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Wstęp
Rozwój cywilizacyjny wiążący się z rozpo-

wszechnieniem środków transportu lądowego, 
w tym przede wszystkim drogowego powoduje co-
raz intensywniejszy ruch komunikacyjny, co jednak 
stwarza też poważne zagrożenie dla środowiska 
naturalnego. Konsekwencją przyrostu ilości po-
jazdów samochodowych jest zwiększony stopień 
obciążenia środowiska hałasem drogowym [1]. 
Nadmierna emisja hałasu komunikacyjnego po-
woduje wzrost dyskomfortu na obszarach położo-
nych w bezpośrednim sąsiedztwie dróg i autostrad. 
Hałas negatywnie oddziałuje na zdrowie ludzi 
i zwierząt, co potwierdzają liczne badania. Hałas 

uniemożliwia koncentrację, odpoczynek, naukę, 
powoduje rozdrażnienie, bezsenność, a nawet wy-
wołuje agresję. Niekorzystny wpływ hałasu o wy-
sokim poziomie może powodować nawet trwałe 
uszkodzenia słuchu [2].

Konieczne, więc staje się stosowanie środków 
przeciwdziałających jego szkodliwym działaniom, 
między innymi przez stosowanie przy ciągach ko-
munikacyjnych o wysokim natężeniu ruchu urzą-
dzeń, które zmniejszają jego natężenie. 

Urządzenia te działające na zasadzie kon-
strukcji pochłaniających i odbijających dźwięki 
lokalizowane przy drogach, są różnie nazywane 
i defi niowane, mimo, że zasada ich działania jest 
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Hałas jest jednym z bardziej dotkliwych skutków rozwoju cywilizacyjnego i konieczność ochrony przed 
nim staje się ważnym aspektem w szeroko pojętej technice budowlanej. Używane do tego celu ekrany 
akustyczne są ważnym elementem w inżynierskich konstrukcjach drogowych. Gwałtowny wzrost ich 
liczby wywołany rozwojem sieci dróg w Polsce, spowodował zwiększenie różnorodności stosowanych 
materiałów oraz technologii do ich wytwarzania. Kompozyty WPC łączące zalety materiałów drew-
nianych oraz polimerowych są kolejnym alternatywnym materiałem, z którego wytwarzane są ekrany 
akustyczne. Główną i pożądaną cechą kompozytów jest możliwość projektowania i kształtowania ich 
struktury w kierunku uzyskania oczekiwanych właściwości. Poprzez połączenie dwóch materiałów, 
z których jeden stanowi wiązanie a drugi spełnia rolę wzmacniającą, można uzyskać możliwość doboru 
pożądanych cech, niemożliwych do osiągnięcia dla konstrukcji monolitycznej.

Wprowadzenie materiałów kompozytowych drewno-polimer, jako materiałów do wytwarzania prefa-
brykatów budowlanych o dużych gabarytach pociąga za sobą konieczność optymalizowania ich składu 
w postaci balansowania proporcjami wypełniacza i osnowy jak również stosowaniem dodatków mają-
cych za zadanie poprawę cech materiału wyjściowego. 

Poza cechami architektoniczno-estetycznymi oraz mechanicznymi ekranów akustycznych ważne są 
także ich właściwości palne, które tylko w ograniczonym zakresie w polskim ustawodawstwie są opisane 
i  klasyfi kowane. Spalanie, jako zjawisko wieloetapowe przebiega w wyniku wzajemnego nakładania się 
i powiązań występujących w tych etapach. Zahamowanie tego procesu lub zmniejszenie szybkości spala-
nia jest możliwe poprzez zastosowanie środków chemicznych na jednym lub w kilku etapach tego procesu. 
Środkami poprawiającymi właściwości palne a co za tym idzie mającymi wpływ na bezpieczeństwo 

użytkowania elementów ekranów akustycznych są antypireny. W artykule przeprowadzono bada-
nia wytrzymałościowe i palne na próbkach bez dodatków zmniejszających palność i z antypirenami 
w postaci trójtlenku antymonu. Przeprowadzono porównawczą analizę wpływu antypirenów na wła-
ściwości mechaniczne i palne kompozytów WPC stosowanych w konstrukcjach drogowych ekranów 
przeciwhałasowych.
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jednakowa. W drogownictwie określa je się mia-
nem ekranów przeciwhałasowych.

Ze względu na ciągły rozwój dróg ekspresowych 
i autostrad zapotrzebowanie na tego typu urządze-
nia 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 takimi są kompozyty drewno-po-
limer (WPC- Wood-Polymer Composites). Są to 
materiały, które łączą zalety materiałów drew-
nianych oraz polimerowych. Drewno, bowiem ze 
względu na swoją wysoką cenę, dużą chłonność 
wody, dużą skłonność do deformacji oraz ani-
zotropowość i wady naturalne jest materiałem, 
którego ograniczenia stosowalności są częste. 
Nawet mimo coraz nowszych metod impregnacji 
drewna czy też sposobów łączenia elementów 
drewnianych, praktyki te nie zawsze dają zamie-
rzone efekty. Z drugiej strony wyczerpywanie 
się złóż ropy i gazu powoduje ciągły wzrost cen 
materiałów polimerowych. Częściowe ich zastą-
pienie drewnem odpadowym, surowcem tanim 
i odnawialnym, jest korzystne ze względów eko-
nomicznych, a poza tym ekologicznych. Kompo-
zyty WPC są materiałami opartymi na polimerach, 
jako osnowie, gdzie napełniaczem mogą być róż-
ne frakcje drewna. Napełniacz stosowany do wy-
twarzania WPC może być różnego pochodzenia 
i mieć postać drzazg, wiórów i zrębków. Może 
pochodzić z drzew iglastych oraz liściastych. Po-
nadto wykorzystanie, jako napełniacza odpadów 
z zakładów obróbki drewna, wiór, trocin czy też 
pyłu drzewnego, które nie stanowią zagrożenia 
dla środowiska w trakcie procesów przetwarzania 

i recyklingu stanowi jakże ważny w dzisiejszej kul-
turze aspekt ekologiczny.

Tworzywa polimerowe stosowane do wytwarza-
nia WPC mogą występować zarówno w postaci 
granulatów pierwotnych (PVC, PP, PE) jak i mogą 
pochodzić z recyklingu [3]. Właściwości WPC za-
leżą od rodzaju polimeru, stosowanego drewna, 
stopnia i sposobu jego rozdrobnienia, składni-
ków dodatkowych oraz metody wytwarzania [4]. 
Zaletą kompozytów, odróżniającą je od drewna 
czy tworzyw drzewnych, jest większa odporność 
na działanie czynników zewnętrznych, głównie 
wody i światła. Niska nasiąkliwość WPC wiąże się 
również z dużą odpornością na działanie bakterii 
i grzybów drzewnych. Posiadają korzystne właści-
wości mechaniczne, wyższą sztywność i znacznie 
niższe spęcznienie. 

Do łączenia kompozytów WPC można stosować 
gwoździe, kołki, śruby lub kleje. Ich powierzchnia 
może być wykańczana przez malowanie lub lami-
nowanie. Można je również barwić w masie pod-
czas procesu wytłaczania czy wtryskiwania. 

Coraz częściej próbuje się wykorzystywać ma-
teriały WPC, jako elementy nie tylko estetycz-
no-wykończeniowe, ale również konstrukcyjne. 
Wprowadzenie materiałów kompozytowych drew-
no-polimer, jako materiałów do wykonywania pre-
fabrykatów budowlanych o dużych gabarytach jest 
ciągle działalnością nową i rozwijającą się. Szcze-
gólnie dotyczy to prefabrykatów o długościach się-
gających kilku metrów, występujących w elemen-
tach ekranów przeciwhałasowych (rys. 1). 

Jednymi z wielu cech pozaakustycznych, który-
mi powinny się one charakteryzować są właściwo-
ści wytrzymałościowe pozwalające na bezawaryj-
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Rys. 1. Budowa drogowego ekranu akustycznego: a) rozmieszczenie paneli w konstrukcji ekranu, b) sposób mo-
cowania paneli w górnej pochylonej części ekranu, c) widok modułu panelu akustycznego, d) przekrój modułu 
panelu akustycznego (opracowanie własne wg [6])
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ną ich eksploatację oraz odpowiednie właściwości 
przeciwpożarowe, które powodują, że stosowanie 
ekranów podczas oddziaływania na nie ekspozy-
cji cieplnych powstających podczas pożarów po-
jazdów na drodze lub pożaru otoczenia drogi za 
ekranem przeciwhałasowym jest bezpieczne dla 
zdrowia i życia ludzi [5].

Występowanie zagrożeń pożarowych zależy 
głównie od zapalności materiału kompozytowego, 
szybkości rozprzestrzeniania się ognia, szybkości 
uwalniania energii cieplnej do otoczenia i powsta-
wania toksycznych produktów spalania.

W celu polepszenia właściwości palnych ma-
teriałów stosowane są środki zmniejszające pal-
ność [7]. Antypireny stosowane powszechnie 
do tworzyw sztucznych mogą być również sto-
sowane do zmniejszenia palności kompozytów. 
Różnorodność zarówno ich budowy, jak również 
sposobu działania na materiał powoduje, że nie 
istnieje uniwersalny antypiren, który znalazłby 
zastosowanie, jako dodatek do wszystkich ma-
teriałów kompozytowych. Zmniejszenie palności 
wynikające ze stosowania antypirenów nie należy 
rozpatrywać w stosunku do pojedynczych związ-
ków wprowadzonych do polimeru, lecz z punktu 
widzenia całej palącej się kompozycji polimero-
wej. Właściwości kompozytów, w tym ich cechy 
palne zależą od właściwości wszystkich składni-
ków mieszaniny. Poprawiając jedną właściwość 
kompozytu, istnieje niebezpieczeństwo pogor-
szenia innych. W literaturze naukowej [8] wyka-
zywano obniżenie właściwości mechanicznych 
kompozytów WPC na skutek dodatków środków 
obniżających palność [9].

W artykule dokonano analizy wpływu oddzia-
ływania środowiska pożaru na badany materiał. 
Przeprowadzono badania dotyczące szybkości 
wydzielania się ciepła z badanych kompozytów. 
Przeprowadzono badania wytrzymałości na zgi-
nanie i dokonano obserwacji za pomocą mikro-
skopu skaningowego przełomów po próbach 
wytrzymałościowych. Poddano analizie wpływ 
dodatku trójtlenku antymonu użytego, jako anty-
piren na w/w cechy i parametry. Przeprowadzone 
badania mają charakter badań wstępnych i sta-
nowią podstawę do przyszłych badań obszerniej 
opisujących uniepalnianie kompozytów WPC oraz 
ich wpływu na parametry mechaniczne.

1. Materiał i metoda
Do badań wykorzystano próbki wykonane z 

kompozytu WPC. Do kompozycji materiału użyto 
mączki drewna bukowego (W) oraz granulatu po-
lichlorku winylu (PCW). Ponadto, wykonano prób-
ki z dodatkiem antypirenu. Uzyskano materiały o 
dwóch składach: kompozycja 50% W i 50% PCW 
zawartości masowej (oznaczenie IV) oraz 50%W, 
45%PCW i 5% antypirenu – trójtlenku antymonu 
zawartości masowej (oznaczenie III). 

Połowę próbek poddano ekspozycji w podwyż-
szonej temperaturze. Wzrost temperatury w ko-
morze podczas badania uzyskano poprzez za-
stosowanie urządzenia umożliwiającego nawiew 
gorącego powietrza (GHG 650 LCE, Bosch, Ger-
many). Zakres temperatur uzyskiwanych u wylo-
tu dyszy wynosił 50-560°C, a strumień gorącego 
powietrza można było regulować w zakresie 250-
500l/min. Badanie prowadzono w temperaturze 
200°C, czas ekspozycji wynosił 10 min. Próbki 
studzono na powietrzu w temperaturze ok. 20°C. 

Badania wytrzymałości przeprowadzono na 
uniwersalnej maszynie wytrzymałościowej Zwick/
Roell Z100 (Zwick/Roell Germany), w próbie trój-
punktowego zginania stosując próbki o wymia-
rach c = 80 mm, b = 10 mm, d = 4 mm wg normy 
ISO 178 [10] (rys. 2). Tą samą metodą badano 
próbki poddane i niepoddane obróbce termicznej.

Obserwacje mikroskopowe przełomów próbek 
prowadzono na mikroskopie SEM Phenom G2 
pro (PhenomWorld Netherlands).

Analizę szybkości wydzielania się ciepła przepro-
wadzono metodą kalorymetru stożkowego zgodnie 
z normą ISO 5660 [11]. Metoda jest oparta na em-
pirycznej zasadzie, według której ciepło powstają-
ce w wyniku spalania materiału jest proporcjonal-
ne do ilości zużytego tlenu podczas tego procesu. 
Do przeprowadzenia badań szybkości wydzielania 
ciepła badanych materiałów zastosowano kalory-
metr stożkowy produkcji fi rmy FTT (Fire Testing 
Technology) z Wielkiej Brytanii (rys. 3). 

Zasadniczym elementem kalorymetru jest stoż-
kowy promiennik ciepła, którym jest elektryczna spi-
rala grzejna uformowana w kształt ściętego stożka 
o mocy 5 kW, która przy napięciu 230 V wytwarza 
strumień ciepła w ilości 100 kW/m2 (rys. 3c). Kon-
strukcja stożka pozwala na emisję promieniowania 

 

Rys. 2. Próba wytrzymałościowa trójpunktowego zgina-
nia: 1 – próbka wykonana z kompozytu WPC, 2 – pod-
pora stała, 2’ – podpora przesuwna, 3 – trzpień realizu-
jący obciążenie, 4 – próbka ugięta



cieplnego padającego prostopadle na próbkę ze 
stałym natężeniem na jej powierzchni. Strumień 
promieniowania cieplnego może być generowany 
z zakresie od 0 do 100 kW/m2. 

Próbki przed badaniami zostały przycięte do wy-
miarów 100 × 100 × 5 mm co umożliwia montaż 
próbki w ramce kalorymetru (rys. 3b). Następnie 
zostały zważone, zawinięte z jednej strony w folię 
aluminiową w celu zminimalizowania strat ciepła i 
zamocowane w ramce kalorymetru. Próbki były 
poddawane działaniu strumienia cieplnego o warto-
ści 30 i 50 kW/m2. Szybkości wydzielania ciepła ba-
dano w dwusekundowych przedziałach czasowych.

2. Analiza wyników badań
Wyniki badań wytrzymałości na zginanie przed-

stawiono w tabeli 1. Na wykresach przedstawio-
nych na rysunku 4 zaprezentowano procentowo 
zmiany średnich wartości  wytrzymałości i  mo-
dułu sprężystości kompozytów WPC w zależności 
od składu kompozytu i ekspozycji w podwyższo-
nej temperaturze. Charakterystyki naprężenie - 
odkształcenie (σ-ε) przedstawiono na rysunku 5. 

Charakterystyki σ-ε materiału WPC (kompozy-
cja IV) wskazują na kruchy charakter zniszczenia 
badanych próbek (rys. 5a i 5b), propagacja pęk-
nięcia nastąpiła zgodnie z kierunkiem działania 
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Rys. 3. Próba palności kompozytu WPC prowadzona za pomocą kalorymetru stożkowego: a) kalorymetr stożkowy, 
b) sposób umieszczenie próbki, c) promiennik kalorymetru

Materia  N Temp. Statystyki EfB σfM σfB εfM εfB Intensywno  
spadku EfB 

Intensywno  
spadku σfM 

[°C] [MPa] [%] [MPa/°C] [MPa/°C] 
WPC III 

(50%W+45%P
CW+5%antyp.) 

10 20 
rednia 6700 46,5 39,1 1,2 1,3 

21,33 0,04 

Odch. std. 332 2,67 15,9 0,14 0,24 
Wsp. Zmien. 4,96 5,75 40,66 11,91 18,89 

WPC III 
(50%W+45%P
CW+5%antyp.) 

10 200 
(10min) 

rednia 2860 31,1 31,1 1,3 1,3 
Odch. std. 449 3,75 3,75 0,29 0,29 
Wsp. Zmien. 15,72 12,09 12,09 21,84 21,84 

WPC IV 
(50%W+50%P

CW) 
10 20 

rednia 8050 71,4 71,4 1,2 1,2 

18,16 0,086 

Odch. std. 570 6,24 6,24 0,066 0,066 
Wsp. Zmien. 7,08 8,74 8,74 5,53 5,53 

WPC IV 
(50%W+50%P

CW) 
10 200 

(10min) 

rednia 4780 64,1 64,1 1,4 1,4 
Odch. std. 1450 7,30 7,30 0,16 0,16 
Wsp. Zmien. 30,39 11,40 11,40 12,01 12,01 

Tab. 1. Wyniki testu wytrzymałości na zginanie kompozytu WPC: WPC – kompozyt drewno – polimer, W – drew-
no, PCW – polichlorek winylu, EfB – moduł sprężystości (wyznaczony w próbie zginania), σfM – wytrzymałość na 
zginanie, σfB – obciążenie niszczące, εfM – odkształcenie (ugięcie) przy σfM, εfB – odkształcenie (ugięcie) przy σfB
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a)       b) 
 

   
Rys. 4. Zmiana wytrzymałości kompozytów WPC w zależności od składu kompozytu i ekspozycji w podwyższonej 
temperaturze

wymuszenia. Kruchy charakter zniszczenia po-
twierdza się w obserwacji próbek przedstawionych 
na rysunku 6. Sztywność materiału IV poddanego 
obróbce cieplnej jest niższa. Materiał WPC III wy-
kazuje odkształcenie plastyczne (rys. 5c). Próbki 
w kompozycji WPC III nie poddane obróbce ter-
micznej w większości przypadków nie przełamały 
się na dwie części po zakończeniu próby wytrzy-
małościowej. Oznacza to, że pęknięcie zapocząt-
kowano w warstwie rozciąganej propagowało wol-
niej w stosunku do wzrostu odkształcenia próbki.

Wytrzymałość na zginanie kompozytów pod-
danych obróbce termicznej była niższa, w przy-
padku materiału WPC IV wynosiła ona 89,78% 
wytrzymałości początkowej materiału bazowego, 
natomiast w przypadku WPC III tylko 43,56% (rys. 
4a). Dodatek antypirenu spowodował spadek wy-
trzymałości do 65,13% wytrzymałości materiału 
referencyjnego (WPC IV). Wpływ podwyższonych 
temperatur na spadek modułu sprężystości był 
wysoki (rys. 4b). W przypadku WPC IV wartość 
resztkowa modułu sprężystości wynosiła 59,38% 
wartości początkowej, natomiast dla WPC III wy-
nosiła ona tylko 35,53%.

Spadek wytrzymałości oraz sprężystości po-
wodowany był m.in. dużą dekohezją struktury 
kompozytów po ekspozycji w podwyższonych 
temperaturach. Na rysunkach 7c i 7d wyraźnie 
widoczne są efekty działania podwyższonej tem-
peratury, widoczne są pustki oraz oddzielenia faz 
kompozytu. Zwiększony rozrzut wyników badań 
był prawdopodobnie wynikiem dekohezji struktury 

oraz znacznego odkształcenia postaciowego pró-
bek ogrzanych (rys. 6b i 6d).            

Intensywność spadku wytrzymałości w wyniku 
działania podwyższonej temperatury była wyż-
sza dla materiału WPC IV (tab. 1). Wskazuje to 
na większą zmienność tej własności w porówna-
niu do materiału z dodatkiem antypirenu, w przy-
padku którego intensywność spadku tej własno-
ści była o połowę niższa.  Intensywność spadku 
modułu sprężystości była zbliżona i nieznacznie 
wyższa dla materiału WPC III.

Na podstawie przeprowadzonych badań palno-
ści można stwierdzić, że badany materiał tworzy 
na powierzchni próbek warstwę zwęgloną, która 
jest barierą dla zewnętrznego strumienia ciepła, 
tlenu i produktów rozkładu termicznego i spalania.

Badany kompozyt stosunkowo łatwo ulega ini-
cjacji reakcji spalania, lecz również w krótkim cza-
sie tworzy warstwę zwęgloną na powierzchni pró-
bek, która wraz z intensywnością procesu rozkładu 
i spalania pęka, zwiększając szybkość wydzielone-
go ciepła (maksimum na krzywej HRR) (rys. 8 i 9).

Należy zwrócić uwagę, że wydzielanie ciepła na 
dość wysokim poziomie trwało przez długi okres 
czasu badania, co spowodowane jest dodatkiem 
drewna do kompozytu. Pod ko-niec badania mate-
riał cały czas ulegał spalaniu bezpłomieniowemu. 

Próbki poddane strumieniowi cieplnemu o war-
tości 30 kW/m2 (rys. 8) wolniej ulegały procesowi 
rozkładu termicznego niż w przypadku 50 kW/m2 
(rys. 9), która to wartość symuluje rozwój II fazy 
pożaru.
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Rys. 5. Wykresy naprężenie - odkształcenie uzyskane w próbie trójpunktowego zginania kompozytów WPC: 
a) WPC IV, b) WPC IV 10 min w 200ºC, c) WPC III, d) WPC III 10 min w 200ºC
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Rys. 6. Próbki kompozytu WPC po próbie wytrzymałości na zginanie: a) WPC IV, b) WPC IV 10 min w 200ºC, 
c) WPC III, d) WPC III 10 min w 200ºC

 
a)              b) 

  
c)             d) 

   

Rys. 7. Obrazy SEM przełomów kompozytów WPC: a) WPC III, b) WPC IV c),d) WPC IV 10 min w 200ºC



Należy stwierdzić, że próbki zawierające doda-
tek antypirenu miały mniejszą wartość zarówno 
średniej jak i maksymalnej szybkości wydzielania 
się ciepła w porównaniu z próbkami nie zawiera-
jącymi dodatku środka zmniejszającego palność.

Wnioski
1. Przeprowadzone badania na próbkach zawie-

rających dodatek uniepalniający w postaci trój-
tlenku antymonu i bez tego dodatku dają moż-
liwość nie tylko określenia gęstości obciążenia 
ogniowego, która jest jednym z podstawowych 
elementów oceny zagrożenia pożarowego, ale 
także znacznie przybliżają możliwości opisu 
zachowania się badanych materiałów WPC 
w środowisku pożaru.

2. W badaniach wykazano niekorzystny wpływ 
dodatku antypirenu na cechy wytrzymałościo-
we i sprężyste.  Jednakże w warunkach pożaru 
intensywność spadku wytrzymałości materiału 
z dodatkiem antypirenu jest niższa, co można 
uznać za korzystne.

3. Prowadzone obserwacje wykazały wpływ pod-
wyższonych temperatur na odkształcenie po-
staciowe oraz znaczną dekohezję struktury 
kompozytu.

4. Analizując wartości maksymalnych szybkości 
wydzielania ciepła z badanego kompoztu należy 
stwierdzić, że wykazuje on cechy bardziej ma-
teriałów drewnopochodnych niż polimerowych.
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Rys. 8. Szybkość wydzielania ciepła (HRR) przy działaniu strumienia cieplnego o wartości 30 kW/m

 
Rys. 9. Szybkość wydzielania ciepła (HRR) przy działaniu strumienia cieplnego o wartości 50 kW/m
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Preliminary studies of impact of antipyrines on the mechanical 
and fl ammable properties of wpc compo-sites used 

in the structures of anti-noise road barriers
Noise is one of the effects of civilization development. Necessity of protection against the noise becomes 

an important issue in structural engineering. Anti-noise barriers, which are applied for this purpose, are crucial 
component of the engineering road structures. A rapid increase of their number, caused by the development of 
the road network in Poland, resulted in the increase of diversity of the applied materials and manufacturing tech-
nologies. WPC composites combining advantages of wood and polymer materials are the alternative materials 
used for the production of anti-noise barriers. A principal and benefi cial property of composites is possibility of 
designing and forming their structure in order to achieve desirable properties. By combining two materials, from 
which one has bonding properties and another has a reinforcing function, it is possible to obtain a set of desirable 
properties, impossible in case of monolithic structure.     

Introduction of wood-polymer composites as materials used for production of prefabricated units of large di-
mensions, results in the need to optimize its composition by adjusting fi ller and matrix proportion, as well as 
applying additives to improve the properties of the primary material.

Besides the architectural-aesthetic and mechanical properties of acoustic barriers, their fl ammable proper-
ties are also of high importance, which only in a limited range are described and classifi ed in Polish legislation. 
Combustion, as a multi-step phenomenon, occurs as a result of mutual overlapping and dependences present in 
these steps. Inhibition of this process or reduction of combustion velocity is possible by application of chemicals 
at one or several process steps.  

Chemicals improving fl ammable properties, thus having impact on the safety of operational use of acoustic 
barriers elements, are antipyrines. In this paper strength and fl ammable studies, conducted on the samples 
without additives reducing combustibility and samples with antipyrines such as antimony trioxide are described. 
Comparative analysis of antipyrines impact on mechanical and fl ammable properties of WPC composites applied 
in structures of the road anti-noise barriers was performed.

Key words: wood-polymer composite (WPC), fl ammable properties, anti-noise barriers, antipyrines, fi re 
environment
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