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Dlaczego nawiew mechaniczny ? 

A) System oddymiania wspomagany

nawiewem mechanicznym utrzymuje

przestrzeń klaki schodowej w

nadciśnieniu – blokada dla napływu

dymu do tej przestrzeni.

B) Przy oddymianiu mechanicznym

przestrzeń ta utrzymywana jest w

podciśnieniu – ciągłe podsysanie

dymu do przestrzeni klatki

schodowej.

p>0 p<0
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A) System oddymiania wspomagany nawiewem mechanicznym – powoduje przepływ i

mieszanie się powietrza z dymem. W części przypodłogowej napływa zimne powietrze,

gorące gazy pożarowe wypływają w strefie podstropowej pomieszczenia.

A) B) C)

C) Przy oddymianiu

grawitacyjnym powietrze i dym

mieszają się w całym przekroju

pomieszczenia. Ruch dymu na

klatce schodowej uzależniony

jest od jego temperatury oraz

warunków otoczenia (możliwość

opadania dymu poniżej

kondygnacji objętej pożarem).

B) Przy oddymianiu mechanicznym podciśnienie na klatce schodowej powoduje

„wysysanie” gorących gazów pożarowych z pomieszczenia przez przekrój drzwi.



Wpływ systemu oddymiania na sytuację na korytarzu łączącym klatkę schodową z 

pomieszczeniem objętym pożarem

Pożar 13.04.2016Pożar 20.04.2016

System grawitacyjny  System wspomagany nawiewem 

mechanicznym

Gorące gazy pożarowe

Chłodne powietrze



System grawitacyjny System wspomagany nawiewem mechanicznym

Dym napływający na chłodną klatkę schodową miesza się z zimnym powietrzem –

osłabia się stratyfikacja termiczna



Po wypadnięciu okien

A) system oddymiania wspomagany mechanicznie wspiera działanie ekip ratowniczych

(ukierunkowany przepływ w kierunku okien)

B) System z wentylatorem oddymiającym stwarza zagrożenie dla strażaków (natarcie pod prąd z

gorącymi gazami pożarowymi)

C) System oddymiania grawitacyjnego powoduje napływ powietrza do pomieszczenia i jego

mieszanie z dymem. Mieszanina wypływa przez okno i do klatki schodowej (możliwy wpływ

wiatru)

B)A) C)
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wentylator drzwi IV pietro drzwi parter T (sofa 2,4 m)

ugaszenie
pożaru

drzwi otwarte

drzwi zamknięte

Zależność temperatur nad sofą oraz na przepływu na wentylatorze w zależności od sterowania drzwiami

Faza 1 - przyrost temperatury związany z rozwojem pożaru (ilość powietrza w pomieszczeniu jest wystarczająca dla podsycania pożaru)

Faza 2 - czasowe osłabienie wzrostu temp. (wypalenie pianki w oparciu kanapy).

Kolejne fazy rozwój pożaru uzależniony od intensywności napływu powietrza zewnętrznego.

Faza 1 Faza 2
Rozwój pożaru kontrolowany napływem powietrza 

zewnętrznego 
Wyniki testu pożarowego nr 

T (korytarz 1 m)

Wzrostowi temperatury dymu towarzyszy zwiększony przepływ powietrza przez punkty odbioru dymu. Utrzymanie stałej wydajności

oddymiania wymaga więc dostosowania intensywności nawiewu do parametrów dymu. Kiedy temperatura dymu spada intensywność

nawiewu, powinna stopniowo wzrastać zapewniając stałą efektywność oddymiania, co jest widoczne na wykresie.



Przepływ na wentylatorze i wyrzutniach oraz sterowanie drzwiami

1. Niezależnie od zmian w poziomie szczelności klatki schodowej przez cały czas trwania (skuteczna kompensacja straty powietrza 

związaną ze zmianą położenia drzwi).

2. Zwiększenie nawiewu (15 – 18 min) - otwarcia drzwi na parterze - ekipy ratownicze  rozpoczynają działania w budynku. 

3. Zwiększenie wydajności nawiewu aż do wartości maksymalnej - rozpoczęcie gaszenia pożaru (wybicie okien na kondygnacji 

testowej). Zadanie nawiewu  - utrzymanie stałego przepływu na wyrzutniach i przewietrzania pomieszczenia testowego. 
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Stopień zadymienia korytarza przyległego do pomieszczenia objętego, odpowiednio w 4

min 40 s i 17 min 32 s od zainicjowania pożaru

Wpływ kontrolowanego nawiewu mechanicznego na warunki działania strażaków

Pożar 6 27.10.2016

4 min 40 s 17 min 32 

1. Drzwi prowadzące na klatkę schodową pozostają zamknięte 



Stopień zadymienia korytarza łączącego pomieszczeni testowe i klatkę schodową, czas

odpowiednio 9 min 40 s i 18 min 52s od zainicjowania pożaru

9 min 40 s 18 min 52s 

2. Drzwi na klatkę schodową pozostają otwarte

Pożar 6 27.10.2016



Powierzchnia czynna klap dymowych/ściennych urządzeń

oddymiających w budynkach niskich i średniowysokich powinna

odpowiadać co najmniej 5% powierzchni obliczeniowej klatki

schodowej, jednak nie mniej niż 1 m2.

UWAGA: W budynkach wysokich mieszkalnych nie należy stosować ściennych
urządzeń oddymiających.
UWAGA: Jeśli klatka schodowa oddzielona jest od poziomych dróg ewakuacji
przedsionkiem przeciwpożarowym (§232 ust. 3 WT) przedsionek ten nie może
być wentylowany powietrzem z przestrzeni klatki schodowej.

Wielkość urządzeń oddymiających dla systemu z nawiewem mechanicznym
w budynkach niskich i średniowysokich oraz wysokich mieszkalnych

Powierzchnia czynna klap dymowych/ściennych urządzeń

oddymiających, w budynkach wysokich mieszkalnych, powinna

odpowiadać co najmniej 7,5% powierzchni obliczeniowej klatki

schodowej, jednak nie mniej niż 1,5 m2

Spocznik

Pusta przestrzeń 
międzykondygnacyjna

Dusza 
schodów 

B
ie

g 
sc

h
o

d
ó

w

B
ie

g 
sc

h
o

d
ó

w

Spocznik

pozostałe powierzchnie poziomych dróg 
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AKS-O



Powyższy efekt zapewnia zastosowanie zespołu nawiewnego o 
zmiennym w czasie wydatku objętościowym. 

Zespół nawiewny powinien zapewniać utrzymanie stałej prędkości przepływu

powietrza przez otwór odprowadzający dym, niezależnie od zmiennych w

czasie wielkości nieszczelności (np. ucieczka powietrza powodowana przez

cykliczne otwieranie drzwi na parterze, kondygnacjach budynku, przy pęknięciu

okien itd) oraz wpływu wiatru na przepływ mieszaniny dymu i powietrza przez

otwory oddymiające.

Jak powinien być realizowany nawiew kompensacyjny? 



Dobór wielkości jednostki napowietrzającej wymaga określenia minimalnego obliczeniowego (Vn_min)

oraz maksymalnego obliczeniowego (Vn_max) strumienia powietrza dostarczanego do przestrzeni klatki

schodowej.

Dobór wielkości jednostki napowietrzającej 

Minimalny obliczeniowy strumień powietrza nawiewany do klatki schodowej 

(Vn_min), 

𝑉𝑛_𝑚𝑖𝑛 = 0,2 ∙ 𝐴𝐾𝑆−𝑂 ∙ 3600 [𝑚3/ℎ ]

AKS-O

AKS-O

v = 0,2m/s 

Średnia prędkość powietrza przepływającego przez obliczeniową powierzchnię klatki schodowej, w

kierunku prostopadłym do tej powierzchni, powinna być utrzymywana na poziomie 0,2 m/s .



Maksymalny strumień powietrza nawiewanego do przestrzeni klatki 

schodowej

Maksymalny obliczeniowy strumień powietrza (Vn_max) należy wyznaczyć jako sumę

minimalnego obliczeniowego strumienia powietrza (Vn_min) i większej z niżej opisanych

wartości:

- strumienia powietrza traconego przez nieszczelności przegród klatki schodowej przy

średnim nadciśnieniu 15 Pa (wszystkie drzwi klatki schodowej pozostają zamknięte).

𝑉𝑛_𝑝 = 0,83 ∙ 𝐴𝑒 ∙ ∆𝑝0,5 ∙ 3600 𝑚3/ℎ

Powierzchnię nieszczelności klatki schodowej należy określić jako sumę nieszczelności wszystkich przegród

budowlanych wydzielających klatkę schodową (bez urządzeń oddymiających)

Powierzchnię nieszczelności jest sumą nieszczelności wszystkich przegród budowlanych wydzielających klatkę

schodową

𝐴𝑒 = 𝐴𝑒_ś𝑐𝑖𝑎𝑛𝑦 + 𝐴𝑒_𝑠𝑡𝑟𝑜𝑝 + 𝐴𝑒_𝑑𝑟𝑧𝑤𝑖 + 𝐴𝑒_𝑜𝑘𝑛𝑎 + 𝐴𝑒_𝑖𝑛𝑛𝑒 [𝑚
2] (6.16)

Określając powierzchnie nieszczelności zaleca się przyjmowanie ich wartości wskazanych w normie PN-EN 12101-6.

Jeżeli w przegrodach budowlanych występują otwory o znacznych rozmiarach, to ich powierzchnię należy

uwzględnić jako inne nieszczelności (𝐴𝑒_𝑖𝑛𝑛𝑒).



- strumienia powietrza określonego na podstawie wymiaru drzwi przy

założeniu przepływu powietrza z prędkością 1,0 m/s:

𝑉𝑛_𝑣 = 1,0 ∙ 𝐴𝑑𝑟𝑧𝑤𝑖 ∙ 3600 𝑚3/ℎ

W obliczeniach należy uwzględnić otwarcie jednych drzwi o największym wymiarze, znajdujących się w przestrzeni

klatki schodowej (drzwi do szybów windowych należy pominąć).

MAKSYMALNY OBLICZENIOWY STRUMIEŃ POWIETRZA

Strumień powietrza jaki należy dostarczyć do klatki schodowej powinien zostać określony jako

większy z dwóch wartości: strumienia powietrza nawiewanego z uwzględnieniem nieszczelności

klatki schodowej oraz strumienia powietrza nawiewanego z uwzględnieniem przepływu przez

otwarte drzwi klatki schodowej:

𝑽𝒏 = 𝒎𝒂𝒙(𝑽𝒏𝟏; 𝑽𝒏𝟐) 𝒎𝟑/𝒉

𝑽𝒏𝟏 = 𝑽𝒏_𝒎𝒊𝒏 + 𝑽𝒏_𝒑 𝑽𝒏𝟐 = 𝑽𝒏_𝒎𝒊𝒏 + 𝑽𝒏_𝒗

Gdzie:



DOBÓR WIELKOŚCI WENTYLATORA NAWIEWNEGO 

Wydatek wentylatora:

- maksymalny obliczeniowy strumień powietrza nawiewanego do klatki schodowej

powiększony o nieszczelności instalacji nawiewnej na drodze od czerpni powietrza do kraty

nawiewnej:

𝑉𝑤𝑒𝑛𝑡 = 𝑉𝑛_𝑚𝑎𝑥 + 𝑉𝑘𝑎𝑛𝑎ł𝑦 𝑚3/ℎ

Spręż dyspozycyjny należy wyznaczyć z uwzględnieniem:

- oporów w sieci przewodów wentylacyjnych,

- spadku ciśnienia na urządzeniu oddymiającym wynoszącego 6 Pa

- spadku ciśnienia na klatce schodowej wynoszącego 3 Pa na każdą kondygnację.



Lokalizacja nawiewu powietrza:

- Nawiew powinien być zlokalizowany w dolnej części klatki schodowej

- dla nawiewu jednopunktowego punkt nawiewu powinien znajdować się poniżej stropu nad pierwszą

nadziemną kondygnacją,

- w przypadku nawiewu rozproszonego, pierwszy punkt nawiewny powinien być położony poniżej

stropu nad pierwszą kondygnacją nadziemną i powinien dostarczać przynajmniej 50% powietrza, a

drugi punkt nawiewny powinien być zlokalizowany poniżej stropu nad drugą kondygnacją.

- w budynkach wysokich dopuszczalne jest zastosowanie punktów nawiewnych na 3 sąsiednich

kondygnacjach, przy czym pierwszy punkt powinien być położony poniżej stropu nad pierwszą

kondygnacją nadziemną i powinien dostarczać przynajmniej 40% powietrza, a drugi i trzeci punkt

nawiewny powinny być zlokalizowany odpowiednio poniżej stropu nad drugą i trzecią

kondygnacją.

Rozdział powietrza nawiewanego do klatki schodowej



Jeżeli klatka schodowa łączy kondygnacje nadziemne jak i

podziemne, to

1. Należy rozważyć zastosowanie nawiewu na najniższej

kondygnacji podziemnej.

2. Jeżeli nie ma możliwości zastosowania nawiewu na

kondygnacjach podziemnych, to nawiew może być

zrealizowany na pierwszej kondygnacji nadziemnej pod

warunkiem, że:

- kondygnacje podziemne oddzielone są od klatki

schodowej przedsionkami przeciwpożarowymi,

lub

- drzwi do klatki schodowej na kondygnacjach

podziemnych będą miały odpowiednią klasę

odporności ogniowej EI właściwą dla klasy odporności

pożarowej budynku oraz określonej klasie

dymoszczelności Sm.

Rozmieszczenie nawiewu w klatkach schodowych łączących kondygnacje 

nadziemne i podziemne

Drzwi 
EIS

Przedsionek
p.pożarowy
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