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Przewody elektryczne w warunkach pożaru. 

Reakcja przewodów na ogień1 
  

Zachowanie się w warunkach pożaru kabli i innych przewodów elektroenergetycznych oraz telekomuni-
kacyjnych, w tym przewodów światłowodowych, ma wpływ na przebieg pożaru i na zagrożenia z nim 
związane. Ma też wpływ na ciągłość zasilania energią elektryczną urządzeń przeciwpożarowych i na cią-
głość przesyłania informacji, czyli na skuteczność akcji ratowniczej. Od kilkunastu lat tym kwestiom po-
święca się coraz więcej uwagi w normach i przepisach technicznych. Niestety, oprócz norm IEC oraz 
norm EN, są nadal równolegle w użyciu normy własne niektórych krajów, również w obrębie Europy. Ich 
postanowienia różnią się w szczegółach, wobec czego przy wszelkich wynikach badania przewodów nale-
ży podać zastosowaną normę, bo tylko wyniki identycznie przeprowadzonych badań są porównywalne. 
Ponadto w ostatnich latach zachodzą zmiany w klasyfikacji ognioodporności przewodów i kompletnego 
oprzewodowania, co utrudnia orientację w aktualnym stanie wiedzy technicznej. 
 

1. Wstęp 
Budynki i inne obiekty budowlane powinny zapewniać należyty poziom bezpieczeństwa 

pożarowego. Oznacza to, że powinny one być zaprojektowane i wykonane w taki sposób [2], aby 
w przypadku wybuchu pożaru: 

 nośność konstrukcji budowli została zachowana przez określony czas, 
 powstawanie oraz rozprzestrzenianie się ognia i dymu w obiekcie dotkniętym pożarem było 
ograniczone, 

 rozprzestrzenianie się ognia na sąsiednie obiekty było ograniczone, 
 osoby znajdujące się wewnątrz mogły opuścić obiekt budowlany lub być uratowane w inny 
sposób, 

 uwzględnione było bezpieczeństwo ekip ratowniczych. 
 

Z tych zasad podstawowych wynikają określone wymagania w odniesieniu do doboru ma-
teriałów i wykonawstwa zarówno konstrukcji nośnej budynku, jak również jego wyposażenia, 
w tym wszelkich instalacji i urządzeń elektrycznych. O zachowaniu się przewodów w warun-
kach pożaru decydują nie tyle ich metalowe żyły przewodzące prąd czy światłowodowe włókna 
do transmisji informacji, ile ich izolacja oraz niemetalowe warstwy osłonowe, zwłaszcza war-
stwy zewnętrzne. To materiały użyte na izolację i warstwy osłonowe przesądzają o reakcji prze-
wodów na ogień: o stopniu palności, o szybkości rozprzestrzeniania płomienia wzdłuż tras prze-
wodowych oraz o intensywności wydzielania dymu i innych produktów spalania groźnych dla 
ludzi i zwierząt domowych oraz dla pobliskich urządzeń technicznych. 

Płonące wyposażenie obiektu, również materiały użyte do budowy przewodów i urządzeń 
elektrycznych, powinny wydzielać jak najmniej ciemnego, nieprzejrzystego dymu i toksycznych 
gazów. Śmiertelne ofiary pożarów to częściej (ok. 70% ogólnej liczby ofiar) wynik zatrucia, 
uduszenia bądź zagubienia w ciemnym dymie niż bezpośrednich skutków cieplnych pożaru − 
płomienia i wysokiej temperatury. Chodzi zarówno o bezpieczeństwo użytkowników obiektu, 
których zaskoczył pożar, jak i o bezpieczeństwo ekip ratowniczych.  

Jest to ważne we wszelkich przestrzeniach zamkniętych, w szczególności przy układaniu 

                                                 
1 Artykuł jest rozszerzoną wersją referatu z konferencji szkoleniowej firmy INFOTECH „Automatyka, elektryka, 

zakłócenia”, 4-6 czerwca 2014 r. w Cetniewie.  
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dużej liczby przewodów na drabinkach, w korytkach, w pionowych szybach instalacyjnych bądź 
w listwach, kanałach i tunelach kablowych. Ma to ogromne znaczenie w miejscach niebez-
piecznych pod względem pożarowym, tzn. w obiektach, w których łatwo wzniecić pożar, bo są 
zbudowane z palnych materiałów albo magazynuje się w nich lub przerabia palne materiały. 
Niebezpieczne pod względem pożarowym są też obiekty, w których pożar zagraża życiu wielu 
osób, mieniu wielkiej wartości, dobrom kultury i zasobom danych bądź zagraża dezorganizacją 
administracji publicznej, zwłaszcza systemu zarządzania kryzysowego, to jest: 
 

• podziemia kopalń i tunele metra (np. 50 km przewodów na 1 km długości tunelu metra), 
 

• statki i okręty, platformy wiertnicze, samoloty (np. 530 km przewodów w Airbusie A380), 
 

• wielopiętrowe hotele, internaty, szpitale, obiekty handlowe oraz budynki mieszkalne, 
 

• muzea, teatry, kina, dyskoteki, sale sportowe i widowiskowe, 
 

• ośrodki komputerowe, ośrodki zarządzania, centrale łączności, stacje radiowe i telewizyjne, 
 

• elektrownie, zwłaszcza jądrowe, oraz kombinaty przemysłowe, zwłaszcza rafinerie i wielka 
synteza chemiczna. 

 

2. Przebieg pożaru budowli 
Pożar w budynku bądź w innej budowli inżynierskiej zamykającej ograniczoną przestrzeń, 

jak tunel, jest pożarem wewnętrznym. Jako temperaturę pożaru wewnętrznego uważa się średnią 
temperatur w objętości pomieszczenia czy innej ograniczonej przestrzeni objętej pożarem. 
W swobodnym przebiegu pożaru wewnętrznego − niezmienionym skuteczną akcją gaśniczą − 
można wyróżnić trzy fazy. Są to: 

 

a) faza rozwoju pożaru − kiedy od chwili jego zainicjowania, spalające się materiały ogrze-
wają otoczenie, powodując rozprzestrzenianie się ognia. W wyniku spalania powstaje coraz 
więcej gorących produktów spalania sprzyjających rozwojowi pożaru. Kiedy stężenie pal-
nych gazów w powietrzu, a także temperatura przekraczają pewne graniczne wartości, nastę-
puje zjawisko rozgorzenia, czyli przejście od pożaru o ograniczonym zasięgu do pożaru 
obejmującego całą objętość pomieszczenia bądź innej zamkniętej przestrzeni. Objawia się to 
znacznym zwiększeniem uwalnianego w pożarze strumienia mocy cieplnej i gwałtownym 
wzrostem temperatury pożaru; 

 

b) faza stabilizacji pożaru − kiedy materiały palne spalają się ze stałą intensywnością, a tem-
peratura pożaru − osiągnąwszy wartość największą − jest w przybliżeniu niezmienna. Ta faza 
trwa tak długo, jak długo wystarcza palnego materiału oraz powietrza bądź innego utleniacza 
dopływającego do strefy spalania. Kiedy zaczyna się wyczerpywać palny materiał albo zo-
staje ograniczony dopływ powietrza, wtedy intensywność procesu spalania maleje i pożar 
przechodzi w fazę wygasania; 

 

c) faza wygasania pożaru − kiedy dopalają się resztki palnych materiałów, szybko zmniejsza 
się uwalniany w pożarze strumień mocy cieplnej i temperatura pożaru obniża się. 

 

W przypadku obiektów szczególnie niebezpiecznych pod względem pożarowym rozważa 
się spodziewane scenariusze pożarów z dwóch powodów: aby rozważniej im zapobiegać i aby 
skuteczniej prowadzić akcję ratowniczą oraz działania gaśnicze. Takie rozważania przeprowa-
dzane już na etapie projektowania obiektu pozwalają ingerować w jego układ przestrzenny, kon-
strukcję i wyposażenie, a także w organizację jego eksploatacji, również − w technologię proce-
sów. Zmierzają też do wyznaczenia spodziewanej krzywej pożarowej, czyli zależności tempe-
ratury pożaru od czasu jego trwania, w wypadku swobodnego przebiegu pożaru. 

Przy przewidywaniu bezpośredniej reakcji przewodów na ogień albo formułowaniu wyma-
gań odnośnie do ognioodporności przewodów elektrycznych, stosowanych w instalacjach bu-
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dynków i innych budowli, korzysta się z umownych krzywych pożarowych. W powszechnym 
użyciu jest krzywa celulozowa (rys. 1), odwzorowująca przebieg pożaru w budynkach, w któ-
rych materiałami palnymi są głównie drewno i materiały drewnopochodne, ale również − poli-
merowe elementy wyposażenia. Jest ona opisana zależnością: 
 

( ) 2018log345 ++⋅= tΘ   , (1)
w której: 
 

Θ °C −  temperatura pożaru, 
t min −  czas od chwili powstania pożaru. 

 
 

 
Rys. 1. Umowne krzywe pożarowe (temperatura pożaru w funkcji czasu): krzywa celulozowa1 i krzywa węglo-

wodorowa 
 

Odmiennie wygląda krzywa węglowodorowa (rys. 1), przedstawiająca przebieg tempera-
tury pożaru wewnętrznego w obiektach, w których materiałami palnymi są głównie paliwa i inne 
produkty ropopochodne. Temperatura pożaru narasta szybciej niż w przypadku spalania drewna 
i materiałów drewnopochodnych i już po 35 min stabilizuje się na poziomie 1100 °C. 
 

( ) 20e0,675e0,325-1  1080  -2,5 -0,167 +−=      ttΘ  (2)
 

Nie zawsze ilość i rodzaj materiałów palnych zawartych w obiekcie dają się łatwo i jedno-
znacznie określić, co pozwalałoby przewidzieć przebieg w czasie temperatury pożaru, jak i in-
tensywność emisji oraz skład chemiczny dymów pożarowych, a także parametry innych czynni-
ków szkodliwych. W coraz dłuższych tunelach podziemnych i podmorskich trzeba brać pod 
uwagę najgorsze możliwe warunki wynikające z legalnych warunków przewozu towarów. 
 

3. Reakcja materiałów przewodowych na ogień 
Większość materiałów stosowanych na izolację, powłoki i osłony przewodów to polimery 

palne − łatwo zapalne bądź trudno zapalne (tabl. 1). Oznacza to, że po przyłożeniu płomienia 
materiał zapala się płomieniem, występują w nim określone procesy degradacji cieplnej, którym 
może towarzyszyć rozprzestrzenianie płomienia oraz emisja produktów rozkładu, w tym dymu. 

 

                                                 
1 W normie N-SEP-E-005:2013 błędnie narysowano przebieg krzywej i błędnie wpisano wartość temperatury poża-

ru po czasie 90 min. 
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Tablica 1. Poglądowa klasyfikacja materiałów z punktu widzenia reakcji na ogień 

 

Czy po przyłożeniu płomienia materiał 
Klasyfikacja materiału żarzy się? zapala się       

płomieniem? 

Czy po odsunięciu płomienia
materiał pali się? 

n i e p a l n y n i e n i e n i e 
niezapalny t a k n i e n i e 
trudno  
zapalny 

t a k t a k n i e 
 

p a l n y 

łatwo   
zapalny 

t a k t a k t a k 

 
W tabl. 1 przedstawiono najprostszą, poglądową klasyfikację materiałów z punktu widze-

nia ich reakcji na ogień, natomiast w tabl. 2 − klasyfikację wyrobów budowlanych i elementów 
budynków bardziej wyczerpującą, pochodzącą z aktualnych przepisów i norm.  
 

Tablica 2. Klasyfikacja wyrobów budowlanych z punktu widzenia reakcji na ogień*) 
 

Oznaczenie w rozporządzeniu [1] Klasyfikacja w PN-EN 13501-1:2010 [4] 
Określenie podsta-

wowe 
Określenie uzupełnia-

jące 
podstawowa dotycząca 

dymienia 
dotycząca płonących 

kropli/cząstek 
A1 − − Niepalne − 
A2 s1, s2, s3 d0 
A2 s1, s2, s3 d1, d2 Niezapalne − 
B s1, s2, s3 d0, d1, d2 
C s1, s2, s3 d0, d1, d2 Trudno zapalne − 
D s1 d0, d1, d2 
D s2, s3 d0, d1, d2 
E − − Łatwo zapalne − 

E − d2 
A1 − − − Niekapiące 

A2, B, C, D s1, s2, s3 d0 
− Samogasnące co najmniej E − − 

A2, B, C, D s3 d0, d1, d2 
E − − − Intensywnie dymiące 

E − d2 
− F Właściwości nieokreślone**) 

  *)  Klasyfikacja nie dotyczy materiałów podłogowych. 
**)  Wyroby klasy F uważa się za łatwo zapalne, kapiące, intensywnie dymiące. Jeżeli nie podano klasy wyrobu, 

należy przyjąć klasę F. 

 
Dla wyrobów klasy niższej niż A1 (niepalne wyroby i elementy budynków) wprowadzono 

kryteria dodatkowe związane z emisją dymu oraz występowaniem płonących kropli lub cząstek 
stałych:  
 

s1 − mała emisja dymu, 
s2 − średnia emisja dymu, 
s3 − intensywna emisja dymu, 

d0 − brak płonących kropli lub cząstek stałych, 
d1 − niewiele płonących kropli lub cząstek stałych, 
d2 − wiele płonących kropli lub cząstek stałych. 
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Warto zwrócić uwagę, że powołana w tabl. 2 norma PN-EN 13501-1 [4] określa zasady 
klasyfikacji wyrobów budowlanych i elementów budynku z punktu widzenia ich reakcji na 
ogień. Chodzi o to, czy i w jakim stopniu − wskutek rozkładu w wysokiej temperaturze − sprzy-
jają one rozprzestrzenianiu ognia i wydzielaniu produktów szkodliwych dla ludzi i zwierząt 
bądź dla wyposażenia budynku. Nie należy tego mylić z ognioodpornością materiałów czy wy-
robów budowlanych i elementów budynku. Reakcja przewodów na ogień ma tym większe zna-
czenie, im większa jest − w rozpatrywanej zamkniętej przestrzeni − masa materiałów izolacyj-
nych i osłonowych oprzewodowania. Warto pokrótce prześledzić, czego można się spodziewać 
po materiałach powszechnie stosowanych do budowy instalacji i urządzeń elektrycznych .  
 

Polichlorek winylu, do niedawna najpopularniejszy materiał elektroizolacyjny, nadal jest 
szeroko stosowany. Bez specjalnych dodatków jest materiałem palnym, w dodatku łatwo zapal-
nym, rozprzestrzeniającym płomień. Występuje na rynku jako surowiec i w wyrobach w postaci 
twardego tworzywa − zawierającego (5÷10)% zmiękczaczy (plastyfikatorów) − jako winidur na 
rury, listwy, kanały i korytka instalacyjne oraz w postaci zmiękczonej − zawierającej (20÷45)% 
zmiękczaczy − jako polwinit na izolację i powłoki przewodów. Mniejsza zawartość zmiękcza-
czy dotyczy materiału na izolację i powłoki przewodów do układania na stałe, większa − na izo-
lację i opony giętkich przewodów do urządzeń ruchomych.  

Około 60% masy polichlorku winylu stanowi chlor, gaz silnie trujący, używany jako gaz 
bojowy w I wojnie światowej. Chlor jest halogenem, czyli pierwiastkiem chemicznym 17. grupy 
układu okresowego (dawniej grupy VIIA lub VII głównej), do której ponadto należą: fluor, 
brom, jod i astat. Przegrzany polwinit bądź winidur rozkłada się, wydzielając chlor (Cl) 
i chlorowodór (HCl), a ten ostatni w połączeniu z wodą tworzy kwas solny. Procesy te zachodzą 
bardzo wolno już w trakcie normalnego użytkowania instalacji, w miarę starzenia się wspomnia-
nych materiałów, bez przekraczania ich największej dopuszczalnej temperatury roboczej. Po 
przekroczeniu temperatury rozkładu, rzędu (200÷300) °C, na przykład w warunkach pożaru, 
intensywnie zachodzi piroliza1 polichlorku winylu. W trakcie pożaru, w następstwie spalania 
zmiękczaczy powstaje ciemny nieprzejrzysty dym i toksyczne gazy. Masa wytwarzanego kwasu 
solnego osiąga nawet 20% masy polwinitu. Spalenie 1 kg polichlorku winylu zupełnie zadymia 
przestrzeń o objętości ok. 500 m3, np. lokal o powierzchni 160 m2. Po pożarze może korodować 
żelbetowa konstrukcja budowli, bo chlorowodór ze związkami wapnia tworzy sole dyfundujące 
w głąb betonu i atakujące jego zbrojenie. Tym bardziej korodować może cenne elektroniczne 
wyposażenie budowli, nawet w miejscach odległych od strefy pożaru, do których przedostały się 
opary chlorowodoru i kondensowały na chłodnych powierzchniach. Szkody z tego tytułu bywały 
kilkadziesiąt razy większe od bezpośrednich szkód pożarowych. Ponadto polwinit sprzyja roz-
przestrzenianiu płomienia, co dawało się we znaki zwłaszcza przy układaniu wiązek przewodów 
w pionowych szybach kablowych, które dawniej nie miały należytych przegród oddzielenia 
przeciwpożarowego wzdłuż wysokości szybu.  

Takim zagrożeniom zapobiega się stosując polwinit trudno zapalny, o ograniczonym roz-
przestrzenianiu płomienia (oznaczenie FR − Flame Retardant). Zawiera on dodatki, tzw. unie-
palniacze, które w warunkach pożaru, w temperaturze przekraczającej (200÷250) °C, uwalniają 
parę wodną i pobierają ciepło w endotermicznej reakcji dehydratacji. Stosuje się w tym celu am-
foteryczny wodorotlenek glinu Al(OH)3 ←→ Al2O3⋅nH2O, czyli uwodniony tlenek glinu o za-
wartości wody ok. 35%, a także − tritlenek antymonu Sb2O3, tlenek bizmutu albo cynian cynku 
ZnSnO3.  

Z powyższych powodów wypada ograniczać stosowanie przewodów oraz sprzętu instala-
cyjnego z materiałów na bazie halogenów, zwłaszcza w obiektach, w których w razie pożaru 
właściwa im emisja dymów i toksycznych gazów mogłaby mieć dotkliwe skutki. Poważnym 

                                                 
1 Piroliza − termiczny rozkład związku chemicznego polegający na rozpadzie cząsteczek o większej masie cząstecz-

kowej na mniejsze. 
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błędem byłoby ich użycie w obwodach bezpieczeństwa, zwłaszcza w obwodach urządzeń prze-
ciwpożarowych. Poza polichlorkiem winylu do takich materiałów należy politetrafluoroetylen 
(PTFE, teflon) zawierający fluor oraz materiały z dodatkiem inhibitorów palności na bazie bro-
mu. Tej wady nie mają polimery na bazie czystych węglowodorów. W warunkach pożaru nie 
wydzielają halogenów ani nie tworzą ich kwasów (HCl, HBr), nie wydzielają też siarki. Ich roz-
kładowi cieplnemu towarzyszy wydzielanie pary wodnej H2O oraz dwutlenku węgla CO2.  

Nie znaczy to jednak, że tworzywa bezhalogenowe nie wydzielają żadnych toksycznych 
gazów, bo mogą powstawać one − chociażby tlenek węgla CO − w każdym pożarze, również w 
wyniku spalaniu drewna przy niedostatecznym dostępie tlenu. Chodzi o skład chemiczny pro-
duktów spalania i stężenie składników szczególnie toksycznych (np. największa dopuszczalna 
zawartość chloru to tylko 0,2%, fluoru − 0,1%). W normach takie przewody noszą nazwę „prze-
wody… o izolacji z termoplastycznego materiału niezawierającego halogenów i o małej emisji 
dymu” [7]. Są też w obiegu różne akronimy oznaczające przewody bezhalogenowe bądź mate-
riały, z których są wykonane, ale nie niosą one ścisłych informacji, służą raczej promocji wyro-
bów: 
 

LSZH − Low Smoke Zero Halogen FRNC − Fire Retardant, Non Corrosive 
LSF − Low Smoke and Fume FRLS − Fire Resistant, Low Smoke 
NHFR − Non Halogen, Flame Retardant LC − Low Corrosivity 
HFFR − Halogen Free, Flame Retardant LH − Low Halogen 
 

Kable i inne przewody bezhalogenowe [7] są dostępne z izolacją i warstwami ochronny-
mi wykonanymi z różnorodnych materiałów, zaspokajających wszelkie potrzeby użytkowników. 
Co najmniej takie przewody powinny być stosowane nie tylko w obwodach związanych z urzą-
dzeniami przeciwpożarowymi i innych instalacjach bezpieczeństwa, ale również we wszelkich 
instalacjach obiektów, w których należy się liczyć ze skupiskami dużej liczby osób i/lub ze 
szczególnie cennym mieniem, jak: 
• dworce komunikacji lotniczej, kolejowej, autobusowej i wodnej,  
• tunele drogowe i kolejowe, tunele metra, 
• wszelkie budynki wysokie i wysokościowe, 
• domy handlowe, teatry, kina,  
• hotele i hostele, bursy i internaty, domy akademickie, 
• szpitale, sanatoria, domy opieki, uczelnie, szkoły i przedszkola, 
• biblioteki, muzea, galerie, 
• podziemia kopalń, elektrownie i obiekty przemysłowe o zwiększonym ryzyku. 

 

Guma etylenowo-propylenowa EPR, o temperaturze granicznej dopuszczalnej długo-
trwale 90 °C i dopuszczalnej przy zwarciu 250 °C, odporna na wielokrotne przeginanie i prze-
mieszczanie, jest przydatna na przewody ruchome w górnictwie i wszelkich instalacjach tymcza-
sowych. Podobne właściwości wykazuje guma poliuretanowa (PUR, TPU) używana na powło-
ki kabli i przewodów ruchomych. 
 

Guma silikonowa, o temperaturze granicznej dopuszczalnej długotrwale 180 °C, doryw-
czo 200 °C, a przy zwarciu 350 °C. Z kolei najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia wyno-
si dla niej aż −60 °C. W temperaturze pożaru przekraczającej 600 °C guma silikonowa ulega 
ceramizacji zachowując właściwości izolacyjne, wobec czego jest pożądana w najbardziej od-
powiedzialnych zastosowaniach − na przewody okrętowe i lotnicze oraz na przewody wszelkich 
instalacji przeciwpożarowych. 
 

Polietylenowinyloacetat EVM, z dodatkiem uwodnionego tlenku glinu lub magnezu, 
znacznie lepiej od wielu innych tworzyw zachowuje się w warunkach pożaru: wskaźnik tlenowy 
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LOI = 38 (materiał niezapalny, nierozprzestrzeniający płomienia) i wielokrotnie korzystniejsze 
inne wskaźniki (gęstość dymu, toksyczność i korozyjność spalin). 
 

Polieteroeteroketon PEEK jest przykładem tworzywa elektroizolacyjnego o szczególnie 
interesujących właściwościach, ale zarazem kosztownego. Jest to tworzywo termoplastyczne 
o wskaźniku tlenowym LOI = 35, czyli materiałem ograniczenie niezapalnym, samogasnącym, 
nierozprzestrzeniającym płomienia. Odznacza się dużą wytrzymałością mechaniczną, zwłaszcza 
po wzmocnieniu włóknem szklanym lub węglowym. Jego temperatura graniczna dopuszczalna 
długotrwale wynosi 240 °C, co odpowiada [8] klasie ciepłoodporności 220 (220 ≤ RTE < 250), 
a temperatura topnienia wynosi 334 °C. Jest odporny na działanie większości chemikaliów, 
a produkty jego spalania są mało toksyczne. Stosuje się go na izolację drutów nawojowych w sil-
nikach dla przemysłu chemicznego oraz izolację (o grubości 0,2 mm) przewodów lotniczych.  
 

Przewody o izolacji mineralnej MI [10,11] są w użyciu od ponad 80 lat, ale w Polsce są 
prawie nieznane. Żyły, na ogół miedziane, mają izolację ze sprasowanego sproszkowanego tlen-
ku magnezu MgO (temp. topnienia 2800 °C) i powłokę miedzianą bez szwu (dopuszczalna tem-
peratura robocza 250 °C) albo nikielinową, czyli ze stopu miedzi z niklem (dopuszczalna tempe-
ratura robocza 400 °C). Temperatura powierzchni przewodu może być ograniczona do znacznie 
niższej wartości, jeżeli przewód ma na metalowej powłoce osłonę polimerową (90 °C, jeśli osło-
na polwinitowa) albo jeżeli jest dostępny dla dotyku (70 °C) bądź ułożony na palnym podłożu 
(niewiele ponad 100 °C, zależnie od materiału podłoża). Przewody o izolacji mineralnej mają 
napięcie znamionowe 600 V lub 1000 V i obciążalność długotrwałą od 18 A do 450 A. Liczba 
żył na ogół nie przekracza siedmiu, ale są dostępne przewody nawet dziewiętnastożyłowe. Prze-
wody MI są wodoszczelne (IP67) i mogą być układane na wolnym powietrzu. Są szczególnie 
ognioodporne, a ich metalowa powłoka jest zarazem pancerzem (chroni od uszkodzeń mecha-
nicznych), a także ekranem (ogranicza oddziaływania elektromagnetyczne), co może być ważną 
zaletą w obwodach sterowniczych. Z kolei w instalacjach budynków mieszkalnych stanowi prze-
szkodę uniemożliwiającą nielegalny pobór energii. 
 

Oprzewodowanie wykonane przy użyciu przewodów o izolacji mineralnej nie zawiera ma-
teriałów organicznych (poza miejscami połączeń), wobec czego jest bezkonkurencyjne w naj-
bardziej odpowiedzialnych zastosowaniach, w których ognioodporność oprzewodowania ma 
pierwszorzędne znaczenie. Przewody takie są stosowane na statkach, zwłaszcza na tankowcach, 
w rafineriach i obiektach wielkiej syntezy chemicznej, w elektrowniach jądrowych i w instala-
cjach przeciwpożarowych. Użyto ich w instalacjach elektrycznych Eurotunelu pod Kanałem La 
Manche. 
 

4. Dane techniczne określające reakcję przewodów na ogień  
Wiedza opisowa o zachowaniu się materiałów przewodowych i kompletnych przewodów 

przestaje wystarczać, kiedy podejmuje się konkretne decyzje przy projektowaniu instalacji albo 
rozstrzyga się po pożarze, czy w trakcie projektowania, budowy i użytkowania obiektu dotrzy-
mano uznanych zasad wiedzy technicznej. Zarówno materiały, jak i kompletne przewody można 
precyzyjnie scharakteryzować, podając dane liczbowe określające ich reakcję na ogień, spraw-
dzone w przepisanych w normach próbach, w ściśle określonych powtarzalnych warunkach. 
Chodzi o reakcję pierwotną (F), czyli rozprzestrzenianie płomienia, jak również o reakcję wtórną 
(S), czyli emisję spalin (nieprzezroczystość, toksyczność, korozyjność). Ważniejsze z tych da-
nych przedstawiają się następująco. 

 

1) Palność materiału wyrażona za pomocą wskaźnika tlenowego LOI (ang. Limiting 
Oxygen Index). Jest to − wyrażone w procentach objętości − najmniejsze stężenie tlenu w mie-
szaninie tlenu z azotem wprowadzonej w temperaturze (23 ± 2) °C, przy którym palenie się ma-
teriału w określonych warunkach badania jest zaledwie podtrzymane. Wskaźnik tlenowy ozna-
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cza się w aparacie jak na rys. 2, w którym umieszcza się badaną próbkę polimeru. Następnie 
wymusza się w kominie przepływ mieszaniny tlenu z azotem o stałej prędkości (40 ± 2) mm/s 
i stężeniu początkowym nieco większym od spodziewanej1 wartości wskaźnika LOI. Po upływie 
30 s próbkę zapala się, a następnie powoli obniża się stężenie tlenu w strumieniu powietrza do 
chwili, gdy palenie się jest ledwie podtrzymane. Występujące wtedy stężenie tlenu jest poszuki-
waną wartością wskaźnika LOI w normalnej temperaturze otoczenia. 
 

Wartość wskaźnika tlenowego maleje w podwyższonej temperaturze, bo wtedy łatwiej 
podtrzymać proces spalania. Jeżeli to potrzebne, to wykonuje się dodatkowe, bardziej miarodaj-
ne badanie według normy ISO 4589-3 w temperaturze podwyższonej, tzn. przekraczającej 
125 °C, otrzymując wartość wskaźnika tlenowego w interesującej klienta lub eksperymentatora 
podwyższonej temperaturze (ang. Elevated-Temperature Oxygen Index).  

 

 

Rys. 2. Aparat do oznaczania wskaźnika tlenowego LOI (rysunek firmy Alfanar) 
 
Jeśli wskaźnik LOI ≤ 21%, to wystarcza zawartość tlenu w powietrzu atmosferycznym. 

Korzystna jest znacznie większa wartość, rzędu (30÷40)%. Relację między wskaźnikiem tleno-
wym a palnością można poglądowo szacować następująco: 

 

LOI ≤ 23 −  materiał łatwo zapalny, rozprzestrzeniający płomień, 
LOI 24...28 −  materiał trudno zapalny, w małym stopniu rozprzestrzeniający płomień, 
LOI 29...35 −  materiał ograniczenie niezapalny, samogasnący, nierozprzestrzeniający 

płomienia, 
LOI > 36 −  materiał niezapalny, a więc również nierozprzestrzeniający płomienia. 

 
Wartości wskaźnika tlenowego dla wybranych polimerowych materiałów elektroizolacyj-

nych podano w tabl. 3. Warto podkreślić, że właściwości materiału o tej samej nazwie mogą się 
znacznie różnić w zależności od użytych dodatków i innych szczegółów procesu technologicz-
nego. 

                                                 
1 Spodziewaną wartość wskaźnika LOI ocenia się przez analogię do wyników wcześniejszych badań podobnych 

materiałów i/lub obserwując reakcję próbki na przyłożenie płomienia w normalnej atmosferze. 
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Tablica 3. Wskaźnik tlenowy LOI oraz temperatura topnienia polimerów elektroizolacyjnych  

 

Materiał Wskaźnik tlenowy LOI 
[%] 

Temperatura topnienia 
[°C] 

Polietylen (PE) 18  105÷130 
Polietylen sieciowany (XLPE) 19,0 − 
Nylon (poliamid) ≤ 22 210 
Guma etylenowo-poliprenowa (EPR) ≤ 22 − 
Poliuretan (PUR) 22÷26 150 
Polwinit (zmiękczony polichlorek winylu) 24÷35 > 140 
Guma silikonowa 25÷35 − 
Winidur (niezmiękczony polichlorek winylu) 40÷45 > 140 
Teflon (politetrafluoroetylen, PTFE) 95 > 290 

 
2) Dymotwórczość, wyrażona ilością dymu powstającego przy spalaniu pojedynczego 

przewodu bądź wiązki przewodów, do niedawna badana według normy własnej PN-B-02856 [3], 
a obecnie − zgodnie z normami europejskimi [5, 6, 12]. Dym jest unoszącym się w powietrzu 
rozproszonym (dyspersyjnym) układem aerozolowym, składającym się z fazy rozpraszającej 
(ośrodka gazowego) oraz fazy rozproszonej, zawierającej drobiny w stanie ciekłym i w stanie 
stałym. Cząsteczki dymu mogą zawierać kropelki cieczy oraz cząstki stałe oblepione cieczą albo 
substancją smolistą. Ich skład chemiczny zależy od spalanego materiału. Określa się całkowitą 
ilość dymu powstającą w wyniku spalenia określonej masy materiału palnego (izolacji, powłok 
i osłon przewodu) oraz intensywność dymienia, czyli szybkość wydzielania dymu w jednostce 
czasu (w ciągu 1 min). Przy szacunkowej ocenie dymotwórczości operuje się informacjami skró-
towymi (oznaczenia s1, s2, s3 w tabl. 2). Są też w użyciu angielskie akronimy LS (low smoke) 
lub LF (low fume) informujące o małej emisji dymu (odpowiednik oznaczenia s1 w tabl. 2). 
 

3) Gęstość dymu, badana zgodnie z normą PN-EN 61034 [12]. W istocie rzeczy chodzi 
o gęstość optyczną dymu, czyli o jego przejrzystość, aby osobom osaczonym przez pożar za-
pewnić orientację w topografii obiektu. W komorze probierczej w kształcie sześcianu o krawędzi 
3 m, przy dopływie powietrza (7÷13) m3/min, w ciągu 40 min spala się próbkę lub próbki prze-
wodów. W tejże komorze przez dym na odcinku d = 2150 mm przepuszcza się wiązkę światła 
o wyjściowej światłości kierunkowej I0, która wykładniczo maleje do wartości I wraz z przebytą 
odległością. O ekstynkcji (osłabieniu) wiązki światła decyduje współczynnik tłumienia α, zależ-
ny od gęstości optycznej dymu, zgodnie ze wzorem (3): 
 

dII ⋅−= αe0 . (3)
 

Na tej podstawie oblicza się wskaźniki podane w normie. Dla celów poglądowych można 
przyjąć, że wynik próby jest pozytywny, jeśli przepuszczalność światła przekracza 70% 
(I  > 0,70⋅I0) przy spaleniu pojedynczego przewodu, a 50% (I > 0,50⋅I0) przy spaleniu wiązki 
przewodów bądź kabli. Niezależnie od tych postanowień operatorzy metra (np. londyńskiego) 
wymagają przepuszczalności światła większej niż 80% (I > 0,80⋅I0). 
 

4) Toksyczność dymu, obrazująca stopień zagrożenia osób dotkniętych pożarem oraz ra-
towników. Dym może zawierać toksyczne składniki pochodzące z cieplnego rozkładu palących 
się wielu materiałów: tlenek węgla CO i dwutlenek azotu NO2. Szczególnie niebezpieczne są 
gazy uwalniane przez spalane polimery. Płonący polichlorek winylu może uwalniać chlor Cl 
i chlorowodór HCl, chloropreny − dwutlenek siarki SO2, poliamidy − amoniak NH3, poliuretany 
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− cyjanowodór HCN1. Dym może też zawierać gazy narkotyczne (w fazie rozpraszającej) oraz 
substancje podrażniające (w fazie rozpraszającej i w fazie rozproszonej). Powstają one zwłasz-
cza w fazie rozwoju pożaru, kiedy jego temperatura jest zawarta w przedziale od 400 °C do 
700 °C. Od wielkości wdychanych cząstek zależy, jak głęboko przedostają się one do układu 
oddechowego. Cząstki o wymiarach poniżej 5 μm mogą wnikać do płuc, natomiast większe za-
trzymują się w górnych drogach oddechowych. W dymie ze spalania płomieniowego są gorące 
cząstki o dużych wymiarach, które − intensywnie wdychane − zagrażają oparzeniem dróg odde-
chowych, a także − ich uniedrożnieniem. 

Ocena toksyczności dymu jest skomplikowana. Punktem wyjścia jest uprzednia znajomość 
granicznego stężenia każdego produktu rozkładu termicznego, czyli stężenia powodującego 
śmierć 50% populacji zwierząt doświadczalnych (myszy lub szczurów) przy 30-minutowej eks-
pozycji. Próbkę badanego materiału bądź kompletnego przewodu, o ściśle określonej masie ma-
teriału palnego, spala się w komorze probierczej, a spaliny przepuszcza przez płuczki z roztwo-
rem pochłaniającym wodorotlenku sodowego NaOH, skąd są odprowadzane do analizatora stę-
żeń CO, CO2 i innych gazów. Próbę przeprowadza się trzykrotnie, dokonując spalenia w różnej 
temperaturze: 450 °C, 550 °C, 750 °C, bo ma to duży wpływ na skład chemiczny fazy gazowej 
dymu. Na podstawie wyników analizy, znając graniczne stężenie każdego z gazów, oblicza się 
wymagane wskaźniki toksykometryczne, w tym uśredniony wskaźnik toksykometryczny 
WLC50SM, który charakteryzuje toksyczność produktów rozkładu i spalania wszelkich materiałów 
palnych: bardzo toksyczne (WLC50SM ≤ 15), toksyczne (15 < WLC50SM ≤ 40), umiarkowanie tok-
syczne (WLC50SM > 40).  

 

 

Rys. 3. Urządzenie do badania korozyjności dymu wg IEC 60754-2  (rysunek firmy Alfanar) 
 
5) Korozyjność spalin, będąca miarą zagrożenia wrażliwego wyposażenia obiektu  wtór-

nymi następstwami pożaru. Rozdrobnioną próbkę materiału izolacji, powłoki lub osłony prze-
wodu, o łącznej masie (1000 ± 5) mg, spala się przez 30 min w temperaturze 935 °C na łódeczce 
umieszczonej w ogniotrwałej rurce kwarcowej (rys. 3) we wnętrzu elektrycznego pieca rurowe-
go o średnicy (40÷60) mm. Spaliny są kierowane przedmuchem do płuczki zawierającej 
1000 cm3 wody albo do dwóch szeregowo połączonych płuczek po 450 cm3 wody każda, gdzie 
są absorbowane. Ułatwia to mieszadło magnetyczne wywołujące ruch burzliwy wody. Używa się 
wody destylowanej albo wody zdemineralizowanej o wykładniku pH w granicach 5÷7 i konduk-
tywności elektrycznej nie większej niż 1,0 μS/mm. Na koniec zawartość płuczek zlewa się do 

                                                 
1 Cyjanowodór, potocznie nazywany kwasem pruskim, jest jedną z najsilniejszych trucizn. Śmiertelna dawka dla 

człowieka to 1 mg na 1 kg masy ciała. 
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jednej kolby i uzupełnia wodą destylowaną do objętości 1000 cm3. Z wyników pomiaru pehame-
trem oraz konduktometrem, dla trzech identycznych próbek, oblicza się wartość średnią. Zagro-
żenie korozyjne jest nieduże, jeśli roztwór wodny ma wykładnik pH, który jest miarą kwasowo-
ści, większy niż 4,3 oraz konduktywność elektryczną mniejszą niż 10 µS/mm. 

 

6) Gęstość obciążenia ogniowego, a ściślej − ewentualny udział kabli i innych przewodów 
w powierzchniowej gęstości obciążenia ogniowego wyrażonej w megadżulach na metr kwadra-
towy pola powierzchni podłogi (MJ/m2). Ta gęstość obciążenia ogniowego Q jest to energia 
cieplna wyrażona w megadżulach, która może powstać przy spaleniu materiałów palnych − 
znajdujących się w pomieszczeniu, strefie pożarowej lub składowisku materiałów stałych − 
przypadająca na jednostkę powierzchni A tego obiektu, wyrażoną w metrach kwadratowych. 
Wspomniana energia cieplna w zasadzie wynika ze zsumowania iloczynów ciepła spalania q 
i masy m materiałów palnych znajdujących się w rozpatrywanej przestrzeni:  
 

( )∑
=

⋅=
n

i
ii mq

A
Q

1

1 . (4)
 

W tych obliczeniach przyjmuje się pewne założenia uproszczające, a jedno z nich dotyczy 
kabli i innych przewodów elektrycznych. Otóż jest zasada ogólna, że w obliczeniach gęstości 
obciążenia ogniowego nie uwzględnia się masy materiałów palnych wbudowanych w konstruk-
cję obiektu budowlanego. Zatem uwzględnia się udział kabli i przewodów układanych po wierz-
chu, bezpośrednio na ścianach i stropach, na drabinkach, w kanałach bądź korytkach, w szybach 
kablowych bądź na estakadach. Natomiast pomija się przewody ułożone pod tynkiem, kable uło-
żone w ziemi bądź w kanałach zasypanych piaskiem. 

W obiektach o dużej gęstości obciążenia ogniowego, jak magazyny materiałów palnych, 
w ogóle pomija się udział przewodów elektrycznych − niezależnie od sposobu ułożenia − jeżeli 
są to instalacje służące tylko do zapewnienia standardowej eksploatacji takich obiektów (oświe-
tlenie, napęd bram, wentylacja itp.). Uwzględnienie ich byłoby kłopotliwe, a nie zmieniłoby do-
strzegalnie wyniku obliczeń wypadkowej gęstości obciążenia ogniowego obiektu. 

 
a) 

 

b) 

 
Rys. 4. Stanowisko do badania odporności przewodu na pionowe rozprzestrzenianie płomienia według normy 

EN 60332: a) położenie elementów; b) widok stanowiska (rysunek firmy Dätwyler) 
 
7) Odporność pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprze-

strzenianie płomienia, sprawdzana według norm PN-EN 60332-1 oraz PN-EN 60332-2 [9]. 
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Próbkę przewodu o długości 600 mm, umocowuje się pionowo, za pomocą dwóch uchwytów 
(rys. 4), w prostopadłościennej komorze otwartej z przodu. Próbkę poddaje się działaniu płomie-
nia dyfuzyjnego1, o temperaturze co najmniej 750 °C, z kalibrowanego palnika Bunsena. Czas 
ekspozycji wynosi od 60 s (d ≤ 25 mm) do 480 s (d > 75 mm) zależnie od średnicy przewodu d. 
Wynik próby jest pozytywny, jeśli płonący przewód gaśnie natychmiast po wyłączeniu palnika, 
a górny odcinek próbki o długości co najmniej 50 mm nie jest zwęglony, przy czym nie 
uwzględnia się okopcenia ani deformacji części niemetalowych. 

 
a) 

 

 

b) 
  

6 
 

Rys. 5. Stanowiska do badania odporności wiązki przewodów lub kabli na pionowe rozprzestrzenianie płomie-
nia: a) w trakcie próby; b) po zakończeniu próby 

 
 

8) Odporność na pionowe rozprzestrzenianie płomienia wzdłuż wiązki kabli lub 
przewodów, sprawdzana według wieloarkuszowej normy PN-EN 60332-3 [9]. W komorze 
o wymiarach 1 m × 2 m × 4 m umocowuje się na pionowej drabince próbki przewodów o długo-
ści 3,5 m (rys. 5). Poddaje się je działaniu płomienia gazowego palnika liniowego o szerokości 
250 mm z odległości 750 mm w czasie 20 min lub 40 min, zależnie od objętości materiałów pal-
nych, przy dopływie powietrza (4,5÷10) m3/min. Płomień powinien mieć temperaturę 750 °C. 
Wynik próby jest pozytywny, jeśli próbki nie ulegną zwęgleniu na długości większej niż 2,5 m 
od dolnej krawędzi palnika. Jest też w użyciu wyrażony liczbowo wskaźnik rozprzestrzeniania 
płomienia FPI (Fire Propagation Index) pozwalający dokładniej wyrazić odporność przewodu 
na rozprzestrzenianie płomienia. Wartość FPI < 10 charakteryzuje przewody nierozprzestrzenia-
jące płomienia, a wartość FPI ≥ 20 dotyczy przewodów, które łatwo rozprzestrzeniają płomień. 
Wartości pośrednie (10÷20) odnoszą się do sytuacji pośrednich, trudnych do jednoznacznego 

                                                 
1 Płomień dyfuzyjny − płomień, w którym paliwo i utleniacz mieszają się dyfuzyjnie w warstwie granicznej pomię-

dzy nimi, a szybkość spalania ograniczana jest szybkością dyfuzji. Przeciwieństwem jest płomień kinetyczny, 
w którym paliwo i utleniacz zostają wymieszane przed osiągnięciem strefy spalania, a szybkość spalania zależy 
od kinetyki reakcji chemicznej. 
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zakwalifikowania. 
Przedstawione wyżej liczbowe parametry przewodów, określone w próbach przepisanych 

w licznych normach, informują wyłącznie o tym, jak przewody reagują na ogień − sprzyjają czy 
nie sprzyjają rozwojowi pożaru, wydzielają szkodliwe produkty spalania czy ich nie wydzielają, 
a jeśli tak, to w jakim stopniu są one szkodliwe. Nie informują natomiast o tym, czy przewód jest 
w stanie spełniać swoją funkcję w czasie trwania pożaru, czy jest on ognioodporny, a jeśli tak, to 
w jakim stopniu. To zupełnie inny zakres problemów, dotyczący przewodów, które powinny 
poprawnie funkcjonować w czasie pożaru, podczas gdy kwestie poruszone w tym opracowaniu 
dotyczą wszelkich przewodów i kabli elektrycznych, a także przewodów i kabli światłowodo-
wych. 
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