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Prace normalizacyjne
Komitetu Technicznego ds. szk³a KT 198
(Normalization works of Technical Committee for glass KT 198)
Dzia³alnoœæ normalizacyjna w Polsce w jej obecnym kszta³cie zosta³a wprowadzona ustaw¹ o normalizacji z 3 kwietnia 1993 r. oraz ustaw¹ z 12 wrzeœnia
2002 r. Na mocy tych ustaw powo³any zosta³ miêdzy innymi Polski Komitet
Normalizacyjny (PKN) – jednostka bud¿etowa upowa¿niona do organizowania
i prowadzenia normalizacji krajowej zgodnie z potrzebami, w tym:
1) okreœlanie stanu i kierunków rozwoju normalizacji,
2) organizowanie i nadzorowanie dzia³añ zwi¹zanych z opracowywaniem i rozpowszechnianiem Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych,
w szczególnoœci przez ankietê powszechn¹ projektów norm; ankieta powszechna jest realizowana przez podawanie do publicznej wiadomoœci tytu³ów, terminów zakoñczenia ankiety oraz miejsca i sposobu udostêpniania zainteresowanym treœci projektów,
3) zatwierdzanie i wycofywanie Polskich Norm oraz innych dokumentów normalizacyjnych,
4) reprezentowanie Rzeczypospolitej Polskiej w miêdzynarodowych i regionalnych organizacjach normalizacyjnych, uczestnictwo w ich pracach oraz wystêpowanie za granic¹ w sprawach dotycz¹cych normalizacji,
5) inicjowanie i organizowanie pracy komitetów technicznych do realizacji zadañ zwi¹zanych z opracowywaniem dokumentów normalizacyjnych,
6) organizowanie i prowadzenie dzia³alnoœci szkoleniowej, wydawniczej, promocyjnej i informacyjnej dotycz¹cej normalizacji i dziedzin pokrewnych,
7) opiniowanie projektów aktów prawnych zwi¹zanych z normalizacj¹.
Zadania te PKN realizuje miêdzy innymi poprzez dzia³alnoœæ komitetów technicznych (KT), zwanych wczeœniej normalizacyjnymi komisjami problemowymi.
Komitety techniczne s¹ kolegialnymi cia³ami powo³ywanymi do prowadzenia
prac normalizacyjnych (opracowywanie Polskich Norm i innych dokumentów
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normalizacyjnych) w przyporz¹dkowanych im zakresach tematycznych.
Powo³ywane s¹ przez Prezesa PKN na wniosek dyrektora Zespo³u Normalizacyjnego, po zasiêgniêciu opinii Rady Normalizacyjnej.
W sk³ad komitetu wchodz¹:
– przewodnicz¹cy,
– zastêpca przewodnicz¹cego (powo³ywany w uzasadnionych przypadkach),
– sekretarz,
– cz³onkowie.
Komitet techniczny tworz¹ specjaliœci, z zakresu tematycznego przyporz¹dkowanego danemu KT w liczbie nie mniej ni¿ 8 i nie wiêcej ni¿ 30 osób, delegowani przez organy administracji rz¹dowej, organizacje: gospodarcze, pracodawców, konsumenckie, zawodowe i naukowo-techniczne, szkó³ wy¿szych i nauki
oraz pracownicy PKN. Pracami KT kieruje przewodnicz¹cy, obs³ugê organizacyjno-techniczn¹ zapewnia sekretariat KT, który prowadzi PKN lub inna jednostka organizacyjna, której PKN powierzy³ prowadzenie sekretariatu w drodze odrêbnej umowy.
Aktualnie przy PKN dzia³a 305 komitetów technicznych. Normalizacja szk³a
prowadzona jest przez Komitet Techniczny nr 198 o nastêpuj¹cym sk³adzie:
Przewodnicz¹cy:
Zastêpca Przewodnicz¹cego:
Sekretarz:
Cz³onkowie:

Krzysztof Skarbiñski – Pilkington IGP
Jolanta Lessig – Pilkington Polska
Ewa Œliwiñska – Polski Komitet Normalizacyjny
Henryk Breczko – Stolzle Czêstochowa S.A.
Andrzej Ca³a – Pilkington Automotive
Jolanta Koz³owska – Centralny Oœrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowañ
Anna Iwona Lasocka – Instytut Leków
Maria Makarewicz – Instytut Techniki Budowlanej
Anna Pustu³ – Glaspol Sp. z o.o.
Alicja Papier – Instytut Szk³a, Ceramiki, Materia³ów Ogniotrwa³ych i Budowlanych
Rajmund Pogoda – Glaspol Sp. z o.o.
Teresa Siekierska – Instytut Szk³a, Ceramiki,
Materia³ów Ogniotrwa³ych i Budowlanych, Oddzia³ Szk³a
Ireneusz Socha – Pilkington Polska
Jaros³aw Wo³och – Pilkington IGP
Tomasz Zduniewicz – Instytut Szk³a, Ceramiki,
Materia³ów Ogniotrwa³ych i Budowlanych,
Oddzia³ Szk³a.
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W gestii KT 198 znajduje siê obecnie 556 Polskich Norm obejmuj¹cych terminologiê, wymagania i badania dotycz¹ce szk³a oraz wyrobów szklanych,
w tym:
– szk³a budowlanego,
– szk³a gospodarczego,
– szyb samochodowych,
– opakowañ szklanych,
– szklanego sprzêtu laboratoryjnego.
W ramach dzia³anoœci KT 198 dokona³ t³umaczeñ 65 miêdzynarodowych norm
ISO i Norm Europejskich EN, w tym: 15 norm obejmuj¹cych metodykê badañ,
43 normy zawieraj¹ce wymagania i badania szk³a budowlanego oraz ocenê
zgodnoœci (normy sharmonizowane z Dyrektyw¹ UE 89/106/EEC), 3 normy
dotycz¹ce badañ opakowañ szklanych oraz kszta³tu g³ówek butelek i 4 normy
obejmuj¹ce szklany sprzêt laboratoryjny.
Wiêkszoœæ przet³umaczonych norm uzyska³o ju¿ status norm krajowych, figuruj¹ w katalogu norm PKN i znajduj¹ siê w sprzeda¿y prowadzonej przez PKN.
Najwiêksz¹ grupê wœród przet³umaczonych przez KT 198 norm stanowi¹ Normy Europejskie obejmuj¹ce wymagania, metodykê badañ oraz ocenê zgodnoœci
szk³a budowlanego. Normy te opracowane zosta³y przez Komitet Techniczny
CEN/KT 129 Szk³o w budownictwie, który w zwi¹zku z rozwojem w Europie
produkcji nowych asortymentów szk³a budowlanego stworzy³ obszerny program prac normalizacyjnych, skutecznie go realizuj¹c.
Dodatkowo na liczebnoœæ opracowywanych przez CEN/KT 129 projektów
norm wp³ynê³a Dyrektywa UE 89/106/EEC, dotycz¹ca wyrobów budowlanych, w tym szk³a budowlanego. Dyrektywa ta wprowadzi³a nowy rodzaj norm
tzw. normy zharmonizowane zawieraj¹ce miêdzy innymi:
– podstawowe wymagania dla danego wyrobu wynikaj¹ce z dyrektywy,
– system atestacji,
– zakres wstêpnych badañ typu,
– tablice kontroli i badañ wyrobów,
– wymagania dotycz¹ce oznakowania wyrobu znakiem CE.
Systemy atestacji dla szk³a budowlanego zosta³y ustalone przez Komisjê Europejsk¹ w 2000 r. decyzj¹ nr 2000/245/WE. W zale¿noœci od przeznaczenia wyrobu przyjêto:
System 1 – certyfikacja wyrobu – dla wyrobów szklanych przeznaczonych do
zapewnienia odpornoœci ogniowej i na oddzielenia po¿arowe oraz dla szyb pancernych przeciwwybuchowych;
System 3 – deklarowanie zgodnoœci wyrobu przez producenta, przy czym badanie wstêpne typu musi byæ wykonane w notyfikowanym laboratorium badawczym – dla wyrobów szklanych przeznaczonych do zastosowañ podlegaj¹cych
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przepisom dotycz¹cym reakcji na ogieñ, do zastosowañ zwi¹zanych z bezpieczeñstwem u¿ytkowania oraz zastosowañ odnoœnie do oszczêdnoœci energii
i/lub ha³asu;
System 4 – deklarowanie zgodnoœci wyrobu przez producenta na podstawie
zak³adowej kontroli i wstêpnych badañ typu wykonanych przez producenta –
dla pozosta³ych wyrobów budowlanych ze szk³a.
Komitet Techniczny ds. szk³a dokona³ t³umaczenia ju¿ 11 norm zharmonizowanych. Program prac normalizacyjnych na 2009 r. i dalsze lata przewiduje
t³umaczenie kolejnych norm zharmonizowanych oraz nowelizacjê ju¿ wczeœniej
t³umaczonych, a tak¿e nowych Norm Europejskich EN na szk³o budowlane,
opakowania szklane i szklany sprzêt laboratoryjny.
Poni¿ej prezentujemy ten program w ca³oœci, ograniczaj¹c siê do numerów
i tytu³ów norm, bez podawania etapów realizacji danego tematu normalizacyjnego.

Program prac normalizacyjnych KT 198 ds. szk³a
na 2009 r. i dalsze lata obejmuj¹cy wdra¿anie
Norm Europejskich EN i miêdzynarodowych ISO
1. PN-EN 1051-2; 2009-08 Szk³o w budownictwie – Pustaki szklane i kostki
brukowe szklane:
Czêœæ 2: Ocena zgodnoœci wyrobu z norm¹ (wdro¿enie EN 1051-2:2007).
2. PN-EN 12337-2; 2009-08 Szk³o w budownictwie – Chemicznie wzmocnione
szk³o sodowo-wapniowo-krzemianowe:
Czêœæ 2: Ocena zgodnoœci wyrobu z norm¹ (wdro¿enie EN 12337-2:2004).
3. PN-EN 1279-5; 2006/prA2 2009-12 Szk³o w budownictwie – Izolacyjne szyby zespolone:
Czêœæ 5: Ocena zgodnoœci wyrobu z norm¹ (poprawka do normy EN
1279-5:2005/prA2).
4. PN-EN 13022-1, 13022-2; 2009-03 Szk³o w budownictwie – Oszklenia ze
szczeliwem konstrukcyjnym:
Czêœæ 1: Wyroby szklane do systemów oszkleñ ze szczeliwem konstrukcyjnym
dla podpartych lub niepodpartych oszkleñ pojedynczych lub zespolonych
(wdro¿enie EN 13022-1:2006);
Czêœæ 2: Zasady monta¿u (wdro¿enie EN 13022-2:2006).
5. PN-EN 15434; 2009-03 Szk³o w budownictwie – Norma wyrobu dla szczeliw konstrukcyjnych i/lub szczeliw odpornych na ultrafiolet (do stosowania
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w oszkleniach ze szczeliwem konstrukcyjnym i/lub izolacyjnych szybach zespolonych z ods³oniêtym uszczelnieniem) (wdro¿enie EN 15434:2006).
6. PN-EN 572-1 do PN-EN 572-7; 2009-08 Szk³o w budownictwie – Podstawowe wyroby ze szk³a sodowo-wapniowo-krzemianowego:
Czêœæ 1: Definicje i podstawowe w³aœciwoœci fizyczne i mechaniczne (wdro¿enie EN 572-1:2004);
Czêœæ 2: Szk³o float (wdro¿enie EN 572-2:2004);
Czêœæ 3: Szk³o zbrojone polerowane (wdro¿enie EN 572-3:2004);
Czêœæ 4: Szk³o p³askie ci¹gnione (wdro¿enie EN 572-4:2004);
Czêœæ 5: Wzorzyste szk³o walcowane (wdro¿enie EN 572-5:2004);
Czêœæ 6: Wzorzyste szk³o zbrojone (wdro¿enie EN 572-6:2004);
Czêœæ 7: Zbrojone i niezbrojone szk³o profilowe (wdro¿enie EN 572-7:2004).
7. PN-prEN 15681-1, 15681-2; 2009-12 Szk³o w budownictwie – Podstawowe
wyroby ze szk³a glinowo-krzemianowego:
Czêœæ 1: Definicje i ogólne w³aœciwoœci fizyczne i mechaniczne (wdro¿enie
prEN 15681-1);
Czêœæ 2: Ocena zgodnoœci wyrobu z norm¹ (wdro¿enie prEN 15681-2).
8. PN-prEN 15682-1, 15682-2; 2009-12 Szk³o w budownictwie – Termicznie
wygrzewane hartowane bezpieczne krzemianowe szk³o z udzia³em tlenków metali ziem alkalicznych:
Czêœæ 1: Definicja i opis (wdro¿enie prEN 15682-1);
Czêœæ 2: Ocena zgodnoœci wyrobu z norm¹ (wdro¿enie prEN 15682-2).
9. prPN-prEN 15683-1, 15683-2; 2009-12 Szk³o w budownictwie – Termicznie hartowane bezpieczne profilowe szk³o sodowo-wapniowo-krzemianowe:
Czêœæ 1: Definicja i opis (wdro¿enie prEN 15683-1);
Czêœæ 2: Ocena zgodnoœci wyrobu z norm¹ (wdro¿enie prEN 15683-2).
10. PN-prEN 15752-1; 2010-12 Szk³o w budownictwie – Samoprzylepne folie
polimerowe:
Czêœæ 1: Definicje i opis (wdro¿enie prEN 15752-1).
11. PN-prEN 15755-1; 2010-12 Szk³o w budownictwie – Szk³o pokryte samoprzylepn¹ foli¹ polimerow¹:
Czêœæ 1: Definicje i opis (wdro¿enie prEN 15755-1).
12. PN-prEN ISO 12543-1 do 12543-6; 2010-12 Szk³o w budownictwie –
Szk³o warstwowe i bezpieczne szk³o warstwowe:
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Czêœæ 1: Definicje i opis czêœci sk³adowych (wdro¿enie prEN ISO 12543-1);
Czêœæ 2: Bezpieczne szk³o warstwowe (wdro¿enie prEN ISO 12543-2);
Czêœæ 3: Szk³o warstwowe (wdro¿enie prEN ISO 12543-3);
Czêœæ 4: Metody badañ odpornoœci (wdro¿enie prEN ISO 12543-4);
Czêœæ 5: Wymiary i wykoñczenie obrze¿a (wdro¿enie prEN ISO 12543-5);
Czêœæ 6: Wygl¹d (wdro¿enie prEN ISO 12543-6).
13. PN-prEN ISO 14439; 2010-12 Szk³o w budownictwie – Zasady monta¿u –
Kliny do szklenia (wdro¿enie prEN ISO 14439).
14. PN-prEN ISO 24998, 2009-10 Naczynia laboratoryjne z tworzyw sztucznych – Jednorazowe naczynia Petriego do zabiegów mikrobiologicznych (wdro¿enie prEN ISO 24998).
15. PN-prEN ISO 648, 2009-09 Szklany sprzêt laboratoryjny – Pipety jednomiarowe (wdro¿enie prEN ISO 648).

