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1. Cele 

Przy przeciwpoŜarowym projektowaniu jednopiętrowych niepublicznych budynków są dwa 
główne cele; to jest bezpieczeństwo Ŝycia i ochrona własności. Troska o bezpieczeństwo 
Ŝycia musi obejmować mieszkańców budynku, straŜ poŜarną i osoby postronne w pobliŜu 
budynku; cele te są zwykle objęte przez ustawodawstwo rządowe. Ochrona własności 
obejmuje budynek, jego zawartość i utrzymanie ciągłości działania; to jest interes właściciela 
i ubezpieczyciela. 

Większe poŜary czynią teŜ znaczną szkodę w środowisku naturalnym. Normalnie w stosunku 
do charakterystyki budynku są uwzględniane następujące środki, które w większości zwracają 
się do wszystkich trzech 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 ze sposobem uŜytkowania 
budynku, uŜywanym jako przybliŜona miara ryzyka, i jego lokalizacją. 

� Zaznajomienie się mieszkańców z budynkiem i poziom ich czujności wpłynie na 
ustalenie czasu ucieczki. 

� Przyjmuje się, Ŝe mieszkańcy jednopiętrowych budynków niepublicznych są obeznani 
z budynkiem i są czujni. Gęstości zamieszkania są teŜ normalnie bardzo niskie. Ponadto, 
nawet w bardzo wielkich budynkach tego typu, drogi ucieczki są stosunkowo krótkie, na 
pojedynczym poziomie i prowadzą bezpośrednio do obszaru bezpieczeństwa na zewnątrz 
budynku. Dlatego wymagania bezpieczeństwa poŜarowego są znacząco mniej uciąŜliwe 
niŜ w większości innych typów zabudowy. 

� Przyjmuje się, Ŝe mieszkańcy jednopiętrowych budynków uŜyteczności publicznej są 
czujni, ale nie mogą być obeznani z budynkiem. Ponadto jest tendencja, Ŝe goście 
wychodzą tą samą drogą którą weszli i to nie moŜe być najkrótsza ścieŜka ucieczki. 
Gęstości zamieszkania mogą teŜ być wysokie. 

� JeŜeli jest prawdopodobna zmiana uŜytkowania, stosuje się specyficzne przybliŜone 
projektowanie, np. obliczając obciąŜenie poŜarowe, nie moŜe być uŜywane ogólne 
podejście, lecz następujące. W niektórych budynkach uŜyteczności publicznej, np. dla 
centrów handlowych, chociaŜ dzierŜawcy mogą się zmienić w czasie uŜytkowania 
budynku, uŜywanie będzie prawdopodobnie niezmienione; w takich okolicznościach 
metodach oparte na projekcie, obliczone obciąŜenie moŜe być stale uŜywane. 
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� Bliskość budynku do obiektów sąsiednich. NaleŜy zapobiegać ogniowi rozprzestrzeniającemu 
się na sąsiednie budynki. Specjalna uwaga powinna być poświęcona budynkom blisko granic 
działki, z powodu moŜliwej interakcji z budynkami na sąsiednich działkach. 

� KaŜdy obiekt specjalny, na przykład dla budynków historycznych albo strategicznie 
waŜnych albo budynki przechowujące wysoce łatwopalne albo inne niebezpieczne 
materiały, 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. 

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 są ogólnie przewidziane przez pewną liczbę róŜnych wyjść 
w innych lokalizacjach na obwodzie budynku. 

� Drogi ucieczki w jednokondygnacyjnych budynkach ogólnie prowadzą bezpośrednio do 
bezpiecznej lokalizacji na zewnątrz budynku; nie wymagają one normalnie Ŝadnego 
specjalnego traktowania. 

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

5. Wykrywanie, alarm i tłumienie  

Większość poŜarów zaczyna się powoli i są duŜo łatwiejsze do gaszenia w początkowym 
etapie rozwoju. Wczesne wykrycie, alarm i tłumienie są dlatego bardzo efektywne przy 
zapobieganiu wzrostowi ognia. 

� Wykrywanie moŜe być automatyczne, wywołane przez ciepło i/lub dym, albo ręczne. 
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 zwykle nie są formalnie wymagane, ale jeŜeli są one uŜyte to jest 
moŜliwe zmniejszenie wymagań ognioodporności. Mogą one zmniejszyć składkę 
ubezpieczeniową, szczególnie jeŜeli budynek zawiera towary albo wyposaŜenie duŜej wartości. 

� 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. 
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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. 

� Główne wymaganie dla jednopiętrowych niepublicznych budynków ma zapobiec 
rozprzestrzenianiu się ognia na sąsiednie budynki - odległości rozdzielające muszą być 
odpowiednio duŜe albo obudowa powinna mieć odpowiednią ognioodporność. 

� NajwaŜniejsze wymaganie dla jednopiętrowych budynków uŜyteczności publicznej jest 
kontrola zadymienia, zmniejszając bezpieczeństwa do uŜytkowników. To moŜe być 
osiągnięte przez kombinację wentylacji (która pozwala, na ucieczkę dymu), zbiorniki dymu 
i ekrany opuszczane (które zamykają dym w określonych obszarach). MoŜe być to moŜliwe 
by wykazać, Ŝe wentylacja odbywać się będzie przez dach uszkodzony przez ogień. 

� Podział na strefy poŜarowe budynku niepublicznego jest konieczne tylko wtedy gdy jest 
on zajmowany przez róŜnych uŜytkowników, albo gdy posiada róŜne funkcje, na 
przykład obszar biur przyległy do magazynu albo warsztatu. Bardzo duŜe, niepodzielne 
przestrzenie mogą wymagać specjalnych rozwaŜań projektowych. 

� Często nie jest wygodne by podzielić budynek uŜyteczności publicznej na strefy 
poŜarowe.  MoŜe to prowadzić do bardzo duŜych, niepodzielnych przestrzeni, które mogą 
wymagać specjalnych rozwaŜań projektowych. Jeśli jest to konieczne, projektanci 
powinni rozwaŜyć uŜycie automatycznych drzwi roletowych albo podobnych urządzeń 
by zapewnić podział na strefy poŜarowe. 

� Emisja dymu, zwłaszcza w duŜych ilościach i gazów trujących, powinna być kontrolowana 
przez wentylację lub ekrany by zatrzymać go w określonych przestrzeniach. MoŜna 
wykazać, Ŝe wentylacja odbywać się będzie przez dach uszkodzony przez ogień. 

� 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 

� Wymagania ognioodporności konstrukcji dla budynków jednopiętrowych są mniej 
rygorystyczne niŜ dla większość innych typów budynków. 

� Gdy są wyszczególnione wymagania ognioodporności, konstrukcja musi zachować 
odpowiednią nośność i stabilność na określony okres podany indywidualne dla kaŜdego 
elementu albo segmentu montaŜowego. Określenie tego czasu moŜe być wykonane przy 
uŜyciu nakazanych metod albo bardziej zaawansowanych obliczeń, do określenia 
grubości stosowanej ochrony. W niektórych przypadkach, inŜynieria przeciwpoŜarowa 
moŜe tłumaczyć brak ochrony konstrukcji stalowej. 

� Gdzie to moŜliwe, konstrukcji powinna teŜ spełniać warunek, Ŝe ogień nie będzie się 
rozprzestrzeniał na sąsiednie budynki. W tym względzie spełnienie warunku dla 
konstrukcji dachu moŜe być nieistotne jeŜeli nie pociąga za sobą bezpośrednio 
niestabilności ścian. Nawet, gdy główna konstrukcja dachu oddziałuje na ściany, 
powszechną praktyką jest by nie ochronić elementy drugorzędne, lub pokrycie dachu. 
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8. Dostęp i urz ądzenia dla stra Ŝy po Ŝarnej 

� Ogień w budynkach jednopiętrowych często moŜe być gaszony od zewnątrz. To nie jest 
preferowana opcja, ale raczej przyjętą strategią obrony, poniewaŜ większe nie-podzielone 
strefami poŜarowymi przestrzenie stwarzają zwiększone ryzyko bezpieczeństwa 
straŜaków. 

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

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

� JeŜeli konieczne jest magazynowanie materiałów łatwopalnych, zawartość powinna być 
odpowiednio kontrolowana. Właściwy wybór wyposaŜenia moŜe zmniejszyć ryzyko 
zapłonu i całkowitego obciąŜenia poŜarowego. 

� Mieszkańcy niepublicznych budynków powinni być obeznani 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 mieszkańcy 
powinni być obyci z jego uŜyciem. 

� Większość gości do budynków uŜyteczności publicznej będzie nieobeznanych z 
procedurami ucieczki więc jest bardzo waŜne, Ŝeby była wyznaczona odpowiednia liczba 
przeszkolonych osób. Powinny być utrzymane swobodne drogi ucieczki z otwartymi 
drzwiami, bez Ŝadnych przeszkód i śmieci by przeszkodzić ewakuacji. 
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