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E lementy szklane stosuje się nie
tylko na elewacjach budyn-
ków, ale również jako ściany
działowe. Właściwe wykona-

nie konstrukcji przeszklonej ściany
wewnętrznej zwiększa jej odporność
ogniową, a tym samym bezpieczeństwo
użytkowników pomieszczenia w przy-
padku wystąpienia pożaru. Przeszkle-
niami ogniotrwałymi, o właściwej kla-
sie odporności ogniowej i dymoszczel-
ności można również wytyczyć drogę
ewakuacyjną, która w przypadku wy-
stąpienia zagrożenia będzie wystarcza-
jący czas drożna, co zapewni możliwość
prowadzenia akcji ratunkowej i ewaku-
acyjnego opuszczenia budynku.

W artykule omówiono rozwiązania
konstrukcyjne i wykonawcze związane
z odpornością ogniową i dymową piono-
wych elementów przeszklonych w bu-
dynkach użyteczności publicznej ze
szczególnym uwzględnieniem aspektu
podniesienia poziomu bezpieczeństwa
pożarowego. Zaprezentowano przykłady
wykorzystania nowoczesnych rozwiązań
konstrukcji ogniotrwałych wewnętrz-
nych ścian działowych.

Prawo budowlane
a bezpieczeństwo pożarowe

Rozwiązania legislacyjne wynikają-
ce z Rozporządzenia Ministra Infra-
struktury z 12 kwietnia 2002 r. w spra-
wie warunków technicznych, jakim po-
winny odpowiadać budynki i ich usytu-
owanie [1] ustanawiają pięć klas odpor-
ności pożarowej budynków lub klasy
odporności ogniowej ich części. Przepi-
sy te określają również podział budyn-
ków z uwagi na kategorię zagrożenia lu-
dzi (ZL):

● ZL I – zawierające pomieszczenia
przeznaczone do jednoczesnego prze-

bywania ponad 50 osób niebędących
ich stałymi użytkownikami, a nieprze-
znaczone do użytku ludzi o ograniczo-
nej zdolności poruszania się (np. po-
mieszczenia usługowe, handlowe,
biurowe);

● ZL II – przeznaczone przede
wszystkim do użytku ludzi o ograniczo-
nej zdolności poruszania się (np. szpi-
tale, domy spokojnej starości, przed-
szkola);

● ZL III – budynki użyteczności pu-
blicznej, niezakwalifikowane do ZL I
oraz ZL II;

● ZL IV – budynki o przeznaczeniu
mieszkalnym;

● ZL V – strefy pożarowe przezna-
czone do zamieszkania zbiorowego, nie-
kwalifikowane do ZL I oraz ZL II.

W tabeli 1 przedstawiono klasy od-
porności pożarowej budynków w zależ-
ności od ich przeznaczenia i kategorii
zagrożenia ludzi. Przepisy dopuszczają
obniżenie wymaganej klasy odporności
pożarowej w niektórych budynkach ni-
skich (N), w przypadku, kiedy liczba kon-

dygnacji nadziemnych wynosi 1 lub 2
przy jednoczesnym założeniu, że po-
ziom stropu nad pierwszą kondygnacją
jest na wysokości nie większej niż 9 m.
Uzupełnieniem omawianej kategorii są
budynki produkcyjne i magazynowe
(PM) oraz służące do produkcji inwen-
tarza (IN). Biorąc pod uwagę klasy od-
porności pożarowej budynku, wymaga-
nia dotyczące przeszklonych elementów
pionowych zostały określone przez wy-
znaczenie minimalnych klas odporno-
ści ogniowej uwzględniających szczel-
ność i izolacyjność (EI) lub tylko szczel-
ność (E). Ponadto określana jest noś-
ność ogniowa (R), czyli czas, przez któ-
ry element próbny nie traci swoich właś-
ciwości nośnych.

W przypadku elementów, takich jak
drzwi lub okna, wymagania dotyczące
odporności ogniowej związane są z peł-
nioną przez nie funkcję oddzielającą.
W związku z tym muszą spełniać wyma-
gania dotyczące szczelności i izolacyj-
ności ogniowej. Elementy budynku, od-
powiednio do jego klasy odporności po-
żarowej, powinny spełniać co najmniej
wymagania podane w tabeli 2 w zakre-
sie klasy odporności ogniowej [1].

Jeżeli przegroda jest częścią głównej
konstrukcji nośnej, to powinna spełniać
również wymagania nośności ogniowej
(R) odpowiednio do wymagań dotyczą-
cych danej klasy odporności pożarowej
budynku. Wymagania nie dotyczą na-
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Tabela 1. Odporność pożarowa budynków
ZL [1]

Budynek ZL I ZL II ZL III ZL IV ZL V
Niski (N) B B C D C
Średniowy-
soki (SW) B B B C B

Wysoki (W) B B B B B
Wysokościo-
wy (WW) A A A B A

Tabela 2. Klasa odporności ogniowej elementów budynku [1]
Klasa

odporności
pożarowej
budynku

Klasa odporności ogniowej elementów budynku

główna kon-
strukcja nośna

konstrukcja
dachu strop ściana

zewnętrzna
ściana

wewnętrzna
przekrycie

dachu
A R 240 R 30 REI 120 EI 120 EI 60 RE 30
B R 120 R 30 REI 60 EI 60 EI 30 RE 30
C R 60 R 15 REI 60 EI 30 EI 15 RE 15
D R 30 (-) REI 30 EI 30 (-) (-)
E (-) (-) (-) (-) (-) (-)

Oznaczenia: R – nośność ogniowa [min], określona zgodnie z polskimi normami; E – szczelność ogniowa [min];
I – izolacyjność ogniowa [min]
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świetli dachowych, świetlików i okien
połaciowych, jeżeli otwory w połaci da-
chowej nie zajmują więcej niż 20% jej
powierzchni. W przypadku ścian komór
zsypu wymaga się EI 60, a przy drzwiach
komór zsypu EI 30. Ściany zewnętrzne,
osłonowe (fotografia 1) powinny mieć
klasę odporności ogniowej od EI 30
do EI 120 w zależności od klasy odpor-
ności pożarowej budynku. Wymagania
te dotyczą obszaru pasa międzykondy-
gnacyjnego wraz z połączeniem ze stro-
pem. W bliskim sąsiedztwie innego bu-
dynku dotyczyć mogą również całej
ściany osłonowej [1, 2]. Ściany wew-
nętrzne, działowe (fotografia 2), w zależ-
ności od klasy odporności pożarowej bu-
dynku, powinny mieć klasę odporności
ogniowej od EI 15 do EI 60 [1, 2].

Zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami [1], z pomieszczeń przeznaczo-
nych na pobyt ludzi musi być zapew-
niona możliwość ewakuacji w bez-
pieczne miejsce lub do sąsiedniej stre-
fy pożarowej. Zastosowanie przeszklo-
nych ścian o odporności ogniowej
do budowy takich stref jest rozwiąza-
niem estetycznym i zapewniającym
bezpieczeństwo (fotografia 3).

Wytyczne wykonania
wewnętrznej pionowej
przegrody przeszklonej

Przeszklone elementy oddzielenia
przeciwpożarowego łączą estetykę, no-
woczesność i wymagania przeciwpo-
żarowe z przepuszczalnością światła
przez ściany pomieszczeń. Zastosowa-
nie szkła spełniającego kryteria odpor-
ności ogniowej EI np. EI 60 do budowy
ścian wewnętrznych w budynku wielo-
kondygnacyjnego szpitala (klasa odpor-
ności ogniowej A) obarczone jest ko-
niecznością spełnienia dodatkowych
warunków. Szkło powinno być moco-
wane do konstrukcji spełniającej rów-
nież kryteria klasy odporności ognio-
wej. Parametr ten nie może być mniej-
szy niż klasa odporności ogniowej ścia-
ny działowej.

Do budowy konstrukcji ścian ze szkła
ognioodpornego najczęściej używa się
rurowych ram stalowych, profili alu-
miniowych lub stalowych, płaskich
i ramowych profili GFK (tworzywo
wzmacniane włóknem szklanym), profili

do płyt włóknowo-gipsowych. Profile
metalowe są przewodnikami ciepła, dla-
tego często są wypełniane materiałem
izolującym przenikanie ciepła ze strony
nagrzewanej na nienagrzewaną. Ele-
menty konstrukcyjne łączone są za po-
mocą narożnych wsporników, ram, łącz-
ników blokowych podwójnych lub ką-
towników łącznikowych. Całość scala-
na jest śrubami stożkowymi, dwustron-
ną taśmą klejącą oraz klejem montażo-
wym. Prefabrykowane elementy moż-
na zespalać na dowolnej długości.
W konstrukcji ścian używane są również
uszczelnienia. Najczęściej są to uszczel-
ki ram szybowych oraz uszczelki podło-
gowe. Nieprawidłowe osadzenie prze-
szkleń może powodować wysuwanie się
szyb z profili i powstanie szczelin, przez
które łatwo przedostaje się ogień.

Uzupełnieniem konstrukcji szklanej
ogniochronnej przegrody wewnętrznej
jest część niewidoczna, ukryta pod su-
fitem podwieszanym, wykonana z płyt
ogniochronnych, przez którą zostaną
poprowadzone przejścia instalacyjne
odpowiednio zabezpieczone przed po-
żarem. Część nieszklana zbudowana jest
z wełny mineralnej o gęstości 60 kg/m3

i grubości minimum 80 mm, której za-
daniem jest izolacja cieplna, oraz z ma-
ty akustycznej w celu optymalnej izola-
cji akustycznej i pochłaniania dźwię-
ków, a także tłumienia hałasu pomiędzy
pomieszczeniami. Całość zamknięta jest
obustronnie pomiędzy ogniochronnymi
płytami silikatowo-cementowymi, któ-
re są samonośne i niewrażliwe na wil-
goć (fotografia 4). Płyty chronią ele-
menty konstrukcji ścian przed otwar-
tym ogniem i znajdują zastosowanie
w ścianach o klasie od R 15 do R 240.

Fot. 1. Przeszklone ściany zewnętrzne

Fot. 2. Ściana wewnętrzna przeciwpożaro-
wa z drzwiami przesuwnymi

Fot. 3. Wewnętrzna przeciwpożarowa
przegroda przeszklona oddzielająca klatkę
schodową od części użytkowej budynku
i wytyczająca wyjście ewakuacyjne

Fot. 4. Wypełnienie ściany działowej wyko-
nanej w technologii przeciwpożarowej
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Ponadto zabezpieczają profile konstruk-
cji do temperatury 700°C. Nadproże nad
przeszkleniem powinno być tak zapro-
jektowane i wykonane, aby w przypad-
ku pożaru elementy szklane nie przeno-
siły dodatkowych obciążeń poza cięża-
rem własnym (fotografia 5).

Na etapie projektowania konstrukcji
ścian ogniotrwałych należy rozważyć roz-
mieszczenie przepustów kablowych do
gniazd elektrycznych, rozet, włączników
elektromagnetycznych, zamków elektrycz-
nych, czytników kart, kamer cyfrowych.

Kolejnymi warunkami poprawnego
wykonania ściany ogniochronnej jest
wyeliminowanie obciążeń mechanicz-
nych pochodzących od konstrukcji
budynku oraz właściwe zamontowa-
nie przesuwnych drzwi ogniochron-
nych, skrzydłowych lub zawiasowych.
Ponadto ściana musi być prawidłowo
zamontowana do elementów budynku.

Istnieje możliwość wznoszenia ścian
przeszklonych o dowolnej długości oraz
łączenia ich pod dowolnym kątem.
Dzięki temu można dostosować projekt
do warunków indywidualnych, a także
projektować tego typu zabezpieczenia

w już istniejących, modernizowanych
budynkach. Stosowane w przeszkle-
niach ściennych tafle szkła są dostępne
również jako antywłamaniowe i kulo-
odporne. Niektóre rodzaje szkła tracą
transparentność w przypadku wystąpie-
nia pożaru. Matowy kolor ściany ma
znaczenie z punktu widzenia efektywnej
ewakuacji, ponieważ widok intensyw-
ności pożaru bardzo często wywołuje
panikę wśród ludzi.

Kontrola jakości
prac montażowych

Ocenie poddawany jest każdy etap
prac i element konstrukcji ścian działo-
wych wyodrębniony w przepisach, nor-
mach oraz w dokumentacji technicznej.
Dopełnienie wszystkich procedur pra-
widłowego wykonania zapewni nieza-
wodność elementu ogniochronnego
w przypadku wystąpienia zagrożenia.
W tabeli 3 zestawiono poszczególne eta-
py procesu wytwarzania przeszklonych
ścian ogniochronnych podlegające kon-
troli jakości.

Każda czynność budowlana i monta-
żowa, dostawa lub usługa podlega bie-
żącej kontroli wykonawcy. Zgodnie
z Prawem budowlanym kierownik ro-
bót sprawuje kontrolę techniczną, która
ma na celu egzekwowanie wymagań
dotyczących jakości robót budowlano-
-montażowych.

Podsumowanie
Nowoczesne i ogniotrwałe ściany

działowe spełniają zadania oddziele-
nia przeciwpożarowego i dają dużą
szansę na przeprowadzenie skutecznej
ewakuacji w przypadku wybuchu po-
żaru. Szkło ogniochronne używane
do budowy ścian osłonowych i elewa-
cyjnych oraz wewnętrznych działo-
wych zapewnia bezpieczeństwo ludzi
i konstrukcji w czasie pozwalającym
przeprowadzić skuteczną ewakuację
lub zabezpieczyć użytkownika w bez-
piecznym miejscu do czasu przybycia
straży pożarnej.

Prawidłowo wykonana konstrukcja
oddzielenia przeciwpożarowego, użycie
właściwych materiałów oraz ciągła kon-
trola jakości podczas wytwarzania
i montażu przeszkleń skutecznie chronią
ludzi użytkujących obiekt. O tym, że
ściany oddzielenia przeciwpożarowego
nie są powszechnie stosowane w prak-
tyce budowlanej, decydują wysokie
koszty.
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Fot. 5. Konstrukcja stalowa ściany ognio-
trwałej z wypełnieniem izolacyjnym. Nad-
proże zabezpieczone płytami silikatowo-
-cementowymi i masą szpachlową
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Tabela 3. Procedury zapewnienia jakości technicznej ścian ogniochronnych

Kompletność materiały montażowe; plany; zamówienia materiałowe

Proces przygotowania
w fabryce

gotowość transportu; gotowość parku maszyn; dostępność materiałów
montażowych; kompletność zestawów montażowych

Transport do miejsca
montażu

dostępność budowy; kontakt z kierownictwem budowy; trasa do budowy;
miejsce magazynowania na budowie

Uszkodzenia transportowe zadrapania; deformacje; braki materiałowe

Montaż
planowanie prac; kontrola wymiarów obiektu; kontrola wymiarów elementów
konstrukcji; określenie przedziału godzin pracy; prace dodatkowe (plus zamó-
wienia); raport o zmianach i rozbieżnościach; bezpieczne przechowywanie
urządzeń i materiału

Zakończenie montażu
oczyszczenie wykonanych elementów i narzędzi; sprawdzenie wykonanych
prac pod kątem braku wad; kontrola działania/funkcjonalność; sprawdzenie
prac pod kątem ochrony przeciwpożarowej; odbiór prac wraz z podpisaniem
protokołu; przekazanie dokumentacji i raportów; utylizacja opakowań


