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Streszczenie 
Przyrost ilości pojazdów samochodowych powoduje coraz intensywniejszy ruch komunikacyjny 

wiążący się z zagrożeniem dla środowiska naturalnego. Zwiększony stopień obciążenia środowiska 
hałasem drogowym wywołuje konieczność stosowania środków przeciwdziałających jego szkodliwym 
działaniom, między innymi przez stosowanie przy ciągach komunikacyjnych o wysokim natężeniu ru-
chu urządzeń, które zmniejszają jego natężenie.  

Urządzenia te działające na zasadzie konstrukcji pochłaniających i odbijających dźwięki lokali-
zowane przy drogach transportowych, są różnie nazywane i definiowane, mimo że zasada ich działa-
nia jest jednakowa. W drogownictwie określa je się mianem ekranów przeciwhałasowych.  

Ze względu na ciągły rozwój dróg ekspresowych i autostrad zapotrzebowanie na tego typu urzą-
dzenia ciągle rośnie. Zwłaszcza korzystne jest, gdy materiały, z których są wykonywane cechują się 
niskimi kosztami, krótkim okresem produkcji oraz pozyskiwać je można z elementów odpadowych. 
Materiałami, które posiadają powyższe cechy są kompozyty drewno-polimer (WPC- Wood-Polymer 
Composites). Są to materiały łączące zalety materiałów drewnianych oraz polimerowych. Wprowa-
dzenie materiałów kompozytowych drewno-polimer, jako materiałów do wykonywania prefabrykatów 
budowlanych o dużych gabarytach jest ciągle działalnością nową i rozwijającą się. Szczególnie doty-
czy to prefabrykatów o długościach sięgających kilku metrów, występujących w elementach ekranów 
przeciwhałasowych. Jednymi z wielu właściwościami pozaakustycznymi, którymi powinny się one cha-
rakteryzować są właściwości wytrzymałościowe pozwalające na bezawaryjną ich eksploatację oraz 
odpowiednie właściwości przeciwpożarowe, które pozwalają, że stosowanie ekranów podczas oddzia-
ływania na nie ekspozycji cieplnych powstających podczas pożarów pojazdów na drodze lub pożaru 
otoczenia drogi za ekranem przeciwhałasowym jest bezpieczne dla zdrowia i życia ludzi. 

W artykule przeprowadzono analizę wybranych parametrów palnych oraz wytrzymałościowych 
kompozytu WPC, przeznaczonego do wytwarzania paneli ekranów przeciwhałasowych. Dodatkowo 
przeprowadzono analizę wymagań polskich uregulowań prawnych dla ekranów przeciwhałasowych 
w aspekcie ochrony przeciwpożarowej. 

WSTĘP 
Gęstniejąca sieć infrastruktury drogowej i kolejowej jest jedną z głównych oznak rozwoju 

gospodarczego kraju. Jednak rozwój komunikacji lądowej stwarza też poważne zagrożenie 
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dla środowiska naturalnego. Jednym z bardziej dotkliwych skutków rozwoju cywilizacyjnego 
jest hałas i konieczność ochrony przed nim staje się ważnym aspektem w szeroko pojętej 
technice budowlanej.[12] Używane do tego celu ekrany akustyczne są ważnym elementem w 
inżynierskich konstrukcjach drogowych. Gwałtowny wzrost ich liczby, spowodował zwięk-
szenie różnorodności stosowanych materiałów oraz technologii do ich wytwarzania. Poza 
cechami architektoniczno-estetycznymi oraz mechanicznymi ważne są także ich właściwości 
palne, które tylko w ograniczonym zakresie w polskim ustawodawstwie są opisane i klasyfi-
kowane.  

Problem ochrony przed hałasem zaistniał w Polsce w latach 90. XX w. Wraz z nagłym 
wzrostem poziomu sprzedaży aut hałas komunikacyjny zwiększył się wówczas drastycznie. 

Szkodliwe oddziaływanie hałasu na organizm potwierdzają liczne badania. Niekorzystny 
wpływ hałasu o wysokim poziomie może powodować trwałe uszkodzenia słuchu. Hałas 
uniemożliwia koncentrację, odpoczynek, naukę, powoduje rozdrażnienie, bezsenność, utrud-
nia porozumiewanie się, a nawet wywołuje agresję [13]. 

Środki przeciwdziałające jego szkodliwym działaniom zaczęły być stosowane, między 
innymi przez stosowanie przy szlakach kolejowych, ulicach, i drogach o wysokim natężeniu 
ruchu urządzeń, które zmniejszają jego natężenie. Jednym ze sposobów dostosowywania cią-
gów komunikacyjnych do standardów bezpieczeństwa ekologicznego oraz szeroko pojętej 
nowoczesności gwarantującej otoczeniu komfort stało się instalowanie konstrukcji, których 
działanie oparte jest na zasadach pochłaniana i odbijania dźwięków. 

Urządzenia te lokalizowane przy drogach transportowych są różnie nazywane i definio-
wane, mimo że zasada ich działania jest jednakowa. W kolejnictwie urządzenia te są nazywa-
ne „przytorowymi ekranami tłumiącymi hałas” w normach technicznych nazywa się je „dro-
gowymi urządzeniami przeciwhałasowymi” i „ekranami akustycznymi” natomiast w drogo-
wnictwie są to „ekrany przeciwhałasowe”. W dalszej części niniejszego artykułu przyjęto 
i stosować się będzie nazewnictwo „drogowe ekrany przeciwhałasowe”. 

Pierwszy spełniający wszystkie wymogi ekran akustyczny stanął w 1991 r. na przedmie-
ściach Katowic. Ekranowanie ulic i dróg publicznych w pobliżu zabudowań mieszkalnych, 
gospodarczych, a także rezerwatów przyrody przeżywa ciągły progres, w związku z rozbu-
dową sieci dróg ekspresowych i autostrad [2]. 

Ekrany akustyczne oprócz przede wszystkim poprawianiu klimatu akustycznego na chro-
nionych obszarach, powinny spełniać jeszcze inne, nie mniej istotne funkcje. Narażone są, 
bowiem na obciążenia związane z działaniem wiatru, na dynamiczne wahania ciśnienia po-
wietrza powstające poprzez poruszające się pojazdy, czy też obciążenia własnym ciężarem. 
Mogą być również narażone na uderzenia kamieniami i innymi odłamkami wyrzucanymi 
spod kół pojazdów, uderzenia śniegu przez sprzęt oczyszczający oraz muszą cechować się 
odpornością na akty wandalizmu. Dodatkowo od konstrukcji tych wymaga sie, aby nie stwa-
rzały niebezpieczeństwa dla użytkowników dróg i innych ludzi przebywających w ich otocze-
niu. W końcu ekrany akustyczne powinny się charakteryzować odpowiednimi właściwościa-
mi przeciwpożarowymi a w szczególności odpowiednimi cechami palności wynikającymi 
z możliwości oddziaływania na nie pożaru pojazdu na drodze, pożaru otoczenia drogi za 
ekranem przeciwhałasowym lub aktami wandalizmu polegającymi na podpaleniach ekranów 
akustycznych [14].  

Celem niniejszego artykułu jest przegląd krajowych aktów prawnych uwzględniających 
wpływ środowiska pożaru na zachowanie się ekranów akustycznych. Przeanalizowano na-
zewnictwo, ogólne wymagania dotyczące ekranów ze szczególnym naciskiem na zagadnienia 
pożarowe. Wykazano lukę w tych zagadnieniach oraz wskazano możliwości uzupełnienia 
sposobów przeprowadzenia badań palności w celu pełnego opisu wpływu środowiska pożaru 
na zachowanie się materiałów stosowanych na ekrany akustyczne. Ponadto przeprowadzona 
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została analiza wybranych parametrów palnych oraz wytrzymałościowych kompozytu WPC, 
przeznaczonego, jako materiał wyjściowy do wytwarzania paneli ekranów przeciwhałasowych. 

W celu dokonania analizy palności tych materiałów przeprowadzono badania dotyczące 
zapalności, ciepła spalania i szybkości wydzielania się ciepła z badanych kompozytów. W 
celu określenia parametrów wytrzymałościowych badanego materiału przeprowadzono bada-
nia wytrzymałości na zginanie. 

1. ANALIZA WYMAGAŃ POLSKICH UREGULOWAŃ PRAWNYCH 
DLA EKRANÓW PRZECIWHAŁASOWYCH W ASPEKCIE 
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
Określenie dopuszczalnych poziomów hałasów zawarte jest w rozporządzeniu [8]. Roz-

porządzenie to klasyfikuje dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku w zależności od jego 
źródła, pory dnia oraz rodzaju i przeznaczenia obszaru przebywania ludzi. W tym akcie praw-
nym brak jest wytycznych, w jaki sposób wymagane poziomu hałasu należy realizować. 
W rozporządzeniu [7] zwraca się uwagę, aby budynek był zaprojektowany i wykonany w taki 
sposób, aby poziom hałasu, na który narażeni są użytkownicy nie stanowił zagrożenia dla ich 
zdrowia, umożliwiając im pracę, odpoczynek oraz sen oraz aby pomieszczenia w budynkach 
mieszkalnych oraz zamieszkania zbiorowego chronić przed zewnętrznym hałasem przenika-
jącym do nich spoza budynku. W przywołanym rozporządzeniu §325, pkt. 1 zwrócono uwagę 
na konieczność stosowania skutecznych zabezpieczeń przed nadmiernym hałasem budynków 
mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej w przypadku, gdy po-
ziomy tego hałasu przekraczają wartości dopuszczalne określone w przepisach. Natomiast 
w §325 pkt 2 podano możliwości ochrony przed uciążliwym poziomem hałasu poprzez sto-
sowanie odpowiednich odległości budynków od źródeł hałasu, odpowiedniego usytuowania 
i ukształtowania budynków oraz mowa jest o konieczności stosowania elementów osłaniają-
cych i ekranujących przed hałasem. 

Według rozporządzenia [9] wyposażenie w przytorowe ekrany tłumiące hałas naziem-
nych i nadziemnych linii Szybkich Kolei Miejskich obowiązuje w przypadku, gdy przechodzą 
one w odległości mniejszej niż 50 m od budynków mieszkalnych. 

W rozporządzeniu [10] w rozdziale „Ochrona obiektów i obszarów przed hałasem i wi-
bracjami”, zawarta jest treść mówiąca o konieczności przy projektowaniu i użytkowaniu drogi 
zaplanowania odpowiednich środków ochrony, którymi są ekrany akustyczne w przypadku, 
gdy prognozowane poziomy hałasu i wibracji przekraczają dopuszczalne wartości. 

Wymagania, co do stopnia palności ekranów akustycznych pojawiają się w rozporządze-
niu [11]. W rozdziale „Ekrany przeciwhałasowe” podawane są wymogi odnośnie cech archi-
tektoniczno-środowiskowych ekranów akustycznych oraz pojawia się wymóg wykonywania 
ekranów akustycznych z materiałów trudno zapalnych. Tak, więc w przypadku aktów praw-
nych w randze rozporządzeń jedynym wymaganiem związanym ze stopniem palności jest 
obowiązek zapewnienia spełnienia przez nie cech trudno-zapalności. Należy przy tym zazna-
czyć, że wspomniane przepisy nie wskazują metody badawczej oceny zapalności ekranów 
przeciwhałasowych oraz zasady klasyfikacji tej cechy w odniesieniu do tych wyrobów. Naj-
lepiej oddającą rzeczywiste warunki oddziaływania pożaru na ekrany akustyczne jest metoda 
przedstawiona w załączniku A do normy [4] określająca „odporność na pożar zarośli”. Zaleca 
się w niej, aby urządzenia przeciwhałasowe nie pomagały w rozprzestrzenianiu się ognia 
z krawędzi pasa drogowego lub pobliskiego terenu oraz nie wydzielały szkodliwych substan-
cji wskutek działania ognia, wprowadzając ocenę odporności ekranów przeciwhałasowych na 
tzw. pożar zarośli. Norma mówi także o możliwości oddziaływania na ekran akustyczny po-
żaru powstałego przy zapaleniu się rozlanego paliwa na drodze w wyniku wypadku drogowe-
go, co powoduje, że jeżeli ekran zlokalizowany jest blisko pasa drogowego koniecznym jest 
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także rozpatrzenie potrzeby zabezpieczenia przed przedostaniem się ognia poza pas drogowy. 
Jednak brak jest tu informacji o skutkach oddziaływania tego typu pożarów na urządzenia 
przeciwhałasowe. Powyższa norma zaleca przy budowie ekranów przeciwhałasowych z mate-
riałów palnych wbudowanie w nie przegród przeciwogniowych, materiałów niepalnych czy 
też instalacji zabezpieczających przed rozprzestrzenianiem się pożaru, lecz nie wskazuje kon-
kretnych rozwiązań spełnienia powyższych warunków. 

2. MATERIAŁ PRZEZNACZONY DO BADAŃ 
Materiałem użytym do badań był kompozyt drewno-polimer (WPC) stosowany do wy-

twarzania ekranów akustycznych. Są to elementy prototypowe, mające wkrótce wejść do 
sprzedaży. Producentem i dostarczycielem próbek do badań jest firma Moller Polska sp. z o.o. 
z siedzibą w miejscowości Zielone Błota. Nazwa firmowa ekranu akustycznego to panel Kin-
rok-Akustik. Panele wytwarzane są w następujących wymiarach: grubość – 11,4 cm, wyso-
kość – 60 cm, długość – 300-600 cm. Gęstość materiału wynosi 1350 kg/m3. Osnową polime-
rową jest PVC w ilości 50%, natomiast wypełniaczem mączka drzewna bukowa w ilości rów-
nież 50% wypełnienia kompozytu. 

3. OPIS PRÓBEK ORAZ METOD WYZNACZANIA WŁAŚCIWOŚCI 
PALNYCH 
W celu wyznaczenia wybranych właściwości palnych ekranów akustycznych przeprowa-

dzono następujące badania: 
a) zapalności metodą małego płomienia według normy [3] przeprowadzono na sześciu 

znormalizowanych próbkach o wymiarach 250 mm×90 mm poddawanych oddziaływaniu 
płomienia z palnika dyfuzyjnego zasilanego gazem propan-butan. Zastosowano dwa czasy 
oddziaływania płomienia: 15 s i 30 s,  

b) wyznaczono ciepło spalania badanego materiału metodą tyglowa według normy [5]. 
Z dostarczonej masy kompozytu pobrano 3 próbki do badań o wadze 1,0 g,  

c) wyznaczono wartość temperatury zapalenia według normy [6]. Badany materiał rozdrob-
niono na kawałki o wymiarach od 0,5mm do 1,0mm i umieszczono w próbkach o masie 
1+/-0,1 g. Za temperaturę zapalenia przyjęto zgodnie z normą temperaturę, w której nad 
wylotem palnika obserwuje się płomień przez co najmniej 5 sekund. Badanie przeprowa-
dzano, aż do momentu uzyskania z trzech oznaczeń wyników różniących się od siebie nie 
więcej niż o 10ºC, 

d) analizę szybkości wydzielania ciepła wg normy [1] za pomocą kalorymetra stożkowego 
produkcji firmy FTT (ang. Fire Testing Technology) z Wielkiej Brytanii. Do serii badań 
dla jednego materiału wybrano 5 próbek o wymiarach 100×100×5 mm. Próbki zostały 
zważone oraz i poddane działaniu strumienia cieplnego o wartości 30 i 50 kW/m2. Szyb-
kości wydzielania ciepła badano w dwusekundowych przedziałach czasowych. 

4. WYNIKI WYZNACZANIA WŁAŚCIWOŚCI PALNYCH 
Wyniki badań zapalności metodą małego płomienia według [3] przedstawiono w tabeli 1. 

Tab. 1. Wyniki badań zapalności metodą małego płomienia 

Materiał Wystąpienie 
zapalenia po 15s

Wystąpienie 
zapalenia po 30s

Czy wierzchołek sięga 150 mm 
i czas, po jakim to następuje 

Wytwarzanie 
kropel 

Zapalenie papieru 
filtracyjnego 

WPC Nie Nie Nie Nie Nie 
Źródło: Opracowanie własne. 
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Wyniki badań wyznaczenia ciepła spalania metodą tyglowa wg normy [5] oraz wartości 
temperatury zapalenia wg normy [6] przedstawiono w tabeli 2. 
Tab. 2. Wyniki badań wyznaczenia ciepła spalania badanego materiału metodą tyglową oraz 

temperatury zapalenia 

Materiał Wartość średnia ciepła spalania [MJ/kg] Wartość średnia z trzech oznaczeń 
temperatury zapalenia [oC] 

WPC 25,50 250 
Źródło: Opracowanie własne. 

Wyniki badań szybkości wydzielania ciepła i dymu według [1] ukazano w tabeli 3 oraz 
na rysunku 1. 
Tab. 3. Własności termokinetyczne badanego materiału 

Parametry 
termokinetyczne 

HRRmax 
[kW/m2] 

HRRśr 
[kW/m2] 

SEAśr 
[m2/kg] 

HRR t60* 
[kW/m2] 

HRR t180* 
[kW/m2] 

HRR t300* 
[kW/m2] 

Ekspozycja cieplna 30 
Wyniki 211 106 319 125 116 124 
Czas do zapłonu [s] 54 
Ekspozycja cieplna 
[kW/m2] 50  

Wyniki 201 99 389 127 119 131 
Czas do zapłonu [s] 21 
*HRR t60, HRR t180, HRR t300 – sumaryczne szybkości wydzielania ciepła przez materiał w odpowiednio 
badanych przedziałach czasowych: 60, 180 i 300 s od czasu początku badania próbki. 
SEAśr – ilość wydzielonego dymu. 
Źródło: Opracowanie własne. 

a) b) 

Rys. 1. Szybkość wydzielania ciepła HRR: a) dla ekspozycji cieplnej 30 kW/m2, b) dla 50 kW/m2 

Źródło: Opracowanie własne. 

5. OPIS PRÓBEK ORAZ METODY WYZNACZANIA WŁAŚCIWOŚCI 
WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH 
Badanie wytrzymałości na zginanie przeprowadzono na uniwersalnej maszynie wytrzy-

małościowej Zwick/Roell Z100, która umożliwia obciążenie siłą statyczną. W czasie badań, 
prędkość przyrostu obciążenia wynosiła 10 mm/min. Ze względu na prototypowy charakter 
badanego materiału, oraz konieczność wycinania próbek z gotowych elementów ekranów 
przeciwhałasowych, do badań użyto próbki o nieznormalizowanych wymiarach. 
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6. WYNIKI BADAŃ WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH 
Wyniki badań wytrzymałości na zginanie przedstawiono w tabeli 4 oraz na rysunku 2. 

Tab. 4. Wyniki badań wytrzymałości na zginanie 

 EB 
[MPa] 

σB max 
[MPa] 

σB niszcz. 
[MPa]

fB max 
[mm] 

fB niszcz. 
[mm] 

tbadania 
[s] N 

Średnia 7380 57 39 11,7 11,9 71,95 
10 Odch. Std. 616 3 2 0,6 0,6 3,77 

Wsp. zmien. [%] 8,35 5,68 5,7 5,37 5,31 5,24 
EB – moduł Younga, σB – naprężenie, fB – ugięcie, t – czas badania 
Źródło: Opracowanie własne. 

 
Rys. 2. Wykresy zależności naprężeń od odkształceń 
Źródło: Opracowanie własne. 

PODSUMOWANIE 
Analizując polskie uregulowania prawne dla ekranów przeciwhałasowych w odniesieniu do 

zagadnień przeciwpożarowych należy zaznaczyć, że nie są opracowane metody badawcze okre-
ślające klasę odporności ogniowej ekranów akustycznych, jeżeli takie miałyby stanowić 
w szczególnie zagrożonych miejscach zabezpieczenie nie tylko akustyczne, ale i przeciwpoża-
rowe, chroniące sąsiadujące z drogą obiekty przed oddziaływaniem założonego pożaru spowo-
dowanego wypadkiem drogowym. Za najlepiej oddające rzeczywiste warunki oddziaływania 
pożaru na ekrany akustyczne należy uznać badania odporności na pożar zarośli przeprowadzone 
wg normy [4]. Należy też podkreślić narażenie elementów ekranów akustycznych na ekspozy-
cje pożaru w wyniku umyślnych podpaleń, co pokazują liczne tego typu przepadki. Polskie ure-
gulowania prawne wymagają stosowania do budowy ekranów akustycznych, co najmniej mate-
riałów trudno zapalnych, nie wskazując jednocześnie metod badawczych służących do oceny 
zapalności.  

Wydaje się, że wobec nie ustalenia jednoznacznych metod mających ocenić trudno-
zapalność ekranów akustycznych możliwe jest też przeprowadzenie tej oceny na podstawie 
powszechnie stosowanych metod badań właściwości palnych materiałów, co w niniejszym ar-
tykule zostało uczynione.  

Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że badany materiał nie rozprze-
strzenia ognia od małego płomienia. Podczas badania zapalności metodą małego płomienia, 
próbki materiału nie uległy zapaleniu w kontakcie z płomieniem. Po odsunięciu płomienia za-
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obserwowano zwęglenie próbek na głębokości ok. 1 cm w przypadku czasu oddziaływania 
płomienia 15 s i 3 cm w przypadku czasu oddziaływania płomienia 30 s. Tworząca się na po-
wierzchni próbek warstwa zwęglona jest barierą dla zewnętrznego strumienia ciepła, tlenu 
i produktów rozkładu termicznego i spalania. Wartość ciepła spalania była o około 20-30% 
większa niż wartość ciepła spalania dla typowych próbek drewna. Przyczyną podwyższenia 
wartości ciepła spalania dla WPC jest dodatek osnowy polimerowej. Wartość temperatury zapa-
lenia wynosząca 250ºC jest typowa dla materiałów drewnianych i drewnopochodnych. Podczas 
próby badania kalorymetrem stożkowym, na wykresach można zaobserwować dwa piki HRR, 
które tworzą tzw. „siodełko” pomiędzy tymi pikami. Zjawisko to jest charakterystyczne dla 
procesu tworzenia się na powierzchni kompozytu warstwy zwęglonej stanowiącej barierę dla 
ciepła i utleniacza. Szybkości wydzielania ciepła z kompozytów WPC wchodzących w skład 
ekranów przy zewnętrznych ekspozycjach cieplnych 30 i 50 kW/m2 oraz czasy do zapłonu po-
kazują, że w ekspozycjach cieplnych charakteryzujących I fazę rozwoju pożaru, badany kom-
pozyt stosunkowo łatwo ulega inicjacji reakcji spalania, lecz również w krótkim czasie wytwa-
rza się warstwa zwęglona na powierzchni próbek, która wraz z intensywnością procesu rozkła-
du i spalania pęka, zwiększając szybkość wydzielonego ciepła (maksimum na krzywej HRR). 
Maksymalna szybkość wydzielania ciepła z badanego materiału jest w przybliżeniu zbliżona do 
wartości materiałów drewnopochodnych. Ilość wydzielonego dymu natomiast (wartość SEAśr) 
w porównaniu do innych kompozytów polimerowych jest na stosunkowo niskim poziomie. 

Wyniki badań wytrzymałości na zginanie badanego kompozytu wskazują na wyższą jedno-
rodność materiału WPC w porównaniu do drewna litego. Współczynniki zmienności wyników 
badań wytrzymałości są na poziomie ok. 6% po przebadaniu tylko 10 próbek. Średnie wartości 
wytrzymałości na zginanie (57 MPa) i modułu sprężystości (7380 MPa) są zbliżone do wartości 
tych parametrów uzyskiwanych dla drewna iglastego, choć są trochę niższe. 

PRELIMINARY STUDIES OF MECHANICAL 
AND FLAMMABLE PROPERTIES OF THE MA-

TERIALS APPLIED FOR THE ROAD NOISE 
BARRIERS STRUCTURES 

Abstract  
An increased number of automotive vehicles cause more and more intense traffic, posing a risk to 

the environment. The increased impact of the road noise on the environment implies a need to use the 
measures to prevent its harmful effects. This is among the others the equipment such as the one used next 
to the high - traffic routes, which can reduce the traffic. This equipment is located next to the roads and 
operates by absorbing and reflecting the sounds. There are different names and definitions, although the 
equipment operates on the same principle. In highway engineering it is called noise barrier. Due to the 
instantaneous development of the express roads and highways, there is an increasing demand for such 
equipment. It is especially advantageous when the structural materials are characterized by low costs, 
short production time and can be manufactured from the waste elements. Materials with such properties 
are wood-polymer composites (WPC). These materials combine properties of both wooden and polymer 
materials. Application of the wood-polymer composite materials for the production of the prefabricated 
structural elements of large dimensions is still a new and developing branch. It especially applies to the 
elements with length up to a few meters, which are used in the noise barriers. Among the other proper-
ties, such materials should be characterized by strength properties allowing failure-free operation. An-
other important feature are appropriate fire properties, ensuring that the humans’ health and lives I safe 
behind the barriers, during the heat exposition occurring in case of fire of the vehicles on the roads and 
the fire of the surrounding. In this paper analysis of the selected flammable and strength parameters of 
WPC, used for the production of the noise barriers panels is performed. Additionally, analysis of the 
Polish law regulations related to the noise barriers in terms of fire protection is presented. 
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