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PROPOZYCJE METOD BADAWCZYCH DO OCENY WŁAŚCIWOŚCI  

UŻYTKOWYCH WIAT PRZYSTANKOWYCH 

 

W artykule zaproponowano metody badawcze pozwalające sprawdzić podstawowe właściwości eksploatacyjne wiat przy-

stankowych. Szczególną uwagę poświęcono kwestiom bezpieczeństwa użytkowania. 

 

WSTĘP 

Od kilku lat w wielu miastach kraju masowo (tylko w Warszawie 
do wymiany zakwalifikowano 1580 wiat) wymieniane są stare, mało 
estetyczne, często zaniedbane, niefunkcjonalne, nierzadko niebez-
pieczne dla pasażerów i otoczenia wiaty przystankowe. Architekci 
dostrzegli potencjał tych niewielkich ale tak istotnych obiektów małej 
architektury w przestrzeni miejskiej. Współczesne wiaty to już nie 
tylko miejsce schronienia dla pasażerów przebywających na przy-
stankach komunikacji miejskiej przed słońcem, wiatrem, śniegiem i 
deszczem. Elementy te stają się wizytówką miasta, świadczą o jego 
poziomie nowoczesności i rozwoju, jak również pełnią  funkcje 
dodatkowe – służą jako skuteczny nośnik reklamy, oświetlenie 
przestrzeni wokół wiat, nierzadko łączone są z kioskami. 

Współczesne wiaty przystankowe najczęściej wykonywane są 
jako prefabrykowane konstrukcje modułowe, z zastosowaniem  
metali (stali, aluminium), szkła, poliwęglanów, drewna. Wiaty przy-
stankowe w większości przypadków są otwartymi bryłami. Z punktu 
widzenia ilości ścianek osłaniających wyróżnia się wiaty: z jedną 
tylną ścianką, dwuścienne (tylna i boczna ścianka), trzyścienne. 
Kształty dachów przeważnie są pulpitowe (pochylone w przeciwnym 
do drogi kierunku) lub kolebkowe.  Wiaty najczęściej osadzane są 
punktowo: słupy wkopywane są w grunt z dalszym betonowaniem 
lub mocowane do małych stóp fundamentowych. Odprowadzenie 
wody z dachu wiaty w wielu przypadkach odbywa się poprzez ry-
nienki do kanałów schowanych w słupach. Ścianki wiat wykonywa-
ne są najczęściej z materiałów przeziernych. 

Wiaty przystankowe budowane są na podstawie projektów wy-
konanych w oparciu o normy [1]-[5].  

W większości Szczegółowych Specyfikacji Technicznych inwe-
storzy stawiają logiczne wymagania eksploatacyjne do konstrukcji 
wiat, np.: „Wiata powinna skutecznie chronić oczekujących pasaże-
rów przed nadmiernym nasłonecznieniem, przed opadami atmosfe-
rycznymi oraz wiatrem. Wiata powinna zapewniać warunki do prze-
wietrzania pomieszczenia oraz mieć stworzony sposób odprowa-
dzenia wody opadowej z peronu i dachu wiaty eliminujący ochlapy-
wanie pasażerów oraz tworzenie zastoisk wodnych pod wiatą lub w 
jej pobliżu. Kształt wiaty powinien umożliwić pasażerom dobrą 
widoczność nadjeżdżających autobusów.  Dojście spod wiaty do 
przystanku (peronu) powinno być wygodne i bezpieczne. Wiata 
powinna być odporna na wandalizm i trwała.” [6]. Niestety, Specyfi-
kacje nie podają metod badawczych pozwalających sprawdzić te 
właściwości, również nie ma norm badawczych dedykowanych 
wiatom. Metody obliczeniowe nie zawsze pozwalają ocenić, czy 
konstrukcja wiaty spełnia wymagania Specyfikacji (np. żadne do-
stępne inżynierskie narzędzie obliczeniowe nie pozwoli sprawdzić 

szczelności dachu wiaty). Celem artykułu jest zaproponowanie 
metod badawczych mogących ocenić najważniejsze cechy tech-
niczno-użytkowe wiat. 

1. PROPOZYCJE METOD BADAWCZYCH  

1.1. Proponowane metody oceny technicznej zadaszeń wiat 

Podczas oceny technicznej zadaszenia wiat w kształcie kopuł 
ze względu na podobieństwo do świetlików wydaje się uzasadnio-
nym stosowanie metod badawczych określonych w normie PN-EN 
1873: 2009 [7]. Postawioną tezę można uzasadnić faktem, że po-
równywane elementy mają podobną budowę oraz zadania i powin-
ny: 
– zapewniać wodoszczelność; 
– chronić przed działaniem opadów atmosferycznych (w tym 

śniegu i gradu); 
– zapewniać odporność na działanie porywów wiatru. 

Ze względu na powyższe dla wiat mogą być przyjęte metody 
sprawdzenia i klasyfikacji w zakresie: 
– wodoszczelności; 
– właściwości mechanicznych (odporność na obciążenie odrywa-

jące i dociskające, odporność na uderzenie małym ciałem twar-
dym oraz dużym miękkim). 
Metody badawcze opisane w [7] mogą być skuteczne podczas 

ocen zadaszeń z tworzyw sztucznych oraz szkła. 
Badania wodoszczelności wg [7] ma za zadanie odwzorować 
oddziaływanie deszczu lub topniejącego śniegu na zadaszenie 
wiaty. Rozstawione nad całą powierzchnią zadaszenia tryskacze 
(maksymalny rozstaw do 70 cm, odległość od powierzchni 
zadaszenia 20 cm) w ciągu godziny nawodniają zadaszenie z 
intensywnością 2-3 l/m2min. Konstrukcja zadaszenia powinna 
zapewniać ściekanie wody po jego zewnętrznej stronie, 
niedopuszczalne jest występowanie przecieków od strony 
wewnętrznej. 

Odporność na obciążenie dociskające (równomiernie rozłożo-
ne) lub odrywające zadaszeń wiat wg [7] można sprawdzić stosując 
obciążniki lub ciśnienie wiatru. W przypadku określenia odporności 
na działanie obciążenia dociskającego zadaszenie powinno speł-
niać wymagania jak dla klasy DL 750 (jeśli program użytkowy wiaty 
nie przewiduje możliwości wejścia na dach), w przypadku obciąże-
nia odrywającego – jak dla klasy UL 1500. Oznacza to, że po przy-
łożeniu równomiernie rozłożonego obciążenia 750 N/m2 (obciążenie 
dociskające) lub 1500 N/m2 (obciążenie odrywające) na powierzchni 
zadaszenia nie powinny powstawać uszkodzenia ani trwałe od-
kształcenia mogące wpłynąć na wodoszczelność. 
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Z punktu widzenia oceny odporności zadaszenia wiaty na gra-
dobicie przydatną może być metoda badawcza opisana w [7] jako 
odporność na uderzenia małym ciałem twardym. Stalowa kulka o 
masie 250 g zrzucona z wysokości 1 m w trzech różnych punktach 
nie powinna przebić pokrycia dachowego.  

Jeżeli program funkcjonalny wiaty przewiduje możliwość wej-
ścia na dach, celowe jest przeprowadzenie oceny w zakresie od-
porności na uderzenie dużym ciałem miękkim (workiem stożkowo-
kulistym o masie 50 kg). Po upływie 1 minuty  od momentu zrzuce-
niu na zadaszenie ciała miękkiego z określonej wysokości ([7] dla 
różnych klas odporności na uderzenie przewiduje wysokości spadku 
worka od 0,6 m do 2,40 m) worek nie powinien przejść przez zada-
szenie. 

W przypadku możliwości wejścia na dach należy również 
sprawdzić odporność na obciążenie skupione o wartości 1 kN. 
Niestety, w [7] nie opisano takiej metody badawczej.  

Opisywane w [7] metody badawcze pozwalające sprawdzić 
właściwości mechaniczne zadaszenia wiat nie są sprzeczne z PN-
EN 1991-1-1:2004 [2]. Według PN-EN 1991-1-1:2004 zadaszenia 
wiat w większości przypadków można zaliczyć do kategorii H , czyli 
dachów bez dostępu. Norma zaleca przyjąć następujące poziomy 
obciążeń: 
– obciążenie równomiernie rozłożone -  qk=0,4 kN/m2 ; 
– obciążenie skupione -  Qk=1,0 kN. 

Norma wskazuje konieczność sprawdzenia niezależnego od-
działywania obciążenia skupionego Qk oraz  równomiernie rozłożo-
nego qk. 

W przypadku zadaszeń wykonanych z tworzyw sztucznych ko-
nieczne jest przeprowadzenie sprawdzenia trwałości zadaszenia wg 
metod opisanych w [7]. Trwałość jest oceniana jako funkcja zmiany 
przepuszczalności światła, wskaźnika odcienia żółtego, właściwości 
mechanicznych tworzywa w wyniku starzenia. 

Z punktu widzenia trwałości bardzo istotną jest ocena odporno-
ści na korozję elementów konstrukcyjnych ścian i zadaszenia wiaty. 
Podczas oceny laboratoryjnej takich elementów należy uwzględnić 
rzeczywiste warunki eksploatacji w celu adekwatnego doboru od-
działywań (np. mgła solna). 

Niewątpliwie, że w uzasadnionych przypadkach może istnieć 
konieczność oceny zadaszenia w zakresie reakcji i odporności na 
ogień. 

1.2. Proponowane metody oceny technicznej ścian wiat 

Z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowania szczególną 
uwagę należy zwrócić na ściany wiaty. W większości  przypadków 
są to elementy niekonstrukcyjne, wykonane z elementów przezier-
nych, pełniące funkcję osłony. Przenoszą obciążenie wiatru, nacisku 
osób przebywających na przystanku (np. wskutek oparcia ciała o 
ściankę), obciążeń udarowych (ze względu na niski poziom dbałości 
przechodniów lub oczekujących pasażerów o mienie). Wiaty przy-
stankowe wg [2] można zaliczyć do kategorii użytkowania C2 (jeżeli 
przed ściankami wiat zamontowane są ławki) lub do kategorii C5 (w 
sytuacji, kiedy ścianki wiaty są narażone na działanie tłumu i nie 
mają zabezpieczeń w postaci ławek).  

Ściany wiat powinny być odporne na obciążenie wiatrem okre-
ślone wg [4]. Odporność na obciążenie wiatrem ścian wiat, ze 
względu na podobną do ścian osłonowych konstrukcję i sposoby 
mocowania wypełnień, może być określona na podstawie normy 
PN-EN 12179:2004 [8]. Z powyższych powodów uzasadnionym 
może być przyjęcie niektórych wymagań eksploatacyjnych poda-
nych w PN-EN 13116:2004 [9]: 
– ściana (elementy nośne oraz wypełnienie) powinna bezpiecznie 

przenosić obciążenie obliczeniowe. Wypełnienia, listwy przy-

szybowe, dekoracyjne elementy nie powinny ulec uszkodze-
niom lub przemieszczeniom; 

– ugięcie czołowe pod dodatnim lub ujemnym obciążeniem obli-
czeniowym nie powinno przekroczyć 1/200 rozpiętości elementu 
ramowego, mierzonej pomiędzy punktami podpór lub 15 mm za-
leżnie od tego co jest większe; 

– ugięcie czołowe powinno być tylko odkształceniem chwilowym       
i powinno ustąpić co najmniej w 95% po około 1 h od odjęcia 
obciążenia. 
Norma PN-EN 1991-1-1:2004 [2] wymaga przeprowadzenie 

sprawdzenia ścian w zakresie odporności na działanie obciążeń 
użytkowych, w tym poziomych (bez wskazania metody badawczej). 
Norma wskazuje, że wartość obciążenia liniowego, poziomego 
ścian ograniczających dla kategorii C2 i C5 wg [2] można przyjmo-
wać w przedziale od 0,8 kN/m do 5 kN/m. Obciążenie jest przykła-
dane do przegrody na poziomie ok. 1,2 m od poziomu ziemi. Rów-
nież norma [2] rekomenduje sprawdzać odporność na obciążenie 
udarowe. Niestety, norma nie podaje wartości obciążenia skupione-
go oraz udarowego ciałem twardym lub miękkim, nie wskazuje 
kryteriów oceny ścian jak również laboratoryjnych metod sprawdze-
nia tych właściwości.   

W przypadku oceny odporności na uderzenie ścian wiaty uza-
sadnionym może być zastosowanie kryteriów oceny dedykowanych 
ścianom osłonowym i opisanych w PN-EN 14019 [10]. Ściana wiaty 
powinna bezpiecznie wytrzymać obciążenie udarowe oponą o ma-
sie (50±0,1) kg i zachować swoją zwartość, przy tym: 
– żadna część ściany nie powinna odpaść; 
– nie powinny wystąpić pęknięcia; 
– nie powinno nastąpić przebicie; 
– wszystkie elementy wypełniające powinny zostać na miejscu; 
– nieakceptowane są żadne widoczne odkształcenia ściany. 

Ściana powinna być uderzana od strony zewnętrznej i we-
wnętrznej (ze względu na możliwość występowania zagrożenia 
uderzenia z każdej ze stron) oponą zrzucaną z wysokości od 200 
do 950 mm (zależnie od wymaganej klasy odporności na uderzenie 
ściany wiaty). Uderzenia należy kierować w środek wypełnienia oraz 
w elementy nośne ściany (słupy lub rygle). 

Niewątpliwie, wypełnienie ścian wiat przystankowych powinno 
być odporne na uderzenie ciałem twardym. W przypadku wypełnień 
szklanych muszą one spełniać wymagania normy [11] na poziomie 
nie niższym niż P2A. W przypadku innych wypełnień, niż wypełnie-
nia szklane, uzasadnionym jest przeprowadzenie badania wg meto-
dy opisanej w ETAG 003 [12].   

W przypadku badań laboratoryjnych ścian wiat w zakresie sta-
tycznych obciążeń liniowych można zastosować metodę opisaną w 
ISO/DIS 8413:1990 [13] stosując wartości obciążeń wynikających z 
PN-EN 1991-1-1:2004 [2]. Kryteria oceny mogą być analogiczne do 
kryteriów stosowanych podczas badań odporności na uderzenie lub 
obciążenie wiatrem. 

W przypadku obciążenia skupionego, poziomego zasadne jest 
zastosowanie metody badawczej wg ETAG 034 [14] imitującej 
zachowanie ściany pod wpływem opartej drabiny. Do ściany (w tym 
elementów wypełnienia) poprzez dwa punkty oddalone o 440 mm 
przykładana jest siła o wartości 500 N. Żadna część ściany nie 
może się trwale odkształcić lub być uszkodzona. 

PODSUMOWANIE 

Większość współczesnych wiat przystankowych jest projekto-
wana na podstawie Eurokodów z zastosowaniem metod oblicze-
niowych. Metody te nie pozwalają ocenić wielu istotnych właściwo-
ści technicznych wiat określanych przez inwestorów w Szczegóło-
wych Specyfikacjach Technicznych. Konieczne jest ustalenie metod 
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badawczych pozwalających ocenić te właściwości. W tym celu 
potrzebna jest wymiana zdań pomiędzy instytucjami naukowo-
badawczymi, użytkownikami wiat oraz ich producentami. 
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The test methods proposal for technical assessment of 
transport stops 

This paper proposes test methods to verify basic use and 

technical properties of transport stops. Particular attention 

was paid to issues of safety. 
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