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Ołeksij KOPYŁOW 

ELEWACJE SZKLANE W BUDYNKACH INFRASTRUKTURY DWORCOWEJ  

W KONTEKŚCIE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA 

 

W artykule omówiono zasady oceny technicznej ścian zewnętrznych ze szkła budowli infrastruktury dworcowej. Przytoczo-

no dokumenty pozwalające na wprowadzenie takich wyrobów w budownictwie, przedstawiono metody oceny technicznej wyni-

kające z przepisów oraz doświadczenia badawczo-eksperckiego ITB. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom bezpieczeń-

stwa użytkowania ścian szklanych. 

 

WSTĘP 

Podczas modernizacji, przebudowy infrastruktury dworcowej 
architekci coraz częściej sięgają po szkło do wykonywania ścian 
budynków, przejść podziemnych oraz innych obiektów budowlanych 
służących do obsługi podróżnych (fot. 1-3). Wykorzystanie szkła 
nadaje budowlom współczesnej estetyki, jak również ma praktyczne 
znaczenie: ściany tego typu są łatwe w czyszczeniu (w przypadku 
zastosowania szyb z powłokami samoczyszczącymi prawie nie 
wymagają czyszczenia), przezierność przegrody pozwala na za-
pewnienie naturalnego oświetlenia wnętrza, stosując szkło można 
również uzyskać psychologiczny efekt powiększenia przestrzeni.  

 

a)  

b)  
Fot. 1. Wejście do przejścia podziemnego na dworcu kolejowym 
Łódź-Widzew: a) widok ogólny; b) detale mocowania (foto Autora) 

 
Fot. 2. Wejście do dworca kolejowego Warszawa Zachodnia: a) 
widok od strony zewnętrznej; b) widok od wewnątrz (foto Autora) 

 
Zastosowanie szkła na ścianach wymaga od projektantów, wy-

konawców, nadzoru budowlanego oraz podmiotów odpowiedzial-
nych za dalsze użytkowanie szerokiej wiedzy o tego typu wyrobach. 
Pomyłki podczas projektowania elewacji ze szkła mogą mieć fatalny 
wpływ na trwałość obiektu oraz bezpieczeństwo eksploatacji. 
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Celem artykułu jest omówienie poszczególnych cech technicz-
nych elewacji ze szkła mających istotny wpływ na trwałość oraz 
bezpieczeństwo użytkowania obiektu. W artykule omówiono pod-
stawowe typy elewacji szklanych stosowanych na obiektach infra-
struktury dworcowej:  
– ściany osłonowe (niekiedy nazywane ścianami kurtynowymi) w 

tym rozwiązania z punktowym mocowaniem przeszkleń, 
– elewacje wentylowane oraz ich odmiany. 

1. OCENA TECHNICZNA BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKO-
WANIA ELEWACJI ZE SZKŁA 

1.1. Typy elewacji ze szkła 

Najczęściej w obiektach infrastruktury dworcowej stosuje się 
następujące typy elewacji ze szkła: 
1) Ściany osłonowe. Są to „ściany zewnętrzne budynku, za zwy-

czaj wykonane z metalu, drewna, PCV, składające się z ele-
mentów pionowych i poziomych szkieletu nośnego, połączonych 
między sobą i zamontowanych do konstrukcji nośnej budynku, 
tworząc taką ciągłą osłonę przestrzeni wewnętrznej budynku, 
która samodzielnie lub wraz z konstrukcją nośną budynku reali-
zuje wszystkie normalne funkcje ściany zewnętrznej poza funk-
cją nośną” [1]. Przykładami typowych rozwiązań ścian osłono-
wych są: gmachy dworców Zachodniego (fot.2), Centralnego i 
Wschodniego w Warszawie, Dworzec Poznań Główny, Port 
Lotniczy we Wrocławiu, Lotnisko Chopina w Warszawie. W 
obiektach tych, szyby przy pomocy kleju i / lub wsporników, me-
chanicznych elementów dociskających mocuje się do krzyżują-
cych się słupów i rygli. Ideę rozwiązania ściany osłonowej 
przedstawia rys. 1.  

 
Rys.1. Schemat ściany osłonowej (źródło: archiwum ITB) 

 
Jedną z ciekawych odmian ścian osłonowych są ściany z punk-

towym mocowaniem szkła (fot.3, 4), w których elementem mocują-
cym, łączącym szkło do konstrukcji nośnej (np. do słupów czy rygli) 
są specjalne rotule. 

 
Fot.3. Elewacja z punktowym mocowaniem szkła na dworcu w 
Berlinie (źródło: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hauptbahnhof3.jpg?uselan
g=pl#filelinks, autor: Manfred Brueckels, data pobrania 09-09-2016, 
licencja: własność publiczna) 

 

 
Fot.4. Rotule do punktowego mocowania szkła (foto Autora) 

 
2) Elewacja wentylowana wg [2], charakteryzuje się obecnością 

wentylowanej pustki między warstwami termoizolacji a ze-
wnętrzną okładziną mocowaną do ściany poprzez ruszt. Ele-
menty składowe elewacji wentylowanej to są: 
– zewnętrzna obudowa (w postaci okładzin) mocowana do 

podkonstrukcji (niekiedy nazywanej rusztem); 
– podkonstrukcja (wykonana z metali lub drewna) przymoco-

wana do ścian zewnętrznych budynku; 
– elementy mocujące okładzinę do podkonstrukcji oraz pod-

konstrukcję do ścian; 
– materiały izolacyjne (termoizolacja, folia paroprzepuszczal-

na, wiatroizolacja). 
Schemat typowej podkonstrukcji przedstawia rys.2 

 
Rys.2. Przekrój typowej elewacji wentylowanej (źródło: rysunek 
Autora na podstawie ETAG 034) 

 
Na obiektach infrastruktury dworcowej oprócz klasycznych 

elewacji wentylowanych nierzadko możemy spotkać tak zwane 
rozwiązanie „dwupowłokowe” (ang.: double skin facade). Rozwiąza-
nie to służy głównie do zminimalizowania negatywnych skutków 
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sąsiedztwa obiektów, w których przybywają ludzie z transportem: 
np. poprawienie warunków akustycznych. Podkonstrukcję z okładzi-
ną mocuje się do już wykończonych ścian. Przykładem takiego 
rozwiązania jest budynek hotelu Marriott vis-a-vis Lotniska Chopina 
w Warszawie. Fotografia 5 ilustruje dwupowłokową elewacje. 

 
Fot.5. Rozwiązanie typu „double skin fasade”(źródło: foto Autora): 
1 - okładziny elewacji wentylowanej; 2 – szklana okładzina „double 

skin fasade”, 3 – rotule do mocowania szkła w systemie punktowym. 
 

Często na dworcach można spotkać rozwiązanie elewacji 
wentylowanej bez warstwy termoizolacyjnej. Podkonstrukcję (konso-
le i ruszt) mocuje się do słupów. Należy zaznaczyć, że takie rozwią-
zanie nie pełni funkcji termoizolacyjnych (fot.1). 

Wraz ze wzrostem popularności tematyką zrównoważonego 
rozwoju na ścianach budynków coraz częściej stosowane są ele-
menty fotowoltaiczne. Wtedy zamiast zwykłej okładziny szklanej do 
podkonstrukcji mocowane są kolektory lub elementy fotowoltaiczne. 

1.2. Wymagania formalno-prawne 

Podczas projektowania i odbioru omawianych rozwiązań ele-
wacyjnych nierzadko dochodzi do sporów związanych z pytaniem, 
na podstawie jakiego dokumentu wyrób może być wprowadzony do 
obrotu w budownictwie oraz jakie zasadnicze charakterystyki powi-
nien spełniać. Omawiane elewacje wprowadzane są do obrotu w 
budownictwie po weryfikacji badawczej właściwości użytkowych. 
Zakres weryfikacji określają: 

- Zharmonizowane normy. W przypadku ścian osłonowych jest 
to norma PN-EN 13830 [3]. Norma ma zastosowanie do ścian osło-
nowych zamontowanych pionowo lub odchylonych o kąt ± 15º od 
pionu. Należy pamiętać, że cytowana norma nie obejmuje dachów. 
Ściany osłonowe wprowadzane są do obrotu w budownictwie po 
przeprowadzeniu wstępnych badań typu wg [3]. Oprócz powyższe-
go norma [3] nie obejmuje ścian osłonowych, w których oszklenie 
osadzone jest przy pomocy spoiwa konstrukcyjnego (tego typu 
ściany osłonowe objęte są ETAG 002 [4]). 

- Stanowiska Jednostki Oceny Technicznej w przypadku ścian 
osłonowych, w których przeszklenie do podkonstrukcji (słupów i 
rygli) jest mocowane przy pomocy spoiwa konstrukcyjnego. Tego 
typu ściany osłonowe wprowadzane są do obrotu na podstawie 
Europejskich Ocen Technicznych (dawniej Europejskich Aprobat 
Technicznych) lub krajowych Aprobat Technicznych (od dnia 01-01-
2017 r. na podstawie Krajowej Oceny Technicznej). Zakres badań 
ustala się przez Jednostkę Oceny Technicznej (JOT) na podstawie 
[4] z uwzględnieniem indywidualnych cech wyrobu. 

- Stanowiska JOT w przypadku elewacji wentylowanych w 
oparciu o ETAG 034 [2]. Przy tym należy nadmienić, że ETAG 034 
nie obejmuje okładzin ze szkła. W praktyce metody badawcze i 
kryteria oceny przedstawiane w Stanowiskach JOT często są za-
czerpnięte z [2]. Elewacje wentylowane ze szklanymi okładzinami 
wprowadzane są do obrotu w budownictwie na podstawie Aprobaty 
Technicznej. W przypadku elewacji wentylowanych z okładzinami w 
postaci elementów fotowoltaicznych zakres badań do oceny tech-
nicznej tego typu wyrobu jest również ustalany na podstawie ETAG 
034. 

Właściwości techniczne każdego typu elewacji są zawsze 
sprawdzane jako całość. Jeżeli poszczególne elementy elewacji 
mają dokumenty potwierdzające możliwość stosowania w budow-
nictwie nie oznacza to, że wykonana z nich elewacja będzie bez-
pieczna i funkcjonalna. 

1.3. Właściwości techniczno-użytkowe. Wiadomości ogólne 

Ściany z okładzinami ze szkła, jak i każdy inny typ ścian po-
winny spełniać podstawowe wymagania techniczne w zakresie: 
– nośności: ściana powinna przenieść obciążenie wywołane 

ciężarem własnym, obciążeniem wiatrem. W przypadku ścian 
osłonowych odporność na obciążenie wiatrem jest określana na 
podstawie europejskiej normy PN-EN 12179:2004  [5], w przy-
padku elewacji wentylowanych – na podstawie ETAG 034 [2]; 

– sztywności: podczas oddziaływania wiatru lub zmian temperatu-
ry ściana nie powinna zdeformować się powyżej określonych w 
specyfikacjach technicznych wartości. W przypadku ścian osło-
nowych kryteria oceny określono w PN-EN 13116:2004 [6]. 
 Przy tym maksymalne ugięcia czołowe elementów konstrukcji 
ściany osłonowej, między punktami podparcia lub zakotwienia 
do konstrukcji budynku, wg PN-EN 13830:2015-06  nie powinno 
przekraczać strzałki ugięcia d : 
– d ≤ L/200, gdy L ≤ 3000 mm, 
– d ≤ 5 mm + L/300, gdy 3000 mm < L < 7500 mm,  
– d ≤ L/250, gdy L ≥ 7500 mm, 
gdzie L – odległość mierzona pomiędzy punktami podparcia lub 
zamocowania elementów ściany osłonowej do konstrukcji bu-
dynku. Ponadto należy uwzględnić warunki dopuszczalnego 
ugięcia z uwagi na materiał wypełniający (szyby zespolone, ka-
mień i inne).  
Niestety, ETAG 034 [2] nie podaje dopuszczalnych wartości 
ugięć elewacji wentylowanych poddanych obciążeniom wiatro-
wym. Odporność na działanie wiatru jest określana wizualnie – 
elewacja nie może się uszkodzić,  

– wodoszczelności: podczas występowania opadów deszczu oraz 
podmuchów wiatru elewacja nie powinna przeciekać lub powo-
dować zawilgocenia termoizolacji. W przypadku ścian osłono-
wych metoda badań stosowana do oceny wodoszczelności jest 
określona w PN-EN 12155:2002 [7], a kryteria oceny opisano w 
PN-EN 12154:2002 [8]. W przypadku elewacji wentylowanych 
wodoszczelność jest określana tylko w przypadkach kiedy jest 
deklarowana przez producenta / systemodawcę, 

– przepuszczalności powietrza – właściwość dotyczy przede 
wszystkim ścian osłonowych, określa ilość powietrza, które 
przejdzie pod wpływem ciśnienia przez przegrodę w ciągu go-
dziny. Przepuszczalność powietrza ścian (w przypadku ścian 
osłonowych badana jest wg PN-EN 12153:2004 [9]) ma decydu-
jący wpływ na szczelność całego budynku. Zgodnie z Rozpo-
rządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) zalecana 
szczelność powietrzna budynków wynosi: 
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1) w budynkach z wentylacją grawitacyjną lub wentylacją hy-
brydową - n50< 3,0 1/h; 

2) w budynkach z wentylacją mechaniczną lub klimatyzacją - 
n50< 1,5 1/h. 

– właściwości termoizolacyjnych. Wymagania te wynikają z Roz-
porządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 
roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpo-
wiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) i 
uzależnione są od planowanych temperatur w pomieszcze-
niach. Wartość wymaganego współczynnik przenikania ciepła 
może wahać się od 0,23 W/(m2·K) (wartość obowiązująca od 
01-01-2017 r. dla ścian w pomieszczenia z temperaturą powyżej 
16oC) do 0,45 W/(m2·K) (dla ścian w pomieszczenia z tempera-
turą od 8 oC do 16 oC), 

– właściwości akustycznych; 
– właściwości przeciwpożarowych – dla większości typów ścian 

określane są odporność ogniowa, reakcja na ogień i stopień 
rozprzestrzeniania się ognia, 

– właściwości higienicznych (elewacje nie mogą zawierać skład-
ników mających negatywny wpływ na zdrowie użytkowników), 

– bezpieczeństwa użytkowania (elewacje powinny być odporne 
na uderzenia). 

1.4.  Wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania 

Podczas użytkowania ściany obiektów infrastruktury dworcowej 
narażone na niebezpieczne oddziaływania o charakterze antropolo-
gicznym oraz przyrodniczym: okładziny mogą być uderzone przeno-
szonym przez pasażerów bagażem, nierzadko występuje ryzyko 
celowej dewastacji, otwarte ukierunkowane przestrzeni w pobliżu 
obiektów infrastruktury dworcowej mogą narazić ściany fasad na 
większe obciążenia (uderzenia) wiatrem. 

Niebezpieczeństwa te wymagają bezwzględnego przeprowa-
dzenia badań wszystkich typów elewacji ze szkła pod względem 
bezpieczeństwa użytkowania w zakresie: 
– odporności na uderzenie; 
– odporności na działania wiatru. 

Wyniki badań decydują o możliwości zastosowania elewacji w 
miejscach użytkowanych przez osoby o różnym poziomie dbania o 
mienie, o różnym poziomie natężenia ruchu przechodniów. 

Wymagania dotyczące odporności na uderzenie ścian osłono-
wych oraz elewacji wentylowanych nieco się różnią. Ściana osłono-
wa powinna bezpiecznie wytrzymywać obciążenia udarowe (odpor-
ność na uderzenia określa się wg normy PN-EN13049:2004 [10] i 
klasyfikuje wg PN-EN 14019:2004 [11]) i zachować swoją integral-
ność. Uderzenia ciałem ciężkim (oponą o masie 50 kg) nie powinny 
spowodować: 
– odpadnięcia od ściany żadnego elementu składowego, 
– powstania przebić, 
– pęknięć, 
– trwałych odkształceń. 

Ściany osłonowe narażone są na uderzenia od wewnątrz i ze-
wnątrz. W tab. 1 przedstawiono klasyfikację odporności na uderze-
nie oponą ścian osłonowych wg PN-EN 14019:2006. 

 
Tab. 1. Klasyfikacja odporności na uderzenie oponą ścian osłono-

wych wg PN-EN 14019:2006 [11] 

Wysokość spadania, mm 
Klasa odporności na uderzenia 

Uderzenia od wewnątrz Uderzenia od zewnątrz 

nie dotyczy I0 E0 

200 I1 E1 

300 I2 E2 

450 I3 E3 

700 I4 E4 

950 I5 E5 

Norma PN-EN 13830:2015-06 [3] nie podaje minimalnych wy-
magań dot. możliwości zastosowania ściany osłonowej w obiektach 
o różnym natężeniu ruchu zależnie od wyniku badania odporności 
na uderzenie. Z doświadczenia eksperckiego ITB wynika, że w 
poczekalniach i dostępnych dla pasażerów korytarzach dworców od 
strony wewnętrznej ściany osłonowe powinny spełniać wymagania 
klasy I3, od strony zewnętrznej ściany osłonowe na poziomie do-
stępnym dla pasażerów powinny odpowiadać klasie E3. 

W przypadku elewacji wentylowanych, ETAG 034 podaje miej-
sca wbudowania wyrobu zależnie od odporności na uderzenie 
ciałem twardym (kule stalowe o masie 0,5 kg i 1 kg) oraz miękkim 
(ciała kuliste o masie 3 kg i 50 kg). Zależność pomiędzy możliwym 
miejscem stosowania elewacji wentylowanej a odpornością na 
uderzenia przedstawia tab.2. 

 
Tab. 2. Zależność pomiędzy możliwym miejscem stosowania ele-

wacji wentylowanej a odpornością na uderzenia wg [2, 13] 

Odporność 
na uderze-

nie,  J 

Miejsca zastosowania okładzin 
 

Kategoria IV. 
Części elewacji 

znacznie 
oddalone od 

poziomu gruntu 

Kategoria III. 
Części elewacji 
niedostępne dla 

ludzi, 
rzucanych 
obiektów 

Kategoria II. 
Ograniczony 
dostęp ludzi, 
minimalna 
możliwość 
uderzeń 

Kategoria I. 
Dolne części 

elewacji, 
duży ruch ludzi 

1 J (ciało 
twarde 0,5 

kg) 

Brak uszkodzeń 
 

– 
 

– 
 

– 
 

10 J (ciało 
twarde 1 kg) 

– 
 

Brak uszkodzeń 
 

Brak uszkodzeń 
 

Brak uszkodzeń 
 

10 J (ciało 
miękkie 3 kg) 

– 
 

– 
 

Brak uszkodzeń 
 

Brak uszkodzeń 
 

60 J (ciało 
miękkie 3 kg) 

Brak uszkodzeń 
 

Brak uszkodzeń 
 

– 
 

– 
 

300 J (ciało 
miękkie) 

– 
 

– 
 

Brak uszkodzeń 
 

– 
 

400 J (ciało 
miękkie) 

– 
 

– 
 

– 
 

Brak uszkodzeń 
 

 
Z ETAG 034 jednoznacznie wynika, że elewacje obiektów in-

frastruktury dworcowej usytuowane w miejscach dostępnych dla 
pasażerów powinny spełniać wymagania, jak dla I kategorii użytko-
wania w zakresie odporności na uderzenia. 

W przypadku ścian osłonowych oraz elewacji wentylowanych 
odporność na działanie wiatru (parcie i ssanie) jest badane w komo-
rach jak na rys.3. Podczas pomiaru mierzone są ugięcia ścian, 
sprawdzana również ich funkcjonalność. 

 
Rys.3. Zasada wykonania pomiaru odporności na działanie wiatru 
 

Badając odporność na działanie wiatru ścian osłonowych ob-
ciążenie (parcie lub ssanie wiatru) zwiększa się skokowo – wzrost 
obciążenia wzrasta cztery razy o 25% aż ciśnienie wiatru nie osią-
gnie wartości deklarowanej Pmax. Następnie fasada poddawana jest 
badaniu bezpieczeństwa lub zwanemu niekiedy uderzeniu wiatrem. 
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Wartość ciśnienia powietrza przy uderzeniu wiatrem wynosi 1,5x 
Pmax. 

W przypadku elewacji wentylowanych wyroby są obciążane 
wiatrem wg schematu przedstawionego na rys.4. W ciągu badania 
elewacja poddawana jest pulsującym obciążeniom wiatru aż do 
momentu uszkodzenia elewacji. W trakcie badania notowane są 
ugięcia okładzin elewacyjnych oraz wszystkie uszkodzenia. 

 

 
Rys.4. Schemat przyłożenia obciążenia wiatrem podczas badań 
elewacji wentylowanych 

 
W miejscach zastosowania elewacji szklanych wartości obcią-

żenia wiatrem nie powinny przekraczać obciążeń przebadanych. 
Wszystkie elewacje badane są w zakresie szeroko rozumiane-

go bezpieczeństwa ogniowego. Zakres badań określa się w normie 
wyrobu (w przypadku ścian osłonowych w PN-EN 13830:2015-06) 
lub ETAG 034 (w przypadku elewacji wentylowanych) oraz w prze-
pisach krajowych. Na przykład, rozporządzenie Ministra Infrastruktu-
ry w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie wymaga sprawdzenia, że rozwiązania 
konstrukcyjne przyjęte w budynku zapewniają w trakcie pożaru 
nośność konstrukcji przez określony czas, ograniczenie rozprze-
strzeniania się ognia i dymu w budynku oraz przenoszenia się 
pożaru na obiekty sąsiednie, możliwość ewakuacji ludzi znajdują-
cych się w obiekcie oraz zagwarantowanie bezpieczeństwa ekipom 
prowadzącym akcję ratowniczą. Stąd, podczas oceny bezpieczeń-
stwa pożarowego fasad określane są następujące cechy: szczel-
ność ogniowa, izolacyjność ogniowa, promieniowanie, odporność 
ogniowa. 

W niektórych przypadkach (na przykład w przypadku metalo-
wych elementów podkonstrukcji fasad, kiedy ściana osłonowa ma 
wysokość powyżej 25 m) może być konieczne sprawdzenie ekwipo-
tencjalności rozwiązania elewacyjnego. Oporność elektryczna ele-
wacji nie powinna przekraczać 10Ω. 

Dość często w parterach budynków dworców sytuowane są lo-
kale usługowe, między innymi oddziały banków, posterunki policji. 
W przypadku ścian osłonowych w tego typu obiektach oprócz pod-
stawowych elementów bezpieczeństwa (odporność na uderzenie, 
odporność na działania wiatru, bezpieczeństwo ogniowe) wymaga-
na jest dodatkowa cecha – odporność na włamanie. Wymagania i 
kryteria oceny w zakresie ścian osłonowych o deklarowanej odpor-
ności na włamanie zostały opisane w PN-EN 1627:2012 [14]. 

W niektórych krajach Unii Europejskiej wymagane jest również 
sprawdzenie odporności na wstrząsy sejsmiczne. Badania te wyko-
nywane wg miejscowych przepisów. 

PODSUMOWANIE 

We współczesnych rozwiązaniach ścian obiektów infrastruktury 
dworcowej coraz częściej spotykane są rozwiązania z zastosowa-
niem szkła. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania ścian 
w tego typu obiektach konieczne jest przeprowadzenie badań labo-
ratoryjnych. Wyniki badań umieszczane są w Aprobatach Technicz-
nych (w przypadku elewacji wentylowanych) oraz Deklaracjach 
Właściwości Użytkowych, które niezbędne są do wyboru właściwe-
go rozwiązania ścian zapewniających bezpieczeństwo użytkowania 
obiektów infrastruktury dworcowej. 
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The glass facades in station buildings. Safety of use 

Paper discusses the principles of the technical evaluation 

of external building glass walls in station infrastructure. 

Cited documents allowing introduction of such products in 

the construction industry. Paper discusses the methods of 

research. Particular attention was paid to issues of safety of 

use glass walls. 
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