
EX/III po nowemu…EX/III po nowemu…

…czyli uczymy si ę …czyli uczymy si ę 
ochrony ochrony 
przeciwpo Ŝarowej…przeciwpo Ŝarowej…



…dawno, dawno temu było tak:…dawno, dawno temu było tak:



…a teraz jest tak:…a teraz jest tak:



…a co to za norma???…a co to za norma???

�� PNPN--ENEN 1350113501--11:2004, Klasyfikacja ogniowa :2004, Klasyfikacja ogniowa 
wyrobów budowlanych i elementów wyrobów budowlanych i elementów 
budynków budynków -- Część 1:Klasyfikacja na Część 1:Klasyfikacja na budynków budynków -- Część 1:Klasyfikacja na Część 1:Klasyfikacja na 
podstawie badań reakcji na ogień. podstawie badań reakcji na ogień. 



…co oznaczaj ą te literki?…co oznaczaj ą te literki?



…no to co konkretnie oznaczaj ą …no to co konkretnie oznaczaj ą 
te literki?te literki?



… a tak wygl ąda test SBI…… a tak wygl ąda test SBI…

�� SBI SBI –– okre ślenie reakcji na określenie reakcji na 
pojedynczy płon ący przedmiotpojedynczy płon ący przedmiot

�� bada si ę elementy o bada si ę elementy o 
wymiarach 500x1500 i wymiarach 500x1500 i 
1000x1500 mm, odpowiednio 1000x1500 mm, odpowiednio 1000x1500 mm, odpowiednio 1000x1500 mm, odpowiednio 
wysezonowane (brak wilgoci)wysezonowane (brak wilgoci)

�� musz ą być wykonane 3 lub 5 musz ą być wykonane 3 lub 5 
prób prób –– do klasyfikacji bierze do klasyfikacji bierze 
się wyniki 3 próbsię wyniki 3 prób

�� w trakcie próby obliczany jest w trakcie próby obliczany jest 
współczynnik FIGRA i współczynnik FIGRA i 
SMOGRA oraz bada si ę SMOGRA oraz bada si ę 
płon ące kroplepłon ące krople



…na czym polegał problem……na czym polegał problem…

śadenśaden zz producentówproducentów materiałówmateriałów dotychczasdotychczas stosowanychstosowanych
ww budowiebudowie pojazdówpojazdów nienie mógłmógł przedstawi ćprzedstawi ć stosownegostosownego
zaświadczeniazaświadczenia oo posiadaniuposiadaniu euroklasyeuroklasy „B”„B” wgwg normynormy
ENEN 1350113501--11……ENEN 1350113501--11……



…jak go rozwi ązano……jak go rozwi ązano…

…Decyzja Komisji z dnia 4 pa ździernika 1996r. …Decyzja Komisji z dnia 4 pa ździernika 1996r. 
ustanawiaj ąca wykaz produktów nale Ŝących do ustanawiaj ąca wykaz produktów nale Ŝących do 
klasy Aklasy A 11 „materiały niepalne”… (96/603/WE z „materiały niepalne”… (96/603/WE z klasy Aklasy A 11 „materiały niepalne”… (96/603/WE z „materiały niepalne”… (96/603/WE z 
późniejszymi zmianami) wymienia m.in.:późniejszymi zmianami) wymienia m.in.:

�� wełna mineralna (bez dodatków organicznych)wełna mineralna (bez dodatków organicznych)
�� Ŝelazo, stal, stal nierdzewnaŜelazo, stal, stal nierdzewna
�� aluminium i stopy aluminiumaluminium i stopy aluminium
Materiały te nie musz ą  podlega ć  procesowi  bada ń Materiały te nie musz ą  podlega ć  procesowi  bada ń 

i certyfikacjii certyfikacji



… no a drewno?… no a drewno?

•• temperatura zapalenia si ę drewna wynosi 250 temperatura zapalenia si ę drewna wynosi 250 ––
300300ooC, podczas gdy temperatura płomienia w C, podczas gdy temperatura płomienia w 
próbach ogniowych wynosi 750próbach ogniowych wynosi 750 ooC…C…próbach ogniowych wynosi 750próbach ogniowych wynosi 750 C…C…

•• Decyzja Komisji z dn. 6 marca 2006r. ustanawiaDecyzja Komisji z dn. 6 marca 2006r. ustanawia--
jąca klasy reakcji na ogie ń niektórych wyrobów jąca klasy reakcji na ogie ń niektórych wyrobów 
budowlanych w odniesieniu do drewnianych budowlanych w odniesieniu do drewnianych 
pokry ć podłogowych, paneli z litego drewna oraz pokry ć podłogowych, paneli z litego drewna oraz 
płyt okładzinowych (2006/213/WE) okre śla dla płyt okładzinowych (2006/213/WE) okre śla dla 
drewna klasy D i C… drewna klasy D i C… 


