
 
 
 

 
                                          Odporność ogniowa 
 
  
Wymagania ochrony pożarowej w budownictwie określane są przez zagrożenie 
pożarowe, obciążenia ogniowe a z punktu widzenia statyki pożar jest traktowany  
jako jeden z możliwych przypadków obciążenia. 
 

Obciążenie ogniowe  jest najważniejszym miernikiem zagrożenia pożarowego. 
Branża konstrukcji stalowych wypracowała w tym względzie najbardziej 
przemyślane technicznie i ekonomicznie rozwiązania, które są często przenoszone 
na inne rodzaje zagrożeń, takie jak np. wyciszanie, odporność na korozję, izolacje 
cieplne itp. 
 
 

Wprowadzono pojęcie „Klasy odporności ogniowej”. Norma DIN 4102 
wprowadziła  oznaczenia literowe odpowiadające różnym rodzajom elementów 
budowli a towarzysząca literze liczba oznacza czas trwania pożaru jaki element 
budowli musi wytrzymać nie tracąc swych własności statycznych 
 
F 30 do F 120  - nośne elementy budowli 
G 30 do G 180 - oszklenia 
I 30 do I 120    - technika instalacyjna ( przejścia) 
K 30 do K 90   - klapy, szyby windowe 
L 30 do L 120  - przewody wentylacyjne 
T 30 do T 180  - odcięcia pożarowe ( przegrody typu drzwi) 
W 30 do W 180- ściany zewnętrzne nie nośne 
 
Dla każdej z tych grup i odpowiadających im oznaczeń istnieją jednoznaczne 
przepisy i metody badań. 
Projektanci, firmy wykonawcze, inwestorzy są permanentnie konfrontowani z 
wymaganiami definiowanymi przez „F” czyli dotyczącymi „nośnych elementów 
budowli”.  
 

Zamocowania rurociągów wg DIN 4102 nie są nośnymi elementami budowli!! 
Tym samym dopuszczenia w grupie „F” nie obowiązują dla zamocowań 
rurociągów. 
 

Aby jednak użytkownicy mogli sobie wyrobić pogląd na zachowanie elementów 
zamocowań rurociągów w czasie pożaru , przeprowadzane są  tzw. „próby 
pożarowe”. Nie mają one na celu dopuszczenie badanego elementu do stosowania 
lecz jedynie udokumentowanie wyników w postaci „protokołu z badań”.  
 
 
 
 
 
 



 
MEFA wybrała inną drogę. Nasza metodo-  
logia umożliwia nie tylko ocenę statyki  
poszczególnych elementów zamocowania  
ale również umożliwia ocena zachowania  
zamocowania jako zespołu elementów.  
Takim zespołem jest np.  
obejma na rurociągu i pręt gwintowany 
 mocujący ją do budynku. 
Obok dopuszczalnych obciążeń w wyniku 
badań uzyskuje się wielkości łącznego  
odkształcenia zespołu mocującego  
w konkretnych warunkach pożaru. 
                                                                                                     
                  
 
 
                                                                               Model badanego zespołu mocującego 
 
 
 
 
 
Próby pożarowe wg  tej metodologii MEFA realizuje w ścisłej współpracy z 
Urzędem do Badań Materiałowych MPA Stuttgart. Elementy lub zespoły mocujące 
są obciążane specjalnymi obciążnikami symulującymi maksymalne obciążenie 
zamocowania. Całość umieszczana jest w piecu i mocowana do jego stropu. 
Urządzenia pomiarowe dokumentujące przebieg odkształceń zespołu mocowane są 
nad stropem pieca. 
Próba trwa min. 90 min. I w tym czasie podnosi się temperaturę w piecu wg 
specyficznej „krzywej pożarowej” symulującej wzrost temperatury w czasie pożaru 
w budynku. W piecu osiągane są następujące temperatury : 
 - po 30 min.              842° C 
 - po 60 min               945° C 
 - po 90 min            1.006° C 
 
Na podstawie wyników próby określa się dopuszczalne obciążenie dla wybranego 
typu obejmy, które po weryfikacji przez MPA Stuttgart jest dokumentowane w 
postaci „Protokołu z badań”. 
Przykładowe wyniki badań dla dwóch typów obejm zamieszczamy poniżej. 
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Wielkość odkształcenia układu



 
 
 
 
 
 
 

Maksymalne dopuszczalne obciążenie ogniowe dla obejm 
OMNIA MB przy bezpośrednim mocowaniu do stropu

Maksymalne dopuszczalne obciążenie ogniowe dla obejm do 
dużych obciążeń przy bezpośrednim mocowaniu do stropu
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