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SYSTEMY REDUKCJI TLENU  

Analiza praktycznego wykorzystania 

 

 
 
Streszczenie 

Artykuł zawiera podstawowe informacje na temat systemów zapobiegania powstawaniu poŜarów 

wykorzystujących zjawisko inertyzacji. PoniŜej opisana jest zasada działania, budowa, najbardziej typowe 

zastosowanie i pobieŜne porównanie do systemów alarmowania i gaszenia poŜarów z uwzględnieniem róŜnych 

kryteriów. 

 

Summary 

This article includes basic informations about oxygen reduction systems. Lower is described principle of 

working, building, most typical using and general comparison to fire alarm systems and sprinkler systems.  

 

 
Wstęp 

Postęp technologiczny, którego jesteśmy w dzisiejszych czasach świadkami, nie omija 

równieŜ ochrony przeciwpoŜarowej. Producenci sprzętu wykorzystywanego do ochrony 

przeciwpoŜarowej wprowadzają wiele nowych rozwiązań, które pomagają zapobiegać 

poŜarom lub w przypadku ich zaistnienia charakteryzują się wysoką skutecznością gaśniczą. 

Ciekawym rozwiązaniem poprawiającym bezpieczeństwo poŜarowe, które pojawiło się 

w niedawnym czasie na polskim rynku są systemy zapobiegania powstawania poŜarów oparte 

na redukcji stęŜenia tlenu w środowisku, w którym prawdopodobne jest zaistnienie poŜaru. 

System tego typu wydaje się bardzo obiecującym rozwiązaniem i warto zapoznać się 

z podstawowymi zasadami jego działania, praktycznym wykorzystaniem oraz zaletami 

i wadami uŜytkowania.  

MoŜe się wkrótce okazać, Ŝe systemy redukcji tlenu staną się realną konkurencją dla 

urządzeń przeciwpoŜarowych innych typów, dzięki większej opłacalności i praktyczności niŜ 

np. systemy sygnalizacji poŜarowej lub stałe urządzenia gaśnicze. Dlatego warto zadać 

pytanie: Jaka jest perspektywa praktycznego wykorzystania systemów redukcji tlenu? 
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Zasada działania 

Wszystkim znany jest słynny trójkąt spalania, w którego skład wchodzą 3 elementy 

niezbędne do zaistnienia poŜaru zapewniające jego trwanie, są to: materiał palny, temperatura 

oraz utleniacz (patrz ryc. 1). Wykluczenie przynajmniej jednego z elementów trójkąta 

spalania wyklucza moŜliwość powstania poŜaru lub powoduje jego ugaszenie.  

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 1. Trójkąt spalania 

 

 

System redukcji tlenu powoduje obniŜenie stęŜenia tlenu w pomieszczeniu do takiej 

wartości, przy której nie moŜe zaistnieć proces palenia, jak równieŜ nie moŜe dojść do 

eksplozji. Zasada działania podobna jest do działania gazowych systemów gaszenia poŜarów 

(np. na dwutlenek węgla, mieszankę argonu i azotu). Istnieje jednak jedna zasadnicza róŜnica. 

Podczas gdy gazowe systemy gaszenia uruchamiają się dopiero w momencie wykrycia oznak 

poŜaru, o tyle systemy redukcji tlenu instaluje się w celu nie dopuszczenia do powstania 

poŜaru. Chronione pomieszczenie zostaje wypełnione azotem w takiej ilości aby stęŜenie 

tlenu zmniejszyło się do wartości stęŜenia projektowego, które jest o 1% niŜsze niŜ granica 

zapalności (wartość granicy zapalności waha się pomiędzy 12% a 18% w zaleŜności od 

rodzaju substancji), w praktyce stęŜenie tlenu trzeba zmniejszyć jeszcze o ok. 0,5 procenta 

w celu zrównowaŜenia ewentualnych błędów metody pomiarowej i niedokładności urządzeń 

pomiarowych. [1] 

Niestety wartości, jakie naleŜy osiągnąć znajdują się w przedziale stęŜeń stanowiących 

zagroŜenie dla zdrowia ludzi, dlatego czas przebywania w tych przestrzeniach musi być 

ograniczony i jest usankcjonowany przepisami z zakresu medycyny pracy. 

 
 
 
 
 

Materiał palny 

Utleniacz Temperatura 
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Tabela 1.  

Wpływ zawartości tlenu w powietrzu na proces spalania i stan zdrowia ludzi. 

StęŜenie tlenu Wpływ na spalanie Wpływ na zdrowie ludzi 

21% Brak negatywnego wpływu 

na proces spalania 

Brak negatywnego wpływu 

na stan zdrowia ludzi 

17% - 21% Brak negatywnego wpływu 

na proces spalania. 

Brak negatywnego wpływu 

na stan zdrowia ludzi, nie ma 

przeciwwskazań do 

przebywania w miejscach 

o takim poziomie stęŜenia 

tlenu. 

12% - 17% Minimalne stęŜenie przy 

którym moŜe jeszcze dojść 

do zapłonu dla większości 

materiałów palnych znajduje 

się w tym przedziale. Jest to 

przedział pracy systemów 

redukcji tlenu. 

W pomieszczeniach 

w których stęŜenie tlenu 

zawiera się w tych granicach 

zabronione jest stałe 

przebywanie ludzi, 

dopuszcza się czasowy pobyt 

ludzi. Dopuszczalny czas 

przebywania, oraz warunki 

na jakich mogą przebywać 

zdrowe osoby w tego typu 

pomieszczeniach regulują 

przepisy Medycyny Pracy. 

7% - 12% Materiały nie ulegają 

zapłonowi, ani nie palą się. 

StęŜenie niebezpieczne dla 

Ŝycia ludzi, typowe objawy 

stęŜenia tlenu w tych 

granicach to: osłabienie, 

zawroty głowy, ból głowy, 

wymioty. 

PoniŜej 7% Materiały nie ulegają 

zapłonowi, ani nie palą się. 

Wartość stęŜenia śmiertelna 

dla ludzi. 
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Budowa systemu 

Instalacja systemu redukcji tlenu w duŜym stopniu podobna jest do instalacji 

wykorzystywanej w stałych urządzeniach gaśniczych gazowych, jednak istnieją zasadnicze 

róŜnice. W skład instalacji wchodzą następujące elementy: 

• kompresor, 

• generator azotu, 

• centrala sterująca, 

• śluzy dyfuzyjne, 

• czujniki stęŜenia tlenu, 

• sieć rurociągów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 2 Schemat instalacji systemu redukcji tlenu 

CENTRALKA 
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Rury rozprowadzające azot 

Linie sygnałowe 

Śluzy dyfuzyjne 

Czujniki tlenu 

Sygnalizatory alarmowe 
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NajwaŜniejszym elementem systemu jest generator azotu wytwarzający azot ze spręŜonego 

powietrza dostarczanego z kompresora lub instalacji. SpręŜone powietrza jest dostarczane do 

obiegu, w którym na skutek procesów fizycznych, separacji w kolumnie destylacyjnej 

i adsorpcji ok. 75% tlenu, dochodzi do oddzielenia tych dwóch pierwiastków (ze względu na 

rodzaj stosowanej metody nie jest moŜliwe całkowite oddzielnie tlenu od azotu 

i w otrzymanym produkcie wciąŜ pozostają pewne ilości tlenu). Odseparowany azot poprzez 

sieć rurociągów jest kierowany do chronionego pomieszczenia i tam poprzez śluzy jest 

wyładowywany. Warunkiem koniecznym skuteczności działania instalacji jest zapewnienie 

odpowiedniej szczelności pomieszczenia, tak aby moŜliwe było utrzymywanie wymaganej 

wartości stęŜenia tlenu przy proporcjonalnie niskich kosztach uŜytkowania.[1]  

W chronionej przestrzeni znajdują się czujki zawartości tlenu, przesyłają one informacje do 

centralki dzięki temu system i uŜytkownik wie, jakie działania naleŜy podjąć. W zaleŜności 

od wartości przekazanej z czujki następuje porównanie przez system z wartością zadaną 

i podejmowana jest decyzja o dalszym postępowaniu, następnie poprzez linie sygnałowe 

wysyłany jest komunikat do generatora azotu i do kompresora o: rozpoczęciu, kontynuowaniu 

lub przerwaniu pracy. 

Z centrali przesyłany jest równieŜ sygnał do sygnalizatorów działania, istnieje moŜliwość 

zastosowania zarówno optycznych jak i akustycznych sygnalizatorów działania systemu. 

 

Zastosowanie 

Ze względów na sposób działania systemu sygnalizacji poŜarowej nie ma moŜliwości 

zastosowania go wszędzie tam gdzie byłoby to korzystne pod względem bezpieczeństwa 

poŜarowego.  

Stwarzanie zagroŜenia dla ludzi i konieczność zapewnienia wysokiej szczelności powoduje, 

Ŝe systemy tego typu mogą być jedynie wykorzystywane do zabezpieczania: 

• archiwów, 

• bibliotek (części przeznaczonej do przechowywania ksiąŜek), 

• serwerowni, maszynowni, 

• magazynów wysokiego składowania, 

• chłodni, 

• magazynów substancji chemicznych i magazynów substancji wybuchowych, 

• silosów. 
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W przypadku archiwów i bibliotek dodatkową zaletą jest fakt Ŝe według zapewnień 

producenta jednego z tego typu urządzeń zmniejszenie stęŜenia tlenu w atmosferze powoduje 

zahamowanie rozwoju grzybów i pleśni a to z kolei sprzyja trwałości magazynowanych 

wartości.[2] 

Dodatkowo moŜna je stosować we wszelkiego typu pomieszczeniach nieprzeznaczonych do 

stałego przebywania ludzi, w których znajdują się instalacje i urządzenia niezbędne dla 

prawidłowego funkcjonowania systemów lub sieci. Systemy tego typu mogą być 

wykorzystane do ochrony przestrzeni zamkniętych w których nie przebywają stale ludzie, 

a w których zastosowanie urządzeń gaśniczych wodnych lub gazowych stwarzałoby 

zagroŜenie lub ich zadziałanie powodowało niemoŜliwe do zaakceptowania straty.  

Ciekawym zastosowaniem systemów redukcji tlenu moŜe być zabezpieczenie 

automatycznych parkingów podziemnych. W tego typu parkingach operacja parkowania 

zasadniczo róŜni się od tradycyjnego sposobu parkowania, całą czynność wykonuje 

skomputeryzowany układ mechaniczny i wewnątrz obiektu nie jest przewidziana obecność 

ludzi. Powstanie poŜaru, mimo Ŝe nie stwarza zagroŜenia dla ludzi, moŜe spowodować duŜe 

straty materialne, tym bardziej Ŝe jakakolwiek akcja ratownicza byłaby bardzo trudna lub 

wręcz niemoŜliwa do przeprowadzenia. ObniŜenie poziomu tlenu do wartości przy której nie 

nastąpi zapłon byłoby najlepszym sposobem zapewnienia bezpieczeństwa poŜarowego. 

 

Wady i zalety 

Zalety systemu to przede wszystkim pełnienie funkcji prewencyjnej i korzyści jakie 

niesie ten fakt ze sobą. Przede wszystkim brak szkód powodowanych przez ogień, dym 

i akcje gaśniczą, brak fałszywych alarmów, które np. w obiektach z instalacją tryskaczową 

mogą być bardzo kosztowne. Systemy tego typu stanowią bardzo dobrą i perspektywiczną 

alternatywę dla innych systemów chroniących pomieszczenia, w których znajdują się 

instalacje waŜne dla funkcjonowania infrastruktury krytycznej, a których wszelkie zakłócenia 

działania wiąŜą się z zagroŜeniem dla ludzi i środowiska.  

Zaletą o której warto wspomnieć przy obecnych proekologicznych trendach jest brak 

szkodliwego wpływu instalacji na środowisko naturalne, zarówno przy prawidłowym 

funkcjonowaniu, jak równieŜ w przypadku ewentualnej awarii. 

Największa wada ochrony poprzez redukcję ilości tlenu to konieczność ograniczenia czasu 

przebywania ludzi w tych pomieszczeniach. Sprawia to, Ŝe zostają znacznie zawęŜone 

moŜliwości praktycznego zastosowania. 
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Dodatkowy problem np. w magazynach wysokiego składowania moŜe stanowić stopień 

zwarcia wnętrza budynku, częstotliwość wwoŜenia/wywoŜenia towarów, róŜnica temperatur 

wewnątrz magazynu i w jego otoczeniu oraz jego wysokość.[3] Czynniki te mogą 

spowodować nierównomierne stęŜenie tlenu w róŜnych częściach chronionej powierzchni, w 

pobliŜu śluz gazu inercyjnego stęŜenie będzie znacznie poniŜej wymaganej wartości podczas 

gdy w miejscach utrudnionego przepływu gazu to stęŜenie nie będzie wystarczające aby 

zapobiec powstaniu poŜaru, nawet przy ciągłej pracy generatora, a tym samym wysokich 

kosztach eksploatacji co na pewno nie zadowoli inwestora i uŜytkowników. W tym momencie 

pojawia się kolejna kwestia właściwego zaprojektowania instalacji, co z całą pewnością nie 

jest zadaniem łatwym. Nawet jeśli instalacja zostanie zaprojektowana właściwie to Ŝaden 

projektant nie ustrzeŜe się nieplanowanych zmian aranŜacji wnętrza, które mogą spowodować 

Ŝe system nie będzie właściwie spełniał swojej roli. 

Z całą pewnością trudnym zadaniem jest zapewnienie odpowiedniej szczelności pomieszczeń. 

WiąŜe się to z dodatkowymi nakładami finansowymi, które trzeba doliczyć do kosztów 

instalacji. 

Nie bez znaczenia jeśli chodzi o rozwój tej technologii w Polsce jest obecny stan aktów 

prawnych, które nie uwzględniają moŜliwości zastosowania tej technologii, a co za tym idzie 

ich uŜycie do ochrony przestrzeni nie powoduje obniŜenia wymagań z zakresu 

bezpieczeństwa poŜarowego. Fakt ten moŜe zniechęcić wielu inwestorów.  

 

Porównanie z innymi systemami 

Jeśli mielibyśmy zhierarchizować systemy przeciwpoŜarowe pod względem kosztów 

fałszywych alarmów i strat poŜarowych, najwyŜej znalazłyby się właśnie systemy redukcji 

tlenu (koszty są najniŜsze), niŜej urządzenia gaśnicze: tryskaczowe, zraszaczowi i gazowe, 

a najniŜej systemy alarmu poŜaru (koszty są najwyŜsze).  

PowyŜsze stwierdzenie moŜe być mylące poniewaŜ wynika z niego, Ŝe niezaleŜnie, jaki typ 

obiektu chronimy systemy redukcji tlenu ustrzegą nas przed wszelkiego rodzaju stratami, są 

więc najbardziej trafioną inwestycją w bezpieczeństwo poŜarowe. Jednak naleŜy pamiętać, Ŝe 

twierdzenie to jest prawdziwe tylko dla konkretnego typu obiektów i pomieszczeń, przede 

wszystkim warto zastosować tego typu systemu: w serwerowniach, archiwach, bibliotekach, 

chłodniach, składowiskach materiałów wybuchowych (oprócz: materiałów utleniających 

i materiałów piroforycznych).  
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Natomiast dokonując hierarchizacji pod względem wszechstronności zastosowania, 

skuteczności ochrony i bezpieczeństwa dla ludzi niezaleŜnie, czy w stanie czuwania czy 

działania, hierarchia będzie wyglądała zupełnie inaczej. NajwyŜej znajdowałyby się stałe 

urządzenia gaśnicze, poniŜej systemy alarmu poŜaru, a najniŜej systemy redukcji tlenu. 

Sytuacja jeszcze inaczej będzie wglądała, gdy spojrzymy z punktu widzenia inwestora 

i głównym kryterium staną się koszty, wtedy liderem staną się systemy alarmu poŜaru. 

Widać więc, Ŝe w zaleŜności od kryteriów jakie przyjmiemy poszczególne systemy mogą 

zająć róŜne miejsca w klasyfikacji, dlatego niewskazane jest bezkrytyczne promowanie 

któregokolwiek z nich w oderwaniu od rzeczywistych miejsc i warunków stosowania. 

 

Podsumowanie 

Podsumowując, systemy redukcji tlenu mogą znaleźć zastosowanie szczególnie 

w obiektach, w których niemoŜliwe do zaakceptowania są jakiekolwiek straty, zarówno te 

spowodowane przez poŜar i działania gaśnicze, jak równieŜ straty do których dojdzie 

w wyniku zaistnienia fałszywego alarmu. Z pewnością najlepszym wykorzystaniem systemu 

jest uŜycie go do ochrony bezcennych i niepowtarzalnych dóbr (np. kolekcje obrazów czy 

zbiory starodruków), jak równieŜ zapewnienie sprawnego działania i bezpieczeństwa 

infrastruktury krytycznej, przede wszystkim w obszarze IT, i uniknięcie zakłócenia procesów 

operacyjnych wskutek poŜaru lub skutków poŜaru. [2] 

NaleŜy pamiętać, Ŝe wciąŜ brak jest doświadczeń w zakresie stosowania tego typu rozwiązań 

i dlatego najbardziej optymalnym rozwiązaniem z pewnością jest połączenie systemu redukcji 

tlenu pełniącego funkcje prewencyjną z instalacją gaśniczą, która będzie stanowić 

zabezpieczenie gdyby poprzedni system zawiódł i jednak powstał poŜar.  

Bez wątpienia systemy redukcji tlenu to ciekawa propozycja w zakresie ochrony 

przeciwpoŜarowej i widoczne jest, Ŝe juŜ znalazły one dla siebie nisze rynkową, w której 

mogą z powodzeniem funkcjonować. Przy obecnych tendencjach rozwoju technologicznego 

mają duŜą szansę zdobycia atrakcyjnej części rynku. 
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