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Plan rozwoju: Zestawienie kontrolne dla projektowan ia 
poŜarowego wielopi ętrowych budynków biurowych 

Przedstawiono przegląd głównych problemów, które powinny być uwzględniane przy 
koncepcyjnym projektowaniu wielokondygnacyjnych budynków biurowych ze względu na 
bezpieczeństwo poŜarowe. 
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1. Cele 

Przy przeciwpoŜarowym projektowaniu jednopiętrowych niepublicznych budynków są dwa 
główne cele; to bezpieczeństwo Ŝycia i ochrona własności. Troska o bezpieczeństwo Ŝycia 
musi obejmować mieszkańców budynku, straŜ poŜarną i osoby postronne w pobliŜu budynku; 
ci są zwykle objęci przez ustawodawstwo rządowe. Ochrona własności pokrywa budynek, 
jego zawartość i utrzymanie ciągłości działania; to jest interes właściciela i ubezpieczyciela. 
Normalnie w stosunku do charakterystyki budynku są uwzględniane następujące środki, które 
w większości zwracają się do wszystkich dwóch celów: 

� Przewidzieć odpowiednie moŜliwości ucieczki. 

� Zapewnić efektywne wykrywanie, alarmowanie i tłumienie poŜaru. 

� Ograniczyć ogień do jego zarzewia, tj. ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia, kontrola dymu. 

� Utrzymać stabilność konstrukcji dla bezpiecznej ewakuacji mieszkańców i aby pozwolić 
bezpieczną interwencję straŜy poŜarnej. 

� Przygotować techniczne i organizacyjne moŜliwości działania straŜy poŜarnej. 

� Wprowadzić w Ŝycie odpowiednie procedury zarządzania. 

2. Charakterystyka budynku 

Wymagania bezpieczeństwa poŜarowego są związane ogólnie z zasiedleniem budynku, jego 
wielkością, które są uŜywane jako przybliŜona miara ryzyka. 

� Znajomość uŜytkowników z budynkiem i poziom ich czujności wpłynie na ustalenie 
czasu ucieczki. Dla biur, przyjmuje się, Ŝe uŜytkownicy są obeznani z budynkiem i są 
czujni, więc wymagania bezpieczeństwa poŜarowego są mniej wymagające niŜ dla 
niektórych innych typów zabudowy. 

� JeŜeli jest prawdopodobna zmiana uŜytkowania, stosuje się specyficzne przybliŜone 
projektowanie, np. obliczając obciąŜenie poŜarowe, które są trudniejsze do uzasadnienia.  
Jednak znaczne zmiany uŜytkowania, prawdopodobnie za kaŜdym razem wymagać obliczeń 
statycznych, więc zmiany w obciąŜeniu poŜarowym być uwzględnione w tym samym czasie. 

� Odległości wyjścia i czasy ewakuacji są związane z wysokością budynku, więc 
wymagania bezpieczeństwa poŜarowego i wyposaŜenie dla zwalczania poŜarów są 
ogólnie bardziej wymagające dla wyŜszych budynków i o większych rozmiarach. 

� Wszystkie środki specjalne, na przykład dla budynków historycznych albo strategicznie 
waŜnych, mogą wymagać wyŜszej specyfikacji dla bezpieczeństwa poŜarowego. (Takie 
obiekty wymagają uwagi specjalistów i są poza zakresem tego opracowania). 

3. UŜytkowanie i obci ąŜenie po Ŝarowe 

ObciąŜenie poŜarowe moŜe znacznie się zmienić w zaleŜności od uŜytkowania budynku. 
Magazyny mogą mieć nadzwyczaj wysokie obciąŜenia poŜarowe, które mogą być trudne do 
oszacowania. Inne budynki, na przykład sklepy wyrobów stalowych, mogą mieć bardzo 
niskie obciąŜenia poŜarowe o zlokalizowanym połoŜeniu. 
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4. Wyjścia ewakuacyjne 

� Mieszkańcy powinni szybko odnaleźć bezpieczną drogę wyjścia. Ogólnie jest ona 
zapewniona przez odpowiednią przestrzeń, liczbę wyjść i największą długości drogi. 

� Alternatywne drogi ucieczki dla duŜych powierzchni albo długie drogi ucieczki, 
prawdopodobnie przez kilka pięter, gdzie jest moŜliwość, Ŝe ucieczka moŜe być 
zablokowana przez ogień, powinny być przewidziane zastępcze drogi ewakuacji. 
Rozsądnie jest przewidzieć, Ŝe małe przestrzenie, takie jak indywidualne biura, mogą być 
ewakuowane przez pojedyncze wyjścia ewakuacyjne. 

� Powinny być zapewnione pionowe i poziome chronione drogi, z odpowiednią 
przepustowością by umoŜliwi ć szybką ewakuację; to określa parametry takie jak 
szerokości schodów. Specyfikacja takich parametrów będzie zaleŜeć głównie od długości 
drogi i poziomu uŜytkowania; procedury faz ewakuacji  mogą umoŜliwi ć obniŜenie tych 
wymagań w porównaniu z ewakuacją równoczesną. 

� Korytarze i schody ewakuacyjne mogą być wentylowane w celu uniknięcia 
niebezpieczeństwa infiltracji dymu. 

� Aby ułatwić ucieczkę powinno być zastosowane oznakowanie i oświetlenie awaryjne. 

5. Wykrywanie, alarm i tłumienie  

Ryzyko dla Ŝycia i mienia będzie znacznie zmniejszone przez wczesne wykrycie, alarm i 
tłumienie poŜaru, aby go kontrolować w początkowym okresie rozwoju. 

� Wykrywanie moŜe być automatyczne, wywołane przez ciepło i/lub dym, albo ręczny. 
Idealny system powinien połączyć się z alarmem poŜarowym, miejscową straŜą poŜarną, 
wskaźnikami pokazującymi źródło ognia i kaŜdą inną instalacją bezpieczeństwa 
poŜarowego taką jak drzwi ognioodporne i systemy wentylacji dymowej. 

� Automatyczne spryskiwacze mogą być przepisowo wymagane lub zmniejszają składkę 
ubezpieczeniową i mogą znacząco zmniejszyć zagroŜenie dla Ŝycia, własności i urzędu.  
Odpowiednie systemy gaszenia poŜaru, powinny być zaprojektowane dla przyjętych 
standardów i odpowiednie dla spodziewanego ryzyka poŜaru. 

� Powinien być przewidziany odpowiedni zasięg ręcznego wyposaŜenia. Gaśnice powinny 
być odpowiedniego typu, w wystarczającej liczbie i odpowiednio rozmieszczone. Mogą 
teŜ być przewidziane inne wyposaŜenie takie jak koce gaśnicze i węŜe gumowe. 

Gdy jest przyjęte spełnienie podejścia podstawowego (pojęcie naturalnego ognia), aktywne 
środki przeciwpoŜarowego mogą zmniejszyć projektowane obciąŜenie poŜarowe. 

6. Kontrola rozprzestrzeniania si ę ognia i dymu 

Celem jest zapobieganie rozprzestrzenieniu się ognia i by kontrolować powstawanie i 
rozprzestrzenienie się dymu, który jest największym niebezpieczeństwem dla Ŝycia ludzi. 

� MoŜe być konieczne podzielenie budynku na strefy poŜarowe, które zatrzymają kaŜdy 
ogień na wymagany okres ognioodporności. Maksymalna wielkość strefy poŜarowej jest 
związana z charakterystyką budynku. Stropy konstrukcyjne ogólnie spełniają warunki 
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poziomego podziału na strefy poŜarowe. Aby podzielić przestrzenie poziome, mogą być 
potrzebne ściany ognioodporne. W ścianach granicznych stref poŜarowych są wymagane 
drzwi ogniotrwałe, oraz wszystkie przenikania przez te ściany, na przykład dla instalacji, 
potrzebują właściwych zabezpieczeń ogniowych. 

� Uniknięcie rozprzestrzeniania się ognia na przyległe budynki - odległości rozdzielające 
muszą być odpowiednio duŜe albo obudowa powinna mieć odpowiednią ognioodporność. 

� Rozprzestrzenianiu się ognia w ukrytych pustkach, takich jak połączenie między stropem 
a zewnętrzną okładziną, powinno być uniknięte przez odpowiednie stopery ognia. 

� Emisja dymu, zwłaszcza w duŜych ilościach i gazów trujących powinno być kontrolowane 
przez wentylację lub ekrany by zatrzymać go w określonych przestrzeniach.  

� Materiały, które nie wytwarzają toksycznych oparów powinny być uŜywane do okładzin i 
wykańczania, łącznie z pokrywaniem powierzchni ścian i sufitów (pionowe powierzchnie są 
szczególnie wraŜliwe i, by hamować początkowy rozwój ognia, nie powinny być łatwopalne). 

7. Odporno ść ogniowa konstrukcji 

� Wymagana ognioodporność zaleŜy od charakterystyki budynku; dla mniejszych 
budynków o konwencjonalnej konstrukcji jest ogólnie związana ze standardowym 
ogniem. Mogą być one róŜne jeŜeli to moŜe być uzasadnione przez inŜynierię 
bezpieczeństwa poŜarowego. 

� NaleŜy wykazać, Ŝe konstrukcja zachowa odpowiednią nośność i stabilność na 
wymagany okres ognioodporności zarówno rozwaŜając indywidualne elementy albo 
segmentu montaŜowego. Określenie tego czasu moŜe być wykonane przy uŜyciu 
nakazanych metod albo bardziej zaawansowanych obliczeń, do określenia grubości 
stosowanej ochrony, albo by wykazać, Ŝe kilka albo wszystkie elementy konstrukcyjne 
nie wymagają ochrony. Połączenia konstrukcyjne mogą wymagać specjalnych rozwaŜań. 

� Musi być utrzymana integralność strefy poŜarowej. MoŜe być konieczne rozwaŜenie 
skutków deformacji konstrukcji; na przykład mocno ugięte stropy mogą dociąŜać ściany 
strefy poŜarowej, lub stropy strefy poŜarowej mogą nie być w stanie podtrzymać bardzo 
wielkich odkształceń bez pęknięć; połączenia, takie jak między płytą stropową a ścianą, 
mogą wymagać specjalnych rozwaŜań. 

8. Dostęp i urz ądzenia dla stra Ŝy po Ŝarnej 

� Musi być zapewniony bezpieczny dostęp straŜakom, którzy mogą potrzebować wejść do 
budynku, aby sprawdzić, Ŝe wszyscy mieszkańcy opuścili budynek i aby walczyć z ogniem. 

� Muszą być przewidziane drogi dojazdowe by umoŜliwi ć urządzeniom gaśniczym dostęp 
do budynku. 

� Aby zapewnić zaopatrzenie w wodę budynku jest wymagana sucha albo mokra sieć 
zasilania. 

� Dla budynków wysokich, moŜe być wymagany ognioodporny i przeciwpoŜarowy szyb 
aby umoŜliwi ć straŜakom bezpieczny dostęp do wyŜszych pięter. MoŜe on posiadać 
windę poŜarową, jak równieŜ schody. 
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9. Zarządzanie budynkiem 

UŜytkownicy budynków odpowiadają teŜ za bezpieczeństwo poŜarowe w zakresie 
utrzymania, zapobiegania poŜarom i zarządzania zdrowiem i bezpieczeństwem. 

� PoŜary powodują błędy w instalacji elektrycznej. Instalacje powinny być dobrze 
utrzymane a urządzenia sprawdzone właściwie i regularnie. 

� Palenie tytoniu to bardzo częsta przyczyna poŜaru i polityka surowych zakazów palenia 
znacząco zmniejszy ich ryzyko. Powinno się teŜ unikać gromadzenie łatwopalnych 
odpadów. 

� Materiały łatwopalne powinny być kontrolowane. Właściwy wybór wyposaŜenia moŜe 
zmniejszyć ryzyko zapłonu i całkowitego obciąŜenia poŜarowego. 

� UŜytkownicy powinni być obeznanymi z procedurami ucieczki przez ćwiczenia 
przeciwpoŜarowe i wyznaczyli odpowiednio przeszkolone osoby Powinny być utrzymane 
swobodne drogi ucieczki z otwartymi drzwiami, bez Ŝadnych przeszkód i śmieci by 
przeszkodzić ewakuacji. 

� Przenośny sprzęt przeciwpoŜarowy powinien być właściwie utrzymany i uŜytkownicy 
powinni być obyci z jego uŜyciem. 
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