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Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Obowiązuje w odniesieniu do wszystkich zakresów stosowania

Zastosowanie

Piktogramy

Zakresy stosowania wskazują maksymalne wymiary
skrzydeł, przy specyficznym ciężarze wypełnienia,
dla których może być stosowane dane okucie.
Zakresy stosowania dotyczą jednak wyłącznie
trwałości użytkowania, a ponadto nośności okuć przy
dodatkowym obciążeniu zgodnie z wymogami normy
EN 14608 (rys A.1).

Podstawy

Skrzydło rozwierno-uchylne

Skrzydło rozwierne

Skrzydło uchylnet

Podstawę do sporządzania zakresów stosowania
stanowi podręcznik ift „Sporządzanie zakresów
stosowania dla okuć do skrzydeł rozwiernych i
rozwierno-uchylnych“. Zawiera on dalsze informacje na
temat stosowania zakresów stosowania i może zostać
pobrany ze strony www.anwendungsdiagramme.de.

Skrzydło rozwierno-uchylne z łukiem
pełnym
Skrzydło rozwierno-uchylne z łukiem
płaskim

Skróty i piktogramy
W niniejszym dokumencie oraz we wszystkich
zakresach stosowania używane są następujące skróty i
piktogramy.

Skrzydło rozwierno-uchylne skośne

Skróty

Skrzydło rozwierno-uchylne trójkątne

CG

Luz pod szklenie [mm]

FB

Szerokość skrzydła [mm]

FFB

Szerokość skrzydła we wrębie [mm]

FFH

Wysokość skrzydła we wrębie [mm]

FFH AB Wysokość skrzydła we wrębie do nasady okna
łukowego [mm]
FFH BS

Wysokość skrzydła we wrębie po stronie
zawiasowej [mm]

FH

Wysokość skrzydła [mm]

FH AB

Wysokość skrzydła do nasady okna łukowego
[mm]

FH BS

Wysokość skrzydła po stronie zawiasowej
[mm]

GG

Ciężar wypełnienia skrzydła (np. szyby)
[kg/m2]

PG

Ciężar profilu [kg/m]

QB/H

max. stosunek wysokości do szerokości
(= FFB/FFH)
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Maksymalny ciężar skrzydła

Profil PCV

Profil drewniany

Profil aluminiowy

Profil aluminiowy z 16 mm BAN
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• wytyczne/informacje dotyczące produktu
i odpowiedzialności (wytyczne VHBH oraz
przytoczone tutaj dokumenty obowiązujące i
dodatkowe dokumenty) – są do pobrania ze
strony:
www.beschlagindustrie.de/ggsb/richtlinien.asp
• informacje producenta profilu lub właściciela
systemu (np. systemu okiennego, w którym ramy
są wykonane z takich materiałów jak drewno,
PCV, aluminium, kombinacja materiałów) lub
DIN 68 121 – „Profile drewniane do okien i drzwi
przeszklonych“ – w szczególności dotyczące
możliwych ograniczeń wymiarów oraz ciężaru
skrzydła.
• wytyczne i ew. zakresy stosowania zawarte
w dokumentacji produktowej producenta
określonego rodzaju przeszklenia lub
producentów paneli wypełniających.
• o ile nie podano inaczej okucia należy stosować
zgodnie z zakresami stosowania wyłącznie do
skrzydeł okiennych prawidłowo osadzonych
w przegrodach pionowych budynków
nieruchomych.

Luz pod szklenie
Luz pod szklenie CG oblicza się dla poszczególnych
rodzajów profili (drewno, PCV, aluminium lub
kombinacja materiałów) w sposób przedstawiony na
poniższych szkicach.
Profil PCV

Profil drewniany

CG

• w przypadku łączenia elementów
konstrukcyjnych o różnej nośności zawsze
obowiązuje zakres stosowania elementu
konstrukcyjnego o najniższej nośności.

• przekroczenie dopuszczalnych zakresów
stosowania pociąga za sobą niebezpieczeństwo
obrażeń ciała i szkód rzeczowych. W razie
przekroczenia zakresów stosowania wygasa
wszelka odpowiedzialność, o ile jest ona
dozwolona z mocy prawa.

Profil aluminiowy
mit 16 mm BAN

Profil aluminiowy

CG

• ograniczenia w zastosowaniu okuć wynikające
z informacji o rozmiarach podane w instrukcji
okuwania lub w katalogu okuć oraz zawartych
w nim diagramów z zakresami zastosowania.
W przypadku gdy obie wartości się różnią
za obowiązujące uznaje się dane zawarte w
instrukcji okuwania, zaś pomocniczo można się
posługiwać danymi z katalogu.

CG

Przy korzystaniu z zakresów stosowania okuć muszą być
koniecznie uwzględniane i przestrzegane następujące
wytyczne:

odpowiednich zakresów stosowania wyłącznie
w odniesieniu do takich elementów okiennych,
w których luz pod szklenie CG jest większy lub
równy, a ciężar profilu PG jest mniejszy lub równy
podanej wartości.

CG

Zasady prawidłowego zastosowania

TITAN

• zakresy stosowania obowiązują wyłącznie
w odniesieniu do okuć, montowanych w
elementach okiennych otwieranych do
wewnątrz, o ile nie podano inaczej.
• okucia stosuje się zgodnie ze wskazaniami
H58.T-AWD-BGPL_01.2020-00
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Ciężar profilu
Ciężar profilu to ciężar właściwy przypadający na metr
bieżący profilu skrzydła (kompletny profil skrzydła wraz
ze wszystkimi usztywnieniami), listwami przyszybowymi
itp.

Ciężar wypełnienia
Przy wyliczaniu zakresów stosowania w celu
wyznaczenia właściwego ciężaru wypełnienia GG
uwzględnia się wiele różnych wartości i przedstawia się
je przy pomocy odpowiednich krzywych na diagramie.
Specyficzny ciężar wypełnienia GG obejmuje
wszystkie stosowane w stolarce okiennej materiały
wypełnieniowe: zarówno przeszklenia z dowolnymi
rodzajami mocowania, jak również panele
wypełnieniowe wykonane z różnych materiałów oraz
kombinacji materiałów.

Określenie ciężaru wypełnienia
W przypadku przeszklenia właściwy ciężar wypełnienia
GG przy założeniu, że masa szkła wynosi
2,5 kg/m2 mm wynika z równania:
GG ≈ 2,5 kg/m2 mm x łączna grubość szkła
Przykład
Przeszklenie złożone z dwóch szyb o grubości 4 mm
każda, łączna grubość szkła = 8 mm
GG ≈ 2,5 kg/m2 mm x 8 mm
GG ≈ 20 kg/m2
Dalsze przykłady wyznaczania właściwych ciężarów
wypełnienia dla różnych grubości szkła znajdują się w
poniższej tabeli.

Masa szkła na mm
grubości szkła
[kg/m2 mm]

Grubość szkła
[mm]

Ciężar
wypełnienia
GG [kg/m2]

2,5

1

2,5

2,5

8

20

2,5

12

30

2,5

16

40

2,5

20

50
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Masa szkła na mm
grubości szkła
[kg/m2 mm]

Grubość szkła
[mm]

Ciężar
wypełnienia
GG [kg/m2]

2,5

24

60

2,5

28

70

Odczytywanie informacji
W odniesieniu do wszystkich poniższych przykładów
obowiązują następujące założenia:
• luz pod szklenie CG dla skrzydła okiennego jest
większy lub równy wartości podanej w zakresie
stosowania.
• ciężar profilu PG dla skrzydła okiennego jest
mniejszy lub równy wartości podanej w zakresie
stosowania.
• podane w zakresie stosowania podstawy do
badań oraz obliczeń obejmują dany przypadek
zastosowania okuć.
• uwzględnione w zakresie stosowania obciążenie
dodatkowe obejmuje dany przypadek
zastosowania okuć.
• producent okien przeprowadził badania i uzyskał
świadectwo odpowiedniego zamocowania
nośnych elementów konstrukcyjnych zgodnie
z wymogami TBDK z zastosowaniem wartości
podanych w zakresie stosowania.

Wyznaczanie odpowiedniego zakresu stosowania
dla właściwego ciężaru wypełnienia
• Wartości dozwolone dla danego okucia znajdują
się na zakresie stosowania na szarym tle. Nie
dotyczy to jednak całej powierzchni oznaczonej
na szaro, a jedynie jej części znajdującej się po
lewej stronie krzywej odpowiedniego ciężaru
wypełnienia GG.
• Uwaga: Ten oraz wszystkie kolejne przykłady
odczytu są zaprezentowane z wielkościami
wzorcowymi FFH i FFB. Wszystkie opisy
oraz wyniki wszystkich przykładów odczytu
obowiązują odpowiednio również w odniesieniu
do wartości wzorcowych FH i FB.
H58.T-AWD-BGPL_01.2020-00
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Przykład odczytu 1
Na zamieszczonym obok zakresie stosowania
dozwolone wartości FFH i FFB dla określonego skrzydła
należy wyznaczać z zastosowaniem właściwego ciężaru
wypełnienia GG = 30 kg/m2. W tym celu pod uwagę
bierze się krzywą dla tego ciężaru wypełnienia.
Powierzchnia znajdująca się po lewej stronie krzywej
pokazuje dozwolony zakres dla właściwego ciężaru
wypełnienia GG = 30 kg/m2.
Powierzchnia znajdująca się po lewej stronie
krzywej (tu dla polepszenia przejrzystości dodatkowo
paskowana) pokazuje niedozwolony zakres dla
właściwego ciężaru wypełnienia GG = 30 kg/m2.
20

30

3.000

40

70
60
50

GG

od maksymalnego właściwego ciężaru wypełnienia
prezentowanego na odpowiednim diagramie zakresu
stosowania.

Przykład odczytu 2
Na poniższym przykładzie jako maksymalny właściwy
ciężar wypełnienia podano 70 kg/m2. Dlatego w tym
przykładzie ciężary wypełnienia przekraczające
70 kg/m2 są generalnie niedozwolone.
Na znajdującym się obok zakresie stosowania
dozwolone wartości FFH i FFB dla danego skrzydła
należy wyznaczać z zastosowaniem właściwego ciężaru
wypełnienia GG = 70 kg/m2. W tym celu pod uwagę
bierze się krzywą dla tego ciężaru wypełnienia.
Powierzchnia znajdująca się po lewej stronie krzywej
(tu dla polepszenia przejrzystości dodatkowo
paskowana) pokazuje dozwolony zakres dla
maksymalnego właściwego ciężaru wypełnienia
GG = 70 kg/m2.

2.500

20

30

3.000

2.000

40

70
60
50

GG

2.500

1.500

2.000

1.000

1.500

B

500

A

500

1.000

1.500

2.000
1.000

Wyznaczanie odpowiedniego zakresu zastosowania
dla maksymalnego właściwego ciężaru wypełnienia

H58.T-AWD-BGPL_01.2020-00

500

B

Okucia mogą być stosowane wyłącznie w takich
skrzydłach, w których wykorzystano wypełnienia
(przeszklenia lub też panele wypełniające), których
właściwy ciężar wypełnienia jest równy lub mniejszy

A

500

1.000

02.2020

1.500

2.000
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Przykład odczytu 3

• przewidywana szerokość skrzydła we wrębie
FFB = 1.300 mm

20

30

3.000

40

GG
70
60
50

Poniższe skrzydło zostanie wyposażone w okucia
zgodne z przyporządkowanym do niego zakresem
stosowania:

2.500

• przewidywana wysokość skrzydła we wrębie
FFH = 1.800 mm
• przewidywane przeszklenie: 3 x 4 mm szyba ze
szkła float – GG = 30 kg/m2

2.000

S

Założenia do badań i wykonanych obliczeń:

1.500

• badanie trwałościowe zgodnie z programem
certyfikacji EN 13126-8:

• obciążenie dodatkowe zgodnie z EN 14608
(rysunek A.1) / klasa 4 wg EN 13115 (800 N)

Warunki obowiązywania zakresu stosowania:
• mocowanie elementów nośnych zgodne z TBDK
musi być zapewnione przez producenta okien:
– siła na górnym zawiasie ramy (N): 2.710
– siła na dolnym zawiasie ramy (N): 2.890
• Poniższe wartości muszą być zachowane dla
wszystkich systemów:
– maks. stosunek szerokości/wysokości
QB/H: ≤ 2.0
– luz pod szklenie CG (mm): ≥ 28
– ciężar profilu PG (kg/m2): ≤ 3.25/m2
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1.000

500

B

– cykli uchylne: 10.000
– cykli rozwiernych: 10.000

A

500

1.000

1.500

2.000

Wynik po odczycie informacji z diagramu zakresu
stosowania:
• punkt przecięcia S dla
FFB x FFH = 1.300 x 1.800 mmznajduje się po
lewej stronie krzywej na obszarze dozwolonym
dla właściwego ciężaru wypełnienia
GG = 30 kg/m2.
• okucia mogą być stosowane zgodnie z
odpowiednim zakresem stosowania.
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Przykład odczytu 4
20

30

3.000

40

GG
70
60
50

Poniższe skrzydło zostanie wyposażone w okucia
zgodne z przyporządkowanym do niego zakresem
stosowania:
• przewidywana szerokość skrzydła we wrębie
FFB = 1.400 mm

2.500

• przewidywana wysokość skrzydła we wrębie
FFH = 1.900 mm
• przewidywane przeszklenie: 3 x 4 mm szyba ze
szkła float – GG = 30 kg/m2

2.000

S

Założenia do badań i wykonanych obliczeń:
1.500

– cykli uchylne: 10.000
– cykli rozwiernych: 10.000

A

• badanie trwałościowe zgodnie z programem
certyfikacji EN 13126-8:
1.000

• obciążenie dodatkowe zgodnie z EN 14608
(rysunek A.1) / klasa 4 wg EN 13115 (800 N)

Warunki obowiązywania zakresu stosowania:
• mocowanie elementów nośnych zgodne z TBDK
musi być zapewnione przez producenta okien:
– siła na górnym zawiasie ramy (N): 2.710
– siła na dolnym zawiasie ramy (N): 2.890
• Poniższe wartości muszą być zachowane dla
wszystkich systemów:
– maks. stosunek szerokości/wysokości
QB/H: ≤ 2.0
– luz pod szklenie CG (mm): ≥ 28
– ciężar profilu PG (kg/m2): ≤ 3.25/m2

H58.T-AWD-BGPL_01.2020-00

B

500

A

500

1.000

1.500

2.000

Wynik po odczycie informacji z diagramu zakresu
stosowania:
• punkt przecięcia S dla
FFB x FFH = 1.400 x 1.900 mm znajduje
się po prawej stronie krzywej na obszarze
niedozwolonym dla właściwego ciężaru
wypełnienia GG = 30 kg/m2.
• okucia nie mogą być stosowane zgodnie z
przedstawionym zakresem stosowania.

02.2020
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Przykład odczytu 5

• przewidywana szerokość skrzydła we wrębie
FFB = 1.600 mm

20

30

3.000

40

GG
70
60
50

Poniższe skrzydło zostanie wyposażone w okucia
zgodne z przyporządkowanym do niego zakresem
stosowania:

2.500

• przewidywana wysokość skrzydła we wrębie
FFH = 2.200 mm
• przewidywane przeszklenie: 2x 4 mm szyba ze
szkła float – GG = 20 kg/m2

S
2.000

Założenia do badań i wykonanych obliczeń:
1.500

• badanie trwałościowe zgodnie z programem
certyfikacji EN 13126-8:
– cykli uchylne: 10.000
– cykli rozwiernych: 10.000

1.000

• obciążenie dodatkowe zgodnie z EN 14608
(rysunek A.1) / klasa 4 wg EN 13115 (800 N)

Warunki obowiązywania zakresu stosowania:
• mocowanie elementów nośnych zgodne z TBDK
musi być zapewnione przez producenta okien:
– siła na górnym zawiasie ramy (N): 2.710
– siła na dolnym zawiasie ramy (N): 2.890
• Poniższe wartości muszą być zachowane dla
wszystkich systemów:
– maks. stosunek szerokości/wysokości
QB/H: ≤ 2.0
– luz pod szklenie CG (mm): ≥ 28
– ciężar profilu PG (kg/m2): ≤ 3.25/m2
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B

500

A

500

1.000

1.500

2.000

Wynik po odczycie informacji z diagramu zakresu
stosowania:
• punkt przecięcia S dla
FFB x FFH = 1.600 x 2.200 mm znajduje
się po prawej stronie krzywej na obszarze
niedozwolonym dla właściwego ciężaru
wypełnienia GG = 20 kg/m2.
• okucia nie mogą być stosowane zgodnie z
przedstawionym zakresem stosowania.
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Przykład odczytu 6
(właściwy ciężar wypełnienia pomiędzy krzywymi)

– siła na dolnym zawiasie ramy (N): 2.890

Poniższe skrzydło zostanie wyposażone w okucia
zgodne z przyporządkowanym do niego zakresem
stosowania:

• Poniższe wartości muszą być zachowane dla
wszystkich systemów:
– maks. stosunek szerokości/wysokości
QB/H: ≤ 2.0
– luz pod szklenie CG (mm): ≥ 28
– ciężar profilu PG (kg/m2): ≤ 3.25/m2

• przewidywana szerokość skrzydła we wrębie
FFB = 1.000 mm
• przewidywana wysokość skrzydła we wrębie
FFH = 2.100 mm

dla właściwego ciężaru wypełnienia wynoszącego
35 kg/m2 na diagramie zakresu stosowania zostanie
narysowana dodatkowa krzywa, której pozycję oraz
przebieg wyznacza się w oparciu o interpolację liniową.
W przypadku interpolacji muszą być uwzględniane i
przestrzegane następujące wytyczne:
• w przypadku właściwych ciężarów wypełnienia
GG mniejszych od 50 kg/m2 interpolacja liniowa
jest dozwolona tylko wówczas, jeżeli różnica
pomiędzy obydwoma krzywymi na diagramie
wynosi maksymalnie 10 kg/m2.
• w przypadku właściwych ciężarów wypełnienia
GG większych od 50 kg/m2 interpolacja liniowa
jest dozwolona tylko wówczas, jeżeli różnica
pomiędzy obydwoma krzywymi na diagramie
wynosi maksymalnie 20 kg/m2

Założenia do badań i wykonanych obliczeń:
• badanie trwałościowe zgodnie z programem
certyfikacji EN 13126-8:
– cykli uchylne: 10.000
– cykli rozwiernych: 10.000
• obciążenie dodatkowe zgodnie z EN 14608
(rysunek A.1) / klasa 4 wg EN 13115 (800 N)

Warunki obowiązywania zakresu stosowania:
• mocowanie elementów nośnych zgodne z TBDK
musi być zapewnione przez producenta okien
– siła na górnym zawiasie ramy (N): 2.710
H58.T-AWD-BGPL_01.2020-00

20

2

2.500

S

2.000

1.500

1.000

500

B

• przewidywane przeszklenie GG = 35 kg/m

30

3.000

40

70
60
50

GG

A

500

1.000

1.500

2.000

Wynik po odczycie informacji z diagramu zakresu
stosowania:
• punkt przecięcia S dla
FFB x FFH = 1.000 x 2.100 mm leży dokładnie na
krzywej wyznaczonej przez interpolację liniową
dla właściwego ciężaru wypełnienia GG = 35 kg/
m2 a tym samym na obszarze dozwolonym dla
tego ciężaru wypełnienia.
• okucia mogą być stosowane zgodnie z
przedstawionym zakresem stosowania.
02.2020
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Przykład odczytu 7
(obszary specjalne przy interpolacji)
Metoda postępowania przedstawiona w przykładzie
odczytu 6 ma zastosowanie dla określania właściwego
ciężaru wypełnienia jedynie wówczas gdy pomiędzy
krzywymi wkazanymi na rysunku zachodzi interpolacja
liniowa.
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Przykład A
Powierzchnia znajdująca się po prawej stronie krzywej
przy właściwym ciężarze wypełnienia GG = 30 kg/m2 (tu
dla polepszenia przejrzystości dodatkowo paskowana)
nie odwzorowuje żadnej krzywej interpolacji liniowej.
Dla tego obszaru dopuszczalny ciężar wypełnia wynosi
GG = 20 kg/m2 (najbliższy dopuszczalny poziom
wskazujący określony ciężar wypełnienia).
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Powierzchnia znajdująca się po prawej stronie krzywej
przy właściwym ciężarze wypełnienia GG = 40 kg/m2 (tu
dla polepszenia przejrzystości dodatkowo paskowana)
nie odwzorowuje żadnej krzywej interpolacji liniowej.
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Przykład B
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Dla tego obszaru dopuszczalny ciężar wypełnia wynosi
GG = 30 kg/m2 (najbliższy dopuszczalny poziom
wskazujący określony ciężar wypełnienia).
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