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o ża ry te do ty czą wszyst kich ro dza jów

bu dyn ków miesz kal nych jed no - i wie lo -

ro dzin nych, pen sjo na tów i ho te li, za rów -

no z da cha mi pła ski mi, jak i sko śny mi.

Od stro ny for mal nej wszyst ko jest w po rząd ku,

bo po szcze gól ne ele men ty bu dow la ne ma ją

wy ma ga ną prze pi sa mi kla sy fi ka cję NRO (nie -

roz prze strze nia ją cy ognia). Ale uwa ga: ta kla -

sy fi ka cja od no si się do sy tu acji, gdy ogień

dzia ła na po wierzch nię lub spód da chu, czy li

bez po śred nio kon tak tu je się al bo z po kry ciem

da chu (np. z da chów ki ce ra micz nej lub bla chy),

al bo z tym, co sta no wi wy koń cze nie pod da sza,

czy li naj czę ściej z pły tą gip so wo -kar to no wą.

A co się sta nie, gdy ogień po ja wi się od czo ła

po ła ci da cho wej i mo że wprost się gać drew nia -

nej kon struk cji lub pal nej izo la cji ciepl nej pod -

da sza lub da chu? Ilu stru ją to dwa przy pad ki

po ża rów, któ re zda rzy ły się w dwóch zu peł nie

róż nych bu dyn kach. Tyl ko w jed nym te po ża -

ry by ły do sie bie po dob ne: w obu przy pad kach

dach za pa lił się od pło ną ce go ocie ple nia ścia -

ny ze wnętrz nej. 

Po żar wie lo ro dzin ne go bu dyn ku miesz -

kal ne go (fot. 1) był na bie żą co ra por to wa ny

i okre śla ny ja ko po żar da chu. We dług nie ofi -

cjal nych in for ma cji stra ży po żar nej – a po -

twier dza ją to licz ne zdję cia i fil my – miał

swo je źró dło przy te re nie, czy li kil ka kon dy -

gna cji po ni żej da chu i po pal nym ocie ple niu

ele wa cji ogień prze niósł się na dach. W do dat -

ku sta ło się to tak szyb ko, że w chwi li przy by -

cia stra ży po żar nej pło nął już ca ły dach,

stwa rza jąc wie lo ra kie za gro że nia, rów nież dla

są sied nich obiek tów. Nie zbęd na by ła ewa ku -

acja są sied nich bu dyn ków miesz kal nych

i przed szko la, a sam bu dy nek, jesz cze

przed od da niem do użyt ko wa nia, wy ma gał po -

waż ne go re mon tu.

Po żar no we go do mu jed no ro dzin ne go 

(fot. 2) naj pierw ob jął ocie ple nie ścia ny ze -

wnętrz nej, po czym bły ska wicz nie prze niósł

się na pod da sze. Miesz kań cy zdą ży li opu ścić
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Dzięki internetowi mamy dziś dostęp do wielu materiałów
ilustrujących przebieg i skutki pożarów budynków. Widać, że bardzo

często do pożarów poddaszy i dachów dochodzi wskutek zapalenia się
ocieplenia elewacji, skąd ogień bardzo łatwo sięga do drewnianej

konstrukcji poddaszy lub palnych warstw izolacji cieplnej, 
np. z natryskiwanej pianki poliuretanowej lub styropianowych płyt

znajdujących się w przekryciach dachów. 

1. No wy wie lo ro dzin ny bu dy nek miesz kal ny po po ̋ a rze
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dom, ale mi mo szyb kie go przy by cia stra ża ków

ca ły dach, a pew nie i wnę trze wy ma ga ły so lid -

ne go re mon tu.

Brak wy ma ga nia nie pal no ści w stre fie sty -

ku z drew nia ną kon struk cją skut ku je moż li wo -

ścią wy ko na nia te go de ta lu z pal nych

ma te ria łów w obu ele men tach bez po śred nio

sty ka ją cych się ze so bą. W przy pad ku za pa le -

nia się jed ne go z ele men tów ogień szyb ko prze -

nie sie się na dru gi. Brak świa do mo ści

za gro że nia i po trze by zastosowania ta kiej ba -

rie ry za bez pie cza ją cej po wo du je, że ty po we

roz wią za nie po łą cze nia ścia ny z da chem wy -

glą da tak, jak przed sta wio no na rys. 3.

Drew nia ne ele men ty kon struk cji pod da sza

w prak ty ce za zwy czaj ocie pla się war stwą sty -

ro pia nu, sta no wią cą prze dłu że nie ocie ple nia

ścia ny ze wnętrz nej. Tym sa mym ogień po ocie -

ple niu ścia ny mo że bez żad nych prze szkód

prze nieść się na kon struk cję da chu, w miej scu

naj bar dziej wraż li wym, bo po zba wio nym ja -

kiej kol wiek ochro ny. I choć od ze wnątrz

i od we wnątrz prze kry cie mo że mieć po twier -

dzo ną kla sy fi ka cję NRO, za pew nio ną od po -

wied nio przez da chów kę i pły tę gip-

so wo -kar to no wą, to je śli po nad to pod da sze za -

izo lo wa ne jest pal ną izo la cją, np. pian ką PU,

po żar mo że przy brać znacz ne roz mia ry. 

W obu przed sta wio nych wy żej ty po wych

sy tu acjach skut ki po ża rów ocie pleń ścian ze -

wnętrz nych by ły by mniej do tkli we, a wiel kość

strat moż na by ło by znacz nie ogra ni czyć, gdy -

by za sto so wa no naj prost sze środ ki ostroż no ści

w po sta ci „ba rier ognio wych” od dzie la ją cych

od sie bie pal ne ma te ria ły znaj du ją ce się

w dwóch są sia du ją cych ze so bą ele men tach bu -

dow la nych: w ścia nie i da chu. Wów czas po żar

mógł by ob jąć tyl ko pal ne ocie ple nie ścia ny ze -

wnętrz nej, a straż po żar na mia ła by szan se ura -

to wa nia da chu.

Jak w prak ty ce ogra ni czyć moż li wość za pa -

le nia się da chu i pod da sza od pal ne go ocie ple -

nia ścia ny ze wnętrz nej? 

W tym ce lu trze ba wy ko nać za koń cze nie

ocie ple nia ścia ny z izo la cją ciepl ną z fa sa do -

wej weł ny mi ne ral nej (kla sa re ak cji na ogień

A1) za miast ze sty ro pia nu (kla sa re ak cji

na ogień E) i za dbać o to, by mur ła ta by ła rów -

nież ocie plo na weł ną. Do osło nię cia mur ła ty

wy star czy za sto so wać wy ro by, któ re są od po -

wied nie do izo lo wa nia pod da szy, przy czym

za wsze na le ży za dbać o sta ran ne wy koń cze nie

de ta li i wy ko na nie pod bit ki. 

Ma ria Dre ger
Sto wa rzy sze nie Pro du cen tów Weł ny 

Mi ne ral nej, Szkla nej i Skal nej 

2. Po˝ar dachu w nowym domku jednorodzinnym

3. Prze krój przez ty po we po łà cze nie ocie plo nej Êcia ny ze wn´trz nej ze sko Ênym da chem pod da sza u˝yt ko -
we go 


