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Ta wielofunkcyjna hala w Kolonii w Niemczech została obliczona wykorzystując techniki 
inŜynierii poŜarowej poprzez przebadanie wpływu róŜnych scenariuszy poŜarowych w celu 
zademonstrowania moŜliwości uŜycia wielu elementów konstrukcyjnych bez zabezpieczenia 
przeciwpoŜarowego. Konstrukcja dachu jest podparta przez stalowy łuk o rozpiętości 184m.  
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1. Uzyskane efekty 

� UŜycie stalowego łuku o rozpiętości 184 m w celu efektywnego utworzenia 
wielofunkcyjnej przestrzeni. 

� UŜycie metod inŜynierii poŜarowej aby zredukować zakres koniecznego zabezpieczenia 
przeciwpoŜarowego. 

� Przebadani trzy scenariusz poŜarowe, co doprowadziło do poprawienia bezpieczeństwa 
poŜarowego. 

2. Wstęp 

Największa wielofunkcyjna hala w Niemczech jest usytuowana w Kolonii, i moŜe ona gościć 
imprezy sportowe, koncerty, zebrania i kongresy. Jej najbardziej uderzającą częścią składową 
jest stalowy łuk o wysokości 76 m podpierający konstrukcję hali. Łuk ma rozpiętość 184 m. 
Przekrój łuku to odwrócony trójkąt o wysokości i szerokości po 3 m. 28 belek kratowych 
podwieszonych jest do łuku przy pomocy elementów rurowych o średnicy 177 mm. Widok 
łuku jest przedstawiony na Rys. 2.1. 

36 słupów obwodowych tworzy podpierający pierścień o wysokości 45 m, będący oparciem 
dla pozostałej części konstrukcji hali. 

 

Rys. 2.1   Dach Areny Kolońskiej w czasie montaŜu  
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3. Koncepcja zapewnienia bezpiecze ństwa 
poŜarowego 

Do zaprojektowania klap dymowych i zabezpieczeń przeciwpoŜarowych konstrukcji 
potrzebna jest dokładna znajomość rozkładu temperatur. Maksymalne wartości temperatur 
ustalono dzięki analizie moŜliwych scenariuszy poŜarowych, zdefiniowanych poprzez 
następujące parametry: 

� miejsce poŜaru  

� typ, objętość i ułoŜenie materiałów palnych  

� okres czasu jaki upływa od początku poŜaru do uruchomienia procesu gaszenia  

Z powodu rozmieszczenia obciąŜenia ogniowego na obszarze zdarzenia, moŜliwy jest poŜar 
wyzwalający energię cieplną do 50 MW, o ile mechanizmy gaśnicze nie rozpoczną pracy po 
10–12 minutach. 

3.1 Konstrukcja dachu 
Rezultatem symulacji poŜaru było stwierdzenie, Ŝe średnia temperatura gazu w środku 
konstrukcji dachu jest relatywnie niska, tak więc kratowe belki i płatwie mogły pozostać 
niezabezpieczone. JednakŜe, dla oceny zachowania się konstrukcji w poŜarze, decydujące są 
wyŜsze temperatury w pobliŜu centrum poŜaru. Temperatury te zostały wyznaczone 
z uŜyciem ”modelu pióropusza”. Rozwój poŜaru analizowano przy uŜyciu trzech scenariuszy, 
jak podano powyŜej. 

PoŜar na szczycie trybuny jest prawdopodobnie krytyczny z powodu moŜliwości sięgnięcia 
płomieni do konstrukcji dachu. Nie moŜna zapobiec zniszczeniu elementów stalowych 
w promieniu 3 m po upływie 10 – 12 minut od wybuchu poŜaru. Aby zapewnić stateczność 
konstrukcji całego dachu w czasie poŜaru, sprawdzono czy zniszczenie dwóch sąsiednich 
belek nie doprowadzi do zniszczenia całej konstrukcji dachu. 

NiŜsza część łuku (do 3 m ponad dach) i jego stęŜenie poziome jest zabezpieczone przed 
poŜarem przez okładziny chroniące przed ogniem, tak by uzyskać 90-cio minutową kategorię 
odporności poŜarowej. Belki kratowe i elementy rurowe nie są zabezpieczone. 

3.2 Foyer 
Foyer otacza arenę i zawiera powierzchnie komunikacyjne, powierzchnie przeznaczone na 
odpoczynek na róŜnych poziomach (+7,50 m ; +14,25 m ; +17,45 m), i klatki schodowe 
zaczynające się od górnego poziomu (+24,11 m) łączące wejścia na trybuny z przestrzenią na 
zewnątrz hali. Klatki schodowe stanowią drogi ewakuacyjne. Klatki schodowe nie są 
oddzielone od foyer, tak więc całe foyer musi pozostać strefą wolną od dymu w czasie poŜaru 
i musi być oddzielone od reszty budynku. 

PoŜar w obszarach komunikacyjnych, obszarach przeznaczonych na odpoczynek lub poŜar 
w przyległych miejscach jak sklepy, magazyny, restauracje i biura mogą powodować 
zadymienie przenoszące się do dróg ewakuacyjnych. PoŜar w foyer moŜe prowadzić do 
niekontrolowanych sytuacji z powodu złoŜonego kształtu geometrycznego. Z tego powodu 
foyer musi pozostawać wolne od obciąŜenia poŜarowego. PoŜar w przyległych 
pomieszczeniach prowadzi do automatycznego zamknięcia drzwi poŜarowych uruchamianych 
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detektorami dymu. Obszary te są dodatkowo wyposaŜone w automatyczne instalacje 
zraszające i klapy dymowe. Mimo tego ograniczona ilość dymu moŜe dotrzeć do foyer 
w czasie rozwoju poŜaru, jednak zadymienie to moŜe być małe i tymczasowe, wystarczające 
do usunięcia są otwory wentylacyjne w ścianach zewnętrznych.. 

 

Rys. 3.1   Foyer Areny Kolońskiej  

4. Informacje ogólne 

� Klient: Property fund Köln-Deutz Arena und Mantelbebauung GbR 

� Architekt: Architekturbüro Böhm 

� Projekt szkieletu stalowego: Schömig + Höfling 

� Wykonawca: Philipp Holzmann AG, Direktion West 

� Doradztwo w sprawie bezpieczeństwa poŜarowego: Hosser, Hass + Partner, 
Braunschweig 

� Czas budowy: 1996 – 1998 

� Łączna wysokość: 76 m 

� Powierzchnia: 83700 m² 

� Liczba miejsc: 18 000 

� Koszt: 150 milionów euro 
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