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WŁASNOŚCI OKIEN: PROFILE CZY WYKONANIE? 

mgr inż. Bogdan Wójtowicz  

 

 

Badania ITT stolarki okiennej wykonywane  w Laboratorium Techniki Budowlanej w Dąbrowie 
Górniczej, w których uczestniczą osoby kierownicze z firm produkujących okna i drzwi balkonowe 
wielokrotnie służą do stawiania pytań o jakość wyrobów które powstają w ich fabrykach. 

Najpoważniejsze z nich brzmi, czy zestaw profili który zastosowałem pozwala na 
wyprodukowanie okien o dobrej jakości? Czy może są profile, okucia, uszczelki które zastosowanie 
gwarantuje najwyższą jakość niezależnie od producenta , jego parku maszynowego, stosowanej 
technologii  produkcji czy też kwalifikacji pracowników? Czy na tle innych producentów działających 
w obrębie tego samego systemu profili wyroby produkowane przez moją firmę są najlepsze, czy też 
może prezentują jakość co najwyżej średnią. 

Odpowiedzi na tak stawiane pytania, udzielałem wielokrotnie i zawsze odpowiedź była, jest       
i pozostanie taka sama, zanim je  jednak tutaj przedstawię przestawię stosowane przykłady dla lep-
szego zobrazowania końcowych tez. 

W okresie czterech miesięcy wykonaliśmy badania okien i drzwi balkonowych wykonanych 
przez dwudziestu producentów wykorzystujących profile systemu Ideal 4000, w skład którego weszły 
rama 140 001, skrzydło 140 020 i 140 022 ,słupek stały 140 041 i słupek ruchomy 140 066 . 

Dla uproszczenia poniższych rozważań, pominięto sprawę sposobu osadzenia uszczelek             
( wciągane i zgrzewane ) oraz zastosowane okucia systemowe ( kryterium doboru zawierało jedynie 
wymóg by okno było okute zgodnie z wymaganiami producentów okuć ). Dobór producentów wyni-
kał tylko i wyłącznie z okresu wykonywania badań i minimalnej liczby próbek określonej jako dwa 
okna. Balkon jednoskrzydłowy to konstrukcja uchylno-rozwierana bez poprzeczki najłatwiejsza do 
wykonania, okno czteroskrzydłowe jest konstrukcją jednorzędową ze stałymi słupkami o średnim 
stopniu trudności wykonania, a drzwi balkonowe  dwuskrzydłowe  wykonano z ruchomym słupkiem   
i jest to z pewnością najtrudniejsza z konstrukcji poniżej przedstawionych . Wyniki badań zestawiono 
w tabeli poniżej :  

 Wodoszczelność Odporność na obciążenie wiatrem 

Lp. Drzwi balkonowe 
jednoskrzydłowe 

1000x2000 

Okno 
czteroskrzydłowe 

2100x1700 

Drzwi balkonowe 
dwuskrzydłowe 

1600x2300 

Okno 
czteroskrzydłowe 

2100x1700 

Drzwi balkonowe 
dwuskrzydłowe 

1600x2300 

1 E900 E1050 E750 C3 C2 

2 9A E750  C3  

3 E2250 E1650  C3  

4 9A E900 E750 C2 C1(1765x2300) 

5 E750 9A 5A C3 B2 

6 5A E750 7A C3 B2(1765x2195) 

7 E1050 E750 E750 C3 B2(1600x2200) 

8 5A 7A  C3  

9 8A 7A  C3  

10 E1650 E1500  C4  

11 E900 E900  C3  

12  7A 6A C3 B2 

13 E1500 E1200  C3  
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14 E1050 E1200  C3  

15 E1500 E1050  C3  

16 7A 6A 5A C3 A2 

17 6A 7A 6A C3 C2 

18 E750 9A E750 C3 B2 

19 8A E750 E750 C3 B2 

20 9A 9A 8A C3 C1 

 

� Badanie wodoszczelności przeprowadzono zgodnie z normą EN 1027, a wyniki 
przedstawiono zgodnie z normą EN 12208. 
  

� Badanie odporności na obciążenie wiatrem przeprowadzono zgodnie z normą PN-EN 
12211, a wyniki wyrażono zgodnie z normą PN-EN 12210.  

spostrzeżenia z przeprowadzonych badań: 

1) Najprostsza konstrukcja balkon jednoskrzydłowy w sposób najbardziej plastyczny różnicuje 

kwalifikacje techniczne producentów. Najniższy uzyskany  wynik 5A ( 200 Pa ), a najwyższy 

E2250  (2250  PA) oba uzyskane na okuciu tej samej firmy przy identycznych doborach 

garniturów okuciowych i  uszczelkach wciąganych ręcznie. Średni wynik to 839 Pa, co 

odpowiada klasie E 750. 

 

2) Konstrukcja o średniej skali trudności okno czteroskrzydłowe, najniższy uzyskany  wynik 

wodoszczelności  6A ( 250 Pa ), a najwyższy E1650  (1650  PA) uzyskane na różnych okuciach 

przy uszczelkach wciąganych ręcznie. Badanie  odporności na obciążenie wiatrem, pozwoliło 

na uzyskanie najniższego wyniku C3 ( powtórzony dziewiętnaście razy ), a najwyższego C4         

( uzyskany jeden raz ). 

 

3) Najtrudniejsza do wykonania konstrukcja drzwi balkonowych dwuskrzydłowych, najniższy 

uzyskany  wynik 5A ( 250 Pa ), a najwyższy E1650  (1650  PA) uzyskane na różnych okuciach 

przy uszczelkach wciąganych ręcznie. Odporność na obciążenie wiatrem w tych konstrukcjach 

dokonuje ciekawych podziałów: najniższy wynik dla ciśnienia próbnego 400 Pa ugięcie            

w klasie C, a dla ciśnienia próbnego 800 Pa ugięcie w klasie A. warto zauważyć że dla ciśnienia 

800 Pa uzyskano również wyniki w klasie B i w najwyższej klasie C uzyskany d dwóch 

przypadkach. 

 

4) Balkon jednoskrzydłowy jest najłatwiejszą konstrukcją tylko w 9 przypadkach , a dla ośmiu 

przypadków najłatwiejszą konstrukcją jest okno czteroskrzydłowe ze stałymi słupkami, co jest 

dość zaskakujące dla wszystkich którzy zajmują się techniką w branży okiennej. 

 

5) Najciekawszy przypadek to wyższy wynik wodoszczelności dla drzwi balkonowych 

dwuskrzydłowych niż dla drzwi balkonowych jednoskrzydłowych. 

 

6) Wyniki odporności na obciążenie wiatrem w drzwiach balkonowych dwuskrzydłowych, 

obrazują faktyczny stan organizacji produkcji w poszczególnych zakładach wytwórczych. 
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Przedstawione w niniejszym artykule dane z badań, opatrzone kilkoma spostrzeżeniami 

pozwalają odpowiedzieć na zadane na początku pytania.  

a) Jakość produkowanych wyrobów zależy nade wszystko od samego producenta,  sposobu 

organizacji produkcji, parku maszynowego i stosowanej technologii, a także funkcjonowania 

zakładowej kontroli produkcji. 

 

b) Zachowując zasady określone w pkt. A producent jest zdolny do utrzymywania względnie 

stałego poziomu jakości, określonego uprzednio przez kierownictwo firmy jako właściwy          

i pożądany w danym przedsiębiorstwie. 

 

c) W obrębie jednego systemu profili, można uzyskać wyniki badań na poziomie niedostępnym, 

dla wielu innych producentów okien. 

 

d) System Ideal 4000 z wodoszczelnością na poziomie E2250 Pa dla okien jednoskrzydłowych        

i E1650 Pa dla okien wieloskrzydłowych jest w czołówce systemów okiennych w Europie, dla 

wielu systemów są to wartości nieosiągalne nawet dla specjalnych warunków  wytworzenia 

okien. 

 

Niestety z powodów zasadniczych, nie mogę zaprezentować wyników badań dla innych systemów , 

ale wnikliwi obserwatorzy wyposażeni w powyższe dane mogą odnaleźć wyniki innych systemów           

i dokonać ciekawej analizy. 

 

 


