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Oświetlenie awaryjne hali wysokiego składowania 

EL-TER Jacek Balana 

 

 

W przypadku wystąpienia pożaru w obiekcie budowlanym, bardzo ważnym jest zapewnienie 

przebywającym w nim ludziom bezpiecznej ewakuacji. W Warunkach Technicznych jest 

wiele przytoczonych norm, umożliwiających zaprojektowanie skutecznej ewakuacji ludzi z 

zagrożonego obiektu. Niestety żadna z nich nie precyzuje, dla jakich obiektów jest 

przeznaczona. Tą decyzję musi podejmować projektant. Warunki Techniczne [5] w § 181. 1. 

narzucają konieczność stosowania oświetlenia awaryjnego (zapasowego lub ewakuacyjnego), 

gdy zanik napięcia w elektroenergetycznej sieci zasilającej może spowodować zagrożenie 

życia lub zdrowia ludzi, poważne zagrożenie środowiska, a także znaczne straty materialne. 

Paragraf ten ma zastosowanie w wielu budynkach, ale skupimy się tutaj nad halami 

wysokiego składowania. 

Na halach wysokiego składowania (rozpatrujemy hale o maksymalnej powierzchni), gdzie nie 

ma pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi (strefy pożarowe ZL) mamy praktycznie 

tylko drogę przejścia ewakuacyjnego [5] a nie drogę ewakuacyjną. Dla uproszczenia załóżmy, 

że pomieszczenia znajdują (ZL) się na terenie hali i będziemy rozpatrywać drogę ewakuacji. 

Inwestorzy dążąc do uzyskania jak największej powierzchni hali, korzystają z zapisów w WT 

umożliwiających wydłużenie drogi ewakuacyjnej poprzez zastosowane stałych urządzeń 

gaśniczych (instalacja tryskaczowa) oraz samoczynnych urządzeń oddymiających. Każda z 

tych instalacji daje przedłużenie drogi ewakuacji, po 50% dodatkowo przy halach wyższych 

niż 5,0m droga ta może być wydłużona o 25%. Odpowiednia konfiguracja wyjść 

ewakuacyjnych może dać halę o powierzchni 100 000m2. Hala wysokiego składowania ma 

najczęściej wysokość do 12m, dzięki temu zaliczona jest do budynków niskich, co w sposób 

znaczący obniża koszty budowy.  Najczęściej są z regałami o wysokości do 10m. Wózki 

widłowe dedykowane do pracy w halach wysokiego składowania mają zasięg wysokości 

pracy nawet do 13m. Rozstaw regałów uzależniony jest od zwrotności wózków, lecz rzadko 

stosuje się szerszy niż 3m.  

Można teraz sobie wyobrazić, jak człowiek może się czuć w sytuacji silnego zadymienia po 

środku hali między wielkimi regałami. Z psychologicznego punktu widzenia większość ludzi 

będzie chciała wyjść z budynku drogą, którą weszła, nie zważając na znaki ewakuacyjne, czy 

komunikaty głosowe. Inni będą szukać wyjścia zgodnie z wskazówkami na piktogramach. Ze 

względu na duże zróżnicowanie możliwości ustawienia regałów jak również lokalizacji wyjść 

ewakuacyjnych przeanalizujmy jeden przypadek. Jeden ciąg komunikacyjny pomiędzy 

regałami o długości np. 100m. Żadne z dokumentów prawnych nie opisuje, w jaki sposób 

należy oświetlić taką drogę, w związku z tym zastosujmy te same kryteria, jakie stawiane są 

typowym drogom ewakuacyjnym o szerokości 2,00m i wysokości 2,50m.  

 

Zgodnie z normą PN-EN 50172: 2005 (przytoczona w Warunkach Technicznych [5]), 

oświetlenie awaryjne ma spełniać następujące funkcje: 

a) oświetlać znaki drogi ewakuacyjnej; 
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b) wytwarzać natężenie oświetlenia na drogach ewakuacyjnych i wzdłuż dróg ewakuacyjnych 

w taki sposób, aby możliwy był sprawny ruch ludzi (niewywołujący paniki)  w kierunku 

wyjścia do bezpiecznego miejsca; 

c) zapewniać, aby punkty alarmu pożarowego i sprzętu przeciwpożarowego rozmieszczone 

wzdłuż dróg ewakuacyjnych mogłyby być łatwo zlokalizowane i użyte; 

d) umożliwiać działania związane ze środkami bezpieczeństwa. 

 

Dnia 24 czerwca 1992r. wyszła Dyrektywa Unijna [7] określająca minimalne wymagania 

dotyczące znaków bezpieczeństwa i zdrowia w pracy. Zaleca stosowanie m.in. znaków 

ewakuacyjnych. Dyrektywa w pkt. 2.1. wyróżnia stosowanie znaków stałych dla potrzeb 

wskazania drogi ewakuacyjnej oraz w pkt. 2.2. znaków rzadko występujących, jako znaki 

świetlne, sygnały akustyczne i/lub werbalne komunikaty w celu zasygnalizowania 

niebezpieczeństwa. Określa konieczność stosowania koloru zielonego dla znaków 

wskazujących wyjście ewakuacyjne jak również pierwszej pomocy. Zielony kolor znaku ma 

pokryć 50% powierzchni znaku. 

Sygnał akustyczny ciągły ma wzywać do ewakuacji. W halach wysokiego składowania sygnał 

ciągły uzyskuje się z poziomu centrali SSP. Dyrektywa wprowadziła m.in. znaki kierunku 

ruchu i wyjść (dróg) awaryjnych: 

 

 

Zgodnie z normą PN-EN 1838:2005 (przytoczona w Warunkach Technicznych [5]) 

podświetlane znaki ewakuacyjne powinny być montowane powyżej 2m. Nie ma podanej 

górnej granicy ich montażu. Wielkość znaku oświetlonego określa się z wzoru (1). 

 

Przykład 1. 

Obliczmy wysokość lampy awaryjnej ewakuacyjnej z piktogramem. 
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Założenie:  

Przyjmijmy, że człowiek znajduje się po środku pomiędzy regałami, co oznacza, że znak 

powinien się znaleźć na końcu korytarza utworzonego między regałami lub parę metrów za 

nim. W naszym przypadku dla uproszczenia obliczeń przyjmujemy odcinek d=50m. 

 

                                                                                       (1) 

gdzie: 

d — odległość widzenia, 

p — wysokość znaku, 

s — stała: 100 dla znaków oświetlonych zewnętrznie; 200 dla znaków oświetlonych 

wewnętrznie. 

 

Wysokość lampy awaryjnej ewakuacyjnej z piktogramem wynosi 25cm. 

 

                                                                                           (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1. Określenie odległości pozwalającej na rozpoznanie znaku. 

 

Jak wynika z obliczeń oprawa z podświetlanym znakiem powinna mieć wysokość 0,25m. 

Znalezienie takiej oprawy na wysokości 10-11 metrów nad podłogą jest bardzo mało 

prawdopodobne, ponieważ w sytuacji wyłączenia oświetlenia podstawowego punktowe 

oprawy awaryjne montowane na identycznej wysokości, co kierunkowe, dodatkowo będą 

oślepiać ludzi szukających znaku przy suficie..  Z kolei montaż opraw na wysokości 2,0 - 

3,0m (ogólnie przyjęta wysokość montażu opraw kierunkowych na tzw. poziomie wzroku) 

niesie za sobą możliwość uszkodzenia opraw przez jeżdżące wózki widłowe. Często podczas 
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opuszczania towaru operator wózka traci z wzroku oprawy przylegające do konstrukcji 

regału. Oprawa, aby była widoczna powinna być nieco wysunięta na wysięgniku poza 

płaszczyznę regału. Przy oprawach zasilanych z centralnej baterii pojawia się dodatkowy 

problem z certyfikacją konstrukcji wsporczych traktowanych, jako „zespoły kablowe” 

(zgodnie z Dz. U. z 2009 nr 56 poz. 461 z późniejszymi zmianami). 

 

Przykład nr.2 

Obliczanie wysokości znaku przy zastosowaniu piktogramu oświetlonego zewnętrznie. 

Stosując wzór  (3), uzyskamy wynik: 

 

                                                                       (3) 

 

Przy zastosowaniu zewnętrznej lampy awaryjnej oświetlającej znak o wysokości 0,5m, 

spełnimy wymagania normy. 

Pozostanie jednak wątpliwość czy norma ta powinna obejmować swoim zakresem hale 

wysokiego składowania, czy raczej w pomieszczeniach nie wyższe niż 4-5m.   

 

Zgodnie z obwieszczeniem ministra infrastruktury i rozwoju z dnia 17 lipca 2015 w § 181 ust. 

7, w którym jest mowa o obowiązku stosowania oświetlenia awaryjnego wg. m.in. normy PN-

EN 1838:2005. W rozdziale nr 4 normy [1] pn. „Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne” w pkt. 

4.1 pn.” Postanowienia ogólne” przedstawiono cel stosowania oświetlenia awaryjnego (cytat: 

W celu zapewnienia właściwej widzialności umożliwiającej ewakuację wymaga się, aby były 

oświetlone strefy przestrzeni. Z wymagania tego wynika wskazanie umieszczania opraw 

oświetleniowych, co najmniej 2 m nad podłogą. Znaki przy wszystkich wyjściach awaryjnych i 

wzdłuż dróg ewakuacyjnych powinny być tak oświetlone, aby jednoznacznie wskazywały 

drogę ewakuacji do bezpiecznego miejsca. Gdy nie jest możliwe bezpośrednie dostrzeżenie 

wyjścia awaryjnego, to w celu jego wskazania powinien być umieszczony oświetlony znak 

kierunkowy (lub szereg znaków).)  

 

Należy przez to rozumieć, że głównym zadaniem normy jest oświetlenie dróg ewakuacji dla 

potrzeb ewakuacji.  W sytuacji, gdy nie jest możliwe uzyskanie bezpiecznej ewakuacji w 

oparciu o samo oświetlenie, należy wówczas stosować znaki kierunkowe. Norma nie mówi o 

konieczności montażu opraw z piktogramami tylko informuje w rozdziale 5 pn. „Znaki 

bezpieczeństwa” w pkt. 5.1 o konieczności oświetlenia znaków bezpieczeństwa w taki 

sposób, aby w ciągu 5 s osiągały luminancję o wartości 50 % wymaganej luminancji, a w 

ciągu 60 s osiągały luminancję o wartości wymaganej.  

Przy zastosowaniu źródeł światła typu LED uzyskujemy natychmiast 100% luminancji.  

 

Podobnie jest z normą PN-EN 50172:2005 gdzie jest tylko mowa o oświetleniu znaków i 

uzyskaniu stosownej luminancji. Pomiar luminancji znaku i wielkości natężenia oświetlenia 

awaryjnego zgodnie z normą [1] należy wykonywać miernikami z korekcją cosinusową i 
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fotopową V(λ), natomiast wszystkie pomiary luminancji należy wykonywać miernikami z 

korekcją fotopową V(λ). Miernik powinien mieć tolerancję błędu nieprzekraczającą 10 %. 

Dopuszcza się wykonanie pomiaru na wysokości do 20 mm powyżej podłogi.  

 Podsumowując, norma ta nie narzuca stosowanie lamp z piktogramami, jako 

podstawowego rozwiązania problemu ewakuacji jedynie daje zalecenia stosowania znaków 

piktogramowych, na których musimy uzyskać wymaganą luminancję. Zgodnie z wzorem nr 

1, znak łatwiej rozpoznawany będzie o większym wymiarach, niż gdy nawet oświetlony od 

wewnątrz mniejszy. 

Przykładem niech będą poniższe fotografie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 1. Wykonano zdjęcie z odległości ok. 40m od lampy z piktogramem. 
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Fot. 2. Zdjęcie lampy z piktogramem wykonane z boku w odległości około 15m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 3. Wykonano zdjęcie z odległości ok. 40m od znaku z piktogramem oświetlonym z 

zewnątrz. 
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Podane odległości mierzone były do punktu pod lampą lub znakiem. Jak widać na zdjęciach, 

lampa ze znakiem piktogramowym jest praktycznie niewidoczna. Sam znak z piktogramem 

jest lepiej widoczny, choć czy w zadymionym pomieszczeniu będzie nadal widoczny, tego nie 

wiadomo. Jeżeli pomiary luminancji na znaku potwierdzą spełnienie wymagań 

normatywnych to przynajmniej będziemy mogli stwierdzić poprawność normatywną 

wykonania oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego. Lecz czy na pewno dzięki niemu ludzie 

bezpiecznie opuszczą pomieszczenie w sytuacji zagrożenia pożarowego? 

 

Norma PN-N-01256-02:1992 (również przytoczona w Warunkach Technicznych [5]) nie 

będzie miała zastosowania, ponieważ najdalej oddalony znak ewakuacyjny wykonany na 

materiałach fosforescencyjnych może być montowany na odległość do 40m, co w naszym 

przypadku jest zbyt krótkim odcinkiem.  

 

Korzystając z normy PN-N 01256-5:1998 (kolejna norma przytoczona w Warunkach 

Technicznych [5]) znak ewakuacyjny dobieramy w zależności od wysokości jego montażu i 

odległości obserwatora względem poziomej płaszczyzny. 

Norma ta opisuje system oświetlenia i oznakowania dróg ewakuacyjnych polegającym na 

odpowiednim dobraniu sposobu oświetlenia drogi ewakuacyjnej z odpowiednim 

rozmieszczeniem znaków ewakuacyjnych, wyróżniając: 

- wysoko umieszczone oświetlenie podstawowe; 

- wysoko umieszczone oświetlenie ewakuacyjne; 

- nisko umieszczone oświetlenie ewakuacyjne; 

- wysoko umieszczone znaki ewakuacyjne; 

- nisko umieszczone znaki ewakuacyjne. 

W rozdziale 2.1 „Ogólne wymagania” norma [4] zaleca by podstawowy system oświetlenia i 

oznakowania dróg ewakuacyjnych składał się z wysoko umieszczonego oświetlenia 

ewakuacyjnego oraz wysoko umieszczonych znaków ewakuacyjnych. System ten może być 

uzupełniony nisko umieszczonym oświetleniem ewakuacyjnym i nisko umieszczonymi 

znakami ewakuacyjnymi, na przykład w przypadku możliwości wystąpienia dużego 

zadymienia.  

W podsumowaniu rozdziału nr 3 „Oznakowanie dróg ewakuacyjnych”, jest zapis: 

”Podstawową zasadą rozmieszczenia znaków ewakuacyjnych na drodze ewakuacyjnej jest, że 

z każdego miejsca na drodze ewakuacyjnej, w którym może pojawić się wątpliwość, co do 

kierunku ewakuacji, powinien być widoczny znak ewakuacyjny. Przy rozmieszczeniu znaków 

ewakuacyjnych należy zwrócić uwagę na ich usytuowanie w stosunku do źródeł światła. 

Należy dążyć do umieszczania znaków ewakuacyjnych możliwie blisko źródła światła w celu 

zapewnienia ich dostatecznej luminancji. Wymiary znaków ewakuacyjnych są uzależnione 

od odległości, z jakiej znak ten powinien być dostrzegany przez ewakuujących się ludzi.” 

Zgodnie z zapisem (wyróżnionym pogrubioną czcionką) norma ta nie ogranicza odległości 

montażu znaku od obserwatora.  
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Powyższy zapis świadczy o tym, że stosowanie tej normy jest m.in. dedykowane dla hal 

wysokiego składowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 2. Określenie rozmiaru (szerokości) znaku wymaganego przy przesunięciu względem 

linii środkowego widzenia na przykładową odległość 10m. 

 

Zgodnie z Instrukcją rozmieszczania znaków bezpieczeństwa ewakuacja i ochrona 

przeciwpożarowa wydaną przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, należy 

zapis „szerokości” przedstawiony w opisie rysunku nr 2 traktować, jako mniejszego rozmiaru. 

Czyli w praktyce powinien traktowany być, jako wysokość znaku.  

Zgodnie z przyjętą zasadą określania wysokości znaku wg. rysunku nr 2, dla odległości 50m 

wysokość znaku wynosi 0,94m.  

 

Rys. 3. Określenie rozmieszczenia oprawy awaryjnej względem tablic z piktogramami. 
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a) przykład z tablicą dobraną zgodnie z normą PN-EN 1838, b) przykład z tablicą 

dobraną zgodnie z normą PN-N 01256-5:1998. 

 

Jak widać na rysunku nr 3 znak z piktogramem wykonany zgodnie z normą PN-N 01256-

5:1998 jest niemal dwukrotnie wyższy od znaku dopranego w oparciu o normę PN-EN 1838.  

Zastosowanie znaków ewakuacyjnych zgodnie z PN-N 01256-5:1998 daje znacznie większe 

szanse rozpoznania jego w sytuacji zadymienia i pozwoli dzięki temu zwiększyć 

prawdopodobieństwo uratowania zagrożonych ludzi. 

 

W obu przypadkach pomiar luminancji znaku ewakuacyjnego jest obowiązkowy. 

 

Podsumowani 

 

W zależności od palącego się materiału, dym może się ulatniać do góry jak również snuć się 

tuż nad podłogą. Na etapie opracowania dokumentacji, projektant nigdy nie będzie miał 

pewności, jakie mogą być składowane materiały i jaki może podczas spalania wytwarzać się 

dym. Na rynku najbardziej popularne są oprawy awaryjne ewakuacyjne przystosowane do 30 

metrowych odcinków dróg ewakuacyjnych. W naszym przypadku należałoby montować je do 

ścian regałów na wysięgnikach, na wysokości nieco powyżej 2-ch metrów. Na takiej 

wysokości pracują wózki widłowe i bardzo prawdopodobnym jest, że często będą niszczone. 

Mimo to warto stosować je, ponieważ w sytuacji gęstego intensywnie unoszącego się ku 

górze dymu, lampy te mogą być jedynym źródłem informacji o kierunku ewakuacji. 

Najczęściej przy uruchomionym oddymianiu, dym jest na tyle rozproszony, że widać wysoko 

umieszczone tablice z piktogramami.   

W sytuacji, gdy oddymianie jeszcze nie będzie działać, będziemy mieli do czynienia z dymem 

snującym w zależności od miejsca źródła pożaru. Dym nie pojawia się nagle. Operatorzy 

wózków widłowych są w stanie szybko zauważyć dym, gorzej jest z personelem sprzątającym 

gdzie najczęściej pracują w godzinach nocnych i skupieni są patrząc na podłogę. 

Nikt nigdy nie zwolni projektanta z odpowiedzialności za błędy czy uchybienia projektowe, 

których następstwem będzie zagrożenie życia lub zdrowia osób. Warto przy projektowaniu 

oświetlenia awaryjnego (np. hali wysokiego składowania) wykonać na wstępie analizę 

zagrożenia pożarowego, poszukać zagrożeń i znaleźć rozwiązania przeciwdziałające 

zagrożeniu, które pozwolą zapewnić maksimum bezpieczeństwa dla osób znajdujących się w 

pomieszczeniach w sytuacji zagrożenia pożarowego. Korzystanie z normy PN-N 01256-

5:1998 skorelowanej z PN-EN 1838 umożliwia uzyskać najwyższy poziom bezpieczeństwa 

ewakuacyjnego. 
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