VDI 6036
Więcej bezpieczeństwa i pewności w mocowaniu
stalowych grzejników płytowych
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Znaczenie zaleceń VDI
•

Zalecenia VDI są podstawą i drogowskazem dla instalacji grzejników.
Pochodzą z Niemiec, a skrót VDI oznacza Związek Niemieckich Inżynierów.

•

Zalecenia VDI są instrumentem do podjęcia właściwych decyzji i wykonania
nienagannych technicznie instalacji.

•

Zalecenia VDI dają specjalistom pewność i bezpieczeństwo pracy zgodnie z
normami w Unii Europejskiej.

•

W procesie prawnym sąd, jak podpowiada doświadczenie, stosuje się do
istniejących norm i zaleceń. Jedynym istniejącym standardem na tym
obszarze jest VDI 6036.
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Zastosowanie VDI 6036
•

Zalecenia te pomagają projektantom i wykonawcom (podczas kalkulacji ewentualnych
dodatkowych obciążeń grzejnika) osiągnąć możliwie maksymalną niezawodność i
bezpieczeństwo.

•

Wiadomo, że grzejnik płytowy dość często w codziennej praktyce używany jest jako:
ławeczka, wspornik, poręcz, półka, drabinka itp.

•

Dlatego zdefiniowano 3 klasy wymagań (1-3) i jedną „otwartą” (4), w których grzejniki
płytowe są montowane i użytkowane.

•
•
•
•

AWK 1 = „normalne” wymagania
AWK 2 = „podwyższone” wymagania
AWK 3 = „wysokie” wymagania
AWK 4 = „bardzo wysokie” wymagania
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Co przebadano?
Klasy zastosowań 1-4 powinny odpowiadać sytuacjom z codziennej
praktyki, kiedy to przewidywalne lub błędne użytkowanie może mieć
miejsce, na przykład:
• siedzenie na grzejniku

•

wspinanie się po grzejniku

•

grzejnik używany jako półka

•

grzejnik jako część rusztowania budowlanego, drabina

•

i wiele więcej……..
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Jak przebadano?
obciążenia pionowe

F1 = jakimi ciężarami grzejnik/wspornik może być obciążony

obciążenia zrzucające

F2 = zabezpieczenie przed zrzuceniem grzejnika ze wsporników

obciążenia dociskające

F3 = siły dociskające i odrywające grzejnik

obciążenia boczne

F4 = zabezpieczenie przed bocznym przesuwaniem grzejnika

Obliczenia przykładowe
Obciążenia grzejnika typu 22 - 600 x 1200
F1 w klasach AWK 1-2 = ok. 99,4 kg/wspornik
(obliczenia dla jednego wspornika)
F1 w klasie AWK 3 = ok. 158,0 kg/wspornik

Obciążenia grzejnika typu 33 - 600 x 1200
F1 w klasach AWK 1-2 = ok. 116,8 kg/wspornik
(obliczenia dla jednego wspornika)
F1 w klasie AWK 3 = ok. 190,1 kg/wspornik
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Klasa zastosowań AWK 1
AWK 1 „normalne” wymagania:
własne domy, mieszkania, apartamenty
itp., a w niektórych przypadkach również
małe pomieszczenia biurowe.
ale…
w miejscach używanych wspólnie, jak na
przykład klatki schodowe, stosujemy już klasę
AWK 2, a wzdłuż dróg ewakuacyjnych klasę
AWK 3.
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Klasa zastosowań AWK 2
AWK 2 „podwyższone” wymagania:
przedszkola, żłobki, gabinety lekarskie, hotele,
sklepy, itp.

ale…
w małych pomieszczeniach biurowych i tylko
tam stosujemy klasę AWK 1, a wzdłuż dróg
ewakuacyjnych klasę AWK 3.
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Klasa zastosowań AWK 3
AWK 3 „wysokie” wymagania:
szkoły, internaty, koszary, dworce, inne podobne
miejsca publiczne,

ale…

w małych pomieszczeniach biurowych i tylko
tam stosujemy klasę AWK 1.
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Klasa zastosowań AWK 4
AWK 4 „bardzo wysokie” wymagania*:
więzienia, zakłady psychiatryczne.
*Wymagania klasy AWK 4 zawsze mogą być
ustalane z konkretnym klientem,
ale…
w małych pomieszczeniach biurowych i tylko tam
stosujemy klasę AWK 1.

10

Materiał ściany jest bardzo ważny
Zalecenia VDI 6036 kładą duży nacisk na materiał,
z jakiego zbudowana jest ściana.

Rodzaj materiału konstrukcyjnego ma duży wpływ
na wielkość obciążenia, które wspornik może
przenieść.
Innymi słowy im ściana jest słabsza, wspornik
przeniesie mniejsze obciążenie.
W efekcie w ścianach zbudowanych z materiałów
słabych, kruchych należy przewidzieć więcej
punktów mocowań grzejnika, aby sprostać
wymaganiom różnych klas zastosowań VDI 6036.
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Testy
Ilość wsporników ustalono według testów
obciążeń w klasach AWK 1-3 przeprowadzonych
w instytucie IFBT w Lipsku. Testy
przeprowadzono z poniższymi materiałami
budowlanymi:

• beton
• cegły silikatowe
• ceramiczne pustaki typu porotherm

• beton komórkowy
w połączeniu z mocowaniem
wspornik/wkręt/kołek rozporowy.
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Wsporniki naścienne
Montaż wsporników naściennych MONCLAC MCA27/MCA 32, 41, 44 w klasach zastosowań AWK 1-3
jest zgodny z VDI 6036.
Montaż w klasie AWK 4 wymaga przynajmniej wspornika MCA…, jak również naszych
zabezpieczeń naroży grzejnika. W klasie tej szczegółowe wymagania i obciążenia grzejników
należy konsultować z projektantem lub inwestorem.
Jest wiele wsporników MONCLAC do mocowania grzejników płytowych z wieszakami lub bez,
z osłonami górnymi („grille”) lub bez.
Wszystkie 2-elementowe komplety dostarczamy przeważnie z 4 wkrętami (ze zintegrowaną podkładką)
8x75 mm i 4 specjalnymi kołkami rozporowymi MONCLAC 10 x 60mm.
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Wsporniki MONCLAC MCA 3241-44 dla grzejników bez wieszaków
MCA 41 / 44

MCA 32

Wsporniki MCA 27 do montażu grzejników z
wieszakami.

Jeśli według VDI 6036 trzeba więcej wsporników niż
jest wieszaków przyspawanych z tyłu grzejnika,
zalecamy dodać wsporniki typu MCA 32, 41 lub 44.

Razem ze zintegrowanym zabezpieczeniem przed
zrzuceniem grzejnika oraz jego bocznym przesunięciom.
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Wsporniki MONCLAC MCA 41U dla
grzejników bez wieszaków do montażu pod „grill”.
W wersji tej montujemy grzejnik pod osłoną górną („grill’em”).
Ponieważ główka wspornika może się ślizgać na boki po górnej krawędzi
grzejnika, należy stosować zabezpieczenie przed bocznym poślizgiem,
dodatek MCA-SFS, tak aby spełniać wymogi zaleceń VDI 6036.

Dodatek MCA-SFS
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Wsporniki MONCLAC MCA 27,
MCA 27- 44 do montażu grzejników
z wieszakami

MCA 27

MCA 27-44

Wsporniki MCA 27 do montażu grzejników z
wieszakami (przyspawanymi z tyłu uchwytami
montażowymi).
Jeśli według VDI 6036 trzeba więcej wsporników
niż jest wieszaków przyspawanych z tyłu
grzejnika, zalecamy dodać wsporniki typu MCA
32, 41 lub 44.
Razem ze zintegrowanym zabezpieczeniem przed
zrzuceniem grzejnika oraz jego przesunięciom bocznym.
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Zabezpieczenia naroży grzejnika, klasa AWK 4

Dla zabezpieczenia naroży grzejnika należy zastosować
minimum dwa górne mocowania, jako dodatek do
wsporników naściennych.
Wszystko zależy od szczególnych zapotrzebowań, w
konkretnej instalacji.
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VDI 6036 w codziennej praktyce
Dla uproszczenia, aby dać obraz stosowania różnych klasyfikacji AWK w różnych miejscach, oto
kilka przykładów:

prywatne - AWK 1 & 2

publiczne - AWK 3*

własne domy
własne mieszkania
wynajmowane mieszkania
gabinety
itp.

biura
szkoły
internaty
szpitale
domy opieki społecznej
markety

* zwłaszcza wszystkie drogi ewakuacyjne, przede wszystkim tam,
gdzie używane są wózki inwalidzkie, łóżka na kółkach, wózki na
zakupy itp..

Ilość wsporników w zależności od klasy
AWK i rodzaju materiału ściany
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Materiał ściany
Po raz pierwszy w obliczeniach VDI 6036 uwzględniono rodzaj ściany. Ma to swoją logikę, bez solidnej ściany
nie można mówić o dużych obciążeniach wsporników. Czasem trzeba zastosować więcej wsporników niż dotąd
uważano. Patrz poniższa tabelka.

Uwaga !
Zawsze trzeba sprawdzić materiał i stan
ścian oraz dobrać właściwe wkręty i kołki
rozporowe.
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Jakość dla wspólnego sukcesu
VDI 6036 jest nową wytyczną regulującą i kontrolującą pewność i bezpieczeństwo
mocowania grzejników płytowych w różnych instalacjach.
Zalecenia VDI 6036 są bardzo ważne dla architektów, projektantów, budowniczych i
instalatorów, aby zapewnić końcowemu użytkownikowi solidną i trwałą instalację
grzejnika na wiele lat.

Więcej informacji – prosimy o kontakt
www.sigarth.com
info@sigarth.pl

