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O cena skuteczności zabezpie-
czenia ocieplenia wykona-
nego ze styropianu za pomo-
cą pasów z wełny mineral-

nej stała się przedmiotem podjętych ba-
dań przez Sieć Badawczą Łukasiewicz
– Instytut Ceramiki i Materiałów Bu-
dowlanych. Pierwsza część wyników
badań została przedstawiona w artyku-
le opublikowanym w tegorocznym
styczniowym wydaniu miesięcznika
„Materiały Budowlane” [3]. Opisano
w nim również zasadę metody ba-
dawczej oraz warunki przeprowadzenia
badań. Badania wykonano we współpra-
cy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Syste-
mów Ociepleń. Obejmowały one bada-
nia ogniowe w dużej skali zgodnie z nor-
mą BS 8414-1:2020 [2] z zastosowa-
niem pasów z wełny mineralnej. Co
istotne, zastosowane rozwiązania wy-
brano na podstawie opracowanych
w 2018 r. wytycznych Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników Pożarnictwa
dotyczących ocieplenia elewacji bu-
dynków z uwagi na bezpieczeństwo
pożarowe [5].

W celu oceny skuteczności zabezpie-
czeń przeciwpożarowych zastosowa-
nych powyżej komory spalania (symu-
lującej źródło pożaru wewnątrz po-
mieszczenia) wykonano serię badań po-
równawczych ścian z ociepleniem z za-
stosowaniem styropianu (EPS) jako ma-
teriału izolacyjnego i z pasami z wełny
mineralnej (MW) o szerokości 20 cm,
w różnej konfiguracji. Wszystkie pozo-
stałe materiały do badań tj. składniki
systemu ociepleń oraz materiały pomoc-
nicze, system montażu i grubość warstw
były jednakowe we wszystkich prób-
kach. W prezentowanym artykule, któ-
ry stanowi podsumowanie wszystkich

przeprowadzonych badań, przedstawio-
no wyniki dwóch pozostałych badanych
wariantów, opisanych jako ściana III
oraz IV.

Badania
W przypadku ściany III wykonano

barierę (pas o szerokości 20 cm) z weł-
ny mineralnej (klasy reakcji na ogień
A1 wg PN-EN 13501-1 [4]) na całej
szerokości ściany badawczej, 40 cm
powyżej górnej krawędzi komory spa-
lania (rysunek 1). Natomiast w przy-
padku ściany IV wykonano w nad-
prożu komory spalania barierę z wełny
mineralnej klasy reakcji na ogień A1
(pas o szerokości 20 cm wychodzą-
cy 30 cm poza krawędź nadproża) oraz
dodatkowo barierę (pas o szerokości
20 cm) na całej szerokości ściany ba-
dawczej na wysokości 4,8 m powyżej
górnej granicy komory spalania (rysu-
nek 2). Zaobserwowano wzrost tempe-
ratury obu ścian mierzonej przez termo- elementy zewnętrzne na poziomach 1

oraz 2. w analogicznym czasie odpo-
wiadającym rozpalaniu źródła ognia
w komorze badawczej. W czwartej mi-
nucie badania ściany III stwierdzono
wystąpienie spękań (fotografia 1), a na-
stępnie spalanie płomieniowe w strefie
nadproża. W dalszej części badania za-
obserwowano również wytopienie sty-
ropianiu i pojawienie się pojedynczych
spadających płonących kropli. Widok
ściany III po zakończeniu badania poka-
zano na fotogafii 2.

W przypadku ściany IV stopiony sty-
ropian na pasie wełny mineralnej zasto-
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Rys. 1. Schemat badanej ściany III z ocie-
pleniem EPS i barierą z wełny mineralnej
usytuowaną 40 cm ponad górną krawędzią
komory spalania

Rys. 2. Schemat badanej ściany IV z ocie-
pleniem EPS oraz z barierą z wełny
mineralnej w nadprożu komory spalania
i dodatkową barierą z wełny mineralnej na
wysokości 4,8 m powyżej górnej krawędzi
komory spalania
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Fot. 1. Widok spękania styropianu w przy-
padku ściany III



36

sowanej w nadprożu ulegał spalaniu
płomieniowemu (fotografia 3). W 21.
minucie badania na skutek kumulacji
gorących spalin i wzrostu ciśnienia
pod pasem z wełny mineralnej, znajdu-
jącym się 5 m powyżej komory spalania,
nastąpiło odspojenie warstwy zbrojonej
od izolacji (fotografia 4). Gorące spali-

ny, przedostając się powyżej pasa z weł-
ny, spowodowały chwilowe wybrzu-
szenie warstwy wierzchniej. Obserwa-
cje po usunięciu warstwy wierzchniej
wskazały na całkowite wytopienie sty-
ropianu poddanego działaniu ciepła na-
gromadzonego poniżej pasa przeciwpo-
żarowego i częściowe wytopienie styro-
pianu powyżej pasa z wełny mineralnej
pod wpływem działania gorących spa-
lin. Porównując ściany II [3] i IV (foto-
grafie 5 i 6), należy zwrócić uwagę na
nieznaczną różnicę w stopniu wytopie-
nia styropianu powyżej 5 m od komory
spalania, które świadczy jednocześnie
o braku spalania w tym obszarze, czyli

braku rozprzestrzeniania ognia przez
warstwę izolacji niezależnie od zastoso-
wania pasów MW.

Na poziomie pasa z wełny mineralnej
ponad nadprożem komory spalania pło-
mień utrzymywał się nadal, nawet po
wygaszeniu źródła ognia, co zobrazo-
wano na fotografii 3. Po 30 min od za-
kończenia badania wygaszono go wodą.

Na rysunkach 3 i 4 porównano śred-
nią temperaturę mierzoną przez po-
szczególne termoelementy umieszczo-
ne w materiale izolacyjnym na 2. i 3.

poziomie pomiarowym. Pomiary war-
tości średniej temperatury wewnątrz
materiału termoizolacyjnego na po-
ziomie 5 m i 7,5 m powyżej górnej
krawędzi komory spalania wykaza-
ły szybszy wzrost temperatury i jed-
nocześnie wyższą, odpowiednio o 73
i 13 °C wartość maksymalną w przy-
padku ściany III. Analiza uśrednio-
nych wartości ze wszystkich ośmiu
punktów pomiarowych na poziomie 2.
linii termopar wewnątrz materiału izo-
lacyjnego (rysunek 3) wskazuje, że
maksymalną wartość temperatury
w przypadku ściany III uzyskano po
23 min badania.
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Fot. 3. Widok płonącego nadproża po za-
kończeniu badania w przypadku ściany IV

Fot. 4. Ściana IV po zakończeniu badania
i usunięciu warstwy zbrojonej

Fot. 5. Widok materiału izolacyjnego po
usunięciu warstwy wierzchniej powyżej li-
nii pomiarowej znajdującej się na wysoko-
ści 5 m – ściana II [3]

Fot. 6. Widok materiału izolacyjnego po
usunięciu warstwy wierzchniej powyżej li-
nii pomiarowej znajdującej się na wysoko-
ści 5 m – ściana IV

Rys. 3. Porównanie średniej temperatury
zmierzonej w czasie badania w warstwie
izolacji na poziomie 2., tj. 5 m ponad ko-
morą spalania
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Rys. 4. Porównanie średniej temperatury
zmierzonej w czasie badania w warstwie
izolacji na poziomie 3., tj. 7,5 m ponad ko-
morą spalania

Fot. 2. Ściana III po zakończeniu badania
i usunięciu warstwy zbrojonej
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Analiza uśrednionych wartości tem-
peratury ściany IV na tym samym
poziomie pomiarowym (rysunek 3)
wskazuje na opóźnienie wystąpienia
maksymalnej temperatury wynoszą-
ce 5,5 min względem ściany III. Zwią-
zane jest to z kumulacją ciepła w prze-
strzeni pomiędzy pasami przeciwpoża-
rowymi, co potwierdzają obserwacje
uszkodzeń materiału termoizolacyjne-
go po odsłonięciu warstwy wierzchniej
na ścianie IV.

Różnice uśrednionej temperatury
mierzonej wewnątrz warstwy zbrojonej
na poziomie 5 m powyżej górnej krawę-
dzi komory spalania wykazały zbliżone
tempo przyrostu temperatury i jedno-
cześnie wyższą o 52°C wartość maksy-
malną w przypadku ściany III, uzyska-
ną w 21. min badania (rysunek 5).
W przypadku poziomu 7,5 m analo-
giczny pomiar wykazał zbieżne dla
ścian III i IV tempo przyrostu tempera-
tury, ale na skutek kumulacji ciepła po-
niżej drugiego pasa ogniochronnego
maksimum temperatury przesunięte jest
w kierunku ściany IV, a różnica tempe-
ratury maksymalnej wynosi 19°C (ry-
sunek 6).

Podobnie jak w przypadku ścian I
i II [3] stwierdzone różnice wartości
średniej temperatury na poszczególnych
poziomach są niewielkie. Temperatura
na poziomie 2. i 3. wszystkich ścian po-
twierdza brak rozprzestrzeniania ognia
przez warstwę izolacji. Wzrost tempera-
tury we wszystkich przypadkach jest
wynikiem działania źródła ognia i wy-
topienia styropianu pod warstwą zbro-
joną. Powierzchnia wytopienia styropia-
nu ma podobny zasięg (różnica ok. 3 m2),
natomiast w przypadku ściany IV ma
ona inny charakter.

We wszystkich badanych wariantach
ścian stwierdzono spełnienie kryteriów
określonych w BR135 [1]. Oznacza to
potwierdzenie braku rozprzestrze-
niania ognia przez badane próbki
ścian zewnętrznych niezależnie od za-
stosowanych pasów z MW. Uwidocz-
nione niewielkie różnice wartości tem-
peratury średniej oraz w wielkości ob-
szaru wytopienia styropianu nie pozwa-
lają na potwierdzenie istotnych korzy-
ści i poprawy bezpieczeństwa pożaro-
wego po zastosowaniu pasów z MW
w opisanych wariantach ścian. Wyja-
śnienia wymaga przy tym możliwość
wystąpienia zagrożeń wynikających
z połączenia dwóch materiałów izola-
cyjnych w jednym systemie, zarówno
ze względu na trwałość, występowanie
spalania płomieniowego EPS w tym ob-
szarze oraz aspekty formalne związane
z wprowadzaniem wyrobów budowla-
nych do obrotu i stosowania w budow-
nictwie.
Fot. archiwum Sieć Badawcza Łukasiewicz – ICiMB
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Rys. 5. Porównanie średniej temperatury
zmierzonej w czasie badania w warstwie
zbrojonej na poziomie 2., tj. 5 m ponad
komorą spalania
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Rys. 6. Porównanie średniej temperatury
zmierzonej w czasie badania w warstwie
zbrojonej na poziomie 3., tj. 7,5 m ponad
komorą spalania
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