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J ednym z najważniejszych wy-
magań, jakie są stawiane w pol-
skich Warunkach Technicznych
wyrobom budowlanym, stoso-

wanym wewnątrz budynków na ścia-
nach i sufitach, jest wymaganie doty-
czące stopnia palności. Od momentu
akcesji do Unii Europejskiej, Polska zo-
bowiązana jest stosować normy euro-
pejskie do oceny bezpieczeństwa poża-
rowego wyrobów budowlanych. Jeśli
chodzi o wymaganą przez przepisy
prawne ocenę stopnia palności wyro-
bów budowlanych, obecnie obowiązu-
je w Polsce norma EN 13501-1 Klasy-
fikacja ogniowa wyrobów budowlanych
i elementów budynków. Część 1: Klasy-
fikacja na podstawie badań reakcji
na ogień, która zastąpiła stosowaną
poprzednio w naszym kaju PN-B-02874.
Norma podaje metody badań, jakim na-
leży poddać oceniany wyrób, a także
kryteria oceny otrzymanych wyników
badań, przyporządkowując im odpo-
wiednie podstawowe klasy reakcji na
ogień. W tabeli 1 zestawiono metody ba-
dania wyrobów ściennych i sufitowych
wymagane w EN 13501-1 odnoszące się
do poszczególnych klas reakcji na ogień.

W przypadku czterech podstawo-
wych klas reakcji na ogień materiałów
ściennych i sufitowych wymagane me-
tody badania znajdują się w normach
PN-EN ISO 11925-2 (tzw. metoda małe-
go płomienia) i PN-EN 13823 (tzw. me-
toda SBI) poza klasą A1, kiedy badania
wykonuje się wg PN-EN ISO 1182 (tzw.
badanie niepalności) i PN-EN ISO 1716
(badanie ciepła spalania). Podczas ba-
dania wyrobu budowlanego, jako pierw-
sze wykonuje się badanie metodą małe-
go płomienia, a następnie metodą SBI.
Kolejność taka jest uwarunkowana eta-
pami rozwoju pożaru w pomieszczeniu.
Kolejnym etapom rozwoju pożaru odpo-
wiadają poszczególne metody. Na rysun-
ku 1 przedstawiono krzywą rozwoju po-
żaru w pomieszczeniu w funkcji czasu.

W metodzie małego płomienia wy-
rób budowlany poddawany jest od-
działywaniu płomienia palnika. Jest
to metoda oceniająca zachowanie wy-
robu budowlanego w fazie powstawa-
nia pożaru, gdy oddziałują źródła ognia
takie, jak np. zapalona zapałka, niedo-
pałek papierosa itp. Jeśli nie ma potrze-
by przeprowadzania dalszej oceny, to
na tym badaniu się poprzestaje. Nato-

miast jeśli trzeba ocenić zachowanie
wyrobu w dalszym etapie powstawania
pożaru, wówczas należy wykonać ba-
danie metodą SBI wg EN 13823.

Metoda SBI odpowiada etapowi
rozwoju pożaru, w którym na wyrób
oddziałują pojedyncze płonące przed-
mioty. Przykładem może być płonący
kosz na śmieci, który zapalił się wsku-
tek np. wrzucenia do niego niedopałka
papierosa. Płonący kosz na śmieci w ro-
gu pomieszczenia jest scenariuszem po-
żarowym w badaniu metodą SBI.

Z praktyki wynika, że 90% wyrobów
budowlanych ocenia się pod kątem ich
zachowania w fazie pożaru, kiedy wy-
stępuje oddziaływanie pojedynczego
płonącego przedmiotu, a więc w 90%
przypadków badanie metodą małego
płomienia wg EN ISO 11925-2 jest for-
malnością, gdyż jego wynik nie wpływa
na końcową ocenę wyrobu. Metoda ma-
łego płomienia, podobnie jak metoda
określania ciepła spalania oraz badanie
niepalności, jest łatwa do przygotowa-
nia i wykonania.

Badanie metodą SBI jest badaniem
średniej skali pozwalającym na ocenę
wyrobu zastosowanego w budynku. Wy-
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Tabela 1. Klasy reakcji na ogień i wymaga-
ne metody badawcze wyrobów ściennych
i sufitowych wg EN 13501-1
Klasyfikacja

ogniowa Normy badawcze

A1
PN-EN ISO 1182
PN-EN ISO 1716

A2
PN-EN ISO 1182

lub PN-EN ISO 1716
PN-EN 13823

B
PN-EN ISO 11925-2

PN-EN 13823

C
PN-EN ISO 11925-2

PN-EN 13823

D
PN-EN ISO 11925-2

PN-EN 13823
E PN-EN 11925-2

Rys. 1. Rozwój pożaru w pomieszczeniu w funkcji czasu

Oddziały-
wania

termiczne

Powstanie pożaru Pożar rozwinięty

małe źródło ognia wzrost temperatury studzenie

oddziały-
wania

termiczne

Θn

Θ

t

pojedyncze pło-
nące przedmioty



46

rób jest zatem oceniany włącznie ze spo-
sobem zamocowania. W konsekwencji
badanie metodą SBI jest badaniem praco-
chłonnym, wymagającym przygotowania
próbek o dużych wymiarach (rysunek 2),
co przekłada się na wysoki koszt badań
oraz długi czas ich realizacji.

Istnieją przypadki, w których potrzeb-
na jest szybka ocena danego wyrobu bu-
dowlanego lub dostępna ilość wyrobu
jest na tyle mała, że przeprowadzenie
oceny metodą SBI jest trudne lub nawet
niemożliwe. Przykłady takich sytuacji
są następujące:

● wyrób jest fazie projektowania i po-
trzebne jest dokonanie oceny skuteczno-
ści wprowadzanych modyfikacji wyro-
bu, np. środka do ogniochronnego za-
bezpieczania drewna. Bardzo kosztow-
ne i pracochłonne byłyby kolejne bada-
nia metodą SBI w celu dokonania
wstępnej oceny, a następnie oceny, czy
wprowadzane modyfikacje przynoszą
zamierzone skutki;

● oceniany wyrób zastosowany w bu-
dynku jest poddawany np. konserwacji
i potrzebna jest ocena, czy jego właściwo-
ści nie uległy zmianie. Wówczas mate-
riał/wyrób musi być pobrany do badań
prosto z budynku, a więc próbki niezbęd-
ne do oceny powinny być możliwie małe
i pobrane np. w miejscu niewidocznym;

● budynek, w którym oceniany mate-
riał/wyrób uległ zniszczeniu, np. wsku-

tek pożaru, a pozostała ilość materia-
łu/wyrobu jest na tyle mała, że uniemoż-
liwia wykonanie badań metodą SBI.

W przytoczonych sytuacjach do oce-
ny reakcji na ogień można zastosować
metodę kalorymetru stożkowego wg
ISO 5660-1 i na podstawie otrzyma-
nych wyników badań oszacować klasę
reakcji na ogień badanego wyrobu.
Metoda kalorymetru stożkowego
wymaga małych próbek (wymiary 100
x 100 mm), co znacznie zmniejsza
koszty i czas przygotowania oraz reali-
zacji badania.

Badanie w kalorymetrze stożkowym
oraz metodą SBI bazuje na zasadzie
ubytku tlenu. Podczas obu badań mie-
rzone są te same wielkości, na podstawie
których oblicza się szybkość wydziela-
nia ciepła w procesie spalania badanego
wyrobu. Szybkość wydzielania ciepła
HRR (ang. heat release rate) jest wiel-
kością wyjściową do obliczenia parame-
trów klasyfikacyjnych, których wartość
pozwala określić klasę reakcji na ogień.
Szybkość wydzielania ciepła w meto-
dzie SBI i metodzie kalorymetru stożko-
wego określa się wg wzorów (1) i (2):

gdzie:
HRRcałkowite(t) [kW] – szybkość wydzielania cie-
pła określana metodą SBI;
HRRCC(t) [kW] – szybkość wydzielania ciepła
w kalorymetrze stożkowym;
E = 13100 [kJ/kgO2] – ilość wydzielonego cie-
pła w reakcji spalania na jednostkę zużytego do
spalania tlenu;
ρO2 = 1,3 [kg/m3] – gęstość tlenu w warunkach
normalnych;
cSBI = 22,4 [K0,5m1,5kg-0,5] – stała aparaturowa;
A = 0,078 [m2] – pole przekroju przewodu
wentylacyjnego w aparaturze do badań meto-
dą SBI.
kt – współczynnik profilu przepływu w przewo-
dzie wentylacyjnym obliczany na podstawie
okresowych kalibracji stanowiska do badań;
kp = 1,08 – poprawka liczby Reynoldsa w przy-
padku sondy dwukierunkowej;

kt/kp = 0,745505;
CCC = 0,000040039 [K0,5m0,5kg0,5] – stała apara-
turowa;
φ(t) – współczynnik ubytku tlenu;
XA0

O2CC/SBI – stężenie tlenu w powietrzu dopły-
wającym do aparatury (obliczone na podstawie
pomiarów z analizatora);
Tms(t), T(t) – temperatura w przewodzie wenty-
lacyjnym odpowiednio w aparaturze SBI i w ka-
lorymetrze stożkowym;
∆p(t) – różnica ciśnienia mierzona za pomocą ci-
śnieniowej sondy różnicowej.

Wyliczenie wielkości E z równań (1)
i (2), porównanie ich ze sobą i prze-
kształcenie prowadzi do równania (3)
wiążącego szybkość wydzielania ciepła
w metodzie SBI z szybkością wydziela-
nia ciepła określaną w kalorymetrze
stożkowym.

Oznaczając stosunek w nawiasie
kwadratowym jako P, równanie (3)
przyjmuje postać równania (4). War-
tość stałej P określona na podstawie
badań eksperymentalnych wynosi
0,8655. Po podstawieniu otrzymanej
stałej P i pozostałych wielkości do rów-
nania (4) otrzymano równanie (5). Za-
leżność (5) pozwala na łatwe oszaco-
wanie szybkości wydzielania ciepła

w metodzie SBI na podstawie badań
w kalorymetrze stożkowym. Z prze-
biegu szybkości wydzielania ciepła
można obliczyć wartość współczyn-
nika wzrostu pożaru (FIGRA) oraz
całkowitego wydzielanego ciepła
(THR) i korzystając z kryteriów po-
danych w normie EN 13501-1, oszaco-
wać podstawową klasę reakcji na
ogień. Przykładowe klasy wybranych
wyrobów oraz wartości parametrów
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Rys. 2. Schemat i wymiary [mm] próbki
do badań metodą SBI (1)
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HRRSBI(t) = 33,5 • 103 • HRRCC(t) (5)
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klasyfikacyjnych, określone na podsta-
wie badań w kalorymetrze stożkowym,
podano w tabeli 2.

Przedstawiona metoda oceny reak-
cji na ogień daje wiarygodne wyniki
w przypadku wyrobów o budowie cią-
głej, takich jak np. płyty wiórowe, płyty
MDF lub lity materiał PVC oraz wyro-
bów, których struktura, właściwości fi-
zyczne oraz sposób mocowania nie bę-
dą miały wpływu na wyniki badań me-
todą SBI. Otrzymane wyniki również
pokazują, że opracowana metoda jest
przydatna do oszacowania klasy reakcji

na ogień na potrzeby oceny wyrobu
na etapie jego projektowania i pozwala
na ocenę wprowadzonych modyfikacji

w krótkim czasie i przy zaangażowaniu
niewielkich środków finansowych. Po-
nadto, ze względu na prostotę i niewiel-
kie próbki do badań metoda kaloryme-
tru stożkowego powinna znaleźć rów-
nież zastosowanie w ocenie wyrobów
wbudowanych, gdy istnieje potrzeba po-
twierdzenia klasy reakcji na ogień
po określonym czasie użytkowania lub
oceny wpływu procesów konserwacji
wyrobu na jego klasę reakcji na ogień.
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Tabela 2. Wyniki badań metodą SBI i w kalorymetrze stożkowym materiałów oraz wy-
robów wytypowanych do badań wraz z ich klasyfikacją

SBI Kalorymetr
stożkowy

Klasyfikacja
SBI

Klasyfikacja
kalorymetr
stożkowy

płyta wiórowa surowa i lakierowana

Grubość 18 mm
(surowa)

FIGRA0,2 [W/s] 452,0 457,19

D DFIGRA0,4 [W/s] 452,0 457,19

THR600s [MJ] 27,5 28,6

Grubość 12 mm
(lakierowana)

FIGRA0,2 [W/s] 225,9 256,4

D DFIGRA0,4 [W/s] 225,9 256,4

THR600s [MJ] 18,7 17,2

płyta OSB

Grubość 15 mm

FIGRA0,2 [W/s] 430,2 447,4

D DFIGRA0,4 [W/s] 430,2 447,4

THR600s [MJ] 25,9 32,8

płyta MDF

Grubość 20 mm

FIGRA0,2 [W/s] 423,3 431,8

D DFIGRA0,4 [W/s] 423,3 431,8

THR600s [MJ] 27,6 32,05

PVC z dodatkami opóźniającymi zapalenie

Grubość 7 mm

FIGRA0,2 [W/s] 33,4 29,7

B BFIGRA0,4 [W/s] 29,0 29,7

THR600s [MJ] 3,5 4,2

system ociepleń z wełną mineralną

Grubość 47 mm

FIGRA0,2 [W/s] 279,8 245,6

C CFIGRA0,4 [W/s] 279,8 245,6

THR600s [MJ] 2,9 3,4

płyta poliwęglanowa

Grubość 25 mm

FIGRA0,2 [W/s] 137,1 154,1

C CFIGRA0,4 [W/s] 137,1 154,1

THR600s [MJ] 10,1 12,8

pianka poliuretanowa natryskowa

Grubość 46 mm

FIGRA0,2 [W/s] 3815,9 2267,9

E EFIGRA0,4 [W/s] 3728,2 2267,9

THR600s [MJ] 6,6 7,1
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