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TEMAT NUMERU

Redaktorzy portalu oknonet.pl poinformowali mnie, że na rynku związanym 
ze stolarką budowlaną wciąż pojawia się określenie szyby bezpieczne O1 lub 
O2. Dzieje się tak mimo tego, że klasy te zostały już wycofane* z norm. Również 
o klasie P1A mówi się jak o klasy�kacji szkła bezpiecznego. Zdarza się, że 
takie opisy podawane są w dokumentacji przetargowej, a o takie szyby wciąż 
pytają klienci indywidualni oraz producenci stolarki. Ta informacja oraz pytania 
zadawane na forum oknonetu były inspiracją do napisania poniższego tekstu.

Szyby bezpieczne 
i antywłamaniowe

TEKST: Gerard Plaze

KOREKTA: Tomasz Pępek

ZDJĘCIA: PRESS GLASS S.A.

S
zukając powodów powyżej opi-
sanego stanu, postanowiłem 
przejrzeć sieć www. W popularne 

wyszukiwarki internetowe wpisywa-
łem frazy typu: „szkło” lub „szyby bez-
pieczne, ochronne, antywłamaniowe, 
antybandyckie”. Próbowałem też wejść 
w skórę przysłowiowego Kowalskiego 
i wpisywać mniej branżowe określenia.

Okazało się, że na wielu wyszukiwa-
nych stronach producentów okien, szyb 
i branżowych portalach internetowych 
wciąż widoczne są stare oznaczenia. 
Doskonale indeksowane są też stro-
ny z artykułami pochodzącymi sprzed 
sześciu, ośmiu czy nawet dziesięciu lat. 
Są wśród nich też teksty publikowane 

przez osoby reprezentujące środowi-
sko naukowe oraz instytuty badawcze. 
Stan uregulowań zmienił się jednak od 
tamtego czasu. Czytelnicy wciąż jednak 
dość rzadko sprawdzają datę, kiedy ar-
tykuł został opublikowany, trudno też 
im śledzić szczegółowe zmiany w nor-
mach. Powoduje to, że czytelnicy przyj-
mują zdezaktualizowane uregulowania 
za aktualne.

Prawdopodobnie również i z tych po-
wodów tematyka klasyfikacji szyb w za-
kresie bezpieczeństwa dla użytkownika 
oraz ochrony przed włamaniem budzi 
wciąż wątpliwości. O ile jednak bran-
ża może pozwolić sobie na stopniowe 
wycofywanie tych oznaczeń ze swoich 

materiałów reklamowych, a portale ze 
swoich archiwów, o tyle nie powinno 
mieć miejsca ich występowanie w no-
wopowstającej techniczno-projektowej 
dokumentacji budowlanej.

Poniższe wiadomości będą więc próbą 
przybliżenia tematyki szyb tzw. bezpiecz-
nych dla użytkowników oraz ochronnych 
o tzw. podwyższonej odporności na wła-
manie. Będą również próbą poruszania 
się pomiędzy nazewnictwem podanym 
w normach, a nazewnictwem potocznym, 
oraz właściwego ich powiązania. Z pew-
nością nie wyczerpią tematu ale mam 
nadzieję, że zintensy�kują dyskusję i spo-
wodują przyśpieszone wycofanie zdezak-
tualizowanych informacji.

Klasy"kacja szyb zwanych popularnie 

bezpiecznymi i antywłamaniowymi oraz ich 

zastosowanie w stolarce okiennej i drzwiowej  

* Obecne wymagania dotyczące dokumentacji dla szyb zespolonych na oznakowanie CE lub znak B przywołują szereg norm, wg któ-
rych należy określić cechy produktów. Żadna z nich nie zawiera jednak klas O1 i O2. Wciąż jednak można odnaleźć w internecie materia-
ły podające tą klasyfikację. Niestety nie jest przywołana przy nich żadna norma. Choć przygotowując ten tekst nie udało mi się dotrzeć do nor-
my zawierającej klasy O1 i O2, zakładam że były one zawarte w normie obowiązującej przed wprowadzeniem PN-EN 356:2000.
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Z pewnością nie można zacząć inaczej 
niż od podania źródeł, które będą wielo-
krotnie przytaczane, czyli obowiązujące-
go na dzień 23 kwietnia 2012 roku stanu 
norm. Są to:

PN-EN 356:20001.  Szkło w budownic-
twie – Szyby ochronne – Badania i kla-
sy�kacja odporności na ręczny atak. 
Wprowadza: EN 356:1999 [IDT]
PN-EN 12600:20042.  Szkło w budow-
nictwie – Badanie wahadłem – Udaro-
wa metoda badania i klasy�kacja szkła 
płaskiego. Wprowadza: EN 12600:2002 
[IDT]
PN-EN ISO 12543-1:20113.  Szkło w bu-
downictwie – Szkło warstwowe i bez-
pieczne szkło warstwowe – Część 1: De-
�nicje i opis części składowych (oryg.) 
Wprowadza: EN ISO 12543-1:2011 [IDT]. 
Zastępuje: PN-EN ISO 12543-1:2000
PN-EN ISO 12543-2:20114.  Szkło w bu-
downictwie – Szkło warstwowe i bez-
pieczne szkło warstwowe – Część 2: 
Bezpieczne szkło warstwowe (oryg.) 
Wprowadza: EN ISO 12543-2:2011 [IDT]. 
Zastępuje: PN-EN ISO 12543-2:2000 | 
PN-EN ISO 12543-2:2000/A1:2005.
PN-EN ISO 12543-3:20115.  Szkło w bu-
downictwie – Szkło warstwowe i bez-
pieczne szkło warstwowe – Część 3: 
Szkło warstwowe (oryg.) Wprowadza: 
EN ISO 12543-3:2011 [IDT]. Zastępuje: 
PN-EN ISO 12543-3:2000
PN-EN 12150-1:20026.  Szkło w bu-
downictwie – Termicznie hartowane 
bezpieczne szkło sodowo-wapniowo-
krzemianowe – Część 1: De�nicje i opis 
Wprowadza: EN 12150-1:2000 [IDT] Za-
stępuje: PN-EN 12150-1:2002
PN-EN 12150-2:20067.  Szkło w bu-
downictwie – Termicznie hartowane 
bezpieczne szkło sodowo-wapnio-
wo-krzemianowe – Część 2: Ocena 
zgodności wyrobu z normą Wprowa-
dza: EN 12150-2:2004 [IDT] Zastępuje: 
 PN-EN  12150-2:2005
PN-EN 1627:20118.  Drzwi, okna, ściany 
osłonowe, kraty i żaluzje – Odporność 
na włamanie – Wymagania i klasy�ka-
cja (oryg.) Wprowadza: EN 1627:2011 
[IDT] Zastępuje: PN-ENV 1627:2006

Warto też określić co właściwie powin-
ny oznaczać, używane przez branżę po-
toczne pojęcia „szyby bezpieczne” i „szyby 
antywłamaniowe” oraz jakiego rodzaju 
szyby mogą spełniać te funkcje.

Szyby bezpieczne

Określenie to – w rozumieniu potocz-
nym stosowanym przez producentów 
stolarki okiennej i drzwiowej – przypisy-
wane jest najczęściej szybom warstwo-
wym, tzw. laminowanym, składającym się 
z dwóch ta$i szkła o grubości 3 mm, prze-
dzielonych (na trwale je łączącą) warstwą 
z folii PVB o grubości 0,38 mm. Skrócony 
zapis to VSG 33.1 - 6,4 mm. Ta konstrukcja 
przypisywana była również najczęściej do 
wycofanych klas O1 lub O2.

Nazwa szyby bezpieczne obejmuje 
jednak dużo szerszy zakres produktów. 
Podawana jest w przytoczonych normach 
3), 4), 5), 6) i 7).  Dotyczy zarówno szkła 
warstwowego, w tym potocznie zwane-
go laminowanym, szkła warstwowego 
o właściwościach ognioodpornych, a tak-
że szkła monolitycznego hartowanego. 
Warunkiem zakwali�kowania tych pro-
duktów do grupy „szyb bezpiecznych” wg 
4) i 6) jest między innymi określenie ich 
właściwości pod wpływem udarowej me-
tody badania wahadłem wg 2).  Badanie 
określa odporność szyby na uderzenie 
tzw. ciałem miękkim o wadze 50 kg z róż-
ną energią natarcia, co może odwzoro-
wywać uderzenie człowieka o szybę, oraz 
określa sposób zachowania się szkła po 
pęknięciu i rozbiciu. Można określić więc, 
że w założeniu pokazuje zachowanie szy-
by pod wpływem niezamierzonego ude-
rzenia w ta$ę. Produkty klasy�kuje się 
w trzech klasach zależnych od sposobu 
zachowania się szkła po rozbiciu:

Typ A – Sposób pękania typowy dla szkła 
odprężonego, termicznie lub chemicznie 
wzmocnionego. Liczne spękania wystę-
pujące w postaci rozdzielonych fragmen-
tów o ostrych obrzeżach, niektóre duże.

Typ B – Sposób pękania typowy 
dla szkła warstwowego, zbrojonego 

i zbrojonego polerowanego. Liczne spę-
kania lecz z odłamkami trzymającymi się 
razem i nierozdzielnymi.

Typ C – Sposób pękania typowy dla 
szkła hartowanego. Wystąpienie rozpadu 
obejmującego liczne małe odłamki sto-
sunkowo nieszkodliwe.

Dodatkowo w trzech klasach na odpor-
ność na pękanie i rozbicie, w zależności 
od wysokości z której spada wahadło:

Klasa 3 – Materiał spełnia wymagania 
określone w podpunkcie a) lub b) przy 
wysokości badania 190 mm.

Klasa 2 – Materiał spełnia wymagania 
określone w podpunkcie a) lub b) przy wy-
sokości badania od 190 mm do 450 mm.

Klasa 1 – Materiał spełnia wymaga-
nia określone w podpunkcie a) lub b) 
przy wysokości badania od 190 mm do 
1200 mm.

gdzie a) i b) to :

a) Licznie występujące pęknięcia we-
wnątrz próbki są dopuszczalne, poza 
wyłamaniem lub otworem, przez któ-
ry może przejść kula o średnicy 76 mm 
przy przyłożeniu maksymalnej siły 25N. 
Ponadto jeżeli odłamki odrywają się po 
trzech minutach od uderzenia, to ich cał-
kowita masa nie powinna być większa 
od masy równoważnej, odpowiadającej 
10 000 mm2 oryginalnej próbki. Najwięk-
szy pojedynczy odłamek powinien wa-
żyć mniej niż masa równoważna 4400 m2 

oryginalnej próbki.

b) Po rozpadzie próbki 10 największych 
niepopękanych odłamków, zebranych 
w ciągu 3 min po uderzeniu. I zważonych 
razem z odłamkami zebranymi w ciągu 
5 min po uderzeniu, nie powinno ważyć 
więcej niż równoważna masa 6 500 mm2 
oryginalnej próbki. Odłamki należy wy-
bierać tylko z odsłoniętej części próbki, 
z ramy badawczej. Przy określaniu równo-
ważnej masy należy brać pod uwagę tylko 
odsłonięty obszar ze wszystkimi odłam-
kami pozostałymi w ramie badawczej.
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Sposób określania pęknięcia 
lub rozbicia wymaga więc dużej 
dokładności.

Klasyfikację wyrobu, pod względem 
odporności na pękanie i rozbicie pod 
wpływem działania ciała miękkiego 
przedstawia się następującym ozna-
czeniem: α (β) φ

α – jest najwyższą wysokością spa-
dania(190, 450. 1200mm) w danej kla-
sie, przy której wyrób albo nie został 
rozbity, albo rozbity wg wymagań 
podpunktu a) lub b)

β – jest sposobem pękania (A, B, C),
φ – jest najwyższą wysokością spa-

dania w danej klasie, przy której wyrób 
nie został rozbity lub został rozbity, 
a rozbicie jest zgodne z wymaganiami 
podpunktu a).

Aby szkło warstwowe zostało za-
kwalifikowane do szyb bezpiecznych 
musi spełnić  minimum wymagania 
klasy 3(B). Nie musi się wykazać speł-
nieniem warunku dla „φ”. W takim 
wypadku „φ” można zastąpić zerem, 
otrzymując opis 3(B)0. Podobnie szkło 

hartowane powinno uzyskać mini-
mum klasę 3(C)0. Najlepsze klasy to 
odpowiednio 1(B)1 i 1(C)1.

 W normie 2) oprócz szyb laminowa-
nych i hartowanych, wymienia się jednak 
jeszcze inne rodzaje produktów, które 
mogą zostać poddane badaniu oraz zo-
stać zakwali�kowane do klas w niej okre-
ślonych. Są to m.in.: szkło zbrojone, szkło 
zbrojone polerowane, szkło odprężone 
z naklejoną folią, termicznie lub chemicz-
nie wzmocnione szkło sodowo-wapnio-
wo-krzemianowe, a nawet szkło odprężo-
ne typu $oat.

Warunkiem zakwali�kowania produktów do grupy „szyb bezpiecz-
nych” jest między innymi określenie ich właściwości pod wpływem 
udarowej metody badania wahadłem. Produkty klasy�kuje się w trzech 
klasach zależnych od sposobu zachowania się szkła po rozbiciu i trzech 
klasach odporności na rozbicie

TEMAT NUMERU

› Stanowisko Badawcze Press Glass w Tychach
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Jeśli zatem poszukujemy szkła klasy�ko-
wanego pod względem jego odporności 
na uderzenie ciałem miękkim oraz zacho-
wania się po rozbiciu, przynajmniej teore-
tycznie rzecz biorąc, mamy do dyspozycji 
szeroki zakres typów produktów, podany 
powyżej. Jeśli jednak dodatkowo będzie 
miało być szkłem bezpiecznym w myśl 
normy 3-4) lub 6-7), to do dyspozycji pozo-
stanie nam szkło bezpieczne warstwowe 
oraz bezpieczne szkło termicznie hartowa-
ne. W praktyce produkcyjnej klasy wg 2) 
podawane przede wszystkim właśnie dla 
tych szyb. Określenie klas dla pozostałych 
podanych produktów wymagałoby z re-
guły przeprowadzenia indywidualnych 
badań na potrzeby konkretnego projek-
tu. Jednak z uwagi na to, że również szkło 
odprężone $oat lub szkło zbrojone, może 
podlegać klasy�kacji  wg 2), w pewnych 
projektach może stanowić alternatywę. 
Osobiście spotkałem się już z zapytania-
mi z rynku dotyczącymi klasy�kacji takich 
właśnie produktów. 

Określenie w dokumentacji projekto-
wej wymogów wg 2) jest więc z pewnością 
zagadnieniem nieco bardziej złożonym niż 
to się pozornie wydaje i wymaga określe-
nia priorytetów dotyczących wytrzymało-
ści na uderzenie, sposobu preferowanego 
pękania/rozbicia oraz uwzględnienia cech 
dodatkowych danego produktu. Wspo-
mniana szyba warstwowa 33.1 - 6,4 mm, 
która klasy�kowana jest zwykle jako 2(B)2 
ma np. mniejszą wytrzymałość na samo 
rozbicie/pęknięcie niż szyba hartowana 
typu $oat 6mm 1(C)1**. Jednak w przypad-
ku pęknięcia/rozbicia pozostaje w ramie 
utrzymując się na folii – szkło hartowane 
ulega natomiast całkowitemu zniszcze-
niu i rozpada się na drobne, tępe kawałki. 
Z tego powodu szkło 33.1 może stanowić 
więc pewne rozwiązanie jako szyba utrud-
niająca np. zuchwałą kradzież towaru (bez 
przygotowania) z witryny sklepowej po 
rozbiciu szyby, stanowi również barierę 
ochronną po przypadkowym uderzeniu 
i pęknięciu. Nie spełnia więc ono oczywi-
ście żadnej klasy, jaka wymagana jest dla 
potocznie zwanego szkła antywłamanio-
wego. Jeszcze inaczej zachowuje się wspo-
mniane już szkło zbrojone.

Szyby określane jako antywłamaniowe

Szyby potocznie zwane antywłama-
niowymi klasyfikowane są wg 1) i okre-
ślane jako szyby ochronne oraz badane 
i klasyfikowane pod względem ich od-
porności pod działaniem ręcznego ata-
ku. Norma określa odporność w klasach 
P1A, P2A, P3A, P4A, P5A, P6B, P7B i P8B. 
Jej klasyfikacji poddawane są przede 
wszystkim szyby warstwowe. Nie wy-
stępują w niej klasy O1 i O2.

Pomimo potocznej nazwy „antywła-
maniowe” nie stanowią one całkowitej 

bariery nie do przebycia. Szyby te, 
zwłaszcza w niższych klasach, mają za 
zadanie stanowić czasowe zabezpiecze-
nie przed włamaniem, opóźnić i utrud-
nić wtargnięcie.

Klasyfikacje i wymagania dla szyb 
ochronnych wg PN-EN 356 można 
w skrócie opisać za pomocą tabeli 2. 
Stosowane metody badawcze nie 
mają jednak za zadania odwzorować 
jak najlepiej sposób ataku, a jedynie 
dokonać rozróżnienia wytrzymałości 
szyb na ustalone oddziaływanie.

** Klasy uzyskane w badaniach przepro-
wadzonych przez PRESS GLASS SA

Tabela 1 - Kwali%kacje przykładowych szyb produkowa-

nych przez PRESS GLASS SA wg PN-EN 12600

Typ szyby Klasa

VSG 33.1 - PVB 2(B)2

VSG 44.1, 55.1 - PVB lub Akustic 2(B)2

VSG 33.2 - PVB 1(B)1

VSG 44.2, 55.2 - PVB lub Akustic 1(B)1

VSG 33.4, 44.4 - PVB 1(B)1

ESG Float 3-19mm 1(C)1

ESG Float emaliowany 4-19mm 1(C)2

ESG szkło walcowane wzory 4mm 1(C)3

PYROBELITE 7 3(B)3

PYROBELITE 7 EG, 12 EG, 16 EG, 17, 17 EG 1(B)1

PYROBEL 12, 16 2(B)2

VSG – Powszechnie stosowany w branży skrót oznaczający szybę warstwową 
laminowaną, pochodzący od niemieckiej nazwy „das Verbundsicherheitglas”

ESG – Powszechnie stosowany w branży skrót oznaczający szybę hartowaną, 
pochodzący od niemieckiej nazwy „das Einscheibensicherheitsglas”

PVB, Akustic – rodzaj zastosowanej folii 
EG (external glazing) – Szkło do zastosowań w przegrodach zewnętrznych bez koniecz-

ności dodatkowego zabezpieczenia przed promieniowaniem słonecznym UV

Tabela 2

Klasa szyby wg 
PN-EN 356

Rodzaj 
czynnika

Ilość uderzeń Sposób oddziaływania

 Czynniki
Wysokość 
spadku [m]

P1A
P2A Kula 

stalowa
o masie
4,11 kg

3
3
3
3
9

Swobodny spadek 
kuli na powierzch-
nię szyby zamon-
towanej w ramie

1,5
3
6
9
9

P3A
P4A
P5A

P6B
P7B
P8B

Młot i 
siekiera 
testowe o 
masie 2 kg

30-50
51-70
powyżej 70

Wycinanie otworu uderzeniami 
młota i siekiery testowej (ener-
gia pojedynczego uderzenia
odpowiednio 350 i 300J)
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Uzyskanie choćby najniższej z klas 
w tabeli 1 powoduje kwali�kacje szkła 
jako ochronnego o podwyższonej od-
porności na atak ręczny, choć oczywiście 
różnica pomiędzy odpornością szyby kla-
sy�kowanej jako P1A i P8B jest ogromna. 
Określenia, które można znaleźć na stro-
nach internetowych, stwierdzające, że 
szyby P1A są to tylko szyby bezpieczne 
jest jednak błędne. Zakładając, że jeśli ich 

autorom chodziło o odporność na ude-
rzenie ciałem miękkim to dana szyba po-
winna być w tym celu badana i klasy�ko-
wana wg 2).

Normy 2) – PN-EN 12600 oraz 1) – PN-
EN 356 nie są ze sobą związane i określają 
zupełnie inne cechy szkła, czego przykła-
dem jest szkło hartowane 6mm 1(C)1**, 
odporne na uderzenie ciałem miękkim 

w najwyższej klasie, a nie klasy�kowane 
jako odporne na atak ręczny.

W celu określenia przydatności po-
szczególnych klas do określonych zasto-
sowań, w starszych opracowaniach ist-
niały tabele opisowe, próbujące nakreślić 
to zagadnienie. Taką tabelę dostosowaną 
do obecnej klasy�kacji przedstawiam 
poniżej.

Tabela 3 – Zastosowania szyb ochronnych narażonych na atak ręczny.

Rodzaj czynnika Ilość uderzeń Sposób oddziaływania

1

Mieszkania szkoły, biura, zakłady produkcyjne:
– drzwi wewnętrzne,
– okna na piętrach,
– okna na parterze.

 P1A

Chronią przed zranieniem przy rozbiciu szyby, 
utrudniają rozbicie szyby przy gwałtownym za-
mknięciu okna lub drzwi. Mogą chronić przed pró-
bą zuchwałej kradzieży bez przygotowania. 

2 Kioski, domy wolnostojące, okna par-
terów bloków mieszkalnych, witryny 
hoteli i biur, obiekty handlowe o małej 
wartości chronionej, hale sportowe.

P2A
Chronią przed zranieniem. Mogą stanowić czasową 
ochronę przy próbie włamania bez przygotowania.

3
Witryny salonów hoteli i biur, obiekty handlowe 
o znacznej wartości chronionej, wille, apteki.

P3A,
P4A

Szyby utrudniające włamanie, mogą zastępo-
wać kraty o oczku 150 mm wykonane z dru-
tu stalowego o średnicy 10 mm

4
Muzea, sklepy z antykami, galerie sztuki, sale 
operacyjne banków, kantory, sklepy o dużej 
wartości chronionej, ekskluzywne wille.

P5A, 
P6B

Szyby o zwiększonej odporności na włama-
nie, mogą zastąpić okratowanie wykonane z 
prętów stalowych o średnicy 12 mm.

5

Zakłady i sklepy jubilerskie, banki, 
obiekty specjalne, wystawy obiek-
tów handlowych o dużej wartości
chronionej.

P7B, 
P8B

Szyby o wysokiej odporności na włama-
nie, mogą zastępować okratowanie wykona-
ne z prętów stalowych o średnicy 16 mm.

Trzeba mieć jednak świadomość, że porównania w niej użyte, zwłaszcza dotyczące okratowań, mają za zada-
nie próbę odniesienia do metod zabezpieczania pomieszczeń, stosowanych przed wprowadzeniem szyb war-
stwowych i określają prawdopodobny czas potrzebny do pokonania danej szyby warstwowej przy uży-
ciu metod ręcznych przybliżony do czasu potrzebnego do przepiłowania danego rodzaju kraty.

Tabela 4 – Kwali%kacje przykładowych szyb produkowanych przez PRESS GLASS SA wg PN-EN 356

Typ szyby Klasa

VSG 33.2 - PVB P1A

VSG 44.2, 55.2 - PVB lub Akustic P2A

VSG 44.4, 55.4 - PVB P4A

VSG 44.6 - PVB P5A

VSG 15mm - PVB P6A

Warto podkreślić, że nie powinno się utożsamiać automatycznie konkretnych klas z daną grubością i konstrukcją. Klasa wg 1) i 2) 
może się zmieniać dla tej samej konstrukcji w zależności od producenta. I choć pewne typowe produkty będą miały u większości z 
nich tę samą kwali�kację, np.: 33.1 z folią PVB - 2(B)2; 44.2  z folią PVB - 1(B)1 oraz P2A, to jednak już zmody�kowane przez zasto-
sowanie folii o podwyższonych właściwościach akustycznych, mogą się cechować różną kwali�kacją w zależności od producenta.
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SZKŁO

Szyby bezpieczne i antywłamaniowe, 

a stolarka otworowa.

Wszyscy producenci stolarki okien-
nej i drzwiowej winni pamiętać, że obo-
wiązującą ich normą w zakresie ochro-
ny włamaniowej jest PN-EN 1627:2011. 
Określa ona wymagania i klasyfikacje 
m.in. drzwi i okien dotyczące odpor-
ności na włamanie. Sama szyba klasy-
fikowana na odporność na atak ręczny 
nie może stanowić o odporności na 
włamanie stolarki. Podobnie jest z kla-
syfikacją dotyczącą bezpieczeństwa 
użytkowników.

› Sprawdzanie siatki spękań szkła hartowanego – 
na tej podstawie szkło może być kwalifikowane 
jako „Szkło bezpieczne hartowane” w myśl 
rozumienia normy PN-EN 12150 cz.1,2

Napisz do eksperta: 
gerard.plaze@pressglass.eu


