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Przedstawiono przegląd głównych problemów, które powinny być uwzględniane przy 
koncepcyjnym projektowaniu wielokondygnacyjnych budynków mieszkalnych ze względu 
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1. Cele 

Głównym celem w projektowaniu wielopiętrowych budynków mieszkalnych ze względów 
przeciwpoŜarowych to bezpieczeństwo Ŝycia mieszkańców; straŜy poŜarnej i osób 
postronnych w pobliŜu budynku. Normalnie będą rozwaŜane następujące czynniki: 

� Przewidzieć odpowiednie moŜliwości ucieczki. 

� Zapewnić efektywne wykrywanie, alarmowanie i tłumienie poŜaru. 

� Ograniczyć ogień do jego zarzewia, np. zabezpieczyć przed rozprzestrzenianiem się ognia 
poza mieszkanie gdzie się zaczął poŜar i kontrola zadymienia. 

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

� Dostarczyć urządzenia dla straŜy poŜarnej. 

� Wprowadzić w Ŝycie odpowiednie procedury zarządzania. 

2. Charakterystyka budynku 

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

� Znajomość uŜytkowników z budynkiem i poziom ich czujności wpłynie na ustalenie 
czasu ucieczki. Dla wielopiętrowych budynków mieszkalnych, przyjmuje się, Ŝe 
mieszkańcy są obeznani z budynkiem, ale czasami nie są czujni. Rzeczywiści większość 
nieuchronnych zdarzeń losowych występuje kiedy mieszkańcy śpią. 

� KaŜdy apartament jest ogólnie uwaŜany jak samodzielna jednostka (strefa poŜarowa). 
Warunki ewakuacji muszą początkowo być skierowane do wyjścia poszczególnych osób 
do publicznych dróg ewakuacyjnych, które muszą mieć odpowiednią ognioodporność. 

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

3. Wyjścia ewakuacyjne 

� PoniewaŜ wielopiętrowe budynki mieszkalne są zwykle uwaŜane jako seria pojedynczych 
mieszkań zajmujących stosunkowo małe powierzchnie, mieszkańcy powinni móc szybko 
wyjść do wspólnego korytarza. 

� Wymóg chronionych schodów ucieczki będzie zaleŜał od maksymalnej odległości drogi 
ewakuacyjnej z któregokolwiek mieszkania. 

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

� ChociaŜ mieszkańcy są ogólnie obyci z otoczeniem, powinno być zastosowane 
oznakowanie i oświetlenie awaryjne. 
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4. 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 
i zwykle nie jest wymagane połączenie z innymi instalacjami bezpieczeństwa 
poŜarowego. 

� Automatyczne spryskiwacze nie są przepisowo wymagane i ich uŜycie aktualnie byłoby 
wyjątkowe. Jednak spryskiwacze byłyby korzystne w wielopiętrowych budynkach 
mieszkalnych i ich uŜycie jest zalecane. 

� Powinien być przewidziany odpowiedni zasięg ręcznego wyposaŜenia. Gaśnice powinny 
być odpowiedniego typu, w wystarczającej liczbie i odpowiednio rozmieszczone. 

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

5. Kontrola rozprzestrzeniania si ę ognia i dymu 

Dym jest największym zagroŜeniem dla Ŝycia w wypadku poŜaru w budynkach mieszkalnych. 

� 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). 

� Wielopiętrowe budynki mieszkalne są zwykle projektowane tak, aby kaŜde mieszkanie 
traktować jako oddzielną strefę poŜarową. Ta zasada ma ograniczyć poŜar w obrębie jego 
początku i by kontrolować moŜliwość rozprzestrzeniania się dymu do innych mieszkań 
albo na wspólny korytarz i schody ewakuacyjne.  

6. Odporno ść ogniowa konstrukcji 

� Wymagana ognioodporność konstrukcji dla wielopiętrowych budynków mieszkalnych są 
niewielkie, odzwierciedlając znajomość mieszkańców z układem budynku i stosunkowo małą 
gęstością zaludnienia, pomimo dodatkowego ryzyka związanego ze spaniem mieszkańców. 

� Wymagana ognioodporność zaleŜy od charakterystyki budynku; to jest ogólnie związane 
z ogniem standardowym, ale moŜe być róŜny jeŜeli mogą być wykazane alternatywne 
warunki poŜarowe. 

� 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. 
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� PoniewaŜ kaŜde mieszkanie jest ogólnie traktowane jako oddzielna strefa poŜarowa, 
w celu osiągnięcia znaczących oszczędności na koszcie urządzenia przeciwpoŜarowego, 
jest moŜliwe uwzględnienie efektów wpływu lokalnej temperatury na konstrukcję. 

� MoŜe być konieczne rozwaŜenie skutków deformacji konstrukcji na granicach stref 
poŜarowych, takich jak przegrody między przyległymi mieszkaniami, aby zapewnić , Ŝe 
mogą one spełniać dalej swoją funkcję.  

7. Dostęp i urz ądzenia dla stra Ŝy po Ŝarnej 

� Musi być zapewniony bezpieczny dostęp straŜakom, którzy mogą potrzebować wejść do 
budynku, 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. 

8. 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 to bardzo częsta przyczyna poŜaru i mieszkańcy powinni o tym pamiętać. 

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

� Mieszkańcy powinni być obeznanymi z procedurami ewakuacji. 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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