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ZAKŁAD lNżYNlERll ELEMENToW BUDoWLANYGH

LABORATOR|UM ELEMENTOW BUDOWLANYCH

RAPoRT Z BADAN nn LzEo2,o0678/19/ZOONzE
Niniejszy rapol7 z badań zawie.ra wyniki badań objęte zakresem akredytacji

oraz iyniki badań nieakreavtołuii"ń, Wyniki-badań ,spoza zakresu

"X"ałtl|łi,"Śti' 
i,i ŻL)o,i" "po,a 

iakre se m akredytacji''

NiniejszyrapońzostałWydanywtrzechegzemplarzach,plzyczymdwaotrzymałKlient,a.iedenpozostałwlTB.

Klient:

Adres klienta:

il.Ou*nt (nazwa i adres Firmy):

Nazwa i adres Zakładu Produkcyjnego:

K)MANDoR s.A,

ul, Potkanowska 50,

26-600 Radom - Polska

Nazwa wyrobu:

Dokument odniesienia dla wyrobu:

lnformacje dotyczące wyrobu oraz.

deklarowanego zakresu stosowanta

K)MANDoR s.A.,

K)MANDoR s.A,,

ul. Potkanowska 50,

26-600 Radom - Polska

);:::y,:W:ł-,o:Hl;"łW;i';,:,,,:x,i 
!;IH:i":liY.!iśF,

TAW 1 (wypełnienie';;;ńei;;,"', szkło laminowane Float 55,1), z

drzwia mi jednorx,vdĆńi ńi, i mozliwością wykonan i a n aroża,

ETAG OO3:2O12, EAD 21 0005-00-0505:201 9

Wvrób bez odporności ogniowej, Zestaw wyrobów do wykonania

wĆwnętrznych ścian działowych,

oznaczenie typu wyrobu budowlanego: klient nie podał informacji o niepowtarzalnym kodzie

ldentyfikacyjnym wyrobu

IABORATORIUM ELEMENTÓW BUDOWLANYCH

WarszawaIul.Ksawerów2lIte1.225664260tfax225664215|e-mail:przegrody@itb.pl

FiliaPoznań]ul.Taczaka12|te1.618537629|fax618537833|e.mail:przegrodypoznan@itb.pl

|NFORMACJE DOTYCZĄCE WYROBU

, ; :;;;: :::: ; ; ;: 13 03 | fax 2Ż8z577 30

lnstytut Techniki Budowlanei



obiekt badań:

opis, stan i identyfikacja

Data pzyjęcia/pobrania** obiektu badań

Procedura przyięcia obiektu badań,

Nr protokolu przyjęcia obiektu badań:

lnne informacje dotyczące obiektu badańl

Data rozpoczęcia badań:

Data zakończenia badań:

lnne informacje dotyczące badań:

Metody badań:

ETAG 003:2012

PBLL-to'ltlo1_2001

lnformacje dot, zestawu wyrobow d9.*y_[l*ania ścian działowych

całoszklanych, bezsłupffiń, 
-i 

aluminiowymi'orofilami obwiedniowymi,

svstemu TAW 1 (*yp,łrlffi;;ńÓ|;;i .:']:ło iaminowane Float 55,1), z

dzwiami ieOnosrrzyOłoóńi linóŹri*oS",ą wykonania naroża zawańe są

w pkt. 2 niniejszego dilłt;'ffiu,il O,"ńv Właściwości Użytkowych

Wyrobu.

Data otzymania próbek pzez Laboratorium: 20,05,2019 r,

Data pobrania próbek pżezZleceniodawcę: 07,05,2019 r,

PZZLB18 - procedura przyjęcia obiektu badań wzezlaborutorium

LzE

NR LZEO0-0 O678tlgtZOONZE- nr protokołu przyjęcia obiektu badań

przez laboratorium LZE

Brak Nr protokołu pobrania przezZleceniodawcę

Model został zamontowan y przez pracownikow Klienta w

L"-Uor"torium Elementów Budowlanych

22.05,2019r

26.05,2019 r.

Badanie przeprowadzono w Laboratorium Elementów Budowlanych

LZE lTB, ul. Ksaweróiv'-zl,óóia Warszawa na Wyposażeniu z

aktual nym statu sem i^;;#;;,iń 
-spełn 

iającym wymagan ia ETAG

0O3:2012

Dokumenty związane"

PN-EN 1990:2004 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji

'N_EN 
1 991 _1 _1 :2004 Eurokod 1 : oddziaływania na konstrukcje - CzęśÓ 1-1 : oddziałYwania ogÓlne -

Ciężar objętościowv, "ięZ",*ł"sny, 
obciążenia użytkowe w budynkach

EAD210005.00-0505:2019lnternalpartitionkitsforuseasnonłoadbearingwalls

1 zakres badań

zakres badań;§§Łff:Iiy*l"ffiny 
na uderzenie ciałem_mi:i:::J::§:,u:ł?i"ill,:]oo oo3:2o12,

w 
".perci" 

ińałosci i przyoatnosci użytkowej orazbezpieczeństwa użytkowanta,

-badanieodpornościścianynauderzenie.ciałemtwardymWaspekcietrwałości
i przydatności użytkowej or".iJ.pi"czenstwa użytkowania _ wg ETAG 0o3"2o12,

-badaniesiłąpoziomąwgerAcOO3:2O12(pozazakresemakredytacji):
okr$eriumuŻytkowalności:ugięcief=25mmlubH/100(gdzieH.wysokośÓściany)'
o kryterium noinoSci ugięcie f = 40 mm lub do zniszczenia,

Zestawy wyrobów do wykonywania ścian działowych

Ściany działowe, Badanie odporności ściany na działanie liniowej siły poziomej

ZgA I'Z'ZLts nr 19, Kl-1l
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Zakresbadań typu nie stanowiący zadania.jednostki notYfikowanejobejmował sPrawdzenie:

_ badanie odporności ściany oii.ńr"l ń. aziłłania' Poziomej siłY liniowej W9

PB LL-1O5/1 !O1-2OO1, w zakresie:

odolnegorryteriumdopuszczalnościP=0,5kN/m-wgPBLL.105/1/01-2001,
ogÓrnegokryteriumdopuszczalnościP=5,0kN/mlubf=25mmlubH/100wykonanewoparciuoPB

LL_1 o5/1 /o1 -2001 ; waŃość obciążenia PzYjęta wg PN-EN'l 991 -1 -1 :2004'

_ określenie odporności ściany działowej *, ,ir"ri! roznicY ciŚnień (metoda obliczeniowa) - wg PN-EN

r góÓ:ZOOł (poza zakresem akredytacji),

Personel wykonujący badania/obli:,:li1
itHil,{r#ffi i::,XlJlT:ffii'l"o"wlanej, Laboratorium Elementów BudowlanYch'LzE'

;"ffi;;r;;;"ro w laboratorium Elementów Budowlanych LZE lTB, z wYkorzYstaniem wYPosaŻenia

.--_:^ ^^^1niaia^ai \r,\/m2oania ETAG 003:201 2,

;:ffiŁ[T :.":ffi :,"fi łjffi ffi; [il;;," s pełn iającej wymagan ia ETAG 00 3 : 20 1 2,

stanowisk badawczych, urządzeń aparatury i środków pomiarowych,
ab. {. Zestawienie stosorwan!Ch

zakres działania
Data wzorcowania,okres
ważności wzorcowania/

nr świadectwdUrządzenie
Numer

urządzenia

stanowisko składa się ze

stacjonarnej kratownicowej

konstrukcji stalowej LL,275, do

której mocowane są obiekty

badań-schemat stanowiska
l widoczny na Fot,1

l uderzenie ciałem miękkim

l t*orek 50 kg)

l , aspekcie trwałości i

I przydatności użytkowĄ oraz

l bezpieczeństwa użytkowania

LL-275

Nie podlega

wzorcowaniom
stanowisko do badań

funkcjonalno-
wytrzymałościowych

drzwiiścian

24 .o 4,2o 1 5 -24.0 4 .2020LK-021Ciało miękkie 50kg

uderzenie ciałem twardym

w aspekcie trwałości

i prrydalloi§c, u4!!9yŁLL-232 7 .06,2016-7.06.2026
Ciało twarde 0,Skg

uderzenie ciałem twardym 
l

w aspekcie bezpieczeństwa 
l

użvtkowania 1

układ zadający wymagane

I obciążenie
l

_
l pomiar

l odkształceń/przemteszczeń

Ciało twarde 1,Okg LL-231 24,o2.2o 1 4 -2 4 .o2.2024

1 o .O 4,2o 1 5-1 0.o4,20 1 7Układ pomiaru
przemieszczeń-

siłownik

LK-o47

LZE-008
Nie podlega

wzorcowaniomUkład pomiaru
nrzemieszczeń

oomiar wvsokości
LL-355 28.o5.2013-6.08.2018

Łata oeodezyina
nnmiar wvsokości i szerokości

LL-321 27 .o7 .2017 -21 .06.2020
przvmiar wstęqowy

nomiar wvsokości i szerokości
LL-1 1 3 27 .o7,2017 -21 .06,2020

Drzrlmiar wsteoowv
pomiar

od kształceń/przemieszczeńLL_1 91 20.o 4,2o 1 B-20.0 4,2021Czujnik
nrzemieszczenia

pomiar
LL-253 17 .08.2017,17 .o8.2o2o

Czujnik

l3A l'Z lLB nr 19, R|,1l
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od kształce ń l pr zemieszczeń1 g.o 4.2o 1 6-1 3,0 4.20 1 9

od kształce ń l pr zeńteszczń1 5.1 1 .2o 1 6-1 5.1 1 .2019

odkształceń/przem ieszczeń1 0. 1 0.2o 1 B- 10,10,2021

rejestracja warunków

term iczno-wil gotnościowych

07.o3.20,1 6-07.03,201 9

28.1 1 .2017 -1 6,1 o .2020

wymagania metrologiczne ETAG 003:201 2, EAD 21 0005-00-0505_

Materiały do badań (identyfikacja próbki)

Do badań pzyjęto zestaw wyrobów do wykonywania Ścian działowych całoszklanych'

bezsłupowych, z alumińowymi prófitami obwiedniówymi, systemu TAW 1 (wYPełnienie PojedYncze

_ szkło laminowane Ftoat 55.1), , arz*i"rnijednoskrzyo1o_1vńi, z możliwością wykonania naroża i

bez; wymiary zewnętzne badanej ..i"iv,' ,*n 
j_ llso* gsoó mm (ścianę wyposażono w elementy

przedłużają.", urożliriające montaż w'pńi"""elia9n l sufitem podwieszanych do wysokości

H=3709,5mm);max.wymiarywypełnieniasxh=1500x3as8mm.Ścianaoobwodowejkonstrukcji
aluminiowej z możliwością montowania Jrzwi oraz narożników lub bez - 1 sztuka' zmontowane -

maj2019 r.

lnformacje dot, pobrania próbki do badań na podstawie informacji zawańych w protokole pobrania

firmy KOMANDOR S,A, (ul, Potkanowska 50, 26-600 Radom - Polska):

Producentpróbki:KoMANDoRS.A.(ul.Potkanowska50,26-600Radom-Polska),

Miejscepobrania:KoMANDoRS.A.(ul.Potkanowska50,26.600Radom-Polska),

Liczba próbek: 1

określenie próbki: zestaw wyrobów do wykonywania Ścian działowych całoszklanych'

bezsłupowych,zaluminiowymiprofilamiobwiedniovvymi,systemuTAW1
(wypełnienie pojedyncze - ,:Tło laminowane Float 55,1), z drzwiami

jednoskzyało*vri,, możliwością wykonan ia narożai wymiary zewnętrzne

badanej ściany: sxh= 7150 x 3500 mm (ścianę wyposaŻono W elementy

pzedłużające, umożliwiające montaż w pomieszczeniach z sufitem

podwieszanv.n Jo *ysoxŃci H=3709,5 mm); max. wymiary wypełnienia

sxh= 1500 " 
giie ffi, ściana o obwodowej konstrukcji aluminiowej z

możliwością montowania dzwi oraznarożników lub bez,

Data pobrania/produkcii :07,05,20 1 9 r,

Opis elementu próbnego sponządzony pnzezZleceniodawcę

Z3A PZ ZLlł nr 19, Kl ll
Wyd, Vll/2 14 sicrpnia 2019



LABoMToR|UM LZE MPoRT z BADAŃ NR LZE02-0o678/19/zooNzE Strona 5 z 25

zleceniodawca dostarczył do badań wewnętzną ścianę działową systemu TAw1' Badany

element miał wymiary: długość l_ = zrió';:rró,::": H = 3500 mm (ścianę wyposażono w

elementy pzedłużĄące, umożliwiając3 montaż w pomieszczeniach z sufitem podwieszanych do

wysokości rr=g7og5 mrj. nl.xrymalne wymiary ;"onego-modułu wYPełnienia ŚcianY działowej

[Ę;i;XU,n:iH;3,1X;;iffi i1':[łp::,1u:^1y:,l":l"}:,Jlrj'::,',*
na rys. 1 i tab.Z,w xtorycn o."dzone'zostały pzeszklenia pojedyncze, oPańe wzdluŻ dolnej

krawędzi na poorładkacń podsryoo*y.ń, *y[on"ny"h z płyt PE i zamocowane za Pomocą

aluminiowych listew pzyszybowv.n poó..,. zuszczelki p,,ńrvóowe. WYPełnienie ŚcianY stanowiłY

szyby: VSG Float ss.r,'xr"rędzie pionowe szyb połąc zone źoslały ze sobą za pomocą akrylowej

taśmy dwustronnie klejącej. w gorn"i ;iis.i'rryn' została osadzona w Profilu aluminiowYm z

pzekładkami, __l_^_^ ^Aaiałaiaą rlrzwiowa składaiąca się z dwóch stojakow
ponadto w ścianie została osadzona ościeżnica drzwiowa składająca się z dwóch stojakót

i nadproża, wykonan ych z ksztaftowników aluminiowycn połączonych z profilami Ściennymi

;r;ń":,r:;:x*,:;1ii§:,f"#fr"[1l14]3i§: otwierane, całoszklane o wymiarach

skzydła w świetle s*H=tozo mm x 2000 mm, Drzwi wYPosaŻone w standardowe okucia (zamek'

wkładka, klamka, i zawiasy - po ź szt, na skrzydłot.- nysunxi schematyczne ściany i jej

komponenty przedstawiono na ry, { 
,r ;_:,^ł*11:::*rTl#§Ti#:[ yno",stanych 

do

[iTffiilY"Li";T#';ilil1;r;lru TAw 1 pzedstawia poniższa tabela 2:

Tab.2.Zestawienie profili i Ólementów do badanej iciany , "___

Listwa montażowa l,

5ą-tgąo-to(2x15

a-0*15 g|. ,!arĄ dy!9!Ę

szybyJ 0

mm- taśma z akrylu spienionego (zxo

widok ogólny modelu oraz detale przedstawiają rys, 1-6 (rysunkiopracowano przez klienta)'

l3A l'Z'ZLB nr 19, K|,1l
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Rys.1.nościnadziałaniesiłypoziomejw9PBLL-1o5i1/01.2001
bjpóinoSci na u-derŹenie w'g erRC 0O3.2O12

Mocowanie do totu

Światło przeiścia

Mocorvanie do 1200x2039 mm

71 50

wolne kawędzie

Rys.2. Widok ogólny ściany do badań odporności na działanie siły poziomej wg ETAG 003:2012

l3A t'ZZLB nr 19, K|,1l

Wyd. Vll/2 14 siarpnia 2019



PRZEKRÓJ A-A

ł ,, 
* 
)x,l,, 

ł nfił

Rys,3. Przekrój A-A. Model z narożnikiem (oznaczenia, jak w tab,2)

PRZEKROJ A-A

Wolna kl,arvędż

Rys.4. Przekrój A-A, Model bez narożnika (oznaczenia, jak w tab,2)

'l3A l'Z -lLB nr 19, Kl, ll
Wyd. vv/z 14 sierpnia 2019



LABoMToRIUM LZE MPoRT z BADAŃ NR LZE02-o0678/19/ZOONZE Strona 8 z 25

Rys,S. Przekrój B-B

SZCZEGÓŁ D SZCZEGÓI c
SZCZEGÓI E

Rys.6. Szczegoły (oznaczenia, jak w tab,2)

Widok ogólny ściany działowej TAW 1 pzedstawia fot,1,

Z3Al'ZZLB nr 19, Kl ll
Wyd. Vll/2 14 sierpnia 2019
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MPoRT zĘADAŃ NR LZEo2_0067

LABOMTOR|UM LZE

\

\

Eiiiffi To k.j ó l..ffi-afi;j-ś c i a n y d z i ałowej TAW 1

3 Metody iwyniki badań
wynik wraz z jego niepewnością odnosi się wyłącznie do badanych pńbek, wańość niepewności nie może być

ptzypisana bezpośrednio do poziomu wnsciwosci ian"go *yrnr, ponieważ laboratońum nie posiada wiedzy na temat

'imiennoSci 
1ego populacji, a jedynie na temat badanej probki,

Sekwencja badań wg ETAG 003:2012:

.odpornoścnaudezenieciałemtwardym-stalowakuIaomasie0,5kg-badanieutraty
tunrJióń"rności (trwałośó i przydatność użytkowa),

o odpornośe na Loezenie ciałem ńiękkirn_ worek o masie 50kg _ badanie utraty

tunróionaInoSci (truvałośó i pzydatność użytkowa),

o odporność na idezenie ciałem iwardym_ stalowa.kula o masie 1kg _ badanie

uszkodzen ia [Ón"tńXcji (bezpieczeństwo uzytkowan ia),

o odpornośe na udezónie ciałem ńięlri, _ worek o masie 50kg _ badanie uszkodzenia

koŃrukcji (bezpieczeństwo użytkowania),
. Odpornóść ściany na działanie siły liniowej, poliom9,

Badany fragment's.i"i,v-ożiaioweJ 
-ińri"ió*"ńd, kondlcjonowano i badano W warunkach

laboratoryjnych tj, W temp: 21,1,21,4,c i pEly wilg, względnej na poziomie 53,2_68,20/o,

Kondycjonowanie badanych elementów odbywało się Pzez okres: 2o.o5.2o19 r. - 22'05'2019 r'

l3A l'l ZLB nr 19, Kl ll
Wyd, VlllL 14 siarpnia 2019
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3.1

LABoMToR|UM LZE MPoRT z BADAŃ NR LZE02-o067B/19/ZoONZE Strona 10Ł25

Trwałość i przydatność użytkowa

3.1.1 odporność na uderzenie ciałem twardym _ kulka stalowa 0,5 kg, badanie

wzakresietrwałościiprzydatnościużytkowej
Badania wykonano wg ETAG OO3:2012pkt, 5,7.1.2. Badaniu w zakresie trwałoŚci i pzydatnoŚci

użytkowej poddano t iragment ściany działowej opisanej szczegółowo w pkt, 2 rapońu zbadań,

uderzenia symulowano kulą stalową o masie 0,5 kg w połączenie wypełnień oraz w same wypełnienia

ściany. Szczegółowe wyniki badania w zakresie trwałości i PrzYdatnoŚci uŻYtkowej oraz wYsokoŚci

przewyższeniapodanowtabeli3.Punktyuderzeńprzedstawiononarys.7.
Strefa 1 - usytuowanie na wysokości 1,50m

Strefa 1 - usytuowanie na wysokości 1,50m

Strefa 2 - usytuowanie na wysokości 1,80m

Strefa 1 - usytuowanie na wysokości '1,50m

Strefa 2 - usytuowanie na wysokości 1,BOm

Rys.7.Widokstrefuderzeńwzakresietrwałościiprzydatnościuzytkowej-uderzeniawykonanowtafle
VSG Float 55.1

Tab.3.WynikibadańodpornoŚcinauderzeniawtrwałośc'.p,'v

UwagiEnergia
udezania

[Nml

Wysokośó
spadku

lcm]

Nr
uderzenia

Strefa
uderzeń

nr

Średnica
wgniecenia

[mm]

Głębokość
wgniecenia

[mm]

Brak pomiaru -

szkło

Brak

Brak pomiaru -

szkło

EEr pzeoicia, brak191ĘĘ1

2,5

60 1

Strefa
uderzeń

1

Eńk przebbń, brak uszkodzeń
60 2 B,lak olzeb'ldla, brak uszkodzeń
60 3 araX przeUicia, brak uszkodzeń
60 4 a-nzeunu gluglgge{
60 5

raX przebicla, brak uszkodzeń
60 6

60 7 BT6-k pzebicia, brak uszkodzeń
60 8 trńkfizebiĆą brak uszkodzeń
60 o

e-rak przebicia, brak uszkodzeń
60 10

Brak
2,5

60 1
Strefa

uderzeń
2

Brak pzebicia, brak r9lĘ9a9n
60 2 Srar przeEcia, brak uszkodzeń
60 3 EErpEebici' braklglocĘ!
60 4

ocoo
-oo
}!,
.N
E
0>
3
(§

:a

Z3A PZ ZLB nr 19, K|,1l
Wyd, Vll/Z 14 sicrpnia 2019



LABoRAToR|UM LZE MPoRT Z BADAŃ NR LZEo2-o0678/19/ZOoNZE strona 11 z 25

Brak pomiaru -

szkło

-rak 

pzebicia, brak uszkodzeń
60 5 łaX nr-zeUica OraX 994oc1391
60 6 B*k olzeb-'lc'la, brak uszkodzeń
60 7

60 B

-araXoz-eolciaUrąqg5ocger1_60 9 ilrar pzebicia, ślad uderzenia
60 10 _

Brak pEebicń, brak uszkodzeń

6

120 1

Strefa
uderzeń

1

Brak pomiaru -

szkło

Brak

_e---rak przebicia, brak Ę!!9Ęi
120 2 e-rak pżeb'lcia, brak uszkodzeń
120 J BEk przŃicą Eak uszkodzeń
120 4 _-

BErpEebEń, brak uszkodzeń
120 5

120 6

120 7 e-rax przebicia, brak uszkodzeń
120 8

120 9 S-k przeU'lcia, b€k u9lĘ9=l
120 10 mX pzeurcla -urax ułkoqgn

6

120 1

Strefa
uderzeń

2

Braknrzebim.bńr ryrlgĘ!
120 2

Brak

Brak przeblc'|a, br.!!"!99łn
120 3 ffip ze U rci a, b rak u szkod ze ń

120 4 :_
Brak przeMń, brak uszkodzeń

120 A

120 6
Brak pEebicą 6iak uszkodzeń

120 7 aEk plzebicia, brak uszkodzeń
120 8 BńrprzebiĆąłak u91!ocĘ!
120 9 aExnEeuE iaoeunu,99qloerzry

120 10

3.1.2 odporność na uderzenie ciałem miękkim iciężkim _Worek 50 kg_ badanie

w zakresie trwałości i przydatności użytkowej

Badania wykonano wg ETAG 0O3:2O12pkt. 5.7.1.1. Badaniu W zakresie trwałoŚci i PzYdatnoŚci

użytkowej poddano trJgment ściany dziaiowej z drzwiami opisany szczegołowo w pkt, 2 raportu z

badań. udezenia symulowano workiem o masie 50 kg w połączenia wypełnień jako elementy

konstrukcyjne ściany i w same wypełnienia, Szczegołowe W,niki badania W zakresie trwałoŚci i

pzydatności użytkowej podano w tabeli 4, punkty udezeń pzedstawiono na rys, 8, natomiast

wykresy onrazulące pźemiesz czeniasciany po udezeniu ciałem miękkim i cięŻkim zmierzone W

NiepewnośćrozszeŻonapomiaruwysokościspadku(związanazdol<ładnoś",ą.::,::y::::uządzeń),napoziomie
ufności95% i pny współczynniku rozszenenia k=2, l)p=l'mm, NiepewnoŚu^::,:,'::,|::::r:::,_l:"Tr|!,j!X,, 

n=r,
'l]},ń?,X!::tr:ł,X::;;',::,i::"T;;Z:;Ii"ui,"il,'," poziomie ufności 95% i przy współczynniku rozszerzenia k=2,

Up=59.

punktach 1,2,3 oraz4 przedstawiono na wykresach 1+8,

,,,o,,o;ffinawysokości1,50m;P4-środekuderzeniaprzypadający15ommWodległościodotworudrzwioweg0

6c
ooo
}
,N
!D
76
:.

?2

Eon
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Rys.8.PunktyuderzeńfragmentuŚcianydziałowejTAWl-ciałomiękkie50kg
(trwałośc i przydatnośc użytkowa)

Tab. 4. wynikibadań odporności na uderzenia w zakresie trwałości i przydatności użytkowej

"dnością ""::::y:::,n 
u,żąazen), Ila puzl|

ufności 95% i przy współczynniku rozszenenia k=2, lJp=imm, Niełewno2!^:,,_::::Z'^::," x'ff::r":::I:n" '
i';:;:;;:',:ńi:,:":ff;i,U:;:,:;':::;::;ń,r;; u'rządzeń), na poziomie ufności95% i przy współczYnniku

rozszerzenia k=2, Up=500g,

Wynikbadania:.maksymalneugięciepodczasudezenia.53,97mm;
- brak utraty funkcjonalności ściany,

- maksymaine odkształcenie trwałe 1,072 mm <5 mm,

_ otwieianie drzłli bez przeszkód _ funkcjonalność zachowana,

Na wykresach od 1 do 8 przedstawiono pvemieszczenia występujące W modelu badawczYm

ścianydziałowejpoudezeniuwpkt1,2,3i4naschemaciewgrys'8,

Miejsce
udezenia

pkt,

pzemieszczenie
pzy udezeniu

[mm]

odkształcenie
trwałe [mm]

odkształcenia
trwałe [mm]

UwagiEnergia
udezania

[Nm]

Wysokość
spadku

[cm]
Nr uderzenia

19,04
T776 0,125

<5 Bez
uszkodzeń

60

12 1

112 2 <5_
<512 3 17,57

Bez
uszkodzeń

12 1

2

37,36
0,49044,24 <5

12 2
41,45 <5

12 3
Bez12 1

3

27,54
0,00328,06 <5

12 2
29,05

<5
12 3

Bez
uszkodzeń

1

4

30,35
0,046

12 <5
12 2 29,69

31,39
<b

12 3 <5

.5

-<5

Bez
uszkodzeń

120

24 1

1

44,50
1,072

24 2 51,07

24 3 51,97

0,130

<5

-<b
Bez

uszkodzeń

Bez
uszkodzeń

24 1

2

5ó,V

2 46,8524 <5
24 3 45,53

3,1,84
0,061

<5
24 1

3
<5

24 2 34,44
34,66

<5
24 3 <5 Bez

uszkodzeń
24 1

4

35,78
0,014

24 2 33,69
<5

24 3 30,87
<5

zastosowanych urządzen, na

l3A PZ ZLL| nr 19, K|,1l
Wyd. Vtl/Z 14 sierpnia 2019
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Wykresl:PrzemieszczeniaścianypouderzeniuciałemmiękkimicięŻkim
zmierzonew punkcie nr 1 (wysokość spadku 12cm)

id6---Ęo rło 160
Tlm€ tsl

Wykres2:PrzemieszczeniaścianypouderzeniuciałemmiękkimicięŻkim
zmierzone w punkcie nr 1 (wysokośó spadku 24cm)

l3A t'Z ZLl! nr 19, K|,1l
Wyd, Vll/2 14 sicrpnia 2019
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Wykres3:Przemieszczeniaścianypouderzeniuciałemmiękkimiciężkim
zmierzone w punkcie nr 2 (wysokośó spadku 12cm)

Wykres4:Przemieszczeniaścianypouderzeniuciałemmiękkimicięzkim
zmierzone w punkcie nr 2 (wysokośó spadku 24cm)

Z3At'ZZL!3 nr 19, KL!l
Wyd. vlt/z 14 sierpnia 2019
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E
E

20.

15

10

5

0

25ló-- s'o 100
Time [s]

Wykres5:PrzemieszczeniaŚcianypouderzeniuciałemmiękkimiciężkim
zmierzone w punkcie nr 3 (wysokośó spadku 12cm)

Wykres6:Przemieszczeniaścianypouderzeniuciałemmiękkimicięzkim
zmierzone w punkcie nr 3 (wysokośó spadku 24cm)

l3A l'Z ZL|J nr 19, Kl ll
Wyd. Vll/2 14 sicrpnia 2019
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wykres 7: przemieszczeniaściany po uderzeniu ciałem miękkim icięzkim

zmierzone w punkcie nr 4 (wysokośó spadku 12cm)

Wykres8:PrzemieszczeniaścianypouderzeniuciałemmiękkimicięŻkim
zmierzone w punkcie nr 4 (wysokośó spadku 24cm)

3.2 Bezpieczeństwo użytkowan ia

g.2.1 odporność na uderzenie ciałem twardym -_kulka stalowa 1 kg , badanie w

zakresie uó.pi""iónśtwa użytkowania wg ETAG o03:2012

Badania wykonano w9 ETAG Oo3.:2o12 pkt, 5.4.1,2 - udezenie ciałem twardym w zakresie

bezpieczeństwa użytkówania. - uderze-niJ .vńuiońano kulką stalową o .masie 1 kg - strefa

uderzeń wg Rys. 9. szczegółowe wynixi uadania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania oraz

ńlsokości|zówyZszenia podano w tabeli 5,

l3At'Z lLl] nr 19, K|,1l
Wyd. Vll/2 14 siarpnia 2019
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Strefa 1 - usytuowanie na wysokości 1,50m

Strefa 2 - usytuowanie na wysokości 1,BOm

Strefa 1 - usytuowanie na wysokości 1,50m

Strefa 2 - usytuowanie na wysokości 1,80m

Rys. 9. Strefy uderzeń ciałem Mardym fragmentu ściany działowejTAW 1 _ kula stalowa 1 kg

(bezpieczeństwo uzytkowan ia)

Tab. 5. i badań na uderzenia w zakresie

ffi,ści spadku (związana z iŹąazeri, nńoziomie
tYle[JęwuvJv lwLó',l'v"v }'v"l.vl' -' 

,,_o ,',n=ą'^m \llianplunt l ciała twardego
ufności 95% i pzy współczynniku rozszerzenia k=2, lJp=lmm. Niepewność rozszenona pomlaru

- -- 
- ...^^Al^-l,nnil,t t aqazaęani

Wr:7:irń:;r::r:;:;:;:;;:":ń;;;; ,rii"a, na poziomie ufności 95% i pzy współczynniku rozszezenia k=2,

Up=l0g,

g.2.2 odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim : Yol9k 50 kg - badanie w

zakresiebezpieczeństwaużytkowaniawgETAG003:2012
Badania wykonano wg ETAG 003:2012 pkt. 5,4.1.1. W zakresie bezpieczeństwa uŻytkowania.

uderzenia symulowano workiem o masie 50 kg w połączenia wypełnień jako elementy

(§
C
l,o
-oo
}a
.N
lJ
Q}
}(,
!l

STREFA 2 - udezenie z obu stron

STREFA ,1 - uderzenie z obu stron

Brak uszkodzeńSzkło, Brak możliwości
wykonania pomiaru

Szkło. Brak możliwości
wykonania pomiaru

Z3A PZZLl3 nr 19, Kl ll
Wyd. Vtl/z 14 sierpnia 2019

Głębokość
wgniecenia

[mm]

Uwagi
Energla
udezani

a
tNml

Strefa
uderzeniaAlVys
okośc spadku

Icm]

Nr

10

strefa 1/100 1

Strefa 1/t0o 2

Strefa 1/100 J

Strefa 1/100 4

Strefa 1/100 5

Strefa 2/1o0 6

Strefa 2/1o0 7

Strefa 2/100 o

Strefa 2/100 9

Strefa 2/100 ,10
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konstrukcyjne ściany i w same wypełnienia - tafle szklane, Szczegołowe wYniki badania w

zakresie bezpieczeństwa użytkowania oraz wysokości pzewyższenia Podano w tabeli 6, PunktY

udezeń pzedstawiono na Rys. 10 (element beznarożnika) i 11 (element z naroŻnikiem),

P!,P2,P3,P4_Punktyuderzeń usytuowanenawysokości 1,50m,uderzenjezenergiąE=500Nm

P5 _ Punkty uderzeń usytuowane na wysokości ].,som, uderzenie z energią E=900Nm

Rys. 10, Punkty uderzeń fragmentu ściany działowej TAW 1 - ciało miękkie 50 kg (bezpieczeństwo

użytkowania), model bez narożnika

Rys. 11. Punkty uderzeń fragmentu ściany działowej TAW 1 _ ciało miękkie 50 kg (bezpieczeństwo

uzytkowania), model z narożnikiem

PL,P2,P3,P4,P5 - Punkty uderzeń usytuowane na wysokości 1,50m, uderzenie z energią E=500Nm

(ó
Coo
ś)
9Jo
.N
!(l}
}
(§

!l

P1o(
*'o

?2 p3

lto
l=l
lEl

P4

o

/|ź

l

u F',
)

P3 P4
)^O

=l=l

"o
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Tab. 6. Wyniki badań odporności na uderzenia w zakresie bezpieczeństwa użytkowania
kg

Promienlste pęknięcie szkła oraz uszkodzenie
połączenia miedzy szJĘrni (fo!a

LABoMToRIUM LZE MPoRT Z BADAŃ NR LZEo2-0o67B/19/ZOoNZE st

Niepewność rozszeżona pomiaru wysokości spadku (związana z dol<ładnoŚcią zastosowanYch uządzeń), na Poziomie

ufności95% i pzy współczynniku rozszezenia k=2, lJp--lmm. NiepewnoŚĆ rozszerzona pomiaru ciała miękkiego i

ciężkiego (związana z dokładnością zastosowanych ulządzeń), na poziomie ufnoŚci 95% i pzy wspołczynniku

rozsze rze ni a k=2, U p= 5009.

Fot.2, Uszkodzenie tafli szklanej po uderzeniu ciałem miękkim i cięŻkim (50 kg) z energią 900 J

Wynik badania: - brak przebicia,
- brak zawalenia się ściany,
- brak innych niebezpiecznych uszkodzeń,

Z3A I)Z ZLl} nr 19, K1,Il
Wytl. Vll/Z 14 sicrpnia 2019
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- funkcjonalnośc drzwi prawidłowa.

3.3. Badanie odporności ściany na działanie siły liniowej poziomej

_ Wg PB LL_105/1/o1 -2001; ETAGo03:2012 (poza zakresem akredytacji)

Badanie przeprowadzono W9 ETAG OQ3:2O12 (poza zakresem akredytacji) i procedury badawczej

PB LL_1 o5t1l}1-2oo1 . obci{zenie wg ETAG003:2 O12 pzy(ładano na wysokoŚci 1 ,10 m od punktu

posadowienia ściany, a Wg procedury badawczej PB LL_1o5tlto1_2001 na wysokości 1,20 m,

Element badawczy zamocowano sztywno na stanowisku badawczym _ na ramie stalowej,

Wyniki pomiaru pzemieszczeń wg procedury badawczej PB LL-1O5/1lO1,2001zestawiono w tablicY 7,

Pzemieszczenia w odpowiednich punktach pomiarowych wyznacza się jako róznicę odczytu

odksżałcenia początkowego (przed obciążeniem) i końcowego (W trakcie obciąŻenia) (Ar- Ao), Widok

badanego elementu zzaznaczeniem miejsca działania siły podano na Rys, '12,

_ Zakres 1 - dolne kryterium dopuszczalności - obciążenie 0,5kN/m/1,OkN/m - wańoŚc obciąŻenia wg

PB LL-105/1101-2001,
_ Zakres4 - górne kryterium dopuszczalności - obciążenie 5,0kN/m - wańoŚĆ obciąŻenia PzYjęta wg

PN-EN 1991-1-1',2004,

(§

Eo
-oo
}o
.NolD
7
C,

:l

Rys. ,l2, Widok badanej ściany działowej w9 procedury badawczej PB LL-105/1 lO1-20O1- siła Pozioma

Tab.7. lęv obciążeniu 0,5 kN/m: ścian

Nr
cyklu

Odczyt początkowy
Ao [mm]

Odczyt przyP1= 0,5 kN/m
Ar [mm]

Ugięcie
ft = Ar-Ao [mm]

Punkty pomiarowe Punkty pomiarowe Punkty pomiarowe

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 0,00 0,00 0,00 0,00 ,t 6,B1 21,65 17,15 21 ,13 16,81 21,65 17,25 21 ,13

2 0,36 0,47 0,44 0,47 17,26 21,92 17,39 21 ,47 16,90 21,45 16,95 21,0o

22,28 17,56 21 ,62 16,53 21 ,62 16,98 20,98
3 0,48 0,66 0,58 0,64 17,o1

4 0,47 0,66 0,56 0,64 17,23 22,34 17,47 21 ,73 16,76 21,68 16,91 2,|,09

średnia 16,75 21,60 17,00 21,o5

Max. ugięcie
,l8,45

Z3A l'Z ZLl] rlr 19, K|,]l
Wyd, Vll/2 14 sierpnia 2019
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Badanie działania siła pozioma wq ETAG 003:2012 hoza zakresem akredvtacii|

Pomiary odksżałcenia wg ETAG003 wykonano w zakresach:

- Zakres 2 - kryterium użytkowalności - f=25mm lub H/100 (gdzie H- wysokoŚĆ ŚcianY),

- Zakres 3 - kryterium nośności - f=40mm lub do zniszczenia

- Zakres 4 - osiągnięte obciążenie P=5,0 kN/m lub ugięcie f=25mm lub H/100

LABOMTORlUM LZE MpoRT z gRoRŃ Nn 19/ZOONZE Strona21 z25

Up=0,01mm,

Badania ptrty obciążeniu 1,okN/m oraz5,0 kN / m zostały pominięte z uwagi na poziom doznanych

odkształceń pr7]y obciążeniu 0,5kN/m oraz granicznego warunku ugięcia dopuszczalnego

Wynoszącego 25mm.

Wyniki pomiaru pzemieszczeń wg ETAG 003 zestawiono w tabelach 8, 9, 10, 11, 12 i 13,

pzemieszczenia w odpowiednich punktach pomiarowych vlyznacza się jako róŻnicę odczYtu

odksńałcenia początkowego (pzed obciążeniem) i końcowego (w trakcie obciązenia) (Ar Ao). Siłę

liniową pzykładano na odcinku 2,4m. Widok badanego elementu zzaznaczeniem miejsca działania

siły podano na Rys. 13.

Punkty 1 ,2,g,4,5 - strona zewnętzna (pomiar na wysokości ,1 
,1 m)

Punkt 6 - strona zewnętrzna (pomiar na wysokości 0,5H)

Rys. 13. Widok badanej ściany działowejwg ETAG 003:2012- siła pozioma

ocro
o
_oo
}ó
.No
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}(§
Y

(§coo
-oo
}
|h
.N
o
0)

(U

Y

Wańość dopuszczalnego ugięcia:

f = 25 mm lub H/1 00 (H-wysokośó ściany) - należy pżyjąć mniejszą wańość

H = 3000 mm; 3709/100 = 37 mm;foop =25mm

Wymaganie:wańość dopuszczalnego ugięcia foop =25mm: wynik badaniaf = 18,45 mm < 25 mm

Z3A l'Z ZU) nr 19, K1,1l Wyd. Vlll2 14 sicrpnia 2019

3,0m

t[.
l^l

1 23
1,1m

45
1,5m



MPORT Z BADAŃ NR

Wańość siły [N]/ 3,0 mb
Punkty pomiarowe

1 2 3 4 5 6 678

odcz$ początkowy
Ao [mm]

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wynik badania

A,tmml

1 2 3 4 5 6

ffi2 120;4 ;_2!]]
opniowo zwiększanej wańości,

aż do wystąpienia ugięcia "l"r"@
Brak uszkodzeń

wańości siĘ (związana z dokładnością zastosowanycn użądzen), na pozlomle

Tab. 8. Wyniki pomiaru przemieszczeń dla szklenia VSG Float 55.'1 - Zakres 2;f Ś25 mm lub H/100

ŃiewwioŚć rczszerzona pomiaru wańości siĘ (związana

ufności95%ipzywspóbzynnikurozszerzeniak=2,|Jp=l0N'NiepewnośćrozszeŻonapomiarupzemieszczeń
(związana z dokładnością Źastosowanych uządzeń), na poziomie ufności 95% i pzy wsPÓłczYnniku rozszezenia k=2,

Up=0,01mm.

Tab. 9. Wyniki pomiaru pzemieszczeń dla szklenia VSG Float 55.1 - Zakres 3 (P3); f Ś 40 mm

ufności95%ipzywspółczynnikurozszeneniak=2,tJp=l0N.NiepewnoŚćrozszezonapomiarupzemieszczeń
(związana z dokładnością Źasbsowanych urządzeń), na poziomie ufności 95% i plzy współczynniku rozszezenia k=2,

Up=0,01mm.

3.4. Badanie odporności ściany na obciążenie róŻnicą ciŚnień (Poza

zakresem akredytacji)
W celu określenia ugięcia wywołanego różnicą ciśnień po obu stronach ŚcianY działowej,

przeprowadzono analizę numeryczną MES przedmiotowej ściany. Jako kryterium ocenY PrzYjęto

nieprzekroczenie 25mm lub strzałki ugięcia H/1OO gdzie H - wysokoŚĆ elementów konstrukcYjnYch

ściany - wysokość ściany. Element modelowano w programie Autodesk Robot Structurol AnalYsis 2017

jako konstrukcję powłokową. Wypełnienie mocowane w profilach aluminiowych na górnej, dolnej,

Model podparto swobodnie, liniowo po dolnej krawędzi zgodnie z systemem montaŻu. W PrzYPadku

górnej krawędzi, zostało zamodelowanie rozwiązanie systemowe zgodne z dokumentacją techniczną -
mocowanie prętów kotwiących do płaszczyzny konstrukcji sztywne. przyjęto typowy moduł sprężystości

dla szkła wynoszący 70Gpa oraz aluminium wynoszący 75GPa. Sprawdzono wartoŚĆ naPręŻeń Pod

ustalonym obciążeniem obliczeniowym oraz warunek nieprzekroczenia dopuszczalnYch ugięĆ 25mm dla

danego rozwiązania. Modele podzielono na czterowęzłowe elementy skończone o Wymuszonym

wymiarze (0,10 m) metodą Delaunay'a. Uwzględniono obciążenie od cięŻaru własnego oraz obciąŻenie

różnicą ciśnień. Modele (panele) podzielono na dwa schematy obliczeniowe. PierwszY z ustaloną

grubością dla obliczeń ugięć oraz drugi z ustaloną gruboŚcią dla obliczeń napręŻeń. Do modelu

przyłożono charakterystyczne obciążenie różnicy ciśnień, pod działaniem którego nie została

przekroczona wartość ugięcia dopuszczalnego, Kombinacje obliczeniowe zostały dobrane wg PN-EN

Wańość siły [N]/ 2,4 mb
Punkty pomiarowe

1 2 3 4 5 6 1112

Odczyt początkowy
Ao [mm]

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wynik badania

Azfmml

1 2 3 4 5 6

Wł|zg,esIgl,zs
ej wańości, aż

do wystąpienia ugięcia elementów ściany o wańości: f = 40 mm lub do

uszkodzenia

Brak uszkodzeń

rozszeżona pomiaru wańości siły (związana z zastosowanycn uząqzen ), Ila pUzlol I lle
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1990:2004. Sprawdzono największe możliwe naprężenie występujące w modelu nieobjęte badaniem

typu. Jako kryterium oceny przyjęto nieprzekroczenie wartości ugięcia elementów ŚcianY foop=2Smm lub

H/IOO ( na leży przyjąć wa rtość m n iejszą}, gdzie :

- dla ścian systemu TAW 1 wysokość H (37og,5lt0O=37,1mm) - wysokoŚĆ elementów konstrukcyjnych

ściany - wysokość ściany.

Uzyskano wartości dopuszczalnego obciążenia charakterystycznego dla Ścian TAW 1: 50Pa.

Następnie sprawdzono wartość naprężeń pod ustalonym obciążeniem. Wyniki obliczeń Podano na RYs.

15. przyjęto następujący model obliczeniowy - układ rozpatrywany jako dwa tyPowe modułY o

szerokości 1500mm i wysokości zależnej od systemu ściany działowej - rysunek 14.

Rys. 14. widok dwóch typowych modułów w rozwiązaniu systemowym producenta

rl,i'.r:;I::r:,;],,a

=i:fr;łfitr::. 1.96
1.9
ą6§
0.04

sMi.ó§ (Mk)
Prrypgdkl: /i (KoMB1)

=ł;1ź""r;,;r::,;r j:,:r j::

il 13"
4,5
z3

0.0
U, (mm}

Prrypadki: 5 (KoMBż)

Rys. 15. Wańość naprężeń przy obliczeniowej kombinacji obciązeń oraz wańoŚÓ odkształceń PrzY

charakterystycznej komńinacjiobciążeń dla wypełnienia szklanego ściany działowej sYstemu

K9MAN'DóR TAW 1. wartóse napręźeń wynosi 7,83MPa, wańośó ugieć wynosi 24,8mm.
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Analiza statyczno-wytrzymałościowa ściany działowej systemu TAW 1 wykazała, Że dla u8ięcia

dopuszczalnego 25mm wartość obciążenia równomiernie rozłożonego od różnicy ciŚnień wynOSi 50Pa.

Ocena właściwości użytkowych wyrobu
Przy ocenie zgodności Wników z kryteriami okreśtonymi w ETAG 003 stosowana jest reguła prostej akceptacji - wyrób jest uznany za

zgodny w odniesieniu do wyniku, jeśli wynik ten, bez uwzględnienia zmienności Wnikającei z niepewnoŚci pomiarowej, sPełni

wymaganie, Jest to związane z ryzykiem błędnej oceny, Wnikającym z nieuwzgtędnienia niepewnoŚci w ocenie. RYzYko wYnika takŻe z

fa!<tu, że laboratoium nie posiada wiedzy na temat zmienności popułacji Wrobu, a jedynie na temat badanej Próbki.

Na podstawie pżeprowadzonych wyników badań dokonano oceny właściwoŚci użytkowYch

badanego zestawu wyrobów do wykonywania całoszklanych, bezsłupowych, z aluminiOwYmi

profilami obwiedniowymiwewnętznych ścian działowych systemu TAW 1 (wypełnienie pojedyncze

- szkło laminowane Float 55.1), z drzwiamijednoskrzydłowymi, z możliwoŚcią wykonania naroŻa.

Szczegółowe zestawienie w odniesieniu do badanych właściwości zamieszczono w Tab. 10.

Tab. 10. Klasyfikacja badanego zestawu wyrobów do wykonywania wewnętrznych Ścian działowych

całoszklanych,'bezsiupowych, Ź aluminiowymi profilami obwiedniowymi, systemu TAW 1 (wYPełnienie

po;"oyn..Ó - szkło liminowane Float 55.i), z drzwiami jednoskrzydłowymi, z możliwością wykonania

nłoza; wymiary zewnętrzne badanej ściany: sxh= 7150 x 3500 mm (ścianę wyposażono w elementy
przedłuzĄĄce, umozliwi)jące montaz w pomieszczeniach z sufitem podwieszanych do wysokoŚCi H=3709,5

inm); mai,'wymiary wy§einienia sxh= 1500 x 3458 mm. Ściana o obwodowej konstrukcji aluminiowej z
możliwością montowania drzwi oraz narożników lub bez

Zasadnicza chara kterystyka Wymaganie/Klasyf ikacja właściwości użytkowych

Odporność na uderzenie ciałem miękkim

iciężkim
Maksymalne odkształcenie trwałe

Zakres eksploatacyjny Kategoria lV wg ETAG 003

Zakres bezpieczeństwa Kategoria lV wg ETAG 003

Odporność na uderzenie ciałem

twardym

Zakres eksploatacyjny - 0,5 kg Kategoria użytkowania lV

Zakres bezpieczeństwa - 1,0 kg Kategoria użytkowania lV

Obciążenie liniowe siłą poziomą o
stopniowo zwiększanej wańości, aż do

wystąpienia ugięcia elementów ściany
do wańości f = H/100 lub 25 mm

ugięcie elementów ściany

dowartościf=H/100
lub 25 mm

+

Ugięcie elementów ściany
do wańości f = 25 mm osiągnięto przy

obciążeniu o wańości:

- 0,226 kN/m dla tafli VSG F|oat 55.1

Obciążenie liniowe silą poziomą o
stopniowo zwiększanej wańości, aż do

wystąpienia ugięcia elementów ściany
f=40 mm lub do uszkodzenia ściany

Ugięcie elementów ściany f=40 mm lub

uszkodzenie ściany

+

Ugięcie elementów ściany
do wańości f = 40mm osiągnięto przy

obciąźeniu o wartości:

- 0,370 kN/m dla tafli VSG Float 55.'l ,

(z uwzględnieniem Wspołczynnika na

wypadek awarii wynoszącym 2,7,.

- 0,137 kN/m dla tafli VSG Float 55.1.

Obciążenia równomiernie rozłożone,

wywołane różnicą ciśnień powietrza po

obu stronach ściany do wystąpienia
ugięcia f=25mm lub 1/100H (H-

wysokość ściany).

Ugięcia elementów konstrukcyjnych ścian
działowych pod wpływem obciążenia
równomiernie rozłożonego działającego
prostopadle do powiezchni ściany,
wywołanego różnicą ciśnień po obu
stronach pzegrody nie powinny
przekraczać 25mm lub 1/100H (H-
wysokość ściany) - należy wybrać
mnieisza wańość.

+

Maksymalne uzyskane ugięcie
elementów konstrukcyjnych pomiędzy

punktami zamocowania nie pzekroczyło
wańości 25mm dla różnicy ciśnień o

wańości 50 Pa dla tafli VSG Float 55,1,

Dolne kryterium dopuszczalności:
Odporność na obciążenie liniowe siłą
poziomą 0,5 kN/m działającą na

wysokości ,l ,20m

Ugięcie elementów konstrukcyjnych
pomiędzy punktami zamocowania

wywołane obciążeniem liniowym siłą
poziomą o wańości 0,5 kN/m nie moźe

+

Wańość maksymalnego ugięcia
wyniosła f=21,68 mm; nie przekroczono

wańości dopuszczalnej, tj, :
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Zasadnicza charakterystyka Wymaganie/Klasyfikacja właściwości użytkowych

byó większe niż 11100 H i nie większe niż

25mm (H- wysokośó elementu
konstrukcyjnego) - w zależności od tego,
co jest mniejsze, brak uszkodzeń ściany

w wyniku zadawanego obciążenia

f6oo=25mm lub H/100,

Górne kryterium dopuszczalności:
Odpornośó na obciążenie liniowe siłą
poziomą o wańości SkN/m

Brak uszkodzenia ściany pod działaniem
obciążenia siłą liniową 5kN/m lub ugięcie

elem entów konstrukcyjnych pomiędzy
punktami zamocowania nie Większe niż

1/100 H (H- wysokość elementu
konstrukcyjnego - panelu) i nie większe

niż 25 mm.

Ugięcie elementów ściany
do wańości f = 25 mm osiągnięto przy

obciążeniu o wańości:
- 0,226 kN/m dla tafli VSG Float 55.1,

,,+" spełnione;,,-,, niespełnione

Laboratorium Badawcze oświadcza, że wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu, Bez pisemnej
zgody Laboratorium Badawczego Rapoń nie może być powielany inaczej, jak tylko w całości. Raport z badań nie

zastępuje dokumentów wymaganych płzy wprowadzaniu do obrotu i udostępnianiu wyrobów budowlanych.

Kierownik Laboratoriu m LZE

Odpowiedzialny za badanie: Osoba autoryzująca rapoń:

mgr inż, Mazena Jakimowicz

Jakimowicz

Lnrą_

warszawa, dnia, .?3..:..0|...fu l.fń..

-KoNlEc-

mgr inŻ. Marzena

?'r"LJll^_
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