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1. Cele 

Przy przeciwpoŜarowym projektowaniu jednorodzinnych budynków głównym celem jest 
ochrona bezpieczeństwa Ŝycia mieszkańców i normalnie tylko następujące czynniki są 
rozwaŜane: 

� Przewidzieć odpowiednie moŜliwości ucieczki. 

� Zapewnić efektywne wykrywanie, alarmowanie i tłumienie poŜaru. 

2. Charakterystyka budynku 

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

� Znajomość mieszkańców z budynkiem i poziom ich czujności wpłynie na ustalenie czasu 
ucieczki. Przyjmuje się, Ŝe mieszkańcy domów jednorodzinnych są obeznani z 
budynkiem, ale czasami nie są czujni. Rzeczywiści większość nieuchronnych zdarzeń 
losowych występuje kiedy mieszkańcy śpią. 

� Drogi ucieczki są stosunkowo krótkie, na pojedynczym lub nie więcej niŜ na dwóch poziomach. 

� Nie jest prawdopodobna zmiana uŜytkowanie by ogólne ryzyko poŜaru nie mogło być określone. 

3. Wyjścia ewakuacyjne 

� PoniewaŜ pojedyncze domy zajmują stosunkowo małe obszary, mieszkańcy powinni 
mieć moŜliwość szybkiego wyjścia. 

� Normalnie nie jest konieczne (albo wykonywane) przewidywanie alternatywnych dróg 
ewakuacyjnych. Jednak są poŜądane i muszą być przewidziane moŜliwości ewakuacji z 
kaŜdego piętra, takie jak awaryjne wyjścia okienne. 

� Normalnie nie jest konieczne ochronienie dróg ewakuacji. 

� PoniewaŜ przyjmuje się, Ŝe mieszkańcy są obeznani z ich otoczeniem, oznakowanie 
i oświetlenie awaryjne nie są normalnie wymagane. 

4. Wykrywanie, alarm i tłumienie 

Ryzyko dla Ŝycia i mienia będzie znacznie zmniejszone przez zapewnianie wczesnego 
wykrycia, alarmu i uŜycia tłumienia by kontrolować początkowy rozwój ognia. 

� Wykrywanie moŜe być automatyczne, wywołane przez ciepło i/lub dym. Ich podstawową 
funkcją jest obudzić mieszkańców. Systemy alarmowe normalnie nie łączą się 
z miejscową straŜą poŜarną i nie są normalnie konieczne by współpracować 
z jakimkolwiek innym urządzeniem. 

� Automatyczne spryskiwacze zwykle nie są formalnie wymagane, a ich uŜycie jest wyjątkowe. 

� Powinien być przewidziany odpowiedni zasięg ręcznego wyposaŜenia. Gaśnice powinny 
być odpowiedniego typu, w wystarczającej liczbie i odpowiednio rozmieszczone. 
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5. Kontrola rozprzestrzeniania si ę ognia i dymu 

Dym jest największym zagroŜeniem dla Ŝycia w wypadku poŜaru w budynku jednorodzinnym. 

� 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). 

� Domy jednorodzinne są bardzo rzadko dzielone na oddzielne strefy poŜarowe 
i urządzenie kontroli dymu albo wentylacja jest wyjątkowe. 

6. Odporno ść ogniowa konstrukcji 

� Wymagania ognioodporności konstrukcji dla budynków jednorodzinnych są ogólnie 
bardzo liberalne i są normalnie moŜliwe by je osiągnąć niewielkim, albo Ŝadnym kosztem 
i stosowanie konstrukcyjnych urządzeń ochrony przeciwpoŜarowej. 

� Wymagane jest to by ściany dzielące między sąsiednimi domami miały minimalną 
ognioodporność. 

7. Dostęp i urz ądzenia dla stra Ŝy po Ŝarnej 

� Ogień w budynkach jednorodzinnych normalnie moŜe być gaszony od zewnątrz. 

� Dostęp powinien być przewidziany by umoŜliwi ć urządzeniom gaśniczym dostęp do budynku. 

8. Zarządzanie budynkiem 

Właściciele domu i budowniczowie odpowiadają 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. 

� Powinno się unikać gromadzenie łatwopalnych odpadów. 

� Właściwy wybór wyposaŜenia moŜe zmniejszyć ryzyko zapłonu i całkowitego obciąŜenia 
poŜarowego. 

� Mieszkańcy powinni wiedzieć co robić w wypadku poŜaru i być obeznanym z, np.  
procedurą dla wyłamania okien (podwójnie oszklone okna są notorycznie trudne do 
wybicia) i lokalizacja kluczy by otworzyć potencjalne drogi ewakuacji (takie jak. 
zamknięte na klucz  okno albo drzwi). 
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