Niezawodność tryskaczy i związek ochrony tryskaczowej
z wielkością stref pożarowych w Polsce i Europie
st. kpt. dr inż. Piotr Tofiło – Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Filozofia ochrony budynków PM w Polsce
• Czy jest ona zgodna z aktualną wiedzą i trendami budowlanymi ?
• Na jakich elementach ochrony polegamy i dlaczego ?
• Jakie jest jej podobieństwo do filozofii zagranicznych ?
• Czy nasza filozofia jest słuszna i optymalna ?
• Jaka jest jej adekwatność, realizm, fikcyjność… ?
• Jakie są jej główne wady ?
• Czy potrzebujemy zmian ?

Jaka powinna być wielkość stref pożarowych ?
• Cele ograniczania wielkości stref pożarowych:
•
•
•
•

ograniczenie wielkości pożaru do możliwości gaśniczych straży pożarnej
ograniczanie strat materialnych, dostosowane do możliwości ugaszenia pożaru
bezpieczeństwo ekip ratowniczych
ograniczanie strat środowiskowych

• Charakterystyka pożarów w obiektach PM
•
•
•
•

szybkość rozwoju pożaru a gęstość obciążenia
szybkość rozwoju pożaru a wysokość składowania
wysokość składowania a wysokość stropu
warunki wentylacji (dostępu powietrza)

• Jakie są realne graniczne możliwości gaśnicze, biorąc pod uwagę przebieg akcji gaśniczej ?
• Czy ilość wody do zewnętrznego gaszenia jest wystarczająca ?
• Jak wygląda akcja gaśnicza i podawanie wody do pożaru na osi czasu ?
• Jakie jest bezpieczeństwo strażaków w budynkach klasy E ?
• Rozległe budynki – przeszukiwanie, dostęp do pożaru, zasięg rzutu wody, zadymienie, dezorientacja, brak
powietrza w butli…
• Ryzyko awarii konstrukcji budynku w klasie E

Zapotrzebowanie na wodę do zewnętrznego gaszenia
• Zapotrzebowanie na wodę zgodnie z polskimi przepisami
• Zależy od gęstości obciążenia i powierzchni strefy pożarowej, a nie od szybkości rozwoju pożaru
• Przy odpowiedniej klasie odporności pożarowej (zależnej od obciążenia ogniowego), w efekcie
liczy się czas trwania pożaru, czyli im większa strefa tym potencjalnie dłuższy pożar i stąd większe
zapotrzebowanie na wodę
• Biorąc pod uwagę duże znaczenie szybkości rozwoju pożaru dla możliwości jego ugaszenia,
powierzchnia strefy nie powinna być kluczowym parametrem dla budynków klasy E, gdzie pożar
będzie miał podobny przebieg i skutki bez względu na wielkość strefy pożarowej.
• uśrednienie obciążenia na całej powierzchni strefy
prowadzi do zmniejszenia wymaganej ilości wody,
bardzo często do wielkości 30 l/s lub mniejszej

• Model Barnetta i Grimwooda
• Zapotrzebowanie = 0.381 [l/s] x HRR [MW]
• Model zakłada równomierne podawanie wody na
powierzchnię pożaru
• W przypadku rozległych budynków skuteczność
podawania wody się zmniejsza, co powinno się dodatkowo uwzględnić

Szybkość rozwoju i moc pożaru, obciążenie ogniowe…
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Moc pożaru [MW]

• Gęstość obciążenia ogniowego nie jest idealnym
parametrem kategoryzacji zagrożenia pożarowego. Obok
widzimy dwa pożary o tej samej gęstości obciążenia
ogniowego, a różnej szybkości wydzielania ciepła (HRR) w
związku z innym materiałem, opakowaniem, sposobem i
wysokością składowania i dostępem powietrza. Różnią się
one znacznie pod względem możliwości ugaszenia

Czas [s]

• Wysokie składowanie na wysokość zbliżoną do wysokości stropu powoduje szybszy rozwój
pożaru w związku z lokalnym rozgorzeniem pod stropem ponad ogniskiem pożaru i
zwiększoną prędkością wstępnego ogrzania składowanych materiałów (promieniowanie)
• Maksymalna moc pożaru, która może się wydzielić w pomieszczeniu zależy od możliwości
dopływu świeżego powietrza. Opisujemy to wzorem: 𝑄𝑚𝑎𝑥 = 1500𝐴𝑜 𝐻𝑜 [kW]
• Przykładowo jeden otwór 5x4m pozwala na 60 MW mocy pożaru
• Zwiększanie dopływu świeżego powietrza prowadzi do zwiększenia intensywności spalania i w
konsekwencji również mocy pożaru, również poprzez zwiększenie dynamiki ruchu powietrza
w budynku, co wspiera szybsze rozprzestrzenianie się płomieni na sąsiednie materiały palne

Możliwości gaśnicze straży pożarnej (Barnett, Grimwood)

Qw = x * 0.381 * HRR [l/s]
Tu x = 1, czyli optymistycznie, ale w rozległych
budynkach podawanie wody może być mniej
efektywne, bo trudniej osiągnąć równomierność
podawania wody na powierzchnię pożaru

Czas podania wody – ankieta wśród strażaków
Hipotetyczny obiekt produkcyjno - magazynowy

Czas podania wody – ankieta wśród strażaków
W której minucie po przybyciu w okolicę budynku zostanie podany prąd gaśniczy,
uwzględniając wszystkie działania na miejscu akcji tj. wjazd na teren i manewrowanie,
rozpoznanie, poszukiwanie informacji, przeszukanie budynku, budowa linii głównych,
gaśniczych, poszukiwanie źródeł wody, budowa stanowisk czerpania, linii zasilających ?
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Temperatura pod stropem (Alpert)

Podawanie wody a moc pożaru i temperatura przy stropie (FireFlows)
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Podawanie wody a moc pożaru i temperatura przy stropie (FireFlows)

Wielkość strefy a działania wewnątrz budynku

Długość 1 odcinka węża

Możliwości straży - wnioski
• Ilość wody konieczna do ugaszenia obiektów o dużym zagrożeniu pożarowym zależy od szybkości
rozwoju pożaru i czasu w którym rozpoczęto jej podawanie. Wraz z upływem czasu konieczny
wydatek wody rośnie wykładniczo.
• Wodę w wystarczającej ilości, bez spadków wydatku, należy podać jak najwcześniej od czasu
rozpoczęcia pożaru. W przeciwnym razie pożar „wymknie się” i nie zostanie zatrzymany, w efekcie
obejmując całą strefę pożarową.
• Taką pożądaną sytuację szybkiego podania wystarczającej ilości wody jest bardzo trudno osiągnąć w
praktyce z obiektywnych powodów:
• opóźnienia związane z realiami detekcji w budynku i alarmowaniem straży
• niekorzystny dojazd i opóźnienie z tym związane (odległość, ruch uliczny)
• faktyczna dostępność i ilość wody do zewnętrznego gaszenia (często niższa niż wymagana z wodociągów brak rozwiązań gwarantujących wymaganą wydajność )
• złożoność, logistyka i przebieg działań gaśniczych (trudny i nieefektywny transport wody w przypadku
źródeł oddalonych od budynku – skutkujący opóźnieniami i nieciągłością podawania)
• ograniczony dostęp do wnętrza budynku (ryzyko awarii konstrukcji, duże promieniowanie cieplne), co
ogranicza skuteczność podawania wody
• siły, środki i woda są również potrzebne do obrony innych stref i budynków

• Realny czas podania wody wynosi najczęściej co najmniej 20-30 min, a bardzo często więcej,
szczególnie poza obszarami miejskimi. W połączeniu z obniżoną ilością wody są to warunki przy
których ugaszenie większości budynków PM o dużym zagrożeniu pożarowym jest niemożliwe

Możliwości straży - wnioski
• Temperatura pod stropem obiektu w klasie E zaczyna przekraczać poziom kilkuset stopni na
długo przed przyjazdem straży. Wentylacja pożarowa może usunąć część ciepła i ograniczyć
temperaturę warstwy gorącej, ale nie ogranicza ona znacząco mocy samego pożaru, który do
czasu przyjazdu straży może osiągnąć bardzo dużą moc, ani też nie ogranicza ona lokalnego
wpływu wysokiej temperatury pożaru na konstrukcję (bezpośrednio ponad pożarem)
• Działanie wewnątrz takiego budynku jest bardzo ryzykowne dla ekip ratowniczych. Strażacy
nie powinni wchodzić do takiego budynku, co dodatkowo ogranicza ich możliwości gaśnicze,
gdyż mogą działać tylko z zewnątrz.
• Strefę objętą pożarem należy spisać na straty i jako priorytet traktować obronę stref
przyległych oraz sąsiednich budynków
• Takie budynki powinny być projektowane tak, by budynek w sporej mierze bronił się sam,
najlepiej z użyciem instalacji gaśniczej (lub alternatywnie w oparciu o zakładową ekipę
gaśniczą). Moc pożaru będzie wtedy ograniczona do poziomu w którym skuteczna akcja
gaśnicza jest realnie możliwa. W przypadku dużego zagrożenia pożarowego (szybki rozwój
pożaru) same klapy dymowe tego nie zapewniają, chyba że skupiska materiałów palnych są od
siebie wystarczająco odseparowane, co ogranicza pożar do pojedynczego skupiska. Takie
podejście jest jednak zazwyczaj niepraktyczne dla właścicieli budynków.

Wentylacja pożarowa (głównie grawitacyjna)
• Usuwa część ciepła, zmniejszając temperaturę warstwy dymu
• Polepsza widoczność w dolnej strefie (szczególnie w porównaniu do braku innych
zabezpieczeń np. instalacji tryskaczowej).
• Ale…
• Nie ogranicza mocy pożaru (jedynie zmniejsza efekt cieplnego sprzężenia
zwrotnego z warstwy gorącej do materiałów palnych poprzez obniżenie
temperatury warstwy, jednocześnie powodując jednak dostarczenie
świeżego powietrza, co zwiększa intensywność spalania i moc pożaru)
• Wymaga szybkiej i skutecznej akcji gaśniczej
• Nie gwarantuje ograniczenia strat pożarowych (chyba, że stosujemy dużą
separację materiałów palnych)
• Nie gwarantuje ochrony konstrukcji w klasie E, czyli również nie gwarantuje
bezpieczeństwa strażaków w takich budynkach
• Najczęściej nie wpływa na obniżenie kosztów ubezpieczenia (zniżki, warunki)
• Nie jest rozwiązaniem przyjaznym środowisku (zanieczyszczenie powietrza)

Stałe instalacje gaśnicze (głównie tryskaczowe)
• Ograniczają moc pożaru, ograniczają temperaturę warstwy dymu
• Gwarantują ograniczenie wielkości pożaru (lub jego ugaszenie) i relatywnie
niewielkie straty pożarowe
• Utrzymują dobrą widoczność w dużej części budynku
• Pozwalają na szybki powrót do funkcjonowania budynku
• Pozwalają na lepsze warunki ubezpieczenia lub są wręcz warunkiem wstępnym
ubezpieczenia. Pozwalają również na akceptację przez ubezpieczycieli innych
niekorzystnych elementów projektu np. rodzaju zastosowanych płyt warstwowych
dla ścian lub stropu
• Nie zanieczyszczają środowiska (powietrze, smog), obniżają zużycie wody gaśniczej
• Ale…
• Mogą wymagać udziału straży pożarnej w celu ostatecznego ugaszenia
• Należy ściśle przestrzegać warunków poprawnego użytkowania instalacji
zgodnie z zastosowaną normą w całym cyklu życia budynku

Historia
• 1967 - zarządzenie MB o strefach pożarowych
•
•
•
•
•

Kategorie Niebezpieczeństwa Pożarowego KNP I-V
PM – KNF III
Max powierzchnia 3000-8000 m2
Powierzchnia zależy od obciążenia ogniowego i klasy odporności pożarowej
Tryskacze +50%

• 1980 – warunki techniczne
•
•
•
•
•

Tryskacze +100%
<500
<1000
Klapy +50%
Prod
BO
15000
Nie można sumować
Mag
10000
8000
Bez ograniczeń: Klapy + Tryskacze + NRO
Klasa E w 1k >2000 m2 i >500 MJ/m2 gdy Klapy + NRO i oddzielenia klasy A

<2000
8000
6000

<4000
4000
4000

>4000
2000
3000

• 1994 – warunki techniczne
•
•
•
•
•
•

PM – 5 kategorii
Tryskacze +100%
Klapy +100% (1k)
Można sumować
Bez ograniczeń: Klapy + Tryskacze + NRO
Klasa E gdy Klapy + NRO

PM
1k

1k

<500
E

<1000
D

<2000
C

<4000
B

>4000
A

<500

<1000

<2000

<4000

>4000

20000

15000

8000

4000

2000

Status wentylacji grawitacyjnej
A. Mazurek, Vademecum Ochrony Ppoż…., 1988
“Stwierdzono również niezbicie ogromną
przydatność otworów oddymiających dla
funkcjonowania urządzeń tryskaczowych.
Funkcjonalność ta wyraża się tym, że dzięki
kierowaniu strumieniem ciepła i dymu
otwierają się tylko te tryskacze, które położone
są w promieniu najbliższym ogniska pożaru.
Tym samym unika się strat pochodnych, które
mogłyby powstać przy otwarciu nadmiernej
liczby tryskaczy.”
Nie jest to rzetelna i aktualna wiedza, szczególnie w
oczach ubezpieczycieli np. FM Global

Wymagania dla hal 1k w klasie E
• Szwecja
•
•
•
•
•
•
•

Bez wymagań i ograniczeń gdy <250 MJ/m2
Bez alarmu 2500 m2 dla <800 MJ / m2
Bez alarmu 1250 m2 dla >800 MJ / m2
Z alarmem 5000 m2 dla <800 MJ / m2
Z alarmem 2500 m2 dla >800 MJ / m2
Z tryskaczami bez ograniczeń
Wentylacja nie wymagana ani nie premiowana większą powierzchnią

• Szwajcaria

• Max 3600 m2 niezależnie od zabezpieczeń i obciążenia
• Tryskacze obowiązkowo tylko w składowaniu >7.5m
• Właściwy organ (AHJ, ubezpieczyciel) może żądać tryskaczy, biorąc pod uwagę :
•
•
•
•

powierzchnia > 3,600 m2
szybki / bardzo szybki wzrost pożaru
Duże zagrożenie pożarowe, niebezpieczne substancje i towary
Obciążenie ogniowe > 1,000 MJ/m2

• Klapy 1% obowiązkowo >2400 m2 (bez tryskaczy), >4800 m2 (z tryskaczami)

Wymagania dla hal 1k w klasie E
• Wielka Brytania
• ADB (wymagania budowlane)

• Produkcja: bez ograniczeń z tryskaczami lub bez
• Magazyny: Bez tryskaczy 20000 m2, z tryskaczami - bez ograniczeń

• FPA (poradnik ubezpieczycieli, 2008)

• punktowa ocena ryzyka - wynik : Niskie, Średnie, Duże. Czynniki:
•
•
•
•
•
•
•

ekspozycja finansowa
straż pożarna
źródła wody
rodzaj towarów, składowania i zabezpieczenia
możliwość nieproporcjonalnych zniszczeń
standardy zarządzania ppoż.
możliwość podpalenia

• FPA - wielkość stref
•
•
•
•

Wysokie składowanie 8000,4000,2000 m2 (N,Ś,D)
Budynek magazynu, przy produkcji, bez wysokiego składowania – 10k, 8k, 4k m2
Niebezpieczne procesy, krytyczny sprzęt itp. - 500, 250 m2 (ŚD)
Powiększenie stref - decyduje ubezpieczyciel

• Klapy dymowe - niewymagane

Hale 1k w klasie E bez tryskaczy
duże zagrożenie pożarowe – wyższe kategorie w danym kraju
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Strefy w budynkach handlowych

Premia za tryskacze – krotność powierzchni strefy
• Polska – 2 (bo +100%)
• Austria – 2,78
• Belgia – 3,5
• Francja - 3,5 (magazyny)
• USA – 4 (powierzchnia budynku, IBC)
• Niemcy - 5,56
• Szwecja – bez ograniczeń powierzchni
• UK – bez ograniczeń powierzchni

Niezawodność instalacji tryskaczowych w Polsce

Są to dane KG PSP. Dalsze badania ankietowe (Ochrona Przeciwpożarowa Nr 2/18 ) wykazały, że strażacy
wypełniając raporty ze zdarzenia mają niewielką wiedzę o tym czy instalacja jest sprawna czy nie i w związku
z tym wykazują tendencję do niezaznaczania opcji „sprawna”. Ich decyzje na ten temat w raporcie należy
więc traktować bardzo ostrożnie. W rzeczywistości poziom sprawności instalacji jest dużo większy

Niezawodność instalacji tryskaczowych w Polsce
• Dane z lat 2013-17 po sprawdzeniu wszystkich szczegółowych opisów ze zdarzeń
• Łączna liczba pożarów ze stałą/półstałą instalacją gaśniczą (wszystkie typy) – 936
• Pożary nieistotne: inny typ instalacji, instalacja w innym miejscu budynku, pożary
niewielkie, poza budynkiem, samo zadymienie, ugaszenie przez personel…
• Liczba pożarów po odrzuceniu nieistotnych – 149
• Liczba pożarów gdzie instalacje zawiodły lub istnieje podejrzenie, że zawiodły - 8
6,04%
47,15%
52,85%

93,96%
zadziałała
nie zadziałała

kontrolowany

ugaszony

Polska a inne kraje
• Niektóre kraje zajmują się głównie bezpieczeństwem ludzi, a bezpieczeństwo mienia jest
problemem właściciela i ubezpieczyciela (UK). W związku z tym nie wprowadza się tam
precyzyjnych wymagań państwowych co do zabezpieczeń. Zakłada się, że właściciel z
ubezpieczycielem zrobią to lepiej, bo to ich własne pieniądze.

• Niektóre kraje premiują elementy związane ze skutecznością działań straży np. obecność
SSP i szybkiego powiadomienia straży, dostępność i rodzaj straży, jej czas dojazdu,
swobodę dostępu do budynku na jego obwodzie itp.
• Duże różnice występują w zakresie klasyfikacji zagrożenia. Progi obciążenia ogniowego w
Polsce są dużo wyższe niż w pozostałych krajach i jest ich więcej. Stosując progi
zagraniczne w Polsce uzyskujemy dużo większe strefy
• W niektórych krajach nie uśrednia się gęstości obciążenia ogniowego, a stosuje się
kryterium największej występującej gęstości obciążenia na określonej powierzchni np.
1000 m2 (Holandia) lub kryterium łącznej ilości energii zgromadzonej w strefie (Belgia,
Nowa Zelandia). Takie rozwiązania urealniają kwestię ustalania rzeczywistego zagrożenia
pożarowego.
• W wielu krajach istnieje możliwość inżynierskiej analizy dopuszczającej rozwiązania
wykraczające poza przepisy nakazowe. Prawie zawsze prowadzi to do bardziej
realistycznych założeń.

Polska a inne kraje
• Wyższe zagrożenie pożarowe zawsze wymaga mniejszych stref lub tryskaczy (poza UK, gdzie
państwo wyraźnie oddaje inicjatywę właścicielom i ubezpieczycielom)
• Polska ma jedne z największych stref pożarowych dla budynków o dużym zagrożeniu pożarowym,
które mogą być dodatkowo zwiększone przez zastosowanie klap dymowych. Jednocześnie we
wszystkich krajach premia za tryskacze jest dużo większa niż w Polsce
• W większości krajów klapy dymowe nie mają wpływu na wielkość stref pożarowych, choć są
niekiedy wymagane jako dodatkowy system wspomagający działania straży, np. po przekroczeniu
określonej powierzchni strefy. Wymagana powierzchnia klap wynosi wtedy najczęściej 1%
powierzchni podłogi.
• Jedynie w Polsce wentylacja pożarowa ma status ekwiwalentny instalacjom tryskaczowym pod
względem złagodzeń (1k klasa E). Może to prowadzić do sytuacji gdzie kluczowy przy wyborze
strategii ochrony budynku na wstępnym etapie jest koszt obu instalacji, a nie ich rola i znaczenie
• W przypadku dużego zagrożenia pożarowego (szybki pożar, duże obciążenie, klasa E) powoduje to
błędną zachętę, która nierzadko prowadzi do:
• złych (choć zgodnych z prawem) założeń projektowych na samym początku projektu,
różnych od tego co preferowaliby ubezpieczyciele
• niemożliwości ubezpieczenia budynku, dużych kosztów ubezpieczeniowych lub bardzo
niekorzystnych warunków ubezpieczenia dla właściciela budynku
• pożarów nie do ugaszenia i znacznych strat, często całkowitych

Przyczyny
• Główne założenia ochrony budynków PM (strefy, instalacje) pochodzą z lat 70-80, kiedy to
głównie inspirowano się przepisami i badaniami francuskimi (Lindner, Struś)
• W tamtych czasach grawitacyjna wentylacja pożarowa mogła się jawić jako bardziej
niezawodna i dostępna
• Możliwe, że w kwestii dużych korzyści z grawitacyjnej wentylacji pożarowej i jej świetnej
współpracy z tryskaczami podchwycono wtedy myśl z Francji i innych krajów zachodnich,
która tam z czasem częściowo zanikła…
• Obecnie we Francji klapy dymowe o powierzchni 1% wymagane są w strefach
magazynowych o objętości >1000 m3 (lub >2000 m3 z tryskaczami), ale nie pozwalają na
powiększanie stref (ich objętości 1500-3000 m3 można zwiększyć dzięki tryskaczom na
5000-10000 m3)
• Niestety polską filozofię ustaloną blisko pół wieku temu jest ciężko zmienić... nie
prowadzimy własnych solidnych badań i analiz na ten temat, ani systemowo nie
analizujemy filozofii innych krajów. Brakuje rzetelnych raportów w tym obszarze.
• Niezawodność tryskaczy jest obecnie w Polsce bardzo wysoka (ok. 94%), na pewno dużo
większa niż to było w latach 70-80-tych.

Jeśli są budynki nie do uratowania, to co to oznacza ?
• Kto i ile na tym traci ? Bo ktoś musi…
• Jakie są konsekwencje dużych pożarów w PM: środowisko, gospodarka…
• Badania brytyjskie ukazują, że straty pośrednie są 2.5 raza większe niż bezpośrednie
• Obejmują one łańcuchy dostaw, miejsca pracy, podatki, wpływ na okoliczne firmy…
• Czy państwo powinno przepisami ingerować w ocenę ryzyka i ograniczanie strat ?
• Jeśli tak, to czy robi to dobrze ? Czy jest w stanie właściwie ocenić poziom strat ?

• Ubezpieczyciele mogą szybciej i bardziej precyzyjnie oddziaływać na poziom ryzyka
• Ale kto będzie martwił się zatruciem środowiska, gospodarką, miejscami pracy itp ?
• Przy skutecznej ochronie majątku te kwestie są najczęściej również chronione, a
właściciele i firmy poważnie traktujący ryzyko pożarowe najczęściej również są
lepszymi pracodawcami bardziej dbającymi o swoich pracowników

Co można i trzeba zrobić ?
• Potrzebny jest szczegółowy raport opisujący całościowe filozofie ochrony
budynków PM w krajach Europy
• Niektóre kraje (np. Holandia) stworzyły niedawno obszerne normy w tym zakresie.
Warto się im przyjrzeć
• Raport zostanie opracowany we współpracy z partnerami z SFPE Europe i zostanie
upubliczniony na poziomie europejskim
• Raport będzie mógł być wykorzystany do rzeczowej dyskusji w kraju w kontekście
dalszej ewolucji przepisów w Polsce

• Potrzebny jest poradnik z zakresu dobrych praktyk w kontekście współpracy
właścicieli budynków (inwestorów), rzeczoznawców oraz ubezpieczycieli
• Poradnik zostanie opracowany we współpracy z ubezpieczycielami i rzeczoznawcami
• Pierwsze kroki zostały już podjęte. Dziękuję Polskiej Izbie Ubezpieczeń oraz firmom
PZU, Generali i Allianz za dotychczasowe wsparcie merytoryczne. Wsparcie innych firm
będzie mile widziane.

Podsumowanie i wnioski
• Większości budynków produkcyjno-magazynowych w klasie E o znacznym
obciążeniu ogniowym i niezabezpieczonych stałą instalacją gaśniczą z
obiektywnych względów nie da się w Polsce uratować. Wiążą się z tym duże
straty dla gospodarki kraju.
• Rola stałych instalacji gaśniczych wodnych nie jest odpowiednio
uwzględniona w polskich przepisach. Jest to kwestia w dużej mierze
historyczna
• Szczególne kontrowersje budzi status wentylacji pożarowej, jako instalacji
dającej takie same złagodzenia jak instalacje tryskaczowe, co należy uznać za
błędnie wyważoną zachętę nieuwzględniającą rzeczywistego wpływu tych
instalacji na ograniczenie wielkości pożaru i strat z nim związanych oraz
możliwości prowadzenia skutecznych działań gaśniczych. Ma to szczególne
znaczenie w przypadku budynków o dużym zagrożeniu pożarowym.
• Należy przeprowadzić gruntowną analizę wiedzy światowej w tym zakresie i
zaproponować nowe rozwiązania, które przybliżą naszą filozofię do
najlepszych wzorców popartych aktualną wiedzą inżynierską

A tymczasem w czasie konferencji, po drugiej stronie Wisły…

Dziękuję za uwagę

