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W raz ze zwiększeniem po-
tencjału polskich produ-
centów stolarki, ich pew-
nym wejściem na rynki za-

chodnie oraz działaniami zmierzającymi
do zdobycia nowych segmentów rynku,
coraz częściej do Instytutu Techiki
Budowlanej (ITB) zwracają się firmy
z pytaniami o badania pozwalające
na wprowadzenie na rynki europejskie
szklanych zabudów balkonów, tarasów
i loggii. Firmy posiadające Krajowe Oce-
ny Techniczne (KOT) interesują się
również, czy badania wykonane na
potrzeby KOT są kompatybilne z wyma-
ganiami innych krajów Unii Europejskiej.

Systemy zabudów balkonowych są od
2016 r. objęte europejskim dokumentem
oceny technicznej EAD 020002-00-0404
[1]. W uproszczeniu oznacza to, że pro-
ducenci po uzyskaniu Europejskiej Oce-
ny Technicznej (ETA) mogą znakować
swój wyrób znakiem CE i sprzedawać
systemy zabudów balkonów, loggii i ta-
rasów na rynkach krajów Unii Europej-
skiej. Należy zaznaczyć, że zakres oceny
technicznej systemów zabudów balkono-
wych opisanych w [1] jest bardzo podob-
ny do zakresu stosowanego przy udziele-
niu Krajowych Ocen Technicznych [2].
EAD 020002-00-0404 [1] obejmuje ści-
śle określone systemy zabudowy balko-

nów, loggii i tarasów składające się z po-
ziomej aluminiowej ramy, całoszkla-
nych skrzydeł (bezramowe rozwiązanie)
oraz uszczelek. Omawiany dokument
dotyczy przede wszystkim przesuwnych
systemów zabudów, w których wypeł-
nienia są przesuwane w kierunku we-
wnętrznym z obrotem ich do wewnątrz,
tak aby cały front balkonu był wolny
od przeszkleń (rysunek).

Należy zaznaczyć, że Krajowe Oceny
Techniczne nie ograniczają się do tak
wąskiego rozwiązania i wydawane są
również na inne typy rozwiązań zabu-
dów, w tym systemy: o konstrukcji słu-
powej, słupowo-ryglowej oraz z prze-
suwnymi i rozwieranymi skrzydłami.
W systemach zabudów, o których mowa
w [1], przewidziano zastosowanie wy-

łącznie hartowanego szkła (spełnia to
wymagania § 304 ust. 2 Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z 12 kwiet-
nia 2002 r. (z późniejszymi zmianami)
w sprawie warunków technicznych, ja-
kim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie).

Zależnie od odporności systemu za-
budów balkonowych na parcie i ssanie
wiatru oraz wysokości wypełnienia,
szyby szklane wg [1] w omawianych
systemach zabudów mogą mieć gru-
bość 6 – 10 mm, a szerokość pojedyn-
czej szyby może wynosić 550 ÷ 850 mm.
Podobnie jak wydawany przez ITB
dokument KOT, omawiany EAD [1]
obejmuje systemy zabudów tarasów,
loggii i balkonów różnej wysokości:

■ zabudowa mieści się w granicach
jednej kondygnacji – od posadzki, do
której przymocowana zostanie dolna li-
stwa pozioma do spodu wyżej położone-
go przekrycia (np. płyty balkonowej po-
łożonej powyżej podciągu itp.), do któ-
rego zostanie przymocowany górny pro-
fil ramy;

■ wysokość zabudowy nie przekra-
cza połowy wysokości kondygnacji:
dolny profil zabudowy jest mocowany
do parapetu lub balustrady, a górny
– do spodu wyżej położonego prze-
krycia.

Przy tym w EAD 020002-00-0404 [1]
wyraźnie podkreślono, że szklane ele-
menty zabudów balkonowych nie są
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Widokogólnysystemuzabudowybalkonów, log-
gii i tarasów objętego EAD 020002-00-0404 [1]
General view of the balcony, loggias and
terrace glazing systems according of the
EAD 020002-00-0404 [1]
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traktowane jako bariery chroniące oso-
by przed upadkiem. EAD nie obejmuje
balustrad balkonowych.

Wymagania
Wymagania techniczno-użytkowe sta-

wiane zabudowom balkonowym, okre-
ślone w EAD 020002-00-0404 [1], są
bardzo zbliżone do wymagań stawianych
tego typu wyrobom w procesie uzyska-
nia Krajowej Oceny Technicznej [2].

W analizowanym EAD podstawowe
przeznaczenie zabudów balkonowych
określono w sposób następujący:

● ochrona balkonu lub tarasu przed
deszczem, śniegiem, wiatrem i brudem
(jednak nie jest całkowicie wodoszczel-
ny ani hermetyczny);

● system zabudowy balkonowej nie
pełni funkcji termoizolacyjnej;

● poprawa parametrów akustycznych
w pomieszczeniach prowadzących na
balkon (w przypadku, gdy system bal-
konowy jest zamknięty, może w pew-
nym stopniu zmniejszyć przenikanie
dźwięku do balkonu i wewnątrz).

Z punktu widzenia bezpieczeństwa
użytkowania zabudowy balkonowe po-
winny być sprawdzone pod względem:

1) odporności na działanie wiatru.
Ocena jest przeprowadzana wg normy
PN-EN 12211:2016-04 [3] w zakresie
deklarowanego przez producenta ciś-
nienia wiatru. Oszklenie systemu zabu-
dowy powinno wytrzymać przyłożone
ciśnienie powietrza bez uszkodzenia ja-
kiegokolwiek elementu, a próbka (sys-
tem zabudów) po zakończeniu badania
musi pozostać funkcjonalna. W Euro-
pejskiej Ocenie Technicznej podawana
jest wartość ciśnienia powietrza (parcia
i ssania), przy której próbka zachowuje
funkcjonalność oraz ugięcia czołowe
elementów zabudowy pod obciążeniem
wiatru. W Krajowych Ocenach Tech-
nicznych jest stosowana ta sama meto-
da badawcza.

2) odporności na uderzenie. Zgodnie
z EAD [1] ocena jest przeprowadzana
wg PN-EN 12600:2004 [4]. Próbkę

poddaje się uderzeniu oponą o masie
50 kg od strony zewnętrznej i wewnętrz-
nej. Próbie uderzenia poddawane są
przeszklenia mocowane również do pa-
rapetów i balustrad. Natomiast w przy-
padku Krajowych Ocen Technicznych
próba uderzenia jest dokonywana jedno-
stronnie (od strony wewnętrznej) cia-
łem miękkim i ciężkim (workiem) o ma-
sie 50 kg. Badaniami objęte są tylko
przeszklenia wysokie (na całą kondy-
gnację) oraz, w przypadku systemów
słupowo-ryglowych, elementy szklane
występujące w dolnej części systemu.
W Europejskiej Ocenie Technicznej wy-
danej na podstawie EAD [1] podawana
jest klasyfikacja odporności na uderze-
nie wg PN-EN 13049:2004 [5]. Spraw-
dzana jest odporność na uderzenie sys-
temów o wysokości na całą kondygna-
cję oraz montowanych do parapetów
i balustrad. EAD [1] przewiduje szer-
sze, niż w wydanych do dziś Krajowych
Ocenach Technicznych, sprawdzenie
skrzydeł systemów zabudów balkonów,
loggii i tarasów. Przewiduje się wykona-
nie następujących badań:

■ odporności na obciążenia występu-
jące w płaszczyźnie skrzydła wg normy
PN-EN 14608:2006 [6];

■ odporności na skręcanie statyczne
skrzydła wg PN-EN 14609:2006 [7].

Podczas obciążenia skrzydeł zabudów
poziom obciążeń powinien być ustalony
na podstawie PN-EN 13115:2002 [8].
Po przyłożeniu obciążeń próbka musi
zachować swoją funkcjonalność i nie
może mieć oznak uszkodzeń.

Analizowany EAD [1] nie podaje mi-
nimalnej wartości odporności na obcią-
żenie wiatrem, uderzenie, skręcanie sta-
tyczne oraz obciążenie w płaszczyźnie
skrzydła. Z tego względu, wybierając
zabudowę balkonową, mającą Europej-
ską Ocenę Techniczną, należy przeana-
lizować, czy deklarowane parametry
mechaniczne pozwalają na wbudowa-
nie wyrobu w konkretnym budynku.
W EAD, w odróżnieniu od Krajowych
Ocen Technicznych, szczególną uwagę

poświęcono odporności na działanie UV
wszystkich polimerowych elemen-
tów składowych systemu zabudów bal-
konowych narażonych na działanie
słońca. Odporność na promieniowa-
nie UV badana jest zgodnie z normą
PN-EN ISO 4892-2:2013-06 [9] co naj-
mniej po 1000 h ekspozycji. W Europej-
skich Ocenach Technicznych wydanych
na podstawie EAD [1] deklarowana jest
maksymalna zmiana wymiarów [%],
masy [%] oraz koloru (tam, gdzie jest to
istotne) w ocenianych komponentach.
Analizowany EAD [1] wymaga również
przedstawienia w Europejskiej Ocenie
Technicznej typu oraz grubości zabez-
pieczeń antykorozyjnych elementów
metalowych systemów zabudów balko-
nów, loggii i tarasów.

Właściwości dźwiękoizolacyjne oma-
wianych systemów zabudów balkonów,
loggii i tarasów powinny być sprawdza-
ne (jeżeli są deklarowane) wg normy
PN-EN ISO 717-1:2013-08 [10].

Literatura
[1] EAD 020002-00-0404 Balcony (and terrace)
glazing system without vertical frames.
[2] Kopyłow Ołeksij. 2014. „Ocena techniczna sys-
temów zabudowy balkonowej”. Świat Szkła Nr 10.
[3] PN-EN 12211:2016-04 Okna i drzwi – Odpor-
ność na obciążenie wiatrem – Metoda badania.
[4] PN-EN 12600:2004 Szkło w budownictwie
– Badanie wahadłem – Udarowa metoda badania
i klasyfikacja szkła płaskiego.
[5] PN-EN 13049:2004 Okna – Uderzenie cia-
łem miękkim i ciężkim – Metoda badania, wyma-
gania dotyczące bezpieczeństwa i klasyfikacja.
[6] PN-EN 14608:2006 Okna – Oznaczanie od-
porności na obciążenia w płaszczyźnie skrzydła.
[7] PN-EN 14609:2006 Okna – Oznaczanie od-
porności na skręcanie statyczne.
[8] PN-EN 13115:2002 Okna – Klasyfikacja wła-
ściwości mechanicznych – Obciążenia pionowe,
zwichrowanie i siły operacyjne.
[9] PN-EN ISO 4892-2:2013-06 Tworzywa sztucz-
ne – Metody ekspozycji na laboratoryjne źródła
światła – Część 2: Lampy ksenonowe łukowe.
[10] PN-EN ISO 717-1:2013-08 Akustyka – Oce-
na izolacyjności akustycznej w budynkach i izo-
lacyjności akustycznej elementów budowlanych
– Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrz-
nych.

Przyjęto do druku: 15.07.2019 r.

VI KONFERENCJA STOWARZYSZENIA
PRODUCENTÓW BETONÓW „SPB 2019”

8 – 9.10.2019 r.
Więcej na www.konferencja.s-p-b.pl


