OCHRONA PRZECIWPO˚AROWA W BUDOWNICTWIE

IZBA RZECZOZNAWCÓW STOWARZYSZENIA
IN˚YNIERÓW I TECHNIKÓW PO˚ARNICTWA

Artykuł reklamowy

Rozwiàzania równowa˝ne na przykładzie
Przedmiotem rozwa˝aƒ jest kwestia obni˝enia do klasy „B” klasy odpornoÊci
po˝arowej budynku wysokoÊciowego (140 m, 33 kondygnacje nadziemne) innego ni˝ mieszkalny – wraz z odst´pstwami uzupełniajàcymi, b´dàcymi konsekwencjà obni˝enia klasy odpornoÊci po˝arowej.
Odst´pstwa dotyczà nast´pujàcych wymagaƒ
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaç budynki:
1) § 212 ust. 2 – przyj´cie klasy odpornoÊci po˝arowej „B” zamiast „A” dla budynku wysokoÊciowego ZL III,

przeciwpo˝arowe poprzez ograniczenie generowanego ciepła,
 ograniczenie szybkoÊci rozprzestrzeniania
si´ po˝aru i jego produktów w ramach wydzielonej strefy po˝arowej.

2) § 232 ust. 4 – przyj´cie klasy odpornoÊci ogniowej
elementów oddzielenia przeciwpo˝arowego odpowiedniej dla klasy „B” odpornoÊci po˝arowej,
3) § 234 ust. 1 – przyj´cie dla przepustów instalacyjnych klasy odpornoÊci ogniowej EI 120 zamiast wymaganej EI 240,
4) § 268 ust. 4 – przyj´cie dla odcinajàcych klap
przeciwpo˝arowych montowanych w przegrodach budowlanych stanowiàcych oddzielenia przeciwpo˝arowe
klasy odpornoÊci ogniowej EIS 120 zamiast wymaganej
EIS 240.

Przy okreÊlaniu celów ogólnych nale˝y
szczególnie uwzgl´dniaç ochron´ ˝ycia, dotyczàcà zarówno u˝ytkowników budynku, jak
i stra˝aków w czasie akcji ratowniczo-gaÊniczej.

Cele szczegółowe dla ochrony ˝ycia:
 zapewnienie mo˝liwoÊci opuszczenia zagro˝onej strefy po˝arowej w czasie, w którym
na drogach ewakuacyjnych panujà akceptowalne warunki bytowe,
 zapewnienie mo˝liwoÊci ewakuacji ludzi
do innej, bezpiecznej (tj. usytuowanej poni˝ej
strefy obj´tej zagro˝eniem) strefy po˝arowej
z zapewnieniem warunków bytowych na czas
likwidacji zagro˝enia lub z mo˝liwoÊcià uratowania ich przez ekipy ratownicze,
 zapewnienie mo˝liwoÊci ewakuacji wszystkich u˝ytkowników budynku na zewnàtrz
w czasie, w którym jego struktura budowlana (główna konstrukcja noÊna), przegrody wydzielajàce drogi ewakuacyjne oraz urzàdzenia
przeciwpo˝arowe jeszcze działajà poprawnie
i sà na ten czas projektowane,
 zapewnienie mo˝liwoÊci bezkolizyjnego
i szybkiego dotarcia do pomieszczenia pierwotnego (w którym powstał po˝ar) ekipom ratowniczym,
 zapewnienie mo˝liwoÊci działaƒ operacyjnych wewnàtrz budynku dla ekip ratowniczych
w czasie niezb´dnym do lokalizacji i ugaszenia
po˝aru, a tak˝e do uratowania ludzi,
 zmniejszenie
oddziaływania
po˝aru
na struktur´ budynku i niezb´dne urzàdzenia
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Przyj´cie kryteriów funkcjonalnych
wewnàtrz budynku:
kryteria bytowe dla u˝ytkowników budynku – zasi´g widzialnoÊci i dopuszczalny próg
temperatury powietrza na drogach ewakuacyjnych,
• kryteria dla działaƒ operacyjnych ekip ratowniczych – zasi´g widzialnoÊci i dopuszczalny próg temperatury powietrza na drogach
ewakuacyjnych,
• czas działania urzàdzeƒ przeciwpo˝arowych
wydłu˝ony do co najmniej wymaganego czasu
ewakuacji ludzi z całego budynku – 120 min
(z marginesem bezpieczeƒstwa),
• przyj´cie reprezentatywnych scenariuszy po˝arowych i po˝arów projektowych,
• za pew nie nie re dun dan cji za bez pie czeƒ
przeciwpo˝arowych, w szczególnoÊci w zakresie sterowania urzàdzeniami przeciwpo˝arowymi,
• obni˝enie temperatury otoczenia w czasie
po˝aru w stosunku do mo˝liwej do osiàgni´cia
w przypadku zastosowania klasycznej instalacji gaÊniczej tryskaczowej.
•

Sprawdzenie i ocena przyj´tych
rozwiàzaƒ
W trakcie sprawdzania i oceny przyj´tych rozwiàzaƒ dokonano niezb´dnych analiz, obliczeƒ

i symulacji CFD dla przyj´tych scenariuszy po˝arowych, potwierdzajàcych spełnienie przyj´tych kryteriów funkcjonalnych, a tym samym
osiàgni´cie celów ogólnych i szczegółowych,
w szczególnoÊci poprzez wykonane obliczenia
i symulacje CFD:
• wymaganego czasu ewakuacji ludzi z całego
budynku tew= 105 min (rys. 1),
• utrzymania nadciÊnienia i wymaganego
przepływu powietrza na pionowych drogach
ewakuacyjnych,
• oddymiania poziomych dróg ewakuacyjnych
i holi wejÊciowych,
• chłodzàcego działania wysokociÊnieniowej
mgły wodnej (rys. 2).
W wyniku porównania zakresu i sposobu
spełnienia wymagaƒ podstawowych poprzez
wykorzystanie podejÊcia in˝ynieryjnego, zorientowanego na osiàgni´cie celów funkcjonalnych
z obowiàzujàcymi przepisami techniczno-budowlanymi i o ochronie przeciwpo˝arowej, zostały zastosowane ni˝ej wymienione dodatkowe zabezpieczenia, stanowiàce rozwiàzania zast´pcze (równowa˝ne).
1. Przyj´to dla głównej konstrukcji noÊnej
budynku w jego cz´Êci nadziemnej klas´ odpornoÊci ogniowej R 180 zamiast R 120 przewidywanej dla klasy „B” (rys. 3).
2. Utrzymano pierwotnie projektowanà i wymaganà klas´ „A” odpornoÊci po˝arowej dla
cz´Êci podziemnej budynku zamiast mo˝liwej
do przyj´cia klasy „B” (z wyjàtkiem przepustów
i przeciwpo˝arowych klap odcinajàcych).
3. Zastosowano do ochrony całego budynku
w jego cz´Êci nadziemnej stałe urzàdzenia gaÊnicze wodne – wysokociÊnieniowà mgł´ wodnà, a wi´c urzàdzenia o wysokiej skutecznoÊci
gaÊniczej i efektywnoÊci w zakresie chłodzenia
elementów budynku.

Rys. 1

¯
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Rys. 3

Rys. 4

4. Przyj´to rozwiàzania zapewniajàce nadciÊnienie w ka˝dym szachcie dêwigowym (dêwigów dla ekip ratowniczych i osobowych), zabezpieczajàce przed zadymieniem w warunkach po˝aru.
5. Ograniczono mo˝liwoÊç przenikania dymu w obszarze holu wyjÊciowego na parterze
budynku, poprzez zastosowanie mechanicznego systemu usuwania dymu z tego holu w sposób uniemo˝liwiajàcy obni˝enie podstawy warstwy dymu do poziomu drogi ewakuacyjnej
(rys. 4).
6. Przyj´to jako zasad´ dwukierunkowà
ewakuacj´ ludzi z ka˝dego pomieszczenia u˝ytkowego w budynku do dwóch ewakuacyjnych
klatek schodowych.
7. Zapewniono optymalne warunki do podj´cia skutecznych działaƒ ratowniczych.
8. Zapewniono łàcznoÊç radiowà na potrzeby działaƒ ratowniczych w kondygnacjach
podziemnych gara˝owych – przewidziano rozwiàzania techniczne zapewniajàce łàcznoÊç
radiowà w paÊmie UKF PSP w podziemnym
gara˝u.
9. Przewidziano tak˝e zachowanie wymagaƒ
w zakresie odpornoÊci ogniowej klatek schodowych i przedsionków wraz z drzwiami okreÊlonych dla klasy „A” odpornoÊci po˝arowej budynku (Êciany REI 120 i drzwi EI/E 60).
10. Zapewniono dost´p do budynku dla
podj´cia działaƒ ratowniczych praktycznie
z ka˝dej strony budynku.
11. Zapewniono odr´bne wejÊcia do budynku i drogi do dêwigu dla ekip ratowniczych nie
kolidujàce z drogami do wyjÊcia ewakuowanych osób (rys. 5).
12. W zwiàzku z czasem ewakuacji u˝ytkowników z przedmiotowego budynku wynoszàcym 105 min wydłu˝ono czas działania stałego urzàdzenia gaÊniczego (wysokociÊnieniowej mgły wodnej) z 60 do 120 min.
13. Aby podnieÊç poziom niezawodnoÊci
sterowaƒ po˝arowych przewidziano dodatkowe
zdalne uruchamianie podstawowych urzàdzeƒ przeciwpo˝arowych, w szczególnoÊci:
a) pomp stałego urzàdzenia
gaÊniczego mgłowego,
b) wentylacji nadciÊnieniowej klatek schodowych i przedsionków przeciwpo˝arowych,
c) wentylacji oddymiajàcej
kondygnacj´ podziemnà gara˝owà, w tym odr´bnie wentylatorów strumieniowych.

Monitorowanie gotowoÊci stałego urzàdzenia gaÊniczego mgłowego jest
przewidziane w pomieszczeniu centrum alarmowo-dyspozycyjnego.
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Rys. 5

14. Zdublowano oÊwietlenie awaryjne
w dolnych partiach pomieszczeƒ.
15. Zapewniono stacj´ operatorskà systemu
dozoru wizyjnego kamer CCTV w pomieszczeniu
centrum alarmowo-dyspozycyjnego, umo˝liwiajàcà podglàd i sprawdzenie, czy wszyscy u˝ytkownicy budynku zdołali go opuÊciç w czasie po˝aru.

16. Zapewniono zwi´kszenie noÊnoÊci dla
drogi po˝arowej, umo˝liwiajàcej wykorzystanie
ci´˝kich samochodów z drabinami lub podnoÊnikami.
17. Wydłu˝ono czas działania oÊwietlenia
awaryjnego ewakuacyjnego do 2 godz.
w zwiàzku z okreÊlonym czasem ewakuacji

wszystkich u˝ytkowników
wynoszàcym
budynku
105 min.
18. Zapewniono bezpoÊredni dost´p do pionów
klatek schodowych z układu korytarzowego dróg
ewakuacyjnych na kondygnacjach.
19. Aby
ograniczyç
szybkoÊç rozprzestrzeniania si´ dymu w ramach
wydzielonej strefy po˝arowej, wszystkie instalacje
i urzàdzenia bytowe
w przestrzeniach nad sufipodwieszonymi
tami
i pod podłogami podniesionymi, wykorzystywanymi do wentylacji i ogrzewania, wykonane z materiałów palnych zostajà wyłàczone poprzez wysterowanie z centrali SSP z alarmu I stopnia; instalacje te i urzàdzenia nie b´dà obudowane przegrodami EI 60.
9
Ryszard Małolepszy
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