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1. Zasady podstawowe 

W większości rodzajów konstrukcji, wymagania odporności poŜarowej zmieniają się wraz z 
wysokością budynku. Dla domów i apartamentów 2 i 3 piętrowych, typowo wymagane jest 30 
minut odporności poŜarowej dla wszystkich elementów konstrukcyjnych. Dla ścian i stropów 
rozdzielających mieszkania odporność poŜarowa wzrasta do 60 minut. Budynki z 
kondygnacjami nadziemnymi o wysokości powyŜej 5 m wymagają 60 minut odporności 
poŜarowej dla całej konstrukcji. WyŜsze budynki mogą potrzebować 90 albo nawet 120 minut 
odporności poŜarowej. 

Przepisy są róŜne w zaleŜności od kraju i powinno to być sprawdzone przed rozpoczęciem 
projektu. 

Zabezpieczenie przeciwpoŜarowe jest ogólnie zapewnione przez odpowiednią liczbę warstw 
płyt gipsowo-kartonowych (suchego tynku). Płyta gipsowa spełnia kilka funkcji, np. jest 
wykończeniem powierzchni, usztywnia elementy konstrukcyjne i poprawia właściwości 
akustyczne. Na przykład, ściana z dwóch warstw płyty gipsowo-kartonowej, z izolacją z 
wełny mineralnej między lekkimi stalowymi elementami konstrukcyjnymi mogą osiągnąć 60 
minut odporności poŜarowej. Okładzina z pojedynczej płyty, ogólnie osiąga 30 minut 
odporności poŜarowej. 

W warunkach poŜarowych płyta gipsowo-kartonowa kurczy się i pęka wpuszczając gorące 
gazy wgłąb przegrody, co powoduje ogrzewanie elementów konstrukcyjnych. By tego 
uniknąć, moŜna zastosować połączone ze sobą dwie warstwy płyty. MoŜna równieŜ stosować 
okładziny przeciwpoŜarowe, które są wzmocnione włóknami. 

Przez stosowanie odpowiedniej liczby warstw i typów płyt gipsowo-kartonowych, 
konstrukcja z lekkich kształtowników stalowych moŜe być tak zaprojektowana by spełnić 
wszystkie europejskie wymagania odporności poŜarowej w budownictwie mieszkaniowym.  
Główni producenci płyt gipsowo-kartonowych podają oceny odporności poŜarowej typowych 
przegród z lekkich kształtowników stalowych obramowanych płytami w zastosowaniach 
nieobciąŜonych. Informacja na temat odporności poŜarowej ścian obciąŜonych zaleŜy od 
poziomu obciąŜenia w stanie granicznym poŜaru. EN1993 1-2 wymaga, Ŝeby temperatura 
krytyczna konstrukcji z lekkich kształtowników stalowych nie była wyŜsza niŜ 350°C, 
chociaŜ moŜna dowieść, Ŝe jest to bardzo konserwatywne przy niskich poziomach obciąŜenia, 
gdzie temperatura 400 do 450°C byłaby bardziej odpowiednia. Te właściwości 
przeciwpoŜarowe są specyficzne dla stosowanych profili stalowych i obramowania z płyt, co 
jest pokazane na Rys. 1.1. 
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Oznaczenia: 

1.  Ceownik: wysokość 90 mm, rozstaw 600 mm 

2.  Okładziny: Z obu stron pojedyncza warstwa płyty Lafarge Megadeco o grubości 15 mm 

3.  Izolacja: 50 mm wełny mineralnej szklanej o gęstości 16 kg/m³ 

 Rys. 1.1   Ściana, która osiąga 60 minut odporności poŜarowej 
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Rys. 1.2   PoŜarowe badania doświadczalne w skali naturalnej 

ChociaŜ dostawcy główni mogą podawać dane oparte o ich programy doświadczalne, 
szczególne przypadki montaŜu lekkich profili stalowych mogą wymagać badań 
doświadczalnych w sposób pokazany na Rys. 1.2. 

2. Aspekty projektowe 

Podczas projektowania konstrukcji z uwzględnieniem poŜaru, powinno się rozwaŜyć 
następujące aspekty: 

� Projekt wykonawczy powinien zawierać rozwiązania połączeń między ścianami 
zewnętrznymi i wewnętrznymi, oraz ścian do podłóg. 

� Wewnątrz ścian naleŜy stosować poprzeczne zastawki by zapobiec rozprzestrzenieniu się 
ognia między strefami poŜarowymi. 

� Integracja instalacji budowlanych, moŜe mieć wpływ na rozwiązania szczegółowe 
płytowego zabezpieczenia przeciwpoŜarowego. Luki muszą być zamykane by zapobiec 
rozprzestrzenieniu się ognia. 

� Połączenia belek ze słupami nośnymi  muszą posiadać nie mniejszą odporność poŜarową 
niŜ łączone elementy. 
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