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BADANIE ODPORNOŚCI NA OBCIĄŻENIE WIATREM 

mgr inż. Bogdan Wójtowicz 

 

 

Klasyfikacja okien zgodna z  PN-EN 14351-1:2006 „Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości 

eksploatacyjne. Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez własności dotyczących odporności ogniowej 

i/lub dymoszczelności” nie polega na prostym stwierdzeniu, że okno jest dobre lub złe. Określa nato-
miast warunki przyznania klas dla poszczególnych własności okna, których wartości pozwalają na 
spełnienie, lub nie , wymagań klienta i przepisów prawnych. Wymagania klienta mogą wynikać np.       
z przepisów krajowych (dotyczy to również innych Państw Członkowskich UE) określonych                 
we właściwych aktach prawnych, a także specyfikacjach technicznych na podstawie których, zama-
wiana jest stolarka okienna. Okno staje się więc „dobre” lub „złe” w odniesieniu do specyficznych 
warunków miejsca zabudowy. 

Budzącym najwięcej emocji badaniem  w ramach  ITT1 na zgodność z PN EN 14351-1:2006, 
jest określenie odporności na obciążenie  wiatrem. Badanie to, choć zajmujące niewiele czasu, sta-
nowi krytyczny punkt dla całości oceny. Test ten jest bowiem swego rodzaju „próbą niszczącą” dla 
próbki, gdyż poddana stosunkowo dużym ciśnieniom konstrukcja traci swoje pierwotne właściwości,    
przez co nie wykonuje się na niej następnych badań. Jednocześnie wynik tej próby, czyli stopień ugię-
cia czołowego, musi być mniejszy od wartości określonej w normie PN-84/B03230 „Obliczenia sta-
tyczne i projektowanie”.       

Powyższe reguły związane z wymaganiami  dotyczącymi właściwości okien i wymaganym 
sposobem przeprowadzania badań odporności na obciążenie wiatrem , opisanym w PN-EN 122112, 
nakładają na producentów konieczność wstępnego określenia wartości ciśnienia próbnego (P1). Do-
bór wartości tego ciśnienia powinien być oparty na:  

• Określeniu obciążenia wiatrem według PN  –  B – 02011:1977/Az1:20093 

• Wymaganiu odbiorcy (jeśli takowe określił) 

• Wartości dopuszczalnego ciśnienia badawczego określonego w PN-EN 12211  

Norma PN  –  B – 02011:1977/Az1:2009 dzieli obszar Polski, ze względu na wartość ciśnienia 
jakie wywiera prędkość wiatru, na 3 strefy wiatrowe. Oprócz graficznego przedstawienia podziału 
geograficznego, nazwy stref  (podstref) i ich opisu, norma ta zawiera pozostałe informacje konieczne 
do określenia wartości obciążenia wiatrem, która jest iloczynem: 

• Charakterystycznego ciśnienia prędkości wiatru (wynikającego ze stref wiatrowych) 

• Współczynnika ekspozycji, określanego na podstawie usytuowania budynków wobec 
budowli sąsiadujących    

• Współczynnika aerodynamicznego 

• Współczynnika działania porywów wiatru 

Wartość charakterystyczną ciśnienia prędkości wiatru określa poniższa tabela: 

 

                                                           
1 Initial Type Testing (Badania Wstępne Typu) 
2 PN-EN 12211„Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Norma badawcza”  
3 PN – B – 02011:1977/Az1:2009 „Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem” 
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Strefa Ciśnienie [Pa] 

H=<300m H>300m 

I 300 300 * [1+0,0006(H-300)]2 

II 420 420 

III 300 300* [1+0,0006(H-300)]2 *[(20000-H)/(20000+H)] 

 

Współczynnik ekspozycji uzależniony jest od rodzaju terenu i wysokości budowli, a norma                  
PN – B – 02011:1977/Az1:2009 przyjmuje podział na trzy rodzaje terenu: 
 

A) Otwarty z nielicznymi przeszkodami 
B) Zabudowany przy wysokości istniejących budynków do 10m lub zalesiony 
C) Zabudowany przy wysokości istniejących budynków powyżej  10m 

W zależności od wysokości budowli współczynniki mogą przyjmować wartości w zakresie: 

 

Współczynnik 
Wartość współczynnika 

min Max 

A 0,6 2,6 

B 0,65 2,6 

C 0,6 2,6 

 

Jako wartość współczynnika aerodynamicznego (Cx) przyjęto 1,2 , jako najbardziej niekorzystną dla 
montowanych okien. 

Wartość współczynnika działania porywów wiatru dla okien norma przyjmuje jako wartość 2,2.     

 Na podstawie powyższych założeń można obliczyć minimalne obciążenie wiatrem dla okien 
montowanych na  terytorium Polski. Ciśnienie to wynosi  475 Pa, co według  PN-EN 122104 wymaga 
poddania próbki badaniu ciśnieniem 800 Pa (klasa 2). 

Określone w ten sposób ciśnienie badawcze, podane na próbkę spowoduje ugięcie elementu czoło-
wego, którego wartość nie może przekroczyć  1/300 (klasa C) i jednocześnie nie więcej niż 12 mm , by 
spełnić wymaganie normy PN-84/B-03230 „Obliczenia statyczne i projektowanie” właściwej dla 
budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i wielokondygnacyjnych budynków przemysłowych. 
Reasumując, na terenie Polski minimalną klasą dla wszystkich montowanych okien jest klasa C2. 
(Czyli ugięcie nie gorsze od 1/300 (klasa C) przy ciśnieniu 800 Pa (klasa 2)). 

W innych krajach UE, gdzie trafiają  okna i drzwi balkonowe produkowane w Polsce, wymagania 
mogą być inne, bo wynikające z uwarunkowań geograficznych i budowlanych obowiązujących na 
danym obszarze. Niestety często, tak jak w naszym kraju, zapisane są w postaci „rozproszonej” po 
wielu dokumentach, dlatego skompletowanie wymagań może być czasochłonne, jakkolwiek jest jak 
najbardziej wskazane dla uniknięcia problemów z odbiorem zamówienia.  Jasno i przejrzyście okre-
ślony komplet informacji przedstawia Republika Słowacji, gdzie załącznik informacyjny „Narodna 
priloha NA”, zawiera następujące dane: 

 

                                                           
4 PN-EN 12210 „Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Norma klasyfikacyjna” 
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Tabela NA.1a 

Klasa Ciśnienie próbne Wymagania Zastosowanie 

0 - Bez wymagań - 

1 400 Bardzo niskie  

2 800 Niskie Zabudowa parterowa 

3 1200 Średnie Zabudowa do 8m 

4 1600 Wysokie Zabudowa do 20m 

5 2000 Ekstremalne Zabudowa do 100m 

Exxx >2000 Ekstremalnie wysokie Zabudowa powyżej 100m 

  

Tabela NA.1b 

Klasa Ugięcie Zastosowanie 

A < 1/150 Niezamieszkane obiekty budowlane 

B < 1/200 
Niezamieszkane obiekty budowlane, drzwi wejściowe 

w domach jednorodzinnych 

C <1/300 Budynki mieszkalne 

 

Jasno określone, łatwe do skontrolowania wymagania, stawiają przed producentami problem 
znalezienia kompromisu pomiędzy śmiałymi projektami architektów, a możliwościami konstrukcyj-
nymi systemów. Badania przeprowadzane na dużych próbkach są wyjątkowo efektowne: powietrze 
napierające na  długie słupki i ślemiona odkształca okno w sposób widoczny, nierzadko powodując 
nieodwracalne deformacje lub uszkodzenia. 

Jednocześnie jest to świetny sprawdzian zarówno dla kwalifikacji osób dokonujących obliczeń statyki 
okien, dokonywanej na etapie projektu, jak i użytych komponentów (zwłaszcza dotyczy to zastosowa-
nych wzmocnień stalowych i łączników słupków), jak i jakości wykonania połączeń (słupków ze 
wzmocnieniem stalowym, połączeń słupka z ościeżnicą ), a wreszcie sposobu rozmieszczenia okucia 
obwodowego.  

Na podstawie badania odporności na obciążenie wiatrem, producent otrzymuje jedną                            
z najważniejszych informacji: czy jego produkt wytrzyma warunki w jakich będzie funkcjonował przez 
wiele lat, będzie bezpieczny dla otoczenia i nie spowoduje przykrych konsekwencji dla klienta, które 
będą miały bezpośrednie odbicie na dalszej działalności przedsiębiorstwa.    

 


