
O ddziaływanie pozaru na okablowanie
a regulacje prawne
Wybrane zagadnienia

Ninieiszy ortykuł powstoł w zwiqzku z nołożeniem się trzech okoliczności.
Po pierwsze minqłwyznoczony no 1 lipco 2017 r. [1]termin wdrożenio normy
EN 50575:2014 Koble i przewody elektroenergeĘczne, slerownicze iteleko-
munikocyine. Koble i przewody do zostosowoń ogólnych w obiektoch budow-
lonych o określonei klosie odporności ogniowei [2]. Po drugie zokończył się
proces nowelizocii zopisów rozporzqdzeniq ministro infrostruktury z dnio
'l 2 kwietnio 2OO2 r. w sprowie worunków technicznych, jokim powinny odpo-
wiodoć budynki i ich usytuowonie (w oprocowoniu wykorzyslono iekst iednoli-
ty z 2O15 r., zwony dolei ,WT" [3]). Nie zmieniono w nim brzmienio § 259.2.
Po trzecie zoś pojowiło się w procesie konsultocii normo SEP N SEP-E-007 |n-
stolocie elektryczne iteletechniczne w obiektoch budowlonych[4!, mojqco po-
wiqzonie z normq EN 50575:2014 |2].
Artykuł stonowi zbiór opinii ouloro i iest iego zochętq do prowodzenio diolo-
gu w zokresie polskich przepisów techniczno-budowlonych reguluiqcych zo-
godnienio no styku bezpieczeńsMo pożorowego oroz bronży elektrycznei.

W Stan prawny PN-EN 50575
Przedmiotową normę oraz jej status omówiono

w ceIu umozliwienia powiązania formaInych

wymogów stawianych producentom kabIi

w zakresie badania ich k|asy reakcjl na ogień

z wymogami § 259 pkt 2 WT [3]. Norma

EN 50575:2014 l2l zosIała uznana Qrzez

PKN za Polską Normę PN-EN 50575:2O15-
03 t5]. Do normy tej wydano poprawkę

A1:2016-11.
Obowiązek wdrożenia normy EN 50575:

2014 l2l wynika z rozporządzenia Par|amentu

Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011, po-

tocznie zwanego CPR (Construction Product
Regulation) [6]. Przedmiotowe rozporządzenie
wiąze w całości i jest bezpośrednio stosowane
we wszystkich państwach członkowskich
(oznacza to z punktu widzenia formaInego brak

konieczności przeniesienia go do przepisów

krajowych, państwa członkowskie mają obo-

wiązek jego stosowania niezaIeżnie od przepi-

sów krajowych, przy czym przepisy unijne sia-
nowią przepisy nadrzędne). Przepisy rozporzą-

dzenia [6] zostały uwzg|ędnione w ustawie

z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wvrobach budow-

Ianych [7J.

Art, 5. Ustawy o wyrobach budowlanych

stanowi, ze:

,,Wyrób budow any objęty norrną zharmon zowaną Jub

zgodny z wydaną d a nlego europejską oceną techn cz-

ną, moźe być wprowadzony do obrotu lUb UdOStępi]any

na rynku kralowym wyłącznie zgodnie z rozpol,ządze-

n em nr 3O5/2O1 1".

Wyjaśniając powyzszy zapis, na ezy przyjąć,

ze okabIowanie, które po dniu termlnu wdroze-

nia normy EN 50575:2014 będzie sprzedawa-
ne w Polsce, powinno spełniać wymog przed-

miotowej normy, Mowa jest tu oczywiście

o okabIowaniu spełniającym wymogi definicji

wyrobu budow|anego przedstawionej w CPR

16l oraz regu|owanym przedmiotową normą,

Ponizej wyjaśniono te dwa warunki w odniesie-

niu do okablowania wraz z podaniem przypad-

ków, które wykraczalą poza przedmiotową nor-

mę,

Definicja wyrobu nudow anego na podstawie

[6J jest następująca (art,2, Definicje):

,,1) ,wyrób budow any" oznacza kazdy wyrób Iub zestaw

wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w ce u trwa-

łego wbudowania w oblektach budowJanych ub ch czę-

ścach, którego właściwośc wpływają na właśclwości

uzytkowe ob ektów budow anych w stosunku do podsta-

wowych wymagań dotyczących ob ektów budowlanych",

Z powyzszej definicji wnloskuje się, ze wyro-

bem budowIanym nie jest okabIowanie zasiIa-
jące dla urządzeń podłączanych do instalacji
przy użyciu wtyczki (część od wiyczki do urzą-

dzenia, która sianowi część urządzenia), ponie-

waz nie jest ono trwa|e wbudowane w obiekt

budow|any, Ko|ejnym przykładem e|ementów,

które nie muszą koniecznie znajdować się

w obszarze zainteresowania przedmiotowej

normy, są tzw. patchcordy' (pod warunkiem, ze

nie są zainstaIowane na stałe w celu spełnienia

wymogów podstawowych stawianych obiek-

tom budowIanym). Przykładem okablowania

odpowiadającego tego typu deflnicji są np,

przewody YDY YKY Lg! N2XH, W praktyce

oznacza to większość okab|owania stosowane-

go w instaIacjach elektrycznych.

W samej normie PN EN 50575 [5J znajdu-
ją się takze zapisy wyłączające część okab o-

wania spełniającego wymogi definicji wyrobu

budowianego przedstawione.j powyzej z zakre-

su stosowania normy (rozdział i, Zakres):
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,,Kab e które malą byc zastosowane do zasi an a, komu

n kac1, wykrywana pozaru i aarmowania o nm w bu-

dynkach oraz nnych bldow|ach, gdzie kluczowym jest

zapewnienie ciągłośc dostarczan a energ l /|ub sygnału

d|a takch nstalacjl bezpieczeństwa, jak system sygna -

zacji pozarowe1, oznakowanie k erunkowe oraz instaIacle

przeciwpozarowe nie są przedmiotem tego standardu."'

Nalezy przy tym zaznaczyc, ze Iakze wyłą-

czone sood wymogów stosowania opisywarej

normy okablowanie nadaI podIega ocenie

zgodnoścl zgodnie z ustawą [7J.

Omawiana norma dotyczy:

" kab, elektroenergetycznych - izolowane przewody

kab e, do stosowanla na przykład w dostawach ener

g l e ektryczne|,

. kab sterowniczych teekomunlkacylnych - przewo

dy, kab e syrnetryczne i kable współosiowe z przewod-

n kam meta cznymi, do stosowan a na przykład w te-

lekomunlkacji, transmls1 danych, częstot wości rad o-

we1, komun kacji wideo oraz sygna zac1 i kontro

urządzeń,

" kab]i śwatłowodowych - do stosowania na przykład

w te ekomunlkacji, transmisli danych, częstotliwośc

rad owe;, komunlkacji wideo oraz sygnaIizacji i kontro-

i urządzeń.

W normie EN 50575 [2J przywołano

w pkt 5 normy, według których na|eży przepro-

wadzić badania, Nie okreś]ono w niej jednak

wańości liczbowych wyników poszczegó|nych

prób. Do przypisania wyniku okreś|onej meto-

dy badawczej do klasy reakcji na ogień ko-

nieczne jest przytoczenie zapisu punktu 4,1

l2l,
,,Reakcja na ogień, Wyniki testów powinny być zak asy,

f kowane zgodn e z EN 13501-6 |8]".'

Norma 13501-6 [8] dzleIi okablowanie

na k|asy 0d Aca do F.u, K|asa A.u ma przy tym

najmniejszy wpływ na rozwój pozaru, kIasa F.u

zaś wpływ najbardziej znaczący ze zbadanych.

NPD opisuje sytuację, gdy produktu nie prze-

badano bądź nie spełnia on wymagań klasy

F.u. Interesujący jest jeden z zapisów załączni-

ka ZZ (in|ormacyjnego) normy EN 50575 t2]

W takim przypadku producenci, wprowa-

dzający swoje wyroby do obrotu w tych MS,

nie mają obowiązku okreś|enia ani deklarowa-

nia właściwości uzytkowych swoich wyrobów

w odniesieniu do tej charakterystyki i w infor-

(czesc okt ZZ. 1l:

,,Wymaganie dotyczące właściwości uzytkowych w od-

niesien u do zasadniczych charakterystyk nle ma zasto

sowania w tych państwach członkowskich (l\4S), w któ-

rych nie ma wymagań prawnych dotyczących danej cha- 
1

rakterystykl d a zamierzonego zastosowanla wyrobu.:-
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macji dołączonej do oznakowanla CE mogą za-

stosować opcję,,właśclwoścl uzytkowe nieusta-

Ione (NPD) (patrz ZZ, 3)",

|Jpraszczając powyzszy zapis: jeśli w danym
państwie członkowskim brak jest wymogów
prawnych dotyczących poszczegó|nych charak-

terystyk produktu opisywanych przez standard

12J, to producent nie musi dokonywać oceny

tego produktu w tym zakresie. W zwlązku

z tym nalezy ocenić, czy w polsklm systemie
prawnyn znajdują się przepisy wymagające

oceny okab|owania ze wzgiędu na ]ego reakcję

na ogień, gdyz jest to warunkiem nałozenia

na producentów wdrazających okabIowanie

do PoIski wyrnOgu uzyskania ceńyfikatu stało-

ści właściwoścl uzytkowych i wystawienia de-

klaracji zgodności tych przewodów zgodnie

z EN 50575.
Powyzsze rozważania dotyczą oznaczania

okablowania znakiem CE. Ustawa o wyrobach

budowlanych [7J w przypadku wyrobów nieob-

jętych normą zharmonizowaną, dIa której za-

kończył się okres koegzystencji i dIa których nie

została wydana europejska ocena technicz-

na, dopuszcza wprowadzenie ich do obrotu

na podstawie oznakowania znakiem B. W przy-

padku okablowania dotyczy okab|owania wyłą-

czonego zzakresu PN EN 50575 - d|a przypo-

mn ien ia:

,,Kab e, które mają byc zastosowane do zasilania, komu-

nikacj, wykrywan a pożaru l aarmowanla o n m w bu-

dynkach oraz innych budowlach, gdzie k|uczowym 1est

zapewnienle ciąłości dostarczania energ i ii ub sygnału

d a takich instalacji bezp eczeństwa, ]ak system sygnaIi-

zacji pozarowej, oznakowan e kierunkowe oraz instalacje

przec wpozarowe".

Sposób dekIarowania właściwości uzytko-

wych wyrobów budowlanych oznaczanych zna-

kien B regL,luje rozporządzenie w sp"awie spo-

sobu dekIarowania właściwości uzytkowych

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowa-

nia ich znakiem budowlanym [9J. Wymagane

systemy oceny zgodności d|a iego typu okab|o-

wania podano w załączniku 1 poz. 37. Rozpo-

rządzenie to bazuje na kIasach reakcji na ogień

podanych w EN 13501-6, Takze w tym przy-

padku dotyczy ono jednak okab|owania ,,do za-

stosowań podIegających wymaganiom doty-

czącym reakcji na ogień",

Podsu mowując, rozporządzenie to uzu pełn ia

Iukę w zakresie badania k|asy reakcji na ogień

okablowania dla systemów bezpieczeństwa,

|ecz nie stawia wymogów w zakresie obowiąz-

ku stosowania tego typu okab|owania w okre-

ślonych |okalizacjach.

w palność okablowania
Pierwszym w Po|sce aktem prawnym, który po-

stawił wymogi w zakresie klasy reakcji

na ogień okabIowania, było rozporządzenie

w sprawie warunków technicznych, jakim po-

winny odpowiadać obiekty budowlane metra

i ich usytuowan e LlOJ, Rozporządzenie to pre-

ZentUje nOWOCzesne podejście do przepisów

ochrony przeciwpozarowej, poniewaz jednak

zostało wydane w 2011 r,, nie odnosi się

do k|as z indeksem do nym ,,ca",

Wymogi da okabIowania sformułowano

w załączniku nr 1 ,,Wymagania w zakresie za-

pewnienia bezpieczeństwa pozarowego obiek-

tów budow|anych metra" w następujący spo-

sób:

,,11, KabIe, przewody oraz ch osłony zainstalowane we-

wnątrz tune|u lub stacji metra povlinny być co najmniej

k asy reakcj na ogień B-s3, d0, a produkty ch rozkładu

termicznego o kwasowośc mniejsze1 n z pH 4,3,"

Akt ten nie stanowi więc podstawy do oceny

okabIowania ze względu na k|asę reakcji na

ogień zgodnie z EN 13501-6.
Przepisem, który moze stanowić podstawę

stwierdzenia wymogu badania okab|owania ze

względu na jego reakcję na ogień, moze być

dyskutowany wieIokrotnie wśród inzynierów

odpowiedziaInych za systemy wentylacyjne

i inzynierów eIektryków § 259,2 [3J (ze wzg|ę-

du na kiIkukrotne odniesienie slę do tego prze-

pisu w artykuIe dokonano jego wyróznienia

w tekście):

,,Przewody i kabIe elektryczne oraz inne instalacle

wykonane z materiałów paInych, prowadzone

w przestrzeni podpodłogowej podłogi podnies onej

w przestrzenl ponad sufltam podw eszonym , wykorzy-

,tyłarej oo weTI/dc l o og,zeła-ia porie>z.ze ia,

pow nny miec osłonę ub obudo,"vę o k as e odpornośc

ogniowe1 co najmnie1 E| 30, a w budynku wysokośco-

wym (WW) lub w budynkach ze strefą pozarową o gę-

stoścl obcążenia ognowego ponad 4000 MJ/m' co

nalmniej El 60,"

Należy zaznaczyó, ze przedmiotowe rozwią-

zanie (wykorzystywanie przestrzeni podpodło-

gowej do wenty|acli) jest typowe np, d|a bu-

dynków typu data cented na całym świecie
(przestrzeń podlogi sluzy do zapewrienia po-

wietrza chłodzącego szafy RACK), Przestrzeń

międzysufitowa była także bardzo często stoso-

wana w budynkach biurowych do recyrkulacji

powietrza Z pomieszczenia poprzez k|imakon-

wektory. Jest takze CZęsto WykOrzystywa-

na przez układy oddymiania,

Ze wzg|ędu na wymogl pa|ności okab|owa-

nia przedmiotowy przepis wymaga szerszego

omówienia, Należy zaznaczyć, ze inzynierowie

e|ektrycy pracujący na budOwach oraz w biu,

rach projektowych spotykają się z praktycznym

probIemem okreś|enia, które okabIowanie jest

wykonane z materiałów paInych, Wymaga to

dość szerokiej znajomości zarówno systemu

nOrmatywnego, prawnego, jak i wiedzy w za-

kresie materiałoznawstwa eIektrotech n icznego.

Y\,l załączniku nr 1 do rozporządzenia [3J po-

wołano w nawiązaniu do palności wyrobów bu-

dowlanych normę PN-EN 13501-1 t9]. Po-

wyzszy przepis wymaga, aby wszystkie mate-

riały, z których wykonane są przewody i kab|e

eIektryczne w nim on]awlane, były niepaIne

(|ub oddzieIone przegrodami Iub osłonami, Iecz

takie razwiązanie ze wzg|ędu na kłopotliwość
jego implementacji nie stanowi przedmiotu te-

go artykułu), aby mogły być prowadzone

W Omawianych przestrzeniach. DopuszczaIne

jest takze, zgodnie z [91, potraktowanie kabIa

(|ub innej próbki poddawanej badaniom) jako

jednego niehomogenicznego wyrobu budow|a-

nego, który w całości będzie niepaIny, Z anall-

zy załącznika 3 do [3] wynika, ze w przypadku

wyrobów budowIanych innych niz posadzki

(w tym wykładziny dywanowe) w ramach okre-

ś|enia palne nalezy zakwalifikować wyroby,

które są: niezapa]ne, trudnozapaIne oraz ła-

twozapaIre. Przeomiotowy zapis ogranicza

materiały, z których wykonane jest okab|owa-

nie, do następujących kIas reakcji na ogień:

A1; A2-s1, d0; A2-s2, d0; A2-s3, d0.)znacza
to, źe e|ementy te nie mogą w trakcie badań

omówionych w formie odniesień w normie

PN-EN 13501-1 [9] wydzielać krope| (d0:),

mogą jednak wydzie|ać dym (s1 do s3).

W praktyce należy zaznaczvć, ze typowe

przewodniki stosowane w przemyś|e elektro-

technicznym (zelazo, sta|, aluminium, miedź

oraz stopy miedzi i aIuminlum) zgodnie z de-

cvzia Kom;sii 96603lWE (0J L 267
19.1O 1996 o23l l1_0J zostały zahwa ifi(owa-

ne do kategorii A1 bez konieczności wykony-

wania badań, więc anaIiza ich paIności nie jest

konieczna. AktuaInie (do ewentuaInej daty no-

weiizacji) naIezy więc rozpalrzeć klasyfikację

wyrobów wykorzystywanych na izo|ację prze-

wodów i kabli ze wzg|ędu na k|asę reakcji

na ogień.

Zachowanie wybra nych materiałów izolacyj-

nych ze względu na ogień zostało szeroko omó-

wione w [11]. Ponizsze rozważania stanowią

syntetyczne podsumOwanie części artykułu

Edwarda Musiała,,Przewody elekiryczne
w warunkach pozaru. Reakcja przewodów

na ogień", poróWnane z danymi przedstawiO-

nymj przez producenta okab owania Elpar

w 1721.Iakze w [1 1] mozna znaIeźć wyjaśnie-

nie, czym jest L0| (Li,łtltln g )xygen lndex) oraz

jakwyznacza się ten parametr, Na potrzeby ni-

niejszego opracowania wydaje się zasadne ty -

ko podanie, że L)l wraz z przyrostem tempera-

tury maleje oraz przedstawienie typowego spo-

sobu rozumienia k|asy,fikacji izolacj ze wzg ę-

du na L0| za lI1,):

" L0 < 23 materiałłat1,1o:aoa ly, rozprzestrzenlający

płom leń,

, L)I 24 do 28 mater,, trJcnożapalny, w małym

sLopri, ,ozp,ze:t,zt c s__. - -, ó 
.

, LOl 29 do 35 - mater a, .lgraniczen e n ezapa|ny, sa-

mogaSnąCy, n erOZprzestl]:n alącv ptomlenla,

, L0| ]6 rdle'd, : ,--ó- J. d 
^ 

ęt ,owr A l e

,olp,zestl7eraąc, plr- - a
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Tabela l. Wskaźniki tlenowe wybranych materiałów wykorzystywanych na izolac|ę przewodów i kabli wraz z temperaturami topnienia

PoIietylen (PE) 1B-19 ponizej 22 150 do 130
dotyczy takze odmian,

takch jak: HDPE, LDPE,
XLPE

X oraz pochodne, takie

1ak; Xz, Xp, Xs

Nylon (poliamid) do 22 21a

Guma ety|enowo-po ipre-

nowa (EPR) do 22

Poliuretan (PUR) ll ao lc) 20-26 150

Po winit (zm ękczony
polichlorek winylu)

24 do 35 23 do Ą2 niższa niż I40

Y oraz pochodne, takie
jak: Yb, Yc, Yn, Yo;

spalen e i kg polich orku

w ny u zadymia całkowi-
cle kubaturę około

50O m"

Guma silikonowa 25 do 35 25-35 G

W nidur (niezmlękczony
polichiorek w ny u)

40 do 45 niższa niż I4a
mater ał stosowany

głównie na rury

Teflon (politetraf|uoro-

eiylen, PTFE)
95 niższa nlż 290

Tabela 2. Uproszczona tabela ]. ze standardu PN EN 13501-1+A1:2010
Pomin ęto eLementy które n e mają znaczenia ze względu na wyciągane da e] wn osk . Parametry T oraz m Oplsane W stan-

dardzie EN ISO 1 182 DT - przyrost temperatL]ry występujący W trakcie badanla po wprowadzeniu do p eca próbki, -\n'l

zmiana masy próbk wtrakce prowadzena badanja, Ti -czas występowana płomienla w trakce prowadzenia badania,

Tabela 1 została przedstawiona ty ko w ce-

I u p rzyb ] i ze n i a za ga d n i en i a r azpr zeslr zenian|a

płomienia przez iypowo stosowane izolacje.

Zawiera ona takze wybrane izolacje stosowa-

ne na Okab OWanie, tzw, bezhalogenowe (np,

guma siLikonowa) W praktyce należy uLnać,

Ze Zaden z tych materiałów nie został zakwa-

Iifikowany do kIasy A1 lub A2, zgodnie

z 13501-1 warto takze dodać, ze okablowa-

nle bezha|ogenowe często przy tym san]yrT]

przekro]U pOWOduje nawet WiękSZe obciązenie

OgnlOWe niż okablowanie bezha ogeno-

We - potwierdzenie tego twierdzenia moz-

na ZnaIeŹC w żałąCzniku D (Przvkładowy wy-

kaz obciązenia agniowega dla niektórych ro-

dzajow kabli) do specyfikacjl technicznej

PKN CEN/TS 54-14 t13]. Wymogi dla k|asy

paIności A1 i A2 przedstawione w normie |9]

nie są formułowane na bazie LOI oraz tempe-

ratury topnienia. Ponizej przedstawiono nor-

matywne zestawienie dotyczące n]etod badań

dla klasy AI oraz A2,

Na podstawie pobieznej analizy parametrów

przedstawionych w tabe|l 2 naIezy uznać, że

żaden z materiałów wymienionych w tabe|i 1,

z potencjalnym wyjątkiem gumy si lkonowe1

OraZ gUmy etylenowo-propylenowej (EPR) (au-

tor nie ma doświadczeń z przedrniotowym oka-

blowaniem), nie jest w stanie spełnic parame-

trów dla klasy A1 oraz A2.

Wniosek takl mozna wyciągnąć z następują-

CyCh rozwaŻań: W ce U spełnienla WymogÓW

ubytek masy próbki w trakcie badania nie po-

winien przekraczać 50%, metoda badawcza

EN |S0 1 l82 l),Ę zakłada przebywanie prób-

ki w piecu rurowym w temperaturze 750"C.

Badanie prowadzi się oo czasL.] osiągnięcia

równowagi ciep|nej w piecu (próbka, powietrze

w piecu, w praktyce czas ten wynosi około

30 min), Opisywane we wcześniejszej części

materiały ulegną (na podstawie przedstawio-

nych w iabeli 1 danych) stopieniu oraz 5pa|e-

niu, co spowoduje nieutrzymanie parametrów

związanych z masą próbki.

Osobnym zagadnieniem wartyrn omówienia

jest okabIowanie spełniające wymogi dla izoIa-

cji w kIasie FE (np. FE180) - np. kabel

FLAI/IE X 950 (N) HXH - wybrany tutaj d|a

przykładu, którego izolacja zgodnie z deklara-

cją producenta wykonana jest ze ,,specjalnej

usieciowanej ognioodpornej mieszanki bezha-

Iogenowej", wypełnienie ze,,specjaInej unie-

palnionej mleszanki bezhalogenowej", a po-

włoka z,,termoplastycznego bezhalogenowego

tworzywa typu HM4 wg DIN VDE 0276-604)"

[15]. KabeI ten ma kIasę FE18O zgodnie:.,

EN LSO 11B2

\T < 30"C
,\m < 50% l

tr 0 (tl, nie występuje usiabiIjzowane
spalanie płom eniowe)

lT < 50"C
Am<50%i
ti<20s

EN |S0 1i82
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Materiał izolacyjny
Wskaźnik tlenowy LOl

I7,] t11]

Wskaźnik tlenowy LOl
Il"1 Ll?l

Temperatura topnienia
rc] tlll Uwagi

Oznaczenie materiału
powłoki i izolacji

Klasa Metoda lub metody badania Kryteria klasyfikacji

A1

A2



z wymogami normy IEC 60331-21 [16]. Sama

k|asa FE okreś|ona jest zgodnie z lEC 60331
2 1. Opis metody badawcze1 został zacytowany

z opracowania [1 7J:

,,Odporność lzoac1 na długotrwałe dzałanie ognia jest

sprawdzana podczas próby wykonywane1 według

]EC 60331-11'oraz lEC 60331-21, -23, Próbkę kabla

o długośc 1200 mm umieszcza się poziomo, 75 mm

ponad źródłem ognia, którym jest n owy paJn k gazowy

o temperaturze 750-850"C, Do zył kabIa przykłada się

napęcie 4O0 V w przypadku badania kab|i energetycż-

nych nlskiego napęcia, natomiast dIa kab teIekomuni-

kacyjnych jest to 110 V Czas działana ognia wyno-

si 180 min, Wynik próby uznale się za pozytywny, jeze l

pomiędzy żyłami kab a nie nastąpi zwarcle. Miarązwar-

cia jest przepa en e bezp ecznika 2A włączonego w ob-

wód eIektryczny",

Porównując metody badawcze dIa k|asyfika-

cji FE t16] oraz wymogi standardu EN

IS0 1i82 [14J, naIezy jednak stwierdzić, ze
WarUnkóW badawczych tych norm nie da Się

bezpośrednio porównać, W związku z powyż-

szym należy stwierdzić, że nie istnieje na pol-

skim rynku okablowanie gwarantujące speł-

nienie przedmiotowych wymogów. Z rozmów

z innymi inzynierami mozna wyprowadzić

wniosek, ze jedynym okab|owaniem, które mo-

głoby potencjalnie spełniać przedmiotowy wy-

móg, jest okab|owanie z izolaclą ceramlczną

bądź szynoprzewody, pod warunkiem stosowa-

nia przekładek ceramicznych, co w praktyce

powoduje brak moz|iwości spełnienia warun-

ków § 259.2 WT [31 cytowane8o wcześniej.

Z powyzszego wniosku wynika konieczność

nowe|izacji WT t3] W praktyce wymóg niepal-

ności jest wymogiem bardzo wysoko postawio-

nym (choćby zapewnienie zasiIania opraw

oświetleniowych zainstalowanych w suficie
podwieszanym czy zasiIanie jednostek Klima

konwektorowych oraz okab|owanie do czujek
pozarowych czy do punktów wiłi jest niewyko-

na ne zgodnie Z przedrniotowym przepisem),

Co oznacza dyskwaIifikację tego rozwiązania

z praktyki Iub konieczność przygotowywania

każdorazowo odstępstwa od WT [3]

§ lnne niejasności dotyczące
§ 259.2 WT

Wentylacja oddymiająca wlaz z układami

kompensującymi

0mawiany przepis budzi wątpIiwości prakty-

ków od dłuzszego czasu. Komenda Głów-

na Państwowej Strazy Pożarnej (KG PSP) wy-

dala w sprawie irterpretacji orawianego p,ze-

pisu wyjaśnienie dotyczące stosowania go

w odniesieniu do przestrzeni ponad sufitami
podwieszanymi, Najbardzie1 aktua ne jest po-

chodzące z2016 r, wyjaśnienie nr 3 [18].

Według przywołanego powyzej wytłumacze-

nia omawiany przepis dotyczy,,(.,,) przestrze-

ni, które dIa potrzeb zapewnienla odpowiedniej
jahosci śrooowis{a wewnętrzrego ł po-iesz-

czenlach są wykorzystywane do ich wenty|acji

Iub ogrzewania".

Faktycznym probJemem jest określenie, czy

wentyIacja oddymiająca takze powinna być

traktowana jako wentyIacja w rozumieniu
przedmiotowego przepisu. Uzasadnione wyda-

je się twierdzenie, ze z punktu widzenia ce|o-

wości wentylacja oddymiająca powinna być

wykluczona spod jego stosowania, Podstawą

powyzszego twierdzenia są następujące fakty:
. Przepis ma na ceu ochronę uzytkowników obektu

oraz ekip ratowniczych przed dymem, który moze być

mieszany przez wentylaclę bytową w obrębie pomjesz-

czenia (przenikan e dymu z obszaru nad sufitem

w strefę ponizej sufitu), Wentyiacja oddym aląca, któ-

ra usuwa dym, zmniejsza 1ego oddziaływanle na ludz

oraz obiekt budowIany, co zwiększa poziom bezp e-

czeństwa,

. Wenty acja oddymiająca nie ma na ce u zapewnien a

odpowiedniej jakości środowiska wewnętrżnego w po-

m eszczen ach, DJatego n e spełn a załozeń przedsta-

wionego wyjaśn enia Komendy Główne1 Państwowe1

StraZy POZarnej,

Ko elnym systemem, który nie powinien

wpływać na typ StOsOWanegO W przestrzeni

międzysufitowej okablowania, jest układ za-

pewniający odprowadzanie powietrza z syste-

mów róznicowania ciśnień (systemy te zapew-

niają poprawne działanie systemów róznicowa-

nia ciśnień dających m,in. zabezpieczenie

przed zadymieniem przedsionków pozarowych

oraz k]atek schodowych więcej na temat te-

go typu systemów mozna przeczytac w normie

PN EN 120101-6 [19]), W tym przypadku tok

rozumowania jest analogiczny do przypadku

insta acji oddymiania. Tego typu instalacja

w rzeczywistośc' powoduje us_wa-,e z p"ze-

strzeni ciepła i dymu,

Układy chłodzenia wykorzystu,jące przestrzeń

podpodłogową

W serwerowniach przestrzeń podpodłogowa

jest wykorzystywana do zapewnienia chłodze-

nia szaf z serwerami (nawiew powieirza chło-

dzącego). Tego typu układ nie spełnia definicji

ilsta acji wentyIacji przedstawiore1 w rormie

PN EN 13779:2008 Wentylacja budynków

niemieszkalnych wymagania dotyczące wła-

ściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji

t20]. Pkt 3.7 tej normy definiuje instaIację

wenty|acjl jako:

,,zestaw urządzeń, których przeznaczeniem jest dopro-

wadzenie pow etrza zewnętrznego do pom eszczeń

usunięcle zaneczyszczonego powtetrza wewnętrz-

nego".

Omawiana instalacja nie stanowi doprowa-

dzenia powietrza zewnętrznego, działa na za-

sadZie reoyrkUIacji powietrza wewnętrznego,

W związku ztym przy dokonywaniu interpreta-

cji gramatycznej omawianego przepisu tego ty-

pu przypadek powinien być wyłączony ze sio-

sowania nałozonych w nim rygorów.

Pomosty techniczne

Pojęcie przestrzeni podpodłogowej podłogi

podriesionej wykorzystywane w orawianym

§ 259.2 [3J pozwa|a na dość znaczącą swobo-

dę interpretacyjną, Często spoiykanym uzasad-

nieniem braku konieczności stosowania wymo-

gów przedmiotowego przepisu jest zakwallfiko-

wanie podłogi podnlesionej jako pomostu tech-

nicznego jest to wykorzystywane w serwe-

rowniach, gdzie podłoga techniczna stanowi

w praktyce pomost umozIiwiający dojście

do urządzeń, Są to pomieszczenia, ktore za-

zwyczaj nie mają stałej obsługi przebywającej

w pomieszczeniach, w których znajdują się

SerWery.

System sygnalizacji pożarowej

Korelda Glowna PSP we wspomriary-
wcześniej wyjaśnieniu § 259,2 [18] uznała,

że:

,,w przypadku wenty|owanych przestrzeni ponad sufta-

r pod.ł e,zal yrj h 1e,a,Lsldjqce .Ą/ynaga, ,0lpa-

trywanego przeplsu mozna uznać rozwiązan a technicz-

ne zapewn alące w przypadku wystąpienla pozaru auto-

matyczną jego detekclę przez system sygnallzac1 poza-

rowej (czulk dymu w pomieszczeniach i ch przestrze-

niach ponad suf]tam podweszanymi) oraz automatycż-

ne wylączenie lnsta acji wentylacji i k matyzac1 ub in-

staLacji ogrzewczej, wraz z automatycznym zamknię,

ciem przecwpozarowych kIap odcinających w obrębie

co najmniej zagrozonej strefy pozarowe1, natychm ast

po wykryc u pożaru przez system sygnal zacji pożaro

Wej",

Podsumowując powyzsze, w ce|u umoz|iwie-

nia kompIeksowej oceny wyjaśnienia PSP na|e-

zy przywołać takze standardowe zastrzezenia

występujące w tego typu wyjaśnieniach wyda-

wanych przez KG PSP:

,,Komenda Główna Państwowej Strazy Pozarnej n e op

n ule ndyw dua nych rozw ązań projektowych, które

przewdywane są w odn]eslen]u do konkretnych obiek

tów budow anych, chyba ze występu]e ;ako organ n-

stanc] w sprawach zazaleń dotyczących takich rozw ą-

za.l. \Al z,,^,iąz| l z tyr po-izsze ń/jasr elia , p log4

być w zadnym przypadku wykorzystywane w katego-

riach opn 1ub innych form zalęca stanowiska przez

właściwe organy Państwowej Strazy Pozarne1 w sytu-

acjach wymaganych przepisam prawa, w odn esieniu

do postępowań dotyczących ndywldua nych przypad-

ków",

Y,ł związku z powyzszym, chcąc skorzystać

z tego typu rozwiązania, należy uzyskać od-

stępstwo od warunków technicznych w trybie

zgodnym z danym stanem prawnym,

M Rekomendacja nowelizacji
§ 259,2 WT

W związku z przedstawionymi niejasnościami

w zakresie zmian § 259.2 rekomenduje się

zmianę przedmiotowego paragrafu poprzezi
, okreś|en e k|asy reakcj na og eń okab owania w sytu

acjach opisywanych przez § 259,2,
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. dodanie normy PN-EN 13501-6 18] do załącznika l
do rozporządzenla [3] w wlerszu dotyczącym omawia-

nego przepsu jest to konieczne w ce|u połączenla

omawianego przepisu z wdrozoną dia producentów

kab normą EN 50575 |2J omówioną na początku ar

tykUłu,

" rozszerzenie załącznlka 3 do rozporządzenia [31 o po-

w ązanie k as reakc] na ogień okreś|onych w standar-

dzie PN-EN 13501 6 z określeniem uzytym bezpo-

średnio w przep sie,

. zrn anę żap su aktua nego brzm enia § 259.2 |3] cy-

tovr'anego we wcześniejsze1 częśc artykułu z ,,wyko

rzystywanej do wentylacli" na,,Wykorzystywanej

do wentylacji bytowej".

" usunięcie zwiększonych wymogów co do reakcj

na ogień okab|owania w odniesren u do obiektów,

w których za nsta owano systern sygna lzac1l pożaro-

wej zapewniający ochronę całkowtą umoz|iwlający

jednocześn e wyłączenie urządzeń wentyacli bytowej

ł,a; z odc'ęcier st/A'l pożaro\łe_ pop,7ó,i pr et wpo-

żarowe k|apy odc nające,

Naeży zaznaczyc| ze okab|owanie syste-

mów bezpieczeństwa powinno być dopuszczai-

ne w kazdej okalizacji, w której istnieje mozIi-

wość jego technicznej insta acji, Jest to ko-

nieczne np. ze wzg|ędu na okaIizację punkto-

Wych detektoróW dymU.

Autor ce owo nie przedstawia szczegółowej

rekomendacji w zakresie doceIowego kształtu

Omawiane80 przepisu. Ze wzg|ędu na interdy-

SCyOIinarnOSC OmaWiary O.ZepiS powinien

byc kształtowary co naj-niej arzez reprezer-

tantów czterech grup zawodowych: inzynie-
rów eIektryków, inzynierów sanitarnych, inzy-
1ierów bezp eczeństwa oozarowego oraz
prawników.

§ Uwagi do normy N SEP-E-007
Poniewaz norma N SEP-E-007 jest meryto-

rycznie pOWiąZana Z OmaWianym Zagadnie-

niem, autor pozwa a sobie także na wyrażenie
swojej 0pinii w jej zakresie. Komentowa-
na w tym rozdziale norma w czasie pisania te-
go artykułU podlega konsu|ta0jom. Ce|em n0r
my ]est definiowanie za|ezności pomiędzy kla-

Są reakcji na ogień kab|i a typem obiektu bu-

dow|anego, w jakim mozna go insta|ować, Za-
gadnienie to wymaga doprecyzowania. Co naj-

mniej od 201,5 r, zajmule się nim Iakże ZYEI:
Die E|ektroindustrie, CzyteInikom znającym ję-

zyk angieIski autor poieca SZCZegó|nie OpraCO-

wanie [21]. Oceniając sposób regulacji wymo-
gów w zakresie paIności pozostałych wyrobów

budowIanych, naIezy jednak zaznaczyć, że
przedmiotowe wymogi powinny znaleźć się
w rozporządzeniu [3], a nie w normie SEP
Przemawia za lym takze wymóg standardu

[5J - doregulowanie przedmiotowego e|ementu

w formie przepisu prawa wprowadzi obowiązek
okreś|ania palności okabIowania przez produ-

centów kabIi.

w podsumowanie

Z niniejszego artykułu wynika, ze ureguIowania

w zakresie oddziaływania pozaru na OkabIOWa-

nie są w przepisach techniczno-budowIanych

t3] dość niejasne, Artykuł celowo został ogra-

niczony do omówienia zagadnień dotyczących

z pozaru tylko jednego krótkiego wymagania.

Autor ma nadzieję, ze w ten sposób zachęci in-

zynierów praktyków do wypowiedzenia się

w zakresie lnnych stwarzających im prob|emy

interpretacyjne wymagań iych przepisów.

W celu wstępnego wskazania obszarów

ra StykU bezpieczeństwa pOżarOWegO oraZ

elektryki podkreśla się, ze podstawą do da|-

szych dyskusji mogą być np, wymogi stawiane

okab|owaniu w § 258.2 lub § 187 [3]. Warte

OmóWienia Są takze wymogi w Zakresie palno-

ści i wydzie|ania ha|ogenów w trakcie pozaru

przez OkabIOWanie stawiane W nOrmie Wieloar
kuszowej IEC 60364. Zagadnienia te powinny

stać się tematem dyskusji w środowisku elek-

tryków wydaje się zasadne, by organizacje

branzowe reprezentujące grupy zawodowe,

na które wpływ mają przedmiotowe przepisy,

r ozw azy ły stworzen ie gru p eksperckich oce n ia-
jących IegisIację w tym zakresie oraz zaprapo-

nowały zmiany w obowiązujących przepisach

tak, aby został uzyskany właściwy poziom bez-

pieczeństwa Iudzi i mienia z uwzg]ędnienien,l

ekonomicznie uzasadnionych nakładów finan-

SOWyCh. Dosc 'stotre jest tez zapewnielie Wy-

starczającej czyteIności omawianych przepi-

sów d|a osób odpowiedzialllych za ich prak-

tyczne zastosowanie.

.'
]cln Rochoń - dorodco lechniczny

w procesie inwesiycyinym
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