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K onieczność podziału po-
mieszczeń na tymczasowe
strefy funkcjonalne dopro-
wadziła do pojawienia się

mobilnych ścian działowych. Rozwią-
zania tego typu są znane od tysięcy lat.
Pierwowzorem mobilnej ściany działo-
wej były parawany. Pierwsze konstruk-
cje parawanów były znane w pałacach
władców chińskich już za czasów dyna-
stii Han (206 p.n.e. – 220 n.e.). Nato-
miast masowe zastosowanie parawanów
lub mobilnych ścian działowych w tra-
dycyjnym japońskim domu charaktery-
zującym się otwartością przestrzeni roz-
poczęło się ok. VII wieku n.e. Były to
jedno- lub wielopanelowe przenośne
ekrany pełniące funkcje estetyczne, po-
działu pomieszczenia na strefy funkcjo-
nalne oraz ochrony przed działaniem
przeciągów i słońca. Elementy te były
wykonywane z drewna, bambusa (krata
konstrukcji), tkanin, papieru. Niekiedy
pierwowzory współczesnych mobilnych
ścian działowych były inkrustowane
drogocennymi metalami, kamieniami
oraz kością słoniową. Z biegiem czasu
powstały przesuwne, składane i harmo-
nijkowe przenośne ściany działowe.

Konstrukcja mobilnych
ścian działowych

Pod względem konstrukcji mobilne
ściany działowe można podzielić na:

1) ściany, których elementy powin-
ny być przymocowane do konstrukcji
budynków (stropów, ścian);

2) ściany niewymagające mocowa-
nia do konstrukcji.

Do pierwszej grupy należą ściany
przesuwne (rysunek 1) i harmonijkowe.
Panele ścian przesuwnych (4 na rysun-
ku 1) i harmonijkowych poruszają się po
prowadnicach – górnej i dolnej lub tyl-
ko górnej (2 na rysunku 1) przeznaczo-
nych do stropu (1 na rysunku 1). Istnieją
również rozwiązania, w których elemen-
ty będą poruszać się po dolnej prowadni-
cy przymocowanej do podłogi (5 na ry-
sunku 1). Najczęściej tego typu ściany
mają wysokość pomieszczenia w świe-
tle. Prowadnice (2 na rysunku 1) we
współczesnych mobilnych ścianach
działowych wykonywane są z metali
(przeważają profile aluminiowe, znacz-
nie rzadziej stalowe). Zawierają tory
jezdne (7 na rysunku 1) służące do ru-
chu tzw. wózków (3 na rysunku 1), do
których mocowane są panele mobilnych
ścian działowych. Należy podkreślić, że
konstrukcje wózków bardzo się różnią.
Często przesuwne ściany działowe po-
zwalają na obrót panelu (1 na rysun-
ku 2), dzięki czemu uzyskuje się spore

oszczędności miejsca w sytuacji, kiedy
panele przebywają w położeniu skraj-
nym, a przestrzeń pozostaje otwarta.
W rozwiązaniach tego typu prowadni-
ce (2 na rysunku 2) wykonywane są jed-
notorowo.

W harmonijkowych ścianach działo-
wych (rysunek 3) panele przesuwno-ob-
rotowe (1 na rysunku 3) łączone są z so-
bą za pomocą specjalnych zawiasów
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Streszczenie. Obecnie we wnętrzach budynków coraz częściej po-
wstaje potrzeba tymczasowego podziału przestrzeni na różne stre-
fy funkcjonalne. W tym celu stosowane są mobilne ściany działo-
we, którym poświęcono ten artykuł. Omówiono podstawowe funk-
cje oraz najbardziej rozpowszechnione konstrukcje i materiały sto-
sowane do wykonania tego typu wyrobów. Przedstawiono również
sposób wprowadzenia mobilnych ścian działowych do obrotu.
Słowa kluczowe: mobilna ściana działowa; ściana działowa prze-
suwna; ściana działowa harmonijkowa.

Abstract. In the current interiors of buildings, there is a growing
need for a temporary division of space into various functional
zones. The mobile partition walls is use for this purpose. The article
is devoted to mobile partition walls. The following text are presents
basic functions and the most common constructions and materials
used to manufacture of this type products. The manner of placing
this type of partition walls on the market was also presented.
Keywords: mobile partition wall; sliding partition wall; folding
partition wall.
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Rys. 1. Mobilna przesuwna ściana działowa z górnym zawieszeniem toru. Opis w tekście
Fig. 1. Mobile sliding partition wall with upper track suspension. Description in the text
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Rys. 2. Przesuwna ściana działowa z moż-
liwością obrotu panelu. Zawieszenie górne
i dolne. Opis w tekście
Fig. 2. Sliding partition wall with rotation
panels. Upper and lower suspension. Des-
cription in the text
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(3 na rysunku 3). Panele mogą być osa-
dzane na górnych lub na górnych i dol-
nych prowadnicach (2 na rysunku 3).

Ściany niewymagające mocowania
do konstrukcji. Występują w postaci
parawanów oraz barierek. Mogą być wy-
konywane jako elementy płaskie (rysu-
nek 4a) lub przestrzenne (rysunek 4b),
wykonane w sposób sztywny lub w posta-
ci harmonijkowej. Tego typu rozwiązania
są często stosowane w biurach typu „open
space” i bankach, osłaniając biurka pra-
cowników. W przypadku zmiany loka-
lizacji biura, takie elementy wędrują
wraz z meblami.

Dużą popularnością cieszą się mo-
bilne ściany działowe z zastosowa-
niem rozporowych słupków telesko-
powych (rysunek 5), pomiędzy który-
mi mogą być umieszczane panele, pół-
ki, etc. Konstrukcje tego typu wymaga-
ją znacznie więcej czasu na przeniesie-
nie. Panele mobilnych ścian działowych
mogą być wykonane z litej tafli szklanej
(ze względów bezpieczeństwa ze szkła
hartowanego lub klejonego), płyt drew-
nopochodnych lub szkieletowych, gdzie
w szkielecie z profili (najczęściej z me-

tali) połączono kilka materiałów, np.
przeziernych i nieprzeziernych. W przy-
padku mobilnych ścian działowych, któ-
rym stawiane są wymagania akustyczne
lub bezpieczeństwa pożarowego, panele
wykonywane są z warstwowo połączo-
nych elementów (np. z gipsu, metali,
wełny miniralnej oraz zewnętrznej war-
stwy wykończeniowej). W celu zapew-
nienia szczelności (dymoszczelności,
szczelności akustycznej, szczelności po-
wietrznej), styki paneli często mają
uszczelki z silikonu, pęczniejące oraz
w postaci szczotek.

Funkcje mobilnych
ścian działowych

Podstawowe funkcje mobilnej ścia-
ny działowej to: tymczasowy podział
na różne strefy funkcjonalne pomiesz-
czeń; poprawa wyglądu estetycznego
oraz funkcjonalności pomieszczenia.
Wraz z rozwojem społeczeństwa, archi-
tektury i technologii dochodziły nowe
funkcje mobilnych ścian działowych,
takie jak:

● bezpieczeństwo użytkowania; mo-
bilna ściana działowa powinna bez-
piecznie przenosić obciążenia użytko-
we mogące wystąpić w pomieszczeniu,
np. przeciąg powietrza, parcie tłumu,
uderzenia, upadek człowieka, etc.;

● ochronne, m.in. mogą stanowić
w wielu obiektach przegrodę ogniową
lub chronić osoby przebywające w po-
mieszczeniu przed niekorzystnym dzia-
łaniem promieniowania (np. w szpita-
lach), widzów przed pędzącym krąż-
kiem na arenie lodowej lub robotników
przebywających w pobliżu automatycz-
nej skrawarki przed wiórami;

● akustyczna, która jest często wy-
magana we współczesnych biurach typu
„open space”. Wówczas w dużym po-

mieszczeniu biurowym wydzielany jest
fragment do prowadzenia spotkań. Prze-
strzeń ta otaczana jest mobilnymi ścia-
nami działowymi, które ze względów
wymagań bezpieczeństwa informacji
powinny spełniać wymagania akustycz-
ne. Podobnie jest w centrach konferen-
cyjnych i restauracjach, gdzie jedna
wielka sala może być w razie potrzeby
podzielona na kilka mniejszych;

● szczelność nabiera szczególnego
znaczenia w szpitalach (często sale ope-
racyjne są dzielone) oraz mieszkaniach
(oddzielenie kuchni od jadalni);

● wizualne zwiększenie przestrzeni
jest coraz częściej stosowane przez za-
stosowanie luster na panelach.

Wprowadzenie do obrotu
oraz ocena techniczna
mobilnych ścian działowych

Wewnętrzne mobilne ściany działo-
we (przesuwne, harmonijkowe, ściany
niemocowane trwale do stropów) nie
zostały objęte zharmonizowanymi wy-
tycznymi do wydawania europejskich
ocen technicznych EAD 210005-00-
0505 [1]. EOTA (www.eota.eu) nie opu-
blikowała również dokumentów obej-
mujących mobilne ściany działowe. Są
one wprowadzane na krajowy rynek
na podstawie Krajowych Ocen Tech-
nicznych (dawniej Krajowych Aprobat
Technicznych). Zakres oceny jest okre-
ślany przez właściwą Jednostkę Oceny
Technicznej z uwzględnieniem przezna-
czenia ściany i deklarowanych właści-
wości użytkowych. Zazwyczaj jest on
zbliżony do tradycyjnych ścian działo-
wych [2] i przewiduje sprawdzenie co
najmniej odporności:

■ na uderzenie ciałem miękkim
i ciężkim oraz ciałem twardym pod
względem bezpieczeństwa użytkowania
i przydatności użytkowej;

■ na działanie liniowej siły poziomej;
■ na działanie obciążenia równomier-

nie rozłożonego wywołanego różnicą
ciśnienia.
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Rys. 3. Harmonijkowa (składana) ściana
działowa. Opis w tekście
Fig. 3. Folding partition wall. Description in
the text
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Rys. 4. Schemat parawanowej mobilnej
ściany działowej. Opis w tekście
Fig. 4. The scheme of the mobile screen par-
tition wall. Description in the text
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Rys. 5. Mobilna ściana działowa: 1 – słup te-
leskopowy; 2 – sprężyna; 3 – panel; 4 – półka
Fig. 5. Mobile partition wall: 1 – telescopic
pillar; 2 – spring; 3 – panel; 4 shelf


