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METODY OKREŚLANIA REAKCJI NA OGIEŃ 

WYBRANYCH MATERIAŁÓW WŁÓKIENNICZYCH  

I ELEMENTÓW WYKOŃCZENIA WNĘTRZ – cześć I 
 
 
 
Streszczenie 
W niniejszym artykule przedstawiono zagrożenie pożarowe materiałów włókienniczych, które najczęściej mogą 
znaleźć się na drogach ewakuacyjnych tj. dywany i wykładziny podłogowe, meble tapicerowane w tym materace 
i tapicerowane podstawy leżysk, pionowo umieszczone materiały włókiennicze w tym zasłony i firany oraz 
wyroby przemysłowe i techniczne. 
 

Summary 

This article contains fire hazard of textile fabrics which are most often spotted on escape routes for example 
carpets and floor coverings, curtains, upholster furniture such as mattresses and many others textile goods. 
 

 

WSTĘP 

 Jednym z najistotniejszych elementów kontroli dynamiki rozwoju pożaru jest 

właściwy dobór elementów wykończenia wnętrz. Do prawidłowego doboru w wysokim 

stopniu przyczynić się może jednolity system badań pożarowych materiałów znajdujących się 

m.in. na drogach ewakuacyjnych. 

 Problematyka bezpieczeństwa pożarowego związanego z właściwościami palnymi, 

dymotwórczością i wydzielaniem toksycznych produktów rozkładu stanowi najbardziej 

widoczny aspekt bezpieczeństwa ich użytkowania. Większość obecnie stosowanych 

materiałów włókienniczych, charakteryzuje się niewielką odpornością na działanie ognia, 

oznacza to, że wyroby te bardzo często będą decydować o skali i zasięgu rozwoju pożarów 

w budynkach. 

 Obowiązujące w krajach europejskich (także w Polsce) wymagania dla 

włókienniczych elementów wyposażenia wnętrz w zakresie bezpieczeństwa pożarowego 

dotyczą najczęściej kilku parametrów wyznaczonych znormalizowanymi metodami: 
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• zapalność określana najkrótszym czasem działania płomienia zapalającego, po którym 

próbka ulega zapaleniu, 

• szybkość rozprzestrzeniania płomienia po powierzchni próbki, 

• intensywność wydzielania ciepła podczas palenia próbki, 

• emisja toksycznych produktów rozkładu i spalania, 

• dymotwórczość materiałów. 

 Podczas badania ww. parametrów obserwacji poddaje się także takie procesy jak: czas 

następczego palenia po odsunięciu źródła zapłonu, żarzenie próbki, wielkość zwęglenia, 

tlenie, odrywanie się od próbki palących szczątków. W zależności od sposobu użytkowania 

wyrobów włókienniczych, bada się je w pozycji:  

• pionowej jak np. kotary, zasłony, firanki, 

• poziomej jak np. dywany i wykładziny podłogowe, 

• reprezentującej zastosowanie rzeczywiste jak np. układy tapicerskie, fotele, materace, 

tapicerowane podstawy leżysk, 

• w skali rzeczywistej jak np. materace, tapicerowane podstawy leżysk. 

W oparciu o wartości powyższych parametrów, badane materiały podlegają 

klasyfikacji, która następnie powinna dawać podstawę do zastosowania sprawdzonych 

wyrobów włókienniczych w obiektach o różnym przeznaczeniu i różnych wymaganiach 

bezpieczeństwa pożarowego.  

 Jednym z najistotniejszych problemów dotyczących tematyki badań włókienniczych 

elementów wyposażenia wnętrz jest brak korelacji cech palności stosowanych 

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz.690 

z późn. zm.) [4] i wyników przeprowadzonej w oparciu o odpowiednie normy, klasyfikacji 

badań reakcji na ogień wyrobów włókienniczych. 

1. MATERIAŁY WŁÓKIENNICZE A ZAGROŻENIE POŻAROWE 

1.1. Podział tekstyliów pod względem palności 

 Tekstylia pod względem palności można podzielić na:  

• łatwopalne jak: 

− bawełna, 

− wiskoza, 
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− len, 

− poliakrylonitryl. 

• palne jak: 

− poliamid, 

− poliester, 

− wełna, 

− jedwab. 

• trudnopalne jak: 

− aramid, 

− polichlorek winylu, 

− modyfikowany poliester. 

• niepalne jak: 

− włókna szklane, 

− włókna metalowe, 

− włókna azbestowe. [47] 

1.2. Parametry wpływające na palność tekstyliów 

Do parametrów, które wpływają na palność tekstyliów zaliczyć należy: 

• skład chemiczny materiału, 

• warunki otoczenia, 

• struktura materiału, 

• ułożenie wyrobu. 

Zatem można powiedzieć, że palność materiałów włókienniczych zależeć będzie również od 

czynników wpływających na ww. parametry. Na palność tekstyliów wpływa będzie także: 

 

Skład chemiczny: 

• włókna, 

• barwnika, 

• zabrudzenia, 

• wykończenia. 
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Warunki otoczenia: 

• temperatura, 

• zawartość tlenu, 

• cyrkulacja powietrza. 

 

Struktura tekstyliów: 

• ciężar, 

• gęstość, 

• skręcenie, 

• powierzchnia, 

• splot. 

 

Ułożenie: 

• poziome, 

• pionowe, 

• pofałdowane. [47] 

1.3. Zagrożenie pożarowe a włókiennicze wyroby wyposażenia wnętrz 

 Chcąc ocenić, w jaki sposób włókiennicze wyroby wyposażenia wnętrz wpływać będą 

na powstanie lub rozwój pożaru należy jasno skonkretyzować, w jaki sposób będą 

zachowywać się pod wpływem ognia. Do najistotniejszych cech związanych z reakcją na 

ogień materiałów włókienniczych należeć będą: 

• rozprzestrzenianie płomieni po powierzchni – zmiana położenia frontu płomienia 

na powierzchni elementu lub materiału, czyli propagacja czoła płomienia, [26] 

• szybkość wydzielania ciepła – energia cieplna, wydzielona w jednostce czasu przy 

spalaniu materiału w określonych warunkach, [26] 

• szybkość wytwarzania dymu, 

• zapalność – miara łatwości, z jaką obiekt może zostać zapalony w określonych 

warunkach, [26] 

• palność – zdolność materiału lub wyrobu do palenia się płomieniem, w określonych 

warunkach, [26] 
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• krytyczny strumień promieniowania przy zgaśnięciu (CHF) – strumień cieplny 

padający na powierzchnię próbki, w punkcie, w którym płomień przestaje postępować 

i w następstwie czego może zgasnąć, [21] 

• wydzielanie toksycznych produktów rozkładu, 

• płonące krople – materiał oddzielający się od palącego się obiektu podczas spalania 

i nadal płonący, [26] 

• gęstość optyczna dymu – miara tłumienia wiązki światła przechodzącej przez dym, 

wyrażona jako logarytm dziesiętny nieprzeźroczystości dymu (miara osłabienia wiązki 

światła przechodzącej przez dym w określonych warunkach, wyrażona jako stosunek 

strumienia świetlnego padającego do przepuszczonego przez dym, [26] 

• wysoka temperatura. 

 Wszystkie z wyżej podanych parametrów mają znaczący wpływ na szybkość rozwoju 

pożaru, zwiększenie zagrożenia rozprzestrzeniania się ognia na inne elementy wyposażenia 

wnętrz, inne pomieszczenia a często również, w efekcie na inne obiekty. Szybkość rozwoju 

pożaru, wysoka temperatura wynikająca z ilości energii cieplnej uwolnionej na skutek 

spalania się materiałów, gęsty, często toksyczny dym, utrudniać albo uniemożliwiać będą 

ewakuację osób i mienia oraz prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych, a w efekcie 

prowadzić będą do powstania większych strat. [34, 39] 

 Można więc przyjąć, że do określenia odporności materiału na działanie zewnętrznych 

źródeł podpalenia niezbędna jest znajomość wartości: 

• krytycznego strumienia ciepła, 

• ciepła podtrzymującego spalanie płomieniowe, 

• intensywności wydzielania ciepła, 

• ciepła wydzielonego w czasie rozkładu termicznego i spalania, 

• możliwości tworzenia palących się kropli i odpadów. 

 Pierwsze dwa parametry odpowiadają za odporność materiału (wyrobu) na działanie 

zewnętrznych źródeł podpalenia, pozostałe trzy za możliwość wywołania przez ten materiał 

zapalenia sąsiednich materiałów. [43] 

1.4. Potencjalne źródła powstania pożaru 

 Jak już wcześniej wspomniano, większość obecnie stosowanych materiałów 

włókienniczych, charakteryzuje się niewielką odpornością na działanie ognia, oznacza to, że 

wyroby te bardzo często decydują o skali i zasięgu rozwoju pożarów w budynkach. 
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Prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia powstania pożaru z udziałem włókienniczych 

wyrobów wyposażenia wnętrz, jego podtrzymania lub rozprzestrzenienia się na inne materiały 

jest bardzo duża. Dlatego też niezwykle istotnym jest by określić potencjalne źródła 

powstania pożaru. Należeć będą do nich: 

• zaprószenie ognia przez pracowników lub osoby odwiedzające (papieros, zapałki), 

• podpalenie, 

• włamanie i chęć zatarcia jego śladów, 

• stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych umieszczonych 

w nieodpowiedniej odległości, 

• oprawy oświetleniowe lub osprzęt instalacji elektrycznych zainstalowane 

bezpośrednio na podłożu palnym bez odpowiedniego zabezpieczenia, 

• niebezpieczeństwo związane na przykład z pęknięciem rozgrzanego punktu 

oświetleniowego, np. żarówki, 

• sąsiedztwo terenów porośniętych trawami i drzewami – niebezpieczeństwo związane 

z wypalaniem lub przypadkowym zapaleniem suchych traw czy też aktami 

wandalizmu mogącymi wywołać ich pożar, 

• zagrożenia pożarem związane z przyczynami naturalnymi – na przykład wyładowanie 

atmosferyczne, 

• upadek powietrznych obiektów latających (samoloty, helikoptery, meteoryty), 

• awaryjny zrzut paliwa z samolotu podchodzącego do lądowania, 

• niebezpieczeństwo powstania pożaru związane z działaniami terrorystycznymi. [35] 

1.5. Wymagania bezpieczeństwa pożarowego a włókiennicze elementy wyposażenia 

wnętrz 

 W Polsce wymagania odnośnie bezpieczeństwa pożarowego stawiane elementom 

wykończenia wnętrz i stałego wyposażenia precyzuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz.690 z późn. zm.) [4]. 

 Zgodnie z wyżej wymienionym Rozporządzeniem [4] w budynkach użyteczności 

publicznej i zamieszkania zbiorowego, stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów łatwo 

zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie 

dymiące jest zabronione.  
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 Na drogach komunikacyjnych, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów 

łatwo zapalnych jest zabronione. Ponadto pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego 

przebywania ponad 200 osób dorosłych lub 100 dzieci, w których miejsca siedzące ustawione 

są w rzędach, powinny mieć fotele i inne siedzenia trudno zapalne oraz nie wydzielające 

produktów rozkładu i spalania określonych jako bardzo toksyczne, zgodnie z polska normą. 

Obiekty zabytkowe podlegają tym samym przepisom prawa budowlanego.  

 W rozdziale piątym „Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia 

wnętrz i wyposażenia stałego” Rozporządzenia [4] czytamy: 

„§ 258. 1. W strefach pożarowych ZL I, ZL II, ZL III i ZL V stosowanie do wykończenia 

wnętrz materiałów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo 

toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione.  

2. Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów 

i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione. 

§ 260. 1. W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób 

oraz w pomieszczeniach produkcyjnych, stosowanie łatwo zapalnych przegród, stałych 

elementów wyposażenia i wystroju wnętrz oraz wykładzin podłogowych jest zabronione.  

2. W pomieszczeniach stref pożarowych ZL II, pomieszczeniach magazynowych oraz 

w pomieszczeniach z podłogami podniesionymi, stosowanie wykładzin podłogowych łatwo 

zapalnych jest zabronione.  

§ 261. Pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 200 osób 

dorosłych lub 100 dzieci, w których miejsca do siedzenia są ustawione w rzędach, powinny 

mieć:  

1) fotele i inne siedzenia trudno zapalne odpowiadające wymaganiom Polskiej Normy 

dotyczącej oceny zapalności mebli tapicerowanych oraz nie wydzielające produktów rozkładu 

i spalania, określonych jako bardzo toksyczne, zgodnie z Polską Normą dotyczącą badań 

wydzielania produktów toksycznych, (…) 

§ 262. 1. Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów 

niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia. 

Wymaganie to nie dotyczy mieszkań.” 

 

 Powyższe wymagania zostały przedstawione w formie skróconej i znacznie bardziej 

czytelnej w tabeli nr 1. 
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Tabela 1  

Wymagania ochrony przeciwpożarowej dotyczące wyrobów włókienniczych [4] 

Miejsce występowania 

materiału włókienniczego 

Rodzaj materiału włókienniczego,  

wymaganie ochrony przeciwpożarowej 

1. strefy pożarowe ZL I,  

ZL II, ZL III i ZL V 

materiały wykończenia wnętrz nie mogą być łatwo 

zapalne i ich produkty rozkładu termicznego nie mogą 

być: 

• bardzo toksyczne, 

• intensywnie dymiące, 

2. drogi komunikacji 

ogólnej, służące celom 

ewakuacji, 

materiały i wyroby budowlane nie mogą być: 

• łatwo zapalne, 

3. pomieszczenia 

produkcyjne, 

4. pomieszczenia 

przeznaczonych do 

jednoczesnego 

przebywania ponad 50 

osób 

stałe elementy wyposażenia i wystroju wnętrz oraz 

wykładziny podłogowe nie mogą być: 

• łatwo zapalne, 

5. pomieszczenia stref 

pożarowych ZL II, 

6. pomieszczenia 

magazynowe 

7. pomieszczenia  

z podłogami 

podniesionymi 

wykładziny podłogowe nie mogą być: 

• łatwo zapalne, 

8. pomieszczenia 

przeznaczone do 

jednoczesnego 

przebywania ponad 

200 osób dorosłych 

fotele i inne siedzenia 

• trudno zapalne odpowiadające wymaganiom Polskiej 

Normy dotyczącej oceny zapalności mebli 

tapicerowanych  

• niewydzielające produktów rozkładu i spalania, 
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lub 100 dzieci, w 

których miejsca do 

siedzenia są ustawione 

w rzędach 

określonych jako bardzo toksyczne, zgodnie z Polską 

Normą dotyczącą badań wydzielania produktów 

toksycznych 

9. strefy pożarowe ZL I,  

ZL II, ZL III i ZL V 

Okładziny sufitów oraz sufity podwieszane 

• niepalne lub niezapalne,  

• niekapiące 

• nieodpadające pod wpływem ognia 

2. METODY BADAŃ I KRYTERIA KLASYFIKACJI WYBRANYCH 

MATERIAŁÓW WŁÓKIENNICZYCH 

2.1. Włókiennicze pokrycia podłogowe 

Na podstawie postanowień normy [23] PN-EN 13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa 

wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań 

reakcji na ogień, reakcję na ogień posadzek podłogowych bada się zgodnie z następującymi 

normami: 

a. W celu uzyskania klasy A1fl: 

• PN-EN ISO 1182:2004 Badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych – Badania 

niepalności, 

• PN-EN ISO 1716:2004 Badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych – Określanie 

ciepła spalania. 

b. W celu uzyskania klasy A2fl: 

• PN-EN ISO 9239-1:2004 Badania reakcji na ogień posadzek. Część 1: Określanie 

właściwości ogniowych metodą płyty promieniującej, 

• PN-EN ISO 1182:2004 lub PN-EN ISO 1716:2004. 

c. W celu uzyskania klas Bfl, Cfl, Dfl: 

• PN-EN ISO 9239-1:2004, 

• PN-EN ISO 11925-2:2004 Badania reakcji na ogień. Zapalność materiałów 

poddawanych bezpośredniemu działaniu płomienia. Część 2: Badania przy działaniu 

pojedynczego płomienia. 
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d. W celu uzyskania klasy Efl: 

• PN-EN ISO 11925-2:2004. 

 Przyporządkowanie odpowiednich metod badań umożliwiających sklasyfikowanie 

wyrobu na podstawie badań reakcji na ogień posadzek wraz z kryteriami klasyfikacji 

i klasyfikacją dodatkową przedstawia tabela 2. 

 W przypadku włókienniczych pokryć podłogowych, niezwykle trudno spotkać 

materiał, który mógłby w wyniku badań reakcji na ogień zostać sklasyfikowany jako A2fl. 

Dlatego też w niniejszej pracy omówione zostaną jedynie metody badań reakcji na ogień 

włókienniczych pokryć podłogowych umożliwiających sklasyfikowanie materiału jako Bfl, 

Cfl, Dfl i Efl tj. PN-EN ISO 9239-1:2004 i PN-EN ISO 11925-2:2004. 

 Wyniki ww. badań klasyfikuje się zgodnie z wspomnianą już wcześniej normą -  

PN-EN 13501-1:2008 [23]. 

 Norma ta definiuje siedem głównych, klas reakcji na ogień posadzek: A1fl, A2fl, Bfl, 

Cfl, Dfl, Efl i Ffl. W najniższej klasie Ffl umieszczono wyroby, dla których nie zdefiniowano 

żadnych wymagań w zakresie reakcji na ogień. Ponadto wprowadzona jest dodatkowa 

klasyfikacja posadzek w zakresie wydzielania dymu (s1 i s2).  

 Ocena reakcji na ogień włókienniczych pokryć podłogowych polega na badaniu 

rozprzestrzeniania się płomienia po ich powierzchni i równoczesnym badaniu ilości 

wydzielonego dymu oraz na badaniu zapalności próbek poddanych działaniu płomienia 

w pozycji pionowej. Podstawowe kryteria klasyfikacji stanowią dwa parametry, wyznaczane 

w trakcie badań zgodnie z ww. normami:  

• krytyczny strumień cieplny (CHF lub HF-30), jest to strumień cieplny odpowiadający 

największemu zasięgowi rozprzestrzeniania płomienia po powierzchni poziomo 

usytuowanych próbek posadzek poddanych działaniu strumienia ciepła o określonym 

rozkładzie wzdłuż próbki; wyznaczany metodą opisaną w normie PN-EN ISO 9239-

1:2004, 

• Fs - odległość osiągnięta przez wierzchołek płomienia powyżej punktu jego 

przyłożenia do próbki, podczas badania jej w pozycji pionowej; Fs wyznaczana jest 

metodą opisaną w normie PN-EN ISO 11925-2:2004.  

Kryterium dodatkowym jest wydzielanie dymu [% min] oznaczane jako s1 lub s2. 
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Tabela 2  

Klasy reakcji na ogień dla posadzek wg pn en 13501-1:2008 [23] 

Klasa Metoda lub metody badania Kryteria klasyfikacji 
Klasyfikacja 
dodatkowa 

EN ISO 1182(1) 
 
i 

∆T ≤ 30°C i  
∆m < 50 % i  
tf = 0 (tj. nie występuje ustabilizowane 
spalanie płomieniowe) 

- 

A1fl 

EN ISO 1716 
 

PCS ≤ 2,0 M J/kg (1) i  
PCS ≤ 2,0 MJ/kg (2) i  
PCS ≤ 1,4 MJ/m2 (3) i 
PCS ≤ 2,0 MJ/kg (4) 

- 

ENISO 1182 (1) 
 

lub 

∆T ≤ 50°C i  
∆m < 50 % i  
tf  ≤ 20 s 

- 

EN ISO 1716 
 
i 

PCS ≤ 3,0 M J/kg (1) i  
PCS ≤ 4,0 MJ/kg (2) i  
PCS ≤ 4,0 MJ/m2 (3) i 
PCS ≤ 3,0 MJ/kg (4) 

- 

A2fl 

EN ISO 9239-1 (5) Krytyczny strumień (6) ≥ 8,0 kW/m2 Wydzielanie dymu (7) 

EN ISO 9239-1 (5) 
i 

Krytyczny strumień (6) ≥ 8,0 kW/m2 
Wydzielanie dymu (7) 

Bfl 

EN ISO 11925-2 (8): 
Ekspozycja = 15 s 

Fs ≤ 150 mm w czasie 20 s 
- 

EN ISO 9239-1 (5) 
i 

Krytyczny strumień (6) ≥ 4,5 kW/m2 
Wydzielanie dymu (7) 

Cfl 

EN ISO 11925-2 (8): 
Ekspozycja = 15 s 

 

Fs ≤ 150 mm w czasie 20 s 
 - 

EN 9239-1 (5) 
i 

Krytyczny strumień (6) ≥ 3,0 kW/m2 
 Wydzielanie dymu (7) 

Dfl 

EN ISO 11925-2 (8): 
Ekspozycja = 15 s 

 

Fs ≤ 150 mm w czasie 20 s 
 - 

Efl EN ISO 11925-2 (8): 
Ekspozycja = 15 s 

Fs ≤ 150 mm w czasie 20 s 
- 

Ffl Właściwość użytkowa nieokreślona 

(1) Dla wyrobów homogenicznych i zasadniczych składników wyrobów niehomogenicznych. 
(2) Dla jakiegokolwiek zewnętrznego drugorzędnego składnika wyrobów niehomogenicznych. 
(3) Dla jakiegokolwiek wewnętrznego drugorzędnego składnika wyrobów niehomogenicznych. 
(4) Dla całego wyrobu. 
(5) Czas badania = 30 minut. 
(6) Krytyczny strumień zdefiniowano jako strumień promieniowania, przy którym płomień gaśnie lub strumień 
promieniowania po czasie badania 30 minut, w zależności od tego, która wartość jest mniejsza (tj. strumień 
odpowiadający największemu zasięgowi rozprzestrzeniania płomienia). 
(7) s1 = dym ≤ 750 •min, s2 = nie s1 
(8) W warunkach powierzchniowego oddziaływania płomienia i w przypadku wyrobu z wykończeniem - 
krawędziowe oddziaływanie płomienia. 
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2.1.1 Reakcja na ogień – określanie właściwości ogniowych metodą płyty 

promieniującej 

2.1.1.1 Stanowisko do badań [21] 

 Stanowisko do badania (rys. 1) właściwości ogniowych metodą płyty promieniującej 

wg PN-EN ISO 9239-1:2004 składa się z: 

• komory badawczej, 

• płyty promieniującej o wymiarach (300±10)mmx(450±10)mm, 

• urządzenia wprowadzającego próbkę,  

• uchwytu do mocowania próbek, 

• próbki zastępczej, 

• podkładu pod próbkę, 

• układu pomiaru temperatury płyty grzewczej promiennika,  

• miernika gęstości strumienia promieniowania cieplnego typu Schmidta-Boeltera 

chłodzonego wodą,  

• palnika, 

• anemometru, 

• pirometru, 

• okapu wyciągowego, 

• aparatu do pomiaru optycznej gęstości dymu, 

• układu zasilania. 

 

Ryc.1. Rzut perspektywiczny obrazujący zasadę metody badania [21] 

1– odbiornik światła, 2 – przewód wyciągowy, 3 – źródło światła, 4 – okap wyciągowy,  
5 – komora badawcza, 6 – płyta promieniująca zasilana gazem, 7 – płomienie pilotujące z 
palnika liniowego, 8 – podziałka, 9 – uchwyt próbki z próbką, łącznie z platformą przesuwną,  
10 – wlot powietrza wokół całej próbki, od spodu komory 
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2.1.1.2 Przygotowanie próbek do badań [21] 

 Próbki do badań powinny być reprezentatywne dla posadzek w warunkach ich 

stosowania tj. reprezentowały układ użytkowy. 

 Z przedstawionego do badań wyrobu pokryciowego należy wyciąć 6 próbek 

o wymiarach (230±5)mm x (1050±5) mm tak, aby reprezentowały jego partię (3 próbki 

wzdłuż wykładziny i 3 próbki w poprzek wykładziny). Próbki należy wyciąć w odległości co 

najmniej 100 mm od brzegu.  

 W czasie badań próbki powinny być umieszczone na podkładach, które reprezentują 

rodzaj podłoża, na którym wyrób będzie ułożony w praktyce. Ułożenie próbki na podkładzie 

powinno jednocześnie odzwierciedlać dedykowany sposób późniejszego ułożenia 

(np. przyklejona do podłoża).  

 Przed badaniem próbki należy sezonować zgodnie z wymaganiami zawartymi  

w PN-EN 13238:2002, w temperaturze (23±2)°C i wilgotności względnej powietrza (50±5)%, 

aż do osiągnięcia stałej masy. Część okresu sezonowania stanowić może czas suszenia 

posadzek przyklejonych do podkładu, który wynosi co najmniej trzy dni. 

2.1.1.3 Przygotowanie stanowiska do badań [21] 

• umieścić sondę anemometru w osi komina stanowiska na wysokości 250±10 mm 

ponad jego dolną krawędzią, umieścić próbkę zastępczą bez otworów w komorze, 

zamknąć drzwi komory. Parametry wyciągu ustalić tak, aby prędkość powietrza 

wynosiła (2,5±0,2) m/s. 

• wyjąć próbkę zastępczą i zamknąć drzwi komory, 

• włączyć płytę promieniującą i nagrzewać stanowisko badawcze co najmniej przez 

godzinę do momentu ustabilizowania się temperatury w komorze badawczej, 

• Zmierzyć luminacyjną temperaturę (czarną) płyty promieniującej, która powinna 

wynosić ±5°C wartości temperatury wyznaczonej w czasie wzorcowania. 

Temperatura komory badawczej powinna wynosić ±10°C wartości temperatury 

wyznaczonej w czasie wzorcowania. Jeżeli którakolwiek z ww. wartości przekracza 

podane tolerancje, należy wyregulować dopływ mieszaniny propan/powietrze do 

płyty promieniującej, po czym należy odczekać 15 minut, aż stanowisko się 

ustabilizuje i dokonać ponownego pomiaru temperatur. Stanowisko jest gotowe do 

pracy, gdy temperatury będą mieściły się w podanych tolerancjach. 
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2.1.1.4 Sposób przeprowadzania badania [21] 

• bezpośrednio po wyjęciu próbki z komory klimatycznej, należy umieścić ją 

w uchwycie wraz ze wszystkimi warstwami podłoża i podkładem. Następnie umieścić 

uchwyt z próbką na przesuwanej platformie stanowiska, 

• włączyć palnik pilotowy, ustawiony w pozycji poziomej 50 mm nad powierzchnią 

próbki, 

• wprowadzić platformę przesuwaną do komory badawczej i natychmiast zamknąć 

drzwi komory. Po upływie 2 minut opuścić palnik pilotowy tak, aby jego płomienie 

stykały się z powierzchnią próbki 10 mm od krawędzi uchwytu. Zaznaczać 

pojawienie się płomienia oraz jego przejście przez poszczególne strefy (110 mm, 210 

mm, …, 810 mm, 910 mm). Od początku badania i w czasie zgaśnięcia płomienia, 

w odstępach 10 minutowych mierzyć odległość pomiędzy czołem płomienia 

a punktem zerowym z dokładnością do 10 mm, obserwując przy tym każde istotne 

zjawisko (np. nieustalone spalanie płomieniowe, topnienie, powstanie pęcherzy, czas 

i miejsce występowania żarzenia po zgaśnięciu płomienia, przepalenie próbki do 

podłoża), 

• badanie należy zakończyć po 30 minutach, chyba że ustalono dłuższy czas badania, 

• kolejne badanie rozpocząć po osiągnięciu przez płytę promieniującą i komorę 

badawczą wartości temperatur określonych w pkt. 7.2.2. normy PN-EN ISO 

9239:2004, 

• uchwyt do próbek powinien mieć temperaturę pokojową przed zainstalowaniem 

nowej próbki do badań. 

 Wykonać badanie jednej próbki pobranej w jednym kierunku, a drugiej – w kierunku 

prostopadłym do niego. Badanie, przy którym uzyskano najmniejszą wartość lub wartości 

CHF i/lub HF-30, należy powtórzyć dwukrotnie w tym samym kierunku, tj. wymagana 

całkowita liczba badań wynosi 4.  

2.1.2 Reakcja na ogień – badanie przy działaniu pojedynczego płomienia 

2.1.2.1 Stanowisko do badań [22] 

 W skład stanowiska do badania zapalności materiałów poddawanych bezpośredniemu 

działaniu pojedynczego płomienia wg PN-EN ISO 11925-2:2004 wchodzą: 
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• komora spalania zbudowana z płyt z nierdzewnej stali z żaroodpornymi 

przeszklonymi drzwiami, umożliwiającymi dostęp do komory i obserwację 

przynajmniej od frontu i na jednej z bocznych ścian, 

• palnik wraz z konstrukcją mocowania umożliwiającą pracę palnika w pionie i pod 

kątem 45° w stosunku do osi pionowej, 

• uchwyt do próbek, 

• podpora, 

• miernik czasu umożliwiający pomiary w zakresie od 1 do 3600 s z dokładnością 

do 1 s, 

• szablony o wymiarach:  

− długość 0
1250+

−
mm, szerokość 0

190+

−
mm, 

− długość 0
1250+

−
mm, szerokość 0

1180+

−
mm, 

• przyrząd do sprawdzania płomienia, 

• anemometr umożliwiający mierzenie prędkości przepływu powietrza na wylocie 

z komory badawczej o dokładności ±0,1 m/s, 

• nowy, niebarwiony papier filtracyjny o gramaturze 60 g/m2 z zawartością popiołu 

mniejszą niż 0,1 %, 

• tacka, o wymiarach 100 mm x 50 mm i głębokości 10 mm, wykonana z folii 

aluminiowej, 

• butla z gazem propan. 



TECHNIKA I TECHNOLOGIA 

 

 

Ryc.2. Stanowisko do badania zapalności materiałów poddawanych bezpośredniemu 

działaniu pojedynczego płomienia 

2.1.2.2 Przygotowanie stanowiska do badań [22] 

 Sprawdzić prędkość przepływu powietrza w kominie komory badawczej, która 

powinna wynosić (0,7±0,1) m/s. Pomiaru należy dokonać przy włączonym palniku pilotowym 

i z otwartym okapem wentylacyjnym. 

 Wyjąć sześć próbek do badań z komory klimatycznej i zbadać je w ciągu 30 minut. 

Jeśli to konieczne, próbki do badań powinny być przenoszone z komory klimatyzacyjnej 

w szczelnym pojemniku (np. eksykator). 

 Zamocować próbkę w uchwycie do próbek tak, aby jeden koniec i dwa boki były 

przykryte ramami uchwytu i aby eksponowany koniec próbki znajdował się 30 mm od końca 

ramki. 

 Następnie należy sprawdzić odległości palnika od próbki stosując odpowiedni 

ogranicznik z palnikiem pochylonym pod katem 45°. 

 Umieścić dwa kawałki papieru filtracyjnego w metalowej tacce pod próbka, nie 

wcześniej niż 3 min przed początkiem badania. 
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2.1.2.3 Przygotowanie próbek do badań [22] 

 Próbki wycina się z materiału do badań korzystając z szablonów, w taki sposób, aby 

były reprezentatywne dla badanego wyrobu. Próbki do badań powinny mieć wymiary: 

długość 0
1250+

−
mm, szerokość 0

190+

−
mm, natomiast próbki produktów, dla których 

zaobserwowano topienie się i kurczenie pod wpływem ciepła i płomienia bez zapłonu 

powinny mieć wymiary: długość 0
1250+

−
mm, szerokość 0

1180+

−
mm. Trzy próbki należy 

wycinać wzdłuż i trzy w poprzek.  

 W przypadku materiałów o normalnej grubości większej niż 60 mm ich grubość 

należy zmniejszyć do 60 mm przez obróbkę mechaniczną powierzchni nie eksponowanej.  

 Jeśli w warunkach zastosowania wyrób jest mocowany do podkładu, wtedy również 

próbka do badań musi to odzwierciedlać. Podkłady do badań dobiera się na podstawie 

zastosowania końcowego zgodnie z PN-EN 13238:2002. 

 Konfiguracja próbki do badań powinna odzwierciedlać praktyczne aspekty takie jak 

typ podkładu, mocowanie do niego itp. 

 Próbki do badań oraz podkłady powinny być sezonowane zgodnie  

z PN-EN 13238:2002 w temperaturze (23±2)ºC oraz w wilgotności (50±5)ºC, aż do 

osiągnięcia stałej masy. Bibułę filtracyjną sezonuje się w takich samych warunkach 

środowiskowych jak próbki do badań i podkłady, jednak osiągnięcie przez bibułę stałej masy 

nie jest wymagane. 

2.1.2.4 Sposób przeprowadzania badania [22] 

 W trakcie badania w pomieszczeniu powinny być zachowane warunki temperatury 

(23±5)ºC i względnej wilgotności (50±20)%. 

 Zapalić palnik w pozycji pionowej i pozwolić na ustabilizowanie się płomienia. 

Nastawić zawór palnika do uzyskania wysokości płomienia równej (20 ± 0,1) mm stosując 

przyrząd do pomiaru wysokości płomienia. Ta operacja powinna być przeprowadzana przy 

palniku odsuniętym od pozycji ustalonego kontaktu płomienia z próbką, aby uniknąć 

przypadkowego oddziaływania płomienia na próbkę. Wysokość płomienia musi być 

sprawdzana przed każdym jego przyłożeniem.  

 Nachylić palnik pod katem 45° w stosunku do jego pionowej osi i przesuwać go 

poziomo aż płomień osiągnie ustaloną pozycję kontaktu z próbka. 
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Rozpocząć mierzenie czasu od momentu pierwszego kontaktu płomienia z próbką. Stosować 

czas oddziaływania płomienia 15 s a następnie odsunąć palnik ruchem ciągłym 

i równomiernym. 

 Jeśli czas działania płomienia wynosi 15s, badanie trwa 20s licząc od początku 

przyłożenia płomienia. 

 Badania mogą być przeprowadzone dla ekspozycji powierzchniowej, lub 

krawędziowej albo dla obydwóch. 

 Ekspozycja powierzchniowa stosowana jest dla wyrobów zasadniczo płaskich. 

W ekspozycji tej płomień należy przyłożyć do punktu na osi środkowej próbki, znajdującego 

się w odległości 40 mm nad dolną krawędzią. 

 Należy badać każdą powierzchnię, która może być eksponowana w praktycznym 

zastosowaniu. 

 Ekspozycja krawędziowa stosowana jest dla wyrobów: 

• zasadniczo płaskich jedno- lub wielowarstwowych, o grubości całkowitej równej lub 

mniejszej niż 3 mm. W takiej sytuacji płomień powinien być przyłożony w środku 

dolnej krawędzi próbki badawczej. 

• zasadniczo płaskich jedno- lub wielowarstwowych, o grubości całkowitej większej niż 

3 mm. W takiej sytuacji płomień powinien być przyłożony w środku szerokości dolnej 

krawędzi próbki badawczej i w odległości 1,5 mm za powierzchnia. 

• wyrobów wielowarstwowych o grubości większej niż 10 mm. W takiej sytuacji należy 

wykonać dodatkową serię badań na próbkach badawczych obróconych o 90° wokół 

ich osi pionowej przy działaniu płomienia w połowie szerokości każdej z warstw. 

• które nie są zasadniczo płaskie, badanych w formie praktycznego zastosowania. 

W takiej sytuacji płomień powinien być przyłożony powierzchniowo i krawędziowo.  

 Jeśli produkt topi się i kurczy - cofa przed płomieniem nie zapalając się przy działaniu 

płomienia, wtedy produkt należy badać zgodnie z procedurą badań dla materiałów 

termokurczliwych. 

 

 Po badaniu dla każdej z badanych próbek zanotować następujące dane: 

• wystąpienie zapalenia, 

• osiągnięcie przez wierzchołek płomienia odległości 150 mm powyżej punktu 

przyłożenia płomienia i czas, po którym to nastąpiło, 

• wystąpienie zapalenia papieru filtracyjnego (miara wystąpienia płonących odpadów), 



TECHNIKA I TECHNOLOGIA 

• obserwacje wizualne fizycznego zachowania się próbki. 

2.2. Meble tapicerowane 

 Zgodnie z wymaganiami polskich przepisów [4] pomieszczenia przeznaczone do 

jednoczesnego przebywania ponad 200 osób dorosłych lub 100 dzieci, w których miejsca do 

siedzenia są ustawione w rzędach, powinny być wyposażone w fotele i inne siedzenia trudno 

zapalne oraz nie wydzielające produktów rozkładu i spalania, określonych jako bardzo 

toksyczne. 

 Zapalność mebli tapicerowanych oceniana jest w oparciu o badania wykonywane 

zgodnie z normami: 

• PN-EN 1021-1:2007 Meble. Ocena zapalności mebli tapicerowanych – Część 1: 

Źródło zapłonu: tlący papieros, 

• PN-EN 1021-2:2007 Meble. Ocena zapalności mebli tapicerowanych – Część 2: 

Źródło zapłonu: równoważnik płomienia zapałki. 

 Zarówno w przypadku materaców jak i mebli tapicerowanych badaniu poddaje się 

układy tapicerskie złożone z materiału pokryciowego (tkaniny lub dzianiny) oraz 

wypełnienia.  

 Kryteria oceny reakcji na ogień mebli tapicerowanych przy obu źródłach zapłonu 

(tlący papieros i równoważnik płomienia zapałki) mają charakter opisowy i dotyczą zjawiska 

postępującego tlenia lub palenia się płomieniem badanego układu.  

 Według interpretacji Instytutu Inżynierii Materiałów Włókienniczych, układ tapicerski 

jest trudno zapalny, jeżeli w warunkach badania nie wystąpiło tlenie ani palenie się 

płomieniem składników układu tapicerskiego. [41] 

2.2.1 Ocena zapalności mebli tapicerowanych [11, 12] 

 Badania zapalności mebli tapicerowanych dotyczy układów z materiałów takich jak 

materiały pokryciowe i wypełnienia używane w siedziskach tapicerowanych wystawionych 

na działanie źródła zapłonu w postaci tlącego się papierosa lub równoważnika płomienia 

zapałki. W badaniu oznacza się tylko zapalność kombinacji materiałów używanych 

w siedziskach tapicerowanym, a nie zapalność poszczególnego, gotowego mebla 

zawierającego te materiały. Badanie daje obraz zapalności, lecz nie daje gwarancji jej 

zachowania się gotowego mebla w warunkach pożarowych.  

 Układ tapicerski przygotowany jest tak, aby reprezentować połączenie między siedziskiem 

i oparciem (lub siedziskiem i podłokietnikiem) w formie, w jakiej może to mieć miejsce 
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w typowym krześle. Zapalność układu oznacza się, przykładając materiały tytoniowe używane przez 

palaczy, np. papierosy lub płomień palnika będący równoważnikiem płomienia zapałki. Metoda 

umożliwia oznaczanie zapalności całego układu materiałów, tj. materiał pokryciowy zewnętrzny, 

materiał pokryciowy wewnętrzny, wypełnienie itp., jaki został utworzony na urządzeniu 

badawczym. Wyników badań nie należy odnosić do zachowania się pojedynczego komponentu. 

2.2.1.1 Stanowisko do badań [11, 12] 

 Stanowisko do badań wg norm PN-EN 1021-1:2007 i PN-EN 1021-1:2007 składa się 

z następujących elementów: 

• urządzenie badawcze, które składa się z dwóch prostokątnych ram połączonych zawiasami, 

z możliwością zablokowania pod kątem prostym względem siebie, 

• obudowy do badań, którą stanowi pomieszczenie o pojemności większej niż 20 m3 albo 

mniejsze, w którym jednak musi zostać zapewniony przepływ powietrza na wylot, 

• zegar umożliwiający pomiar czasu w zakresie co najmniej 1 h z dokładnością, do 1 s, 

• źródło zapłonu:  

− tlący się papieros (papierosa bez filtra) o następujących parametrach: długość: (68 ± 

2) mm, średnica: (8 ± 0,5) mm, masa: (0,95 ± 0,1) g. 

− równoważnik płomienia zapałki stanowi palnik w postaci rurki palnika wykonanej 

ze stali nierdzewnej połączonej elastycznym przewodem rurowym, przez 

przepływomierz, ze zbiornikiem zawierającym gaz butan.  

2.2.1.2 Przygotowanie stanowiska do badań [11, 12] 

 Badanie przeprowadza się w środowisku pozbawionym przeciągów (prędkość przepływu 

mniejsza niż 0,2 m/s), o temperaturze otoczenia (20 ± 10)°C i wilgotności względnej od 15 % 

do 80 %, w którym umieszcza się urządzenie badawcze wraz z niezbędnym 

oprzyrządowaniem (zależnym od rodzaju źródła zapłonu) należy umieścić w pomieszczeniu 

wolnym od przeciągów, wyposażonym w wentylacje mechaniczna wywiewną. 

2.2.1.3 Przygotowanie próbek do badań [11, 12] 

 Materiały do badań powinny być bezpośrednio przed badaniem klimatyzowane przez 

co najmniej 24 h, w temperaturze: (23 ± 2)°C i wilgotności względnej powietrza: (50 ± 5) %.  

 Materiałów piankowych nie należy badać co najmniej przez 72 h po wyprodukowaniu. 

Dodatkowo wszystkie materiały pokryciowe zewnętrzne i wewnętrzne, które były zabezpieczone 

chemicznie w celu zmniejszenia zapalności, należy - przed poddaniem klimatyzacji poddać 

procedurze nasączania wodą i suszenia. 
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 Jeżeli nie wiadomo, czy materiał był zabezpieczony chemicznie (czy nie), należy 

przeprowadzić procedurę nasączania i suszenia. 

 Wymiar materiału pokryciowego zewnętrznego niezbędnego do każdego badania 

powinien wynosić (800 x 650) mm. 

 Do każdego badania niezbędne są dwie próbki wypełnienia o następujących wymiarach: 

a. jedna próbka (450 ± 5) mm x (300 ± 5) mm x (75 ± 2) mm grubość; 

b. jedna próbka (450 ± 5) mm x (150 ± 5) mm x (75 ± 2) mm grubość. 

 Wypełnienie powinno odtwarzać górne 75 mm układu wyścielającego. 

 Przed przystąpieniem do badań należy: 

• otworzyć stelaż badawczy i przeciągnąć materiał pokryciowy i rozdzielający, jeżeli 

taki jest, poza sworzeń zawiasu, 

• próbki wypełnienia położyć pod materiał pokryciowy i umieścić w zagłębieniach 

ramy, 

• pozostawić 20 mm zakładkę na wewnętrznej stronie ramy i przymocować materiał na 

górze, spodzie i na bokach za pomocą zacisków, 

• upewnić się czy materiał jest dobrze przymocowany i równo napięty, 

• następnie zablokować ramy pod kątem prostym. 

 Kolejne etapy przeprowadzenia badania zapalności mebli tapicerowanych 

odpowiednio dla każdego ze źródeł zapłonu przedstawiono w tabeli 3. 

 

Tabela 3  

Sposób przeprowadzania badania zapalności mebli tapicerowanych w zależności od 

źródła zapłonu [11, 12] 

PN-EN 1021-1: 2007 

źródło zapłonu – tlący się papieros 

PN-EN 1021-2: 2007 

źródło zapłonu – równoważnik 

płomienia zapałki 

Przyłożenie źródła zapłonu 

Zapalić papierosa i wciągnąć przez niego 

powietrze, aż jego koniec jasno się 

rozżarzy. Spalając nie mniej niż 5 mm i nie 

więcej niż 8 mm papierosa.  

Zapalić butan wypływający z rurki palnika, 

wyregulować przepływ gazu do określonej 

wielkości i pozwolić na ustabilizowanie się 

przepływu przez co najmniej 2 min. 
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Ułożyć tlący się papieros wzdłuż połączenia 

pionowego i poziomego układu badanego, tak 

aby papieros nie był oddalony mniej niż 50 

mm od krawędzi bocznej lub śladów po 

poprzednich badaniach i równocześnie 

uruchomić zegar.  

Ustawić rurkę palnika osiowo wzdłuż 

połączenia pomiędzy pionową i poziomą 

częścią urządzenia badawczego, tak aby 

płomień nie znajdował się w odległości 

mniejszej niż 50 mm od jednej z krawędzi 

bocznych i jednocześnie włączyć zegar. 

Pozwolić na palenie się gazu przez (15 ± 1) 

s, po czym ostrożne usunąć rurkę palnika 

z badanej próbki. 

Jeżeli istnieją miejsca o rozwiązaniach konstrukcyjnych mogących mieć wpływ na odporność 

na zapalenie, wtedy badanie należy przeprowadzić w miejscu najbardziej niekorzystnym. 

Obserwować przebieg spalania i zanotować dowody tlenia progresywnego lub obecność 

płomienia wewnątrz zestawu i/lub materiału pokryciowego. 

Jeżeli zostanie zauważone tlenie progresywne lub zapłon płomieniem elementów 

tapicerki, zagasić badany układ i zanotować ten fakt, łącznie z czasem, który upłynął od 

przyłożenia źródła zapłonu do gaszenia. 

Jeżeli nie zaobserwowano tlenia progresywnego ani zapłonu płomieniem lub papieros nie 

wypalił się na całej długości, zanotować to i powtórzyć badanie z nowym papierosem 

umieszczonym w nowej pozycji nie mniej niż 50 mm od uszkodzeń powstałych przy 

poprzednich próbach. 

Jeżeli zaobserwowano zapłon tleniem progresywnym lub zapłon płomieniem elementów 

tapicerki przy drugim papierosie, ugasić układ badany i zanotować ten fakt, łącznie z czasem, 

który upłynął od przyłożenia źródła zapłonu do gaszenia.  

Jeżeli nie zaobserwowano tlenia progresywnego ani zapłonu płomieniem lub papieros nie 

wypalił się na całej długości, zanotować to i przystąpić do badania końcowego 

Badanie końcowe 

Rozmontować układ tapicerski i przeprowadzić oględziny od wewnątrz pod kątem objawów 

tlenia progresywnego. W przypadku stwierdzenia jego obecności ugasić układ badawczy 

i zanotować, że zapłon miał miejsce.  

Dla celów bezpieczeństwa upewnić się, że wszystkie tlące się ogniska ustały, zanim pozostawi 

się stanowisko badawcze bez nadzoru. 

Jeżeli nie stwierdzono tlenia progresywnego, zanotować brak zapłonu  
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 W trakcie badania obserwuje się wszelkiego rodzaju zachowania uznawane za objawy 

zapłonu typu tlenie progresywne lub zapłonu płomieniem. Wszystkie niżej wymienione 

rodzaje zachowania uważa się za zapłon typu tlenie progresywne: 

a. każdy układ badany, którego zachowanie wskazuje na spalanie narastające w taki 

sposób, że kontynuacja badania jest niebezpieczna i konieczne jest czynne gaszenie, 

b. każdy układ badany, który tli się, aż ulegnie w dużej mierze zniszczeniu podczas badania, 

c. każdy układ badany, który tli się aż do granic próbki, mianowicie, powierzchni górnej 

lub dolnej, któregokolwiek boku; lub na całej grubości w czasie trwania badania, 

d. każdy układ badany, który tli się po upływie 1 godziny od rozpoczęcia badania, 

e. każdy układ badany, który podczas badania końcowego wykazuje oznaki aktywnego 

tlenia. 

Natomiast za zapłon płomieniem uważa się pojawienie jakichkolwiek płomieni zainicjowanych 

przez źródło zapłonu. 

2.2.2 Ocena zapalności materaców i tapicerowanych podstaw leżysk [9, 10] 

 Zapalność materaców, poduch materacowych oraz tapicerskich podstaw leżysk 

z wyłączeniem materaców wypełnianych powietrzem i łóżek wodnych, oceniać można 

w oparciu o badania zgodnie z normami: 

• PN-EN 597-1:1999 Meble. Ocena zapalności materaców i tapicerowanych podstaw 

leżysk. Źródło zapłonu: tlący papieros, 

• PN-EN 597-2:1999 Meble. Ocena zapalności materaców i tapicerowanych podstaw 

leżysk. Źródło zapłonu: równoważnik płomienia zapałki. 

 Metody opisane w ww. normach przeznaczone są do oceny zapalności materaców, 

tapicerowanych podstaw leżyska lub poduch materacowych poddanych działaniu tlącego 

papierosa lub równoważnika płomienia zapałki. Nie dotyczy ona oceny zapalności materaców 

wypełnionych powietrzem i łóżek wodnych. 

 Badania te w zasadzie polegają na poddaniu górnej powierzchni leżyska lub górnej 

powierzchni materaca, podstawy leżyska lub poduchy materaca kontaktowi z tlącymi się 

papierosami (płomieniem gazowym, będącym równoważnikiem płomienia zapałki), z takim 

rozmieszczeniem papierosów (płomienia gazowego), aby można było zbadać wszystkie strefy 

o różnych cechach charakterystycznych.  



TECHNIKA I TECHNOLOGIA 

 Z uwagi na fakt, iż metody badań wg PN-EN 597-1:1999 i PN-EN 597-2:1999 są 

bardzo zbliżone szczegóły dotyczące badań oraz sposób ich przeprowadzenia przedstawiono 

w formie tabelarycznej (tabela 4 i 5). 

Tabela 4  

Szczegóły dotyczące badań wg PN-EN 597-1:1999 i PN-EN 597-2:1999 [9, 10] 

 PN-EN 597-1:1999 PN-EN 597-2:1999 

Warunki 

środowiskowe 

Badanie wykonuje się w środowisku pozbawionym przeciągów (prędkość 

przepływu mniejsza niż 0,2 m/s), o temperaturze otoczenia (20 ± 10)°C  

i wilgotności względnej od 15 % do 80 %. 

Klimatyzowanie 

próbek 

Materiały do badań i papierosy klimatyzuje się bezpośrednio przed 

badaniem, przez co najmniej 16 h, w temperaturze: (23 ± 2)°C  

i wilgotności względnej powietrza: (50 ± 5) %. 

Obudowa 

do badań 

Obudowę do badań stanowi pomieszczenie o pojemności większej niż  

20 m3 albo mniejsze, w którym jednak musi zostać zapewniony 

przepływ powietrza na wylot. 

Stelaż 
Składa się z podstawy wykonanej z siatki stalowej, o wymiarach co 

najmniej (450 x 450) mm, podpartej na wysokości co najmniej 75 mm 

nad stałym podłożem. 

Zegar 
Zegar powinien umożliwiać pomiar czasu w zakresie co najmniej  

1 godziny z dokładnością, do 1 s. 

P
rz
yr
zą
d
y 

Źródło 

zapłonu 

Tlący papieros (papierosa bez 

ustnika): 

- długść: (70 ± 4) mm, 

- średnica: (8 ± 0,5) mm, 

- masa: (1 ± 0,1) g. 

Podczas badania szybkość 

tlenia papierosa powinna 

wynosić (12,0±3,0)min/50 

mm. Na papierosie zaznaczyć 

odległości 5 mm i 55 mm 

mierząc od końca, który 

Równoważnik płomienia zapałki 

Rurka palnika, składająca się  

z: odcinka rury ze stali nierdzewnej  

[o średnicy zewnętrznej (8 ± 0,1) mm, 

średnicy wewnętrznej (6,5 ±0,1) mm  

i długości (200 ± 5) mm] połączona 

elastycznym przewodem rurowym  

o długości (2,5÷3,0) m i średnicy 

wewnętrznej (7±1) mm, przez 

przepływomierz, ze zbiornikiem 

zawierającym butan.  
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będzie zapalony. Po zapaleniu 

papierosa trzymać go 

poziomo na drucie wsuniętym 

nie głębiej niż 13 mm od nie 

zapalonego końca. 

Zanotować czas zużyty na 

tlenie pomiędzy znakami  

5 mm i 55 mm. 

Zbiornik z gazem powinien być 

wyposażony w dokładny zawór 

sterujący lub zawór dwupołożeniowy  

i regulator ciśnienia zapewniający 

ciśnienie wylotowe o wartości 

nominalnej 2,8 kPa. 

Przepływomierz należy wykalibrować 

tak, aby przy 25 °C dostarczał 

gazowy butan z prędkością 

przepływu wynosząca, (45±2)ml/min, 

co odpowiada wysokości płomienia 

około 35 mm w 25 °C. 

Próbki do badań Próbka do badań powinna być reprezentatywna dla składników  

i wykończenia gotowego materaca, poduchy materaca lub 

tapicerowanej podstawy leżyska. 

Jeżeli dwie powierzchnie różnią się w jakiś sposób, to badanie trzeba 

wykonać na obu stronach. 

Mała skala W przypadku badań w małej skali, próbka do badań powinna mieć 

kształt prostokątny o wymiarach minimalnych 450 mm x 350 mm x 

grubość nominalna gotowego materaca, poduchy materaca lub 

tapicerowanej podstawy leżyska.  

Próbka powinna zawierać proponowany rodzaj wykończenia krawędzi, 

np. brzegi zwykłe, wykończone rulonikiem lub taśmą. Należy 

zachować reprezentatywne naprężenie materiału pokryciowego.  

Próbka powinna reprezentować zamierzony sposób wykończenia 

materaca, poduchy materaca lub tapicerowanej podstawy leżyska, np. 

pikowanie lub stebnowanie. 

Wielkość 

naturalna 

W badaniach pełnowymiarowych tj. w skali 1:1 próbkę do badań 

stanowi rzeczywisty wyrób. 

Kryteria tlenia Wszystkie niżej wymienione rodzaje zachowania uważa się za palenie  

w postaci postępującego tlenia gdy: 

f. próbka wykazuje wzmagające się palenie, niebezpieczne w razie 

kontynuowania badania i wymaga aktywnego gaszenia; 
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g. próbka tli się aż do całkowitego strawienia przez ogień w czasie 

trwania badania; 

h. próbka tli się na całej grubości w czasie trwania badania; 

i. próbka tli się dłużej niż godzinę; 

j. próbka podczas końcowych oględzin wykazuje ślad zwęglenia inny 

niż przebarwienie, w odległości większej niż 50 mm od 

najbliższego miejsca początkowego położenia źródła, w dowolnym 

kierunku poziomym. 

Kryteria palenia 

się płomieniem 

Natomiast za palenie się 

płomieniem uważa się 

występowanie płomieni 

zapoczątkowanych przez źródło 

postępującego tlenia. 

Za palenie się płomieniem uważa 

się wszystkie wymienione niżej 

typy zachowań gdy: 

a. próbka wykazuje 

wzmagające się spalanie, 

tak że niebezpieczne jest 

kontynuowanie badania  

i wymaga aktywnego 

gaszenia; 

b. próbka w czasie trwania 

badania pali się, aż do 

całkowitego strawienia 

przez ogień; 

c. próbka, na której w czasie 

badania czoło płomienia 

osiąga jej brzegi lub 

przechodzi przez całą jej 

grubość; 

d. palenie trwa dłużej niż 120 

s po usunięciu rurki 

palnika. 

Dokładność 

wymiarów 
Wszystkie wymiary należy podać z dokładnością do ± 1 mm 
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Tabela 5  

Procedura badań wg PN-EN 597-1:1999 i PN-EN 597-2:1999 [9, 10] 

PN-EN 597-1:1999 PN-EN 597-2:1999 

Przygotowanie 

W przypadku badania w małej skali, umieścić próbkę na stelażu do badań. W przypadku 

badań pełnowymiarowych: 

• podstawy leżyska badać na powierzchni poziomej (należy przymocować nogi do 

podstawy leżyska, jeżeli znajdują się one na rzeczywistym wyrobie), 

• materace albo poduchy materacowe badać stelażu do badań. Badanie przeprowadzić 

w ciągu 5 min od zakończenia klimatyzowania próbki. 

Przyłożenie źródła zapłonu 

Zapalić papierosa i wciągnąć przez niego 

powietrze, aż jego koniec jasno się 

rozżarzy. Spalając nie mniej niż 5 mm i nie 

więcej niż 8 mm papierosa.  

Zapalić butan wypływający z rurki palnika, 

wyregulować przepływ gazu do określonej 

wielkości i pozwolić na ustabilizowanie się 

przepływu przez co najmniej 2 min. 

Tlący papieros umieścić w miejscu 

znajdującym się na płaskiej części górnej 

powierzchni, w odległości nie mniejszej niż  

50 mm od najbliższej krawędzi lub od 

jakichkolwiek śladów poprzedniego 

badania i jednocześnie włączyć zegar.  

Badanie powtórne można wykonać 

jednocześnie z pierwszym badaniem, 

zachowujące pomiędzy papierosami 

odległość co najmniej 100 mm. 

Umieścić płomień na miejscu na płaskiej 

części górnej płaszczyzny, co najmniej 100 

mm od najbliższej krawędzi lub 

jakichkolwiek śladów pozostawionych  

w wyniku wcześniejszego badania  

i jednocześnie włączyć zegar.  

Rurka palnika powinna być usytuowana 

poziomo i stykać się z próbką do badań. 

Tam gdzie próbka do badań ma krawędzie wykończone rulonikiem lub taśmą, lub jest 

stebnowana lub pikowana, dodatkowe papierosy (palniki) umieścić na krawędzi taśmy,  

w rowku linii pikowania i na stebnowaniach. 

Obserwować postęp spalania i zanotować 

każde pojawienie się postępującego tlenia 

lub palenia się płomieniem próbki do 

Pozwolić na palenie się gazu przez  

(15 ± 1) s. 
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badań. 

Jeżeli zaobserwuje się postępujące tlenie lub palenie się płomieniem próbki do badań, 

należy próbkę ugasić, zanotować czas i przyczynę przerwania badania, opisać typ palenia 

się, który wystąpił, i przerwać badanie. 

Jeżeli nie zauważy się postępującego tlenia 

lub palenia się płomieniem próbki do badań 

lub papieros wygaśnie przed spaleniem się 

całej jego długości, powtórzyć próbę  

z nowym papierosem umieszczonym  

w nowym miejscu. 

Jeżeli nie zaobserwuje się palenia się 

płomieniem próbki do badań, powtórzyć 

badanie w nowym miejscu. 

Jeżeli w powtórnym badaniu zaobserwuje się postępujące tlenie lub palenie się 

płomieniem, należy ugasić próbkę, zanotować czas i przyczynę zatrzymania badania, 

opisać typ palenia, który wystąpił. 

Jeżeli w powtórnym badaniu nie 

zaobserwuje się postępującego tlenia lub 

palenia się płomieniem albo jeżeli papieros 

zgaśnie przed wypaleniem się na całej 

długości, zapisać niepalność i zatrzymać 

zegar. 

Jeżeli w powtórnym badaniu nie 

zaobserwuje się postępującego tlenia lub 

palenia się płomieniem zapisać niepalność  

i zatrzymać zegar. 

Oględziny końcowe 

Ponieważ może zdarzyć się postępujące tlenie nie do wykrycia z zewnątrz, natychmiast po 

zakończeniu badania rozebrać próbkę i obejrzeć ją od wewnątrz poszukujące 

postępującego tlenia. Jeżeli sieje wykryje, ugasić próbkę, zanotować godzinę i przyczynę 

przerwania badania i zapisać, że wystąpiło palenie w postaci postępującego tlenia. 

Ze względów bezpieczeństwa, przed pozostawieniem stelaża bez opieki należy upewnić się, 

że tlenie całkowicie ustało. 

 

 Komentarza wymaga zwrot użyty w przedmiotowych normach dotyczący oceny 

wyników badań tj. „Jeżeli w powtórnym badaniu nie zaobserwuje się postępującego tlenia lub 

palenia się płomieniem zapisać niepalność i zatrzymać zegar.” oraz „Jeżeli w powtórnym 

badaniu nie zaobserwuje się postępującego tlenia lub palenia się płomieniem albo jeżeli 

papieros zgaśnie przed wypaleniem się na całej długości, zapisać niepalność i zatrzymać 

zegar.”  
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 Oczywiście w tym przypadku nie może być mowy o niepalności, można tu mówić 

jedynie o nie zapaleniu się próbek pod wpływem działania znormalizowanych źródeł 

zapłonu. Błąd ten najprawdopodobniej wynika z niewłaściwej interpretacji oryginału normy 

przez tłumacza. 
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