne skraplanie wilgoci wewn´ trznej ( pary wodnej),
a nawet lód.

Innym, cz´ sto pojawiajàcym si´ skutkiem monta˝u okien zbyt du˝ ych wzgl´ dem oÊcie˝y jest brak mo˝ liwoÊci poprawnego
zamontowania parapetów zewn´ trznych. Monta˝ parapetu zewn´ trznego do lica kszta∏
townika ramy oÊcie˝ nicy mo˝ na
uznaç za dopuszczalny jedynie w wyjàtkowych przypadkach i tylko przy u˝ yciu odpowiednich materia∏
ów uszczelniajàcych.
Natomiast monta˝, w wyniku którego zakryte zosta∏
yby „ otwory odwadniajàce” trzeba uznaç za ca∏
kowicie niedopuszczalny.

Otwór zbyt ma∏
y dla okna, oznacza brak miejsca na kompensat´ napr´ ˝ eƒ wynikajàcych z rozszerzalnoÊci termicznej
kszta∏
towników okiennych pod wp∏
ywem wysokich temperatur zewn´ trznych, co w trakcie u˝ ytkowania okna bywa
powodem zakleszczania i wyginania ram oÊcie˝ nic i skrzyde∏
, szczególnie w oknach „ kolorowych” jednostronnie lub
dwustronnie okleinowanych. Zjawisko to najcz´ Êciej pojawiaç si´ b´ dzie w okresie letnim skutkujàc trudnoÊciami z otwieraniem
i zamykaniem okien.
B∏
´ dy pope∏
nione przy w wymiarowaniu oÊcie˝ y okiennej mogà równie˝ spowodowaç, ˝ e na
placu budowy oka˝ e si´ , i˝ dostarczone okno jest zbyt ma∏
e w stosunku do przygotowanego
woda opadowa
otworu okiennego. Konsekwencjà zamontowania takiego okna jest nadmierna szerokoÊç szczelin
dylatacyjnych pomi´ dzy oknem, a murem, co skutkuje brakiem mo˝liwoÊci wykonania prawid∏
owych
po∏
àczeƒ mechanicznych okna ze Êcianà oraz w dalszej kolejnoÊci wadliwoÊç uszczelnienia.
Dyble lub kotwy monta˝owe „ wiszà w powietrzu" i poddawane sà zbyt wielkim momentom
zginajàcym. Nadmierne obcià˝ enia po∏
àczeƒ mechanicznych mogà doprowadziç do trwa∏
ych
odkszta∏
ceƒ konstrukcji okna. Dodatkowo si∏
y dzia∏
ajàce prostopadle do powierzchni okna, na
przyk∏
ad parcie wiatru, mogà powodowaç zbyt wielkie poprzeczne przemieszczanie konstrukcji.
Ruchy okna poddawanego nieustannym obcià˝ eniom w oÊcie˝ y, pr´ dzej czy póêniej, spowodujà rozerwanie po∏
àczeƒ
warstwy termoizolacji na styku z oknem albo murem. Wype∏
nienie zbyt wielkich szczelin dylatacyjnych piankà PUR i póêniejsze
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otynkowanie spowoduje, ˝ e na skutek poprzecznych ruchów okna, w krótkim czasie pojawià si´ szczeliny na styku ramy
oÊcie˝nicy z wykonanymi obróbkami, a w konsekwencji nastàpi doÊç swobodne przenikanie w ten obszar wilgoci zewn´ trznej
i wewn´ trznej powodujàce degradacj´ warstwy termoizolacji, a tak˝ e Êciany budynku.

Dodatkowym niekorzystnym zjawiskiem wynikajàcym z prób wbudowywania okien zbyt ma∏
ych wzgl´ dem otworów
okiennych jest zmniejszenie Êwiat∏
a okna. Mniejsze Êwiat∏
o oÊcie˝nicy, to mniejsze skrzyd∏
a, a mniejsze skrzyd∏
a, to mniejsze
szyby, czyli mniej naturalnego Êwiat∏
a w pomieszczeniach.

Ustawienie okna „ na styk” z istniejàcym lub przysz∏
ym w´ garkiem.
Ustawienie okna „ na styk” z w´ garkiem bez pozostawiania wymaganego luzu dylatacyjnego,
to b∏
àd powtarzany nagminnie. Nie ma on bezpoÊredniego zwiàzku z prawid∏
owym
wymiarowaniem otworów okiennych i okien, a wynika jedynie z niew∏
aÊciwego ustawienia okna
zbyt blisko zewn´ trznego lica Êciany konstrukcyjnej nowego budynku albo wewn´ trznych
p∏
aszczyzn istniejàcych w´ garków przy wymianie okien w istniejàcych ju˝ obiektach.
Ustawienie okna na styk z w´ garkiem powoduje brak mo˝ liwoÊci wykonania jakiegokolwiek
uszczelnienia pomi´ dzy licem profilu ramy oÊcie˝nicy okna, a istniejàcym lub przysz∏
ym w´ garkiem
powstajàcym na przyk∏
ad po dociepleniu budynku. Przy robotach wykoƒczeniowych oÊcie˝ y,
tynk podciàgany jest „ na styk” do p∏
aszczyzny ramy, a naturalny ruch okna wynikajàcy
z rozszerzalnoÊci termicznej kszta∏
towników oraz parcia i ssania wiatru doprowadza w krótkim okresie do powstania w tych
miejscach mikro szczelin, które z czasem znacznie si´ powi´ kszajà.
Szczelinami wnika od zewnàtrz woda opadowa i zimne powietrze
zewn´ trzne. Niska izolacyjnoÊç termiczna w obszarze styku okna i
w´ garka powoduje wych∏
adzanie Êciany w obr´ bie szczeliny i
skraplanie wilgoci oraz nieuchronne powstawanie mostków
termicznych. Unikni´ cie powy˝ szych b∏
´ dów wymaga zachowania
prawid∏
owych luzów dylatacyjnych, o których pisaliÊmy na stronie
135 Vademecum.

2 . Z∏
y dob ór p rofili u˝ ytych do wykon an ia kon strukcji o kn a.
Wbrew doÊç cz´ sto wyg∏
aszanemu przez sprzedawców i monta˝ystów poglàdowi o braku koniecznoÊci
stosowania w konstrukcji okna listew progowych, zdaniem autorów, sprzeda˝, a póêniej monta˝ okien
PVC bez tego elementu, to dwa karygodne b∏
´ dy na raz. Pierwszy konstrukcyjny, drugi monta˝ owy.
W wi´ kszoÊci przypadków brak listew progowych w dolnej cz´ Êci okna sprawia, ˝ e nie ma mo˝ liwoÊci
wykonania trwa∏
ego uszczelnienia styku okna z parapetem zewn´ trznym i wewn´ trznym. Zamontowanie
okna bez listwy progowej powoduje, ˝ e parapet zewn´ trzny musi byç mocowany do ramy lub jest
wk∏
adany pod okno bez jakiegokolwiek mocowania. Montowanie parapetu zewn´ trznego do ramy okna, a nie pod ramà
uznaliÊmy ju˝ wczeÊniej za dopuszczalne jedynie w nadzwyczajnych przypadkach i wy∏
àcznie pod warunkiem u˝ ycia
specjalnych materia∏
ów uszczelniajàcych. Praktyka budowlana pokazuje bowiem, ˝e przy takim sposobie monta˝u parapetu
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zewn´ trznego i uszczelnieniach styku parapetu i ramy silikonem, w krótkim okresie czasu od monta˝ u mogà pojawiç si´
przecieki wody opadowej pod próg konstrukcji okiennej, a nast´ pnie do pomieszczenia. Mur pod oknem b´ dzie namaka∏
,
a z∏
àcze ca∏
kowicie si´ rozszczelni. W okresie zimowym, zawilgocone mury b´ dà przemarza∏
y. Z pewnoÊcià pojawi si´
równie˝ zjawisko niekontrolowanej infiltracji powietrza do wn´ trza pomieszczeƒ. Nie doÊç, ˝e „ wianie od okna” zmniejszy
komfort u˝ ytkowania pomieszczeƒ, to przenikanie powietrza przez rozszczelnione z∏
àcze, b´ dzie przyczynà strat energii
cieplnej, przyspieszajàc na dodatek proces korozji ∏
àczników mechanicznych, dybli lub kotew monta˝owych, znajdujàcych
si´ w tym obszarze.
Aby uniknàç takiej wady monta˝ u i jej skutków przede wszystkim nale˝ y pami´ taç o:
• Montowaniu okien bezwzgl´ dnie z listwami progowymi i na klockach podporowych lub z u˝ yciem „ ciep∏
ego
parapetu” .
• Montowaniu parapetu zewn´ trznego pod ramà okna i mocowaniu do listwy progowej wkr´ tami w rozstawie nie
wi´ kszym ni˝ 30 cm, zabezpieczajàc dodatkowo ∏
by wkr´ tów przed wilgocià.
• Dok∏
adnym uszczelnianiu materia∏
ami izolacji termicznej styku ramy okna z progiem.
• KoniecznoÊci stosowania od wewnàtrz folii paroszczelnej lub innego rodzaju uszczelnieƒ odpornych na przenikanie
wilgoci.
• Stosowaniu od zewnàtrz izolacji przeciwwodnej i paroprzepuszczalnej, a w razie potrzeby tak˝e wyg∏
uszajàcej.

Kolejnym b∏
´ dem monta˝owym, szczególnie cz´ sto pope∏
nianym przy wymianie starych drewnianych okien skrzyniowych
jest b∏
´ dny wybór szerokoÊci ramy oÊcie˝ nicy nowego okna z PVC, albo brak odpowiednich poszerzeƒ systemowych,
o których pisaliÊmy na stronie 146, przy zastosowaniu w nowym oknie oÊcie˝nic o standardowej szerokoÊci. Ten sam b∏
àd
pope∏
niany jest równie˝ przy wymianie okien w Êcianach o bardzo szerokich w´ garkach. W obu przypadkach nieprawid∏
owy
dobór kszta∏
towników sprawia, ˝ e nie ma mo˝liwoÊci prawid∏
owego ustawienia ramy okna wzgl´ dem szerokiego w´ garka,
a od strony Êcian oÊcie˝ y powstaje nadmierny luz dylatacyjny. Skutki tego b∏
´ du sà dok∏
adnie takie same jak w przypadku
monta˝ u okien zbyt ma∏
ych w stosunku do wymiaru oÊcie˝ y. Nadmierne poprzeczne ruchy okna w oÊcie˝ y powodujà
nieuchronne rozszczelnienia na styku w´ garka z oknem. W powstajàcych szczelinach nale˝ y spodziewaç si´ skraplania
wilgoci, a dodatkowo wyczuwalne b´ dzie przenikanie zimnego powietrza zewn´ trznego do wn´ trza pomieszczeƒ.
woda opadowa
Y

X zastosowanie systemowego
profilu poszerzajàcego

3. Montowanie okien na nierównych i nie oczyszczonych pod∏
o˝ ach.
Monta˝ na nieoczyszczonym pod∏
o˝u, to b∏
àd wynikajàcy przede wszystkim z niedbalstwa ekip monta˝owych. Pozostawienie
przy wymianie okien zwietrza∏
ego tynku, gruzu, py∏
u, od∏
amków drewna, uszkodzonych, starych warstw ceg∏
y, resztek
materia∏
u uszczelniajàcego, niewype∏
nionych ubytków muru, a w otworach okiennych nowych budynków gruzu i py∏
u
z prac budowlanych, to cz´ ste zaniedbania. Pianka PUR wpuszczona na nieoczyszczone pod∏
o˝ e nie zespoli si´ w∏
aÊciwie
z litym materia∏
em Êciany, w zwiàzku z czym styk spoiny ulegnie szybkiemu rozszczelnieniu, a w szczelinach pomi´ dzy
oknem, a murem powstanà mostki termiczne.
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Wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia pozostawione pomi´ dzy ramà okna, a murem wch∏
aniajà tak˝e wilgoç z otaczajàcego
powietrza i z przecieków wody opadowej. Widocznym skutkiem tej wady monta˝ u po wbudowaniu okien jest pojawienie
si´ zawilgoceƒ muru, powi´ kszajàcych si´ w miar´ up∏
ywu czasu. W skrajnych wypadkach w czasie opadów deszczu mo˝liwe
jest wyciekanie wody opadowej spod parapetów oraz zaciekanie wody na pod∏
ogi pomieszczeƒ. Istnieje równie˝ wysokie
prawdopodobieƒstwo powstawania wyczuwalnych przedmuchów powietrza przy ramie oÊcie˝nicy.

4. Monta˝ okien bez klocków podporowych.
O wa˝ nych funkcjach jakà spe∏
niajà klocki podporowe, z czego powinny byç wykonane i jak
rozmieszczone na obwodzie konstrukcji okiennej pisaliÊmy na stronie 145. Teraz kolej na par´
s∏
ów, co mo˝e si´ wydarzyç gdy ich zabraknie, czyli prawie zawsze, bo „klockowe zapominalstwo”
jest powszechne wÊród ekip monta˝owych.

Zamontowanie okna bez odpowiedniej iloÊci klocków podporowych albo kotew progowych spe∏
niajàcych funkcj´ klocków
podporowych, a tak˝ e osadzenie ramy oÊcie˝nicy okna bezpoÊrednio na pod∏
o˝u mo˝e byç przyczynà nadmiernych ruchów
konstrukcji okiennej pod wp∏
ywem obcià˝ eƒ dzia∏
ajàcych w jej p∏
aszczyênie, powodujàcych trwa∏
e odkszta∏
cenia ram
i skrzyde∏
, oraz p´ kanie tynków.

Przez powsta∏
e w tynku szczeliny rozpoczyna si´ wnikanie wilgoci w styk okna z murem. Rozpocznie si´ równie˝
niekontrolowana infiltracja powietrza i pojawià si´ wyczuwalne przedmuchy powietrza. Zamontowanie okna bezpoÊrednio
na pod∏
o˝ u powoduje dodatkowo brak mo˝ liwoÊci wykonania uszczelnienia pod ramà, w cz´ Êci progowej oraz w∏
aÊciwe
wypoziomowanie okna. Inne skutki tej wady monta˝ u b´ dà podobne do tych, które przedstawiliÊmy omawiajàc przypadki
monta˝ u okna w zbyt ma∏
ym otworze okiennym.
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5. Mocowanie okien w oÊcie˝ y na nie wystarczajàcà iloÊç kotew lub dybli.
Zastosowanie kotew lub dybli monta˝owych wy∏
àcznie z boków okna,
brak punktów mocowania w progu i nadpro˝u albo nieprawid∏
owy
rozstaw mocowaƒ, to kolejne z najpowszechniej pope∏
nianych b∏
´ dów
przy monta˝u okien z PVC. Rzekome oszcz´ dnoÊci materia∏
owo-kosztowe z tego tytu∏
u sà znikome, a skutki mogà byç bardzo powa˝ne.
O sposobie prawid∏
owego mechanicznego po∏
àczenia okna z murem
pisaliÊmy doÊç obszernie na stronie 144. Obcià˝enia okna powstajàce
na skutek dzia∏
ania wiatru, ró˝ nic temperatur oraz obcià˝ eƒ
eksploatacyjnych przekazywane na niewystarczajàcà iloÊç mocowaƒ
stajà si´ przyczynà nadm iernych poprzecznych ruchów okna
punkty mocowaƒ
powodujàcych powa˝ne i trwa∏
e odkszta∏
cenia dolnej i górnej cz´ Êci
ramy oÊcie˝ nicy. Niezale˝nie od tego, powa˝ nej degradacji ulegajà uszczelnienia styków okna z murem oraz pojawiajà si´
widoczne sp´ kania tynku. W rozszczelnione styki wnika wilgoç i zimne powietrze zewn´ trzne. ¸ atwo wyczuwalne sà
przedmuchy powietrza.

Brak w∏
aÊciwego mocowania okna w murze, to tak˝ e jedna z g∏
ównych przyczyn powstawania mostków termicznych na
obwodzie okna. Warto w tym miejscu przypomnieç, ˝ e niew∏
aÊciwa odleg∏
oÊç mocowaƒ od wewn´ trznych naro˝ y mo˝ e
prowadziç do rozrywania miejsc, w których zgrzewane sà ramy oÊcie˝ nic okna.

6. Niepe∏
ne uszczelnienie szczelin dylatacyjnych pomi´ dzy oknem, a murem.
Wady wykonania uszczelnieƒ, a w szczególnoÊci warstwy termoizolacji, to grzech podstawowy, który niweczy wszelkie
wysi∏
ki inwestorów zmierzajàce do ograniczenia strat energii cieplnej, t∏
umienia ha∏
asu, a przede wszystkim uzyskania
odpowiedniej szczelnoÊci po∏
àczeƒ okna z murem. Nie doÊç, ˝ e najpowszechniejszym sposobem uszczelnienia po∏
àczeƒ
okna z murem jest wype∏
nienie ich jedynie warstwà pianki monta˝owej, co powoduje, ˝e nie zostaje zachowana podstawowa
zasada prawid∏
owego monta˝ u okien „ Szczelniej od wewnàtrz ni˝ na zewnàtrz” , to na dodatek ta jedyna warstwa
uszczelniajàca bywa wykonywana nader niestarannie.
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Oprócz braku koniecznej izolacji wodoodpornej i paroprzepuszczalnej od zewnàtrz oraz paroizolacyjnej od wewnàtrz, trzy
najcz´ Êciej powtarzajàce si´ b∏
´ dy monta˝ owe zwiàzane z niepe∏
nym uszczelnieniem po∏
àczenia okno – mur, to:
• Niepe∏
ne uszczelnienie progu okna.
• Dostawianie okien na styk do w´ garków.
• Pozostawianie odpowiednich luzów dylatacyjnych, ale uszczelnianie szczeliny tylko od strony w´ garka i wn´ trza
pomieszczenia z pozostawieniem wolnej przestrzeni pomi´ dzy tymi warstwami uszczelnienia.
woda opadowa

Negatywne skutki tego typu b∏
´ dów nie ujawniajà si´ natychmiast po monta˝ u, ale
ich zaistnienie jest nieuniknione. Najwi´ kszy k∏
opot w tym, ˝ e im póêniej wystàpià,
tym trudniej je usunàç, a co gorsza wykazaç, ˝ e powsta∏
y z winy wadliwego monta˝u
i powinny byç usuni´ te w ramach gwarancji lub r´ kojmi.

Jak powstajà b∏
´ dy monta˝ u?
Tak jak napisaliÊmy na stronie 133, monta˝ okien nie zaczyna si´ z chwilà przyjazdu ekipy monta˝ owej na plac budowy.
Podobnie jest z powstawaniem wad. Przyczyny wadliwego monta˝ u okien powstajà na d∏
ugo przed ich dostawà na plac
budowy, a wynikajà wed∏
ug nas z czterech g∏
ównych powodów:
Po pierwsze, niewielu sprzedawców w punktach sprzeda˝y ma odpowiednià wiedz´ o prawid∏
owych technikach i technologii
monta˝ u stolarki okiennej, a cena us∏
ugi jest ustalona zanim ktokolwiek obejrzy przysz∏
e miejsce prac i okreÊli w∏
aÊciwy
dla konkretnej sytuacji zakres robót oraz sposób ich wykonania.
Po drugie, osoba dokonujàca pomiarów i ogl´ dzin na palcu budowy rzadko póêniej uczestniczy w dalszych robotach
monta˝ owych, a wi´ c nie mo˝ e nimi kierowaç zgodnie poczynionymi wczeÊniej ustaleniami i posiadanym rozeznaniem.
Po trzecie, w przedkontraktowych ustaleniach monta˝owych powszechnie pomijana jest kwestia w∏
aÊciwego przygotowania otworów
okiennych do monta˝u, co staje si´ jednà z istotnych okolicznoÊci sprzyjajàcych powstawaniu w przysz∏
oÊci innych b∏
´ dów.
Po czwarte, jednoczesne wyst´ powanie wszystkich trzech wy˝ej wymienionych przyczyn sprawia, ˝e przyje˝d˝ajàca na plac budowy
ekipa monta˝owa nie jest odpowiednio przygotowana do wykonania us∏
ugi i ma raczej mgliste poj´ cie o wczeÊniejszych uzgodnieniach
z inwestorem, co do zakresu oraz sposobu wykonywania robót, a tak˝e o tym jak wyglàda plac budowy i jak sà przygotowane do
monta˝u otwory okienne. Dalej mo˝e byç tylko tak, jak w starym powiedzeniu: „Tak krawiec kraje, jak mu materii staje”.
W dziedzinie monta˝ u okien PVC teoria daleko wyprzedza rynkowà praktyk´ , co mo˝ e znaczyç tyle, ˝ e choç na rynku
materii ile dusza zapragnie, wielu monta˝ owych krawców powinno wróciç do terminu, bo zamiast szyç na miar´ , jedynie
cienko fastrygujà, a to potrafi wykoƒczyç najlepsze okno i cierpliwoÊç niejednego inwestora.
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OKNA PVC. Bu do w a , w ∏
a Êciw o Êci, o b rót , m o nt a ˝ . Wst ´ p .
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11

OKNA TYPOWE I NIE TYPOWE
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OKNA PVC - o g ra n icze n ia w ym ia ró w
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