
Plan rozwoju: Wybór odpowiedniej strategii inŜynierii poŜarowej dla budynków 
jednorodzinnych 

SS041a-EN-EU 

  Strona 1 

Plan rozwoju: Wybór odpowiedniej strategii in Ŝynierii 
poŜarowej dla budynków jednorodzinnych 
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1. Ogólne wprowadzenie do strategii in Ŝynierii 
przeciwpo Ŝarowej 

Dla budynków stalowych i zespolonych moŜna wybrać strategie z zakresu inŜynierii 
przeciwpoŜarowej. Tablica 1.1 reasumuje następująco dostępne opcje. 

Tablica 1.1 Opcje inŜynierii przeciwpoŜarowej dla budynków stalowych i zespolonych 

Wybór 
ogólnej 
strategii 

Metodologia Działania termiczne 
(zachowanie si ę ognia) 

Modelowanie 
termiczne 

(przenikanie ciepła) 

Modelowanie 
konstrukcyjne 

(odpowied ź konstrukcji) 

 UŜycie danych 
przedprojektow
ych ze 
standardowych 
badań, (Dane 
Producentów) 

                        A 

Dane producentów są adresowane do wszystkich aspektów inŜynierii 
przeciwpoŜarowej 

 

Tabelaryczne 
dane z EC4 
                        B 

Standardowa krzywa ISO EN1994-1-2 §4.2  

Stalowe 

EN1993-1-2 §4.2.5 

SD004 

SD005 

 

Stalowe 

EN1993-1-2 §4.2.3 i 
4.2.4 

(Temperatura 
krytyczna,  

Prosty model 
 inŜynierski) 

Uproszczone 
metody 
obliczeniowe 
według 
Eurokodów 
 
 

 
C 

Standardowa krzywa ISO  

 

Zespolone 

EN1994-1-2  §4.3 

Stalowe i zespolone 
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Zaawansowane 
metody 
obliczeniowe 
(modelowanie) 

D 

 

Analiza elementów 
skończonych 

Analiza róŜnic 
skończonych 

Modelowanie za 
pomocą elementów 
skończonych 

Stalowe 

EN1993-1-2§4.2.5 

SD004 

SD005 

Stalowe 

EN1993-1-2 §4.2.3 i 
4.2.4 

 

Uproszczone 
metody 
obliczeniowe 
według 
Eurokodów  
 

E 

Parametryczna krzywa 
(ognia dla strefy 
poŜarowej) 

Ogień na zewnętrznych 
elementach 

Ogień zlokalizowany Zespolone 

EN1994-1-2  §4.3 

Stalowe i zespolone 
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Zaawansowane 
metody 
obliczeniowe 
(modelowanie) 

F 

Modele stref 

Obliczeniowa Dynamika 
Płynów (CFD) 

Analiza elementów 
skończonych 

Analiza róŜnic 
skończonych 

Modelowanie za 
pomocą elementów 
skończonych 
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Wybór optymalnej metody zaleŜy od: 

� Wyraźnych zaleceń 

� Osiągnięcie równowagi między prostotą projektu i ekonomicznością 

� Dostępność informacji, np. na temat obciąŜenia ogniem 

� Charakterystyka specyfiki budynku 

� Dostępność ekspertyz 

2. Wybór optymalnego podej ścia projektowego 

Dla pojedynczych domów nie ma ogólnie Ŝadnego wymagania ognioodporności w granicach 
kubatury mieszkania. Jednak ognioodporność (zwykle 30 minut) będzie wymagana dla ścian 
dzielących, tj. murów rozdzielających między sąsiednimi domami w tarasie albo między 
dwoma bliźniaczymi domami. W dodatku, ognioodporność będzie wymagana między strefą 
zamieszkania a jakimkolwiek integralnym garaŜem. 

Tylko w wyjątkowo duŜych domach, powiedzmy z atrium albo innymi częściami 
specjalnymi, wymagania jest tam ognioodporność, która mogłaby wykazać uŜycie bardziej 
wyrafinowanej inŜynierii bezpieczeństwa poŜarowego. 

Dlatego w praktyce, dla prawie wszystkich konwencjonalnych budynków mieszkalnych, 
najbardziej odpowiednią formą inŜynierii przeciwpoŜarowej dla granic między 
sąsiednimi strefami poŜarowymi jest proste uŜycie danych producentów dla szczególnej 
kombinacji elementów stalowych i ścian rozdzielających. 

Wyniki badań eksperymentalnych są dostępne dla konwencjonalnych płyt gipsowych, zwykle 
uŜywając dwóch arkuszy z przesuniętymi połączeniami, by zapewnić, Ŝe gorące gazy nie 
dosięgną lekkich elementów stalowych, w czasie kiedy połączenia pękają pod wpływem 
ruchów termicznych. 

Na większości rynków, dostępne są równieŜ wyniki prób dla systemu specjalistycznych płyt 
i łączników, które pozwalają na uŜycie pojedynczych płyt, które mogą być ekonomiczniejsze 
niŜ podwójne płyty gipsowe. 
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