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Norbert Tuśnio

Nowe technologie 
a systemy przeciwpożarowe

Do najpopularniejszych systemów tego 
typu należą instalacje przeciwpożaro-
we, charakteryzujące się wysokim po-

ziomem zaawansowania. Zapewniają one szyb-
kie wykrycie oznak pożaru, dzięki czemu zysku-
je się czas na ewakuację, a także są uruchamiane 
stałe urządzenia gaśnicze i powiadamiana jest 
straż pożarna. 

Systemy przeciwpożarowe zazwyczaj kojarzą 
się z elektronicznymi urządzeniami przeciwpo-
żarowymi. Samo pojęcie systemu oznacza ze-
staw wzajemnie powiązanych ze sobą elemen-
tów, funkcjonujących jako jedna całość. 

Wobec wymienionych faktów, jako systemy prze-
ciwpożarowe należy w szczególności wymienić 
urządzenia wchodzące w skład:
•	 systemu	sygnalizacji	pożarowej,	w tym	urzą-

dzenia sygnalizacyjno-alarmowe, urządzenia 
odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia 
odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych,

•	 dźwiękowego	systemu	ostrzegawczego,	w tym	
mikrofon strażaka,

•	 kierunkowego	systemu	ewakuacji.

Poza wymienionymi najbardziej zaawansowany-
mi systemami w budynkach są wymagane tak-
że mniej skomplikowane instalacje, działające 

Nasze domostwa i miejsca pracy 
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w zasadzie jednokierunkowo (akcja – reakcja), 
do których należą:
•	 urządzenia	oddymiające	(zapewniające	w ra-

zie pożaru warstwę wolną od dymu, która bę-
dzie pozwalać użytkownikom na bezpieczną 
ewakuację, ewentualnie wydłużenie czasu 
ewakuacji, temperaturę bezpieczną dla kon-
strukcji, na której są posadowione klapy dy-
mowe, a strażakom, czyli ekipom ratowniczym, 
warstwę wolną od dymu, która przyczyni się 
do szybszej lokalizacji pożaru i ugaszenia go),

•	 urządzenia	sterujące	zamknięciami	przeciw-
pożarowymi (niepozwalające na przedosta-
nie się pożaru do kolejnej strefy pożarowej),

•	 instalacje	oświetlenia	ewakuacyjnego	(załą-
czające oświetlenie awaryjne pod wpływem 
przerwy w dopływie prądu elektrycznego),

•	 przeciwpożarowe	wyłączniki	prądu	(wymaga-
ne w strefach pożarowych o objętości prze-
kraczającej 1000 m3 lub zawierających strefy 
zagrożone wybuchem).

Istnieje wiele funkcjonalnych systemów prze-
ciwpożarowych i bez wątpienia najlepszym wyj-
ściem jest dopasowanie rozwiązań do indywi-
dualnych potrzeb. Aby jednak podjąć właściwą 
decyzję, poza znajomością wymagań prawnych 
należy poznać zalety dalej opisanych najbar-
dziej zaawansowanych technologicznie syste-
mów przeciwpożarowych.

Systemy sygnalizacji pożarowej
Systemy sygnalizacji pożarowej to sieć kompa-
tybilnych urządzeń, które mają za zadanie wy-
krycie ewentualnego pożaru i przeciwdziała-
nie jego następstwom. Im szybciej pożar zosta-
nie wykryty i zlokalizowany, tym większa szansa 
na jego sprawne ugaszenie i zminimalizowanie 
jego negatywnych skutków, a także bezpieczną 
ewakuację. Krótko mówiąc, te instalacje przeciw-
pożarowe mogą uratować mienie i – co o wiele 
ważniejsze – ludzkie życie. Niewątpliwie należą 
one do inwestycji, o którą warto się pokusić za-
równo w miejscu pracy, jak i w domu.

Systemy sygnalizacji pożarowej są zaprojek-
towane tak, aby wykrywać pożary na wcze-
snym etapie ich rozwoju, kiedy będzie jeszcze 

dostępny czas na bezpieczną ewakuację użyt-
kowników budynku. Wczesne wykrywanie od-
grywa również istotną rolę w podniesieniu bez-
pieczeństwa ekip ratowniczych. Dzięki niemu 
można zmniejszyć straty materialne i zminima-
lizować przestoje w pracy, ponieważ działania 
zapobiegawcze są podejmowane, gdy pożar jest 
jeszcze niewielkich rozmiarów. Większość syste-
mów alarmowych dostarcza służbom ratowni-
czym informacje o miejscu pożaru, przyspiesza-
jąc proces kontrolowania ognia.

Aby elementy struktury wykrywczej były przy-
datne, muszą być sprzężone z systemami alarmów 
pożarowych. Systemy alarmowe powiadamiają 
przynajmniej użytkowników budynku i zwykle 
przekazują sygnał do personelu stacji monito-
rującej na terenie obiektu lub poza nim. W nie-
których przypadkach alarmy mogą trafiać bez-
pośrednio do straży pożarnej, chociaż w dużej 
części lokalizacji nie jest to najczęstsze podejście.

Jak podano wcześniej, systemy te mają wiele 
zalet. Jedynym głównym ograniczeniem jest to, 
że nie są zaprojektowane, aby ugasić lub kontro-
lować ogień. Dopiero systemy gaśnicze, takie jak 
automatyczne tryskacze, mogą ograniczać roz-
wój pożaru. Dostarczają również informację o za-
działaniu, dzięki czemu mogą pełnić rolę systemu 
opartego na detekcji ciepła, jeśli są podłączone 
do urządzeń sygnalizacyjnych w całym budyn-
ku. Nie będą jednak działać tak szybko, jak sys-
tem wykrywania dymu. Dlatego obiekty, w któ-
rych konieczna jest szybka informacja, nawet je-
śli są wyposażone w tryskacze, nadal wymagają 
systemów wykrywania pożaru i alarmowania.

Najbardziej podstawowy system alarmowy nie 
obejmuje wykrywania. Jego wyposażenie sta-
nowią ręczne ostrzegacze pożarowe i wywołuje 
alarm tylko lokalnie. Ten poziom systemu nie jest 
taki, jaki powinien być powszechnie stosowany. 
Zasada jego działania polega na tym, że to czło-
wiek wykrywa pożar, co może nastąpić z dużym 
opóźnieniem.	Należy	nadmienić,	że koszt	insta-
lowanego systemu rośnie wraz z oczekiwaną 
szybkością powiadomienia o pożarze. Najwol-
niejszym systemem wykrywania pożaru, któ-
ry jest jednocześnie najtańszy, jest ten oparty 
na czujkach ciepła. Zasysający powietrze sys-



44

w akcji 3/2021 wakcji.elamed.pl

tem analizy dymu zapewnia najszybsze wykry-
cie pożaru, ale systemy te są od pięciu do dzie-
sięciu razy droższe od zwykłych.

Wybór rodzaju systemu wykrywania pożaru 
i systemu alarmowego używanego w zakładzie 
powinien być oparty na celach bezpieczeństwa 
pożarowego. Cele te wynikają z oceny ryzy-
ka zakładu i prowadzonych operacji. Toleran-
cja ludzka na zmaterializowane ryzyko i to, ja-
kie straty są dopuszczalne, jest ważną częścią 
tego procesu.

Problemy, jakie mogą powstać w szpitalu, 
to nie	to samo,	co w magazynie.	Weźmy	choć-
by pod uwagę ostatnio notowany niebezpiecz-
ny wzrost stężenia tlenu na oddziałach covido-
wych. W placówkach, w których bezpieczeństwo 
życia jest głównym problemem, takich jak szpi-
tale, w których pacjenci mogą nie być w stanie 
samodzielnie się ewakuować, wczesne ostrze-
ganie jest niezbędne. Akademiki, hotele i inne 
obiekty, w których mieszkańcy mogą spać, gdy 
powstanie pożar, wymagają również, aby system 
zapewniał szybsze powiadamianie.

W magazynie, w którym użytkownicy będą 
przytomni i świadomi, a najczęściej będzie ich 
mniej, system alarmowy często nie musi tak szyb-
ko powiadamiać. Ogólnie w niezamieszkanych bu-
dynkach, w których ochrona życia nie jest głów-
nym problemem, wykrywanie pożaru może prze-
biegać wolniej bez znaczącego wzrostu ryzyka.

Wybierając system, należy również wziąć pod 
uwagę stałe koszty obsługi, które będą ponoszo-
ne przez cały okres jego eksploatacji. Wymaga-
nia dotyczące kontroli, testowania i konserwacji 
tych systemów są obszerne. Ich spełnienie przez 
cały okres eksploatacji systemu zwykle będzie 
kosztować więcej niż sama instalacja.

Urządzenia inicjujące
Urządzenia inicjujące to elementy systemu, któ-
re generują sygnał alarmowy. Do tej grupy kom-
ponentów należą ręczne ostrzegacze pożarowe, 
czujki i inne urządzenia dozorowe.

Ręczny ostrzegacz pożarowy (fot. 1) jest w za-
sadzie tylko włącznikiem, który uruchamia sys-
tem alarmowy, gdy jest obsługiwany przez użyt-
kownika budynku. Przyciski alarmowe powinny 
być rozmieszczone tak, aby były łatwe do zloka-
lizowania przez osoby. Zazwyczaj znajdują się 
one na drogach ewakuacyjnych, które byłyby 
używane podczas ucieczki z obiektu.

Czujki pożarowe są dostępne w wielu róż-
nych typach. Główne kategorie to czujki ciepła, 
dymu i płomienia. W każdej kategorii istnieje 
wiele dodatkowych, specyficznych podkatego-
rii. Omówienie w tym miejscu będzie ograniczo-
ne do tych, które są najczęściej używane do wy-
krywania pożaru w budynku i aktywacji alarmu. 
Kilka odmian detektorów, takich jak czujki pło-
mienia, jest używanych głównie do uruchomie-
nia systemów gaśniczych.

Czujki dymu to najbardziej podstawowe urzą-
dzenia wykrywające. Są dostępne w kilku typach. 
Te typy są podzielone na dwie główne katego-
rie: punktowe i liniowe. Czujki punktowe to po-
jedyncze jednostki instalowane w poszczegól-
nych miejscach w chronionym obszarze. Czujki 
liniowe zapewniają ciągłą detekcję w całym ob-
szarze chronionym. Czujki punktowe są używa-
ne częściej, a liniowe są zarezerwowane do spe-
cjalnych zastosowań.

Punktowe czujki ciepła (fot. 2) to najczęściej 
detektory przekroczenia danej temperatury, 
szybkości jej narastania lub stanowią ich kom-
binację. Czujka nadmiarowa, jak sama nazwa 

Fot. 1. Przykładowy ręczny ostrzegacz  
pożarowy;	źródło:	katalog	producenta

Fot. 2. Przykładowa nadmiarowo-różniczkowa  
czujka	ciepła;	źródło:	katalog	producenta

Fot. 3. Przykładowa jonizacyjna czujka  
dymu;	źródło:	katalog	producenta
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wskazuje, wchodzi w stan alarmu w określonej 
temperaturze. Czujka różniczkowa aktywuje się 
na podstawie przekroczenia szybkości wzrostu 
temperatury, a nie jej określonej wartości. De-
tektory te najlepiej nadają się do użycia w ob-
szarach, które mogą się nagrzewać w normal-
nych warunkach, takich jak przestrzeń maga-
zynowa, w której nie ma regulacji temperatury. 
Czujki zamontowane na poziomie sufitu mogą 
być narażone na oddziaływanie ciepła kumulo-
wanego przez dach w ciągu dnia. Taki wzrost 
temperatury zachodzi jednak stopniowo, więc 
czujka różniczkowa nie jest na niego wrażliwa.

Czujki dymu (fot. 3) są dostępne w różnych ty-
pach. Optyczne czujki dymu działają na zasadzie 
rozpraszania światła w komorze detekcji czujki. 
Światło przechodzi przez komorę i zostanie roz-
proszone, jeśli napotka na zadymienie. Światło 
to, odbite od cząstek dymu w komorze, jest wy-
krywane przez fotokomórkę.

Jonizacyjne czujki dymu (niestety kłopotliwe 
w utylizacji) wykrywają cząsteczki w dymie. Gdy 
dym przechodzi przez komorę, cząsteczki ulega-
ją jonizacji. Cząstki te można następnie wykryć 
za pomocą naładowanych płytek w detektorze. 
Czujki dymu są również dostępne w połączeniu 
z sensorem ciepła (fot. 4). Detektor typu optycz-
nego (fot. 5) działa na zasadzie przerywania wiązki 
światła przez dym między diodą nadawczą a od-
biorczą. Czujki te są najczęściej używane w ob-
szarach o dużych, otwartych przestrzeniach.

System analizy próbek powietrza wykorzystuje 
rurki umieszczone w chronionym obszarze. Rur-
ka ma małe otwory rozmieszczone na całej dłu-
gości, a powietrze jest stale zasysane do urządze-
nia, co pozwala wykryć bardzo niskie poziomy 
obecności produktów spalania.

Urządzenia nadzorujące 
i powiadamiające
Do centrali sygnalizacji pożarowej można pod-
łączyć wiele urządzeń nadzorujących. Na przy-
kład wyłącznik zabezpieczający można umie-
ścić na zaworach sterujących dopływem wody 
w automatycznych instalacjach tryskaczowych. 
Jeśli ten zawór zostanie zamknięty przez nieupo-
ważnioną osobę, zabezpieczenie antysabotażo-
we wyśle sygnał alarmu technicznego do pane-
lu sterowania, ostrzegając o powstałym proble-
mie. Urządzenia nadzorujące są dostępne dla 
szerokiej gamy zastosowań.

Systemy sygnalizacji pożarowej mogą być ad-
resowalne lub nieadresowalne. W pierwszym 
typie wszystkie czujki w systemie mają unikal-
ny identyfikator cyfrowy. Centrala sygnalizacji 
pożarowej może komunikować się indywidu-
alnie z każdym urządzeniem. W systemach nie-
adresowalnych czujki można podzielić na stre-
fy na podstawie tego, że wszystkie znajdują się 
na tej samej wiązce przewodów, ale centrala 
nie może otrzymać żadnych informacji od po-
jedynczej czujki.

Systemy adresowalne mają kilka zalet. 
Po pierwsze, podczas pożaru dostępne jest 
konkretne wskazanie miejsca aktywacji z do-
kładnością do pojedynczego pomieszczenia. 
Sygnały awarii technicznych również pozwala-
ją konkretnie zidentyfikować dany niesprawny 
komponent. Na przykład, jeśli pojedyncza czuj-
ka pożarowa ulegnie awarii, system adresowalny 
wyśle sygnał uszkodzenia, który wskaże na kon-
kretny element. W systemach nieadresowalnych 
tylko strefa zostanie zidentyfikowana, ale ser-
wisant będzie musiał sprawdzić każdą czujkę 
w tej strefie, aby określić, która z nich nie działa.

Fot. 4. Przykładowa czujka dymu i ciepła;  
źródło:	katalog	producenta

Fot. 5. Przykładowa liniowa czujka dymu;  
źródło:	katalog	producenta

Fot. 6. Przykładowy sygnalizator optyczno-
-akustyczny;	źródło:	katalog	producenta
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Urządzenia powiadamiające to urządzenia 
dźwiękowe,	wizualne	i inne	rozmieszczone	w ca-
łym obiekcie, które ostrzegają użytkowników 
o wykryciu pożaru przez system. Przykładami 
takich urządzeń są sygnalizatory akustyczne, 
optyczne, elementy zespolone (fot. 6) i dzwonki 
alarmowe. Centrale sygnalizacji pożarowej czę-
sto mają dostępne funkcje, które umożliwiają 
aktywowanie alarmów w wybranych miejscach 
w obiekcie w oparciu o lokalizację aktywowanej 
czujki. Funkcję tę można wykorzystać na przy-
kład do ogłoszenia ewakuacji etapowej.

Systemy alarmowe powinny być uzupełnio-
ne o urządzenia komunikacyjne, które pozwolą 
na przekazanie konkretnych informacji i instruk-
cji użytkownikom budynku. Ludzie nie zawsze re-
agują tak, jak powinni, gdy włącza się alarm po-
żarowy. System komunikacji głosowej w nagłych 
wypadkach może znacznie poprawić ich reakcję.

Do pomocnych dla projektantów norm na-
leżą: w Polsce – Norma Europejska EN-54, 
natomiast w Stanach Zjednoczonych jednym 
z najlepszych punktów odniesienia dla budo-
wy systemów alarmów pożarowych jest NFPA 
72 National Fire Alarm and Signaling Code®. 
Zawiera ona wymagania dotyczące projekto-
wania, instalacji, kontroli, testowania i konser-
wacji systemów.

Należy wziąć pod uwagę, że warunkiem za-
warcia ubezpieczenia majątkowego może być 
spełnienie wymogów instalacji zabezpieczeń 
przeciwpożarowych lub może od tego zależeć 
określona wysokość składki.

Systemy wykrywania i alarmowania stanowią 
ważną część ogólnego procesu ochrony przeciw-
pożarowej. Wczesne wykrywanie pożarów przy-
czynia się do ochrony użytkowników obiektów, 
ograniczenia szkód materialnych i minimalizacji 
przestojów w produkcji.

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze
Dźwiękowe	systemy	ostrzegawcze	zapewniają	
bezpieczeństwo wszystkim osobom przebywają-
cym w budynku poprzez precyzyjne komunika-
ty alarmowe i ewakuacyjne. Pozwalają na szyb-
kie przekazanie informacji o niebezpieczeństwie, 
a także przeprowadzenie skutecznej ewakuacji 

osób z zagrożonej części budynku. Istnieje moż-
liwość zamontowania dodatkowych urządzeń, 
które pozwoliłyby strażakom przeprowadzić sku-
teczną ewakuację (np. mikrofonów strażaka).

Niezawodność i sprawność tych systemów 
w dużej mierze zależy od jakości okablowania, 
które musi być wykonane z materiałów odpor-
nych na wysokie temperatury, aby system dzia-
łał pomimo zagrożenia pożarowego.
Dźwiękowe	systemy	ostrzegawcze	umożliwia-

ją nadawanie komunikatów na żywo z instruk-
cjami ewakuacji albo mogą podawać nagrane 
wcześniej ostrzeżenia za pomocą automatycz-
nego systemu. Pozwala to na szybką i sprawną 
ewakuację bez niepotrzebnej paniki.

Kierunkowe systemy ewakuacji
W kierunkowych systemach ewakuacji nale-
ży wyróżnić:
•	 oświetlenie	kierunkowe	z wykorzystaniem	

piktogramów wskazujących przebieg drogi 
ewakuacji,

•	 kierunkowy	dźwiękowy	system	ewakuacji.
Działanie oświetlenia kierunkowego używane-

go podczas sytuacji awaryjnej w budynku polega 
na podświetleniu odpowiedniego znaku wiszą-
cego lub oznakowania na podłodze, które poda-
je ostrzeżenie wraz z kierunkiem ewakuacji. Takie 
rozwiązanie pomaga zlokalizować najbliższe wyj-
ście bezpieczeństwa i skierować do niego ludzi.
Kierunkowy	dźwiękowy	system	ewakuacji	(ang.	

directional sound evacuation) umożliwia rozpo-
znanie kierunku ewakuacji w przypadku samo-
dzielnego poruszania się na podstawie sygna-
łów	dźwiękowych	lub	komunikatów	słownych	
emitowanych z wielu głośników.

Ułatwienia w korzystaniu 
z systemów PPOŻ dla straży pożarnej
Coraz częściej w założeniach projektów badaw-
czo-rozwojowych są poruszane kwestie ułatwie-
nia w dostępie do urządzeń przeciwpożarowych 
dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, któ-
re prowadzą działania ratownicze w budynkach. 
Uwzględnienie nowych technologii umożliwia 
nie tylko wskazanie ekipom ratowniczym opty-
malnej drogi do miejsca pożaru w budynku, ale 
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także podanie pełnej informacji o zastosowanych 
technicznych środkach zabezpieczenia przeciw-
pożarowego w obiekcie.

Narzędzie IT, do którego stworzenia dążą służ-
by ratownicze, powinno umożliwić:
1) w intuicyjny sposób dokonywanie oceny wa-

runków dojazdu dla pojazdów pożarniczych 
do budynku na podstawie zaimportowanych 
planów budynków, które zostały utworzone 
w powszechnie stosowanych, przez projek-
tantów przygotowujących projekty budow-
lane, programach komputerowych typu CAD,

2) pracę z wykorzystaniem symulacji opartej 
na modelu BIM (ang. building information mo-
delling – modelowanie informacji o obiektach 
budowlanych, w którym model obiektu po-
wstaje z użyciem oprogramowania kompu-
terowego, odtwarzającego fizyczne i funkcjo-
nalne właściwości poszczególnych jego ele-
mentów składowych).
Jaką lepszą pomoc na miejscu akcji można 

sobie wyobrazić niż pendrive z planem obiektu 
wraz z informacją o urządzeniach przeciwpoża-
rowych zainstalowanych w obiekcie i zewnętrz-
nych punktach poboru wody? A może jeszcze 
lepiej, jakby taki trójwymiarowy schemat posia-
dała już w swoich zasobach komenda miejska 
albo powiatowa PSP, a także właściwa terytorial-
nie jednostka ratowniczo-gaśnicza?

Podsumowanie
Gdy istnieje zagrożenie pożarem, oczywiście 
jednym z najważniejszych działań jest gaszenie 
ognia, jednak szalenie istotne jest także umożli-
wienie ewakuacji osobom przebywającym we-
wnątrz budynku. W związku z tym warto zain-
westować w wymienione w publikacji systemy 
przeciwpożarowe, bo mogą one znacząco przy-
spieszyć i ułatwić proces ewakuacji. Choć jest 
to niezwykle trudne, ważne jest zachowanie spo-
koju. Dzięki temu oprócz zapewnienia własnego 
bezpieczeństwa, będzie można pomóc również 
innym zagrożonym osobom. q
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