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Systemy wentylacji pożarowej
w wielkokubaturowych obiektach użyteczności publicznej
Gwałtowność i moc pożaru w obiektach wielkokubatu-
rowych często są tak duże, że żaden system wentylacji 
pożarowej nie jest w stanie istotnie wpłynąć na skutki 
pożaru. Wobec powyższego pojawia się pytanie o za-
sadność stosowania wysublimowanych systemów bez-
pieczeństwa pożarowego w tego typu budynkach.

dr inż. Grzegorz Kubicki 
Politechnika Warszawska

Co pewien czas media donoszą o spek-
takularnych pożarach obiektów wielko-
kubaturowych, w wyniku których cał-
kowicie zniszczona zostaje konstrukcja 
budynku i odnotowuje się znaczne straty 
materialne. W moim przekonaniu prawi-
dłowo zaprojektowane i wykonane sys-
temy oddymiania są wręcz niezbędnym 
elementem ochrony przeciwpożarowej 
omawianych budynków. Czym moż-
na umotywować takie stwierdzenie? Po 
pierwsze wspomniane pożary dotyczyły 
obiektów magazynowych lub produkcyj-
no-magazynowych, gdzie nagromadze-
nie materiałów palnych jest zdecydowa-
nie większe niż w większości obiektów 
użyteczności publicznej, a podejście do 
wymogów zabezpieczeń przeciwpożaro-
wych znacznie łagodniejsze. Jest to po-
średnio powód, dlaczego poważne poża-
ry dotyczą zwłaszcza takich przestrzeni. 
W obiektach wielkokubaturowych, za-
liczanych do kategorii zagrożenia ludzi, 
incydentów pożarowych odnotowuje się 
znacznie mniej, m.in. dlatego że obowią-
zują tu znacznie ostrzejsze wymagania 
w zakresie zabezpieczenia i monitoringu. 
Po drugie podstawową funkcją systemów 
oddymiania w obiektach użyteczności pu-
blicznej jest ochrona dróg ewakuacji, co 
oznacza, że nie służą one głównie ogra-
niczeniu strat materialnych i ochronie 
konstrukcji budynku, ale muszą zapewnić 
możliwość bezpiecznego opuszczenia 
obiektu przez wszystkich jego użytkow-
ników. Skuteczność instalacji musi być 
największa w początkowej fazie pożaru 
jeszcze przed przybyciem jednostek ra-
towniczych. Efektywne usuwanie dymu 

w początkowej fazie pożaru przyczynia 
się także do szybkiej lokalizacji źródła 
ognia i opanowania sytuacji przez służby 
ochrony obiektu. Zastosowanie systemów 
oddymiania może być również uzasad-
nione ekonomicznie. Budynek wyposa-
żony w system oddymiania może uzyskać 
złagodzenia w zakresie dopuszczalnej 
powierzchni strefy pożarowej, wydłuże-
nia dopuszczalnej długości drogi ewa-
kuacyjnej, obniżenia klasy odporności 
pożarowej budynku oraz obniżki składki 
ubezpieczeniowej. 

Rola uczestników procesu 

projektowego w zapew-

nieniu skutecznej ochrony 

obiektu

Prawidłowe wykonanie instalacji ochro-
ny przeciwpożarowej każdego obiektu 
budowlanego, w tym również obiektów 
wielkokubaturowych, wymaga świado-
mego podejścia wszystkich uczestników 
procesu projektowego – projektantów 
i wykonawców instalacji, rzeczoznaw-
ców ds. zabezpieczenia pożarowego, 
inspektorów nadzoru oraz inspektorów 
odpowiedzialnych za odbiór obiektu – 
przedstawicieli Państwowej Straży Po-
żarnej (PSP).
Sprawczą rolę przy podjęciu decyzji 
o wyborze systemu oddymiania ma inwe-
stor. Od niego zależy dystrybucja środ-
ków fi nansowych, co w praktyce ozna-
cza wybór rozwiązań najtańszych, o ile 
spełniają one minimalne wymogi przepi-
sów i fi rm ubezpieczeniowych. Inwestor 
przed podjęciem ostatecznej decyzji po-

winien mieć jednak świadomość całko-
witych kosztów związanych z realizacją 
każdej z oferowanych instalacji wentyla-
cji pożarowej. W praktyce częstym wy-
biegiem jest oferowanie tylko elementów 
lub częściowego systemu bez podawania 
informacji o infrastrukturze koniecznej 
dla prawidłowego działania instalacji 
(np. kosztów dodatkowego okablowania, 
automatycznego sterowania lub niezbęd-
nych dodatkowych prac budowlanych). 
Innym czynnikiem mającym wpływ 
na całkowity koszt instalacji może być 
konieczność wprowadzania znacznych 
korekt do działania układu, po nieuda-
nych próbach pożarowych (sytuacja taka 
zdarza się nad wyraz często). W podję-
ciu prawidłowej decyzji powinien pomóc 
inwestorowi rzeczoznawca ds. zabezpie-
czeń przeciwpożarowych, który będzie 
opiniować projekt techniczny instalacji 
w budynku. Zadaniem rzeczoznawcy 
jest m.in. uświadomienie inwestorowi, 
że wybrana instalacja oprócz względów 
ekonomicznych musi spełniać wymo-
gi przepisów przeciwpożarowych oraz 
gwarantować dobre warunki ubezpie-
czenia obiektu. Zgodność zawartych 
w projekcie technicznym rozwiązań 
z przepisami oraz sprawdzenie, czy za-
stosowane elementy instalacji spełniają 
wymogi ustawy o ochronie przeciwpoża-
rowej (wraz z aktami wykonawczymi), 
są właśnie w kręgu odpowiedzialności 
rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciw-
pożarowych. Jego zadaniem jest również 
określenie wymagań minimalnych syste-
mu dla konkretnego obiektu, które sta-
nowią podstawę założeń do wykonania 
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Uczestnicy procesu 
projektowego

Zadania Odpowiedzialność

Inwestor 
(inspektor nadzoru 
z ramienia inwestora)

●  Podejmuje ostateczną decyzję o wyborze 
typu systemu (w uzgodnieniu 
z rzeczoznawcą,  projektantem 
i inwestorem nadzoru)

●  Podejmuje decyzję o zastosowaniu 
rozwiązań zastępczych

●  Odpowiedzialność 
przed użytkownikami obiektu

●  Odpowiedzialność fi nansowa 
przy ubezpieczeniu budynku

Rzeczoznawca ●  Określa wymagania funkcjonalne i praw-
ne dla systemu bezpiecznej ewakuacji 
oraz obszaru jego stosowania (chronione 
drogi ewakuacji, strefy pożarowe itd.)

●  Uzgodnienie projektu pod kątem 
zgodności z wymogami przepisów 
przeciwpożarowych

●  Odpowiedzialność za prawidłowe 
założenia operatu pożarowego 

●  Odpowiedzialność za zgodność projektu 
z wymogami krajowych przepisów 
przeciwpożarowych

Projektant ●  Wykonanie projektu technicznego 
instalacji zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej i założeniami scenariusza 
pożarowego

●  Zastosowanie do projektów 
certyfi kowanych urządzeń i systemów 

● Nadzór autorski i projekt powykonawczy

●  Odpowiedzialność za prawidłowe 
techniczne funkcjonowanie instalacji

●  Odpowiedzialność za zastosowanie 
certyfi kowanych elementów instalacji

●  Odpowiedzialność za prawidłowe 
funkcjonowanie instalacji wykonanej 
zgodnie z projektem

Wykonawca ●  Wykonanie instalacji wentylacji 
pożarowej zgodnie z uzgodnionym 
projektem technicznym

● Próby regulacyjne i odbiorowe
● Ewentualnie umowa serwisowa

●  Odpowiedzialność za wykonanie instalacji 
zgodnej z projektem technicznym

●  Odpowiedzialność za prawidłowe 
techniczne funkcjonowanie instalacji

●  Odpowiedzialność za zastosowanie 
elementów instalacji zgodnych 
z projektem technicznym

Inspektor PSP ●  Końcowy odbiór instalacji przy 
dopuszczeniu budynku do użytkowania 

●  Okresowe kontrole funkcjonowania 
instalacji

●  Odpowiedzialność za przeprowadzenie 
prób odbiorowych weryfi kujących 
skuteczność instalacji wentylacji pożarowej

 Tab.  Ι  Rola uczestników procesu projektowego w kształtowaniu bezpieczeństwa dróg ewakuacji

projektu technicznego instalacji. Tu od-
powiedzialność przejmuje projektant. 
On wraz z wykonawcą ponoszą naj-
większą (w zasadzie jako jedyni) odpo-
wiedzialność za prawidłowe działanie 
instalacji na etapie prób odbiorowych, 
a przede wszystkim podczas rzeczywi-
stego zagrożenia i we własnym intere-
sie powinni bronić sprawdzonych oraz 
skutecznych rozwiązań. Często jednak 
rozwiązania systemowe są narzucane 
projektantom przez inwestora lub rze-
czoznawcę. Jeżeli propozycje te dają 
gwarancję bezpieczeństwa instalacji i są 
zgodne z zasadami sztuki inżynierskiej, 
to nie ma większego problemu. Jeśli jed-
nak przeczą zarówno zasadom tej sztuki, 
jak i prawom fi zyki (a tak czasami bywa), 
uprawniony projektant nie może ich 
akceptować. W przypadku pożaru wła-
śnie on obarczany zostanie całą odpo-
wiedzialnością za wadliwe działanie 
systemu, ponieważ tylko on odpowiada 

za techniczną stronę projektu. Na ko-
niec wspomnieć również należy o roli 
przedstawiciela PSP, który sprawdza-
jąc kompletność dokumentacji oraz 
uczestnicząc w próbach odbiorowych, 
dopuszcza budynek do użytkowania. 
Jeżeli dopuszczenie wydawane jest ze 
świadomością niedoskonałości systemu, 
osoba wydająca ten dokument przejmu-
je na siebie część moralnej i cywilnej 
odpowiedzialności za użytkowników 
obiektu.

Założenia dla projektu 

systemów oddymiania 

jako podstawa 

skuteczności systemu 

Dla każdego projektu technicznego sys-
temu oddymiania obiektu wielkokubatu-
rowego procedura projektowa wygląda 
identycznie, co zilustrowane zostało na 
rys. 1.

Podstawą wykonania dobrego projektu 
technicznego każdej instalacji są szcze-
gólnie dobrze opracowane założenia 
wstępne. W przypadku układów wen-
tylacji pożarowej początkowe wytyczne 
dla sposobu działania, funkcji, jaką ma 
pełnić instalacja w obiekcie, wielkości 
parametrów obliczeniowych oraz układ 
architektoniczny obszarów chronionych 
mają kluczowe znaczenie dla faktycznej 
skuteczności działania systemu. Na tym 
etapie realizacji inwestycji należy:
●  Określić przeznaczenie funkcjonalne 

obiektu pod kątem ochrony przeciwpo-
żarowej zgodnie z zasadami przedsta-
wionymi w warunkach technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie. Chodzi m.in. o to, 
w jakiej kategorii zagrożenia ludzi 
znajduje się obiekt, ile i w jakiej kon-
fi guracji posiada kondygnacji oraz 
różnego typu pomieszczeń, jakie może 
być wykorzystanie przestrzeni obiektu 
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 Rys. 1    Etapy projektu technicznego systemów oddymiania obiektów wielkokubaturowychRys 1 Etapy projektu technicznego systemów oddymiania obiektów wielkokubaturowych

PROJEKTOWANIE SYSTEMU ODDYMIANIA OBIEKTU 

WIELKOKUBATUROWEGO

Organizacja napływu powietrza zewnętrznego (kompensacyjnego)

Sporządzenie koncepcji systemu oddymiania z uwzględnieniem 

innych systemów ochrony przeciwpożarowej

Wydzielenie stref pożarowych i sektorów oddymiania

Określenie wymaganej powierzchni czynnej klap dymowych – wydatku wentylatorów

Dobór typu klapy dymowej/wentylatorów oddymiających

Rozmieszczenie klap dymowych/wentylatorów w przestrzeni dachu

 Rys. 3    Przykładowe rozwiązania systemu oddymiania dla wielo-
kondygnacyjnego obiektu wielkokubaturowego Rys. 2    Elementy kształtujące strumień dymu w obiektach atrialnychRys 2 Elementy kształtujące strumień dymu w obiektach atrialnych

Rys 3 Przykładowe rozwiązania systemu oddymiania dla wielo

(cele handlowe, organizacja imprez 
sportowych, koncertów, wystawy 
itd.), jaka jest organizacja architektury 
wewnętrznej, rozmieszczenie wyjść 
ewakuacyjnych, sposób organizacji 
przestrzeni podstropowej, podział 
przestrzeni na strefy pożarowe itd.

●  Określić potencjalne drogi przepływu 
powietrza i dymu przy różnych lokali-
zacjach pożaru. Szczególnie istotne jest 
tu wyznaczenie stref dymowych i wy-
dzielenie zasobników dymu z uwzględ-
nieniem m.in. balkonów, podciągów, 
szerokości otworów wylotu dymu i na-
pływu powietrza kompensacyjnego, 
konstrukcji i szczelności stropów pod-
wieszonych (jeżeli występują).

●  Dokonać wyboru sposobu realiza-
cji oddymiania dużych powierzchni 
w zależności od przeznaczenia obiek-
tu i układu architektury wewnętrznej 
(obiekty wielkoprzestrzenne wolno 
stojące i stanowiące część innego 
obiektu, handlowe, atria wewnętrzne). 
Przy wyborze systemu oddymiania 
należy pamiętać o ograniczeniach wy-
nikających m.in. z wysokości obiektu. 
Systemy grawitacyjne mogą być sku-
teczne w obiektach do 2–3 kondygna-
cji i wysokości całkowitej ok. 12 m. 
Pomimo mniejszej skuteczności w po-
czątkowej fazie pożaru (wynikającej 
z niedostatecznych warunków ter-
micznych) mają jednak pewną zaletę 

w stosunku do oddymiania mechanicz-
nego. Chodzi tu o pewną elastyczność, 
jeżeli pożar w budynku przekroczy 
zakładaną projektem moc, przez klapy 
dymowe może wydostać się zwiększo-
na ilość dymu napływającego do za-
sobnika. Skuteczniejsze dla wyższych 
obiektów i w całym czasie trwania 
pożaru wentylatory oddymiające takiej 
elastyczności nie mają. Duża grupa 
obiektów wielkokubaturowych (np. ga-
lerie handlowe) wymaga jednoczesne-
go zastosowania różnych systemów 
oddymiania. Zadziałanie konkretnej 
konfi guracji instalacji uzależnione jest 
w tym przypadku od lokalizacji poża-
ru, tak jak pokazano na rys. 3.

●  Sporządzić scenariusz działania insta-
lacji oddymiającej w zależności od lo-
kalizacji pożaru, wyznaczonego czasu 
ewakuacji (organizacja odbioru dymu 
i nawiewu powietrza kompensacyj-
nego, wstępna lokalizacja stref oddy-
mianych). Scenariusz pożarowy decy-
dować będzie o roli poszczególnych 
elementów zabezpieczenia budynku 
oraz sekwencyjności działania instala-
cji w zależności od lokalizacji pożaru. 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z 2003 r. w sprawie ochrony przeciw-
pożarowej budynków i innych obiek-
tów budowlanych: Dobór urządzeń 
przeciwpożarowych w obiekcie powi-
nien być dostosowany do wymagań 
wynikających z przyjętego scenariusza 
zdarzeń w czasie pożaru, co oznacza, 
że jest podstawą do wykonania projek-
tu technicznego.
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Założenia projektowe wykonane 
z  uwzględnieniem opisanych elemen-
tów pozwalają na zaprojektowanie 
i wykonanie instalacji gwarantującej 
spełnienie podstawowych zadań funk-
cjonalnych stawianych systemom od-
dymiania w obiektach wielkokubaturo-
wych. Dalej wszystko zależy już 
wyłącznie od projektanta i wykonawcy. 

Rola kurtyn dymowych 

i nawiewu pożarowego 

w funkcjonowaniu 

systemu oddymiana

Dostępne standardy projektowe (jak 
np. TR 12101-5 (BS 7346-4:2003) lub 
NFPA 92B) dość precyzyjnie opisu-
ją sposób obliczenia wymaganej po-
wierzchni czynnej klap dymowych lub 
wydajności wentylatorów oddymiają-
cych. Obie te wielkości wyznaczone 
powinny zostać na podstawie prze-
widywanej mocy pożaru (określonej 
dla typu i wyposażenia w inne syste-
my ochrony przeciwpożarowej lub na 
podstawie zdefi niowanej dla danego 
obiektu krzywej rozwoju pożaru) oraz 
z uwzględnieniem lokalizacji pożaru, 
a nie tak jak podaje norma krajowa, 
PN-B-02877-4/Az1:2006, na podstawie 
powierzchni rzutu dachu. Podobnie wy-
bór i dostosowanie, dla konkretnej orga-
nizacji przestrzeni dachowej i kształtu 
pasm doświetlających, klapy dymowej 
dzięki bardzo szerokiej ofercie pro-
ducentów tych urządzeń nie stwarza 
większych kłopotów. W tym miejscu 
chciałbym zwrócić jednak uwagę na 
dwa elementy systemu oddymiania bu-
dynku, których rola i sposób wykonania 
są często zaniedbywane w procesie pro-
jektowania i wykonania instalacji. Są to 
wyznaczające granicę stref dymowych 
ścianki kurtynowe oraz instalacje na-
wiewu powietrza kompensacyjnego.
Wydzielenie stref dymowych, czyli ob-
szarów, w których po wykryciu pożaru 
działać będzie system usuwania dymu, 
jest charakterystyczne i niezbędne wła-
śnie dla obiektów wielkokubaturowych 
użyteczności publicznej. W rozległych 
jednokondygnacyjnych obiektach tego 
typu stosuje się najczęściej podział 
przestrzeni podstropowej z wykorzy-
staniem stałych ścianek kurtynowych 

(kurtyn dymowych) przylegających 
bezpośrednio do stropu pomieszczenia 
– tzw. kurtyn statycznych określanych 
skrótem SSB (ang. static smoke bar-
riers). W obiektach, gdzie taki podział 
stwarzałby poważne utrudnienia ko-
munikacyjne oraz kolidował z estetyką 
wnętrza, lepszym rozwiązaniem jest 
zastosowanie kurtyn ruchomych (ak-
tywnych) określanych skrótem ASB 
(ang. active smoke barriers). Prze-
chodzą one automatycznie z pozycji 
zrolowanej (złożonej) do pozycji roz-
winiętej (pożarowej pozycji działania) 
z chwilą otrzymania sygnału z centrali 
sterowania pożarowego. Należy przy-
pomnieć, że omawiane elementy sys-
temu wentylacji pożarowej (pomimo 
czasem bardzo prostej konstrukcji) nie 
mogą mieć przypadkowych rozmiarów 
i być wykonane z dowolnych niepal-
nych materiałów. Kurtyny dymowe 
niezależnie od zastosowanych do ich 
wykonania materiałów muszą spełniać 
wymogi normy PN-EN 12101-1, a ich 
wysokość powinna być ustalona na 
podstawie obliczenia grubości warstwy 
dymu w zasobniku oraz zjawiska spię-
trzenia dymu na kurtynie (rys. 4).
Elementy te powinny:
●  posiadać potwierdzoną stosownym 
świadectwem zdolność do zachowa-
nia szczelności dymowej – przeni-
kanie dymu nie może przekraczać 
25 m3/m2/h przy nadciśnieniu 25 Pa 
w temperaturze otoczenia lub 200oC;

●  zachowywać maksymalną dopusz-
czalną tzw. wolną powierzchnię 
– łączną powierzchnię otworów 
i szczelin wokół obwodu kurtyny dy-
mowej (występujących np. na styku 
konstrukcji kurtyny ze ścianą budyn-
ku lub będących wynikiem przesunię-
cia części kurtyny poddanej sile wy-
poru gazów pożarowych), która musi 
być mniejsza od wartości dopuszczal-
nych. Na zwiększone przecieki dymu 
narażone są szczególnie tekstylne 
kurtyny ruchome;

●  w przypadku kurtyn aktywnych mieć 
potwierdzoną niezawodność zmiany 
położenia z pozycji złożonej do po-
zycji pożarowej. Oznacza to koniecz-
ność pozytywnego zakończenia testu 
pracy non stop przez minimum 1000 
cykli zmian położenia kurtyny.

Innym często marginalizowanym pro-
blemem przy projektowaniu systemów 
oddymiania jest zastosowanie właści-
wych zasad doboru i rozmieszczenia 
punktów nawiewu kompensacyjnego. 
W istniejących obiektach można spo-
tkać się z licznymi błędami dotyczący-
mi doboru i funkcjonowania nawiewu 
kompensacyjnego. Wymienić można 
kilka powszechnych problemów tego 
typu:
●  Brak instalacji automatycznego otwie-

rania punktów nawiewnych w mo-
mencie rozpoczęcia oddymiania. Na 
przykład cały czas akceptowalnym 
podczas prób pożarowych rozwią-
zaniem jest ręczne otwieranie drzwi 
ewakuacyjnych przez obsługę obiek-
tu po lub nawet przed otwarciem klap 
dymowych.

●  Dobór za małej powierzchni czynnej 
otworów kompensacyjnych. Problem 

 Rys. 4    Zjawisko spiętrzenia dymu na ściance kurtynowejRys 4 Zjawisko spiętrzenia dymu na ściance kurtynowej

 Rys. 5    Zjawisko Venturiego przy przepływie powietrza 
ze znaczną prędkością przez otwór kompensacyjny

Rys 5 Zjawisko Venturiego przy przepływie powietrza
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 Rys. 6    Przykład niewłaściwego rozmieszczenia otworów kompensacyjnych Rys 6 Przykład niewłaściwego rozmieszczenia otworów kompensacyjnych

ten wynika z dość powszechnej chęci 
ograniczenia wielkości instalacji, co 
skutkuje przyjmowaniem do obliczeń 
maksymalnej dopuszczalnej prędkości 
przepływu powietrza w otworze. Po-
wierzchnię czynną otworów kompen-
sacyjnych opisuje zależność:

v
VA w≥

gdzie:
Vw – strumień objętościowy dymu napły-
wającego do zasobnika dymu (odbierane-
go przez instalację wyciągową) [m3/s]
ν – dopuszczalna prędkość w otworze 
nawiewnym (maks. 5 m/s) [m/s] 

Należy podkreślić, że prędkość 5 m/s 
może być przyjmowana wyłącznie 
w przypadku systemów oddymiania 
mechanicznego i dla otworów o dużym 
przekroju (drzwi i bramy wjazdowe). 
Mniejsze otwory kompensacyjne przy 
przepływie powietrza z taką prędkością 
zaczynają zachowywać się jak zwężka 
Venturiego, co oznacza możliwość pod-
sysania dymu z zasobnika w strefi e za 
otworem i wtłaczania go do przestrzeni 
chronionej (rys. 5).
Ponadto prędkość 5 m/s wymaga wytwo-
rzenia różnicy ciśnień po obu stronach 
przegrody ok. 25 Pa (bez uwzględnie-
nia oporów przepływu samego otworu), 
co w warunkach oddymiania grawita-
cyjnego jest trudne do osiągnięcia lub 
wręcz niemożliwe. W celu ograniczenia 
tzw. zjawiska Venturiego rzeczywista 

prędkość przepływu 
powietrza w otwo-
rze kompensacyj-
nym nie powinna 
wynosić więcej niż 
1,5 m/s, a zalecana 
wartość (szczegól-
nie dla systemów 
oddymiania grawi-
tacyjnego) to ok. 
1 m/s.
Inny problem do-
tyczy koncentracji 
otworów kompen-
sacyjnych na jednej 
ze ścian zewnętrz-
nych budynku lub 
u w z g l ę d n i e n i a 
w bilansie powie-

trza kompensacyjnego napływającego 
z bardzo odległych punktów nawiew-
nych (co w praktyce nie jest możliwe 
do zrealizowania). Planując rozmiesz-
czenie punktów nawiewnych, nale-
ży pamiętać, że ich skuteczny zasięg 
(określony przez prędkość zamierania 
strumienia powietrza) uzależniony 
jest od wielkości otworu i dla niewiel-
kich powierzchni (odpowiadających 
np. powierzchni okien napowietrzają-
cych) nie przekracza 15 m. Dla dużych 
otworów, takich jak drzwi lub bramy 
wjazdowe, wynosi ok. 30 m.
Wykorzystywanie nawiewu mechanicz-
nego w funkcji napowietrzania poża-
rowego, bez przeprowadzenia analizy 
wpływu takiego nawiewu na działanie 
systemu oddymiania, jest również pro-
blematyczne, ponieważ duże prędkości 
przepływu mogą powodować silne tur-
bulencje powietrza i w konsekwencji 
zadymienie przestrzeni chronionej lub 
rozprzestrzenianie pożaru poza bezpo-
średnio zagrożoną strefę.

Współdziałanie różnych 

systemów ochrony prze-

ciwpożarowej w obiekcie

Na zakończenie trzeba wspomnieć 
jeszcze o roli współdziałania różnych 
systemów ochrony przeciwpożarowej 
w obiektach wielkokubaturowych. Dla 
prawidłowego funkcjonowania syste-
mów oddymiania kluczowe znacze-
nie ma zwłaszcza system wykrywania 

pożaru oraz działanie stałych urządzeń 
gaśniczych. Jeżeli budynek pełni funkcję 
obiektu użytkowego, działanie systemu 
wentylacji pożarowej inicjowane jest 
z centrali sterowania pożarowego po wy-
kryciu zagrożenia przez system detekcji 
(dla określonej strefy dymowej). Przy-
jęcie takiego rozwiązania jest koniecz-
ne, ponieważ system oddymiania pełni 
w tym przypadku funkcję ochrony dróg 
ewakuacji i klapy muszą zostać otwar-
te w początkowej fazie pożaru, kiedy 
użytkownicy muszą w jak najkrótszym 
czasie opuścić budynek. Sterowanie au-
tomatyczne po przekroczeniu zadanych 
warunków w otoczeniu klapy (wyzwa-
lacze termiczne), a zwłaszcza system 
uruchamiania ręcznego nie gwarantują 
spełnienia powyższego wymogu.
Kolejną trudną i dyskusyjną kwestią jest 
współpraca systemów oddymiania z in-
stalacją tryskaczową. Są to dwa zupeł-
nie różne systemy pełniące odmienne 
funkcje w obiekcie. Jak już wspomnia-
no, systemy oddymiania przez pozosta-
wienie podczas pożaru dróg ewakuacji 
wolnych od dymu mają za zadanie uła-
twienie ewakuacji z budynku. Podsta-
wową funkcją instalacji tryskaczowej 
jest natomiast kontrola rozprzestrzenia-
nia się ognia oraz obniżenie temperatury 
gazów pożarowych. Wysoka skuteczność 
instalacji tryskaczowej zapobiegania 
rozwoju pożaru sprawia, że pomimo 
wysokich kosztów jest ona bardzo po-
pularna szczególnie w obiektach użyt-
kowych, ale warto pamiętać, że nie każ-
da lokalizacja główek tryskaczy jest 
wskazana. Na przykład w miejscach, 
w których od potencjalnego źródła 
ognia do stropu odległość przekracza 
12–15 m, obniża się drastycznie czułość 
tryskaczy na panujące daleko od nich 
zjawiska pożarowe. Czas reakcji tryska-
czy umieszczonych pod stropem, kopu-
łą atrium, jest bardzo długi. Sens ich 
instalowania w takich miejscach jest co 
najmniej wątpliwy i nieuzasadniony. 
Należ również rozważyć celowość sto-
sowania tryskaczy pod balkonami, jeże-
li jest to przestrzeń wyłączona z zagro-
żenia pożarowego, a przewidziano 
system oddymiania grawitacyjnego, po-
nieważ mogą one wyłącznie obniżyć 
temperaturę dymu i utrudnić jego usu-
nięcie poza budynek.  
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Kurtyny dymowe Marc-Kd – nowoczesność, funkcjonalność i bezpieczeństwo
Obok wielu rozwiązań na rynku, próbu-
jącym sprostać zaostrzonym wymaga-
niom prawnym1, jednym z wyróżniają-
cych się produktów jest kurtyna dymowa 
Marc-Kd. W wersji ruchomej została 
ona zaprojektowana z myślą o przestrze-
niach, gdzie nie mogą być zainstalowane 
stałe przegrody dymowe. Montaż syste-
mu kurtyn dymowych zapewnia kon-
trolę nad ruchem gazów pożarowych 
i dymu wewnątrz budynków. Pozwala 
też na efektywny podział przestrzeni na 
strefy pożarowe oraz zbiorniki dymowe. 
Tym samym zapewnia możliwość ewa-
kuacji i zwiększa bezpieczeństwo, ogra-
niczając rozprzestrzenianie się dymu. 
Kurtyna jest idealnym rozwiązaniem 
w miejscach, gdzie istnieje zagrożenie 
wystąpienia pożaru o znacznej dynami-
ce i wysokiej temperaturze, np. pożarów 
o dużej gęstości obciążenia ogniowego. 
Dodatkowym atutem kurtyny Marc-Kd 

jest jej odporność wiatrowa. Jako jedy-
na na rynku została zaliczona do drugiej 
klasy obciążenia wiatrem. 
Elastyczna budowa kurtyny, prosta kon-
strukcja i niewielki ciężar własny pozwa-
lają wkomponować się doskonale w de-
sign projektowanego wnętrza, bez konie-
czności wprowadzania w przestrzeń do-
datkowych rozwiązań. Dzięki tym właści-
wościom architekt może swobodnie aran-
żować powierzchnię obiektu, a inwestor 
efektywnie ją wykorzystać. System kurtyn 
może być tak zamontowany, aby nie sta-
nowić bariery dla źródła światła i przy-
czynić się do optymalnego doświetlenia 
pomieszczeń. Brak ograniczeń wymiaro-
wych powoduje, iż kurtyny łączone mo-
dułowo mogą zamykać bardzo duże po-
wierzchnie. Kurtyny Marc-Kd sprawdzają 
się idealnie w obiektach użyteczności pu-
blicznej i komercyjnych, takich jak centra 
handlowe, atria, dworce czy szpitale. 

Małkowski-Martech SA
Konarskie, ul. Kórnicka 4

62-035 Kórnik
tel. 61 222 75 00
faks 61 222 75 01
www.malkowski.pl

ar t yku ł  sponsorowany

Kurtyna dymowa Marc-Kd w pigułce:

●  wersje: ruchoma i stała 
●  klasa odporności: DA, DH 60
●  certyfi kat zgodności: Nr NC/B/010 

spełniający normę PN-EN 12101:2008
●  klasa wiatrowa: klasa 2, według 

PN-EN 12424:2002

1  Od 2009 r. obowiązuje znowelizowane rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie.

Po zaostrzeniu prawa w 2009 r. producenci bier-
nych zabezpieczeń przeciwpożarowych roz-
poczęli prace nad wprowadzeniem do swojej 

oferty innowacyjnych rozwiązań uwzględniających 
nowe wytyczne. Duży nacisk zaczęto kłaść, nie tylko 
na zapewnienie bezpieczeństwa i spełnienie wymo-
gów, ale także funkcjonalność.
Główne zadanie kurtyn dymowych to kontrola roz-
przestrzeniania się dymu i gorących gazów w cza-
sie pożaru przez tworzenie sztucznych barier oraz 
zbiorników. Na rynku dostępnych jest wiele różnych 
rozwiązań. Należy pamiętać jednak, że podział i kla-
syfi kacja kurtyn to zagadnienie niezwykle skompli-
kowane i dlatego ważne jest, aby wybrać rozwiązanie 
odpowiednie do warunków panujących w danym 
obiekcie, biorąc pod uwagę temperaturę występującą 
podczas pożaru, intensywność jej wzrostu i określe-
nie parametrów materiału kurtyny dymowej – klasa 
D czy DH. Często produkty ochrony przeciwdymowej 
muszą być montowane w miejscach, gdzie dla celów 
oddymiania zainstalowano wentylatory oddymiające. 
Podciśnienie wytworzone przez te urządzenia potrafi  
kurtynę znacznie odchylić od pionu lub ją wybrzuszyć, 

Co jest istotne przy wyborze kurtyn dymowych?

a powstałe w efekcie szczeliny całkowicie niwelują 
sens ich stosowania. W takich przypadkach dobrze 
sprawdza się kurtyna Marc-Kd, która dzięki swojej 
budowie może być stosowana w miejscach, gdzie 
występują przeciągi i istnieje ryzyko naporu wiatru. 
Badanie symulujące obciążenie na taką okoliczność 
potwierdziło wyjątkowość tego produktu. 
W razie wątpliwości co do wyboru kurtyn dymowych 
warto zwrócić się do producenta, który często ofe-
ruje nie tylko gotowe rozwiązania, ale także pomoc 
w projektowaniu indywidualnych 
rozwiązań w zakresie biernych 
zabezpieczeń przeciwpożarowych, 
uwzględniających aktualne wa-
runki zabudowy.

mgr inż. Zenon Małkowski
prezes fi rmy Małkowski-Martech SA
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Badania odporności ogniowej 
wewnętrznych przegród budowlanych 
oraz stolarki otworowej
Przegrody wewnętrzne stanowią klucz do zapewnienia 
bezpieczeństwa pożarowego w obiektach budowla-
nych. Badania odporności ogniowej pozwalają na ciągły 
rozwój istniejących rozwiązań i powstawanie nowych.

dr Andrzej Borowy
Instytut Techniki Budowlanej

Wstęp
Przegrody wewnętrzne o określonej 
odporności ogniowej wykorzystywa-
ne są w celu spełnienia bardzo ważnej 
funkcji w budynkach i obiektach bu-
dowlanych – przede wszystkim do po-
działu przestrzeni wewnętrznej obiektu 
budowlanego na strefy pożarowe i ob-
szary przewidziane w przepisach tech-
niczno-budowlanych, w których pożar 
powinien być zlokalizowany i nie po-
winien, przez określony czas, się roz-
przestrzeniać. Taka fi lozofi a podejścia 
stosowana jest powszechnie na całym 
świecie w celu zapewnienia możliwości 
ewakuacji ludzi – strefa sąsiednia powin-
na być przez określony czas bezpieczna, 
a także w celu umożliwienia podjęcia 
działań przez straż pożarną – zakłada się, 
że przez określony czas również funkcja 
nośna konstrukcji obiektu będzie zacho-
wana. W odniesieniu do wewnętrznych 
przegród budowlanych oraz drzwi i okien 
ze względu na wymagania odporności 
ogniowej elementy te powinny spełniać 
przez określony czas kryteria szczelności 
ogniowej i, na ogół, izolacyjności ognio-
wej, a w przypadku elementów nośnych  
– także kryterium nośności ogniowej. 
Kryteria wymienionych charakterystyk 
zdefi niowano następująco:
●  Szczelność ogniowa (E) – czas, wyra-
żony w pełnych minutach, przez któ-
ry element próbny utrzymuje swoją 
funkcję oddzielającą bez:

 a)  powodowania zapalenia tamponu 
bawełnianego lub

 b)  dopuszczenia do penetracji szczeli-
nomierzem, lub

 c)  wystąpienia utrzymywania się pło-
mienia.

●  Izolacyjność ogniowa (I) – czas, wyra-
żony w pełnych minutach, przez który 
element próbny utrzymuje w czasie 
badania swoją funkcję oddzielającą, 
bez wywołania na powierzchni niena-
grzewanej temperatury, która:

 a)  podnosi średnią temperaturę więcej 
niż o 140 K powyżej początkowej 
średniej temperatury lub

 b)  w dowolnym miejscu przyrasta 
(łącznie z termoelementem rucho-
mym) więcej niż o 180 K powyżej 
początkowej średniej temperatury.

Początkowa średnia temperatura jest 
to średnia temperatura powierzchni 
nienagrzewanej w chwili rozpoczęcia 
badania.
●  Nośność ogniowa (R) – czas, wyra-
żony w pełnych minutach, do którego 
nie zostało przekroczone jedno z na-
stępujących kryteriów:

 a)  w przypadku obciążonych elemen-
tów zginanych:

     – ugięcie graniczne

][
400

2

mm
d

LD =

     lub 
     – graniczna prędkość uginania

min]/[
9000

2

mm
d

L
dt
dD

=

przy czym:
L – rozpiętość w świetle elementu prób-
nego [mm], 
d  – odległość od skrajnego włókna zim-
nej obliczeniowej strefy ściskanej do 
skrajnego włókna zimnej obliczeniowej 
strefy rozciąganej przekroju [mm];  
 b)  w przypadku elementów obciążo-

nych pionowo:
     –  graniczne skrócenie pionowe (wy-

dłużenie ujemne)

][
100

mmhC =

     lub
     –  graniczna szybkość skrócenia pio-

nowego (wydłużenie ujemne)

min]/[
1000

3 mmh
dt
dC

=

przy czym
h – wysokość początkowa elementu 
próbnego w momencie przyłożenia ob-
ciążenia [mm].
W zależności od rozwiązań konstruk-
cyjnych w budynkach występują ścia-
ny pełniące funkcję nośną oraz ściany 
nienośne. Znaczna część ścian jest 
projektowana jako ściany nienośne 
(samonośne), a więc nienarażone na 
przenoszenie obciążeń pochodzących 
od konstrukcji obiektu. Ze względu 
na wymagania odporności ogniowej 
zarówno ściany nośne, jak i ściany nie-
nośne (niezależnie od funkcji) muszą 
spełniać kryteria szczelności ogniowej 
(E) i poza wyjątkowymi sytuacjami 
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Fot. 2    Ściana przeszklona od strony nienagrzewanej w mo-
mencie rozpoczęcia badania (widoczne  płomienie 
palników)  

Fot 2 Ściana przeszklona od strony nienagrzewanej w mo

Fot. 3    Ściana przeszklona od strony nienagrzewanej 
po badaniu 

Fot 3 Ściana przeszklona od strony nienagrzewanej

Fot. 1    Ściana przeszklona od strony 
nagrzewanej po badaniu

Fot 1 Ściana przeszklona od strony

kryteria izolacyjności ogniowej (I). 
W przypadku ścian nośnych spełnio-
ne musi być także kryterium nośności 
ogniowej (R).
W przypadku stropów przyjmuje się, 
że zawsze pełnią one funkcję nośną. 
Poziom wymaganych obciążeń jest 
określony przez projektanta konstruk-
cji i odpowiednio do niego dobierane 
są rodzaj i rozwiązanie stropu. Naj-
większy wpływ na wybór rozwiązania 
stropu mają inne przesłanki, jak ogólna 
konstrukcja budynku, koszt, materiał, 
czas wykonania, funkcje użytkowe itp. 
Wybrane rozwiązanie, w zależności od 
wymagań wynikających z przepisów, 
powinno charakteryzować się odpo-
wiednią klasą odporności ogniowej. 
Stropy, od których wymagana jest od-
porność ogniowa, muszą spełniać kry-
teria nośności ogniowej, szczelności 
ogniowej i izolacyjności ogniowej. Oce-
na odporności ogniowej stropów odby-
wa się przy oddziaływaniu ognia od 
spodu stropu. W niektórych sytuacjach 
wymagana jest także ocena odporności 
ogniowej stropu przy oddziaływaniu od 
góry, ale są to sytuacje rzadkie, objęte 
odrębnymi ocenami wyraźnie odnoszą-
cymi się do tych specyfi cznych warun-
ków oddziaływania.
Wymagania w zakresie odporności 
ogniowej drzwi i okien związane są tak-
że z pełnioną przez te elementy funkcją 
oddzielającą. W odniesieniu do drzwi 
i okien wymagane jest spełnienie kryte-
riów szczelności ogniowej (E) i izolacyj-
ności ogniowej (I). W przypadku drzwi 
różnicowane jest wymaganie w odnie-
sieniu do izolacyjności ogniowej: gdy 
izolacyjność ogniowa (I) sprawdzana 
jest w obszarze poza 100 mm od krawę-
dzi drzwi (oznaczana jako I2) oraz gdy 
izolacyjność ogniowa (I) sprawdzana 
jest w obszarze poza 25 mm od krawę-
dzi drzwi (oznaczana jako I1).

Ściany 

Charakterystyka rozwiązań

Ściany nienośne

Ściany nienośne konstruowane są z róż-
nych materiałów i w bardzo zróżnico-
wany sposób. Spośród najczęściej spo-
tykanych ścian o określonej odporności 
ogniowej należy wymienić ściany:

Jak widać z tego pobieżnego przeglądu, 
rozmaitość konstrukcji jest bardzo duża. 
Każdy z wymienionych rodzajów ścian 
charakteryzuje się innymi właściwościa-
mi i inne parametry są istotne zarówno 
dla normalnego użytkowania, jak i dla 
oceny odporności ogniowej.
Ściany nośne

Spośród wymienionych konstrukcji 
ścian nienośnych niektóre są projekto-
wane i wykonywane jako ściany nośne. 
Do najczęściej wykorzystywanych jako 
elementy konstrukcji budynku należą 
ściany:
●  betonowe, także z szalunkiem traco-

nym z tworzyw sztucznych;

●  betonowe, o różnej grubości i kon-
strukcji;

●  murowane z elementów ceramicz-
nych (różne rodzaje cegły, pustaków, 
bloczków), łączone w różny sposób;

●  murowane z elementów silikatowych 
(różne rodzaje cegły, pustaków, blocz-
ków), łączone w różny sposób;

●  murowane z bloczków z betonu komór-
kowego (pełnych, drążonych, o różnej 
geometrii), łączone w różny sposób;

●  z płyt: gipsowo-kartonowych, gipsowo-
-włóknowych, gipsowo-wiórowych, 
krzemianowo-wapniowych, z rusztem 
konstrukcyjnym z zimnogiętych profi li 
stalowych, profi li drewnianych i drew-
nopochodnych;

●  z płyt warstwowych z rdzeniem: styro-
pianowym, poliuretanowym, z wełny 
mineralnej, z obustronną lub jedno-
stronną okładziną z blachy stalowej, 
aluminiowej lub z okładzinami z in-
nych materiałów;

●  przeszklone profi lowe z profi lami alu-
miniowymi, stalowymi, drewnianymi 
i drewnopochodnymi;

●  z kaset z blachy stalowej z wypełnie-
niem wełną mineralną;

●  z prefabrykowanych elementów pły-
towych;

●  betonowo-szklane z wykorzystaniem 
bloczków szklanych.
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●  murowane z elementów ceramicz-
nych (różne rodzaje cegły, pustaków, 
bloczków), łączone w różny sposób;

●  murowane z elementów silikatowych 
(różne rodzaje cegły, pustaków, blocz-
ków), łączone w różny sposób;

●  murowane z bloczków z betonu ko-
mórkowego (pełnych, drążonych, 
łączonych na wpust i pióro lub nie), 
łączone w różny sposób;

●  z płyt warstwowych ze szkieletem 
nośnym stalowym lub drewnianym;

●  z prefabrykowanych elementów pły-
towych;

●  betonowo-szklane z wykorzystaniem 
bloczków szklanych.

Metodyka badania odporności 

ogniowej ścian

Ściany nienośne

W Europie odporność ogniową ścian 
nienośnych określa się na podstawie ba-
dań według normy PN-EN 1364-1:2001 
[1]. Metoda badawcza podaje informa-
cje na temat:
●  wytycznych dotyczących projektu 

elementu próbnego,
●  sposobu wykonania badań,
●  obszaru bezpośredniego zastosowania 

wyników badania.
Wymiary ściany elementu próbnego 
powinny wynosić co najmniej 3 x 3 m. 

Z trzech stron ściana powinna być zamo-
cowana do konstrukcji mocującej, jedna 
krawędź pozostaje swobodna – wypeł-
niona skalną wełną mineralną o grubo-
ści 2,5–5,0 cm. W piecu badawczym 
temperatura spalin kontrolowana jest 
za pomocą termometrów płytkowych. 
W trakcie badania mierzone jest ciśnie-
nie, które u góry elementu próbnego nie 
powinno przekraczać 20 Pa. Na niena-
grzewanej powierzchni ściany przy-
klejane są w odpowiednich miejscach 
termoelementy powierzchniowe do po-
miaru temperatury w trakcie badania. 
Podczas badania odporności ogniowej 
wykonywane są pomiary: przemiesz-
czeń poziomych elementu próbnego, 
natężenia promieniowania oraz tempe-
ratury na nienagrzewanej powierzchni 
(również za pomocą termoelementu ru-
chomego) – jeśli sprawdzane jest kryte-
rium izolacyjności ogniowej (I), a także 
sprawdzane jest kryterium szczelności 
ogniowej (E) – w tym celu wykorzystu-
je się szczelinomierze, tampon z waty 
bawełnianej oraz prowadzi się obser-
wacje wystąpienia płomienia po stronie 
nienagrzewanej.
Oddziaływanie termiczne, któremu ele-
ment próbny jest poddawany z jednej 
strony, zdefi niowane jest krzywą stan-
dardową temperatura–czas określoną 
wzorem:

T = 345·log (8·t + 1) + 20
gdzie:
T – temperatura nagrzewania [°C],
t – czas [min].
Zakres zastosowania wyników badania, 
w zależności od uzyskanego rezultatu 
i przy zachowaniu otrzymanej klasy 
odporności ogniowej, obejmuje wyspe-
cyfi kowane w normie warianty rozwią-
zań. Zakres ten nie wymaga odrębnego 
potwierdzenia badaniami.
Ściany nośne

Metodyka badań odporności ogniowej 
ścian nośnych różni się od metodyki 
badania odporności ogniowej ścian nie-
nośnych. Badania wykonuje się według 
normy PN-EN 1365-1:2001 [2] (w 2013 r.
została opublikowana nowa wersja tej 
normy). Zasadnicze różnice w stosunku 
do badania ścian nienośnych polegają na:
●  zastosowaniu obciążenia pionowe-

go podczas badania (z odpowiednim 
mimośrodem),

●  innym sposobie zamocowania ele-
mentu próbnego podczas badania 
(obie pionowe krawędzie elementu 
próbnego pozostają swobodne),

●  wykonywaniu w trakcie badania także 
pomiarów przemieszczeń pionowych 
elementu próbnego (skrócenia),

●  ocenie elementu próbnego także 
ze względu na kryterium nośności 
ogniowej.

W obu metodach zastosowane są takie 
same wymagania dotyczące sposobu 
nagrzewania, kontrolowania ciśnienia 
w piecu, zasad pomiaru temperatury 
powierzchni nienagrzewanej czy też po-
miaru przemieszczeń poziomych.
Wyniki badań odporności 

ogniowej ścian

Na odporność ogniową ścian nienoś-
nych wpływa wiele czynników ści-
śle związanych z konstrukcją ścian. 
W przypadku ścian betonowych i muro-
wanych (które uzyskują bardzo wyso-
kie klasy odporności ogniowej – nawet 
EI 240) badanie najczęściej prowadzo-
ne jest do przekroczenia kryterium izo-
lacyjności ogniowej; rzadziej występuje 
utrata szczelności ogniowej (jeśli już to 
w wyniku powstania otworów i szczelin 
w elemencie).
W przypadku ścian z okładzinami pły-
towymi i z płyt warstwowych mecha-
nizm osiągnięcia kryteriów odporności 
ogniowej bywa zróżnicowany – silnie 
zależy od konstrukcji ściany.
W przypadku ścian przeszklonych 
z profi lami metalowymi mechanizm 
utraty szczelności ogniowej często 
polega na wysunięciu szyby z zamo-
cowania, ale niekiedy uzyskany wynik 
zależy od zachowania szkła w danym 
obramowaniu. W przypadku ścian 
przeszklonych z profi lami drewniany-
mi lub z wyrobów drewnopochodnych 
szczelność ogniowa często jest osiąga-
na w wyniku zapalenia się nienagrze-
wanej powierzchni profi li.
O odporności ogniowej ścian nośnych 
decyduje przede wszystkim osiągnię-
cie kryterium nośności ogniowej. 
W zależności od konstrukcji ścian 
osiągają one klasy odporności ognio-
wej od REI 30 do REI 240. Z powodu 
bardzo zróżnicowanej konstrukcji róż-
ne są mechanizmy osiągnięcia kryte-
riów poszczególnych charakterystyk. 

Fot. 4    Ściana z płyt warstwowych od strony nagrzewanej 
po badaniu

Fot 4 Ściana z płyt warstwowych od strony nagrzewanej
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W przypadku ścian betonowych 
i murowanych zazwyczaj decydu-
jąca jest utrata nośności ogniowej. 
W przypadku ścian o konstrukcji 
z płyt warstwowych ze szkieletem 
nośnym stalowym lub drewnianym 
i ścian z prefabrykowanych elementów 
płytowych o uzyskiwanej odporności 
ogniowej decyduje na ogół osiągnię-
cie kryterium szczelności ogniowej; 
należy jednak pamiętać, że tego typu 
ściany pełnią funkcję nośną w bardzo 
ograniczonym zakresie (stosunkowo 
niewielkie obciążenia).

Stropy  

Charakterystyka rozwiązań

Stropy konstruowane są z różnych ma-
teriałów i w bardzo zróżnicowany spo-
sób. Spośród najczęściej spotykanych 
stropów o określonej odporności ognio-
wej należy wymienić stropy:
●  betonowe;
●  zespolone stalowo-betonowe (z bel-

kami stalowymi, blachą stalową pro-
fi lowaną);

●  drewniane (o bardzo zróżnicowanej 
konstrukcji);

●  z elementów ceramicznych (belki be-
tonowe, stalowe, wypełnienie różny-
mi rodzajami pustaków);

●  szklane (na belkach stalowych jako 
konstrukcji nośnej).

Także w przypadku stropów rozmaitość 
konstrukcji jest ogromna. Każda kon-
strukcja stropu ma inne właściwości 
i inne parametry są dla niej istotne za-
równo z punktu widzenia normalnego 
użytkowania, jak i dla oceny odporności 
ogniowej.
Metodyka badania odporności 

ogniowej stropów

Badania odporności ogniowej stro-
pów wykonuje się według normy 
PN-EN 1365-2:2002 [3]. Najważniej-
sze zasady wykonywania tych badań 
są następujące:
●  element próbny o wymiarach mi-

nimalnych 3 m x 4 m jest badany 
w orientacji poziomej,

●  wielkość stosowanego obciążenia 
oraz schemat jego przyłożenia pod-
czas badania odpowiada przewi-
dywanemu zakresowi zastosowań 
stropu,

Wyniki badań odporności 

ogniowej stropów

Na odporność ogniową stropów wpły-
wa przede wszystkim ich konstrukcja. 
W zależności od budowy i przewidy-
wanej nośności ogniowej badane stropy 
osiągają różne klasy odporności ognio-
wej od REI 30 do REI 240. Ze względu 
na bardzo zróżnicowaną konstrukcję 
różne są mechanizmy osiągnięcia kry-
teriów poszczególnych charakterystyk. 
W przypadku stropów betonowych, 
ceramicznych czy z betonu komórko-
wego zazwyczaj decydująca jest utra-
ta nośności ogniowej. W przypadku 
stropów drewnianych często wystę-
puje przepalenie i pojawienie się pło-
mienia na powierzchni nienagrzewa-
nej. O uzyskiwanej klasie odporności 
ogniowej stropów szklanych decyduje 
przede wszystkim zachowanie się szyb 
i ich zamocowanie.

Drzwi i okna   

Charakterystyka rozwiązań

Drzwi i okna również konstruowane są 
z różnych materiałów i w bardzo zróż-
nicowany sposób. Spośród najczęściej 
spotykanych drzwi i okien o określonej 
odporności ogniowej należy wyróżnić:
●  drewniane, drewnopochodne (drzwi 

pełne i przeszklone);
●  stalowe, płaszczowe (drzwi pełne 

i przeszklone);
●  stalowe, profi lowe, przeszklone i pełne;
●  aluminiowe, profi lowe, przeszklone 

i pełne.

Fot. 5    Strop szklany od strony nienagrze-
wanej przed badaniem

Fot 5 Strop szklany od strony nienagrze

Fot. 6    Strop szklany od strony nienagrze-
wanej podczas badania (widoczne 
obciążenie stropu)

Fot 6 Strop szklany od strony nienagrze

Fot. 7    Strop szklany od strony nienagrzewanej po badaniuFot 7 Strop szklany od strony nienagrzewanej po badaniu

●  element próbny podczas badania 
pozostaje podparty na krawędziach 
poprzecznych (obie podłużne kra-
wędzie elementu próbnego pozostają 
swobodne).

Stosowane są takie same wymagania do-
tyczące sposobu nagrzewania, kontrolo-
wania ciśnienia w piecu, zasad pomiaru 
temperatury powierzchni nienagrzewa-
nej czy też pomiaru przemieszczeń.
W zakresie bezpośredniego zastoso-
wania podanym w normie określono, 
w zależności od uzyskanego rezultatu 
i przy zachowaniu otrzymanej klasy od-
porności ogniowej, warianty rozwiązań 
niewymagające odrębnego potwierdze-
nia badaniami.
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Każdy z wymienionych rodzajów drzwi 
i okien charakteryzuje się innymi wła-
ściwościami i inne parametry są istotne 
zarówno w normalnym użytkowaniu, jak 
i przy ocenie odporności ogniowej.
Metodyka badania odporności 

ogniowej drzwi i okien

Badania odporności ogniowej drzwi 
i okien wykonuje się według normy 
PN-EN 1634-1:2009 [4]. Najważniej-
sze zasady wykonywania tych badań są 
następujące:
●  element próbny jest badany z obu 

stron, poza wyjątkami (od strony za-
wiasów i od strony przeciwnej);

●  konstrukcja mocująca z elementem 
próbnym podczas badania pozostaje 
na obu pionowych krawędziach nie-
zamocowana;

●  element próbny oceniany jest ze 
względu na kryteria szczelności 
ogniowej, izolacyjności ogniowej 
i natężenia promieniowania;

●  stosowane są analogiczne wymagania 
dotyczące sposobu nagrzewania, kon-

trolowania ciśnienia w piecu, pomiaru 
temperatury powierzchni nienagrzewa-
nej czy też pomiaru przemieszczeń;

●  rozmieszczenie punktów pomiaru 
temperatury i przemieszczeń jest ści-
śle określone.

Podany w normie zakres bezpośredniego 
zastosowania określa, w zależności od 
uzyskanego rezultatu i przy zachowaniu 
otrzymanej klasy odporności ogniowej, 
warianty rozwiązań niewymagające od-
rębnego potwierdzenia badaniami.
Wyniki badań odporności 

ogniowej drzwi i okien

Wiele czynników istotnie wpływa na 
odporność ogniową drzwi i okien. 
W przypadku drzwi i okien o konstruk-
cji drewnianej lub z wyrobów drewno-
pochodnych częstym zjawiskiem jest 
przepalenie skrzydła (ramy) i to ono 
decyduje o uzyskiwanej klasie odporno-
ści ogniowej; rzadziej występuje utrata 
izolacyjności ogniowej. W przypadku 
drzwi stalowych na ogół szybciej wystę-
puje utrata szczelności ogniowej, zwykle 
jako skutek deformacji skrzydła; często 
również następuje przekroczenie izola-
cyjności ogniowej. W przypadku drzwi 
stalowych istotną rolę w zachowaniu 
drzwi odgrywają szczegóły konstrukcyj-
ne. W przypadku elementów przeszklo-
nych z profi lami aluminiowymi mecha-
nizm utraty szczelności ogniowej polega 
na wysunięciu szyby z zamocowania. 
W przypadku elementów przeszklonych 
z profi lami drewnianymi lub z wyrobów 
drewnopochodnych szczelność ogniowa 
często jest osiągana w wyniku zapalenia 
się nienagrzewanej powierzchni profi li.

Podsumowanie  

Przegrody wewnętrzne oraz drzwi i okna 
o określonej odporności ogniowej pełnią 
w budynku ważną funkcję. Konstrukcja 

tych elementów bywa bardzo zróżnico-
wana, ale określona klasa odporności 
ogniowej jest osiągana. Metody badań 
odporności ogniowej wszystkich elemen-
tów oparte są na tym samym scenariuszu 
pożaru w pełni rozwiniętego oddziałują-
cego na element z jednej strony. Szczegó-
ły różniące poszczególne metody badań 
wynikają ze specyfi ki elementów i różnic 
w pełnionej przez nie funkcji. Osiągane 
klasy odporności ogniowej według normy 
klasyfi kacyjnej [5] – od EI 30 (REI 30) 
do nawet EI 240 (REI 240) – wskazują, 
że jest możliwe zaprojektowanie i wyko-
nanie elementów spełniających wyma-
gania podane w przepisach techniczno-
-budowlanych [6].
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Fot. 8    Płomień ciągły pomiędzy skrzydłami drewnianych 
drzwi dwuskrzydłowych

Fot 8 Płomień ciągły pomiędzy skrzydłami drewnianych




