
7czerwiec 2018 l OCHRONA PRZECIWPO˚AROWA

OCHRONA PRZECIWPO˚AROWA W BUDOWNICTWIE

¯

Od st´p stwa do ty czà na st´ pu jà cych wy ma gaƒ
wa run ków tech nicz nych, ja kim po win ny od po -
wia daç bu dyn ki:

1) § 212 ust. 2 – przy j´ cie kla sy od por no Êci po ̋ a ro -

wej „B” za miast „A” dla bu dyn ku wy so ko Êcio we go ZL III,

2) § 232 ust. 4 – przy j´ cie kla sy od por no Êci ognio wej

ele men tów od dzie le nia prze ciw po ̋ a ro we go od po wied -

niej dla kla sy „B” od por no Êci po ̋ a ro wej, 

3) § 234 ust. 1 – przy j´ cie dla prze pu stów in sta la cyj -

nych kla sy od por no Êci ognio wej EI 120 za miast wy ma -

ga nej EI 240,

4) § 268 ust. 4 – przy j´ cie dla od ci na jà cych klap

prze ciw po ̋ a ro wych mon to wa nych w prze gro dach bu -

dow la nych sta no wià cych od dzie le nia prze ciw po ̋ a ro we

kla sy od por no Êci ognio wej EIS 120 za miast wy ma ga nej

EIS 240.

Przy okre Êla niu ce lów ogól nych na le ̋ y
szcze gól nie uwzgl´d niaç ochro n´ ˝y cia, do ty -
czà cà za rów no u˝yt kow ni ków bu dyn ku, jak
i stra ̋ a ków w cza sie ak cji ra tow ni czo -ga Êni -
czej.

Ce le szcze gó ło we dla ochro ny ˝y cia:
 za pew nie nie mo˝ li wo Êci opusz cze nia za gro -
˝o nej stre fy po ̋ a ro wej w cza sie, w któ rym
na dro gach ewa ku acyj nych pa nu jà ak cep to -
wal ne wa run ki by to we,
 za pew nie nie mo˝ li wo Êci ewa ku acji lu dzi
do in nej, bez piecz nej (tj. usy tu owa nej po ni ̋ ej
stre fy ob j´ tej za gro ̋ e niem) stre fy po ̋ a ro wej
z za pew nie niem wa run ków by to wych na czas
li kwi da cji za gro ̋ e nia lub z mo˝ li wo Êcià ura to -
wa nia ich przez eki py ra tow ni cze,
 za pew nie nie mo˝ li wo Êci ewa ku acji wszyst -
kich u˝yt kow ni ków bu dyn ku na ze wnàtrz
w cza sie, w któ rym je go struk tu ra bu dow la -
na (głów na kon struk cja no Êna), prze gro dy wy -
dzie la jà ce dro gi ewa ku acyj ne oraz urzà dze nia
prze ciw po ̋ a ro we jesz cze dzia ła jà po praw nie
i sà na ten czas pro jek to wa ne,
 za pew nie nie mo˝ li wo Êci bez ko li zyj ne go
i szyb kie go do tar cia do po miesz cze nia pier wot -
ne go (w któ rym po wstał po ̋ ar) eki pom ra tow -
ni czym,
 za pew nie nie mo˝ li wo Êci dzia łaƒ ope ra cyj -
nych we wnàtrz bu dyn ku dla ekip ra tow ni czych
w cza sie nie zb´d nym do lo ka li za cji i uga sze nia
po ̋ a ru, a tak ̋ e do ura to wa nia lu dzi,
 zmniej sze nie od dzia ły wa nia po ̋ a ru
na struk tu r´ bu dyn ku i nie zb´d ne urzà dze nia

prze ciw po ̋ a ro we po przez ogra ni cze nie ge ne ro -
wa ne go cie pła,
 ogra ni cze nie szyb ko Êci roz prze strze nia nia
si´ po ̋ a ru i je go pro duk tów w ra mach wy dzie -
lo nej stre fy po ̋ a ro wej.

Przy j´ cie kry te riów funk cjo nal nych
we wnàtrz bu dyn ku:
• kry te ria by to we dla u˝yt kow ni ków bu dyn -
ku – za si´g wi dzial no Êci i do pusz czal ny próg
tem pe ra tu ry po wie trza na dro gach ewa ku acyj -
nych,
• kry te ria dla dzia łaƒ ope ra cyj nych ekip ra -
tow ni czych – za si´g wi dzial no Êci i do pusz czal -
ny próg tem pe ra tu ry po wie trza na dro gach
ewa ku acyj nych,
• czas dzia ła nia urzà dzeƒ prze ciw po ̋ a ro wych
wy dłu ̋ o ny do co naj mniej wy ma ga ne go cza su
ewa ku acji lu dzi z ca łe go bu dyn ku – 120 min
(z mar gi ne sem bez pie czeƒ stwa),
• przy j´ cie re pre zen ta tyw nych sce na riu szy po -
˝a ro wych i po ̋ a rów pro jek to wych,
• za pew nie nie re dun dan cji za bez pie czeƒ
prze ciw po ̋ a ro wych, w szcze gól no Êci w za kre -
sie ste ro wa nia urzà dze nia mi prze ciw po ̋ a ro -
wy mi,
• ob ni ̋ e nie tem pe ra tu ry oto cze nia w cza sie
po ̋ a ru w sto sun ku do mo˝ li wej do osià gni´ cia
w przy pad ku za sto so wa nia kla sycz nej in sta la -
cji ga Êni czej try ska czo wej.

Spraw dze nie i oce na przy j´ tych 
roz wià zaƒ
W trak cie spraw dza nia i oce ny przy j´ tych roz -
wià zaƒ do ko na no nie zb´d nych ana liz, ob li czeƒ

i sy mu la cji CFD dla przy j´ tych sce na riu szy po -
˝a ro wych, po twier dza jà cych speł nie nie przy j´ -
tych kry te riów funk cjo nal nych, a tym sa mym
osià gni´ cie ce lów ogól nych i szcze gó ło wych,
w szcze gól no Êci po przez wy ko na ne ob li cze nia
i sy mu la cje CFD:
• wy ma ga ne go cza su ewa ku acji lu dzi z ca łe go
bu dyn ku tew= 105 min (rys. 1),
• utrzy ma nia nad ci Ênie nia i wy ma ga ne go
prze pły wu po wie trza na pio no wych dro gach
ewa ku acyj nych,
• od dy mia nia po zio mych dróg ewa ku acyj nych
i ho li wej Êcio wych,
•  chło dzà ce go dzia ła nia wy so ko ci Ênie nio wej
mgły wod nej (rys. 2).

W wy ni ku po rów na nia za kre su i spo so bu
speł nie nia wy ma gaƒ pod sta wo wych po przez
wy ko rzy sta nie po dej Êcia in ̋ y nie ryj ne go, zo rien -
to wa ne go na osià gni´ cie ce lów funk cjo nal nych
z obo wià zu jà cy mi prze pi sa mi tech nicz no -bu -
dow la ny mi i o ochro nie prze ciw po ̋ a ro wej, zo -
sta ły za sto so wa ne ni ̋ ej wy mie nio ne do dat ko -
we za bez pie cze nia, sta no wià ce roz wià za nia za -
st´p cze (rów no wa˝ ne).

1. Przy j´ to dla głów nej kon struk cji no Ênej
bu dyn ku w je go cz´ Êci nad ziem nej kla s´ od -
por no Êci ognio wej R 180 za miast R 120 prze -
wi dy wa nej dla kla sy „B” (rys. 3). 

2. Utrzy ma no pier wot nie pro jek to wa nà i wy -
ma ga nà kla s´ „A” od por no Êci po ̋ a ro wej dla
cz´ Êci pod ziem nej bu dyn ku za miast mo˝ li wej
do przy j´ cia kla sy „B” (z wy jàt kiem prze pu stów
i prze ciw po ̋ a ro wych klap od ci na jà cych).

3. Za sto so wa no do ochro ny ca łe go bu dyn ku
w je go cz´ Êci nad ziem nej sta łe urzà dze nia ga -
Êni cze wod ne – wy so ko ci Ênie nio wà mgł´ wod -
nà, a wi´c urzà dze nia o wy so kiej sku tecz no Êci
ga Êni czej i efek tyw no Êci w za kre sie chło dze nia
ele men tów bu dyn ku.

Ar ty kuł re kla mo wyIZBA RZECZOZNAWCÓW STOWARZYSZENIA
IN˚YNIERÓW I TECHNIKÓW PO˚ARNICTWA

Roz wià za nia rów no wa˝ ne na przy kła dzie
Przed mio tem roz wa ̋aƒ jest kwe stia ob ni ̋ e nia do kla sy „B” kla sy od por no Êci
po ̋ a ro wej bu dyn ku wy so ko Êcio we go (140 m, 33 kon dy gna cje nad ziem ne) in -
ne go ni˝ miesz kal ny – wraz z od st´p stwa mi uzu peł nia jà cy mi, b´ dà cy mi kon -
se kwen cjà ob ni ̋ e nia kla sy od por no Êci po ̋ a ro wej.

Rys. 1



8 OCHRONA PRZECIWPO˚AROWA l czerwiec 2018

OCHRONA PRZECIWPO˚AROWA W BUDOWNICTWIE

¯ 4. Przy j´ to roz wià za nia za pew nia jà ce nad ci -
Ênie nie w ka˝ dym szach cie dêwi go wym (dêwi -
gów dla ekip ra tow ni czych i oso bo wych), za -
bez pie cza jà ce przed za dy mie niem w wa run -
kach po ̋ a ru.

5. Ogra ni czo no mo˝ li woÊç prze ni ka nia dy -
mu w ob sza rze ho lu wyj Êcio we go na par te rze
bu dyn ku, po przez za sto so wa nie me cha nicz ne -
go sys te mu usu wa nia dy mu z te go ho lu w spo -
sób unie mo˝ li wia jà cy ob ni ̋ e nie pod sta wy war -
stwy dy mu do po zio mu dro gi ewa ku acyj nej
(rys. 4).

6. Przy j´ to ja ko za sa d´ dwu kie run ko wà
ewa ku acj´ lu dzi z ka˝ de go po miesz cze nia u˝yt -
ko we go w bu dyn ku do dwóch ewa ku acyj nych
kla tek scho do wych.

7. Za pew nio no opty mal ne wa run ki do pod -
j´ cia sku tecz nych dzia łaƒ ra tow ni czych. 

8. Za pew nio no łàcz noÊç ra dio wà na po trze -
by dzia łaƒ ra tow ni czych w kon dy gna cjach
pod ziem nych ga ra ̋ o wych – prze wi dzia no roz -
wià za nia tech nicz ne za pew nia jà ce łàcz noÊç
ra dio wà w pa Êmie UKF PSP w pod ziem nym
ga ra ̋ u.

9. Prze wi dzia no tak ̋ e za cho wa nie wy ma gaƒ
w za kre sie od por no Êci ognio wej kla tek scho do -
wych i przed sion ków wraz z drzwia mi okre Êlo -
nych dla kla sy „A” od por no Êci po ̋ a ro wej bu -
dyn ku (Êcia ny REI 120 i drzwi EI/E 60).

10. Za pew nio no do st´p do bu dyn ku dla
pod j´ cia dzia łaƒ ra tow ni czych prak tycz nie
z ka˝ dej stro ny bu dyn ku.

11. Za pew nio no od r´b ne wej Êcia do bu dyn -
ku i dro gi do dêwi gu dla ekip ra tow ni czych nie
ko li du jà ce z dro ga mi do wyj Êcia ewa ku owa -
nych osób (rys. 5).

12. W zwiàz ku z cza sem ewa ku acji u˝yt -
kow ni ków z przed mio to we go bu dyn ku wy no -
szà cym 105 min wy dłu ̋ o no czas dzia ła nia sta -
łe go urzà dze nia ga Êni cze go (wy so ko ci Ênie nio -
wej mgły wod nej) z 60 do 120 min.

13. Aby pod nieÊç po ziom nie za wod no Êci
ste ro waƒ po ̋ a ro wych prze wi dzia no do dat ko we

zdal ne uru cha mia nie pod -
sta wo wych urzà dzeƒ prze -
ciw po ̋ a ro wych, w szcze -
gól no Êci:

a) pomp sta łe go urzà dze nia

ga Êni cze go mgło we go,

b) wen ty la cji nad ci Ênie nio -

wej kla tek scho do wych i przed -

sion ków prze ciw po ̋ a ro wych,

c) wen ty la cji od dy mia jà cej

kon dy gna cj´ pod ziem nà ga ra -

˝o wà, w tym od r´b nie wen ty la -

to rów stru mie nio wych.

Mo ni to ro wa nie go to wo -
Êci sta łe go urzà dze nia ga -
Êni cze go mgło we go jest
prze wi dzia ne w po miesz -
cze niu cen trum alar mo -
wo -dys po zy cyj ne go.

Rys. 2

Rys. 3

Rys. 4
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14. Zdu blo wa no oÊwie tle nie awa ryj ne
w dol nych par tiach po miesz czeƒ.

15. Za pew nio no sta cj´ ope ra tor skà sys te mu
do zo ru wi zyj ne go ka mer CCTV w po miesz cze niu
cen trum alar mo wo -dys po zy cyj ne go, umo˝ li wia jà -
cà pod glàd i spraw dze nie, czy wszy scy u˝yt kow -
ni cy bu dyn ku zdo ła li go opu Êciç w cza sie po ̋a ru.

16. Za pew nio no zwi´k sze nie no Êno Êci dla
dro gi po ̋ a ro wej, umo˝ li wia jà cej wy ko rzy sta nie
ci´˝ kich sa mo cho dów z dra bi na mi lub pod no -
Êni ka mi.

17. Wy dłu ̋ o no czas dzia ła nia oÊwie tle nia
awa ryj ne go ewa ku acyj ne go do 2 godz.
w zwiàz ku z okre Êlo nym cza sem ewa ku acji

wszyst kich u˝yt kow ni ków
bu dyn ku wy no szà cym
105 min.

18. Za pew nio no bez po -
Êred ni do st´p do pio nów
kla tek scho do wych z ukła -
du ko ry ta rzo we go dróg
ewa ku acyj nych na kon dy -
gna cjach. 

19. Aby ogra ni czyç
szyb koÊç roz prze strze nia -
nia si´ dy mu w ra mach
wy dzie lo nej stre fy po ̋ a ro -
wej, wszyst kie in sta la cje
i urzà dze nia by to we
w prze strze niach nad su fi -
ta mi pod wie szo ny mi
i pod pod ło ga mi pod nie -
sio ny mi, wy ko rzy sty wa ny -
mi do wen ty la cji i ogrze -
wa nia, wy ko na ne z ma te -
ria łów pal nych zo sta jà wy -
łà czo ne po przez wy ste ro -

wa nie z cen tra li SSP z alar mu I stop nia; in sta -
la cje te i urzà dze nia nie b´ dà obu do wa ne prze -
gro da mi EI 60.

9

Ry szard Ma ło lep szy
dy rek tor Izby Rze czo znaw ców SITP

Rys. 5
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