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STOSOWANIE EKRANÓW PRZECIWHAŁASOWYCH  

W ŚWIETLE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

 

Emisja hałasu spowodowana ruchem lądowym na drogach sprawia, że powstaje coraz więcej różnego rodzaju barier 

ochronnych (naturalnych lub sztucznych) mających na celu ograniczenie nadmiernej ilości hałasu. Tego typu bariery, zwane 

ekranami akustycznymi, powinny spełniać szereg wymagań. Wpływ niekorzystnych oddziaływań takich jak silne podmuchy 

wiatru, dynamiczne wahania ciśnienia czy uderzające odłamki wyrzucane spod kół samochodów rzutuje na żywotność ekranu, 

a w niesprzyjających warunkach na bezpieczeństwo użytkowników drogi. Istotną rzeczą staje się także bezpieczeństwo poża-

rowe takiego ekranu. Podczas samozapłonu od promieniowania cieplnego emitowanego przez płonący samochód lub celowego 

podpalenia na tle wandalizmu, ważne jest aby ekran cechował się właściwościami nierozprzestrzeniania ognia. Wymagania 

prawne dotyczące bezpieczeństwa pożarowego są bardzo ogólnie sformułowane co może powodować różną interpretację 

przepisów. W artykule przedstawiono aktualne przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa pożarowego stosowanych ekranów 

w infrastrukturze drogowej oraz opisano metody badawcze stosowane do klasyfikacji wyrobu.  

 

WSTĘP 

Głównym celem osłon przeciwhałasowych jest obniżenie po-
ziomu hałasu do takiego stopnia, aby mieścił się on w zakresach 
określonych przez przepisy podane w Rozporządzenia Ministra 
Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środo-
wisku. Mechanizm działania użytkowanych obecnie ekranów opiera 
się na dwóch wariantach tj. wytłumienie dźwięku wewnątrz ekranu 
lub jego odbiciu na powierzchni. Podczas doboru ekranu akustycz-
nego należy wziąć pod uwagę liczne kryteria mające wpływ na 
rodzaj zastosowanego ekranu, tj. natężenie ruchu przejeżdżających 
pojazdów, rodzaj nawierzchni drogi, topografia terenu jaka jest 
dostępna by usytuować osłonę, a nawet wymysł projektanta. Sku-
teczność ekranu może być obliczona wg. następującego równania 
[1]: 

DIL= LA – LB, 
 

LA – poziom natężenia dźwięku w danym punkcie przed zamonto-
wanie ekranu [dB],  
LB – poziom natężenia dźwięku w danym punkcie po zamontowaniu 
ekranu [dB]. 

 
Zasadniczą kwestią jaką muszą posiadać osłony przeciwhała-

sowe są certyfikaty dokumentujące izolacyjność oraz pochłanial-
ność, a także normy związane z bezpieczeństwem [2-5]. Osłony 
przeciwhałasowe funkcjonujące na Polskich drogach zostały podzie-
lone na [6]: 
– Pasy zieleni, 
– Naturalne lub sztuczne formy terenowe, 
– Ekrany przeciwhałasowe. 

Ze względu na problemy związane z wygospodarowaniem od-
powiedniego miejsca pod wał ziemny oraz wątpliwą skuteczność [6] 
pasów zieleni (0,5 db), korzystnym rozwiązaniem niwelującym 
nadmierny hałas są ekrany akustyczne. Serce całego ekranu sta-
nowi wypełnienie, ponieważ materiał, który znajduje się w środku 
będzie warunkował właściwości akustyczne oraz koszt wyproduko-
wania, który jest równie istotny. Przemieszczając się polskimi dro-

gami nie sposób nie zauważyć tzw. wypełnień kasetowych, które 
wykonane są w postaci skrzynek z profilowanych blach, obudowa-
nych na zewnątrz po bokach elementami z blachy lub tworzywa 
PVC. Wewnątrz znajduje się materiał z tworzywa o właściwościach 
przeciwdźwiękowych. Ze względu na swój charakter wypełnienia 
kasetowe używane są zarówno jako osłony odbijające i pochłaniają-
ce. Minusem stosowania wypełnie ń kasetowych jest wysoka cena 
oraz podatność na odkształcenia pod wpływem promieniowania 
słonecznego UV. Kolejnym rozwiązaniem są płyty z polimetakrylanu 
metylu – przezroczyste ekrany przeciwhałasowe. Tego typu panele 
posiadają jedynie dobre właściwości odbijające, a zerowe pochła-
niające. Pojawiają się wszędzie tam, gdzie stawia się wymogi doty-
czące przepuszczalności światła do budynków. W takich przypad-
kach można jeszcze spotkać ekrany akustyczne wykonane ze szkła 
hartowanego, klejonego często z kilku warstw. Kolejnymi ekranami 
przeciwhałasowymi zasługującymi na uwagę są tzw. panele „Zielo-
na ściana”. Składają się one z ramy z kątowników oraz siatki z 
prętów zbrojeniowych lub ramy drewnianej obitej deskami (w tym 
przypadku dochodzi kosztowna impregnacja drewna). Wypełnienie 
ekranu składa się m.in. z siatki polietylenowej, płyty betonowej oraz 
wełny mineralnej (ilość warstw uzależniona jest od tego jakie para-
metry akustyczne są do osiągnięcia). Należy wspomnieć, że w 
założeniu panel typu zielona ściana jest przeznaczony do porośnię-
cia przez roślinność (dodatkowe zwiększenie właściwości akustycz-
nych). W praktyce jednak warunki atmosferyczne panujące w Pol-
sce oraz różnego rodzaju związki będące produktami spalania 
paliwa samochodowego, przekreślają szansę na porośnięcie paneli 
przez roślinność. 

1. WYMAGANIA PRAWNE POD KĄTEM  
BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO 

Zapisy znajdujące się w normach [2,3] wskazują, że ekrany nie 
mogą stwarzać niebezpieczeństwa dla otoczenia oraz użytkowni-
ków drogi. Nie powinny charakteryzować się cechami decydującymi 
o możliwości rozprzestrzeniania ognia czy odbijania światła w spo-
sób bezpośrednio zagrażający dla ruchu drogowego. Materiały z 
jakich są wykonane ekrany nie mogą produkować szkodliwych 
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gazów zarówno podczas oddziaływania ognia oraz innych procesów 
naturalnych [3].  

W świetle ochrony przeciwpożarowej ekran powinien spełnić 
wymagania normowego badania wyrobu odporności na pożar zaro-
śli zgodnie z załącznikiem A, PN-EN 1794-2:2011 Drogowe urzą-
dzenia przeciwhałasowe – wymagania pozaakustyczne [3]. 

Dodatkowo zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynier-
skie i ich usytuowanie, §281 punkt 1. ustęp 2 ekrany przeciwhała-
sowe powinny być wykonane z materiałów trudno zapalnych [7]. 

W przepisie tym nie sprecyzowano co należy rozumieć przez 
termin „trudno zapalny” oraz nie zostały przywołane odpowiednie 
metody badawcze lub normy. W związku z powyższym przyjęto 
stosowanie terminologii z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, załącznik nr 3 [8]. 
Wskazano tam, że za materiały lub wyroby trudno zapalne uznaje 
się te, odpowiadające klasie reakcji na ogień C-s1,d0; C-s2,d0; C-
s3,d0; C-s1,d1; C-s2,d1; C-s3,d1; C-s1,d2; C-s2,d2; C-s3,d2; D-
s1,d0; D-s1,d1; D-s1,d2. Powyższej klasyfikacji dokonuje się na 
podstawie wyników uzyskanych z badań wskazanych w PN-EN 
13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i 
elementów budynków – Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyni-
ków reakcji na ogień. Oczywiście dopuszczalnym jest stosowanie 
ekranów z materiałów o lepszych parametrach tj. niezapalnych i 
niepalnych (klasy B, A1 i A2). 

2. BADANIA 

Zgodnie z wymienionymi wcześniej przepisami, ekran przeciw-
hałasowy musi przejść badania determinujące spełnienie warunków 
ochrony przeciwpożarowej tj. odporność na pożar zarośli wg PN-EN 
1794-2:2011 oraz badania klasyfikacyjne reakcji na ogień wg PN-
EN 13501-1+A1:2010. 

Badanie na pożar zarośli odzwierciedla ekspozycję ekranu na 
pożar suchej roślinności lub innych materiałów znajdujących się w 
pobliżu.  

 
Rys. 1. Stanowisko badawcze do badania ekranu akustyczego z 
zamocowaną próbką zgodnie z PN-EN 1794-2:2011 [źródło: mate-
riały własne CNBOP-PIB] 

 
W trakcie badania należy zapewnić  odpowiednie warunki tem-

peraturowe oraz kubatury pomieszczenia. Badanie przeprowadzi się 
w zamkniętym, ognioodpornym i suchym pomieszczeniu o objętości 
co najmniej 150 m3. 

Pomieszczenie badawcze może być wyposażone w odciągi 
gazów spalinowych na suficie lub blisko niego pod warunkiem od-
powiedniego zabezpieczenia przed podsycaniem ognia. Temperatu-

ra w pomieszczeniu badawczym powinna wynosić od 15°C do 
25°C. 

Bardzo istotnym elementem przeprowadzenia badania jest 
przygotowanie źródeł zapłonu. Materiał palny stanowią strużyny 
świerkowe o grubości 0,2 mm, szerokości 2 mm i długości około 50 
mm o wilgotności maksymalnie 30%. Masę 600 g strużyn umiesz-
cza  się w odpowiednio do tego przygotowanych prostopadłościen-
nych koszach o wymiarach 300x200x300 mm z kwadratowymi 
oczkami o boku 50 mm. Materiał palny (strużyny) należy kondycjo-
nować w temperaturze 20°C i wilgotności 65% do momentu osią-
gnięcia stałej masy.  

Próbki do badań ekranu akustycznego powinny być przygoto-
wane w ten sposób, żeby szerokość ekranu wynosiła co najmniej 2 
m a wysokość 1,5 m. Przed przystąpieniem do badań należy upew-
nić się, że elementy próbne są wolne od wchłoniętej wody. Dodat-
kowo w przypadku elementów drewnianych należy zredukować ich 
wilgotność do 18% przy zastosowaniu znormalizowanej metody 
suszenia. 

Badaną próbkę należy tak ustawić, aby panel przylegał ściśle 
do betonowego cokołu (o wysokości 25 cm), a lico od strony bada-
nej powinno być zrównane z krawędzią cokołu. Źródła ognia należy 
umieścić na poziomie podłogi, przy czym dłuższy bok kosza powi-
nien być dosunięty do cokołu i lica panelu. Odległość pomiędzy 
koszami powinna wynosić 500 mm oraz 450 mm od bocznej krawę-
dzi badanego panelu. Po spełnieniu powyższych warunków  przy-
stępuje się do badania zapalając oba źródła ognia oraz włączając w 
tym momencie pomiar czasu. Po wypaleniu się materiału palnego i 
ewentualnie części próbnego ekranu akustycznego – należy przy-
stąpić do oględzin, dokonać pomiaru uszkodzeń oraz wykonać 
dokumentację fotograficzną. Przeciwna strona panelu może być 
zbadana dopiero wtedy gdy temperatura panelu i pomieszczenia 
(mierzona przy podłodze) spadnie poniżej 25°C. Dla każdej próbki 
panelu wykonuje się fotografię (w tej samej skali) przed, w trakcie i 
po badaniu oraz odnotowuje się następujące dane: 
– Masę i wymiary panelu, 
– Czas pojawienia się istotnej zmiany, 
– Maksymalną wielkość płomieni i dymów powstałych podczas 

badania, 
Po przeprowadzeniu badania i dokonaniu pomiarów wykonuje 

się klasyfikację ekranu akustycznego zgodnie z PN-EN 1794-2 do 
jednej z  trzech klas: 
– Klasa 1: panel zostaje uszkodzony w większym zakresie niż 

podany dla klas 2 i 3, 
– Klasa 2: powierzchnia uszkodzeń nad każdym ze źródeł ognia 

jest mniejsza niż 0,06 m2 i nie sięga wyżej niż 200 mm ponad 
podstawę panelu oraz panel nie jest przepalony na wylot, 

– Klasa 3: nie wystąpiły inne uszkodzenia poza odbarwieniem. 
W celu spełnienia warunku trudno zapalności wskazanego w 

Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, jak już 
wcześniej wspomniano należy posiłkować się klasyfikacją reakcji na 
ogień jak dla wyrobów budowlanych. W celu dokonania klasyfikacji 
zgodnie z PN-EN 13501-1 należy przeprowadzić badania wg: 
– PN-EN 13823+A1:2015-12 „Badania reakcji na ogień wyrobów 

budowlanych – Wyroby budowlane, z wyłączeniem podłogo-
wych, poddane oddziaływaniu termicznemu pojedynczego pło-
nącego przedmiotu”[9], 

– PN-EN ISO 11925-2:2010 „ Badania reakcji na ogień – Zapal-
ność materiałów poddawanych bezpośredniemu działania pło-
mienia – Część 2: Badania przy działaniu pojedynczego pło-
mienia”[10]. 
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Stanowisko badawcze wg. PN-EN 13823+A1:2015-12 „Single 
Burn Item” (SBI) składa się z następujących elementów: 
– Pomieszczenie badawcze, 
– Urządzenie do badań (wózek, rama, palnik, okap, kolektor, 

przewody wentylacyjne), 
– System oddymiania, 
– Aparatura pomiarowa (analizator). 
 

 
Rys. 2. Komora badawcza stanowiska badawczego wg PN- EN 
13823[źródło: materiały własne CNBOP-PIB] 

 
Próbki do badania termicznej ekspozycji pojedynczego przed-

miotu [10] zgodnie z PN-EN 13823+A1:2014-12 powinny być wyko-
nane w postaci dwóch skrzydeł o wymiarach: 

– krótkie skrzydło: (495 ± 5) mm x (1500 ± 5) mm, 
– długie skrzydło: (1000 ± 5) mm x (1500 ± 5) mm. 
 
Tak zestawioną próbkę wykonaną z paneli akustycznych pod-

daje się działaniu źródła ognia o mocy ok. 30 kW w rogu próbki. 
Podczas badania próbkowane jest powietrze z kanału wentylacyj-
nego oraz mierzona jest przepuszczalność światła przez powstałe 
dymy. 

 
Rys. 3. Ułożenie próbek badanego wyrobu na stanowisku badaw-
czym [źródło: materiały własne CNBOP-PIB]. 

 
W czasie trwania testu (1260 s) należy obserwować zachowa-

nie elementu próbnego. Obserwacje dokonywane przez obsługę 
stanowiska dotyczą rozprzestrzeniania płomienia oraz występowa-
nia spadających i płonących cząstek lub kropli. Na podstawie da-
nych otrzymanych z analizatora tlenu, dwutlenku węgla i tlenku 
węgla obliczane są parametry na podstawie, których klasyfikuje się 

wyrób do odpowiedniej klasy reakcji na ogień. Obliczane parametry 
to: 
– FIGRA – wskaźnik szybkości wzrostu pożaru, 
– THR600s – całkowite ciepło wydzielone z próbki w okresie pierw-

szych 600 s oddziaływania płomieni palnika głównego, 
– LFS – boczne rozprzestrzenianie płomienia po długim skrzydle 

elementu próbnego, 
– SMOGRA – szybkość wydzielania dymu (maksymalna wartość 

ilorazu szybkości wydzielania dymu z próbki i czasu jej wystę-
powania), 

– TSP600s – całkowite wydzielanie dymu z elementu próbnego z 
próbki w okresie pierwszych 600 s oddziaływania płomieni pal-
nika głównego, 
Kolejnym badaniem, któremu poddawany jest wyrób to badanie 

wg PN-EN ISO 11925-2 [11]. W skład stanowiska badawczego 
wchodzą: komora spalania, palnik wraz z konstrukcją mocowania 
umożliwiającą pracę palnika w pionie i pod kątem 45° w stosunku 
do osi pionowej oraz uchwytu próbki. Przygotowanie próbek do 
badań odbywa się z zachowaniem następujących wymiarów: dłu-
gość 250 mm i szerokość 90 mm. Wymiar grubości próbki powinien 
znaleźć się w zakresie od 1 do 60 mm. W przypadku gdy grubość 
jest większa, należy zmniejszyć próbkę przez obróbkę powierzchni 
nieeksponowanej. 

Badanie polega na przyłożeniu do powierzchni i krawędzi ba-
danej próbki znormalizowanego płomienia (równoważny płomienio-
wi zapalniczki) o wysokości 20 mm oraz obserwacji zachodzących 
zjawisk. Podczas testu należy dokonać pomiaru i obserwować 
następujące zjawiska: 
– zapalenia próbki po czasie 30 s, 
– czas w którym dojdzie do zapalenia się próbki, 
– osiągnięcie wysokości spalania 150 mm w górę od punktu 

przyłożenia płomienia, 
– zapalenia papieru filtracyjnego. 

 

 
Rys. 4. Stanowisko badawcze wg. PN-EN ISO 11925-2 [źródło: 
materiały własne CNBOP-PIB]. 

PODSUMOWANIE 

Z powyższej analizy wynika, że ekranom akustycznym stoso-
wanym na drogowych obiektach inżynierskich stawia się znacznie 
wyższe wymagania niż ekranom stosowanym przy drogach poza 
tymi obiektami. Poza podstawowym badaniem zagrożenia pożaro-
wego od zarośli muszą one spełniać warunek trudno zapalności. 
Brak wskazanej metody badawczej oraz zdefiniowania pojęcia 
trudno zapalności powoduje szereg komplikacji badawczych oraz 
klasyfikacyjnych. Literalnie czytając przepis należałoby poddać 
badaniu, każdy materiał stosowany do produkcji ekranu i sklasyfi-
kować go, jako trudno zapalny. Stosowanie takich materiałów 
znacznie podnosi koszty produkcji. Zaproponowana metoda badaw-
cza oraz norma klasyfikacyjna dopuszcza jednak możliwość klasyfi-
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kacji całego wyrobu w jego końcowym zastosowaniu. Przy badaniu 
kompletnego ekranu jest większa szansa, że będzie on klasyfiko-
wany jako wyrób trudno zapalny, z racji stosunku materiałów łatwo 
zapalnych do trudno zapalnych użytych do produkcji. Nie mniej 
jednak producenci muszą liczyć się z utrudnieniami wynikającymi z 
konieczności przygotowania odpowiednich próbek, a laboratorium 
badawcze musi wykazać się doświadczeniem w tym zakresie, aby 
wspomóc producenta. Z kolei podstawowe wymagane badanie tj. 
wg PN-EN 1794-2 (metoda A) nie uwzględnia rzeczywistego zagro-
żenia pożarowego, a przywołana klasyfikacja stawia dość wygóro-
wane wymagania. Panelom akustycznym wykonanym z powszech-
nie stosowanych materiałów, w szczególności typu „zielona ściana” 
często nie udaje się otrzymać nawet klasy 2. 

W przepisach również nie określono jakiej klasy ekrany powin-
ny być stosowane przy danym typie drogi i zależy to od decyzji 
zamawiającego np. GDDKiA. Mając na uwadze powyższe należy 
dążyć do uporządkowania obecnej sytuacji prawnej i określenia 
jednoznacznych wymagań dla ekranów akustycznych ze względu 
na zagrożenie pożarowe. 
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dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuo-
wanie. 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowia-
dać budynki i ich usytuowanie. 

9. PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów bu-
dowlanych i elementów budynków – Część 1: Klasyfikacja na 
podstawie wyników reakcji na ogień. 

10. PN-EN 13823+A1:2015-12 „Badania reakcji na ogień wyrobów 
budowlanych – Wyroby budowlane, z wyłączeniem podłogo-
wych, poddane oddziaływaniu termicznemu pojedynczego pło-
nącego przedmiotu” 

11. PN-EN ISO 11925-2:2010 „ Badania reakcji na ogień – Zapal-
ność materiałów poddawanych bezpośredniemu działania pło-
mienia – Część 2: Badania przy działaniu pojedynczego pło-
mienia”. 

The use of acoustic screens in the view of the fire protection 

Noise emissions caused by land movement in the street 

makes it more and more protective acoustic screens (natural 

or artificial), which are intended to reduce excessive noise. 

This type of barrier, called acoustic screens should meet a lot 

of requirments. The impact of adverse factors such as: strong 

winds, dynamic pressure fluctuations or striking debris 

thrown from the car wheels affect the service life of the 

screen. The important thing is the fire safety of this screen. 

The self-ignition of the thermal radiation, emitted by a burn-

ing car or deliberate arson, it is important that the screen 

was characterized fire retardant properties. Legal re-

quirments relating to fire safety are generally defined, which 

cause a different interpretation of the rules. The article pre-

sents the current legislation related to fire safety screens 

used in infrastructure and test methods for the classification 

of the product. 
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