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PRZEDMOWA

Z

godnie z obowiązującymi przepisami [26–28]
użytkownicy budynku powinni mieć, w razie pożaru, zapewnioną możliwość ewakuacji lub przetrwania pożaru wewnątrz budynku. Zawsze
powinno być także uwzględniane bezpieczeństwo ekip
ratowniczych. Istotnym problemem podczas ewakuacji
i prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w budynkach wielokondygnacyjnych jest duże zadymienie pionowych dróg ewakuacyjnych. Dotyczy to w szczególności klatek schodowych bez systemu usuwania dymu
oraz oddymianych grawitacyjnie. Jak wykazuje praktyka, projektowane zgodnie z istniejącymi normami i wytycznymi systemy oddymiania często nie gwarantują
uzyskania zakładanej efektywności. Poprawę tej sytuacji powinno przynieść wprowadzenie nowych wytycznych.
Niniejsze wytyczne to wynik pracy podjętej przez
CNBOP-PIB wspólnie z Partnerami zewnętrznymi, występującymi w roli Ekspertów CNBOP-PIB. Źródłem
wiedzy stanowiącej podstawę wymagań sformułowanych w publikacji były dane statystyczne na temat pożarów w obiektach budowlanych [1], wyniki krajowych
i międzynarodowych prac naukowo-badawczych [2–7],
w tym wyniki uzyskane w ramach programu badawczego „Bezpieczna ewakuacja”1, oraz doświadczenia własne autorów wynikające z realizowanych dotychczas
1

różnorodnych przedsięwzięć o charakterze koncepcyjno-projektowym, wykonawczym, normalizacyjnym lub
eksperckim w przedmiotowym obszarze.
Wytyczne przeznaczone są dla uczestników procesu inwestycyjnego w tym architektów i projektantów
systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych w obiektach budowlanych, właścicieli i zarządców tych obiektów, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz funkcjonariuszy pionu kontrolno-rozpoznawczego Państwowej Straży Pożarnej, jak również
dla producentów wyrobów służących ochronie przeciwpożarowej. Niniejsze wytyczne mają na celu wskazanie propozycji zasad ujednolicenia projektowania
systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynkach pod kątem możliwości skutecznego użycia tych
systemów podczas ewakuacji, a także ich wykorzystania przez służby ratownicze prowadzące działania ratowniczo-gaśnicze.
Zalecenia dotyczące klasyfikacji systemu, optymalizacji wyboru rozwiązań technicznych dla różnego rodzaju obiektów oraz metodyka projektowa oparte zostały o analizę zjawisk fizycznych wpływających
na efektywność usuwania dymu z klatek schodowych.
Dzięki temu wytyczne dają możliwość zaprojektowania
systemu oddymiania o efektywności dostosowanej do
konkretnego obiektu.

www.bezpiecznaewakuacja.pl
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ytyczne zawierają opis zalecanych konfiguracji urządzeń, w powiązaniu z układem architektury wewnętrznej obiektu.
Przedstawiają cel i sposób działania systemu oddymiania klatki schodowej, definiują rolę wszystkich jego komponentów oraz wzajemną ich współzależność. Określają także parametry elementów wykonawczych systemu
oraz zawierają procedury i dokumenty niezbędne do
jego odbioru, właściwego nadzoru i konserwacji. Zalecenia wytycznych dotyczą wszystkich uczestników procesu projektowania i wykonania instalacji, a także nadzoru nad jej stanem.
Przedmiotem wytycznych są systemy oddymiania
klatek schodowych w budynkach, w których ich
zastosowanie jest wymagane przez przepisy techniczno-budowlane. Wobec dużego zróżnicowania
konstrukcji i układu klatek schodowych spotykanych
w budownictwie zakres stosowania wytycznych
został doprecyzowany w dalszych rozdziałach. W innych budynkach projektowanie i wykonanie systemu

oddymiania zgodnie z niniejszymi wytycznymi może
być realizowane pod warunkiem potwierdzenia skuteczności przyjętych rozwiązań za pomocą analiz numerycznych i testów dymowych. Wytyczne dotyczą
właściwości funkcjonalnych urządzeń służących do
wentylacji pożarowej, o których mowa w § 208 ust. 2
pkt 2 ppkt d) rozporządzenia Ministra Infrastruktury
[28] i stanowią zasady wiedzy technicznej, określone
w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane [1].
Zabezpieczenie przed zadymieniem i oddymianie
poziomych dróg ewakuacyjnych, niestanowiących
części przestrzeni klatek schodowych, pozostaje
poza zakresem rozwiązań opisanych w niniejszych
wytycznych.
System oddymiania klatek schodowych nie stanowi
instalacji oddymiania korytarzy przyległych do klatki
schodowej. Oddymianie szybów windowych wydzielonych z przestrzeni klatki schodowej nie jest objęte
zakresem niniejszych wytycznych.
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2

D E F I N I C J E , SY M B O L E
I JEDNOSTKI

2.1. Definicje
Przedstawione w tym rozdziale definicje i symbole zostały sformułowane na potrzeby niniejszych wytycznych.

CENTRALA STERUJĄCA
ODDYMIANIEM

elektryczne urządzenie przyjmujące sygnał alarmu pożarowego z własnych czujek dymu i/lub systemu sygnalizacji pożarowej, służące do sterowania wszystkimi elementami wykonawczymi w systemie oddymiania klatki schodowej, takimi jak np. klapy
dymowe, okna oddymiające, wentylatory nawiewne, zamknięcia
otworów kompensacyjnych, przepustnice, itd.

DRZWI
PRZECIWPOŻAROWE

drzwi o klasie odporności ogniowej co najmniej EI30 (z samozamykaczem).

DUSZA SCHODÓW

wolna przestrzeń przekroju klatki schodowej znajdująca się pomiędzy biegami schodów.

KLAPA DYMOWA
(STROPOWE URZĄDZENIE
ODDYMIAJĄCE)

urządzenie służące do grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła
z przestrzeni klatki schodowej na zewnątrz, zamontowane w stropie
lub dachu, spełniające wymagania normy PN-EN 12101-2.

KLATKA SCHODOWA
WYDZIELONA

przestrzeń klatki schodowej autonomicznej lub wspólnej z szybem
dźwigu, obudowana na całej wysokości i oddzielona od poziomych
dróg ewakuacyjnych oraz przyległych pomieszczeń drzwiami przeciwpożarowymi.
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KLATKA SCHODOWA
NIEWYDZIELONA

przestrzeń klatki schodowej nieoddzielona od przyległych pomieszczeń lub korytarzy.

NAWIEW MECHANICZNY

nawiew o zmiennej w czasie wydajności, zapewniającej przepływ
objętościowy mieszaniny powietrza i dymu przez urządzenie oddymiające na stałym poziomie niezależnie od czynników towarzyszących rozwojowi pożaru.

OBLICZENIOWY
STRUMIEŃ POWIETRZA
NAWIEWANEGO
DO KLATKI SCHODOWEJ

strumień powietrza dostarczanego do klatki schodowej przez nawiew mechaniczny, pozwalający na uzyskanie wymaganej prędkości w płaszczyźnie prostopadłej do powierzchni obliczeniowej
klatki schodowej.

ODDYMIANIE
GRAWITACYJNE

oddymianie wykorzystujące klapę dymową lub ścienne urządzenie oddymiające w najwyżej położonej części klatki schodowej
oraz napływ powietrza realizowany przez otwory kompensacyjne
w dolnej części klatki schodowej.

ODDYMIANIE Z NAWIEWEM
MECHANICZNYM

oddymianie wykorzystujące klapę dymową lub ścienne urządzenie
oddymiające na najwyższej kondygnacji klatki schodowej oraz nawiew mechaniczny w dolnej części klatki schodowej, przy czym klapa dymowa lub ścienne urządzenia oddymiające muszą być w pełni
otwarte przed uruchomieniem nawiewu mechanicznego.

OTWORY KOMPENSACYJNE

otwory do napływu powietrza kompensacyjnego wraz z ich zamknięciami (np. drzwi, okna, żaluzje, itp.), łączące przestrzeń klatki schodowej z przestrzenią zewnętrzną, uruchamiane (otwierane)
przez system oddymiania klatki schodowej.

POWIERZCHNIA CZYNNA

iloczyn pola powierzchni geometrycznej otworu i aerodynamicznego współczynnika przepływu.

POWIERZCHNIA
EFEKTYWNA OTWORU
KOMPENSACYJNEGO

pole powierzchni netto, przez które przepływa strumień powietrza kompensacyjnego. Pole powierzchni netto stanowi sumę
wartości pól wszystkich nieprzesłonietych otworów, zmierzonych
w płaszczyźnie największego ograniczenia powierzchni przepływu pod kątem prostym do kierunku przepływu powietrza przez
dany otwór.

9

WYTYCZNE CNBOP-PIB W-0003:2016

POWIERZCHNIA KLATKI
SCHODOWEJ (AKS)

powierzchnia zdefiniowana w projekcie architektonicznym jako
klatka schodowa, wraz z korytarzami i innymi przestrzeniami nieoddzielonymi od niej za pomocą przegród budowlanych. Na powierzchni klatki schodowej można wyróżnić obszary uwidocznione na rysunku 2.1.

Rys. 2.1. Obszary występujące na klatce schodowej

POWIERZCHNIA
OBLICZENIOWA KLATKI
SCHODOWEJ (AKS-O)

powierzchnia zredukowana, tj. ograniczona biegami, spocznikami i niezabudowaną przestrzenią w obrębie klatki schodowej, bez
wliczania powierzchni przyległych holi, przedsionków i korytarzy.

PRZESTRZEŃ ZEWNĘTRZNA

przestrzeń otaczająca budynek.

SYSTEM ODDYMIANIA
KLATKI SCHODOWEJ

zestaw wyrobów do odprowadzania dymu i ciepła [33, 34] z klatki schodowej, dobranych pod kątem ich właściwego współdziałania. Przydatność zestawu do stosowania w budownictwie powinna być potwierdzona przez CNBOP-PIB Krajowym Certyfikatem
Stałości Właściwości Użytkowych na zgodność z Krajową Oceną
Techniczną (przed 31.12.2016 r. Certyfikatem Zgodności z Aprobatą Techniczną), wydanymi dla zestawu wyrobów i dla którego
producent wystawił krajową deklarację właściwości użytkowych
oraz oznakował zestaw wyrobów znakiem budowlanym.
W skład systemu oddymiania klatki schodowej wchodzą elementy wymienione w tabeli 8.1 w rozdziale 8.2 wytycznych.

SYSTEM SAMOCZYNNY

system działający bez ingerencji człowieka.
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ŚCIENNE URZĄDZENIE
ODDYMIAJĄCE

samoczynnie otwierane urządzenia do pozycji, w której pełnią funkcję odprowadzania dymu z przestrzeni klatki schodowej na zewnętrz
budynku, zamontowane w zewnętrznej ścianie klatki schodowej w jej
najwyższej części. Ściennym urządzeniem oddymiającym może być
okno oddymiające, dysza oddymiająca lub inne certyfikowane, na
zgodność z normą PN-EN 12101-2 [39], urządzenie oddymiające
przeznaczone do montażu ściennego.

URZĄDZENIE
ODDYMIAJĄCE

klapa dymowa lub ścienne urządzenie oddymiające.

ZASILACZ SYSTEMU
ODDYMIANIA KLATKI
SCHODOWEJ

źródło, zasób energii albo środki do automatycznego przełączania pomiędzy wydzielonymi źródłami energii, które mogą być przeznaczone do zasilania systemów elektrycznych niskiego i bardzo
niskiego napięcia lub wymaganej ich kombinacji, certyfikowane na
zgodność z PN-EN 12101-10 [41].

2.2. Symbole, jednostki
SYMBOL/
JEDNOSTKA

DEFINICJA

Acz

powierzchnia czynna klapy dymowej lub ściennego urządzenia oddymiającego [m2]

Acz_komp

powierzchnia czynna otworów kompensacyjnych [m2]

Ae	całkowita efektywna powierzchnia nieszczelności na drodze,
którą przepływa powietrze z przestrzeni o podwyższonym ciśnieniu [m2]
Ae_ściany

powierzchnia nieszczelności ścian klatki schodowej [m2]

Ae_strop

powierzchnia nieszczelności stropu klatki schodowej [m2]

Ae_drzwi

powierzchnia nieszczelności drzwi klatki schodowej [m2]

Ae_okna

powierzchnia nieszczelności okien klatki schodowej [m2]

Ae_inne

powierzchnia innych, niezdefiniowanych nieszczelności klatki schodowej [m2]

AKS

powierzchnia klatki schodowej [m2]

AKS-O

powierzchnia obliczeniowa klatki schodowej [m2]

Akomp_eff

powierzchnia efektywna otworów kompensacyjnych [m2]

Akomp_geom

powierzchnia geometryczna otworów kompensacyjnych [m2]

Aodd_geom

powierzchnia geometryczna urządzeń oddymiających [m2]

Cv

aerodynamiczny współczynnik przepływu [-]
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SYMBOL/
JEDNOSTKA
todd

DEFINICJA
czas oddymienia klatki schodowej [s]

Vkanały	strumień powietrza przepływającego przez nieszczelności instalacji nawiewnej na
drodze od czerpni powietrza do kraty nawiewnej [m3/h]
Vn_min

minimalny obliczeniowy strumień powietrza nawiewanego do klatki schodowej [m3/h]

Vn_max 	maksymalny obliczeniowy strumień powietrza nawiewanego
do klatki schodowej [m3/h]
Vn_p

strumień powietrza przepływającego przez nieszczelności klatki schodowej [m3/h]

Vn1	wydajność instalacji nawiewnej obliczana jako suma obliczeniowego strumienia
powietrza (Vn) oraz strumienia powietrza, przepływającego przez nieszczelności
klatki schodowej (Vn_p), [m3/h]
Vn2 	wydajność instalacji nawiewnej obliczana jako suma obliczeniowego strumienia
powietrza (Vn) oraz strumienia powietrza jaki może wypłynąć przez otwarte drzwi
do przestrzeni objętej pożarem (Vn_v), [m3/h]
Vn_v	strumień powietrza, jaki może wypłynąć przez otwarte drzwi do przestrzeni objętej
pożarem [m3/h]
Vodd

strumień powietrza przepływający przez urządzenie oddymiające [m3/h]

Vwent 	wydajność wentylatora nawiewającego powietrze do klatki tzw. kompensacyjnego
[m3/h]
wodd

prędkość średnia przepływu powietrza w przekroju urządzenia oddymiającego [m/s]

wKS

prędkość średnia przepływu powietrza w przekroju klatki schodowej [m/s]

2.3. Skróty
SKRÓT

DEFINICJA

CFD

Computational Fluid Dynamics (obliczeniowa mechanika płynów)

CSO

centrala sterująca oddymianiem

CSP

centrala sygnalizacji pożarowej

RPO

ręczny przycisk oddymiania

ROP

ręczny ostrzegacz pożarowy

SIUP

system integrujący urządzenia przeciwpożarowe

WT	warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
określone w rozporządzeniu ministra właściwego ds. budownictwa [28]
WTU	wymagania techniczno-użytkowe dla wyrobów stosowanych w ochronie
przeciwpożarowej, określone w załączniku do rozporządzenia ministra właściwego
ds. wewnętrznych [32]
ZL
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kategoria zagrożenia ludzi

SYSTEMY ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

3

W Y M A G A N I E O D DY M I A N I A
K L AT E K S C H O D OW Y C H

J

ak stanowi § 245 rozporządzenia Ministra
Infrastruktury [28], klatki schodowe przeznaczone do ewakuacji ze strefy pożarowej
ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V w budynku średniowysokim,
ze strefy pożarowej ZL II w budynku niskim, oraz w budynku średniowysokim bądź niskim ze strefy pożarowej
PM (produkcyjnej lub magazynowej) mającej gęstość
obciążenia ogniowego powyżej 500 MJ/m2 lub zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem, powinny być obudowane i zamykane drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposażone w urządzenia zapobiegające
zadymieniu lub służące do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocą systemu wykrywania
dymu.
Zgodnie z § 256 ust. 2 rozporządzenia [28], urządzenia takie powinny być również zastosowane na klatkach schodowych (obudowanych i zamykanych drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30),
których wejścia mają stanowić koniec dojścia ewakuacyjnego. Dotyczy to także budynków mieszkalnych wielorodzinnych (ZL IV). Gdy klatka schodowa nie spełnia
wymienionych warunków, do długości dojścia ewakuacyjnego wliczana jest długość drogi ewakuacyjnej biegnącej wzdłuż biegów i spoczników klatki schodowej.
Może to powodować przekroczenie dopuszczalnej długości dojścia ewakuacyjnego (na pokonanie jednej kondygnacji budynku przypada co najmniej 12 m długości
drogi), wynoszącej przy jednym kierunku ewakuacji:
• 10 m w strefach pożarowych ZL I, II i V,
•	30 m (w tym 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej) w ZL III,
•	60 m (w tym 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej) w ZL IV,
a przy 2 dojściach ewakuacyjnych:

• 40 m w strefach pożarowych ZL I, II i V,
• 60 m w ZL III,
• 100 m w ZL IV.
Należy zaznaczyć, że wymienione dopuszczalne długości dojścia ewakuacyjnego ulegają powiększeniu
o 50%, gdy droga ewakuacyjna jest chroniona samoczynnymi urządzeniami oddymiającymi uruchamianymi za pomocą systemu wykrywania dymu.
Zagadnienie przekroczenia długości dojścia ewakuacyjnego dotyczy wszystkich średniowysokich
i wielu niskich budynków użyteczności publicznej,
a także wymienionych budynków mieszkalnych wielorodzinnych (ZL IV):
•	przeważającej większości średniowysokich, w których zapewniony jest tylko jeden kierunek ewakuacji,
• niektórych niskich.
Należy zaznaczyć, że zgodnie z § 246 ust. 5 pkt 3
rozporządzenia [28], samoczynne urządzenia oddymiające uruchamiane za pomocą systemu wykrywania dymu stanowią w klatkach schodowych budynków wysokich ZL IV alternatywę w stosunku do
urządzeń zapobiegających zadymieniu.
O ile sposób stosowania urządzeń zapobiegających
zadymieniu, stanowiących najbardziej skuteczne, ale
jednocześnie kosztowne rozwiązanie techniczne chroniące drogi ewakuacyjne przed zadymieniem, jest
w świetle normalizacji europejskiej (i polskiej) określony
jednoznacznie, to sposób projektowania i odpowiedniego wykorzystania urządzeń oddymiających nie został dotychczas wystarczająco zdefiniowany.
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4

Z AŁ O Ż E N I A D O S C E N A R I U S Z Y
P O Ż A R OW Y C H D L A
B U DY N K Ó W W Y P O SA Ż O N Y C H
W SYS T E M Y O D DY M I A N I A
K L AT E K S C H O D OW Y C H

4.1. Wprowadzenie
Zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia MSWiA [30] opis
sekwencji zdarzeń możliwych w czasie pożaru, reprezentatywnego dla rozpatrywanego miejsca jego wystąpienia, uwzględniający sposób funkcjonowania
urządzeń przeciwpożarowych i rozwiązania organizacyjne niezbędne do właściwego funkcjonowania
projektowanych zabezpieczeń, zawierany jest w scenariuszu pożarowym. Poniżej przedstawiono założenia do scenariuszy pożarowych dla typowych rodzajów budynków, wymagających w myśl przepisów
techniczno-budowlanych wyposażenia klatek schodowych w systemy oddymiania.
Oddymianie klatek schodowych może być realizowane
poprzez:
1) n
 aturalny przepływ powietrza i dymu, wywołanyciągiem termicznym i stratyfikacją termiczną dymów pożarowych, od punktu nawiewu kompensacyjnego do punktu odbioru powietrza i dymu
(klapy dymowej lub ściennego otworu oddymiającego) – opisaną metodę wykorzystują systemy
oddymiania grawitacyjnego;
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2) w
 ymuszony przepływ powietrza i dymu od punktu nawiewu kompensacyjnego do punktu odbioru powietrza i dymu, wywołany działaniem instalacji nawiewu mechanicznego; wpływ naturalnych
zjawisk kształtujących przepływ powietrza i dymu
na efektywność usuwania dymu jest w tym przypadku ograniczony; zachowanie wymaganego
przepływu przy dynamicznie zmieniających się
warunkach pożarowych oraz częstej zmianie położenia drzwi na klatce schodowej wymaga stosowania wentylatorów ze zmiennym wydatkiem – opisaną metodę wykorzystują systemy oddymiania
z nawiewem mechanicznym.
W niniejszych wytycznych nie zostały uwzględnione systemy oddymiania wykorzystujące do ukierunkowania przepływu powietrza i dymu w przestrzeni klatki schodowej wentylatory oddymiające
(wyciągowe). Systemy takie nie gwarantują spełnienia
opisanych w dalszych punktach rozdziału 4 wymagań
stawianych instalacjom oddymiania wykorzystującym
elementy mechaniczne. Ponadto systemy takie mogą
stwarzać dodatkowe zagrożenie dla ekip ratowniczych
oraz narażać na zniszczenie elementy wykonawcze systemu w wyniku ciągłego zasysania gorących dymów
i gazów pożarowych (o temperaturze przekraczającej
600oC) do przestrzeni klatki schodowej.

SYSTEMYODDYMIANIA
ODDYMIANIAKLATEK
KLATEKSCHODOWYCH
SCHODOWYCH
SYSTEMY

cych dymów i gazów pożarowych (o temperaturze
4.2. Budynki
ZL IV klatki schodoprzekraczającej
600oC) do przestrzeni
wej.
średniowysokie z klatkami

schodowymi
nieobudowanymi lub
niezamykanymi drzwiami
4.2. Budynki ZL IV
przeciwpożarowymi
średniowysokie z klatkami
schodowymi
W scenariuszach
pożarowych dla takich budynków
należy rozpatrywać
dwa możliwe przypadki
nieobudowanymi
lub pożaru
powstałego w jednym z mieszkań:
niezamykanymi drzwiami
przeciwpożarowymi
1) gdy osoba znajdująca się w mieszkaniu, świadoma

powstania w nim pożaru, będzie je opuszczać, zoW stawiając
scenariuszach
pożarowych
dla takich budynków
za sobą
– jak to powszechnie
ma miejnależy
rozpatrywać
dwa
możliwe
przypadki pożaru
sce – otwarte drzwi,
powstałego w jednym z mieszkań:
2) g
 dy w mieszkaniu nie ma nikogo lub pozostała
1) gdy osoba znajdująca się w mieszkaniu, świadow nim osoba nieświadoma pożaru.
ma powstania w nim pożaru, będzie je opuszczać,
zostawiając za sobą – jak to powszechnie ma
Brak wymagań pożarowych dla drzwi prowadzących
miejsce – otwarte drzwi,
z mieszkań na klatkę schodową może przyczyniać się
2) gdy w mieszkaniu nie ma nikogo lub pozostała
w nim osoba nieświadoma pożaru.

Zeszybkiego
względu na
brak wymagań
drzwi
do
wzrostu
zagrożeniapożarowych
pożarowegodla
mieszprowadzących
z
mieszkań
na
klatkę
schodową,
pokań sąsiednich. Trzeba zaznaczyć, że również klatki
żar może prowadzące
poprzez te do
drzwi
bardzo
szybko
schodowe
garażu
powinny
byćzagrażać
od niemieszkaniom
sąsiednim.
Trzeba
zaznaczyć,
że
bugo oddzielone co najmniej drzwiami EI 30 Sm (EIw30
dynku,
w PN-EN
którym13501-4:2016-07
klatka schodowa[38]).
prowadzi rówS200
– wg
nież do garażu, powinna być od niego oddzielona co
najmniej
drzwiami
EI 30pożaru,
Sm (EI ze
30 względu
S200 – wgnaPN-EN
W
pierwszym
przypadku
brak
13501-4:2016-07
[38]).
samozamykacza w drzwiach, od momentu ich otwarcia,
będzie przypadku
wypływać na
klatkęze
schodową
W dym
pierwszym
pożaru,
względuw
naspobrak
sób
ciągły. Celemw działania
z nawiewem
samozamykacza
drzwiach, systemu
od momentu
ich otwarmechanicznym,
tych schodową
budynkach,wbęcia, dym będzieniezbędnego
wypływać nawklatkę
spodzie
do zadymienia
schodowej
sóbniedopuszczenie
ciągły. Celem działania
systemuklatki
z nawiewem
meponiżej
poziomu
kondygnacji,
na
której
powstał
pochanicznym, niezbędnego w tych budynkach, będzie
żar
(rys. 4.1). Powinno
po spełnieniu
niedopuszczenie
do to,
zadymienia
klatkiokreślonych
schodowej
warunków,
umożliwić
ewakuację
ludzi
z
tej
i
niższych
poniżej poziomu kondygnacji, na której powstał
pokondygnacji
oraz
ułatwićto,
działanie
ekip ratowniczych.
żar (rys. 4.1).
Powinno
po spełnieniu
określonych
System
oddymiania,
dzięki
odpowiedniemu
warunków,
umożliwić
ewakuację
ludzi z tej ukieruni niższych
kowaniu
przepływu
dymu
na zewnątrz
bękondygnacji,
i ułatwić
działanie
ekip budynku,
ratowniczych.
dzie
też
utrudniać
napływ
dymu
poprzez
ewentualne
System oddymiania, dzięki odpowiedniemu ukienieszczelności
w drzwiach,
do mieszkań
położonych
runkowaniu przepływu
dymu
na zewnątrz
budynku,
powyżej
kondygnacji,
na
której
pożar
powstał.
Dodatbędzie też utrudniać napływ dymu poprzez ewentukowo,
po ugaszeniu pożaru,
system
alne nieszczelności
w drzwiach,
doumożliwi
mieszkańszybkie
położooczyszczenie
klatki
schodowej
z
dymu.
nych powyżej kondygnacji, na której pożar powstał.
Dodatkowo, po ugaszeniu pożaru, system umożliwi
szybkie oczyszczenie klatki schodowej z dymu.

a)
b)
Rys. 4.1. Działanie systemu oddymiania z nawiewem mechanicznym
w budynkach ZL IV średniowysokich z klatkami schodowymi nieobudowanymi,
Rys. 4.1. Działanie systemu oddymiania z nawiewem mechanicznym: a) zabezpieczenie przed
niezamykanymi drzwiami przeciwpożarowymi, w budynkach ZL IV wysokich,
opadaniem dymu; b) oczyszczanie klatki schodowej z dymu
a także w budynkach użyteczności publicznej
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nie fałszywych alarmów) albo w wyniku użycia
W drugim z przedstawionych przypadków dym zazlokalizowanego również tam ręcznego ostrzecznie w znaczących ilościach wypływać na klatkę
gacza pożarowego (Rys. 4.2). Sygnał o pożarze
schodową
dopiero po przepaleniu
drzwi przez
ogień.
WYTYCZNE
CNBOP-PIB
W-0003:2016
będzie samoczynnie przekazywany, na zasaOd tego momentu ewakuacja ludzi z kondygnacji, na
dach analogicznych do określonych w § 158 ust.
której powstał pożar – tych najbardziej zagrożonych
1 oraz 3 rozporządzenia [28], do całodobowo
- Przedstawione
będzie najczęściej
już niemożliwa.
uwarunkowania należy brać pod uwacza pożarowego (rys. 4.2). Sygnał o pożarze będziałającej
ochrony
lub administracji
obiektu,
gę przy rozpatrywaniu
sposobu, wnależy
jaki wbrać
omawianym
dzie
samoczynnie
przekazywany,
na zasadach
Przedstawione
uwarunkowania
pod uwaktóra powiadamiałaby
telefonicznie
zaistniarodzaju budynków powinien być uruchamiany system
analogicznych
do określonych
w § 158 ust. o
1 oraz
gę
przy rozpatrywaniu sposobu, w jaki w omawianym
sytuacji stanowisko
kierowania działająPaństwowej
oddymiania z nawiewem mechanicznym.
3 łej
rozporządzenia
[28], do całodobowo
rodzaju budynków powinien być uruchamiany sysStraży
Pożarnej.
Sygnalizator
akustyczny,
o głocej ochrony lub administracji obiektu, która potem oddymiania z nawiewem mechanicznym.
śności dostosowanej
do potrzeb
osóbsytuacji
z tej samej
1. Najwyższy poziom bezpieczeństwa będzie zawiadamiałaby
telefonicznie
o zaistniałej
kondygnacji,
wraz zPaństwowej
sygnalizatorem
pewniony wtedy,
nastąpi natychmiastowe
stanowisko
kierowania
Straży optycznym
Pożar1. Najwyższy
poziomgdy
bezpieczeństwa
będzie zauruchomienie
systemu
oddymiania
na
sygnał
ze
nej.
Sygnalizator
akustyczny,
o
głośności
dosto„POŻAR” nad drzwiami mieszkania, w którym
pewniony wtedy, gdy nastąpi natychmiastowe
znajdującej
się
w
korytarzu/przedpokoju
każdego
sowanej
potrzebbędzie
osób z informować
tej samej kondygnapożar do
powstał,
o konieczuruchomienie systemu oddymiania na sygnał ze
mieszkania,
przy
drzwiach
wyjściowych
na
klatcji,
wraz
z
sygnalizatorem
optycznym
„POŻAR”
ności szybkiej ewakuacji. Sygnalizatory te będą
znajdującej się w korytarzu/przedpokoju każdego
kę schodową, dwudetektorowej czujki pożaronad
drzwiami mieszkania,
w którym
pożarw pojednocześnie
informować
o miejscu,
którym
mieszkania, przy drzwiach wyjściowych na klatkę
wej (zawierającej jeden detektor dymu, działawstał,
będzie
informować
o
konieczności
szybkiej
alarm
został
wygenerowany.
W
razie,
gdyby
schodową, dwudetektorowej czujki pożarowej
jącej w sposób zapewniający możliwe najszybewakuacji.
Sygnalizatory
te
będą
jednocześnie
alarm okazał się fałszywy, umożliwi to obarcze(zawierającej jeden detektor dymu, działającej
sze, pewne wykrycie pożaru przy jednoczesnej,
informować
o miejscu, w którym
alarmwłaściciela
został wy- danie odpowiedzialnością
cywilną
w sposób zapewniający możliwe najszybsze,
możliwie najwyższej odporności na generowanie
generowany. W razie gdyby alarm okazał się fałnego mieszkania.
pewne wykrycie pożaru przy jednoczesnej,
fałszywych alarmów) albo w wyniku użycia zlo-

możliwie
najwyższej
na ostrzegagenerowakalizowanego
równieżodporności
tam ręcznego

szywy, umożliwi to obarczenie odpowiedzialnością cywilną właściciela danego mieszkania.

Mieszkanie

Czujka po arowa
wielodetektorowa
R czny
Ostrzegacz
Po arowy
Sygnalizator
akustyczny
Sygnalizator
optyczny

Mieszkanie

Mieszkanie

Mieszkanie

Mieszkanie

Mieszkanie

Rys.
4.2. Rozmieszczenie
Rozmieszczenieczujek
czujekpożarowych
pożarowych
i ręcznych
ostrzegaczy
pożarowych
Rys. 4.2.
i ręcznych
ostrzegaczy
pożarowych
nakorytarzach/w
korytarzach/wprzedpokojach
przedpokojach
mieszkań
na
mieszkań
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2.

2. Drugi możliwy sposób uruchamiania systemu odDrugi
możliwy
sposób
uruchamiania
systemu
dymiania,
mniej
doskonały,
jest oparty
na rozoddymiania,
mniej
doskonały,
jest
oparty
na
rozmieszczeniu czujek pożarowych na klatce schodomieszczeniu
czujek po
pożarowych
na klatce
schowej, co najmniej
jednej na każdej
kondygnacji
dowej,
co
najmniej
po
jednej
na
każdej
kondygna(rys. 4.3). Uruchamianie systemu oraz przekazywa
cji (Rys.
4.3). Uruchamianie
systemu, a również
nie sygnału
o pożarze do całodobowo
działającej
przekazywanie
sygnału
o
pożarze
do
całodoboochrony lub administracji obiektu, która powiadawo miałaby
działającej
ochrony lub
administracji
obiektu,
o zaistniałej
sytuacji
stanowisko
kierowaktóra
powiadamiałaby
o
zaistniałej
sytuacji
stania Państwowej Straży Pożarnej, będzie następonowisko
PaństwowejcoStraży
Pożarwać wkierowania
przypadku zadziałania
najmniej
dwóch
nej,czujek
będzie pożarowych
następować w(koincydencja).
przypadku zadziałania
Będzie to
co najmniej
czujek pożarowych
ograniczaćdwóch
w maksymalnym
stopniu (koincymożliwość
dencja).
Będzie
to
ograniczać
w
maksymalnym
pojawiania się alarmów fałszywych, bardzo niestopniu
możliwość
pojawiania
się alarmów fałpożądanych
w budynkach
mieszkalnych.
szywych, bardzo niepożądanych w budynkach
mieszkalnych.
Należy
zwrócić uwagę, że w sytuacji gdy drzwi z miesz-

kania,zwrócić
w którym
powstał
pożar,
pozostawałyby
Należy
uwagę,
że w
sytuacji
gdy drzwizamknięte,
sposób
alarmowania
opisany
w
2 poz mieszkania, w którym powstał pożar,punkcie
pozostawyżej,zamknięte,
byłby nieskuteczny
działałby zeopisany
znacznym
wałyby
sposób (tj.
alarmowania
opóźnieniem).
Mając
na
uwadze
bezpieczeństwo
użytw punkcie 2 powyżej, byłby nieskuteczny (tj. działałkowników
budynku,
w korytarzu/przedpokoju
każdeby ze
znacznym
opóźnieniem).
Mając na uwadze bezgo
mieszkania,
przed
drzwiami
wyjściowymi
na
klatpieczeństwo użytkowników budynku, w korytarzu/
kę schodową,
rekomendowane
jest zamontowanie
przedpokoju
każdego
mieszkania, przed
drzwiami
autonomicznej
czujki
pożarowej,
której
sygnał
dźwięwyjściowymi na klatkę schodową, rekomendowane
informowałby
sąsiadów o konieczności
ewakujestkowy
zamontowanie
autonomicznej
czujki pożarowej,
acji
i
telefonicznego
powiadomienia
o
pożarze
Pańktórej sygnał dźwiękowy informowałby sąsiadów
stwowej Straży Pożarnej.

Gdy system oddymiania nie uruchomi się samoczyno konieczności
ewakuacji izastępów
telefonicznego
nie przed przybyciem
straży powiadopożarnej, ze
mienia
o
pożarze
Państwowej
Straży
Pożarnej.
względu na niewydostanie się na klatkę schodową
mieszkania
objętego
dymu
w ilości nieGdyz system
oddymiania
niepożarem
uruchomi
się samoczyndo wywołania
alarmu straży
(wtedypożarnej,
jednak szybkie
nie zbędnej
przed przybyciem
zastępów
ze
uruchomienie
systemu
nie
będzie
konieczne),
ekipy
względu na niewydostanie się na klatkę schodową
prowadzące
działania
ratowniczo-gaśnicze
z mieszkania
objętego
pożarem
dymu w ilościpowinny
nieposiadać
możliwość
uruchomienia
systemu
oddymiazbędnej do wywołania alarmu (wtedy jednak szybkie
nia po przybyciu
do budynku,
dostając
się doekipy
miejsca,
uruchomienie
systemu
nie będzie
konieczne),
w
którym
zainstalowano
centralę
sterującą
oddymiaprowadzące działania ratowniczo-gaśnicze powinny
niem (CSO)
i ręczny
przycisk oddymiania
(RPO).
posiadać
możliwość
uruchomienia
systemu oddymiania po przybyciu do budynku, dostając się do miejsca,
w którym zainstalowano centralę sterującą oddymianiem (CSO) i ręczny
przycisk oddymiania
4.3. Budynki
ZL IV (RPO).
wysokie
W budynkach
wysokich,ZL
ze względu
na obowiązek
4.3. Budynki
IV wysokie
wydzielenia klatek schodowych i mieszkań pomiędzy sobą nawysokich,
60-minutowy
czas pożaru,
i stosowanie
W budynkach
ze względu
na obowiązek
drzwi
do
mieszkań
EI
30,
za
w
pełni
wystarczający
wydzielenia klatek schodowych i mieszkań pomię-nadrugi z podanych
w rozdz.i stosowanie
4.2 sposobów
dzyleży
sobąuznać
na 60-minutowy
czas pożaru,
uruchamiania
systemu
oddymiania
(rys.
4.3), bez
drzwi do mieszkań EI 30, za w pełni wystarczający
na-kouzupełniania
gowautonomicznymi
czujkami
leżynieczności
uznać drugi
z podanych
rozdz. 4.2 sposobów
dymu
w
mieszkaniach.
uruchamiania systemu oddymiania (rys. 4.3.), bez konieczności uzupełniania go autonomicznymi czujkami dymu w mieszkaniach.

Mieszkanie

Mieszkanie

Czujka dymu

Mieszkanie

Mieszkanie

Mieszkanie

Mieszkanie

Rys.
4.3.4.3.
Rozmieszczenie
czujek
pożarowych
na na
klatce
schodowej
na każdej
Rys.
Rozmieszczenie
czujek
pożarowych
klatce
schodowej
na każdej
kondygnacji
budynku
kondygnacji
budynku
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4.4. Budynki ZL IV
4.4. Budynki ZL IV
średniowysokie z klatkami
średniowysokie z klatkami
schodowymi obudowanymi
schodowymi obudowanyi zamykanymi drzwiami
mi i zamykanymi drzwiami
przeciwpożarowymi
przeciwpożarowymi
W budynkach tych, ze względu na lepsze zabezpieW budynkach
tych, ze
względu na
zabezczenie
zarówno klatki
schodowej,
jaklepsze
i mieszkań
pieczenie
zarówno
klatki
schodowej,
jak
i
mieszkań
sąsiadujących z tym, w którym powstał pożar, odsąsiadujących
tym, w którym
powstał
oddydymianie
klatki zschodowej
powinno
byćpożar,
w postaci
mianie
klatki
schodowej
powinno
przebiegać
gragrawitacyjnej z otworami oddymiającymi w postaci

a)

klap
dymowych
i otworami
do napływu
powietrza
witacyjnie
z otworów
oddymiających
w postaci
klap
kompensacyjnego
(rys.do
4.4.).
Uruchamianie
dymowych i otworów
napływu
powietrzasystemu
kompowinno
być dokonywane
przy pomocysystemu
ręcznych
pensacyjnego
(rys. 4.4). Uruchamianie
przycisków
oddymiania,
usytuowanych
wyjściu
powinno być
dokonywane
przy pomocyprzy
ręcznych
zprzycisków
budynku i co
najmniej
na
co
trzeciej
kondygnacji.
oddymiania, usytuowanych przy wyjściuPowiadamianie
pożarzenaPaństwowej
Straży Pożarnej
z budynku i coonajmniej
co trzeciej kondygnacji.
Podokonywane
byłoby
telefonicznie.
Należy
zaznaczyć,
wiadamianie o pożarze Państwowej Straży Pożarnej
że
ze względubyłoby
na wysoką
podatność
na wpływ
wiatru,
dokonywane
telefonicznie.
Należy
zaznaczyć,
stosowanie
ściennych
urządzeń
oddymiających
jako
że ze względu na wysoką podatność na wpływ wiatru,
punktów
usuwania
z przestrzeni
klatkijako
schostosowanie
ściennychdymu
urządzeń
oddymiających
dowej,
nie
jest
w
systemach
grawitacyjnych
zalecane.
punktów usuwania dymu z przestrzeni klatki schodo-

wej, nie jest w systemach grawitacyjnych zalecane.

b)

4.4. Działanie
systemu
oddymiania
grawitacyjnego
w budynku przed
z klatką
schodową
Rys.Rys.
4.4. Działanie
systemu
oddymiania
grawitacyjnego:
a) zabezpieczenie
opadaniem
dymu;
obudowaną
i zamykanąklatki
drzwiami
przeciwpożarowymi
b) oczyszczanie
schodowej
z dymu

4.5. Budynki użyteczności
4.5. Budynki
średniowysokie
publicznej
średniowysokie
i niskie, zawierające
i niskie
strefy pożarowe ZL I, ZL II,
budynkach średniowysokich użyteczności puZL III i ZL V

W
blicznej, w których wymagane jest oddymianie kla-

Na klatkach schodowych budynków średniowysokich, stanowiących drogi ewakuacyjne dla pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi (czas przebywania tych samych osób w ciągu doby trwa co najmniej
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tek
schodowych,
niezbędne
jest
stosowanie
systemu
2 godziny),
znajdujących
się w
strefach
pożarowych
oddymiania
z
nawiewem
mechanicznym.
Celem
ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V, należy stosować system
działania
systemu
jest niedopuszczenie
do zadymieoddymiania
z nawiewem
mechanicznym. Celem
dziania
klatki
schodowej
poniżej
poziomu
kondygnacji,
łania systemu jest niedopuszczenie do zadymienia
na
której
powstałponiżej
pożar. poziomu
Powinno kondygnacji,
to, po spełnieniu
klatki
schodowej
na
określonych
warunków,
umożliwić
ewakuację
ludzi
której powstał pożar. Powinno to, po spełnieniu
okre-

ślonych warunków, umożliwić ewakuację ludzi z tej
i niższych kondygnacji i ułatwić działanie ekip ratowniczych. Po nadzorowanym zamknięciu drzwi z kondygnacji, na której miał miejsce pożar, system powi-

SYSTEMY ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

nien usunąć dym, który w czasie ewakuacji ludzi napłynął z tej kondygnacji na klatkę schodową. Wystąpi
wtedy możliwość ewakuacji ludzi z wyższych kondygnacji. Cel funkcjonowania instalacji w tym przypadku ilustruje rys. 4.1.
Oddymianie w budynkach wyposażonych w system sygnalizacji pożarowej powinno być uruchamiane przez
ten system, a w pozostałych budynkach – za pomocą
czujek pożarowych rozmieszczonych na klatkach schodowych, co najmniej po jednej na każdej kondygnacji,
oraz za pomocą ręcznych przycisków oddymiania znajdujących się na każdej kondygnacji przy drzwiach na
klatkę schodową (rys. 4.3).
W budynkach niskich objętych wymaganiem stosowania oddymiania klatki schodowej ze względu
na powiększenie dopuszczalnej długości dojścia ewakuacyjnego, należy przyjmować rozwiązania przedstawione wyżej dla budynków średniowysokich.
W pozostałych przypadkach wystarczające jest stosowanie rozwiązania, omawianego w pkt 4.4, z wyjątkiem budynków o nie więcej niż dwóch kondygnacjach nadziemnych, w odniesieniu do których do
oddymiania klatek schodowych można zastosować

zarówno klapy dymowe, jak i ścienne urządzenia oddymiające.

4.6. Budynki średniowysokie i niskie, zawierające
strefy pożarowe PM
(produkcyjne lub
magazynowe)
Klatki schodowe w budynkach średniowysokich i niskich, stanowiące drogi ewakuacyjne dla pomieszczeń
przeznaczonych na pobyt ludzi (czas przebywania tych
samych osób w ciągu doby trwa co najmniej 2 godziny),
znajdujących się w strefach pożarowych PM, powinny być oddymiane tak, jak zostało to określone w pkt
4.5: w budynkach średniowysokich oraz w tych niskich,
w których dopuszczalna długość dojścia ewakuacyjnego nie jest przekroczona dzięki oddymianiu, należy stosować system oddymiania z nawiewem mechanicznym,
a w pozostałych niskich – system grawitacyjny.
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5

C Z Y N N I K I W P Ł Y WA J Ą C E
NA EFEKTYWNOŚĆ
SYS T E M Ó W O D DY M I A N I A
K L AT K I S C H O D OW E J

5.1. Wprowadzenie
Efektywność systemu oddymiania klatki schodowej
jest ściśle związana z czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi kształtującymi rozkład ciśnienia w budynku oraz przebiegiem pożaru, od którego zależy
ilość i rodzaj tworzącego się dymu. Dokonując wyboru rozwiązania technicznego, należy uwzględnić potencjalny wpływ przedstawionych poniżej czynników
na faktyczną skuteczność przyjętego rozwiązania.

5.2. Rozwój pożaru
w pomieszczeniu
– temperatura gazów
pożarowych
Pożar to złożone zjawisko, wiążące ze sobą wiele
interakcji pomiędzy procesami fizycznymi i chemicznymi [8]. Podczas pożarów w pomieszczeniach
zamkniętych zachodzi przede wszystkim wymiana
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ciepła i masy pomiędzy paliwem a otoczeniem. Pożar
w tego typu pomieszczeniu może rozwijać się na wiele
odmiennych sposobów, w zależności od rodzaju i ilości
paliwa biorącego udział w procesach spalania, geometrii pomieszczenia, wentylacji i innych czynników. Rozwój pożaru w pomieszczeniu rozpoczyna się od zapłonu materiałów palnych, po którym, w wyniku spalania
płomieniowego, generowana jest duża ilość energii.
Na tym etapie pożar kontrolowany jest głównie przez
paliwo, a oprócz energii produkowane są również toksyczne produkty rozkładu termicznego. Pożary występujące w pomieszczeniach podzielić można na trzy zasadnicze fazy [8]:
•	I faza – od momentu zainicjowania pożaru spalający się materiał ogrzewa otoczenie, powodując
rozprzestrzenianie się ognia. W wyniku spalania
powstaje coraz więcej gorących produktów spalania wypełniających pomieszczenie;
•	II faza – pożar w pełni rozwinięty – podczas tej
fazy wszystkie palne przedmioty palą się, a płomienie wypełniają całe pomieszczenie;
•	III faza – okres spadku – formalnie zdefiniowany
jako faza pożaru, której początek określa spadek
do 80% szczytowej wartości temperatury.
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Poszczególne fazy rozwoju pożaru w pomieszczePoszczególne
fazy w
rozwoju
w pomieszczeniach
zamkniętych
funkcji pożaru
temperatury
w czasie
niach
zamkniętych
w
funkcji
temperatury
w czasie
przedstawiono na Rysunku 5.1.
przedstawiono na rysunku 5.1.

Rys. 5.1. Przebieg rozwoju pożaru wyrażony średnią temperaturą w funkcji czasu. Linią przerywaną
przedstawiono rozwój pożaru w przypadku niewystąpienia zjawiska rozgorzenia [8]

Zjawiskiem przeważnie towarzyszącym przejściu
Zjawiskiem przeważnie towarzyszącym przejściu
z fazy rozwoju pożaru do fazy pożaru w pełni rozwiz fazy rozwoju pożaru do fazy pożaru w pełni rozwiniętego jest rozgorzenie (ang. flashover). Rozwój poniętego jest rozgorzenie (ang. flashover). Rozwój pożaru w pomieszczeniach i związane z tym obliczenia
żaru w pomieszczeniach i związane z tym obliczenia
jego charakterystycznych parametrów, dla każdego
jego charakterystycznych parametrów, dla każdego
założonego scenariusza pożarowego, zależą od wielu
założonego scenariusza pożarowego, zależą od wielu
czynników, a w szczególności od:
czynników, a w szczególności od:
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mieszczenia materiałów palnych w pomieszcze•	rodzaju
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materiałów palnych,
• rodzaju i ilości występujących w pomieszczeniu
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riałami, jeżeli ich opakowania ulegną zniszczeniu
• w
możliwych
reakcji chemicznych pomiędzy matewyniku pożaru,
riałami, jeżelimateriałów
ich opakowania
ulegną
zniszczeniu
•	usytuowania
palnych
w stosunku
do
w wyniku
pożaru,
ścian,
stropów,
itp.
•

usytuowania materiałów palnych w stosunku do
ścian, stropów, itp.

•	możliwości dopływu tlenu,
• możliwości dopływu tlenu,
•	obecności i skuteczności urządzeń przeciwpoża• obecności
i skuteczności urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic,
•	rowych
zmian wi gaśnic,
zakresie palności materiałów w wyniku
ich starzenia się,
• zmian w zakresie palności materiałów w wyniku
ich starzenia się,
i innych.
i innych.
Podczas każdego pożaru materiałów stałych pochoW trakcie każdego pożaru materiałów stałych podzenia organicznego wydzielają się toksyczne prochodzenia organicznego wydzielają się toksyczne
dukty rozkładu termicznego.
produkty rozkładu termicznego.
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rozwoju pożaru
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Jeśli
zapewniony
dosie, przedstawionym na Rys. 5.1, zjawisko tojest
może
pływ wystarczająco
dużej
powietrza
(tlenu),
to
przebiegać
dwutorowo.
Jeśliilości
zapewniony
jest
dopływ
pożar
będzie
się
swobodnie
rozprzestrzeniał
i
trwał
wystarczająco dużej ilości powietrza (tlenu) to pożar
będzie się swobodnie rozprzestrzeniał i trwał aż do
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6.1. Wprowadzenie
Podstawą do wymiarowania elementów systemu oddymiania jest powierzchnia obliczeniowa klatki schodowej (AKS-O), określana w sposób opisany w niniejszym rozdziale.
Dla ułatwienia korzystania z przedstawionych zasad
projektowania sformułowania zdefiniowane w rozdziale 2 wytycznych wyróżniono w tekście niniejszego rozdziału podkreśleniem.
Przedstawiona w rozdziale metoda obliczeniowa dotyczy klatek schodowych, w odniesieniu do których
spełnione są wszystkie przedstawione poniżej warunki:
• p
 owierzchnia klatki schodowej (AKS) na dowolnej
kondygnacji nie przekracza 40 m2;
• z klatką schodową są połączone korytarze lub
inne przestrzenie o długości do 10 m, licząc od
granicy powierzchni obliczeniowej klatki schodowej (AKS-O);

• d
 ługość dojścia do granicy powierzchni obliczeniowej klatki schodowej (AKS-O) z dowolnych
drzwi nie przekracza 5 m;
• s zerokość przyległego korytarza, stanowiącego
wspólną przestrzeń z klatką schodową, nie przekracza 3 m.
W przypadku niespełnienia któregokolwiek z powyższych warunków należy potwierdzić skuteczność przyjętych rozwiązań systemu oddymiania, wstępnie zaprojektowanego zgodnie z wymaganiami przedstawionymi
w rozdziale 6, z wykorzystaniem narzędzi obliczeniowej
mechaniki płynów (CFD). Warunki brzegowe i początkowe oraz zasady prowadzenia obliczeń numerycznych
wraz z kryteriami oceny skuteczności systemu zostały
określone w rozdziałach 6 i 7.
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SYSTEMY ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

Średnia prędkość nawiewu powietrza na klatkę na
kracie nawiewnej nie powinna przekraczać 8 m/s.
Prędkość nawiewu powietrza na klatkę zapewnianego przez wentylator ścienny w odległości 1 m w osi
wentylatora nie powinna przekraczać 8 m/s.
Krata nawiewna powinna być tak usytuowana, aby
powietrze było nawiewane na bieg schodów prowadzących w górę klatki schodowej.
Nawiew nie powinien być skierowany bezpośrednio
w kierunku drzwi, z których może napływać dym do
klatki schodowej. Jeżeli nie jest to możliwe, to punkt
nawiewny powinien być oddalony od drzwi o co najmniej 4 m (dot. odległości mierzonej w osi każdego
punktu nawiewnego).

6.6. Wymagania
uzupełniające dla systemu
oddymiania grawitacyjnego
i systemu oddymiania
z nawiewem mechanicznym
Urządzenia oddymiające powinny posiadać klasę
skuteczności działania co najmniej B30030, określoną
zgodnie z normą PN-EN 13501-3:2017.
Powierzchnia urządzeń oddymiających nie powinna
być ograniczana przez elementy konstrukcyjne, przewody rurowe, podciągi, belki lub inne podobne przeszkody [36].
Czerpnia powietrza kompensacyjnego nie powinna być zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie
okien pomieszczeń zagrożonych pożarem.
Przy wyjściu (ewakuacyjnym) z klatki schodowej należy zastosować środki techniczne informujące o stanie pracy systemu oddymiania.
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Z A SA DY P R OWA DZ E N I A
A N A L I Z Y N U M E RY C Z N E J
D L A SYS T E M Ó W O D DY M I A N I A
K L AT E K S C H O D OW Y C H

7.1. Cel wykonywania
analiz obliczeniowej
mechaniki płynów (CFD)
Symulacje komputerowe z wykorzystaniem obliczeniowej mechaniki płynów (CFD) są wykonywane w celu
sprawdzenia skuteczności działania systemu oddymiania klatki schodowej, w przypadku gdy występuje choćby jeden z poniższych warunków:
• p
 owierzchnia klatki schodowej (AKS) na dowolnej
kondygnacji jest większa niż 40 m2;
• p
 rzestrzeń klatki schodowej jest połączona
z przyległymi korytarzami lub holami i długość
dojścia z najbardziej oddalonych drzwi do granicy
powierzchni obliczeniowej klatki schodowej jest
większa niż 5 m (granice powierzchni obliczeniowej klatki schodowej patrz Załącznik 1);
• p
 rzestrzeń klatki schodowej jest połączona z przyległymi korytarzami i holami o długości dojścia od
granicy powierzchni obliczeniowej klatki schodowej do końca korytarza większej niż 10 m;
• s zerokość korytarzy połączonych z klatką schodową niewydzieloną przekracza 3 m;
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• k
 latka schodowa charakteryzuje się architekturą inną niż opisana w wytycznych (patrz Załącznik 1);
• p
 owierzchnia pozostałych otworów międzykondygnacyjnych nie spełnia warunku: C ≤ 10% (A+B),
o którym mowa w rozdziale 6.2;
• p
 owierzchnia duszy schodów nie spełnia warunku:
D ≤ 25% (A+B), o którym mowa w rozdziale 6.2;
• k
 latka stanowi pionową drogę ewakuacji ludzi
w budynku wysokim zaliczanym do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV;
• n
 apływ powietrza kompensacyjnego w systemie
oddymiania grawitacyjnego odbywa się przez dwoje drzwi, w układzie szeregowym, łączących przestrzeń klatki schodowej z przestrzenią zewnętrzną,
oddalonych od siebie o więcej niż 5 m.
Symulacje komputerowe z wykorzystaniem obliczeniowej mechaniki płynów (CFD) powinny być wykonywane rówież w celu sprawdzenia skuteczności działania systemu oddymiania klatki schodowej,
w przypadku gdy:

SYSTEMY ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

• n
 awiew mechaniczny powietrza jest realizowany
inaczej niż zapisano w rozdziale 6.5,
• w
 budynku wysokim ZL IV występują korytarze przyległe do klatki schodowej (nieoddzielone
drzwiami).

7.3. Analiza skuteczności
oddymiania klatki
schodowej
7.3.1. Model obliczeniowy

UWAGA 1: W budynkach nie zakłada się wystąpienia pożaru na klatce schodowej. Analizy
CFD umożliwiają ocenę skuteczności systemu
oddymiania bez potrzeby rozpatrywania wielu
scenariuszy rozwoju pożaru i sekwencji otwierania drzwi z przestrzeni objętej pożarem na
klatkę schodową. Przewiduje się w nich, że
ciepło i dym, o parametrach przedstawionych w wytycznych, emitowane są przez źródło testowe zlokalizowane w przestrzeni klatki schodowej. Przedmiotowe analizy służą zatem wyłącznie ocenie skuteczności systemu
oddymiania i nie należy ich rozpatrywać jako
ocen warunków ochrony przeciwpożarowej
w budynkach.

Wielkość siatki obliczeniowej powinna zostać uzależniona od zastosowanego programu, przy czym:

UWAGA 2: Symulacje komputerowe nie mogą
być podstawą do zmniejszenia powierzchni
czynnej urządzenia oddymiającego.

•

Symulacje komputerowe powinny być wykonywane
zgodnie z założeniami przedstawionymi w tym rozdziale.

7.2. Programy
komputerowe
Obliczenia numeryczne powinny być wykonywane za pomocą programów takich, jak: Fire Dynamics
Simulator [9–12], ANSYS Fluent [13] lub SmartFire
[14–15].
Korzystanie z innych programów jest możliwe pod
warunkiem udowodnienia adekwatności ich stosowania do analizy rozprzestrzeniania się dymu i ciepła
w budynkach podczas pożaru.

• m
 odele z kartezjańską siatką obliczeniową powinny charakteryzować się wymiarem elementów nie większym niż 0,1 m x 0,1 m x 0,1 m, co
pozwoli na wystarczające dla potrzeb niniejszej
analizy odwzorowanie przepływu dymu w przestrzeni klatki schodowej1. Zaleca się, aby rozmiar
elementów został tak dobrany, aby powierzchniowe źródło testowe opisane było przez minimum cztery elementy siatki w każdym kierunku
oraz wysokość każdego schodka została pokryta przez co najmniej dwie komórki siatki obliczeniowej;
modele z siatką niestrukturalną powinny mieć
wymiar elementów nie większy niż 0,2 m.

Model obliczeniowy powinien obejmować przestrzeń
klatki schodowej z uwzględnieniem schodów i spoczników, drzwi i okien wraz z równoważną powierzchnią nieszczelności (zgodnie z założeniami projektowymi), przeszkód mogących mieć wpływ na przepływ
powietrza oraz inne istotne z punktu widzenia wykonywanej analizy przestrzenie przyległe, nieoddzielone drzwiami od klatki schodowej. Do tych przestrzeni można zaliczyć: przyległe korytarze, hol na parterze itp. Jeżeli analiza numeryczna wykonywana jest
dla systemu oddymiania z grawitacyjnym napływem powietrza kompensacyjnego przez parę drzwi
(w układzie szeregowym), łączących klatkę schodowa z przestrzenią zewnętrzną, to przestrzeń pomiędzy tymi drzwiami również powinna zostać uwzględniona w modelu numerycznym.

W przypadku programu Fire Dynamics Simulator w celu spełnienia
zależności D*/∂x > 4 zaleca się przyjęcie wymiaru elementów siatki opisujących źródło testowe nie większego niż 0,075 x 0,075 m x
x 0,075 m.
1
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Punkty nawiewne powinny mieć co najmniej cztery elementy, jednak nie mniej niż dwa w każdym kierunku. Klapę dymową należy modelować
razem z podstawą. Wysokość podstawy powinna odpowiadać rzeczywistej wielkości. Powierzchnia przepływu przez klapę dymową powinna odpowiadać powierzchni geometrycznej tej klapy.
Otwory nawiewu mechanicznego powinny być modelowane z uwzględnieniem ich powierzchni efektywnej,
z uwagi na ich usytuowanie na brzegu domeny obliczeniowej.
Model numeryczny analizowanej przestrzeni powinien
zostać rozbudowany o fragment przestrzeni zewnętrznej, umożliwiającej odwzorowanie napływu i wypływu
powietrza oraz mieszaniny dymu i powietrza. Nad klapą
dymową lub obok ściennych urządzeń oddymiających
powinien znajdować się obszar przestrzeni zewnętrznej
o wysokości odpowiadającej co najmniej dwukrotności
średnicy hydraulicznej klapy dymowej/ściennego urządzenia oddymiającego.
W przypadku kiedy na zewnątrz budynku występują elementy konstrukcyjne mające wpływ na zmianę
warunków ciśnieniowych w obszarze klap dymowych/
ściennych urządzeń oddymiających, należy rozważyć
uwzględnienie wpływu tych elementów.

7.3.2. Założenia do wykonywanej analizy
Analiza powinna być wykonana dla lokalizacji źródła
testowego dymu na drugiej kondygnacji nadziemnej.
W przypadku budynków o dwóch kondygnacjach
nadziemnych źródło testowe powinno znajdować się
na pierwszej z nich.

Na potrzeby dostosowania powierzchni źródła testowego do wielkości siatki obliczeniowej dopuszcza się zwiększenie wartości całkowitego strumienia ciepła wyzwalanego z jednostki powierzchni tego
źródła, przy zachowaniu całkowitego strumienia ciepła wyzwalanego ze źródła testowego, wynoszącego ok. 63,6 kW.
3
Sformułowane założenia (m.in. rodzaj paliwa, powierzchnia źródła testowego, wartość współczynnika dymotwórczości) zostały przyjęte ze
względu na potrzebę zapewnienia takich parametrów dymu wypełniającego analizowaną klatkę schodową, które będą najbardziej zbliżone
do parametrów dymu, generowanego podczas testów odbiorowych,
o których mowa w punkcie 3 rozdziału 10.2. wytycznych.
2
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W analizie należy uwzględnić przewodność cieplną
przegród budowlanych oraz temperaturę powietrza
wewnątrz przestrzeni klatki oraz na zewnątrz budynku wg 7.3.4.
Źródło testowe:
•

z alecane wymiary źródła testowego2 to 0,30 m x 0,45 m
(wymiary źródła powinny mieć proporcję 2:3),

•

jako paliwo należy przyjąć etanol (C2H5OH),

•

ciepło spalania 26 780 kJ/kg,

•

 artość całkowitego strumienia ciepła wyzwalaw
nego z jednostki powierzchni źródła testowego,
powinna wynosić 471 kW/m2, a jego zmienność
w czasie przedstawiono na rys. 7.1,

•

 ależy przyjąć, że promieniowanie cieplne stan
nowi 30% całkowitego strumienia wyzwalanego
ciepła,

•

 spółczynnik dymotwórczości należy przyjąć jako
w
0,05 kgdymu/kgpaliwa 3.

7.3.3. Przebieg analizy
W analizie system oddymiania powinien być aktywowany po stałym czasie 360 s. Umożliwi to ocenę skuteczności oddymiania klatki schodowej. Analiza powinna być wykonana dla źródła testowego zlokalizowanego na kondygnacji nadziemnej wg 7.3.2, ze
względu na kryterium kierunku przemieszczenia się
dymu, o którym mowa w 7.3.6.

warunków ciśnieniowych w obszarze klap dymowych/ściennych urządzeń oddymiających, należy
rozważyć uwzględnienie wpływu tych elementów.

sić 471 kW/m2, a jego zmienność w czasie przedstawiono na Rys. 7.1.,
•

należy przyjąć, że promieniowanie cieplne sta-

SYSTEMYanalizy
ODDYMIANIAnowi
KLATEK
SCHODOWYCH
7.3.2. Założenia do wykonywanej
30% całkowitego
strumienia wyzwalanego
ciepła,

Analiza powinna być wykonana dla lokalizacji źródła
testowego dymu na drugiej kondygnacji nadziemnej,
na której występują drzwi do przestrzeni użytkowej

•

współczynnik dymotwórczości należy przyjąć
jako 0,05 kgdymu/kgpaliwa 3.

Rys. 7.1. Przebieg zmian wartości strumienia wyzwalanego ciepła całkowitego
z jednostki powierzchni w czasie

7.3.4. Warunki początkowe wewnątrz
i na zewnątrz
Analizy powinny być wykonane w odniesieniu do
trzech wartości temperatury, charakterystycznych
dla warunków polskich, odpowiadających warunkom
zimowym,
izotermicznym oraz letnim. W zależno32
ści od strefy klimatycznej (wg PN-76/B-03420 [43]),
w której zlokalizowany jest obiekt budowlany, należy
przyjąć następujące wartości temperatury powietrza
zewnętrznego:

2 Na potrzeby dostosowania powierzchni źródła testowego do
wielkości siatki obliczeniowej dopuszcza się zwiększenie wartości całkowitego strumienia ciepła wyzwalanego z jednostki powierzchni tego źródła, przy zachowaniu całkowitego strumienia
wyzwalanegoizotermicznych:
ze źródła testowego,
wynoszącego
ok. 63,6
o
• ciepła
dla warunków
+20
C,
kW.
3 Sformułowane założenia (m.in. rodzaj paliwa, powierzchnia źrótestowego,
wartość
współczynnika
dymotwórczości) zostały
• dładla
warunków
zimowych:
+16oC.
przyjęte ze względu na potrzebę zapewnienia takich parametrów
dymu wypełniającego analizowaną klatkę schodową, które będą
najbardziej
do parametrów dymu, generowanego pod7.3.5.
Czaszbliżone
analizy
czas testów odbiorowych, o których mowa w punkcie 3 rozdziału
10.2. wytycznych.

Analiza powinna trwać dwadzieścia minut, licząc od
początku aktywacji źródła testowego lub do czasu
osiągnięcia kryteriów oceny skuteczności analizowanego systemu oddymiania, wymienionych w rozdziale 7.3.6.

•

 arunki letnie: +28oC albo +30oC (odpowiednio
w
I albo II strefa klimatyczna)

7.3.6. Kryteria oceny skuteczności systemu
oddymiania klatki schodowej

•

warunki izotermiczne: +20oC,

Potwierdzeniem skuteczności funkcjonowania systemu oddymiania klatek schodowych jest spełnienie
kryteriów przedstawionych poniżej.

•

 arunki zimowe: -16oC albo -18oC albo -20oC
w
albo -22oC albo -24oC (strefy klimatyczne odpowiednio od I do V).
Temperatura początkowa przegród i powietrza wewnątrz klatki schodowej powinna wynosić odpowiednio:
•

Dla systemu oddymiania z nawiewem mechanicznym:
•

po uruchomieniu systemu (po czasie 360 s) dym
przemieszcza się w kierunku klap dymowych/
ściennych urządzeń oddymiających;

dla warunków letnich: +24oC,
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•

czas oddymiania klatki schodowej (todd) nie powinien być dłuższy niż wynik iloczynu tempa oddymiania oraz różnicy wysokości punktu pomiarowego w klatce schodowej i źródła pożaru. Przyjmuje się tempo oddymiania jako 18 s na 1 m wysokości. Czas oddymiania określa się na podstawie wzoru:

gdzie:

todd = 18 • h [s]

•

charakterystykę obiektu wraz ze wskazaniem
liczby klatek schodowych, ich wysokości oraz
kondygnacji, które obsługują,

•

opis poddanego analizie systemu oddymiania
klatki schodowej, uwzględniający parametry oraz
lokalizację jego podstawowych urządzeń wykonawczych,

•

 pis modelu numerycznego analizowanej przestrzeo
ni, uwzgledniający program zastosowany do wykonania symulacji, charakterystykę wielkości elementów siatki oraz całkowitą liczbę elementów,

•

przejęte modele matematyczne do opisu zjawisk
fizycznych,

•

przyjęte warunki brzegowe i początkowe,

•

czas analizy,

•

kryteria oceny,

•

 yniki obliczeń pozwalające na określenie czasu,
w
w jakim następuje oddymienie klatki schodowej:

(7.1)

h – różnica wysokości punktu pomiarowego w klatce
schodowej i źródła pożaru, m.
Uznaje się, że dym został usunięty, gdy wynik liniowego pomiaru transmitancji światła na wysokości
2,0 m powyżej spocznika ostatniej kondygnacji wynosi co najmniej 95% (na odległości 1 m). W tym kryterium czas oddymiania klatki schodowej powinien
być liczony od momentu uruchomienia systemu oddymiania klatki schodowej (po 360 s).
Nie ma ograniczeń co do wymaganego czasu oddymiania klatki schodowej (todd) w systemie grawitacyjnym. Mimo to należy go określić.
Możliwe jest przyjęcie dodatkowych kryteriów oceny uzasadnionych uwarunkowaniami lokalnymi, jeżeli
są one wymagane przez projektanta, rzeczoznawcę do
spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych lub właściwego miejscowo komendanta Państwowej Straży Pożarnej.

7.3.7. Raport z analizy CFD

dane identyfikujące wykonawców symulacji,

•

nazwę oraz adres obiektu budowlanego,

34

 formie graficznej stan zadymienia w pow
szczególnych chwilach czasowych (np. 60 s,
180 s, 360 s, licząc od rozpoczęcia obliczeń),

–


wykresy
zmian transmitancji światła, mierzonej na wysokości 2,0 m nad poziomem spocznika ostatniej kondygnacji,

•

analizę wyników wraz z wnioskami – we wnioskach
należy podać czas, w jakim dym został usunięty
z analizowanej klatki schodowej oraz informację na
temat spełnienia lub niespełnienia kryteriów oceny,

•

 odpisy wykonawców symulacji oraz autorów rap
portu.

Z przeprowadzanej analizy należy sporządzić raport.
Powinien on zawierać co najmniej następujące informacje:
•

–

SYSTEMY ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

8

W Y M A G A N I A D L A Z E S TAW Ó W
D O O D P R OWA DZ A N I A DY M U
I C I E P Ł A D O B U D OW Y
SYS T E M Ó W O D DY M I A N I A
K L AT E K S C H O D OW Y C H

8.1. Wprowadzenie
Zestawy do odprowadzania dymu i ciepła do budowy systemów oddymiania klatek schodowych muszą
zostać zdefiniowane w Krajowej Ocenie Technicznej
CNBOP-PIB (do 31.12.2016 r. w Aprobacie Technicznej CNBOP-PIB).

8.2. Wymagania dla
zestawów i ich elementów
składowych
Zestawy i ich elementy składowe powinny spełniać wymagania przepisów prawa. W tabeli 8.1 podano ogólną
charakterystykę wymagań dotyczących wprowadzania
wyrobów do obrotu i użytkowania w Polsce.
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abela 8.1.
Wymagania
dla zestawów
i ich elementów
składowych
[18-25]
Tabela
8.1. Wymagania
dla zestawów
i ich elementów
składowych
WYRÓB WYRÓB
SPECYFIKACJA
WYMAGANE
DOKUMENTY
WYMAGANE
OZNAKOWANIE
SPECYFIKACJA
WYMAGANE
DOKUMENTY
WYMAGANE
OZNAKOWANIE
WYTYCZNE
CNBOP-PIB
W-0003:2016
TECHNICZNA
TECHNICZNA

zgodności/
Zestaw wyrobów Krajowy certyfikat
Krajowy
certyfikat stałości
krajowy
certyfikat
stałości
Zestaw
wyrobów
do
odprowadzania
dymu
właściwości
użytkowych
abela 8.1. do
Wymagania
dla zestawów
i ich
elementów
składowych [18-25]
właściwości użytkowych
odprowadzania
dymu
i ciepła
Krajowa deklaracja właściwości
ciepła
Aprobata techniczna
/
użytkowych
AprobataWYRÓB
Techniczna
/
Krajowa deklaracja
zgodności /
Krajowa
ocena techniczna
SPECYFIKACJA
WYMAGANE
DOKUMENTY
WYMAGANE OZNAKOWANIE
Krajowa
Ocena
Techniczna
krajowa deklaracja
właściwości

TECHNICZNA

użytkowych

Krajowy certyfikat zgodności /
Krajowy certyfikat
certyfikat
zgodności/
Centrale sterowania Krajowy
krajowyzgodności/
certyfikat stałości
krajowy
certyfikat
stałości
Zestaw wyrobów
do
krajowy certyfikat
stałości
oddymianiem
właściwości
użytkowych
właściwości
użytkowych
odprowadzania
dymu
właściwości
użytkowych
Centrale sterowania
Aprobata techniczna /
Krajowa deklaracja właściwości
ciepła
oddymianiem
Krajowa
ocena
techniczna
użytkowych
Aprobata
Krajowa
Krajowa deklaracja
deklaracja zgodności
zgodności //
Aprobata Techniczna
Techniczna //
Krajowa
Ocena
Techniczna
krajowa
deklaracja
właściwości
krajowa deklaracja
właściwości
Krajowa Ocena
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pkt 12.1
Świadectwo
dopuszczenia
użytkowych
WTU: pkt 12.1
użytkowych

Krajowy certyfikat zgodności/
Certyfikat
CPD / Certyfikat CPR
Świadectwo
dopuszczenia
krajowy certyfikat
stałości
właściwościDeklaracja
użytkowych
Centrale sterowania
EN 12101-10
właściwości
Certyfikat CPD / Certyfikat
CPR
oddymianiem
użytkowych
WTU: pkt 12.2
Zasilacze
Krajowa deklaracja
zgodności /
Aprobata
Techniczna
/ CNBOP-PIB
WYTYCZNE
W-0003:2016
Deklaracja właściwości
Świadectwo dopuszczenia
PN-EN
12101-10
Krajowa
Ocena Techniczna krajowa deklaracja właściwości
użytkowych
WTU: pkt 12.2
12.1
użytkowych
Zasilacze
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i ich
elementów
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dopuszczenia
Certyfikat
CPDskładowych
lub Certyfikat[18-25]
CPR
Czujki dymu
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/
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Techniczna
/ CNBOP-PIB
Krajowa
Ocena
Techniczna
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właściwości
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/
Świadectwo
dopuszczenia
PN-EN
54-7
Krajowa Ocena Techniczna użytkowych
Deklaracja
właściwości
krajowa
deklaracja
właściwości
WTU: pkt 12.3
użytkowych
użytkowych
Krajowy certyfikat zgodności/
abela 8.1. Wymagania dla zestawów
i ich
elementów
[18-25]
Certyfikat
CPDskładowych
/ Certyfikat CPR
Klapy dymowe, ścienne
krajowy
stałości
Krajowy certyfikat
certyfikat
zgodności
Świadectwo
dopuszczenia
urządzenia oddymiające
właściwości
użytkowych
/ krajowy certyfikat
stałości
Centrale sterowania
Deklaracja
właściwości użytkoWYRÓB
właściwościwych
użytkowych
oddymianiem
Certyfikat
CPD
/
Certyfikat
CPR
EN
12101-2
Ręczny
przyciskścienne
oddymiania
SPECYFIKACJA
WYMAGANE
DOKUMENTY
WYMAGANE OZNAKOWANIE
Klapy
dymowe,
Aprobata
Techniczna /
Krajowa
deklaracja
zgodności /
Aprobata
Techniczna
/
TECHNICZNA
urządzenia
oddymiające
Krajowa
Ocena
Techniczna krajowa
Krajowa deklaracja
deklaracja właściwości
zgodności /
Krajowa
Ocena Techniczna Deklaracja właściwości
EN
12101-2
WTU:
pkt 12.1
krajowa deklaracja
właściwości
Krajowy
certyfikat stałości
Elektromechaniczne użytkowych
Krajowy certyfikat
zgodności/
użytkowych
WTU: pkt 12.3
użytkowych
właściwości
użytkowych
siłowniki
krajowy certyfikat stałości
Zestaw wyrobów
doliniowe, obrotowe
Świadectwo
dopuszczenia
właściwościKrajowa
użytkowych
odprowadzania
dymu
deklaracja właściwości
Krajowa
ocena techniczna
Świadectwo dopuszczenia
Elektromechaniczne
ciepła
użytkowych
Certyfikat CPD
/ Certyfikat CPR
WTU: pkt
12.4
siłowniki
obrotowe
Aprobataliniowe,
Techniczna
/
Krajowa deklaracja
zgodności
/
Certyfikat
CPD
/ Certyfikat
CPR
Świadectwo
dopuszczenia
WTU:
pkt
12.4
Klapy
dymowe,
ścienne
Krajowa
Ocena
Techniczna
Zasilacze
krajowa
deklaracja
właściwości
Deklaracja właściwości
urządzenia
oddymiające
PN-EN 12101-10
użytkowych
użytkowych
Deklaracja właściwości
EN
12101-2
WTU:
pkt 12.2
użytkowych
Krajowy certyfikat zgodności/
krajowy
certyfikat stałości
Świadectwo
36
Świadectwo dopuszczenia
dopuszczenia
właściwości
użytkowych
Centrale sterowania
Certyfikat CPD lub Certyfikat
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WYTYCZNE CNBOP-PIB
W-0003:2016
SYSTEMY
ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH
Tabela 8.1. Wymagania dla zestawów i ich elementów składowych [18-25]
WYRÓB WYRÓB
SPECYFIKACJA
WYMAGANE
DOKUMENTY
WYMAGANE
OZNAKOWANIE
SPECYFIKACJA
WYMAGANE
DOKUMENTY
WYMAGANE
OZNAKOWANIE
WYTYCZNE
CNBOP-PIB
W-0003:2016
TECHNICZNA
TECHNICZNA
Krajowy certyfikat
zgodności/
Przepustnice do napływu
Krajowy
certyfikat stałości
krajowy
certyfikat
stałości
Zestaw wyrobów
do
powietrza
właściwości użytkowych
Tabela
8.1. Wymagania
i ichużytkowych
elementów składowych [18-25]
właściwości
odprowadzania
dymu dla zestawów
kompensacyjnego
Krajowa deklaracja właściwości
i ciepła
Krajowa ocena
użytkowych
AprobataWYRÓB
Techniczna
/ techniczna
Krajowa deklaracja
zgodności /
(dla elementu
lub jako
Krajowa
Ocena
Techniczna
krajowa
deklaracja
właściwości
SPECYFIKACJA
WYMAGANE
DOKUMENTY
WYMAGANE OZNAKOWANIE
element zestawu) użytkowych

TECHNICZNA

Krajowy
Krajowy certyfikat
certyfikat zgodności/
zgodności/
Krajowy
certyfikat stałości
krajowy
certyfikat
stałości
Czujniki
ciśnienia
krajowy certyfikat
stałości
ZestawWYTYCZNE
wyrobów do
CNBOP-PIB
W-0003:2016
właściwości
użytkowych
właściwości
Centrale sterowania
właściwości użytkowych
użytkowych
odprowadzania
dymu
Krajowa
ocena techniczna
oddymianiem
Krajowa deklaracja właściwości
i ciepła
(dla elementu lub jako
Krajowa
deklaracja
zgodności
Aprobata Techniczna /
użytkowych
Krajowa
deklaracja
zgodności //
element zestawu)
Tabela
8.1.
Wymagania
dla zestawów
i ich elementów
składowych [18-25]
krajowa
właściwości
Krajowa
Ocena
Techniczna
krajowa deklaracja
deklaracja
właściwości
WTU: pkt 12.1
użytkowych
użytkowych

WYRÓB
Czerpnie
Krajowy
certyfikat
zgodności/
Świadectwo
dopuszczenia
SPECYFIKACJA
WYMAGANE
DOKUMENTY
Kanały wentylacyjnekrajowy certyfikat stałości
TECHNICZNA
Certyfikat
CPD
/ Certyfikat CPR
właściwości
użytkowych

WYMAGANE OZNAKOWANIE

Centrale sterowania
Wentylatory nawiewne
oddymianiem
Krajowy certyfikat zgodności/
Zasilacze
Krajowy
certyfikat/stałości
Deklaracja
właściwości
Krajowa
deklaracja
zgodności
Aprobata
Techniczna
/
krajowy certyfikat
stałości
Zespoły
napowietrzające
Zestaw
wyrobów
do
PN-EN 12101-10
właściwości
użytkowych
krajowa
deklaracja
właściwości
Krajowa
Ocena
Techniczna
właściwości użytkowychużytkowych
odprowadzania
dymu
WTU: WYTYCZNE
pkt 12.2
CNBOP-PIB
W-0003:2016
Przyciski
sterownicze
użytkowychKrajowa
iWTU:
ciepłapkt 12.1
deklaracja właściwości
inne niż RPO
Aprobata Techniczna /
Świadectwo
dopuszczenia
użytkowych
Krajowa deklaracja zgodności /
Krajowa Ocena
Ujęte Techniczna
w Aprobacie Świadectwo
dopuszczenia
krajowa deklaracja
właściwości
Certyfikati ich
CPD
lub Certyfikat
/ Krajowej
Tabela 8.1. technicznej
Wymagania
dla zestawów
użytkowych elementów składowych [18-25]
CPR
Certyfikat CPD / Certyfikat CPR
ocenie technicznej dla
Czujki dymu
Krajowy
certyfikat zgodności/
zestawu wyrobów do
odPN-EN
54-7
Zasilacze
WYRÓB
krajowy
stałości
właściwości
prowadzania dymu iDeklaracja
ciepła certyfikat
PN-EN
12101-10
SPECYFIKACJA
WYMAGANE
DOKUMENTY
WYMAGANE OZNAKOWANIE
właściwości
użytkowych
użytkowych
Centrale
WTU:TECHNICZNA
pktsterowania
12.2
oddymianiem
Krajowy certyfikat
zgodności
Krajowy
certyfikat/zgodności /
Aprobata Techniczna
/
Krajowa
deklaracja
zgodności
Przewody i kable
Świadectwo
dopuszczenia
zgodności/
/Krajowy
krajowycertyfikat
certyfikat
stałości
krajowy
certyfikat
Krajowa Ocena Techniczna krajowa
deklaracja
właściwościstałości
krajowy
certyfikat
stałości
Zestaw wyrobów
do technicznawłaściwości
użytkowych
Aprobata
/
Certyfikat
CPD
lub
Certyfikat
właściwości
użytkowych
WTU: pkt
12.1 oddymiania użytkowych
Ręczny
przycisk
właściwości użytkowych
odprowadzania
dymu
Krajowa
ocena techniczna
CPR
Aprobata
Techniczna /
Krajowazgodności
deklaracja/ właściwości
iCzujki
ciepładymu
Krajowa deklaracja
WYTYCZNE
W-0003:2016
WTU:Techniczna
14.1 /lubCNBOP-PIB
14.2 Świadectwo
Krajowa
Ocena
dopuszczenia
użytkowych
PN-EN 54-7
Aprobata
Techniczna
Krajowa deklaracja
deklaracja właściwości
zgodności /
krajowa
właściwości
WTU:
pktOcena
12.3 Techniczna Deklaracja
Krajowa
krajowa
deklaracja
właściwości
użytkowych
Certyfikat CPD
/ Certyfikat
CPR
Świadectwo
dopuszczenia
użytkowych
użytkowych
Tabela
8.1. Wymagania dla zestawów
i ichdopuszczenia
elementów
składowych [18-25]
Zasilacze
Krajowy
certyfikat
zgodności
Świadectwo
Deklaracja
właściwości
Krajowy certyfikat
zgodności/
PN-EN 12101-10
/
krajowy
certyfikat
stałości
Systemy mocowaniaużytkowych
krajowy certyfikat stałości
CPD
/ Certyfikat CPR
WTU: pktWYRÓB
12.2
właściwości
użytkowych
przewodów
i kabli Certyfikat
użytkowych dopuszczenia
Klapy
ścienne
Ręcznydymowe,
przycisk
oddymiania właściwościŚwiadectwo
Centrale
sterowania
SPECYFIKACJA
WYMAGANE
DOKUMENTY
WYMAGANE OZNAKOWANIE
urządzenia
oddymiające
Świadectwo
dopuszczenia
Aprobata
Techniczna
oddymianiem
WTU:
14.3 /
Deklaracja
właściwości
Krajowa deklaracja
zgodności /
TECHNICZNA
EN
12101-2
Krajowa
Ocena
Techniczna
Aprobata Techniczna /
Krajowa deklaracja zgodności /
użytkowych
krajowa deklaracja
CPD lub właściwości
Certyfikat
WTU:
pktOcena
12.3 Techniczna Certyfikat
Krajowa
krajowa
deklaracja
właściwości
Krajowy
certyfikat zgodności /
Krajowy
certyfikat
zgodności/
użytkowych
CPR
WTU:
pkt
12.1
użytkowych
Świadectwo
dopuszczenia
Zespoły
kablowe
(§187
WT)
Czujki
dymu
krajowy
certyfikat
stałości
krajowy certyfikat stałości
Zestaw wyrobów do
właściwości
użytkowych
PN-EN
54-7
użytkowych
Elektromechaniczne
odprowadzania
dymutechnicznawłaściwości
Aprobata
/
Świadectwo
dopuszczenia
Deklaracja
właściwości
Świadectwo dopuszczenia
siłowniki
obrotowe
i ciepła liniowe,
Krajowa ocena techniczna
użytkowychKrajowa deklaracja właściwości
Certyfikat
CPD
/ Certyfikat
CPR
WTU:
pkt Techniczna
12.4
Aprobata
/
Krajowa deklaracja
zgodności
/
użytkowych
Certyfikat
CPD
/ Certyfikat
CPR
Klapy dymowe, ścienne
certyfikat
zgodności
Krajowa Ocena Techniczna Krajowy
krajowa
deklaracja
właściwości
urządzenia oddymiające
/użytkowych
krajowy certyfikat
stałości
Deklaracja
właściwości
Zasilacze
EN 12101-2
Deklaracja
właściwości
właściwości
użytkowych
użytkowych
PN-EN 12101-10
Ręczny przycisk oddymiania użytkowych
Krajowy certyfikat zgodności/
WTU: pkt 12.2
Aprobata Techniczna /
Świadectwo
dopuszczenia
krajowy
Krajowa certyfikat
deklaracjastałości
zgodności /
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Z AS I L A N I E
I O K A B LOWA N I E
SYS T E M U O D DY M I A N I A

Z

asilanie wentylatorów nawiewnych systemu oddymiania klatek schodowych powinno się odbywać przez zasilacze LV zgodne
z normą PN-EN 12101-10 [41].
Zasilanie elementów systemu oddymiania klatek
schodowych powinno się odbywać przez zasilacze
ELV lub LV zgodne z normą PN-EN 12101-10 [41].
Okablowanie zestawu wyrobów do oprowadzania
dymu i ciepła (zespoły kablowe) należy prowadzić

38

zgodnie z zaleceniami producenta. Wszelkie przepusty powinny być odpowiednio uszczelnione. Zaleca się stosowanie poniższych zespołów kablowych
zachowując zasadę, iż powinny zapewniać ciągłość
dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnału
przez czas wymagany do uruchomienia i działania
urządzenia.

SYSTEMYODDYMIANIA
ODDYMIANIAKLATEK
KLATEKSCHODOWYCH
SCHODOWYCH
SYSTEMY

Tabela 9.1. Zalecenia dotyczące zastosowania zespołów kablowych do realizacji połączeń
elektrycznych występujących w systemie oddymiania
Lp.

POŁĄCZENIE

ZESPÓŁ KABLOWY

UWAGI

E30
z oddzielnym zabezpieczeniem
w rozdzielni głównej, prowadzony
sprzed przeciwpożarowego
wyłącznika prądu rodzaj zalecany
przez producenta

Zasilanie rezerwowe powinno
zapewniać pracę przez wymagany czas w razie przerwy
w zasilaniu podstawowym;
CSO powinna mieć zapewnione zasilanie rezerwowe
z zasilacza zgodnego
z PN-EN 12101-10 [41]

1.

Zasilanie central
sterujących oddymianiem
(CSO) klatki schodowej

E30
w przypadku linii dozorowej
otwartej
Kable uniepalnione
w przypadku pętli dozorowej
rodzaj zalecany przez producenta

Linie nadzorowane

2.

Odcinki linii dozorowej
z czujkami, prowadzone
w przestrzeniach
nienadzorowanych przez
system wykrywania pożaru
lub system oddymiania

Kable uniepalnione
rodzaj zalecany przez producenta

Linie nadzorowane

3.

Linie dozorowe
z czujkami prowadzone
w przestrzeniach
nadzorowanych przez
system wykrywania pożaru
lub system oddymiania

E30
rodzaj zalecany przez producenta

Linie nadzorowane

4.

Odcinki linii dozorowej
z ręcznymi przyciskami
oddymiania prowadzone
w przestrzeniach
nienadzorowanych przez
system wykrywania pożaru
lub system oddymiania

E30
rodzaj zalecany przez producenta

Linie nadzorowane

5.

Odcinki linii dozorowej
z ręcznymi przyciskami
oddymiania (z sygnalizacja
stanu pracy) prowadzone
w przestrzeniach
nadzorowanych przez
system wykrywania pożaru
lub system oddymiania

39
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Lp.

POŁĄCZENIE

ZESPÓŁ KABLOWY

UWAGI

Kable uniepalnione

Linie nadzorowane

6.

Odcinki linii dozorowej
z ręcznymi przyciskami
oddymiania (bez
sygnalizacji stanu
pracy) prowadzone
w przestrzeniach
nadzorowanych przez
system wykrywania pożaru
lub system oddymiania
Linie sygnałowe
do sygnalizatorów
akustycznych i optycznych

E30
rodzaj zalecany przez producenta

Linie nienadzorowane

7.

E30
rodzaj zalecany przez producenta

Linie nadzorowane

8.

Linie zasilające / sterujące
zamknięcia otworów
dolotowych powietrza
kompensacyjnego
(siłowniki drzwiowe /
siłowniki do przepustnic),
gdy otwarcie uzależnione
jest od podania napięcia

Kable uniepalnione,
rodzaj zalecany przez producenta

Linie nienadzorowane

9.

Linie zasilające / sterujące
zamknięcia otworów
dolotowych powietrza
kompensacyjnego
(siłowniki drzwiowe /
siłowniki do przepustnic)
gdy po zaniku zasilania
urządzenie przechodzi do
położenia pożarowego

E30
rodzaj zalecany przez producenta

10.

Linie służące
przekazywaniu sygnałów
potwierdzających
wykonanie funkcji
w systemach oddymiania

Linia nadzorowana przez CSP
jeżeli sygnały przekazywane
do CSP

E30
rodzaj zalecany przez producenta

11.

Linie zasilające / sterujące
wentylatory nawiewu
kompensacyjnego /
zespoły napowietrzające /
przepustnice

Kable bez odporności ogniowej
rodzaj zalecany przez producenta

12.

Linie zasilające / sterujące
wentylatory nawiewu
kompensacyjnego /
zespoły napowietrzające /
przepustnice, gdy zasilacz
i wentylator znajdują
się w wydzielonym
pomieszczeniu w tej samej
strefie pożarowej

SYSTEMY ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH
SYSTEMY ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

Lp.

POŁĄCZENIE

ZESPÓŁ KABLOWY

UWAGI

E30
rodzaj zalecany przez producenta

Linie nadzorowane

13.

Linie sterujące urządzenia
oddymiające, przeznaczone
do ręcznego sterowania
przez uprawniony personel
(np. Wyłącznik strażaka)
lub do przekazywania
sygnałów sterujących,
sprzężenia zwrotnego,
pomiędzy elementami
wykonawczymi systemu

E30
rodzaj zalecany przez producenta

Linie nadzorowane

14.

Linie sterujące pomiędzy
CSO i CSP oraz panelami
ręcznego sterowania
wentylatorów i urządzeń
oddymiających

Kable uniepalnione
rodzaj zalecany przez producenta

Linie nienadzorowane

15.

Linie komunikacyjne
pomiędzy CSO i systemem
integrującym urządzenia
przeciwpożarowe (SIUP)

E30
rodzaj zalecany przez producenta

Linie nienadzorowane

16.

Linie sterujące pomiędzy
CSO i systemem
integrującym urządzenia
przeciwpożarowe (SIUP)

Kable uniepalnione
rodzaj zalecany przez producenta

Linie nienadzorowane

17.

Linie zasilające /
sterujące zwalniaki
elektromagnetyczne drzwi
oddzielających klatkę
schodową od korytarzy
(działające na zasadzie
przerwy prądowej)

E30
rodzaj zalecany przez producenta

Linie nienadzorowane

18.

Linie zasilające /
sterujące zwalniaki
elektromagnetyczne
drzwi oddzielających
klatkę schodową od
korytarzy (działające na
zasadzie podania impulsu
prądowego

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie okablowania w inny sposób, uzgodniony
z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

41
41

WYTYCZNE CNBOP-PIB W-0003:2016

10

T E S TOWA N I E I N A DZ Ó R
N A D S TA N E M SYS T E M U
O D DY M I A N I A

10.1. Wprowadzenie
System oddymiania musi być utrzymywany w stałej
gotowości do pracy zgodnie z aktualnymi przepisami o ochronie przeciwpożarowej. Nadzór nad stanem
technicznym systemu powinien obejmować:
•

przeprowadzenie testów odbiorowych systemu,

•

przeprowadzanie okresowych testów sprawdzających poprawność działania całego systemu, jak
i jego poszczególnych elementów;

10.2. Testy odbiorowe
Testy odbiorowe powinny być wykonane przed oddaniem systemu oddymiania do użytku i potwierdzać
poprawność działania całego systemu. Testy powinny
wykazać skuteczność systemu podczas wykrywania
dymu, poprawność wysterowania elementów systemu, jak również skuteczność oddymiania. W tym celu
zaleca się wykonanie trzech testów sprawdzających,
oddzielnie dla poszczególnych parametrów.
Testy odbiorowe powinny obejmować:

•

dokonywanie okresowych przeglądów technicznych oraz właściwą konserwację urządzeń;

•

stały monitoring gotowości do pracy systemu;

•

r ejestrowanie ewentualnych zmian konfiguracji systemu;

•

a ktywację czujek dymu, jeśli występują w systemie oddymiania;

•

dokumentację funkcjonowania systemu oddymiania podczas całego czasu funkcjonowania
obiektu.

•

uruchomienie ręcznych przycisków oddymiania,
jeśli występują;

•

 odanie sygnału sterującego z systemu sygnalip
zacji pożarowej, jeśli występuje.

42

1. Test automatycznego uruchomienia systemu
Czas pełnego uruchomienia systemu od momentu
jego aktywacji nie powinien przekraczać 60 s. Test
powinien obejmować:

SYSTEMY ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

2. Test sprawdzenia poprawności działania elementów systemu

w temperaturze od 300ºC do 400ºC, co zapewni
podgrzanie dymu. Wymaganie takie spełnia np.
wytwornica Vulcan 5000 produkcji firmy Concept Smoke Systems Ltd. W przypadku zastosowania innych wytwornic należy uzyskać opinię
techniczną CNBOP-PIB na temat ich przydatności do zastosowania na potrzeby realizacji testu
skuteczności oddymiania, o którym mowa w niniejszym rozdziale.

Testy powinny wykazać, że po otrzymaniu sygnału sterującego wszystkie urządzenia wchodzące
w skład systemu działają zgodnie z przeznaczeniem.
Należy sprawdzić:
•

poprawność otwarcia klap dymowych lub ściennych urządzeń oddymiających (maksymalny czas
otwarcia i wymagany kąt otwarcia);

•

poprawność otwarcia otworów kompensacyjnych (z uwzględnieniem sekwencji otwarcia) lub
uruchomienia nawiewu mechanicznego;

•

poprawność działania innych elementów systemu (zgodnie z projektem);

•

 oprawność działania wyłącznika wentylatora,
p
jeśli występuje.

•

urządzenia do ciągłego pomiaru liniowej transmitancji światła. Pomiaru należy dokonać za pomocą urządzenia posiadającego pozytywną opinię
techniczną CNBOP-PIB na temat przydatności do
zastosowania na potrzeby realizacji testu skuteczności oddymiania, o którym mowa w niniejszym
rozdziale

b. Przygotowanie do testu

Jeżeli w budynku występuje rezerwowe źródło zasilania, to testy sprawdzające poprawność działania
elementów systemu należy przeprowadzić również
dla tego źródła zasilania.
3. Test skuteczności oddymiania klatki schodowej
Test skuteczności z zastosowaniem gorącego dymu
stanowić może ostateczne potwierdzenie efektywności działania sytemu oddymiania klatki schodowej.
Konieczność jego przeprowadzenia dotyczy instalacji, których wykonanie zgodnie z zaleceniami wytycznych wymaga zastosowania dodatkowej procedury
sprawdzającej. Przypadki, kiedy procedura taka jest
wymagana, zostały opisane w rozdziale 7.
a. Stanowisko testowe
Stanowisko powinno składać się z:
•

 ytwornicy dymu zapewniającej produkcję
w
dymu białego, niebrudzącego i nietoksycznego.
Dym nie powinien samoistnie zanikać w trakcie testu. Zaleca się aby w trakcie testów stosować wytwornice o wydajności 400 m3/min (+/20%) produkujące dym przez odparowanie oleju

Stanowisko testowe powinno zostać umieszczone
na drugiej nadziemnej kondygnacji klatki schodowej.
W przypadku budynków o dwóch kondygnacjach
nadziemnych źródło testowe powinno znajdować
się na pierwszej kondygnacji nadziemnej. Stanowisko
nie może być umieszczone w bezpośrednim sąsiedztwie materiałów palnych. Przed rozpoczęciem testu
należy zamknąć wszystkie drzwi prowadzące na badaną klatkę schodową. System oddymiania powinien
być w stanie gotowości (klapa dymowa/ścienne urządzenie oddymiające oraz otwory nawiewne powinny
być zamknięte). W trakcie testu należy osłonić czujki dymu występujące na klatce schodowej lub w inny
sposób wykluczyć możliwość ich działania.
c. Przebieg testu odbiorowego
Wytwornicę dymu należy włączyć. Po 300 s system
oddymiania powinien zostać aktywowany ręcznie
oraz powinna zostać wyłączona wytwornica dymu.
W 360. sekundzie od rozpoczęcia testu należy rozpocząć pomiar czasu oddymiania klatki schodowej.
Czas zakończenia oddymiania powinien zostać określony na podstawie liniowego pomiaru transmitancji
światła, dokonywanego na wysokości 2,0 m powyżej spocznika ostatniej kondygnacji klatki schodowej.
Pomiar powinien zostać potwierdzony przez obserwatora co do czasu i kierunku przepływu dymu.
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11.1.
11.1.Wymagania
Wymagania
obligatoryjne
obligatoryjne
Przy wejściu na klatkę schodową powinno znajdować
Przy wejściu na klatkę schodową powinno znajdować
się graficzne oznaczenie sposobu działania systemu
się graficzne oznaczenie sposobu działania systemu
oddymiania klatki schodowej.
oddymiania klatki schodowej.

Rys. 11.1. Piktogram systemu oddymiania
grawitacyjnego

Rys. 11.2. Piktogram systemu oddymiania
z nawiewem mechanicznym
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11.2.3. Alarmowanie użytkowników
Jeżeli chroniony obiekt wyposażony jest w urządzenia przeznaczone do alarmowania użytkowników
o wystąpieniu zagrożenia pożarowego, powinna zostać zapewniona możliwość autoryzowanego uruchamiania alarmowania.

11.2.4. Obowiązki ochrony budynku
W związku z koniecznością współpracy ochrony
obiektu z kierującym działaniami ratowniczo-gaśniczymi personel ochrony powinien zostać zaznajomiony z zasadami działania systemu oddymiania.

Wskazane jest również, aby personel ochrony budynku wykazywał szczególną dbałość o:
•
•

Powyższe nie zwalnia właściciela/zarządcy/użytkownika obiektu z obowiązku utrzymywania w odpowiednim stanie: urządzeń przeciwpożarowych, dróg
pożarowych, oznakowania itp.
Personel ochrony budynku powinien być odpowiedzialny i odpowiednio przygotowany do:
•

Powinien on również znać:
•
•
•

r ozmieszczenie urządzeń systemu,
układ przestrzenny budynku.

 ieżące utrzymywanie w odpowiednim stanie
b
i udrażnianie dróg pożarowych,
bieżące monitorowanie stanu systemu oddymiania.

•

a utomatycznego otwierania bram i szlabanów na
posesje,
przekazywania informacji o aktualnej sytuacji
w budynku,
sterowania, na żądanie dowodzącego działaniami
ratowniczo-gaśniczymi, systemem oddymiania.
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Z A Ł ĄC Z N I K 1 :
P R Z Y K Ł A DY W Y Z N AC Z A N I A
P OW I E R ZC H N I O B L I C Z E N I OW E J
( A K S - O ) D L A K L AT E K S C H O D OW YC H
O R ÓŻ N E J KO N S T R U KC J I
1. Powierzchnia obliczeniowa klatki schodowej
okalającej obudowany szacht windy

max 5 m
max 10 m

y

max 10 m

max 3 m

max 5 m

x
winda

y

AB

AKS-O=AB

2. Powierzchnia obliczeniowa klatki schodowej
otwartej na przyległy korytarz
a)

AB

max 5 m

AKS-O=AB

y

x

y

max 10 m
max 5 m

max 3 m

max 10 m
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b)

y

x

AKS-O=AB

y

AB

max 5 m

max 3 m

max 5 m

c)

x

y

max 5 m

y

AB
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max 5 m
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d)

max 5 m

x

y

max 10 m

max 5 m

AKS-O=AB

y

AB

max 3 m

x

max 5 m

max 3 m

max 5 m

y

e)

max 5 m

max 5 m

max 3 m

y

AB

AKS-O=AB
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3. Przypadki klatek schodowych z przyległą
pustką powietrzną
a)

y

AKS-O=AB+C

C

AB

pustka powietrzna

y

x

max 10 m

max 3 m

max 5 m

poręcz

b)

poręcz

y

AB

C

pustka powietrzna
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AKS-O=AB+C

x

y

max 5 m

max 3 m

max 5 m
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c)

y

C

pustka powietrzna

poręcz

y

x

AB

max 3 m

max 5 m

max 5 m

AKS-O=AB+C
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Z A Ł ĄC Z N I K 2 :
P OW I E R ZC H N I E N I ES ZC Z E L N O Ś C I
W Y B RA N YC H P R Z EG R Ó D
W YS T Ę P UJĄCYC H W K L ATC E
S C H O D OW E J
Tabela 1. Powierzchnie nieszczelności ścian [40]

ELEMENT
KONSTRUKCYJNY

Ściany zewnętrzne
budynku (łącznie z
pęknięciami w konstrukcji
oraz szczelinami wokół
okien i drzwi)
Ściany wewnętrzne
i ściany schodów (łącznie
z pęknięciami w
konstrukcji, bez szczelin
wokół okien i drzwi)
Ściany szybów dźwigowych
(łącznie z pęknięciami
w konstrukcji, bez szczelin
wokół okien i drzwi)

KATEGORIA SZCZELNOŚCI

POWIERZCHNIA
NIESZCZELNOŚCI
PRZYPADAJĄCA
NA 1 m2 ŚCIANY [m2]

szczelna

0,7 x 10 -4

przeciętna

0,21 x 10 -3

nieszczelna

0,42 x 10 -3

bardzo nieszczelna

0,13 x 10 -2

szczelna

0,14 x 10 -4

przeciętna

0,11 x 10 -3

nieszczelna

0,35 x 10 -3

szczelna

0,18 x 10 -3

przeciętna

0,84 x 10 -3

nieszczelna

0,18 x 10 -2

Tabela 2. Powierzchnie nieszczelności stropów [40]

ELEMENT
KONSTRUKCYJNY
Stropy (łącznie
z pęknięciami
w konstrukcji,
szczelinami wokół przejść
instalacyjnych)
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KATEGORIA SZCZELNOŚCI

POWIERZCHNIA
NIESZCZELNOŚCI
PRZYPADAJĄCA
NA 1 m2 STROPU [m2]

przeciętna

0,52 x 10 -4
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Tabela 3. Powierzchnie nieszczelności drzwi [40]
TYP DRZWI

POWIERZCHNIA
NIESZCZELNOŚCI [m2]

Drzwi jednoskrzydłowe otwierające się do przestrzeni
o podwyższonym ciśnieniu

0,01

Drzwi jednoskrzydłowe otwierające się na zewnątrz przestrzeni
o podwyższonym ciśnieniu

0,02

Drzwi dwuskrzydłowe

0,03

Drzwi dźwigu

0,06

Tabela 4. Powierzchnie nieszczelności okien [40]
TYP OKNA

POWIERZCHNIA SZCZELINY
NA 1 m DŁUGOŚCI [m2]

Rozwierane, bez uszczelnienia

2,5 x 10 -4

Rozwierane, z uszczelnieniem

3,6 x 10 -5

Przesuwne

1,0 x 10 -4
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Z A Ł ĄC Z N I K 3 :
W ZÓ R P R OTO KO ŁU
T ES T U O D B I O R OW EG O
TEST ODBIOROWY – PROTOKÓŁ
CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Nazwa obiektu: ………………………………………………………………
Adres: ..................………………………………………………………………
Kategoria zagrożenia ludzi: .........…………………………………….
Wysokość klatki schodowej:

…………………………………….

Liczba kondygnacji nadziemnych: …………….….. podziemnych: …………….…..
CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU
Projekt wykonał:

……………………………………………………………………………………………...

Urządzenia oddymiające: ścienne / w stropie

Powierzchnia czynna/geom.: ………………............. [m2]

Nawiew kompensacyjny:
•

grawitacyjny - powierzchnia czynna/geom./ef.: ………………. [m2]

•

mechaniczny - wydajność max.: ………………..…. [m3/h]

TESTY ODBIOROWE
obowiązkowe
1.

czas pełnego uruchomienia systemu: …………..………….………..[s]
a.

2.

3.

czas zgodny z wytycznymi (< 60 s):

tak / nie

poprawność działania urządzeń:
a.

oddymiających:

tak / nie

b.

dostarczających powietrze kompensacyjne:

tak / nie

c.

inne ………………………...............................................:

tak / nie

wartość przepływ na urządzeniu oddymiającym (dla systemu mechanicznego)
…………………………………………………………………………………………[m3/h]

dodatkowe, jeśli są wymagane
4.

test skuteczności oddymiania

tak / nie

model wytwornicy: ………………………………………………………
sposób pomiaru transmitancji:……………………………………
dym usunięty poprzez urządzenia oddymiające: tak/nie
czas oddymienia klatki schodowej:……………….…..[s]
uwagi: ………………………………………………………….………………………… .
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Wykonujący badanie:

……………………………………………………

Podpis:

……………………………………………………

Data badania:

……………………………………………………
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Z A Ł ĄC Z N I K 4 :
W ZÓ R P R OTO KO ŁU
T ES T U O K R ES OW EG O
TEST OKRESOWY – PROTOKÓŁ
CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Nazwa obiektu: ………………………………………………………………
Adres: ..................………………………………………………………………
Kategoria zagrożenia ludzi: .........…………………………………….
Wysokość klatki schodowej:

…………………………………….

Liczba kondygnacji nadziemnych: …………….….. podziemnych: …………….…..
CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU
Projekt wykonał:

……………………………………………………………………………………………...

Urządzenia oddymiające: ścienne / w stropie

Powierzchnia czynna/geom.: ……………….............. [m2]

Nawiew kompensacyjny:
•

grawitacyjny - powierzchnia czynna/geom./ef.: ………………. [m2]

•

mechaniczny - wydajność max.: ………………..…. [m3/h]

TESTY ODBIOROWE
obowiązkowe
1.

czas pełnego uruchomienia systemu: …………..………….………..[s]
d.

2.

3.

czas zgodny z wytycznymi (< 60 s):

tak / nie

poprawność działania urządzeń:
a.

oddymiających:

tak / nie

b.

dostarczających powietrze kompensacyjne:

tak / nie

c.

inne ………………………...............................................:

tak / nie

wartość przepływ na urządzeniu oddymiającym (dla systemu mechanicznego)
…………………………………………………………………………………………[m3/h]

dodatkowe, jeśli są wymagane
4.

test skuteczności oddymiania

tak / nie

model wytwornicy: ………………………………………………………
sposób pomiaru transmitancji:……………………………………
dym usunięty poprzez urządzenia oddymiające: tak/nie
czas oddymienia klatki schodowej:……………….…..[s]
uwagi: ………………………………………………………….………………………… .
Wykonujący badanie:

……………………………………………………

Podpis:

……………………………………………………

Data badania:

……………………………………………………
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