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BADANIA UNIEPALNIONEJ TKANINY Z PRZEPLOTEM 
METALOWYM I WYROBÓW Z TKANINY POD KĄTEM 
BEZPIECZEŃSTWA  STOSOWANIA W WYROBISKACH 

GÓRNICZYCH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM 
 

Testing of inflammable fabric with metallic yarns and products based on it regarding the 
safety in mines with explosion hazard 

 

Abstract:  

A characteristic of polypropylene fabric with metallic yarns for mining applications were 
given. Properties of presented fabrics allow to use them separately or with contact with 
mineral materials and with organic foams. Plastic fabrics are used as diaphragm, shuttering, 
ventilation dams and containers. Results regarding inflammability and antistatic properties 
were presented. The results were analyzed in terms of use in mines with explosion hazard.  
 

Stosowanie tkanin tworzywowych w wyrobiskach górniczych jest powszechne. 
Właściwości takich tkanin pozwalają na ich samodzielne użycie oraz w kontakcie z podsadzką 
hydrauliczną, spoiwami mineralnymi, pianami organicznymi. Tkaniny tworzywowe 
stosowane są do wykonywania przesłon, szalunków, budowy tam wentylacyjnych i 
podsadzkowych oraz pojemników. 

Tkanina z przeplotem metalowym, znana i stosowana od wielu lat w przemyśle [1], nie 
była dotychczas stosowana w polskim górnictwie i dlatego jej ocena pod kątem zagrożeń 
związanych z elektrycznością statyczną i palnością była przeprowadzona bardzo  wnikliwie. 
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Nie oparto się jedynie na sprawdzeniu zgodności z normą PN-EN 1710 +A1:2008 (Urządzenia 
i podzespoły w przestrzeniach zagrożonych wybuchem w podziemnych wyrobiskach 
zakładów górniczych) [2], która uznaje, że pod względem zagrożeń elektrycznością statyczną 
spełnić należy wymagania normy PN-EN 13463-1 [3], a pod względem trudnopalności 
wymaganie testu przeprowadzonego zgodnie z normą PN-EN ISO 340 (Taśmy 
przenośnikowe, charakterystyka palności w skali laboratoryjnej) [4]. Za niewystarczające 
uznano również spełnienie wymagań Jednostki Certyfikującej Głównego Instytutu Górnictwa 
[5]. Zakres badań wykroczył poza przyjęte standardy i kryteria oceny tym bardziej, że 
niejednorodny pod względem elektrycznym charakter tkaniny utrudniał jednoznaczną ocenę.  

Podstawowym celem było uzyskanie takich wyników badań , które można byłoby uznać za 
przydatne do przeprowadzenia analizy ryzyka zastosowania tkaniny i wyrobów z tkaniny w 
wyrobisku górniczym. Dodatkowo starano się  wyjaśnić rozbieżności w wynikach niektórych 
badań uzyskiwanych w różnych laboratoriach [6].  
Charakterystyka tkaniny: 

• tworzywo bazowe – polipropylen uniepalniony, 
• siatka włókien stalowych  - 14×370 mm, 
• grubość deklarowana – 0,2 – 0,5 mm (dla różnych metod pomiarowych), 
• antyelektrostatyczna, 
• trudnopalna. 

Widok badanej tkaniny przedstawiono na rysunku 1. 

     
siatka przeplotów metalowych                            widok przeplotów metalowych 

Rysunek 1. Widok tkaniny polipropylenowej z przeplotem metalowym 
 

Badanie tkaniny pod kątem zagrożeń zjawiskami elektrostatycznymi. 

Badania laboratoryjne 

Oznaczone w procesie certyfikacji rezystancje: powierzchniowa, skrośna i między 
punktami były na poziomie 1×103Ω, co pozwalało tkaninę uznać za bezpieczną z punktu 
widzenia zagrożeń zjawiskami elektrostatycznymi. 

Wykonane badania kontrolne stworzyły problem, gdyż w wynikach badań pojawiał się 
pojedynczy błąd gruby – rezystancja na poziomie 1012 Ω.(Tabela 1) 
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Tabela 1. Zestawienie wyników badań laboratoryjnych parametrów rezystancyjnych 

Najmniej korzystny uzyskany wynik badania Pochodzenie 
próbki Termin badań Laboratorium Rs [Ω](1) Rv [Ω](2) Rpp [Ω](3) 

Magazyn 
producenta 08.09.2008 

Instytut 
Techniki 
Górniczej 

3,4·103 < 1·103 1,86·104 

KWK 
Zofiówka 22.12.2008 

Instytut 
Techniki 
Górniczej 

< 1·103 < 1·103 1,9·103 

KWK 
Zofiówka 30.01.2009 KD „Barbara” 5,06·1011 < 1·104 8,99·1012 

LW 
Bogdanka 05.05.2009 KD „Barbara” 9,30·104 1,10·105 5,13·1011 

 

Wyjaśnienie błędu grubego przeprowadzono poprzez analizę geometrii przeplotu 
metalowego na wyciętej próbce i sond do pomiaru rezystancji. Błąd gruby  dotyczy głównie 
rezystancji między punktami, ale może się również zdarzyć dla badania rezystancji 
powierzchniowej, gdy metalowy drut zostanie opleciony nieprzewodzącym materiałem. 

Poniższe rysunki wyjaśniają poszczególne konfiguracje sond i przeplotu w próbkach 
tkaniny (Rys.2–5). 

 

 
Rysunek 2. Widok elektrod do pomiarów  

(a)- rezystancji powierzchniowej, (b)- przeciwelektrody do pomiaru rezystancji skrośnej, 
(c)- pojedyncza sonda do pomiaru rezystancji między punktami  (wymiary w mm). 



 217 

 
Rysunek 3. Widok rozmieszczenia sond na próbce podczas badań w konfiguracji 1 

(przewodzenie zapewnione na statystycznie najliczniejszej grupie próbek) 
 

 
Rysunek 4. Widok rozmieszczenia sond na próbce podczas badań w konfiguracji 2 

(przewodzenie zapewnione na statystycznie mniejszej grupie próbek) 
 

 
Rysunek 5. Widok rozmieszczenia sond na próbce podczas badań w konfiguracji 3 

(brak przewodzenia) 
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Brak przewodzenia podczas przeprowadzania badań rezystancji między punktami może 
zaistnieć m.in. wtedy, gdy próbka będzie miała minimalny wymiar określany przez normę PN-
EN 61340-2-3 [7], czyli 413,5 x 163,5 mm i zostanie wycięta w określony sposób. Na rysunku 
6 przedstawiono przykładowe miejsce wycięcia takiej próbki. W sytuacji takiej próbka nie 
posiada wzdłużnego metalowego przeplotu, co uniemożliwia kontakt elektryczny pomiędzy 
przeplotami poprzecznymi. Taka konfiguracja próbki nie wpływa na pomiar rezystancji 
powierzchniowej i skrośnej. 

 

 
Rysunek 6. Widok tkaniny wraz z miejscem wycięcia próbki do badań rezystancji między 

punktami 
 

Powyżej przedstawione rezultaty badań rezystancji obligują do  wykonania badania 
elektryzacji według PN-EN 13463-1, jako rozstrzygającego o możliwości nagromadzenia się 
na tkaninie takiego ładunku, który mógłby stanowić zagrożenie w atmosferze wybuchowej.  

Istotą badania jest określenie przeniesionego ładunku Q poprzez rozładowanie badanej 
próbki elektrodą kulistą do kondensatora o znanej pojemności C i zmierzenie występującego 
na nim napięcia U. Wartość ładunku wyznacza się z poniższego wzoru: 

UCQ ⋅=  

Próbki badanego materiału elektryzuje się trzema niezależnymi metodami: pocieranie 
tkaniną z czystego poliamidu, pocieranie tkaniną bawełnianą oraz elektryzacja z użyciem 
źródła wysokiego napięcia stałego. Elektryzację tkaniny każdą z metod powtarza się 10-



 219 

krotnie. Wynikiem końcowym badania jest wartość maksymalnego przeniesionego ładunku Q, 
zmierzonego po elektryzacji każdą metodą. 

Badania przeprowadzono dla tkaniny pojedynczej i dla tkaniny złożonej do grubości 3 i 
6mm. Wyniki badań przedstawiono w tabeli 2. 

 
Tabela 2. Zestawienie wyników badań laboratoryjnych elektryzacji 

Metoda elektryzacji Pochodzenie 
próbki/rodzaj 

Termin 
badań Laboratorium Q [nC](1) Q [nC] (2) Q [nC] (3) 

Magazyn 
producenta/tkanina 30.03.2009 

Instytut 
Techniki 
Górniczej 

2,9 4,2 4,3 

Magazyn 
producenta  

(3 mm) 
16.06.2009 

Instytut 
Techniki 
Górniczej 

5,9 3,8 5,7 

Magazyn 
producenta  

(6 mm) 
24.06.2009 

Instytut 
Techniki 
Górniczej 

3,9 3,6 4,1 

KWK Krupiński/ 
tkanina 19.06.2009 KD 

„Barbara” 2,94 13,72 15,68 

Magazyn 
producenta/ tkanina 19.06.2009 KD 

„Barbara” 34,30 30,38 16,66 

(1) - pocieranie tkaniną z czystego poliamidu, 
(2) - pocieranie tkaniną bawełnianą, 
(3) - elektryzacja z użyciem źródła wysokiego napięcia stałego. 
 

Odnosząc się do wyników badania elektryzacji i zaleceń normy PN-EN 13463-1 uznać 
można, że tkanina jest bezpieczna pod kątem zagrożenia elektrycznością statyczną. 

Jakkolwiek spełnione zostały podstawowe wymogi normy, to wprowadzając nowy wyrób, 
dotychczas  nie stosowany w górnictwie, odniesiono się do wskazań  Raportu Technicznego 
CLC/TR 50404 CENELEC – Komisji Europejskiej do spraw normalizacji w elektrotechnice 
[8]. 

Tkaninę z przeplotem metalowym Raport zalicza do tkanin z materiału nieprzewodzącego, 
wykonanego jako rozpraszający poprzez włączenie w tkaninę włókien ze stali odpornej na 
korozję. Raport zaznacza, że w przypadku mycia lub wystąpienia naprężeń mechanicznych 
powinna być zachowana całkowita konduktywność tkaniny i nie mogą się tworzyć 
wyizolowane łaty włókien przewodzących. 

W celu wykazania spełnienia wymogów kodeksu wykonano badanie wpływu mycia i 
naprężeń mechanicznych na właściwości rezystancyjne. Uznano, że warunek będzie 
spełniony, o ile rezystancje po zabiegach mycia i rozciąganiu tkaniny będą jednakowe. 
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Przed wykonaniem pomiarów parametrów rezystancyjnych tkaninę poddano myciu wodą 
w czasie 1 godziny z przepływem równym 1dm3/min. Przeprowadzone badania wykazały, że 
właściwości rezystancyjne tkaniny przemytej nie różnią się od właściwości tkaniny przed 
przemywaniem. 

Dla oceny wpływu naprężeń tkaniny na parametry rezystancyjne tkaninę poddano 
naprężeniom rozciągającym w kierunku wzdłużnym i poprzecznym na maszynie 
wytrzymałościowej typu FPZ 100/1 klasy 1.0. Długość zakleszczenia wynosiła 450 mm, 
natomiast prędkość rozciągania 5mm/min. W wyniku naprężeń próbki tkaniny ulegały 
kontrolowanemu wydłużeniu względnemu równemu 5%, 10% i 15%, po czym obciążenie 
przy zadanym obciążeniu utrzymywano 60 sekund. 

Przeprowadzone badania wykazały, że właściwości rezystancyjne tkaniny poddanej 
naprężeniom nie zmieniły się w stosunku do tkaniny w stanie przed rozciąganiem. 

 
Badania stanowiskowe w warunkach użytkowania 

W celu potwierdzenia parametrów uznanych za decydujące o bezpiecznym stosowaniu w 
wyrobiskach zagrożonych wybuchem, przeprowadzono szereg badań wyrobów w warunkach 
zbliżonych do rzeczywistych. Za kluczowe dla takiej oceny uznano rezystancję 
powierzchniową i rezystancję między punktami na powierzchni wypełnionego worka do 
wykładki mechanicznej oraz skuteczność uziemienia worków leżących na konstrukcji 
metalowej obudowy łukowej. Badania wykonywano w Instytucie Techniki Górniczej 
KOMAG, na stanowisku badawczym w Minova Ekochem S.A. oraz  warunkach dołowych 
kopalni Lubelski Węgiel „Bogdanka”. 
Na rysunku 7 przedstawiono stanowisko badawcze w Minova Ekochem S.A. 
 

 
Rysunek 7. Stanowisko badawcze w Minova Ekochem S.A. 
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Zbadana, metodą opisaną w normie PN-EN 61340-2-3:2002, rezystancja powierzchniowa 
wynosiła : 

- worek wypełniony spoiwem mineralnym: 2,45·104 Ω, 
- worek wypełniony pianą fenolową: 1,49·105 Ω, 
- worek wypełniony pianą mocznikową: 1,55·107 Ω, 
co oznacza, że wypełnioniony worek nie stwarza zagrożenia wybuchem. 

Skuteczność uziemiania wypełnionych worków, mierzona poprzez rezystancję między 
sondą pomiarową rozmieszczoną w trzech punktach a metalowym kształtownikiem, nie 
przekraczała w żadnym z punktów rozmieszczenia sondy pomiarowej wartości 1·104 Ω. 

 
Badania dołowe 

Dla potwierdzenia wyników uzyskanych w badaniach laboratoryjnych i na stanowiskach 
pozorujących warunki rzeczywiste przeprowadzono badania dołowe. 

Badania przeprowadzono na worku do wykładki mechanicznej w chodniku podścianowym 
na poziomie 920 w kopalni LW Bogdanka. Wykonano pomiary rezystancji uziemienia 
worków nie wypełnionych oraz worków wypełnionych materiałem nie utwardzonym, 
znajdujących się w przodku a także worków wypełnionych materiałem utwardzonym, 
znajdujących się w odległości ok. 300 m od przodka.  

Warunki klimatyczne panujące podczas badań:  
- w przodku temperatura otoczenia 25 °C przy wilgotności względnej 70% 
- 300 m od przodka temperatura otoczenia 29 °C przy wilgotności względnej 70%. 

Widok badanych worków przedstawiono na rys. 8. 
 

  
Rysunek 8. Widok worków w dołowych warunkach aplikacyjnych  

W przypadku worków nie wypełnionych i wypełnionych spoiwem mineralnym 
nieutwardzonym największa zmierzona wartość rezystancji uziemienia wyniosła 1,3·103 Ω. W 
przypadku worków wypełnionych materiałem utwardzonym największa zmierzona wartość 
wyniosła 1,30·105 Ω. 
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Dodatkowo przeprowadzono pomiary rezystancji powierzchniowej i rezystancji między 
punktami na workach położonych na spągu. Widok sposobu pomiaru rezystancji 
powierzchniowej i rezystancji między punktami materiału worków w warunkach dołowych 
przedstawiono na rysunku 9. 

   
rezystancja powierzchniowa                   rezystancja między punktami 

Rysunek 9. Układ pomiaru parametrów rezystancyjnych w warunkach dołowych  
na spągu 

 
Badanie właściwości palnych 

Duży zakres badań właściwości palnych, wykraczający poza stosowane zazwyczaj  
kryteria oceny,  miał na celu potwierdzenie faktu, że tkanina jako spełnia  postawiony 
przez ustawodawcę w § 360 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 
roku warunek trudnopalności [9] a uzyskane wyniki badań mogą być podstawą do 
przeprowadzenia analizy ryzyka zastosowania wyrobu w wyrobisku górniczym.  
Potwierdzenie trudnopalności osiągnięto przez: 

• wykazanie zgodności z wymaganiami uznanych  w polskim górnictwie kryteriów 
służących do oceny trudnopalności tkanin [5] 

• wykorzystanie znormalizowanych metod badawczych oceny właściwości palnych 
materiałów budowlanych w stosunku do tkaniny oraz układów materiałowych, w 
których tkanina występuje w wyrobiskach górniczych [10,11] 

• wykonanie badań palności tkaniny z wykorzystaniem kalorymetru stożkowego [12] 
• przeprowadzenie analizy uzyskanych wyników  

 
Badania na zgodność z uznanymi w górnictwie kryteriami  

Badania wykonane zostały w Zakładzie Inżynierii Materiałowej Głównego Instytutu 
Górnictwa. 

Badanie palności według normy PN-EN ISO 9773 [13] 
Badanie polega na poddawaniu testowanego materiału dwukrotnemu działaniu płomienia 
palnika gazowego. Próbka w postaci zbliżonej do cylindrycznej zamocowana jest pionowo.  
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Palność ocenia się na podstawie czasu płomienia resztkowego oraz żarzenia resztkowego. 
Wyniki badania służą do porównawczej oceny materiałów. Wyniki badań przedstawiono w 
Tabeli 3. 
 

Tabela 3.   Zestawienie wyników badań w/g normy PN-EN ISO 9773 

 
 

Klimatyzacja 
w 23oC i 

50% 
wilgotności 
względnej 

Klimatyzacja 
w 70oC 

Wymagania 
dla 

kategorii 
VTM 

Pierwszy czas płomienia 
resztkowego (t1) [s] 1 - 5 1 - 3 t1  ≤  10s 

Drugi czas płomienia resztkowego 
(t2) [s] 1 - 5 1 - 2 t2  ≤  10s 

Całkowity czas płomienia 
resztkowego dla pojedynczej 
kształtki kształtki (tFi) [s] 

5 - 8 2 - 5 - 

Całkowity czas płomienia 
resztkowego zestawu (tFS) [s] 31 16 tFS  ≤  50s 

Czas żarzenia resztkowego po 
drugim przyłożeniu płomienia (t3) 
[s] 

0 0 t3  ≤  30s 

Zapalenie waty bawełnianej nie nie Nie 

Palenie, żarzenie powyżej linii 125 
mm nie nie Nie 

Kategoria VTM-0 VTM-0 - 

Oznaczenie trudnopalności według normy BN-78/6301-07[14] 
 
Badanie polega na poddawaniu testowanego materiału działaniu palnika spirytusowego i 

pomiarze czasu palenia i żarzenia próbki. Próbka w postaci płaskiego paska tkaniny 
zawieszona jest pionowo. Na podstawie otrzymanych wyników klasyfikuje się materiał jako 
trudnopalny. Wyniki badania służą do porównawczej oceny materiałów. Wyniki badań 
przedstawiono w Tabeli 4. 

Tabela 4.   Zestawienie wyników badań w/g normy BN-78/6301-07 
 
 

Wyniki 
badań Wymagania  

Czas palenia pojedynczej próbki (t1) [s] 1,0 - 1,3 t1  ≤  10s 

Średni czas palenia (t2) [s] 1,1 t2  ≤  3s 

Czas żarzenia pojedynczej próbki (t3) [s] 0,0 - 0,0 t3  ≤  30s 

Średni czas żarzenia (t4) [s] 0,0 t4  ≤  10s 
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Długość niespalonego lub niezżarzonego 
odcinka pojedynczej próbki (L1) [mm] 110 - 120 L1  >  75 

mm 
Średnia długość niespalonego lub 
niezżarzonego odcinka próbki (L2) [mm] 113 L2  >  75 

mm 
Ponowne pojawienie się płomienia lub żaru 
na próbce nie nie 

Klasyfikacja trudnopalny - 

Oznaczenie wskaźnika (indeksu) tlenowego według PN-ISO 4589-2[15] 
 
Badanie polega na oznaczeniu najmniejszego stężenia tlenu w mieszaninie tlenu z azotem, 
przy którym palenie się materiału jest jeszcze podtrzymywane. Wyniki badań przedstawiono 
w Tabeli 5. 

Tabela 5.   Zestawienie wyników badań w/g normy PN-ISO 4589 
Kierunek wycięcia próbki  

wzdłuż w poprzek 
Typ kształtki / grubość [mm] V / 0,25 V / 0,25 
Wartość wskaźnika tlenowego 

[%] 
30,9 31,7 

 
Badania z wykorzystaniem wybranych norm dla materiałów budowlanych 

Badania przeprowadzono w laboratoriach Centralnego Ośrodka Badawczo – 
Rozwojowego Przemysłu Izolacji Budowlanej w Katowicach, w Pracowni Badań 
Jakościowych. 

Badanie reakcji na ogień z wykorzystaniem normy PN-EN ISO 11925-2:2004 [10] 

Za przyjęciem metodyki badania laboratoryjnego opisanego w normie przemówiła 
możliwość sprawdzenia reakcji na ogień nie tylko tkaniny, ale również tkaniny na podkładzie. 
Jeżeli jako podkład zastosuje się materiał mający w wyrobisku górniczym rzeczywisty kontakt 
z tkaniną, badanie przybiera charakter badania użytkowego, pokazującego w jaki sposób w 
kontakcie z płomieniem zachowuje się taki układ warstwowy. 

Przygotowana próbka do badań stanowiła w przypadku samodzielnej tkaniny prostokąt o 
wymiarach (250×90)mm, w przypadku tkaniny z podkładem prostopadłościan z tkaniny o 
wymiarach (250×90×60)mm, wypełniony spoiwem. Badanie przeprowadzono przykładając 
znormalizowany płomień na 30 sekund do krawędzi i powierzchni próbek (Rysunek 10). 
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Płomień na powierzchni  
arkusza tkaniny 

Płomień na powierzchni  
płyty organicznej  

pokrytej badaną tkaniną 

Płomień na krawędzi  
płyty organicznej  

pokrytej badaną tkaniną 
Rys.10  Widok próbek podczas badania 

 
Wyniki badań zestawiono w Tabeli 6. 
 

Tabela 6.   Zestawienie wyników badań reakcji na ogień z wykorzystaniem normy PN-EN ISO 
11925-2:2004 

 
tkanina - próbka 

bez podkładu 

tkanina na pianie 
organicznej  

(piana fenolowa) 

tkanina na pianie 
organicznej  

(piana 
mocznikowa) 

tkanina na pianie 
nieorganicznej  

(piana 
cementowa) 

miejsce 
działania 
płomienia 

powier
z-chnia 

krawęd
ź 

powier
z-chnia 

krawęd
ź 
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wystąpienie 
zapalenia 

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak 

Osiągnięcie 
przez 

wierzchołek 
płomienia 
odległości 

nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie 
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150mm 
powyżej 
punktu 

przyłożenia 
płomienia 

Czas potrzebny 
do osiągnięcia 

przez 
wierzchołek 
płomienia 
odległości 
150mm 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Zapalenie 
papieru 

filtracyjnego 
nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie 

 
Badanie reakcji na ogień z wykorzystaniem normy PN-EN 13823:2004 [11] 
 

Metoda ta nazywana jest także metodą SBI (Single Burning Item). Zasada metody jest 
taka, że element próbny składający się z dwóch pionowych skrzydeł tworzących prostokątne 
naroże poddawany jest działaniu płomieni z palnika umieszczonego u dołu naroża. Płomienie 
uzyskiwane przez spalenie propanu przechodzącego przez pojemnik z piaskiem mają moc 
cieplną (30,7±2,0) kW. Właściwości elementu próbnego określa się przez 20 minut. Parametry 
charakteryzujące wyrób to wydzielanie ciepła i dymu, poziome rozprzestrzenianie płomienia 
oraz spadające krople i cząstki. Część pomiarów prowadzi się automatycznie, część przez 
obserwację wizualną. Przewód wentylacyjny wyposażony jest w czujniki do pomiaru 
temperatury, osłabienia wiązki światła, ułamka molowego tlenu i dwutlenku węgla oraz 
różnicy ciśnień w przewodzie. Wielkości te są rejestrowane automatycznie i używane do 
obliczania przepływu objętościowego, szybkości wydzielania ciepła i szybkości wydzielania 
dymu. 

Wybór metody badawczej został dokonany na podstawie faktu uznania jej przez przemysł 
materiałów budowlanych do badań w zakresie reakcji wyrobów na ogień oraz skali badania 
umożliwiającej badanie wyrobu o gabarytach występujących w rzeczywistości, a przede 
wszystkim na podstawie uzyskiwania istotnych technicznych wskaźników procesu spalania 
wyrobu. 
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Tkaninę zbadano w następujących układach: 
• Tkanina na podkładzie z piany fenolowej - dwie płyty warstwowe o wymiarach 

(1500×1000×60) mm i (1500×500×60) mm. Tkanina obejmowała wszystkie krawędzie 
płyt. 

• Tkanina na podkładzie ze spoiwa mineralnego -  dwie płyty warstwowe o wymiarach 
(1500×1000×60) mm i(1500×500×60) mm. Tkanina obejmowała wszystkie krawędzie 
płyt. 

• Tkanina złożona w narożnik składający się z wielu warstw tkaniny (wymiary elementu 
580×550×6 mm). 

• Tkanina w formie rulonu (jak w czasie transportu dołowego) – do badań reakcji na 
ogień.  

W przypadku płyt stanowiły one narożnik komory (rys. 11c), tkanina złożona 
wielowarstwowo również stanowiła narożnik zainstalowany w sposób przedstawiony na rys. 
11b, natomiast rulon tkaniny umieszczono zgodnie z rys. 11a. 
 

   

a - rulon tkaniny 
b - tkanina w wielu 

warstwach 
c - tkanina na płycie  

podkładu z piany 
Rys.11. Widok próbek w komorze do badań 

 
Na Rysunku 12 pokazano poszczególne fazy testu palenia. 

 
a 

 
b 

 
c 

 
d 

 
e 

 
f 

Rys.12. Badanie próbek - kolejne fazy testu 
a - widok próbki bezpośrednio przed rozpoczęciem badania, 
b - start testu (start płomienia), 
c,d,e - widok próbki w trakcie testu, 
f - zakończenie testu (20-ta minuta), 
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W trakcie cyklu badawczego wizualnie oceniano i odnotowywano zachowanie się próbek, 
a komputer odnotowywał następujące parametry: 

• wskaźnik szybkości rozwoju pożaru - FIGRA 
• całkowite ciepło wydzielone z próbki w ciągu 600 s – THR600s 
• wskaźnik szybkości wydzielania dymu – SMOGRA 
• całkowite wydzielanie dymu w ciągu 600s 

Uzyskane wyniki zestawiono w Tabeli 7. 

Tabela 7   Zestawienie wyników badań reakcji na ogień z wykorzystaniem normy PN-EN 
13823:2004 

Grupa 
właściwoś

ci 
Badany parametr 

Tkanina 
(„rulon”

) 

Tkanina 
(„wiele  

warstw”
) 

Tkanina 
na płycie 
organiczn

ej 
(piana 

fenolowa) 

Tkanina na 
płycie 

nieorganicz
nej (piana 
cementowa

) 
Wystąpieni
e zapalenia tak impuls 

cieplny 
10s Samoistne 

zgaszenie tak 

Wystąpieni
e zapalenia tak 

Reakcja 
na ogień impuls 

cieplny 
30s Samoistne 

zgaszenie tak 

nie 
badano nie badano nie badano 

Wskaźnik szybkości 
rozwoju pożaru 

FIGRA 0,2MJ  
[W/s] 

nie 
badano  312,7 1274,3 0,0 

Wskaźnik szybkości 
rozwoju pożaru 

FIGRA 0,4MJ [W/s] 

nie 
badano  312,7 1246,3 0,0 

Całkowite ciepło 
wydzielone z próbki w 

ciągu 600s, THR600s 
[MJ] 

nie 
badano  11,0 6,9 0,7 

Właściwo
ści 

ogniowe 
wyrobu 

Boczne 
rozprzestrzenianie 

płomienia do krawędzi 
próbki, LFS 

nie 
badano  

nie 
określon

o, ze 
względu 

na 
rozmiary 

wystąpiło nie 
wystąpiło 

Wskaźnik szybkości 
wydzielania dymu 
SMOGRA  [m2/s2] 

nie 
badano  271,4 333,5 0,0 

Właściwo
ści w 

zakresie 
wydziela
nia dymu 

przez 

Całkowite wydzielanie 
dymu w ciągu 600s, 

TSP600s [m2] 

nie 
badano  543,6 129,2 23,1 
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wyrób 
Spadanie płonących 
kropli/cząstek, które 
płoną nie dłużej niż 
10s od spadnięcia 

nie 
badano  

nie 
wystąpił

o 
wystąpiło nie 

wystąpiło 

Właściwo
ści w 

zakresie 
wytwarza

nia 
płonącyc
h kropli i 
cząstek 

Spadanie płonących 
kropli/cząstek, które 
płoną  dłużej niż 10s 

od spadnięcia 

nie 
badano 

nie 
wystąpił

o 
wystąpiło nie 

wystąpiło 

Powierzchniowy 
zapłon 

nie 
badano  wystąpił wystąpił nie wystąpił 

Odkształcenie lub 
zniszczenie elementu 

próbnego 

nie 
badano  

wystąpił
o wystąpiło nie 

wystąpiło 

Obserwa
cje 

podczas 
badania Spadanie cząstek 

elementu próbnego 
nie 

badano  
wystąpił

o 
nie 

wystąpiło 
nie 

wystąpiło 
 
Badanie z wykorzystaniem kalorymetru stożkowego 
Badanie wykonane w Głównym Instytucie Górnictwa w oparciu o normę ISO 5660-1 [12].  
 

Kalorymetr stożkowy składa się z promiennika elektrycznego w kształcie stożka, 
urządzenia do pomiaru masy próbki w czasie badania palności, uchwytu próbki, wyciągu 
odprowadzającego produkty spalania wraz z oprzyrządowaniem do pomiaru stężenia tlenu i 
prędkości przepływu, iskrowego obwodu zapłonu, miernika strumienia ciepła, palnika 
wzorcowego i systemu zbierania i analizy danych. 

W metodzie wykorzystana jest ogólna zależność, zgodnie z którą ilość ciepła powstająca 
podczas spalania jest proporcjonalna do ilości zużytego tlenu i wynosi 13,1·103 kJ na 
kilogram zużytego tlenu. Badane próbki podczas testu poddawane są działaniu promiennika o 
określonej mocy w zakresie do 100 kW/m2 , w wyniku czego ulegają spaleniu w powietrzu 
pobieranym z otoczenia. Określane są szybkości przepływu gazów spalinowych i stężenie 
tlenu w tych gazach. Dane zebrane  przez system są analizowane i przedstawiane w formie 
wskaźników istotnych do oceny palności materiału, takich jak czas do zapalenia, czas końca 
palenia, ilości wydzielonego ciepła i dymu, szybkości wydzielania ciepła i dymu. Uzyskane 
wyniki badania zestawiono w Tabeli 8. 
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Tabela 8.   Zestawienie wybranych parametrów pracy kalorymetru stożkowego i wyników 
badania  

parametr oznaczenie wartość jednostka 
natężenie promieniowania - 30 [kW/m2] 
czas do zapłonu tig 105,3 [s] 
czas końca palenia tfo 249,7 [s] 
całkowita ilość wydzielonego ciepła 
na jednostkę powierzchni 

QA,tot  (THR) 30,8 [MJ/m2] 

całkowita ilość wydzielonego dymu 
na jednostkę powierzchni 

SA   (TSR) 1385,3 [m2/m2] 

średnia szybkość wydzielania ciepła 
na jednostkę powierzchni 

qA,f    (HRRśr) 
215,53 [kW/m2] 

maksymalna szybkość wydzielania 
ciepła na jednostkę powierzchni 

qA,max    (PHR) 
412,11 [kW/m2] 

średnie efektywne ciepło spalania Δhc,eff   (HOCśr) 25,57 [MJ/kg] 
maksymalne efektywne ciepło 
spalania 

Δhc,eff,.max   
(HOCmax) 80 [MJ/kg] 

średnia powierzchnia zadymienia σavg   (SEAśr) 1077,16 [m2/kg] 
maksymalna powierzchnia 
zadymienia 

σmax   (SEAmax) 
8010,6 [m2/kg] 

FIGRA FIGRA 1253,9 [W/(m2*s)] 
SMOGRA SMOGRA 27,19 [m2/(kg*s)]  

 
Omówienie wyników badań 

Właściwości elektrostatyczne  

Norma PN-EN 1710 +A1:2008 uznaje, że bezpieczny pod kątem zjawisk 
elektrostatycznym materiał powinien spełnić wymagania Normy PN-EN 13463-1:2003, czyli :  

• posiadać  powierzchnię jest mniejszą od 100cm2, lub 
• mieć rezystancję powierzchniową przy wilgotności względnej (50±5) 0C w 

temperaturze (23±2)0C mniejszą niż 1GΩ, lub 
• ładunek przeniesiony, w wykonanym według załącznika C (D w wersji z kwietnia 

2009 roku) normy doświadczeniu, powinien być mniejszy niż 60nQ. 

  W uzyskanych wynikach badań, zestawionych w tabeli 2 widać, że wszystkie uzyskane 
wyniki badań elektryzacji są mniejsze niż powołana w normie wartość graniczna 60 nC 
ładunku przeniesionego. Odnosząc ten wynik do kryteriów zawartych w załączniku C (pkt. 
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C.4.2.4) do normy PN-EN 13463-1:2003 [3] można stwierdzić, że badana tkanina 
polipropylenowa z przeplotem metalowym jest odpowiednia do stosowania w grupie 
wybuchowości I. 

 Podczas elektryzacji ze źródła wysokiego ujemnego napięcia stałego występowały ciągłe 
wyładowania iskrowe, w wyniku czego, ze względu na wydajność prądową źródła wysokiego 
napięcia stałego, wartość napięcia wyniosła około 25 kV, nie zaś 30 kV jak przewiduje norma. 
Zjawisko to wynika  z faktu, iż źródło wysokiego napięcia stałego nie zostało zaprojektowane 
na tak duże prądy upływu, jak występujące podczas wyładowań iskrowych, co świadczy o 
dobrym odprowadzaniu ładunku przez materiał. 

Wykonane badania rezystancyjne, zalecane przez Kryteria GIG, rezystancje 
powierzchniowa, skrośna i między punktami, których wartość nie powinna przekroczyć 1GΩ, 
budziły wątpliwości, gdyż sporadycznie wyniki przekraczały tą wartość. Rozbieżności  zostały 
wyjaśnione poprzez analizę geometrii próbek, przeplotu metalowego  i sond rezystancyjnych. 
Rozbieżności w wynikach badań, występujące głównie w przypadku badania rezystancji 
między punktami, wynikają z różnego sposobu rozmieszczenia układu sond rezystancji na 
próbkach w stosunku do siatki metalowych przeplotów. Wskazują one jednocześnie, że norma 
PN-EN 61340-2-3 nie jest odpowiednia do badania układów elektrycznie niehomogenicznych 
jakim jest układ tkaniny polipropylenowej z włóknami metalowymi. 

Raport Techniczny CLC [8], uznawany przez wszystkie środowiska jako praktyczny 
poradnik bezpiecznego poruszania się w zagadnieniach ochrony przed zagrożeniami 
wynikającymi z elektryczności statycznej daje wyraźne, w przeciwieństwie do norm,  
wytyczne dla oceny tkanin z przeplotem metalowym. Mówi o możliwości tworzenia się łat 
nieprzewodzących w wyniku przemycia lub poddania naprężeniom tkaniny a także zaleca  
sprawdzenie możliwość jej elektryzacji. Wszystkie warunki bezpiecznego stosowania zostały 
w badaniach potwierdzone.  

Mycie i znaczne wydłużenia, bliskie granicy rozerwania tkaniny nie powodują zmian w 
układzie przewodów metalowych – parametry rezystancyjne nie ulegają zmianie. Również 
sprawdzone metodą normatywną możliwości elektryzacji potwierdzają właściwości 
antyelektrostatyczne badanej tkaniny. 

Ponadto, przeprowadzone badania parametrów rezystancyjnych w warunkach użytkowania 
potwierdziły dobre właściwości antyelektrostatyczne wyrobów wykonanych  
z badanej tkaniny . Zmierzone na gotowych wyrobach rezystancje powierzchniowe i między 
punktami w  żadnym przypadku nie przekroczyły wartości 1×109Ω, zaś istotne dla dokonania 
oceny pomiary skuteczności uziemienia wynosiły nie więcej niż 106Ω , co mieści się w 
kryterium podanym w p. 11.2.2 Kodeksu [8]. Przedstawione wyniki uzyskano tak na 
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stanowiskach badawczych w Minova Ekochem S.A., jak w warunkach użytkowania na w 
kopalni LW Bogdanka. 
 
Właściwości związane z palnością 

Badania palności wykonane według normy PN-EN ISO 9773 [13] oraz na normie BN-
78/6301-07 [14] dały wyniki pozwalające uznać tkaninę jako trudnopalną. Badanie według 
obydwu norm było uzasadnione grubością tkaniny, wynoszącą dla pomiaru mikrometrem 0,2-
0,3 mm, podczas gdy punkt 7.5. normy [13] przewiduje grubość kształtki nie większą niż 0,25 
mm. W pierwszym przypadku  uzyskano kategorię palności VTM-0 – najwyższą jaką 
przewiduje norma, w drugim spełnienie wymagań normy. Jednak zapisy w normach wskazują 
na to, że nie mogą to być jedyne badania potwierdzające cechę trudnopalności. 

Oznaczony według normy PN-ISO 4589-2 [15] wskaźnik tlenowy dla typu kształtki V 
wynosi 30,9 i 31,7%, w zależności od kierunku wycięcia próbki. Tak wysoki wskaźnik 
tlenowy, według niektórych  autorów, klasyfikuje tkaninę jako niepalną [16]. 

Przeprowadzone badania reakcji na ogień z wykorzystaniem norm PN-EN ISO 11925-
2:2004 [10] oraz PN-EN 13823:2004 [11], stosowanych do oceny materiałów budowlanych, 
dają możliwość wykorzystania wyników do szeroko pojętej oceny ryzyka zagrożenia 
pożarowego. W przeprowadzanych badaniach naocznie można stwierdzić, jak zachowuje się 
tkanina w kontakcie z określonym energetycznie płomieniem. 

Badania tkaniny wg normy PN-EN ISO 11925-2:2004 wykazują, że co prawda element 
zapalenia się tkaniny w warunkach badania występuje (w bezpośredniej bliskości płomienia 
palnika), ale materiał sam gaśnie i nie występuje propagacja płomienia (płomień nie osiąga 
granicznej linii 150mm oraz nie następuje zapłon papieru filtracyjnego). 

Tkanina lub wyroby z tkaniny transportowane w warunkach dołowych mogą znaleźć się w 
strefie działaniu płomienia. Jeżeli będzie to działanie do 30 sekund, to przedstawione w 
tabelach (6,7) wyniki wskazują na to, że tkanina zapali się, jednak po odjęciu  płomienia  
samoistnie zgaśnie. Zgasną również oderwane palące się elementy oraz płonące krople 
stopionego tworzywa. Transportowana w wyrobisku górniczym tkanina nie będzie więc 
źródłem rozprzestrzeniania się pożaru. 

Jeżeli istniejące warunki pożarowe spowodują długotrwałe działanie płomienia na tkaninę 
w transporcie,  to oznaczone w teście wskaźniki mogą być użyteczne do obliczenia 
parametrów istotnych dla oceny zagrożeń z tego wynikających. Te podstawowe parametry to 
wskaźnik szybkości rozwoju pożaru FIGRA [W/s], całkowite ciepło wydzielone z próbki w 
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ciągu 600s, THR600s [MJ], wskaźnik szybkości wydzielania dymu SMOGRA  [m2/s2] oraz 
całkowite wydzielanie dymu w ciągu 600s, TSP600s [m2].  

Każdy z tych parametrów wyznaczany jest w oparciu o zmierzone parametry przepływu 
oraz składu powietrza i gazów pożarowych, co można odnieść do warunków rzeczywistych.  

Jedno z zastosowań tkaniny w wyrobisku górniczym, to pojemniki z tkaniny wypełnione 
spienionym materiałem organicznym, najczęściej pianą fenolową lub mocznikową albo 
spoiwem mineralnym. W przypadku pożaru działanie płomienia będzie podobne do tego, które 
występuje w teście według normy PN-EN 13823:2004 [11]. Układ elementów próbnych 
(narożnik), daje warunki najbardziej korzystne dla rozwoju pożaru.  

Uzyskane wyniki wskazują na to, że najniższe wskaźniki szybkości rozwoju pożaru i 
dymotwórczości osiągane są dla układu tkaniny wypełnionej spoiwem mineralnym, gorsze dla 
tkaniny wypełnionej pianą fenolową. Dla tkaniny wypełnionej spoiwem mineralnym w teście 
nie nastąpiło poziome rozprzestrzenianie się ognia oraz nie wystąpiło zniszczenie lub 
odkształcenie elementu próbnego. Z powyższego wynika, że w warunkach pożarowych 
konstrukcja pasa zbudowanego z worków z wypełnieniem mineralnym nie będzie 
prawdopodobnie przenosiła płomienia oraz zachowa swoje właściwości użytkowe. 

W ostatnich latach powszechną metodyką badawczą stała się kalorymetria zużycia tlenu 
wykonywana w oparciu o normę ISO 5660-1 [12]. Jest to metodyka oceny właściwości 
palnych materiałów, gdzie w jednym badaniu uzyskuje się szereg wskaźników istotnych dla 
oceny rozprzestrzeniania się pożaru. 

Metodykę,  rozpowszechnioną w ocenie materiałów budowlanych, zaczęto stosować w 
górnictwie [17,18,19] i stąd wykonano próbę rozpoznawczą wykonana na przedmiotowej 
tkaninie. Na podstawie jednego pojedynczego badania nie można dokonywać wiarygodnej 
oceny wyników ani próbować znaleźć korelacji z innymi metodami , ale długi czas do zapłonu 
świadczy o znacznym uniepalnieniu tkaniny.  

Znalezienie  korelacji pomiędzy wynikami badań w oparciu o kalorymetr stożkowy i 
komorę SBI  może być istotne, ponieważ wyniki tych badań mają przełożenie na rzeczywiste 
parametry rozprzestrzeniania się pożaru, natomiast  koszt badań jest różny z uwagi na skalę 
urządzeń. Badania takie zostały wcześniej dla innych materiałów  przeprowadzone i wykazały, 
że istnieje możliwość przewidywania wyników badań w komorze SBI na podstawie wyników 
badań z użyciem kalorymetru stożkowego [20].  

W docelowym programie badawczym kwalifikującym tkaniny do stosowania w wyrobisku 
górniczym można przewidzieć badania wstępne z zastosowaniem kalorymetru stożkowego i 
potwierdzenie wyników w komorze SBI, chociaż żadne z nich nie zastąpi prób sztolniowych. 
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Wnioski 

1. Badana tkanina z przeplotem metalowym, jako spełniająca wymagania norm 
obowiązujących w górnictwie (PN-EN 1710 +A1:2008, PN-EN 13463-1:2003),  a także  
wytycznych Raportu Technicznego CLC/TR 50404 CENELEC – Komisji Europejskiej do 
spraw normalizacji w elektrotechnice Raportu Technicznego może być uznana jako 
bezpieczna do stosowania w wyrobiskach górniczych z punktu widzenia zagrożeń 
wynikających z elektryczności statycznej.  

2. Występujące w badaniach kontrolnych rezystancji błędy grube są wytłumaczalne poprzez 
analizę geometrii przeplotu metalowego, wielkości próbek oraz miejsca ich wycięcia z 
tkaniny  i nie mogą być podstawą kwestionowania bezpiecznego stosowania.  

3. Wyniki przeprowadzonych badań palności pozwalają uznać, że tkanina spełnia wymóg 
trudnopalności i jest bezpieczna w stosowaniu w wyrobisku górniczym. Dodatkowo 
można się spodziewać , że transportowana w wyrobisku górniczym tkanina nie będzie 
przenosić płomienia, o ile kontakt ze źródłem ognia będzie trwał  do 30 sekund. Pojemniki 
z tkaniny wypełnione spoiwem mineralnym będą stosunkowo odporne na działanie 
płomienia i nie będą brały udziału w procesie poziomej propagacji ognia. 
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