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POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

1.  PRZEDMIOT APROBATY

Przedmiotem Aprobaty Technicznej ITB s  jednoskrzyd owe drzwi stalowe typów LF531E,

LF561C oraz LF621F, firmy DOMOFERM INTERNATIONAL GmbH, A-2230 Gänserndorf, Austria.

 Jednoskrzyd owe drzwi stalowe typu LF531E, zgodne z rys. 4 ÷ 6, wykonywane s  jako

pe ne lub przeszklone, lewe lub prawe, w wersjach:

- przeciwpo arowej,

- przeciwpo arowej i dymoszczelnej.

Skrzyd a drzwi maj  grubo  52 mm. Pozosta e wymiary drzwi w wietle o cie nicy wynosz :

- szeroko  DLB 700 ÷ 1200 mm,

- wysoko  DLH 750 ÷ 2100 mm.

Przeciwpo arowe drzwi jednoskrzyd owe, stalowe typu LF561C, zgodne z rys. 4 ÷ 6,

wykonywane s  jako pe ne, lewe lub prawe. Skrzyd a drzwi maj  grubo  52 mm. Pozosta e

wymiary drzwi w wietle o cie nicy wynosz :

- szeroko  DLB 500 ÷ 930 mm,

- wysoko  DLH 1000 ÷ 2000 mm.

Jednoskrzyd owe drzwi stalowe typu LF621F, zgodne z rys. 1 ÷ 3, wykonywane s  jako

pe ne lub przeszklone, lewe lub prawe, w wersjach:

- przeciwpo arowej,

- przeciwpo arowej i dymoszczelnej.

Skrzyd a drzwi maj  grubo  64 mm. Pozosta e wymiary drzwi w wietle o cie nicy wynosz :

- szeroko  DLB 500 ÷ 1200 mm,

- wysoko  DLH 1000 ÷ 2100 mm.

yta skrzyd a drzwi jest wykonana z ocynkowanej blachy stalowej DX51D+Z100NA,

S220GD+Z100NA lub FE PO2 GZ 100 (PN-EN 10327:2006), grubo ci 0,65 ÷ 1,0 mm i wzmoc-

niona, wzd  kraw dzi pionowej po stronie zamka i zawiasów, p askownikami ze stali WBB

S235JR (PN-EN 10111:2001), o przekroju 48 x 2,9 mm  w przypadku drzwi typu LF531E i LF561C,

oraz o przekroju 58 x 2,9 mm w przypadku drzwi typu LF621F. Wzd  górnej kraw dzi znajduje

si  wzmocnienie z k townika ze stali FE P01 A lub DX51D + Z100NA (PN-EN 10327:2006),

o przekroju 1 x 62 x 62 mm lub 60 x 60 x 1,9 mm w przypadku drzwi typu LF621F, za  o przekroju

48 x 60 x 1,4 mm w przypadku drzwi typu LF531E i LF561C. Dolna kraw  skrzyd a drzwi

pokazana jest na rys. 2 i 5. Wype nienie skrzyde  drzwi typu LF531E stanowi p yta z we ny

mineralnej, grubo ci 47 mm i g sto ci nie mniejszej ni  120 kg/m3, pokryta pow ok  z masy
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nieorganicznej Domocol grubo ci 1,5 mm, za  drzwi LF561C - p yta z we ny mineralnej jw.

grubo ci 43 mm, pokryta pow ok  z masy jw. grubo ci 3 mm. Wype nienie skrzyde  LF621F

stanowi panel sk adaj cy si  z dwóch p yt z we ny mineralnej, grubo ci 18 mm i g sto ci nie

mniejszej ni  165 kg/m3, przedzielonych dwoma p ytami gipsowo-kartonowymi GKB, grubo ci

12,5 mm. P yty wype nienia s  sklejone pomi dzy sob  oraz z blachami poszycia klejem Collosil.

Zamek w drzwiach typu LF531E i LF561C obudowany jest obustronnie p ytami Promina 5 mm, za

w drzwiach typu LF621F ytami GKF lub p ytami Tempoflex, o grubo ci 9,5 ÷ 15 mm. W górnej

cz ci skrzyd a drzwi znajduje si  uszczelka Roku-strip lub Intumex, o przekroju 25 x 1,8 mm,

a wzd  kraw dzi pionowych znajduj  si  uszczelki Roku-strip lub Intumex, o przekroju 20 x

1,5 mm – w przypadku drzwi typu LF621F, za  wzd  górnej i pionowych kraw dzi skrzyd a

znajduj  si  uszczlki jw., o przekroju 16 x 1,5 mm – w przypadku drzwi typu LF531E i o przekroju

18 x 1,5 mm – w przypadku drzwi typu LF561C. Skrzyd a drzwi mog  mie  zak adane odboje

z blachy ocynkowanej lub nierdzewnej grubo ci 1 ÷ 2 mm.

Drzwi dymoszczelne wyposa one s , zgodnie z rys. 2 i 5, w uszczelk  przylgow  z EPDM,

PVC lub TPE, firmy Domoferm oraz w cz ci dolnej skrzyd a w uszczelk  opadaj , firmy

Domoferm - stosowan  wymiennie z progiem.

Rodzaje przeszkle  drzwi typu LF531E i LF621Fi sposoby mocowania szyb podano na rys.

7 ÷ 9.

W drzwiach stosowane s  stalowe o cie nice z blachy ocynkowanej DX51D+Z100NA,

S220GD+Z100NA lub FE PO2 GZ 100 (PN-EN 10327:2006), grubo ci 1,5  2,0 mm, o przekrojach

zgodnych z rys. 10 ÷ 16. W cz ci przylgowej o cie nice wyposa one s  w uszczelki  EPDM, PVC

lub TPE, firmy Domoferm. Sposób mocowania o cie nic podano na rys. 10 ÷ 16.

cie nice s  ocynkowane i lakierowane w kolorach wg katalogu RAL. Poszycia skrzyde

 ocynkowane i lakierowane w kolorach wg katalogu RAL lub pokryte foli  z tworzywa sztucz-

nego, laminatem albo fornirem, grubo ci nie wi kszej ni  3,0 mm.

Sposób rozwi zania drzwi w cz ci progowej pokazano na rys. 2 i 5.

Drzwi s  wyposa one w:

- dwa zawiasy trzycz ciowe firmy ECO SCHULTE, MAGGI lub SCHWARTE, z których co

najmniej jeden jest spr ynowy,

- klamki z tworzywa sztucznego lub aluminiowe, z rdzeniem stalowym, albo ze stali nier-

dzewnej, firm HOPPE, KOCZIAN, BKS, OGRO, DORMA, VIELLER, FSB, GRUNDMANN,

ECO SCHULTE, ESB, EFF-EFF, VBH lub GLUTZ,

- dwa bolce przeciwwywa eniowe - w przypadku drzwi typu LF621F oraz jeden bolec - w

przypadku drzwi typu LF531E i LF561C.

Drzwi mog  by  wyposa one s  w:

- zamek zapadkowo-zasuwkowy serii SVP2000, SVP3000, SVP4000, SVP5000, SVP6000,

180, 181 lub 182, firmy DORMA, typu 8000 lub 8765, firmy ASSA, serii 1739 lub 1769,
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firmy Nemef, serii 43120.65.0, 43110, 43110.65.0, 43190.95.0, 43090.00, 43020.65 lub

07089.50, firmy CISA, serii CF50, CF60, CF60T lub CF50A, firmy TESA, serii 809, firmy

EFF-EFF, serii GBS 90 AVP lub GBS 81, firmy ECO SCHULTE, serii B82, 1000, 1012,

1013, 1015, 1028, 1739, 1758 lub 1759, firmy BMH, serii 2172, 2173, 2174, 2175, 2177,

2320, 2321, 2324, 2325, 2326, 2328, 2329, 2330, 2331, 2336, 2338, 2339 lub 2340, firmy

BKS,

- dodatkowy zamek 807-10 lub 807-11, firmy EFF-EFF,

- samozamykacze: GROOM 200, TS 71, TS 72, TS 73V, TS 73 EMF, TS 73 EMR, TS 83, TS

91,  TS  92,  serii  TS  93  lub  TS  93  GSR,  firmy  DORMA,  TS  2000  V,  TS  2000  VBC,  TS

3000V, serii TS 4000 lub TS 5000, firmy GEZE,

- elektrozaczepy serii 14, 17, 37, 141, 142, 331, 342 lub 343, firmy EFF-EFF,

- d wignie antypaniczne firmy ECO SCHULTE, FSB, CISA, TESA lub BKS,

- trzymacze magnetyczne firmy DORMA, DOMOFERM lub GEZE,

- systemy kontroli dost pu firmy EFF-EFF lub ALARMTECH,

- kratki wentylacyjne firmy KUHN lub ABS.

Wymagane w asno ci techniczne drzwi podano w p. 3.

2.  PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA

Stalowe drzwi typów LF531E przeznaczone s  do stosowania jako zamkni cia otworów

w przegrodach budowlanych i spe niaj  wymagania klasy EI2 30-C5 odporno ci ogniowej wg  norm

PN-EN 13501-2:2008 i PN-EN 14600:2008.

Drzwi wyposa one, zgodnie z p. 1, w uszczelki spe niaj  wymagania klasy dymoszcze-

lno ci Sm wg normy PN-EN 13501-2:2008.

Stalowe drzwi typów LF561C przeznaczone s  do stosowania jako zamkni cia otworów

w przegrodach budowlanych i spe niaj  wymagania klasy EI2-C5 odporno ci ogniowe wg norm PN-

EN 13501-2:2008 i PN-EN 14600:2008.

Stalowe drzwi typów LF621F przeznaczone s  do stosowania jako zamkni cia otworów

w przegrodach budowlanych i spe niaj  wymagania, wg norm PN-EN 13501-2:2008 i PN-EN

14600:2005, klas odporno ci ogniowej:

- EI2 60-C5,

- EI2 120-C5.

Drzwi wyposa one, zgodnie z p. 1, w uszczelki spe niaj  wymagania klasy dymoszcze-

lno ci Sm wg normy PN-EN 13501-2:2008.

Z uwagi na wymagania w zakresie odporno ci na korozj  drzwi powinny by  odpowiednio

zabezpieczone pow okami antykorozyjnymi w zale no ci od kategorii korozyjno ci atmosfery
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wg normy PN-EN ISO 12944-2:2001 i zgodnie z ustaleniami podanymi w Instrukcji ITB Nr 305.

Zabezpieczenia antykorozyjne nie s  obj te niniejsz  Aprobat  Techniczn .

 Stosowanie drzwi obj tych Aprobat  Techniczn  powinno odbywa  si  na podstawie doku-

mentacji technicznej, opracowanej zgodnie z obowi zuj cymi normami i przepisami (w szcze-

gólno ci z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie - DzU Nr 109 z 2004 r., poz.

1156). Wbudowanie drzwi, ich monta  i konserwacja powinny by  zgodne z instrukcj  producenta.

Stalowe drzwi typu LF531E mog  by  mocowane w cianach:

- murowanych grubo ci nie mniejszej ni  80 mm,

- z gazobetonu grubo ci nie mniejszej ni  100 mm,

- betonowych lub elbetowych grubo ci nie mniejszej ni  80 mm,

- gipsowo-kartonowych grubo ci nie mniejszej ni  75 mm i klasie EI 30 odporno ci ogniowej.

Stalowe drzwi typu LF561C mog  by  mocowane w cianach:

- murowanych grubo ci nie mniejszej ni  100 mm,

- z gazobetonu grubo ci nie mniejszej ni  120 mm,

- betonowych lub elbetowych grubo ci nie mniejszej ni  80 mm,

- gipsowo-kartonowych grubo ci nie mniejszej ni  100 mm i klasie EI 60 odporno ci ogniowej

Stalowe drzwi typu LF621F klasy EI2 60 odporno ci ogniowej mog  by  mocowane

w cianach:

- murowanych grubo ci nie mniejszej ni  100 mm,

- z gazobetonu grubo ci nie mniejszej ni  120 mm,

- betonowych lub elbetowych grubo ci nie mniejszej ni  80 mm,

- gipsowo-kartonowych grubo ci nie mniejszej ni  100 mm i klasie EI 60 odporno ci ogniowej

Stalowe drzwi typu LF621F klasy EI2 120 odporno ci ogniowej mog  by  mocowane

w cianach:

- murowanych grubo ci nie mniejszej ni  120 mm,

- z gazobetonu grubo ci nie mniejszej ni  175 mm,

- betonowych lub elbetowych grubo ci nie mniejszej ni  110 mm.

3. W CIWO CI TECHNICZNE. WYMAGANIA

3.1. Elementy drzwi. Materia y i w ciwo ci techniczne

3.1.1. O cie nica
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3.1.1.1. Kszta towniki stalowe. cie nice powinny by  wykonywane z kszta towników

cie nicowych, z ocynkowanej blachy stalowej DX51D+Z100NA, S220GD+Z100NA lub FE PO2

GZ 100 (PN-EN 10327:2006), grubo ci 1,5  2,0 mm.

3.1.1.2. Uszczelki. cie nica drzwi powinna by  wyposa ona w uszczelki przylgowe

zgodne z pkt. 1.

3.1.2. Skrzyd o

3.1.2.1. Blacha i kszta towniki stalowe. yta skrzyd a powinna by  wykonywana z ocynko-

wanej blachy stalowej DX51D+Z100NA, S220GD+Z100NA lub FE PO2 GZ 100 (PN-EN 10327:-

2006), grubo ci 0,65  1,0 mm. Wzmocnienia skrzyd a powinny by  wykonane z kszta towników

zgodnych z p.1, ze stali WBB S235JR (PN-EN 10111:2001) lub DX51D+Z100NA (PN-EN

10327:2006).

3.1.2.2. P yty wype nienia. Do wype nienia skrzyd a stosowane s  p yty GKF, GKB,

Tempoflex oraz p yty z we ny mineralnej, zgodne z p. 1.

3.1.2.3. Uszczelki. W skrzyd ach drzwi powinny znajdowa  si  p czniej ce, zgodne z p. 1.

W cz ci progowej skrzyd a drzwi mog  by  umieszczone uszczelki: opadaj ce lub próg, zgodne z

p. 1.

3.1.3. Okucia i zamki. Stosowane do drzwi okucia i zamki powinny by  zgodne z p. 1.

3.2. Wykonanie

Jako  wykonania i wyko czenia stalowych drzwi powinna by  zgodna powinna by

zgodna z dokumentacj  systemow  producenta – nie powinny by  widoczne uszkodzenia

(p kni cia, rysy, wgniecenia) i usterki wygl du zewn trznego.

3.3. W ciwo ci techniczne drzwi

3.3.1. Wymiary. Wymiary drzwi powinny by  zgodne z p. 1. Odchy ki wymiarów skrzyde

powinny by  zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1529:2001 dla klasy tolerancji 1. Przekroje

cie nic powinny by  zgodne z rys. 10 ÷ 16.

3.3.2. Kszta t skrzyd a (prostok tno  i p asko ). Kszta t skrzyd a, okre lany prosto-

tno ci  naro y oraz p asko ci  brzegów i naro y skrzyd a powinien spe nia  poni sze

wymagania:
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- odchy ki prostok tno ci naro y powinny mie ci  si  w zakresie odchy ek dopuszczalnych

dla klasy tolerancji 1 wed ug normy PN-EN 1529:2001,

- odchy ki p asko ci powinny mie ci  si  w zakresie odchy ek dopuszczalnych dla klasy

tolerancji 1 wed ug normy PN-EN 1530:2001.

3.3.3. Funkcjonalno  i niezawodno  dzia ania. Drzwi, po wykonaniu 200000 cykli

otwierania i zamykania skrzyd a (wg PN-EN 1191:2001), nie powinny wykazywa  uszkodze  i nie-

pra-wid owo ci w dzia aniu. Skrzyd o powinno si  porusza  bez zaci  i zahamowa  w ruchu.

Uszczelki powinny na ca ej swej d ugo ci przylega  do odpowiednich powierzchni, zgodnie z za o-

eniami konstrukcyjnymi.

3.3.4. Prawid owo  dzia ania i warto ci si  operacyjnych. Skrzyd o drzwi przy

otwieraniu i zamykaniu powinno si  porusza  bez zaci  i zahamowa  w ruchu. Po zamkni ciu

drzwi uszczelki powinny przylega  na ca ej swej d ugo ci do odpowiednich powierzchni, zgodnie

z za eniami konstrukcyjnymi. Zawiasy, klamki, zamki i inne elementy wyposa enia powinny

dzia  zgodnie z danymi producenta. Warto ci si  operacyjnych nie powinny przekracza

nast puj cych warto ci:

- si a potrzebna do zamkni cia drzwi - 40 N,

- moment si y potrzebny do przekr cenia klucza w zamku - 2,5 Nm,

- moment si y potrzebny do otwarcia drzwi przy u yciu klamki - 5 Nm,

- si a potrzebna do wprawienia w ruch skrzyd a drzwi i utrzymania jego w ruchu - 50 N.

3.3.5. Odporno  na obci enie pionowe. Odkszta cenia trwa e, zgodnie z wymaganiami

PN-EN 1192:2001 dla klasy 3 odporno ci drzwi, powsta e w wyniku obci enia skrzyd a si

skupion  800 N, dzia aj  w p aszczy nie skrzyd a, zgodnie z PN-EN 947:2000, nie powinny

przekroczy  1,0 mm oraz obni  w ciwo ci funkcjonalnych i sprawno ci dzia ania drzwi.

3.3.6. Wytrzyma  na skr canie statyczne. Odkszta cenie trwa e naro a, zgodnie z wy-

maganiami PN-EN 1192:2001 dla klasy 3 wytrzyma ci drzwi, powsta e w wyniku obci enia si

skupion  300 N, zgodnie z PN-EN 948:2000, nie powinno spowodowa  uszkodzenia skrzyd a oraz

obni  w ciwo ci funkcjonalnych i sprawno ci dzia ania drzwi.

3.3.7. Odporno  na uderzenie cia em mi kkim i ci kim. Odkszta cenia trwa e, zgodnie

z wymaganiami PN-EN 1192:2001 dla klasy 3 wytrzyma ci drzwi, powsta e w wyniku dzia ania

na skrzyd a obci enia udarowego o energii uderzenia 120 J, zgodnie z PN-EN 949:2000, nie

powinny przekracza  2,5 mm. Nie powinny wyst powa  uszkodzenia konstrukcji drzwi oraz

kni cia pow oki malarskiej skrzyd a. Po badaniu drzwi powinny zachowa  sprawno  dzia ania.



AT-15-7016/2009 9/34
®

3.3.8. Odporno  skrzyde  na uderzenie cia em twardym. rednia g boko  trwa ych

wg bie , zgodnie z wymaganiami PN-EN 1192:2001, powsta ych po uderzeniach z energi  5 J,

wykonanych zgodnie z PN-EN 950:2000 dla klasy 3 wytrzyma ci drzwi, nie powinna przekracza

1 mm, za  warto  maksymalna nie powinna przekracza  1,5 mm. Warto rednia rednic tych

wg bie  nie powinna przekracza  20 mm. Mog  wyst powa  pojedyncze uszkodzenia pow oki

malarskiej. Odkszta cenia trwa e powinny by  s abo widoczne przy obserwacji w wietle rozpro-

szonym z odleg ci 5 m.

3.3.9. Odporno  drzwi na wstrz sy. Drzwi powinny by  odporne na wstrz sy nie wyka-

zuj c uszkodze  ani obni enia w ciwo ci funkcjonalnych, po wykonaniu, wg PN-B-06079:1988,

300 cykli badawczych. Uszczelki powinny na ca ej swej d ugo ci przylega  do odpowiednich

powierzchni, zgodnie z za eniami konstrukcyjnymi.

3.3.10. Odporno  ogniowa. Drzwi typu LF531E powinny spe nia  kryteria klasy EI2 30-C5

odporno ci ogniowej, drzwi typu LF561C - kryteria klasy EI2 60-C5 odporno ci ogniowej,

a drzwi typu LF621F - kryteria klasy EI2 120-C5 odporno ci ogniowej - wg norm PN-EN 13501-

2:2008 i PN-EN 14600:2005.

3.3.11. Dymoszczelno . Drzwi typów LF531E i LF621F, zgodne z p. 1, powinny spe nia

kryteria klasy dymoszczelno ci Sm wg normy PN-EN 13501-2:2008.

3.3.12. Oznakowanie. Ka de drzwi powinny by  oznakowane w sposób trwa y tabliczk

znamionow  w miejscu ci le okre lonym przez producenta. Tabliczka znamionowa powinna

zawiera  co najmniej nast puj ce informacje:

- nazw  producenta,

- nazw  wyrobu,

- rok produkcji,

- klasa odporno ci ogniowej,

- numer Aprobaty Technicznej ITB AT-15-7016/2009.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT

4.1. Pakowanie

Wyroby obj te Aprobat  Techniczn  powinny by  opakowane pojedynczo lub na paletach

w kompletnym zestawie elementów sk adowych zgodnie z norm  PN-B-05000:1996, z do czon

instrukcj  monta u i wbudowania. Opakowania powinny zabezpiecza  wyrób przed uszkodzeniami
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mechanicznymi i odkszta ceniami. Na opakowaniu powinny by  umieszczone co najmniej dane

z oznakowania oraz:

- numer i dat  wystawienia krajowej deklaracji zgodno ci,

- nazw  jednostki certyfikuj cej, która bra a udzia  w ocenie zgodno ci,

- znak budowlany.

Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by  zgodny z rozpo-

rz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania

zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DzU Nr

198/2004, poz. 2041).

4.2. Przechowywanie

Drzwi powinny by  przechowywane zgodnie z norm  PN-B-05000:1996 w pomieszcze-

niach zabezpieczaj cych przed opadami atmosferycznymi oraz z dala od czynników cych itp.

4.3. Transport

Opakowania z drzwiami nale y transportowa  w sposób zabezpieczaj cy je przed uszko-

dzeniem lub zniszczeniem, zgodnie z wytycznymi producenta uwzgl dniaj cymi wymagania

przepisów obowi zuj cych w transporcie drogowym i kolejowym przy przewo eniu tego typu

wyrobów oraz z wymaganiami okre lonymi w normie PN-B-05000:1996.

5. OCENA ZGODNO CI

5.1. System oceny zgodno ci

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o wyrobach budowlanych (DzU Nr 92/2004, poz. 881), wyrób, którego dotyczy niniejsza Aprobata

Techniczna, mo e by  wprowadzony do obrotu i stosowany przy wykonywaniu robót budowlanych

w zakresie odpowiadaj cym jego w ciwo ciom u ytkowym i przeznaczeniu, je eli producenit

dokona  oceny zgodno ci, wyda  krajow  deklaracj  zgodno ci z Aprobat  Techniczn  ITB AT-15-

7016/2009 zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.

Zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie

sposobów deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym (DzU Nr 198/2004, poz. 2041) ocen  zgodno ci drzwi typu obj tych Aprobat

Techniczn  ITB AT-15-7016/2009 dokonuje producent, stosuj c system 1.
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W przypadku systemu 1 oceny zgodno ci, producent mo e wystawi  krajow  deklaracj

zgodno ci z Aprobat  Techniczn  ITB AT-15-7016/2009, je eli akredytowana jednostka

certyfikuj ca wyda a certyfikat zgodno ci wyrobu na podstawie:

 a) zadania producenta:

 - zak adowej kontroli produkcji,

 - uzupe niaj cych bada  gotowych wyrobów (próbek) pobranych w zak adzie produkcyjnym,

prowadzonych przez producenta zgodnie z ustalonym planem bada , obejmuj cym

badania wed ug p. 5.4.3,

 b) zadania akredytowanej jednostki:

- wst pnego badania typu,

- wst pnej inspekcji zak adu produkcyjnego i zak adowej kontroli produkcji,

 - ci ego nadzoru, oceny i akceptacji zak adowej kontroli produkcji.

5.2. Wst pne badanie typu

Wst pne badanie typu jest badaniem potwierdzaj cym wymagane w ciwo ci techniczno-

ytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu i stosowania.

Wst pne badanie typu drzwi obejmuje:

- dopuszczalne odchy ki wymiarów i kszta tów,

- prawid owo  dzia ania,

- warto ci si  operacyjnych,

- funkcjonalno  i niezawodno  dzia ania,

- odporno  na obci enie statyczne pionowe,

- wytrzyma  na skr canie statyczne,

- odporno  skrzyde  drzwiowych na uderzenia cia em twardym,

- odporno  skrzyde  na uderzenia cia em mi kkim i ci kim,

- odporno  na wstrz sy,

- klas  odporno ci ogniowej,

- klas  dymoszczelno ci.

Badania, które w procedurze aprobacyjnej by y podstaw  do ustalenia w ciwo ci

techniczno – u ytkowych wyrobu, stanowi  wst pne badanie typu w ocenie zgodno ci.

5.3. Zak adowa kontrola produkcji

Zak adowa kontrola produkcji obejmuje:

1. specyfikacj  i sprawdzenie wyrobów sk adowych i materia ów,

2. kontrol  i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobów (p. 5.4.2),
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prowadzone przez producenta zgodnie z ustalonym planem bada  oraz wed ug zasad

i procedur okre lonych w dokumentacji zak adowej kontroli produkcji, dostosowanych do

technologii produkcji i zmierzaj cych do uzyskania wyrobów o wymaganych w ci-

wo ciach.

Kontrola produkcji powinna zapewni , e wyrób jest zgodny z Aprobat  Techniczn  ITB AT-

15-7016/2009. Wyniki kontroli produkcji powinny by  systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru

powinny potwierdza , e wyrób spe nia kryteria oceny zgodno ci. Ka da partia wyrobów powinna

by  jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze bada  .

5.4. Badania gotowych wyrobów

5.4.1. Program bada . Program bada  obejmuje:

a) badania bie ce,

b) badania uzupe niaj ce.

5.4.2. Badania bie ce. Badania bie ce obejmuj  sprawdzenie:

a) jako ci wykonania,

b) oznakowania,

5.4.3. Badania uzupe niaj ce. Badania uzupe niajace obejmuj  sprawdzenie:

a) wymiarów i kszta tów

b) warto ci si  operacyjnych,

c) odporno ci na obci enie pionowe,

d) wytrzyma ci na skr canie statyczne,

e) odporno ci ogniowej,

f) dymoszczelno ci.

5.5. Cz stotliwo  bada

Badania bie ce powinny by  prowadzone zgodnie z ustalonym planem bada , ale nie

rzadziej ni  dla ka dej partii wyrobów. Wielko  partii wyrobów powinna by  okre lona w doku-

mentacji zak adowej kontroli produkcji.

Badania uzupe niaj ce powinny by  wykonywane nie rzadziej ni  raz na 3 lata.
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5.6. Metody bada

5.6.1. Sprawdzenie jako ci wykonania. Sprawdzenie jako ci wykonania drzwi nale y

wykona  wg wymaga  producenta. Wyniki sprawdzenia nale y porówna  z wymaganiami poda-

nymi w p. 3.2.

5.6.2. Sprawdzenie wymiarów i kszta tów. Wymiary i prostok tno  skrzyde  nale y

sprawdza  wg PN-EN 951:2000. P asko  skrzyde  nale y sprawdza  wg PN-EN 952:2000. Wyniki

pomiarów nale y porówna  z danymi zawartymi w p. 3.3.1 i 3.3.2.

5.6.3. Sprawdzenie oznakowania. Sprawdzenie oznakowania polega na ogl dzinach

i odczytaniu informacji podanej na tabliczce znamionowej oraz porównaniu jej z wymaganiami

podanymi w p. 3.3.12.

5.6.4. Sprawdzenie prawid owo ci dzia ania. Sprawdzenie nale y przeprowadzi  wyko-

nuj c kolejno nast puj ce czynno ci:

- trzykrotne otwarcie i zamkni cie skrzyd a drzwi, przy czym nale y zwróci  uwag  na

ynno  ruchu oraz ewentualne zahamowania lub tarcie kraw dzi skrzyd a o o cie nic ,

- sprawdzenie przylegania uszczelek do powierzchni, do których powinny przylega  wg

za  konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dzia ania zamka przez trzykrotne zamkni cie i otwarcie kluczem, ze zwró-

ceniem uwagi na ewentualne zaci cia lub zwi kszone opory.

Wyniki badania nale y porówna  z wymaganiami podanymi w p. 3.3.4.

5.6.5. Oznaczenie warto ci si  operacyjnych. Warto ci si  operacyjnych nale y sprawdzi

wg normy PN-EN 12046-2:2001. Wyniki nale y porówna  z wymaganiami podanymi w p. 3.3.4.

5.6.6. Badanie odporno ci drzwi na obci enie statyczne pionowe. Badanie nale y

przeprowadzi  stosuj c schemat obci enia i pomiarów wed ug normy PN-EN 947:2000 przyj-

muj c warto  obci enia kontrolnego 800 N. Na podstawie pomiarów nale y obliczy  warto ci

odkszta ce  trwa ych dolnego, swobodnego naro a skrzyd a, ró nic  d ugo ci przek tnej skrzyd a

przed i po badaniu oraz dokona  ogl dzin drzwi i sprawdzenia sprawno ci dzia ania po badaniu.

Wyniki badania nale y porówna  z wymaganiami podanymi w p. 3.3.5.

5.6.7. Badanie odporno ci drzwi na skr canie statyczne. Badanie nale y przeprowadzi

stosuj c schemat obci enia i pomiarów wed ug normy PN-EN 948:2000 przyjmuj c obci enie

statyczne si  skupion  w dolnym swobodnym naro u skrzyd a równ  300 N. Na podstawie

pomiarów przemieszcze  przed przy eniem i po zdj ciu obci enia nale y obliczy  warto ci
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odkszta ce  trwa ych naro a skrzyd a. Po badaniu nale y dokona  ogl dzin drzwi i sprawdzenia

sprawno ci dzia ania. Wyniki badania nale y porówna  z wymaganiami podanymi w p. 3.3.6.

5.6.8. Badanie odporno ci drzwi na uderzenie cia em mi kkim i ci kim. Badanie

nale y przeprowadzi  wg normy PN-EN 949:2000, uderzaj c cia em mi kkim i ci kim o masie

30 kg w zamkni te skrzyd o drzwi z energi  120 J. W wyniku pomiarów przemieszcze  w

miejscach uderze  nale y okre li  odkszta cenia trwa e skrzyd a Po badaniu nale y dokona

ogl dzin i sprawdzenia sprawno ci dzia ania drzwi. Wyniki badania nale y porówna  z wymaga-

niami podanymi w p. 3.3.7.

5.6.9. Badanie odporno ci skrzyd a na uderzenie cia em twardym. Badanie nale y

przeprowadzi  wg normy PN-EN 950:2000, uderzaj c kul  stalow  o rednicy 50 mm i masie

0,5 kg. w skrzyd o drzwi z energi  5,0 J. Po badaniu nale y dokona  pomiarów g boko ci

i rednic odkszta ce  trwa ych w ok adzinach skrzyd a. Wyniki badania nale y porówna  z wyma-

ganiami podanymi w p. 3.3.8.

5.6.10. Badanie odporno ci drzwi na wstrz sy. Badanie nale y przeprowadzi  wg normy

PN-B-06079:1988 wykonuj c 300 cykli badawczych z obci nikiem warto ci P = 40·s·h [N], gdzie

s [m] – szeroko  skrzyd a i h [m] – wysoko  skrzyd a. Wyniki pomiarów nale y porówna

z danymi zawartymi w p. 3.3.9.

5.6.11. Badanie odporno ci ogniowej. Badanie odporno ci ogniowej drzwi nale y wyko-

na  wed ug normy PN-EN 1634-1:2008. Wyniki badania nale y porówna  z wymaganiami

podanymi w p. 3.3.10.

5.6.12. Badanie dymoszczelno ci. Badanie nale y wykona  wed ug normy PN-EN 1634-

3:2004. Wyniki badania nale y porówna  z wymaganiami podanymi w p. 3.3.11.

5.7. Pobieranie próbek do bada

Próbki do bada  nale y pobiera  zgodnie z norm  PN-N-03010:1983.

5.8. Ocena wyników bada

Wyprodukowany wyrób nale y uzna  za zgodny z wymaganiami niniejszej Aprobaty

Technicznej ITB, je eli wyniki wszystkich bada  s  pozytywne.
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6.  USTALENIA FORMALNO - PRAWNE

6.1. Aprobata Techniczna AT-15-7016/2009 zast puje Aprobat  Techniczn  AT-15-

7016/2008.

6.2. Aprobata Techniczna AT-15-7016/2009 jest dokumentem stwierdzaj cym przy-

datno  stalowych drzwi typu typu LF531E, LF561C oraz LF621F do stosowania w budownictwie

w zakresie wynikaj cym z Aprobaty.

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o wyrobach budowlanych (DzU Nr 92/2004, poz. 881), wyrób, którego dotyczy niniejsza Aprobata

Techniczna, mo e by  wprowadzony do obrotu i stosowany przy wykonywaniu robót budowlanych

w zakresie odpowiadaj cym jego w ciwo ciom u ytkowym i przeznaczeniu, je eli producent

dokona  oceny zgodno ci, wyda  krajow  deklaracj  zgodno ci z Aprobat  Techniczn  ITB AT-15-

7016/2009 i oznakowa  wyrób znakiem budowlanym, zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.

6.3. Aprobata Techniczna nie narusza uprawnie  wnioskodawcy wynikaj cych z prze-

pisów o ochronie w asno ci przemys owej, a w szczególno ci obwieszczenia Marsza ka Sejmu

Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie og oszenia jednolitego tekstu ustawy

z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo W asno ci Przemys owej (DzU Nr 119/2003, poz.117).

Zapewnienie tych uprawnie  nale y do obowi zków korzystaj cych z niniejszej Aprobaty Tech-

nicznej ITB.

6.4. ITB wydaj c Aprobat  Techniczn  nie bierze odpowiedzialno ci za ewentualne

naruszenie praw wy cznych i nabytych.

6.5. Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia producenta stalowych drzwi typu LF531E,

LF561C oraz LF621F od odpowiedzialno ci za w ciw  jako  wyrobów obj tych Aprobat ,

a wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialno ci za w ciwe zastosowanie prawid ow

jako  wbudowania.

6.6. W tre ci wydawanych prospektów i og osze  oraz innych dokumentów zwi zanych

ze stosowaniem w budownictwie stalowych drzwi typu typu LF531E, LF561C oraz LF621F nale y

zamieszcza  informacj  o udzielonej tym wyrobom Aprobacie Technicznej ITB AT-15-7016/2009.

‘
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7.  TERMIN WA NO CI

Aprobata Techniczna ITB AT-15-7016/2009 jest wa na do 25 listopada 2014 r.

Wa no  Aprobaty Technicznej ITB mo e by  przed ona na kolejne okresy, je eli jej

Wnioskodawca lub formalny nast pca wyst pi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej

z odpowiednim wnioskiem, nie pó niej ni  3 miesi ce przed up ywem terminu wa no ci tego

dokumentu.

Koniec

INFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenty zwi zane

PN-EN 13501-2:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków.

Cz  2. Klasyfikacja na podstawie bada  odporno ci ogniowej z wy -

czeniem instalacji wentylacyjnej

PN-EN 14600:2005 Drzwi, bramy i otwierane okna z w ciwo ciami odporno ci ogniowej

i/lub dymoszczelno ci. Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 1634-1:2008 Badania odporno ci ogniowej zestawów drzwiowych i aluzjowych.

Cz  1. Drzwi i aluzje przeciwpo arowe

PN-EN 1634-3:2004 Badania odporno ci ogniowej zestawów drzwiowych i aluzjowych.

Cz  3. Sprawdzanie dymoszczelno ci drzwi i aluzji

PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozj  konstrukcji stalowych za pomoc

ochronnych systemów malarskich. Cz  2: Klasyfikacja rodowisk

PN-EN 10327:2006 Ta my i blachy ze stali niskow glowej powlekane ogniowo w sposób

ci y do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10111:2001 Stal niskow glowa. Blachy i ta my walcowane na gor co w sposób

ci y, przeznaczone do obróbki plastycznej na zimno. Warunki

techniczne dostawy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z we ny mineralnej

(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-B-06079:1988 Drzwi drewniane. Metoda badania odporno ci na wstrz sy

PN-EN 1192:2001 Drzwi. Klasyfikacja wymaga  wytrzyma ciowych
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PN-EN 1529:2001 Skrzyd a drzwiowe. Wysoko , szeroko , grubo  i prostok tno .

Klasy tolerancji

PN-EN 1530:2001 Skrzyd a drzwiowe. P asko  ogólna i miejscowa. Klasy tolerancji

PN-EN 12046-2:2001 Si y operacyjne. Metoda badania. Cz  2: Drzwi

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-N-03010:1983 Statystyczna kontrola jako ci. Losowy wybór jednostek do próbek

PN-EN 947:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie odporno ci na obci enia pionowe

PN-EN 948:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrzyma ci na skr canie statyczne

PN-EN 949:2000 Okna i ciany os onowe, drzwi, zas ony i aluzje. Oznaczanie odpor-

no ci na uderzenie cia em mi kkim i ci kim

PN-EN 950:2000 Skrzyd a drzwiowe. Oznaczanie odporno ci na uderzenie cia em

twardym

PN-EN 951:2000 Skrzyd a drzwiowe. Metoda pomiaru wysoko ci, szeroko ci, grubo ci

i prostok tno ci

PN-EN 952:2000 Skrzyd a drzwiowe. P asko  ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru

Raporty z bada  i oceny

1. Praca naukowo – badawcza dotycz ca ognioodpornych drzwi typu LF 621 i LF 622 firmy

Domoferm. Praca nr NL-2628/A/04 - Zak ad Bada  Lekkich Przegród i Przeszkle  ITB

2. Klasyfikacja w zakresie odporno ci ogniowej jednoskrzyd owych drzwi stalowych, pe nych

LF621 EI120 firmy Domoferm GmbH. Praca nr NP-533/A/06/ZL - Zak ad Bada  Ogniowych ITB

3. Klasyfikacja w zakresie dymoszczelno ci drzwi jednoskrzyd owych LF 621 i dwuskrzyd owych

LF 622, stalowych, pe nych i przeszklonych firmy Domoferm GmbH. Praca nr NP-890/A/03/ZL -

Zak ad Bada  Ogniowych ITB

4. Klasyfikacja w zakresie odporno ci ogniowej jednoskrzyd owych drzwi stalowych, pe nych

LF621 EI120 firmy Domoferm GmbH. Praca nr NP-902/A/07/ZL - Zak ad Bada  Ogniowych ITB

5. Klasyfikacja w zakresie odporno ci ogniowej i dymoszczelno ci drzwi jednoskrzyd owych typu

LF531 oraz LF561 firmy Domoferm GmbH - Praca nr NP-3844/A/09/ZL- Zak ad Bada

Ogniowych ITB

6. Opinia techniczna w zakresie funkcjonalnym i wytzyma ciowym dotycz ca ognioodpornych

drzwi DOMOFERM typu LF531 i LF561 dla potrzeb aprobacyjnych i certfikacyjnych. Praca nr

NK-03430/A/09 Zak ad Konstrukcji i elementów budowlanych ITB

7. Atest Higieniczny nr NK/B/1009/01/2007 wydany przez Pa stwowy Zak ad Higieny w War-

szawie
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Rys. 1. Widok drzwi typu LF621F
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Rys. 2. Przekrój pionowy A-A drzwi typu LF621F
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Rys. 3. Przekrój poziomy B-C drzwi typu LF621F
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Rys. 4. Widok drzwi typu LF531E i LF561C
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Rys. 5. Przekrój pionowy A-A drzwi typu LF531E oraz LF561C
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Rys. 6. Przekrój poziomy B-B drzwi typu LF531E oraz LF561C
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Rys. 7. Mocowanie przeszklenia w drzwiach typu LF531E - przekrój poziomy
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Rys. 8. Mocowamie przeszklenia w drzwiach typu LF531E – przekrój pionowy
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Rys. 8. Mocowanie przeszklenia w drzwiach typu LF621F - przekrój poziomy
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Rys. 9. Przekrój o cie nic w drzwiach typu LF531E i LF561C

i sposoby ich mocowania w cianach murowanych
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Rys. 10. Przekrój o cie nic w drzwiach typu LF531E i LF561C

i sposoby ich mocowania w cianach murowanych i elbetowych
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Rys. 11. Przekrój o cie nic w drzwiach typu LF531

i sposoby ich mocowania w cianach gipsowo - kartonowych
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Rys. 12. Przekrój o cie nic w drzwiach typu LF561C

i sposoby ich mocowania w cianach gipsowo - kartonowych
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Rys. 13. Przekrój o cie nic w drzwiach typu LF621F

i sposoby ich mocowania w cianach murowanych
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Rys. 14. Przekrój o cie nic w drzwiach typu LF621F

i sposoby ich mocowania w cianach murowanych i elbetowych
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Rys. 15. Przekrój o cie nic w drzwiach typu LF621F

 i sposoby ich mocowania w cianach gipsowo - kartonowych




