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ZMIANY W NORMIE EN 1634-1:2002 

W artykule zostały przedstawione zmiany dotyczące badań odporności ogniowej drzwi, żaluzji 
i otwieranych okien, wprowadzone do znowelizowanej normy EN 1634-1:2008. Niektóre zmiany 
pokazano także na rysunkach. 

Zmiany w normie EN 1634-1 Fire resistance and smoke control tests for door, shutter 
and openable window assemblies and elements of building hardware - Part 1 : Fire 
resistance tests for doors, shutters and openable windows (Badania odporności ognio-
wej i dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien oraz 
elementów okuć budowlanych. Część 1: Badania odporności ogniowej drzwi, żaluzji 
i otwieralnych okien) zostały opracowane w ramach prac grupy WG3 TC 127 w latach 
2008-2009, a ich powodem było wprowadzenie nowych norm dotyczących wymagań 
podstawowych, badań (starych znowelizowanych oraz nowych) oraz klasyfikacji w zakresie 
odporności ogniowej drzwi, takich jak: 

EN 1634-2 Badania odporności ogniowej i dymoszczelności zespołów drzwiowych, 
żaluzjowych i otwieralnych okien oraz elementów okuć budowlanych - Część 1 : Chara-
kteryzujące badanie odporności ogniowej elementów okuć budowlanych, 

EN 14600:2005 Doorsets and openable windows with fire resisting and/or smoke 
control characteristics - Requirements and classification, 

EN 13501-2 Fire classification of construction products and building elements - Part 2: 
Classification using data from fire resistance tests, excluding ventilation services, 

EXAP - normy na rozszerzenie zastosowania wyników badań odporności ogniowej 
i dymoszczelności; jest to grupa norm o numerze prEN 15269 Extended application of 
test results for fire resistance and/or smoke control for door, shutter and openable window 
assemblies, including their elements of building hardware: 

Part 1 : General requirements for fire resistance, 
Part 2: Fire resistance of steel hinged and pivoted doorsets, 
Part 3: Fire resistance of timber hinged and pivoted doorsets, 
Part 4: Fire resistance of glass hinged and pivoted doorsets, 
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Part 5: Fire resistance of metal framed glazed hinged and pivoted doorsets and ope-
nable windows, 
Part 6: Fire resistance of timber sliding doorsets, 
Part 7: Fire resistance of steel sliding doorsets, 
Part 8: Fire resistance of timber horizontally folding doorsets, 
Part 9: Fire resistance of steel horizontally folding doorsets, 
Part 10: Fire resistance of Steel rolling shutter assemblies, 
Part 20: Smoke control for all types of doorsets and shutter assemblies. 
Wprowadzone zmiany zostały odniesione do poszczególnych rozdziałów nowej wersji 

normy, podobnie jak powołania na niektóre z rozdziałów (norma EN 1634-1:2008 została 
przetłumaczona na język polski i wydana jako PN-EN 1634-1:2009). 
Zakres normy 

1. Powiększony został zakres badań odporności ogniowej o okna otwierane oraz 
kurtyny produkowane fabrycznie. 

2. Dopuszczono, aby drzwi testowane zgodnie z tą normą i sklasyfikowane zgodnie 
z EN 13501 -2 mogły być stosowane jako drzwi przystankowe do szybów windowych 
alternatywnie do normy EN 81-58. 

3. Dopuszczono, aby przy wcześniejszej zgodzie zleceniodawcy można było uzyskać 
dodatkowe informacje odnośnie do poszczególnych elementów osprzętu. Wyniki oparte 
na obserwacjach odnotowanych w trakcie badania mogą być publikowane w oddzielnym 
raporcie. 
Terminy i definicje 

4. Uzupełniająca konstrukcja mocująca została zastąpiona stowarzyszoną konstru-
kcją mocującą. 

5. Wprowadzono definicję okna otwieranego (stosowaną do okien z co najmniej 
jednym ruchomym skrzydłem, łącznie z bocznym(i) lub górnym(i) panelem (-ami), 
ościeżnicą obwodową i innymi elementami okuć budowlanych. 

6. Nie wprowadzono definicji kurtyny. 
Warunki badania 

7. Obciążenia funkcjonalne powinny być zastosowane zgodnie z wymaganiami 
podanymi w EN 14600 (tego zalecenia brak w starej wersji). 

8. Warunki nagrzewania i ciśnienia w piecu pozostają bez zmian, z wyjątkiem 
otwieralnych okien, przy których ciśnienie na górze elementu próbnego powinno wynosić 
20 Pa. 
Element próbny 

9. Wprowadzono zapis, że wskazówki dotyczące wyboru elementów próbnych poda-
ne są w EN 14600 oraz w prEN 15269 - grupie norm rozszerzonego zastosowania. 

10. Rysunki zamieszczone w normie, pokazujące elementy próbne różnych typów 
zespołów drzwiowych, przez analogię mogą być również wykorzystane w przypadku 
okien otwieranych. 

11. Każdy element osprzętu powinien być zmierzony, zanalizowany i opisany szcze-
gółowo przed rozpoczęciem testu; w przypadku niemożności potwierdzenia opisu pro-
ducenta należy jasno stwierdzić, że posłużono się deklaracją producenta. 
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Montaż elementu próbnego 
12. Badana konstrukcja może zawierać więcej niż jeden element próbny, pod warun-

kiem, że pomiędzy poszczególnymi elementami próbnymi istnieje minimalna szerokość 
200 mm w przypadku sztywnej konstrukcji mocującej lub 300 mm (rys. D.4) 
w przypadku podatnej lub uzupełniającej konstrukcji mocującej i minimalnym odstępie 
200 mm pomiędzy każdym elementem próbnym i brzegami ramy do badań. 

Objaśnienia: 
2) standardowa konstrukcja mocująca 
3) podatna standardowa lub stowarzyszona konstrukcja mocująca 
4) swobodna krawędź 
5) rama do badań 
Rysunek D.4. Przykład poziomych przekrojów wbudowanych elementów próbnych 
zestawu drzwiowego rozwieranego (fragment z wprowadzoną zmianą) 

13. Określono minimalną gęstość materiału równą 450 kg/m3, z którego wykonywana 
jest symulowana ciągłość podłogi. 

UWAGA: Jeśli zestaw drzwiowy lub otwierane okna są badane w połączeniu z nie-
palnym pokryciem podłogi, to w szczególnych okolicznościach może to nie obejmować 
sytuacji, gdy zestaw drzwiowy lub otwierane okno jest instalowane nad palnym materia-
łem podłogowym, np. drewnem lub tekstyliami. 

14. Ażeby określić największy zakres bezpośredniego zastosowania wyników bada-
nia (kategoria B z 13.3.2), główne szczeliny, tj. szczeliny prostopadłe do powierzchni 
skrzydła dla rozwieranych i wahadłowych zespołów drzwiowych lub otwieranych okien, 
lub głębokość wpustu dla obrotowych, przesuwnych składanych lub zwijanych zespołów 
drzwiowych lub otwieranych okien powinny być ustawione pomiędzy średnią i maksy-
malną wartością zakresu szczelin, dla każdej części zespołów drzwiowych lub otwiera-
nych okien, określonych przez zleceniodawcę. Szczeliny mogą być różne dla różnych 
części zespołów drzwiowych lub otwieralnych okien czy drzwi, na przykład pomiędzy 
zamkową krawędzią skrzydła a ościeżnicą, zawiasową krawędzią skrzydła a ościeżnicą, 
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górną krawędzią skrzydła a ościeżnicą, dolną krawędzią skrzydła a ościeżnicą/progiem, 
pomiędzy skrzydłami itd. Zleceniodawca powinien określić szczeliny dla każdej części 
zespołów drzwiowych lub otwieranych okien. 

Przykładowo, drzwi rozwierane z określonym zakresem szczelin pomiędzy zamkową 
krawędzią skrzydła a ościeżnicą od 3 mm do 8 mm powinny być badane ze szczelinami 
pomiędzy ościeżnicą a zamkową krawędzią skrzydła drzwiowego zawierającymi się 
w zakresie 5,5 mm - 8 mm. 

Jeżeli pojedyncza zmierzona szczelina - dla dowolnej części zainstalowanych zespo-
łów drzwiowych lub otwieranych okien - jest poza wymaganym zakresem dotyczącym 
kategorii B bezpośredniego zakresu zastosowania (od 5,5 mm do 8 mm w przykładzie 
powyżej), zleceniodawca powinien uzyskać tylko kategorię A bezpośredniego zakresu 
zastosowania dla deklarowanych tolerancji. 

Kategoria B bezpośredniego zakresu zastosowania może być jeszcze przyznana pod 
warunkiem, że zleceniodawca zmieni deklarowaną szczelinę na pojedynczą zmierzoną 
maksymalną wartość i tym samym wprowadzi nowe oszacowanie zgodne z powyższymi 
zasadami. 

W normie podano wzór pozwalający na wyznaczenie maksymalnej szczeliny 
Sezonowanie 

15. Obciążenia funkcjonalne elementu próbnego przed badaniem ogniowym powinno 
być wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w normie EN 14600 (w starej wersji 
zgodnie z normą wyrobu). 
Zastosowanie urządzeń i sprzętu pomiarowego 

16. Nie należy umieszczać termoelementów w odległości mniejszej niż 100 mm (lub 
50 mm przy ocenie stosowanej w przypadku procedury uzupełniającej) od środka 
każdego komponentu wyposażenia budynku, który przechodzi przez drzwi lub otwierane 
okno; w starej wersji - 50 mm bez względu na procedurę. 

17. Tam gdzie w drzwiach przesuwnych włączone są drzwi przejściowe, drzwi 
przejściowe wraz z ościeżnicą powinny mieć odporność ogniową przynajmniej taką samą 
jak drzwi przesuwne, w których są zamocowane. Nie należy montować termoelementów 
bliżej niż 100 mm (25 mm w przypadku procedury uzupełniającej) po każdej stronie 
prześwitu szczelin pomiędzy skrzydłem drzwi przejściowych i ich ościeżnicą (rys. D27). 

18. Nie ma określonej szerokości ślemienia - w starej wersji jest ona nie mniejsza 
niż 30 mm. 

19. W każdym z miejsc termoelementy do pomiaru temperatury na ościeżnicy 
powinny być mocowane możliwie najbliżej, tj. środkiem krążka o 15 mm od styku 
ościeżnicy i konstrukcji mocującej. Niezależnie od tego, odległość tych termoelementów 
od wewnętrznej krawędzi ościeżnicy nie powinna być większa niż 100 mm (patrz rys. D.16). 

20. Wprowadzono nowy pomiar temperatury maksymalnej dla skrzydła drzwi z ramia-
kiem w procedurze podstawowej i w procedurze uzupełniającej, uzależniony od szero-
kości ramiaka i montażu elementu (otwierający się do wewnątrz pieca lub otwierający 
się na zewnątrz pieca). 

21. Zwiększono liczbę pomiaru przemieszczeń (tabl. 1). 
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Rysunek D. 27. Przykład rozmieszczenia termoelementów na nieogrzewanej powierzchni 
drzwi przejściowych zainstalowanych w zestawie drzwiowym przesuwnym 
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Tablica 1. Zmiany w pomiarze przemieszczeń 
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Rysunek D.16. Przykład rozmieszczenia termoelementów na nienagrzewanej powierzchni 
na pobrzeżu zestawu drzwiowego rozwieranego i wahadłowego (fragment z wprowadzoną zmianą) 

Procedura badania 
22. Wyraźnie podkreślono, że w przypadku sprawdzania szczelności ogniowej do 

pomiaru szczeliny progowej powinien być stosowany tylko szczelinomierz 25-milimetrowy 
(w starej wersji jest zapis, że nie powinien być używany szczelinomierz 6-milimetrowy). 
Kryteria użytkowe 

23. Dotychczasowy pomiar przyrostu temperatury maksymalnej określono jako „pro-
cedurę normalną", a odpowiadającą jej klasyfikację nazwano „klasyfikacją zgodnie 
z EN 13501-2; kryteria szczelności ogniowej i izolacyjności ogniowej pozostały bez 
zmian. 

24. Wprowadzono procedurę dodatkową, a odpowiadającą jej klasyfikację nazwano 
klasyfikacją zgodnie z EN 13501-2; kryteria szczelności ogniowej i izolacyjności 
ogniowej pozostały bez zmian. 
Raport z badania (12) 

25. Należy dodać opis typu pokrycia podłogi, jeżeli użyto go w konstrukcji badanej. 
26. Oddzielny raport, którego celem jest opisanie zachowania się wszystkich elemen-

tów okuć budowlanych, powinien zawierać: 
a) powołanie pełnego raportu z badania, 
b) nazwę producenta/dostawcy badanego elementu okucia budowlanego: jego nazwę 

handlową i/lub kod wyrobu producenta, przedstawienie wizualne oraz pełny opis wyrobu, 
łącznie z całym zabezpieczeniem - w odniesieniu do wymiaru części, położenia i zamoco-
wania oraz materiałów wykorzystanych w elemencie okucia budowlanego, 
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c) pełny opis konstrukcji stowarzyszonej, łącznie z zastosowanym zabezpieczeniem 
elementów okuć budowlanych, 

d) czas, w którym element próbny spełniał odpowiednie kryteria, wyrażony w minu-
tach, liczony od rozpoczęcia badania. 
Zakres wykorzystywania wyników badań 

27. Zasady zakresu bezpośredniego zastosowania wyników badań dotyczących 
otwieranych okien i otwieranych kurtyn z materiału są obecnie nie ustalone. 

28. Zamiana w całej normie konstrukcji stalowych na metalowe. 
29. Dodanie akapitu dotyczącego liczby i wymiarów przeszkleń. 
30. Jeżeli zestaw drzwiowy był badany z zamykaczem, ale był on odłączony zgodnie 

z p. 10.1.4, zestaw drzwiowy może być wyposażony w zamykacz lub nie, tj. jeśli pewne 
charakterystyki zamykania nie są wymagane. 

UWAGA: Zmiana okucia budowlanego nie jest objęta zakresem bezpośredniego 
zastosowania. 

31. Zwiększenie lub zmniejszenie wymiarów dopuszczone przez zakres bezpośred-
niego zastosowania odnoszą się do całego wymiaru każdego skrzydła, każdej bocznej 
płyty, każdej górnej płyty niezależnie, łącznie z wrębami, które mogą występować na 
skrzydle lub płycie. 

32. Zgodnie z p. 13.2.2 c) wymiary (szerokość i wysokość) żadnej tafli szklanej nie 
mogą być zwiększane (podkreślenie dodatkowe). 
Zasady szczególne (13.4.2) 

33. Zasady zastosowania badań przeprowadzonych przy nagrzewaniu w jednym 
kierunku do nagrzewania w innym kierunku podano w tablicy 3. Ich podstawy są oparte 
na następujących przesłankach: 

- każde ze skrzydeł ma symetryczną konstrukcję, z wyjątkiem krawędzi, na przykład 
krawędzi zamkowej i krawędzi zawiasowej lub drzwi dwuprzylgowych, 

- elementy mocujące/podpierające okuć budowlanych mają temperaturę topnienia 
nie mniejszą niż 1 000°C lub element okucia budowlanego, uwzględniony w badaniu 
według EN1634-1, jeśli były poddane oddziaływaniu z obu stron, tak że będą zachowy-
wać swoją funkcję przy nagrzewaniu podczas badania, 

- nie wprowadzono zmian dotyczących liczby skrzydeł ani sposobu ich działania -
np. przesuwne, wahadłowe, działanie jednostronne lub działanie dwustronne, 

- panele boczne i górne nie są uwzględnione w tablicy 3, jeżeli są w pełni symetry-
czne. 

34. Połączono opis zastosowania sztywnych standardowych konstrukcji mocujących 
(o dużej lub niskiej gęstości). 

Odporność ogniowa zestawu drzwiowego badanego w standardowej konstrukcji 
mocującej sztywnej o dużej lub niskiej gęstości, jak sprecyzowano w EN 1363-1, może 
być zastosowana do zestawu drzwiowego wbudowanego w taki sam sposób w ścianę, 
pod warunkiem, że gęstość i grubość ściany będą takie same lub większe od tych, w których 
drzwi były badane. 
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ZAŁĄCZNIKI 
35. A (normatywny) - bez zmian, 
36. B (normatywny) - uzupełniono o przykład, jak zwiększać zakres wymiarowy 

zbadanego elementu próbnego, 
37. C (informacyjny) - podsumowania rozszerzono o stwierdzenia w przypadku: 
a) drewnianego skrzydła zawieszonego w metalowych ościeżnicach - badanie zesta-

wu drzwiowego wbudowanego w podatną konstrukcję mocującą jest bardziej uciążliwe 
niż wbudowanego w sztywną konstrukcję, 

b) metalowego skrzydła zawieszonego w metalowych ościeżnicach - badanie 
zestawu drzwiowego zamontowanego w sztywnej konstrukcji mocującej nie jest więcej 
lub mniej uciążliwe niż badanie w podatnej konstrukcji mocującej i dlatego oddzielne 
badania należy przeprowadzić dla każdego rodzaju konstrukcji. 

CHANGES INTRODUCED INTO EN 1634-1:2002 

Summary 

There are presented the changes introduced into EN 1634-1:2008. These changes are connec-
ted with fire resistance tests for doors, shutters and openable windows. Some changes are illustrated 
in drawings. 

Praca wpłynęła do Redakcji 25 I 2010 r. 
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