
Wymagania polskiego prawa budowlanego 
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego pionowych ele-
mentów przeszklonych w przypadku polskiego prawa budowlanego 
zestawione zostały w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim po-
winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [12]. W dokumencie 
tym ustanowione zostało pięć klas odporności pożarowej budynków 
oznaczonych literami od „A” (najwyższe wymagania) do „E” (najniż-
sze, w zasadzie szczątkowe wymagania), do których zaliczony być 
może dany obiekt lub jego część. W zależności od klasy odporno-
ści pożarowej budynku, wymagania w zakresie odporności ogniowej 
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Pionowe elementy przeszklone, do których zaliczyć można ściany działowe oraz 
osłonowe, jak również zamknięcia występujących w nich otworów (drzwi i okna), 
są powszechnie stosowane we współczesnym budownictwie. Przegrody tego typu, 
w wielu przypadkach oprócz wszystkich normalnych funkcji związanych ze statyką 
czy też sposobem użytkowania danego obiektu, muszą również pełnić te związane 
z bezpieczeństwem pożarowym. Dlatego też w konstrukcjach tego rodzaju stosowane 
są często specjalne rozwiązania umożliwiające powstrzymanie rozprzestrzeniania 
się pożaru, takie jak wkłady izolacyjne [2], uszczelki pęczniejące, czy też przede 
wszystkim specjalne przeszklenia ogniochronne – monolityczne [18] lub warstwowe 
[19]. Dotyczy to głównie przegród stosowanych w budynkach użyteczności 
publicznej, takich jak szpitale, kina, szkoły czy galerie handlowe oraz w budynkach 
o dużej wysokości [16], które z uwagi na swoje przeznaczenie zapewnić muszą wysoki 
poziom bezpieczeństwa, wynikający z przepisów polskiego prawa.

Fot. 1. Widok przeszklonej ściany osłonowej podczas badania odporności 
ogniowej
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pionowych elementów przeszklonych określone są przez  wyznacze-
nie minimalnych klas odporności ogniowej w zakresie szczelności 
i izolacyjności (EI) lub wyłącznie szczelności (E). Ściany osłonowe 
(fot. 1) – jako zewnętrzne ściany budynku – powinny posiadać klasę 
odporności ogniowej od EI 30 (o↔i) do EI 120 (o↔i) w zależno-
ści od klasy odporności pożarowej budynku. Wymagania te dotyczą 
w głównej mierze obszaru pasa międzykondygnacyjnego wraz z po-
łączeniem ze stropem, jednakże w przypadku bliskiego sąsiedztwa 
innego budynku (mniej niż 8 m pomiędzy budynkami ZL) dotyczyć 
mogą również całości ściany osłonowej. Ściany działowe w zależ-
ności od klasy odporności pożarowej budynku powinny posiadać 
klasę odporności ogniowej od EI 15 do EI 60 (fot. 2). W przypadku 
zamknięć otworów, klasy odporności ogniowej znajdują się w prze-
dziale od E 15 do E 60 oraz od EI2 15 do EI2 120 w zależności od od-
porności pożarowej oraz od miejsca, w którym się znajdują (fot. 3). 

Badania w zakresie odporności ogniowej
Jedynym sposobem na określenie rzeczywistej klasy odporności 
ogniowej pionowego elementu przeszklonego jest przeprowadzenie 
badania zgodnie z odpowiednią normą badawczą:

•  przeszklone ściany osłonowe mocowane do czoła stropu zgod-
nie z normą PN-EN 1364-3 [9]

•  fragmenty przeszklonych ścian osłonowych (np. pas między-
kondygnacyjny) zgodnie z normą  PN-EN 1364-4 [10]

•  przeszklone ściany osłonowe wypełniające oraz przeszklone 
ściany działowe zgodnie z normą PN-EN 1364-1 [6]

•  przeszklone drzwi i okna zgodnie z normą PN-EN 1634-1 [11]. 
Ponadto w każdym przypadku zachowane powinny być również wy-
magania norm podstawowych dotyczących badań odporności ognio-
wej tj. PN-EN 1363-1 [7] oraz PN-EN 1363-2 [8].

W wymienionych powyżej normach badawczych określone są 
specyfi czne wymagania dotyczące wyglądu elementu próbnego, ro-
dzaju konstrukcji mocującej oraz procedury badania łącznie ze spo-
sobem nagrzewania oraz rozmieszczeniem aparatury pomiarowej.

Elementy próbne pionowych przegród przeszklonych powinny 
być w pełni reprezentatywne dla konstrukcji zastosowanych w prak-
tyce (element identyczny pod względem budowy i wymiarów z tym, 
który jest lub ma być zamontowany w danym obiekcie) albo wyko-
nane w sposób zapewniający najszerszy możliwy zakres zastoso-
wania wyników badania (element, w którym przez zastosowanie 

różnych kombinacji połączeń oraz odpowiednich wymiarów możliwe 
jest przeniesienie wyników badań na szereg konstrukcji podobnych).

Elementy próbne montowane są w odpowiednich konstrukcjach 
mocujących, co ma na celu jak najdokładniejsze odzwierciedlenie 
warunków panujących w praktyce. Liczba niezbędnych do wykona-
nia badań ogniowych w celu sklasyfi kowania danej pionowej prze-
grody przeszklonej, zależna jest od oczekiwanego zakresu zastoso-
wania oraz od konstrukcji przegrody. Przeszklone ściany osłonowe, 
zależnie od oczekiwanej klasy odporności ogniowej, mogą być prze-
badane przy oddziaływaniu ognia od zewnątrz i/lub oddziaływaniu 
ognia od wewnątrz. W przypadku przeszklonych ścian działowych 
o symetrycznym przekroju, wystarczające jest wykonanie jednego 
badania, natomiast dla przegród niesymetrycznych (w tym drzwi 
i okien), niezbędne jest sprawdzenie odporności ogniowej elementu 
dla oddziaływania z jednej i drugiej strony przekroju. 

Podczas badania w zakresie odporności ogniowej warunki po-
żaru odwzorowywane są przez odpowiednią krzywą nagrzewania. 
Ściany działowe oraz drzwi i okna, jako elementy znajdujące swoje 
zastosowanie głównie wewnątrz obiektów, badane są wg krzywej 
standardowej odzwierciedlającej pożar wewnątrz budynku w pełni 
rozwinięty, następujący po rozgorzeniu. Inaczej jest ze ścianami 
osłonowymi – w przypadku nagrzewania od wewnątrz, temperatura 
w danym czasie badania powinna być zgodna z krzywą standardową, 
natomiast w przypadku nagrzewania od zewnątrz, temperatura od-
zwierciedlająca pożar na zewnątrz budynku powinna być zgodna 
z krzywą zewnętrzną. Krzywe nagrzewania przedstawione zostały 
na rysunku 1. Wpływ warunków nagrzewania na odporność ogniową 
przeszklonych ścian osłonowych omówiony został w artykułach [1], 

Fot. 2. Widok ściany wewnętrznej z pustaków szklanych 
podczas badania odporności ogniowej

Fot. 3. Widok przeszklonych drzwi przeciwpożarowych od wewnątrz pieca, podczas 
badania odporności ogniowej

Rys. 1. Krzywe nagrzewania
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[2], [13], [14] i [17]. Okazuje się, że pomimo niższej temperatury 
w piecu w przypadku krzywej zewnętrznej, temperatury na niena-
grzewanej powierzchni przeszkleń są zbliżone do tych osiąganych 
przy użyciu krzywej standardowej. 

W trakcie badania w zakresie odporności ogniowej sprawdzane 
są następujące kryteria skuteczności działania: szczelność ogniowa, 
izolacyjność ogniowa oraz promieniowanie. Możliwe jest również 
sprawdzenie odporności na oddziaływanie mechaniczne, jednakże 
w przypadku elementów przeszklonych – z uwagi na specyfi kę ba-
dania – raczej zakończyłoby się to niepowodzeniem.

Szczelność ogniowa sprawdzana jest przy użyciu szczelinomie-
rzy (nie mogą pojawić się punktowe szczeliny o średnicy przekracza-
jącej 25 mm lub na długości 150 mm o średnicy przekraczającej 
6 mm), tamponu bawełnianego (nie może on ulec zapłonowi w cza-
sie 30 s od momentu przyłożenia go do elementu próbnego) lub 
wizualnie (pojawienie się ognia ciągłego trwającego powyżej 10 s, 
na nienagrzewanej powierzchni elementu próbnego oznacza utratę 
szczelności).

Izolacyjność ogniowa oceniana jest na podstawie przyrostów 
temperatury w określonych przez normę badawczą miejscach (ter-
moelementy stałe) oraz w miejscach, w których w trakcie badania 
wystąpi podejrzenie przekroczenia granicznej wartości przyrostu 
temperatury (termoelement ruchomy). Promieniowanie natomiast 
sprawdzane jest przy użyciu radiometru umieszczonego w odległo-
ści 1 m od geometrycznego środka elementu próbnego. 

Koniec badania następuje w momencie osiągnięcia wybra-
nych kryteriów odporności ogniowej, gdy życzy sobie tego zlecenio-
dawca badania, jak również wtedy, gdy dalsze jego prowadzenie sta-
nowi zagrożenie dla personelu lub może spowodować uszkodzenie 
sprzętu badawczego.

Klasyfi kacja ogniowa
Na podstawie zapisanych w raporcie z badania wyników, opracowy-
wana jest klasyfi kacja ogniowa [3, 4, 5, 15]. Zgodnie z europejskimi 
przepisami powinna zostać ona wykonana zgodnie z normą PN-EN 
13501-2 [6]. Klasy odporności ogniowej zdefi niowane w normie kla-
syfi kacyjnej [6] zestawione zostały w tabelach 1, 2 i 3.

W przypadku ścian osłonowych – dodatkowo dla danej klasy od-
porności ogniowej podanej w tabeli 1 – należy podać oznacze-
nie wskazujące na rodzaj badania, na podstawie którego została 
nadana klasyfi kacja. Dla ścian osłonowych, które przebadane zo-
stały od wewnątrz oraz od zewnątrz, stosuje się oznaczenie „o↔i”, 
dla pojedynczego badania przy nagrzewaniu tylko od zewnątrz sto-
suje się oznaczenie „o→i”, natomiast dla pojedynczego badania 

przy nagrzewaniu tylko od wewnątrz stosuje się oznaczenie „i→o”. 

Podsumowanie
Odpowiednio zaprojektowane i wykonane pionowe elementy prze-
szklone mogą stanowić znakomitą barierę dla ognia oraz wysokiej 
temperatury. Odporność ogniowa omawianych przegród jest funkcją 
właściwości szkła, rozmiaru tafl i i wartości współczynnika kształtu 
szyb, charakterystyk elementów obramowania, metod osadzenia 
i zapewnienia rozszerzalności termicznej. Uzyskanie oczekiwanej 
klasy odporności ogniowej przez dany element w znacznej mie-
rze zależy od precyzji jego wykonania i świadomego rozumienia za-
chowania poszczególnych komponentów podczas działania ognia, 
w tym kluczowego – z uwagi na powierzchnię – elementu, jakim jest 
szkło. Najistotniejszym czynnikiem wpływającym na wyniki badań 
przegród tego typu – oprócz dobrania odpowiednich przeszkleń do 
danego profi lu obramowania – jest odpowiednie ich zamocowanie. 
Nieprawidłowe osadzenie powodować będzie wysuwanie się szyb 
z profi li, a tym samym utworzenie szczelin, przez które ogień prze-
dostanie się z łatwością na stronę nienagrzewaną.
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Tabela 1. Klasy odporności ogniowej przeszklonych ścian osłonowych

E 15 - 30 60 90 120
EI 15 - 30 60 90 120
EW - 20 30 60 - -

Tabela 2. Klasy odporności ogniowej przeszklonych ścian działowych

E - 20 30 - 60 90 120 - -
EI 15 20 30 45 60 90 120 180 240
EI-M - - 30 - 60 90 120 180 240
EW - 20 30 - 60 90 120 - -

Tabela 3. Klasy odporności ogniowej przeszklonych drzwi

E 15 20 30 45 60 90 120 180 240
EI1 15 20 30 45 60 90 120 180 240
EI2 15 20 30 45 60 90 120 180 240
EW - 20 30 - 60 - - - -
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