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Z definicji palności podanej
w normie wynika, że: niepal-
ność jest wyznaczana w okreś-
lonych warunkach (normo-

wych); w niektórych regulacjach mate-
riał, który okazuje oznaki palności, jest
klasyfikowany jako niepalny, o ile jego
ciepło spalania jest mniejsze niż zdefi-
niowana wartość [1]. W rozporządzeniu
[2] stwierdza się, że określeniu dotyczą-
cemu niepalności odpowiadają materia-
ły klasy reakcji na ogień co najmniej
A2-s3, d0 zgodnie z Polską Normą
PN-EN 13501-1 [3]. Badania do klasyfi-
kacji przeprowadza się wg następujących
norm: PN-EN ISO 1716 (ciepło spalania)
[4]; PN-EN ISO 1182 (niepalność) [5]
i PN-EN 13823 [6], która stosowana jest
w przypadku wyrobów niehomogenicz-
nych, w tym z pokryciami zewnętrznymi.

Do niepalnych zalicza się także mate-
riały, które uznano, że mają klasę reak-
cji na ogień A1 bez dalszych badań
na podstawie Decyzji Komisji Europej-
skiej [7]. Decyzje te podają zestawienie
(tabelę) materiałów klasy A1 bez wy-
magania przeprowadzenia prób.

W przypadku, gdy wyroby mają być
zaliczone do klasy A1 i klasy A1FL bez
przeprowadzania prób, powinny być wy-
konane wyłącznie z jednego lub kilku ma-
teriałów z takiego zestawu. Jeśli powstały
w wyniku sklejenia jednego lub kilku ma-
teriałów, to zostaną zaliczone do klasyA1
i klasy A1FL bez przeprowadzania prób
pod warunkiem, że zawartość kleju w ma-
sie lub zawartość w stosunku objętościo-
wym nie przekracza 0,1% (w zależności,
która wartość jest bardziej uciążliwa). Ża-
den z materiałów ujętych w zestawieniu
nie może zawierać w masie lub w stosun-
ku objętościowym więcej niż 1,0% rów-
nomiernie rozłożonego materiału orga-
nicznego. Wśród zestawionych materia-
łów jest wełna mineralna.

W artykule przedstawiono wyniki ba-
dań wybranych typów wełny mineral-
nej, homogenicznych pod względem:

● zawartości materiału organiczne-
go do określenia możliwości klasyfika-
cji bez wymagania przeprowadzenia
prób;

● oznak palności wełny mineralnej,
które nie wykluczają jej klasyfikacji ja-
ko materiału niepalnego (klasa co naj-
mniej A2-s3, d0) oraz wnioski z tych
badań.

Do klasyfikacji A1 lub A2 wyrobów
homogenicznych stosuje się normy
PN-ENISO1716[4] iPN-ENISO1182[5].

Badania
Właściwości badanych wyrobów

przedstawiono w tabeli 1. Wszystkie ba-
dane typy wełny mineralnej mają ciepło
spalania mniejsze od 2,0 MJ/kg.

Badanie zawartości części orga-
nicznych przeprowadzono zgodnie
z normą PN-EN 13820 [8]. Zawartość
części organicznych MOC oblicza się
wg wzoru:

MOC = [(m2 – m3)/(m2 – m1)] x 100

gdzie:
m1 – masa tygla [g];
m2 – masa tygla i próbki po suszeniu w 105°C [g];
m3 – masa tygla i próbki po suszeniu w 500°C [g].

Wyniki badań przedstawiono w ta-
beli 2.

Badanie niepalności przeprowadzo-
no w piecu pokazanym na fotografii 1,
zgodnie z Załącznikiem C normy

PN-EN 1182 [5]. W normie dopuszcza
się opcjonalnie badanie w środku i na
powierzchni próbki. Próbkę do badania
niepalności przedstawiono na fotogra-
fii 2, a wyniki badań w tabeli 3.

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE W BUDOWNICTWIE

9/2022 (nr 601)ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951Xwww.materialybudowlane.info.pl

1) andrzej.kolbrecki@gmail.com

Wybrane aspekty badania
niepalności wełny mineralnej

dr inż. Andrzej Kolbrecki1)

Tabela 1. Właściwości badanych wyrobów
Rodzaj
wyrobu Kod wyrobu λ

[W/mK]
Ro

[m2K/W]
Forma
wyrobu

Wełna 1 MW-EN 13162-T4-DS.(TH)-CS(10)40-TR15-WS-MU1-WL(P) 0,039 2,05 płyty z wełny
mineralnej

Wełna 2 MW-EN 13162-T5-DS.(TH)-WS-MU1-AW1-CS(10)15-WL(P) 0,036 2,50 płyty z wełny
mineralnej

Wełna 3 MW-EN 13162-T3-DS.(70,-)- MU1-AFr6 0,032 3,10 mata z wełny
szklanej

Wełna 4 MW-EN 13162-T5-DS (70,90)-CS(10)20-TR10-P(5)250-WS-
WL(P)-MU1 0,036 2,75 płyty z wełny

mineralnej

Wełna 5 MW-EN 13162-T5-DS (70,90)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-
MU1 0,041 0,45 płyty z wełny

mineralnej

Wełna 6 MW-EN 13162-T2- WP-MU1 0,037 2,70 mata z wełny
mineralnej

Tabela 2. Zawartość części organicznych
(wartości średnie z pięciu badań)

Nazwa wyrobu Zawartość części
organicznych [%]

Wełna 1 4,36

Wełna 2 4,06

Wełna 3 5,48

Wełna 4 4,22

Wełna 5 4,79

Wełna 6 1,79

Fot. 1. Piec do badania niepalności

►
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Podsumowanie
Do badań zastosowano wyroby z weł-

ny mineralnej (skalnej i szklanej)
o właściwościach przedstawionych w ta-
beli 1. Badania przeprowadzono wg me-
tod badawczych podanych w normach:
PN-EN 1182 [5] i PN-EN 13820 [8].

W żadnej z badanych próbek nie
stwierdzono zawartości części organicz-
nych mniejszej niż 1%. W związku z tym
nie można deklarować klasyA1 tych wy-
robów bez dalszego badania [7]. Przewi-
duje się możliwość takiej deklaracji tyl-
ko po wykazaniu przez producenta, że
wyrób zawiera mniej niż 1% części orga-
nicznych. Oznacza to konieczność dal-
szego badania w celu wykazania niepal-
ności. Badane typy wełny mineralnej nie
są z definicji niepalne, jak podano w pu-
blikacji [9].

Przeprowadzone badania wykazały, że
wszystkie badane typy wełny mineralnej
spełniają kryteria klasyfikacyjne doty-
czące klasy A1 wg PN-EN 13501-1 [3].
Zgodnie z normą badawczą [5] możliwe
są dodatkowe pomiary temperatury po-
wierzchni próbki i wnętrza próbki, które
wykonano. Temperatura wnętrza próbki
niektórych badanych materiałów była
większa niż 50°C, natomiast w przypad-
ku mat (wełny mineralne 3 i 6) nie prze-

kroczyła tej wartości (prawdopodobnie
w materiałach o małej gęstości nie nastę-
puje kumulacja ciepła we wnętrzu prób-
ki). Badane typy wełny mineralnej wy-
kazują więc oznaki palności. Takie wy-
niki świadczą o tendencji do samona-
grzewania. Postuluje się, aby wystąpić
do CEN z wnioskiem o obowiązkowe
badania temperatury wnętrza próbek.
Wyroby, które wykazują wzrost tempe-
ratury powyżej 50°C, powinny być obo-
wiązkowo badane do określenia podat-
ności na tlenie wg PN-EN 16733 [10].
Badanie takie jest zresztą przewidzia-
ne w PN-EN 13162 + A1:2015 [11].

Zawartość części organicz-
nych w wełnie mineralnej nie
jest deklarowana, a określana
wg PN-EN 13820 przekracza
ilość składników organicznych
dodawanych do wełny mineral-
nej w procesie produkcyjnym.
Postuluje się przeprowadzenie
odpowiednich badań korelacyj-
nych, aby dane z badań i z proce-
su produkcyjnego były zbieżne.
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Tabela 3. Wyniki badań wełny mineralnej (wyniki
średnie z pięciu badań)

Wełna mi-
neralna

wg tabeli 1

Ubytek
masy
[%]

Czas trwa-
nia spala-

nia [s]

Przyrost temperatury
pieca
[°C]

powierzchni
próbki [°C]

wnętrza
próbki [°C]

Wełna 1 8,64 0 6,7 29,7 156,5
Wełna 2 10,41 0 7,3 39,3 173,0
Wełna 3 6,38 0 2,4 3,5 6,6
Wełna 4 15,09 0 2,3 3,2 151,6
Wełna 5 9,48 0 5,7 11,6 297,5
Wełna 6 6,40 0 2,7 2,8 7,30

Fot. 2. Próbka do badania niepalności
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